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شكر وتقدير

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

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

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

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

ي الجامعة الصينية �ف
ي كلية العلوم الجتماعية �ف

�ف

بية والتعليم دور أساسي ي وزارة ال�ت
، رئيس دائرة الإحصاء �ف ي

، وماهر ماردي�ف  كذلك كان لهدى شيخ الشباب، مديرالتخطيط والتعاون الدولي
ي إجراء التحليل الكمي. شكر خاص إل عىلي رستم، مديرالإحصاءات السكانية 

ورية �ف ي توف�ي بيانات نظام معلومات ادارة التعليم )EMIS( ال�ف
�ف

ي المكتب المركزي لالإحصاء الذي أيد التخطيط وتنفيذ التحليل النوعي.
والجتماعية �ف

ي سوريا، تحديداً امسون سيمبولون و تومويا سونودا ورنيم الدّمان مساهمات وتعليقات
 كذلك قدم فريق المكتب القطري لليونيسيف �ف

ي وفرانشيسكو كالكاغنو وفريدة أبودان وهاوغن ياو وخورخي بيشينا وماثيو
 ومعلومات قيمة. ومن المكتب القليمي لليونسيف، دينا قريصا�ت

سويفت وماريا ديل مار لوغرونو وداريا نغ، حيث ساهموا بالمدخالت التقنية والتنسيق.

ي تقديم تحليل قائم عىل الأدلة
ام جميع أصحاب المصلحة �ف ف ي هذا العمل كانت جديرة بالمالحظة وتؤكد ال�ت

 هذا وإن المشاركة الدؤوبة �ف
. ف السليمة والمتينة من أجل توجيه الستجابة التخطيطية لحتياجات تعليم الأطفال السوري�ي





احملتويات

vi قائمة الشكال 

vii قائمة الجداول 

x قائمة المربعات و الخرائط 

xi المخت�ات 

xii العناوين المخت�ة 

1 الملخص التنفيذي 

19 المقدمة 

22 الجزء 1 التحليل الكمي 

22 المقدمة   1

22 المنهجية   2

24 اللتحاق   3

41 تقدير النسبة الإجمالية لاللتحاق بالمدارس والأطفال خارج المدرسة   4

46 ف الموارد التعليمية  تجه�ي  5

60 مقياس شدة التعليم   6

61 الستنتاج و التوصيات   7

65 الجزء 2 التحليل النوعي 

65 المقدمة   1

71 كة  المخاوف المش�ت  2

81 المعاي�ي التأسيسية   3

90 الوصول وبيئة التعلم   4

122 التعليم والتعلم   5

135 المعلمون وأفراد التعليم الآخرون   6

140 سياسات التعليم   7

142 كاء القطاع  ف و�ش استجابة المانح�ي  8

145 الستنتاج والتوصيات   9

152 الملحق: ملخص التوصيات الرئيسي 



vi

قامئة االشاكل

24 إطار العمل المفاهيمي لالأبعاد الخمسة للنموذج المستخلص من قبل اليونسيف  الشكل 1.1 

69  )INEE( ي حالت الطوارئ
الحد الد�ف لمعاي�ي التعليم التابعة للشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف الشكل 1.2 

71 ات الملحوظة منذ بداية الأزمة حسب رأي أولياء الأمور  التغ�ي الشكل 2.2 

71 ات الملحوظة منذ بداية الأزمة حسب رأي الأطفال  التغ�ي الشكل 3.2 

72 ات الملحوظة منذ بداية الأزمة من قبل أولياء الأمور وحسب المحافظة  التغ�ي الشكل 4.2 

72 ات الملحوظة منذ بداية الأزمة من قبل الأطفال وحسب المحافظة  التغ�ي الشكل 5.2 

73 ي المجتمع كما حددها مصادر المعلومات الرئيسية 
أهم احتياجات الأطفال �ف الشكل 6.2 

74 ف  ات الملحوظة منذ بداية الأزمة من قبل المعلم�ي التغ�ي الشكل 7.2 

74 ف وحسب المحافظة  ات الملحوظة منذ بداية الأزمة من قبل المعلم�ي التغ�ي الشكل 8.2 

75 المخاوف الرئيسية لأولياء الأمور حول تعليم أبنائهم  الشكل 9.2 

76 ي رأى مصادر المعلومات الرئيسية أنها كانت أفضل قبل الأزمة 
الأمور المدرسية ال�ت الشكل 10.2 

76 ي سوريا: وجهة نظر مصادر المعلومات الرئيسية 
المخاوف الرئيسية حول اوضاع التعليم �ف الشكل 11.2 

77 ي سوريا، حسب النوع الجتماعي 
المخاوف الستة الك�ش ذكرا من قبل مصادر المعلومات الرئيسية حول اوضاع التعليم �ف الشكل 12.2 

77 المخاوف الرئيسية لمصادر المعلومات الرئيسية حول اوضاع التعليم، حسب المحافظة  الشكل 13.2 

77 ي المدرسة لكي يتمكن الطالب من الحصول عىل تعليم جيد 
ما يحتاج إل التغي�ي �ف الشكل 14.2 

78 الحتياجات ذات الأولوية للمدرسة حسب ما حددها المدراء  الشكل 15.2 

78 أولويات الحتياجات “الأخرى” للمدارس حسب ما حددها المدراء  الشكل 16.2 

79 ي الحي كما لوحظت من قبل العدادين 
أهم احتياجات المدارس �ف الشكل 17.2 

79 ي مدارسهم 
التغي�ي الذي يرغب الطالب برؤيته �ف الشكل 18.2 

80 الأمور المفضلة لدى الأطفال عند الذهاب إل المدرسة  الشكل 19.2 

82 أهم احتياجات المجتمعات المحلية وفقاً لمصادر المعلومات الرئيسية  الشكل 20.2 

84 ف تعليم أبنائهم  كيف يمكن لأولياء الأمور، بالعمل معاً، تحس�ي الشكل 21.2 

86 ف عىل كل سلطة من السلطات المدرسية أن تُع�ف به، وفقاً لمصادر المعلومات الرئيسية  ما الذي يتع�ي الشكل 22.2 

86 ف والمنظمات غ�ي الحكومية  أولويات المساعدة من المانح�ي الشكل 23.2 

87 المساعدة المقدمة إل المدارس من قبل المنظمات غ�ي الحكومية ومنظمات أخرى  الشكل 24.2 

87 أولويات المساعدة من السلطات أو المنظمات غ�ي الحكومية، كما ع�ب عنها المعلمون  الشكل 25.2 

99 ي يشار فيها إل نسبة الأطفال الذين يبدو بأنهم يذهبون إل المدرسة 
النسبة المئوية لالأحياء ال�ت الشكل 26.2 

100 ي ورد عنها نسبة اللتحاق المشار إليها قبل الأزمة 
ي شملها المسح وال�ت

النسبة المئوية لالأحياء ال�ت الشكل 27.2 

100 ي نهاية السنة الدراسية 2014 / 15 
ي ورد عنها نسبة اللتحاق المشار إليها �ف

ي شملها المسح وال�ت
نسبة الأحياء ال�ت الشكل 28.2 

101 ي شملها المسح 
ي المدارس ال�ت

ف �ف الطالب النازحون كنسبة مئوية من إجمالي عدد الملتحق�ي الشكل 29.2 

103 الأسباب وراء ترسب الأطفال من المدارس المشمولة بالمسح  الشكل 30.2 

104 ة الأزمة  ي الترسب خالل ف�ت
ات �ف أسباب التغ�ي الشكل 31.2 

104 ي شملها المسح، حسب المحافظة 
ي الأحياء ال�ت

ي الترسب �ف
ات �ف أسباب التغي�ي الشكل 32.2 

104 وجهة نظر الأطفال حول السبب وراء كون الأطفال خارج المدرسة  الشكل 33.2 

105 الأسباب وراء كون مجموعة الأطفال البؤرية خارج المدرسة خالل العام الدراسي 2013 / 14 و 2014 / 15  الشكل 34.2 



vii

108 ي شملها المسح مع و بدون مرحلة رياض الأطفال 
عدد الأحياء ال�ت الشكل 35.2 

109 ي المجتمع: وجهة نظر أولياء الأمور 
المخاطر الرئيسية عىل الأطفال �ف الشكل 36.2 

111 ي الأحياء كما ذكرت من قبل مصادر المعلومات الرئيسية 
آثار الضطرابات �ف الشكل 37.2 

111 ي شملها المسح 
ي الأحياء ال�ت

حوادث انعدام الأمن / الخوف والتخريب وأعمال العنف �ف الشكل 38.2 

112 ي المجتمع، كما أفاد مصادر المعلومات الرئيسية 
ي يواجهها الأطفال �ف

المخاطر ال�ت الشكل 39.2 

113 كيف تجعل المدرسة بيئة آمنة: من منظور مصادر المعلومات الرئيسية  الشكل 40.2 

117 ي وقت المسح وقبل الأزمة( 
ف من قبل الأطفال وأولياء الأمور �ف أنشطة الأطفال خارج ساعات المدرسة )كما هو مب�ي الشكل 41.2 

124 ي يفضلها الأطفال 
المادة الدراسية ال�ت الشكل 42.2 

127 ي يواجهها المعلمون 
التحديات ال�ت الشكل 43.2 

128 ة دراسية بالساعات  مدة كل ف�ت الشكل 44.2 

128 متوسط حجم الصف الدراسي قبل الأزمة وأثنائها، بحسب مصادر المعلومات الرئيسية  الشكل 45.2 

131 ف  ف تعلم الطالب، وفقاً للمعلم�ي ما الذي يمكن القيام به لتحس�ي الشكل 46.2 

131 ي غابوا عنها 
طرق لمساعدة الطالب عىل اللحاق بالدروس ال�ت الشكل 47.2 

132 ف ممارساتهم التعليمية نتيجة لالأزمة  ي غ�ي فيها المعلم�ي
الطرق ال�ت الشكل 48.2 

136 ي المدارس المشمولة بالمسح، حسب المحافظة 
ف �ف ف المؤهل�ي نسبة المعلم�ي الشكل 49.2 

136 ي المدارس المشمولة بالمسح 
ف �ف ف المؤهل�ي نسبة المعلم�ي الشكل 50.2 

136 ي المدرسة الأقرب إل مصادر المعلومات الرئيسية 
ف �ف ف المؤهل�ي نسبة المعلم�ي الشكل 51.2 

137 ف الذين ما زالوا يُدرِّسون بعد أربع سنوات من الأزمة  نسبة المعلم�ي الشكل 52.2 

137 ف قبل الأزمة يتخلون عن التدريس  ف العامل�ي ي تجعل المعلم�ي
الأسباب ال�ت الشكل 53.2 

140 افية للمدرسة  ي تم فحصها خالل أخر زيارة إ�ش
الجوانب ال�ت الشكل 54.2 

قامئة اجلداول

20 ، 15 سنة و ما فوقها )نسبة مئوية(  ف معدل محو امية البالغ�ي الجدول 1 

20 ي المدرسة البتدائية )نسبة مئوية( 
النسبة الجمالية لاللتحاق �ف الجدول 2 

23 ي ترفع تقاريرها إل نظام معلومات إدارة التعليم حسب المحافظة والسنة 
عدد المناطق ال�ت الجدول 1.1 

23 ي 2012 / 13 و 2013 / 14 
ي ل ترفع تقارير حسب المستوى التعليمي والمحافظة �ف

ملخص المناطق ال�ت الجدول 2.1 

26 عدد سكان سوريا التقديري حسب السنة و المصدر ومراحل الدراسة  الجدول 3.1 

27 ي تركيا ولبنان والأردن وم� والعراق حسب السنة والمرحلة التعليمية 
ف التقديري �ف ف السوري�ي عدد السكان الالجئ�ي الجدول 4.1 

27 ي سوريا تحت سيناريوهات مختلفة حسب السنة والمرحلة التعليمية 
ف بالمدارس �ف تقديرات إجمالي عدد الملتحق�ي الجدول 5.1 

28 ف حسب المستوى التعليمي والسنة  معدلت الرسوب والترسب للسوري�ي الجدول 6.1 

28 ي )بالآلف( حسب النوع الجتماعي والمستوى التعليمي و السنة 
اللتحاق الوط�ف الجدول 7.1 

29 ي )بالآلف( من العام الدراسي 2010 / 11 حسب النوع الجتماعي والمستوى التعليمي و السنة 
ي اللتحاق الوط�ف

ات �ف التغ�ي الجدول 8.1 

29 ي كنسبة مئوية لمستوى العام الدراسي 2010 / 11 حسب النوع الجتماعي والمستوى التعليمي و السنة 
اللتحاق الوط�ف الجدول 9.1 

30 ي اللتحاق من 2012 / 13 إل 2014 / 15 حسب المستوى التعليمي والمحافظة 
ات �ف التغ�ي الجدول 10.1 

31 اللتحاق بمرحلة الحضانة كنسبة مئوية لعام 2010 / 11 حسب المحافظة و السنة  الجدول 11.1 

32 اللتحاق بالتعليم الأساسي كنسبة مئوية للعام الدراسي 2010 / 11 حسب المحافظة و السنة  الجدول 12.1 



viii

33 اللتحاق بالتعليم الثانوي كنسبة مئوية من العام الدراسي 2010 / 11 حسب المحافظات و السنة  الجدول 13.1 

33 مستويات اللتحاق بالمدارس الثانوية المهنية 2010 / 11 حسب المحافظة و السنة  الجدول 14.1 

34 النسبة الوطنية للبنات – الولد حسب مستوى التعليم و السنة  الجدول 15.1 

35 ي الحضانة حسب المحافظة و السنة 
نسبة البنات إل الولد �ف الجدول 16.1 

35 ي التعليم الأساسي حسب المحافظة و السنة 
نسبة البنات إل الولد �ف الجدول 17.1 

36 ي التعليم الثانوي العام حسب المحافظة و السنة 
نسبة البنات إل الولد �ف الجدول 18.1 

37 ي المدارس المهنية حسب المحافظة و السنة 
نسبة البنات إل الولد �ف الجدول 19.1 

37 ي عرسش منذ 2010 / 11 
ي فقدت أك�ش من 50٪ من الطالب من مرحلة الحضانة إل الصف الثا�ف

المناطق ال�ت الجدول 20.1 

38 ي عرسش منذ 2010 / 11 
ي اللتحاق من الحضانة إل الصف الثا�ف

أك�ش عرسش مناطق بنسبة الزيادة �ف الجدول 21.1 

38 ي التعليم الأساسي بمقدار يزيد عن 20,000 طالب من 2012 / 13 ال 2013 / 14 
ي ازداد اللتحاق �ف

المناطق ال�ت الجدول 22.1 

39 ات من 2011 / 12 إل 2013 / 14  التحاق الأونروا والتغ�ي الجدول 23.1 

40 ين الأول 2012  ( من ترسش ي عرسش
ي عمر المدرسة )من الحضانة إل الصف الثا�ف

ف �ت ف السوري�ي ف الالجئ�ي  الجدول 24.1  التعداد واللتحاق ب�ي
وح�ت حزيران 2013 حسب الدولة المستقِبلة

42 ات النسب الإجمالية لاللتحاق بالمدارس للسيناريوهات المختلفة حسب المستوى التعليمي )٪(  تغي�ي الجدول 25.1 

42 ي عمر المدرسة لمرحلة 
ف �ف ف السوري�ي ف الالجئ�ي  الجدول 26.1  النسب الإجمالية لاللتحاق بالمدارس وحصة الأطفال خارج المدارس ب�ي

ي 2012 و 2014 / 15
ي عرسش �ف

الحضانة إل الصف الثا�ف

43 ي عرسش 
ي مرحلة الحضانة إل الصف الثا�ف

ف �ف النسب الإجمالية لاللتحاق لجميع الأطفال السوري�ي الجدول 27.1 

43 ف النسبة الإجمالية لاللتحاق قبل وبعد الأزمة حسب المستوى التعليمي  مقارنة ب�ي الجدول 28.1 

44 ي سوريا حسب الأبعاد 1 – 3 و 4 – 5 لمرحلة الحضانة إل 
ي وحصة الأطفال خارج المدارس �ف  الجدول 29.1  العدد التقري�ب

ي عرسش
الصف التاسع والحضانة إل الصف الثا�ف

46 ي 2011 / 12 و 2014 / 15 
النسبة المحلية للطالب إل طاقم العمل المدرسي حسب مستوى التعليم �ف الجدول 30.1 

47 ي 2011 / 12 و 2014 / 15 
ي مرحلة الحضانة حسب المحافظة �ف

نسبة الطالب إل طاقم العمل �ف الجدول 31.1 

48 ي 2011 / 12 و 2014 / 15 
ي التعليم الأساسي حسب المحافظة �ف

نسبة الطالب إل طاقم العمل �ف الجدول 32.1 

49 ي 2011 / 12 و 2014 / 15 
ي التعليم الثانوي مجتمعاً حسب المحافظة �ف

نسبة الطالب إل طاقم العمل �ف الجدول 33.1 

50 ي نسبة الطالب إل طاقم العمل الأك�ب من 40٪، مرحلة الحضانة 
ات �ف المناطق ذات التغ�ي الجدول 34.1 

50 ي نسبة الطالب إل طاقم العمل، مرحلة التعليم الأساسي 
ة �ف ات كب�ي أعىل 10 مناطق ذات تغ�ي الجدول 35.1 

51 ف 2011 / 12 و 2013 / 14، مرحلة التعليم الثانوي  ي نسبة الطالب إل طاقم العمل ب�ي
ة �ف ات الكب�ي المناطق ذات التغ�ي الجدول 36.1 

52 ف 2011 / 12 و 2013 / 14 حسب المحافظة والمنطقة  ي عدد أفراد الأونروا ونسبة الطالب إل طاقم العمل ب�ي
ات �ف التغ�ي الجدول 37.1 

53 عدد المدارس الإجمالي حسب مستوى التعليم و السنة  الجدول 38.1 

53 عدد المدارس الإجمالي كنسبة مئوية من 2010 / 11 حسب مستوى التعليم و السنة  الجدول 39.1 

54 حالة مدارس التعليم الأساسي الحكومية بدءاً من آذار 2014  الجدول 40.1 

55 ي المائة من المدارس من 2011 / 12 إل 2013 / 14، من أك�ب نسبة خسارة إل الأصغر 
ي فقدت أك�ش من 50 �ف

المناطق ال�ت الجدول 41.1 

55 ي عدد المدارس الإجمالي من 2011 / 12 إل 2013 / 14 
زدياد �ف المناطق ذات الإ الجدول 42.1 

56 ي محافظة حلب حسب المنطقة، من 2011 / 12 إل 2013 / 14 
ي كل مدرسة �ف

ي اللتحاق بالتعليم الأساسي �ف
ات �ف التغ�ي الجدول 43.1 

57 ي محافظة دمشق حسب المنطقة،من 2011 / 12 إل 2013 / 14 
ي اللتحاق بالتعليم الأساسي بكل مدرسة �ف

ات �ف التغ�ي الجدول 44.1 

58 ات من 2011 / 12 و 2013 / 14  عدد مدارس الأونروا والتغ�ي الجدول 45.1 

59 ف 2011 / 12 و 2013 / 14  ات حسب المستوى التعليمي ب�ي متوسط عدد المرافق بكل مدرسة والتغ�ي الجدول 46.1 

61 ي النواحي 
ي حسب مقياس شدة التعليم �ف عدد السكان التقري�ب الجدول 47.1 



ix

63 ي 2014 / 15 
ي عمر المدرسة �ف

( وكحصة من تعداد من هم �ف ف ملخص العدد التقديري لالأطفال خارج المدارس )بالمالي�ي الجدول 48.1 

66 ي المسح 
عدد المدارس المشمولة �ف الجدول 1.2 

67 المستجيبون لكل من الستبيانات، مصنفة حسب النوع الجتماعي  الجدول 2.2 

68 ي المدرسة الحالية 
ة الكلية كمعلم وسنوات العمل �ف سنوات الخ�ب الجدول 3.2 

68 ي مناقشات المجموعة البؤرية 
ف �ف ف المشارك�ي ي تُدرَّس من قبل المعلم�ي

المواد ال�ت الجدول 4.2 

75 ي رأى مصادر المعلومات الرئيسية أنها كانت أفضل قبل الأزمة وحسب المحافظة 
الأمور المدرسية ال�ت الجدول 5.2 

90 ي بالآلف، 2010 / 11 و 2014 / 15 
اللتحاق الوط�ف الجدول 6.2 

96 ي تقدمها المدارس المشمولة بالمسح 
الصفوف الدراسية ال�ت الجدول 7.2 

96 ي تقدم الصفوف المشار إليها 
ي الأحياء ال�ت

عدد المدارس قيد الخدمة �ف الجدول 8.2 

97 المدرسة الأقرب لمصدر المعلومات الرئيسية: عدد المدارس مع الصفوف المشار إليها  الجدول 9.2 

97 ي الأحياء المشمولة بمسح المدارس 
تقدير العدادين لنسبة المدارس قيد الخدمة �ف الجدول 10.2 

98 ي الأحياء المشمولة بالمسح 
عدد المدارس الخارجة عن الخدمة �ف الجدول 11.2 

98 ي الأحياء 
ي المدرسية �ف

ي لحقت بالمبا�ف
ار ال�ت الأ�ف الجدول 12.2 

99 رة نتيجة الأزمة  ي المدرسية المت�ف
المبا�ف الجدول 13.2 

101 الأطفال النازحون الملتحقون بالمدارس المشمولة بالمسح  الجدول 14.2 

102 ف داخلياً  ي اتخذتها المدارس لدمج الطالب النازح�ي
التداب�ي ال�ت الجدول 15.2 

103 ي أحياء المدارس المشمولة بالمسح 
نسبة الترسب �ف الجدول 16.2 

114 مخاطر العنف القائم عىل أساس النوع الجتماعي، كما أفاد بها مدراء المدارس  الجدول 17.2 

116 ي المدرسة، كما لوحظ من قبل العدادين 
الدليل عىل حصول الطالب عىل الدعم النفسي الجتماعي �ف الجدول 18.2 

118 ي المدارس المشمولة بالمسح 
الأنشطة المتاحة للصحة والنظافة �ف الجدول 19.2 

119 ي شملها المسح 
ي المدارس ال�ت

الصفوف القابلة لالستخدام �ف الجدول 20.2 

119 ي المدارس المشمولة بالمسح 
المراحيض ومرافق غسل اليدين �ف الجدول 21.2 

120 ي تمت زيارتها 
ي الأحياء ال�ت

ي يوجد فيها مراحيض قيد الخدمة �ف
نسبة المدارس ال�ت الجدول 22.2 

120 ي تمت زيارتها 
ي الأحياء ال�ت

ي تتوفر فيها صمامات مياه صالحة �ف
نسبة المدارس ال�ت الجدول 23.2 

121 ي تعرضت لأعمال نهب خالل الأزمة 
ي المدرسية ال�ت

عدد المبا�ف الجدول 24.2 

121 طبيعة المعدات المنهوبة  الجدول 25.2 

125 ي الحي 
الأنشطة المهنية المتوفرة �ف الجدول 26.2 

130 ي المواد الدراسية الأساسية 
ي أبلغت عن توافر الكتب المدرسية �ف

عدد المدارس ال�ت الجدول 27.2 

134 ي المتحانات الوطنية 
المتقدمون والمرشحون الناجحون �ف الجدول 28.2 

138 ف  ف ممن لم يحصلوا عىل تدريب كمعلم�ي ي للمعلم�ي
خلفية التدريب المه�ف الجدول 29.2 

139 ي أعادت توزيعهم 
كيف تأثر المعلمون باللوائح ال�ت الجدول 30.2 

139 افية إل المدرسة  موعد أخر زيارة إ�ش الجدول 31.2 

143 كاء التعليم لالأزمة السورية، 2014 و 2015  خطة استجابة �ش الجدول 32.2 

152 ملخص التوصيات الرئيسية من التحليل الكمي والنوعي للبيانات   1.A الجدول



x

قامئة املربعات و اخلرائط

73 ي مستوى التعليم 
ي الأوضاع المعيشية و �ف

“التدهور” �ف المربع 1.2 

93 مصطلحات من المحتمل أن تكون مربكة: “الحضور”  المربع 2.2 

106 إعادة الأطفال خارج المدرسة مرة أخرى إل المدرسة  المربع 3.2 

30 ف 2010 / 11 و 2014 / 15 حسب المحافظة  ي اللتحاق ب�ي
ات �ف التغ�ي خريطة 1.1 

60 مقياس شدة التعليم حسب الناحية  خريطة 2.1 



xi

املخترصات

؟ َمن يقوم بماذا وأين وم�ت  4Ws

مكتب الإحصاء المركزي  CBS

مركز التعليم المجتمعي  CLC

بية مديرية ال�ت  DoE

ي حالت الطوارئ
التعليم �ف  EiE

نظام معلومات إدارة التعليم   EMIS

مجموعة عمل قطاع التعليم  ESWG

نسبة إجمالي الألتحاق  GER

ف ف الجنس�ي مؤ�ش التكافؤ ب�ي  GPI

ي حالت الطوارئ
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف  INEE

ي العراق وبالد الشام
الدولة السالمية �ف  ISIL

تكنلوجيا المعلومات  IT

من الروضة وال الصف التاسع  K-G9

ي عرسش
من الروضة وال الصف الثا�ف  K-G12

ق الوسط وشمال افريقيا المكتب القليمي للرسش  MENARO

بية وزارة ال�ت  MoE

منظمة غ�ي حكومية  NGO

نسانية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ  OCHA

ف نسبة الطالب إل المعلم�ي  STR

معهد اليونسكو لالإحصاء  UIS

بية والثقافة منظمة الأمم المتحدة للعلوم وال�ت  UNESCO

ف المفّوضية الساّمية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي  UNHCR

صندوق الأمم المتحدة للطفولة  UNICEF

شعبة الأمم المتحدة للّسكان  UNPD

ق الأد�ف  ي الرسش
ف �ف ف الفلسطين�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي وكالة الأمم المتحدة لإ  UNRWA

المياه والإصحاح )ال�ف الصحي( والنظافة  WASH

لكل سوريا  WoS

تقييم لكل سوريا  WOSA



xii

العناوين املخترصة

نسانية. )تموز 2015( الجمهورية العربية السورية: مراجعة اقليمية – حول الأزمة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ حول الأزمة 

ي سوريا: مراجعة مكتبية. )حزيران 2013(
قضايا حماية الطفل ذات الأولوية �ف قضايا حماية الطفل 

ي سوريا. مجموعة عمل حماية الطفل عىل المستوى العالمي. )شباط ال ايار 2013(
تقييم حماية الطفل �ف تقييم حماية الطفل 

.REACH .ي البلدان المجاورة. التقرير القليمي الموضوعي
ي مستوطنات غ�ي رسمية داخل سوريا و�ف

سوريون مهّجرون �ف  سوريون مهّجرون 
)اب 2014(  

. داينمو، العدد رقم 3 و 4. وحدة تنسيق المساعدات، الجمهورية العربية السورية. تقريران   تقرير المراقبة الديناميكي داينمو 
) منفصالن. )تموز 2014 و اذار 2015، عىل التوالي  

الخسائر القتصادية الناجمة عن الترسب من المدارس بسبب الأزمة السورية: تحليل التكلفة والعائد من تأث�ي الأزمة السورية  الخسارة القتصادية 
عىل قطاع التعليم. اليونيسيف. )2015(  

نقاذ التعليم لدى جيٍل كامل. اليونسيف ومنظمة الرؤيا العالمية و الأزمة السورية: توقف التعليم – العمل عالمياً لإ  توقف التعليم 
ف ومنظمة انقاذ الطفل. )كانون الول 2013( المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي  

تقرير الرصد العالمي حول التعليم للجميع، 2013 / 14: التعليم والتعّلم: تحقيق الجودة للجميع. اليونسكو.  التعليم للجميع 2014 
)2013 ال 2014(  

نجازات والتحديات. اليونسكو. )2015( تقرير الرصد العالمي حول التعليم للجميع، 2000 ال 2015: الإ التعليم للجميع 2015 

بية والتعليم عىل أطفال سوريا. منظمة انقاذ الطفل. )2014( مستقبٌل محفوف بالمخاطر: تأث�ي أزمة ال�ت  مستقبٌل محفوف 
بالمخاطر

نسانية للعام 2015. الجمهورية العربية السورية: نظرة شاملة عىل الحتياجات الإ  HNO 
ي 2014(

ين الثا�ف نسانية. )ترسش مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ  

نسان. ي الجمهورية العربية السورية. مجلس حقوق الإ
نسان. شفوي من اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق �ف مجلس حقوق الإ  HRC 

)16 حزيران 2014(  

نسانية. )2016( خطة الستجابة النسانية للجمهورية العربية السورية. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ  HRP

ي إدلب ارقام 1 و 2 و3 و 4. اربع تقارير منفصلة. مكتب الأمم المتحدة
الجمهورية العربية السورية: تقرير الوضع �ف  تقرير إدلب 

 ) نسانية. )2 ال 6 نيسان، 7 ال 14 نيسان، 15 ال 22 نيسان، 23 نيسان ال 6 ايار 2015، عىل التوالي لتنسيق الشؤون الإ  

. ي
ي حالت الطوارئ: الحد الأد�ف لمعاي�ي التعليم الجاهزية والستجابة والتعا�ف

الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف  INEE 
الطبعة الثانية. )2010(   

. طفل الحرب هولندا. )2013( ف ي حالت الطوارئ: حالة عصيبة عىل الطفال السوري�ي
الدعم النفسي – الجتماعي �ف  PSS

ي سوريا: تقرير التقييم الموضوعي ُمَعد من قبل وحدة تنسيق المساعدات.
تقييم �يع للمدارس الحكومية �ف  التقييم الرسيع 

ي 2014( 
ين الثا�ف )ترسش  

ي سوريا: تحديث منتصف العام 2014. )تموز 2014(
قليمية �ف اتيجية شاملة عىل خطة الستجابة الإ نظرة اس�ت الخطة القليمية 

قليمي لسوريا، الجزء الأول – سوريا. SNAP. )تموز 2014( التحليل الإ  RAS

ي سوريا. مراقبة حقوق النسان. )حزيران 2013(
انعدام الأمن: طالب ومدارس عرضة للهجوم �ف انعدام الأمن 

نسانية للجمهورية العربية السورية. )كانون الول 2013 و تموز 2014( خطة استجابة المساعدات الإ  SHARP

خطة الستجابة للعمليات النسانية السورية من تركيا. تموز 2014 حزيران 2015. )تموز 2014 ال حزيران 2015(  SHO



xiii

ي سوريا: تقرير تحليل العمليات الُمكِمل. تقريران منفصالن. وحدة تنسيق المساعدات.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ف  SINA 

ي 2014(
)كانون الول 2013 و 24 كانون الثا�ف  

.)13 – 27 حزيران 2013( ي
نسا�ف الأزمة السورية: تقرير نصف شهري حول الوضع الإ تقرير الحالة 

ف ف الثالث والرابع مجتمع�ي نسانية المبّذرة: تقرير رصد اجتماعي – اقتصادي حول سوريا. تقريرا الربع�ي سوريا: الإ نسانية المبّذرة   الإ

ف والمركز السوري لبحوث السياسات. ي و المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
نما�أ برنامج الأمم المتحدة الإ   

)ايار 2014(  

اتيجية. تحديث منتصف العام. )2014( ي سوريا: لمحة إس�ت
خطة الستجابة القليمية �ف  SRRP

ي 2013(
ين الثا�ف ي سوريا. مجموعة بحث اكسفورد. )ترسش

مستقبل مسلوب: الحصيلة المخفية لالأطفال الضحايا �ف مستقبل مسلوب 

ي الأردن. منظمة انقاذ الطفل. )2014(
ف الفتيات السوريات �ف ة عىل الزواج: المشكلة المتنامية لزواج الأطفال ب�ي صغ�ي ة عىل الزواج  صغ�ي

ي سوريا. اليونسيف. )اذار 2014(
تحت الحصار: الأثر المدّمر عىل الطفال لثالثة أعوام من الأزمة �ف تحت الحصار 

ف الوكالت. المفوضية السامية ف و تعزيز القدرة عىل مواجهة الزمات: منصة مشاركة المعلومات ب�ي الخطة القليمية لالجئ�ي  UNHCR 3RPs 
)2016( . ف لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي  

مذكرة موجزة حول سوريا من قبل اليونسيف: التعليم. )تموز 2014( موجز اليونسيف 

ي سورية وتركيا ولبنان والأردن والعراق وم�.
ف �ف المناهج و العتماد و منح الشهادات الدراسية لالأطفال السوري�ي  مناهج اليونسيف 

دراسة اقليمية. اليونسيف. )اذار 2015(  

ي المدارس والمجتمع والأماكن الآمنة.
ف �ف ف النازح�ي لبنان: تقييم احتياجات التعليم الرسيع لالأطفال السوري�ي  يونسيف لبنان 

تقييم احتياجات التعليم التابع لليونسيف – لبنان. )تموز 2012(.  

الجمهورية العربية السورية: تقرير التقييم الرسيع للتعليم. تقييم احتياجات التعليم التابع لليونيسف – سوريا.  يونسيف سوريا 
)كانون الول 2012(  

ي. )نيسان 2013( مجموعة عمل القطاع. تقييم احتياجات التعليم التابع لليونيسف – الزع�ت ي  يونسيف الزع�ت

قرار مجلس الأمن التابع لالأمم المتحدة 2139. )22 شباط 2014(  UNSC 2139

قرار مجلس الأمن التابع لالأمم المتحدة 2165. )14 تموز 2014(  UNSC 2165

قرار مجلس الأمن التابع لالأمم المتحدة 2191. )17 كانون الول 2014(  UNSC 2191

. منظمة انقاذ الطفل. ف فظائع ل توصف: قصص الطفال السوري�ي فظائع ل توصف 



س
عي

/ال
20

16
ف/

سي
ون

الي
 ©



1

امللخص التنفيذي

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 و إن تقريباً 4.2 مليون نسمة، منهم 1.4 مليون من الأطفال �ف  الإ

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

كي أو 17.7 �ف  يمكن 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 

من 40 �ف
تراجعت بمقدار أربعة عقود.4

ين الول من عام 2015، كان هناك 5.4 مليون ي ترسش
ي الوصول إل تعليم عالي الجودة ومنصف. �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 تسيطر عليها الحكومة السورية باستخدام ثالثة مصادر للبيانات:
ي المناطق ال�ت

 وبالتالي تسعى هذه الوثيقة لوصف الحالة الراهنة للتعليم �ف
ي تسيطر عليها الحكومة )3( المؤلفات الأدبية ذات الصلة بهذا الموضوع. 

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

ي جميع الأحوال فأنها يجب ان 
، و�ف حة تحتاج إل المزيد من التقصي ي سوريا ليست ثابتة وغ�ي متجانسة، فأن أي تدخالت عالجية مق�ت

ولأن الظروف �ف
ي ذلك الوقت ولتلك المنطقة.

تكون ضمن السياق وبشكل مناسب للظروف �ف

الجزء 1: التحليل الكمي

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

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 من حيث الإ

المجاورة وذلك من عام 2011 وال 2015. 

ف لخطر الرسوب أو الترسب. ومن  اللتحاق. تم الحصول عىل نسب الطفال خارج المدرسة، والنسب الجمالية لاللتحاق، وعدد الطالب المعرض�ي
 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(.6 ولأن ليس كل المحافظات السورية والمناطق قد قامت بإرسال تقاريرها ال وزارة ال�ت
اض مستويات مختلفة من الأداء  فقد قامت الدراسة بحساب البيانات المبهمة عن طريق ثالث مجموعات من الحسابات، تقوم كل واحدة منها باف�ت

ي المائة من المدارس هي قيد الخدمة
ي ل ترفع تقاريرها )2( 25 �ف

ي المنطقة ال�ت
 الوظيفي خالل المناطق: )1( ل توجد اي مدرسة قيد الخدمة �ف

ي مرحلة رياض الطفال ال 
ي المائة من المدارس هي قيد الخدمة.7 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 عرسش
الصف الثا�ف

خطة الستجابة النسانية  1

ي م� والعراق والردن ولبنان وتركيا. اعداد الطفال من 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.

الخسارة القتصادية.  3

خطة الستجابة النسانية.  4

نظرة شاملة عىل الحتياجات النسانية.  5

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  6 

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

.) لخطر الترسب )الأبعاد 4 و 5 عىل التوالي

بية انخفض بنحو 12,000 )من 22,113 إل 10,111( من السنوات الدراسية 2011 / 12 ي ترفع تقارير إحصاءات التعليم إل وزارة ال�ت
ي الواقع ومنذ بداية الأزمة، فإن العدد الإجمالي للمدارس ال�ت

�ف  7 

رت او استخدمت  بية عىل مدارس التعليم الأساسي أن 1,200 مدرسة ت�ف ي تشكل حوالي 9,000 من هذا النخفاض. وأظهر مسح أجرته وزارة ال�ت
إل 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 كمالجئ أو تم تدم�ي
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بالغ عن ما يقرب من  ين الول عام 2012، تم الإ ي ترسش
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 عرسش 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 ترسش .8 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 ترسش
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 الُمستقِبلة 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 عمر 
ف �ف ي المائة من الأطفال السوري�ي

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

ي عرسش �ف
ي المائة لرياض الأطفال ال الصف الثا�ف

هي 60 �ف
ي التعليم الأساسي )الصفوف من 1 إل 9(، مع خسائر 

لتحاق )2.1 مليون( �ف المدرسة داخل البلد ل يذهبون إل المدرسة.9 حدثت معظم خسائر الإ
ي التعليم الأساسي 

ي محافظات حلب )0.9 مليون( ودير الزور )0.4 مليون دولر(. وإذا تم حساب النسبة الجمالية لاللتحاق الوطنية �ف
ة ل سيما �ف كب�ي

ي المائة من الأطفال يكونون قد التحقوا. ان هذا الرقم مقلق لأنه أسوأ بكث�ي مما كانت عليه ح�ت أقرب قيمة مسجلة للنسبة 
فقط 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

ف لخطر الرسوب، أو واحد من كل ثالثة أطفال.10 حاليا، يقدر حوالي 1.4 مليون طفل معرض�ي

اً. 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 بنسبة 89 �ف

ي رياض الأطفال ومدارس الثانوية المه�ف
انخفض اللتحاق �ف

ي 
ف �ف ف الفلسطين�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي ي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإ

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

ة نفسها، أُغلقت 62 مدرسة، مع غالبية ي المائة( من 2011 / 12 إل 2013 / 14. وخالل هذه الف�ت
ق الأد�ف )الأونروا( ترسب 40,000 تلميذ )60 �ف  الرسش

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
 إغالق المدارس كان �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
ي : مدارس حي القابون �ف

. وكانت الستثناءات �ف ي نسب الطالب إل الطاقم المدرسي
ي جميع 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
ُمستهَدفة يجب أن يكون محددة حسب المنطقة.

ي رياض الأطفال والتعليم الأساسي 
، يبدو ان ال�اع قد أثر عىل البنات والولد بالتساوي تقريبا �ف ف ف الجنس�ي ي فحص ودراسة لأوجه التفاوت ب�ي

�ف
ف تكون منحرفة )نسبة البنات ال الولد ف الجنس�ي ي أُظهر 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 تقييم الدراسة الكمي لأفراد التعليم، فقد وجد أن نسبة الطالب إل الطاقم المدرسي �ف

�ف
ي فقد زادت نسبة الطالب ال الطاقم 

. 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 يحتمل أن يكون وصول كل طفل إل أك�ش عدد من  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 الصفوف 

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

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

غادروا المدرسة وانخفاض عدد الأطفال �ف

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  8

ف و 2.1 مليون إلغاء التحاق. مجموع الأطفال 5.4 مليون نسمة، مع 3.2 مليون ملتحق�ي  9

، 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 الترسب. وبالتالي تجدر الإ  10

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

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

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

ي كل مدرسة �ف
ات �ف ي غرف تكنولوجيا المعلومات والمخت�ب

النخفاضات الأبرز �ف
ا،  . عىل الرغم من ان النخفاض بمقدار النصف لكل مدرسة قد ل يبدو كب�ي ي جميع الفئات باستثناء التعليم الأساسي

كل مدرسة بمقدار 0.5 ال 1.0 �ف
ي كان من الممكن ان تُستخدم. ونتيجة لذلك، 

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

ولكن عندما يتضاعف �ف
تفاقم ازدحام الصفوف الدراسية وتم التقليل من القدرة الستيعابية للنظام ككل.

: التحليل النوعي ي
الجزء الثا�ن

ي هذا التقرير مستقاة من مصدرين هما: البيانات الأولية المستمدة من عمليات المسح و من المعلومات التكميلية المستمدة 
ان المعلومات النوعية �ف

ي تسيطر 
ي المناطق ال�ت

ي جمعت البيانات الأولية 59 مدرسة �ف
ي المؤلفات المتوفرة. وشملت عمليات المسح ال�ت

من مصادر البيانات الثانوية الموجودة �ف
عليها الحكومة.11

ح  ي تق�ت
ي حالت الطوارئ وال�ت

ي وضعتها الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف
يتمحور التحليل النوعي حول المجالت الخمسة والمعاي�ي المرتبطة بها ال�ت

ي تنطوي عىل المشاركة المجتمعية وتنسيق 
ي حالت الطوارئ. المجال الأول، "المعاي�ي التأسيسية" ال�ت

ما هو الحد الأد�ف لمستوى تعليمي مقبول ح�ت �ف
، الحماية والرفاهية،  أ : الوصول المتكا�ف ي تضع ثالثة معاي�ي كحد أد�ف

ي "الوصول وبيئة التعلم" وال�ت
المجتمع وتحليل المجتمع. ويشمل المجال الثا�ف

ي 
: المناهج الدراسية، التدريب والتطوير المه�ف المرافق والخدمات. المجال الثالث، مجال "التعليم والتعلم" والذي يحدد أربعة معاي�ي للحد الأد�ف

ف  ي التعليم"، ويشمل التعي�ي
ف �ف هم من الأفراد العامل�ي رشاد والتعلم، ومخرجات التقييم والتعلم. المجال الرابع، "المعلمون وغ�ي والدعم، عمليات الإ

ا، المجال الخامس من "سياسات التعليم" والذي يحدد معيارين: صياغة القانون و السياسات، فضال  اف. وأخ�ي �ش والختيار وظروف العمل والدعم والإ
عن التخطيط والتنفيذ.12

ي نهاية نيسان عام 2015. أجريت المقابالت المهيكلة مع مصادر المعلومات الرئيسية و مدراء المدارس وعقدت مناقشات
 أجريت المسوحات �ف

بية البيانات و قدموها.  ف وأولياء الأمور والأطفال. جمع العدادون من المكتب المركزي لالإحصاء و وزارة ال�ت منظمة للمجموعات البؤرية مع المعلم�ي
ي دمشق.13

وقد ُدِعَم هذا العمل من قبل مجموعة عمل قطاع التعليم ومقره �ف

ي لحظوها خالل السنوات الأربع الماضية. كانت الأجوبة 
ات ال�ت ي تسيطر عليها الحكومة، ُطِلَب من اولياء المور والأطفال إدراج التغي�ي

ي المناطق ال�ت
�ف

هي، مرتبة من الأك�ش تكراراً ال الأقل تكراراً:

ي مستويات المعيشة؛
انخفاض �ف  1

ي التعليم؛
تدهور �ف  2

الأمن والسالمة؛  3

وح والهجرة؛ ف ال�ف  4

ي مستويات الصدمات.
الزيادات �ف  5

ي سلوك الأطفال؛ وانتشار الأمراض وعدم 
ي القيم والعالقات الجتماعية؛ تراجع �ف

ولوحظ أيضا، ولكن ليس بالقدر نفسه حسب ما ورد أعاله: تراجع �ف
كفاية الخدمات الصحية.

استخدمت هذه الدراسة طرق أخذ العينات الهادفة والمالئمة للحفاظ عىل سالمة العدادين. و بسبب انه لم يتم استخدام أساليب أخذ العينات العشوائية فإن التعميمات عىل المناطق او   11

شارة إل أهمية التدخالت عىل أساس  ي البالد، ولكن تجدر الإ
ف سوف تكون نموذجية للعديد من المدارس �ف النواحي ل تكون نافذة إحصائيا. ومن المرجح أن المعلومات المقدمة من قبل المستبين�ي

هذه البيانات قبل التنفيذ.

http://www.ineesite.org/en/minimum-standards :أنظر  12

ف كانت هناك 11 امرأة فقط. كانت كل مجاميع اولياء الأمور  ي ح�ي
ف مختلطة، �ف كانت ثالثة أرباع مصادر المعلومات الرئيسية ونصف مدراء المدارس من الذكور. كان ثمانية وأربعون من مجاميع المعلم�ي  13

ي مجاميع الأطفال من البنات.
ف �ف ي المائة من المشارك�ي

ناث وثالثة فقط ذكور. وكان أربعة وخمسون �ف مختلطة ما عدا سبع مجموعات، وكان أربعة فقط ممثلة من قبل الإ

الملخص التنفيذي
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مشاركة المجتمع

ف قام بإعادة تعريف النسيج  ة من الناس و وصول النازح�ي اع. أن رحيل أعداد كب�ي ف ة ال�ف ي العديد من المجالت، تغ�ي المجتمع الأوسع طوال ف�ت
�ف

ون" مجتمعهم أو يشعرون بالألفة والراحة مع محيطهم فقد تتطلب المجتمعات المحلية المساعدة  ف الجتماعي للمجتمع. و لأن أفراد قد ل "يم�ي
ي بالهوية المجتمعية هو  يجا�ب ي بناء هوية جديدة. ان المدارس متأصلة بقوة داخل المجتمعات. وهكذا، فان الشعور القوي و الإحساس الإ

الخارجية �ف
ي تلبية الحتياجات التعليمية.

ف �ف وري إذا كان الأعضاء يشعرون بالدافع وسباق�ي أمر �ف

ورة العمل مع اولياء المور الآخرين ضمن  ز وجود وعي ب�ف ي الواقع، يميل اولياء المور ال تحمل مسؤولية أطفالهم فقط، وبشكل عام، لم ي�ب
�ف

ي وتوف�ي 
ي شكل اصالح المبا�ف

ي معظم الأحيان �ف
ي المجتمع الأوسع، كان هناك دليل عىل تقديم مساعدات ملموسة للمدارس، �ف

مصلحة المدرسة. �ف
القرطاسية. ينبغي عىل كيانات تنسيق القطاع إعداد قواعد إرشادية لتفعيل المجتمعات. قد تكون هناك حاجة إل بناء القدرات لإطالق قدرات اولياء 

المور والمجتمع عىل نطاق أوسع.

التنسيق

ي مختلف القطاعات
ف والمنظمات غ�ي الحكومية )NGO( �ف نسانية )OCHA( بتنسيق جهود المانح�ي  يقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ

ي غازي عنتاب / تركيا قد لعبتا
ي دمشق ومجموعة التعليم �ف

ي جميع أنحاء سوريا. وبالنسبة لقطاع التعليم، فأن مجموعة عمل قطاع التعليم �ف
 �ف

ف المنظمات جعل الستجابات الرسيعة ممكنة لتلبية الحتياجات العاجلة مثل �عة تكوين مفردات  دوراً رئيسياً. ان التنسيق السليم ب�ي
ف من تصاعد ال�اع. ي صندوق" الكافية لتغطية 12,000 طفل نازح بعد أسبوع�ي

"الحقيبة المدرسية" و "المدرسة �ف

ية المتاحة،  وعموما، فأن أنشطة المعونات المخطط لها من قبل الجهات الدولية والمنظمات غ�ي الحكومية تكون محدودة بالموارد المالية والبرسش
ي المائة فقط من

ي منتصف عام 2014، وعىل سبيل المثال، فقد تم تمويل 26 �ف
 وربما تتقلص أك�ش إذا لم تِف الجهات المانحة بتعهداتها. �ف

ي المائة فقط من خطة الستجابة 
نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(. وتم تمويل 43 �ف الحتياجات الكلية لخطة استجابة المساعدات الإ

النسانية للجمهورية العربية السورية )HRP( بحلول كانون الول 2015.

ي عام 2015، قامت خطة لكل سوريا )WoS( باستبدال وتنسيق
ي التحسن عىل الرغم من التحديات. �ف

 إن تنسيق خطة الستجابة آخذ �ف
امج المساعدات. ومع ذلك، ي وضعت سابقاً. ومن المؤمل أن يؤدي ذلك إل تمويل طويل الأجل و يمكن التنبؤ به ل�ب

 المبادرات المنفصلة ال�ت
ي تزايد، فإنه من غ�ي المحتمل إستدامة نماذج التمويل عام بعد عام.

ي سن المدرسة الذين يحتاجون إل مساعدة �ف
ولأن عدد الأطفال �ف

ي
ي كل محافظة تقوم بلعب دور أقوى �ف

بية �ف ف أعرب المستبينون عن أن مديرية ال�ت ف السلطات السورية والمدني�ي  وفيما يتعلق بالتنسيق ب�ي
ة ال أن  تلبية الحتياجات الشائعة للمدارس مثل تقديم المشورة النفسية والأثاث والمعدات و"التواصل مع أولياء أمور الطالب". وتش�ي الأخ�ي
بية لم تقم بإيصال المعلومات ذات الصلة إل المدارس والمجتمعات المحلية المصاحبة لها. ومع ذلك، وبالنظر إل أنه ليوجد  مديريات ال�ت

ي يُعتقد أنها يجب أن تعطى من أجل مساعدة
ف يجب أن يكونوا أك�ش تحديدا حول المعلومات ال�ت  هناك مزيدا من التفاصيل، فأن المستبين�ي

ي خدمتهم.
بية �ف مديرية ال�ت

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

فيهية والتعليمية. وتمويل النوادي المدرسية لزيادة الفرص ال�ت

التحليل

ي سوريا تتطلب تحسيناً.
 حدسياً، ان التخطيط الواقعي يعتمد عىل تحليل سليم لالحتياجات. ولالأسف، فإن حالة تقييم احتياجات التعليم �ف

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

ي ل تسمح بالتعميم للمناطق الجغرافية كلها. و من التقييمات
 منذ عام 2010، استخدمت جميع تقييمات التعليم الأخرى أساليب أخذ العينات ال�ت

؟" ومع ذلك، فأن هذا التقرير يفتقر إل ي بيانات موجزة من خالل نهج "4Ws: َمن يقوم بماذا وأين وم�ت
كاء بشكل روتي�ف ي أجريت، يقدم الرسش

 ال�ت
يجابية والسلبية المستفادة أثناء التنفيذ لتكرار الممارسات الجيدة وتوسيع نطاق الممارسات الأك�ش  كاء لتبادل الدروس الإ البعد النوعي. يحتاج الرسش

امج المساعدات فأن بيانات  ي ل�ب
دخال وال حد ما بيانات النتائج تقدم بشكل روتي�ف ف ان بيانات الإ ي ح�ي

فعالية والقضاء عىل أوجه القصور. و�ف
المخرجات هي هزيلة.

ف المنا�ة عن طريق تحليل أك�ش شمول لوضع التعليم. ي مجال التعليم لأغراض المنا�ة والتأييد. ويمكن تحس�ي
تم تجميع عدة وثائق ثانوية متاحة �ف

الملخص التنفيذي
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أ الوصول المتكا�ن

ف كانت معدلت اللتحاق بالمدارس  ي ح�ي
قبل الأزمة، كانت نسب اللتحاق بالمدارس عالية: ُوِصَف اللتحاق بالمرحلة البتدائية تقريباً بالعالمي �ف

ي ل تستجيب أظهرت
ي المعدل. ومع ذلك، أظهرت بيانات اللتحاق من تعداد التعليم السنوي والمعدلة للمدارس ال�ت

ي المائة �ف
 الثانوية 76 �ف

ي هذه 
ي نسبة الطالبات. يحسب التحليل الكمي14 المستخدم �ف

ف 2010 / 11 و 2014 / 15 مع زيادة طفيفة �ف ي اللتحاق ب�ي
ي المائة �ف

انخفاض 44 �ف
ات  ي سن الدراسة كانوا خارج المدرسة خالل العام الدراسي 2014 / 15.15 ومما يعقد هذه الصورة العامة هو المتغ�ي

الدراسة أن 2.1 مليون طفل �ف
ة فإنه من المهم أن يتم تََفُحص كيفية وفيما اذا تأثر أي من السكان عىل نحو غ�ي  ات الكب�ي الجغرافية والتقلبات عىل مر الزمن. وبسبب هذه التغي�ي

متناسب من الأزمة.

ي هذه الفئة مما يدل عىل أن الأزمة 
ي المائة. قبل الأزمة، فأن مدرسة واحدة فقط تقع �ف

أفادت سبع مدارس )من أصل 51( بمعدل ترسب يفوق 20 �ف
تؤثر عىل المدارس تحت سيطرة الحكومة.

ي الدراسة الأسباب الرئيسية التالية لترسب الطفال خارج المدرسة:
حدد المشاركون �ف

حاجة الأطفال للعمل وزيادة دخل الأ�ة؛  1

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

العوامل المتعلقة بالعرض، مثل عدم وجود مرافق دراسية أو العتقاد بأن نوعية الدراسة رديئة؛   3

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

َعزَْت مجموعات نقاش الأطفال ال ان معظم الترسبات خارج المدرسة هو بسبب سوء الأحوال المعيشية. وبالنسبة لالأطفال فأنهم يدركون عوامل 
ي ذلك.

وح ويلعب عدم الهتمام بالدراسة دوراً أقل �ف ف أخرى مثل إهمال الوالدين والأمن وال�ف

ف الفئات العمرية، لم يكن هناك  ناث بالمدارس لم يتأثر بشكل أك�ش جدية من التحاق الأولد. وفيما يتعلق بأنماط اللتحاق ب�ي ويبدو أن التحاق الإ
ف بمعدلت أقل من الأطفال الأك�ب سنا،  ف الأطفال الصغار والكبار. بدا الأطفال الصغار بانهم ملتحق�ي ي أنماط اللتحاق ب�ي

ي الختالفات �ف
تفس�ي واضح �ف

وهذا أمر مث�ي للدهشة، حيث انه من المرجح أن يتم جذب الطفال الأك�ب سناً من المدرسة إل العمل وجلب دخل لال�ة.

ي مجال التعليم قد 
ي مادة التقرير أنه عىل مدى السنوات الثالث الأول من الأزمة بأن مؤ�ش أسعار المستهلك )CPI( �ف

أفادت أحدث البيانات الواردة �ف
ي المائة

ي فقر شديد و 20 �ف
ي المائة يعيشون �ف

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

ي الحركة والفقر تش�ي مادة التقارير ال أن التعليم للعديد من الأ� "ليس أولوية" ليس لأنهم ل يقدرون 
ي فقر مدقع. ونتيجة لهذه التجاهات �ف

�ف
التعليم ولكن بسبب احتياجات أك�ش إلحاحاً. ونتيجة لذلك، تنص مادة التقارير بأن الطلب عىل التعليم قد أنخفض وهو ما قد يفرس ازدياد عدد 

ي صحي واعتالل الصحة قد يُبقي الأطفال بعيداً عن المدرسة.16 وكانت هناك 
الأطفال خارج المدرسة. بالإضافة إل ذلك، إن عدم وجود نظام غذا�أ

أيضا تقارير عن أطفال كان يجب عليهم ان يعملوا لزيادة دخل الأ�ة.

ي المدرسية.
ي عدم ذهاب الأطفال إل المدرسة: عدم توفر المبا�ف

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

ي المدرسية 
قبل الحرب، كان هناك ما يقرب من 22,000 مدرسة متاحة. ومنذ بدء ال�اع، ُدِمرَْت او ُخِربَْت الصفوف الدراسية وتم استخدام المبا�ف

ي قيد الخدمة ولكنها ل تستخدم بسبب نزوح المجتمع. 
ي هو أيضا مسألة مهمة حيث تكون المبا�ف

لأغراض أخرى كمالجئ عامة. إن التخىلي عن المبا�ف
بالغ عن 2,400 مدرسة مدمرة و  ي كانون الول عام 2012، تم الإ

تظهر المؤلفات الأدبية بأن هذه المشاكل ل تزال مستمرة وتصبح أك�ش خطورة. �ف
ي التسع 

ي تم إجراء المسح فيها �ف
ي المناطق ال�ت

بية بأن هنالك 4,500 مدرسة خارج الخدمة. و�ف ين الول عام 2013، ذكرت وزارة ال�ت ي ترسش
رة. �ف مت�ف

ي نيسان 2015، كان هنالك تقارير عن مدارس إضافية يجري 
ي المائة من 7,118 مدرسة خارج الخدمة. �ف

ي أواخر عام 2014 كان هناك 55 �ف
محافظات �ف

ي بعض المناطق تتم 
ي المستوطنات غ�ي الرسمية فأن عدم حضور الأطفال يتم ربطه بعدم وجود مرافق تعليم. �ف

تحويلها إل مالجئ جماعية. و�ف
ي لتكون مدارس ومالجئ مما شكل ضغطا عىل المياه وال�ف الصحي ومرافق النظافة العامة.

مضاعفة وظيفة المبا�ف

ي قدمتها المؤلفات أعاله فأنه يمكن للنتائج التالية ان تكمل وتعطي فارق بسيط للتقارير 
ف أن المسوحات ل تتماسش تماما مع الموضوعات ال�ت ي ح�ي

�ف
المذكورة أعاله:

ي المائة صفوفا ثانوية 
ف توفر23 �ف ي ح�ي

ي نطاق التعليم الأساسي )الصفوف 1 – 9(، �ف
ي المائة من اصل 471 صفوفا �ف

توفر ثمانية وسبعون �ف  •
)الصفوف 10 – 12(. 

ي 13 من اصل 59 حي، فأن أقل من ثالثة أرباع المدارس ل تزال تعمل.
�ف  •

ي من هذا التقرير.
الجزء الثا�ف  14

ة الأزمة تقديرات مختلفة لعدد الأطفال خارج المدرسة. ومع ذلك، تستخدم هذه الدراسة طريقة واضحة إل حد ما، حيث تقوم بتحديث أرقام اللتحاق عىل  ي تغطي ف�ت
توفر المؤلفات الأدبية ال�ت  15

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

ي ل تقدم تقاريرها، 25 �ف
ي المنطقة ال�ت

اضات مختلفة )ل توجد اي مدرسة قيد الخدمة �ف أساس ثالثة اف�ت

ي المدارس وبسبب ذلك أدخلت برامج التغذية المدرسية. لمزيد من المعلومات يرجى الطالع عىل:
ي إبقاء الأطفال �ف

يوجد هنالك دليل علمي عىل أن التغذية تلعب دورا مؤثرا �ف  16 

http://www.unicef.org/nutrition
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جميع المدارس فيها مياه و مرافق صحية.  •

ي 10 أحياء، كان أك�ش من ربع المدارس
ار شديدة. و�ف ي أجري عليها المسح فأن أك�ش من ربع المدارس قد لحق بها أ�ف

ي الحياء الثالثة ال�ت
�ف  • 

ي أحيائهم.
اراً معتدلة. كان ثالثة فقط من مصادر المعلومات الرئيسية عىل بينة من أماكن التعلم المؤقتة �ف قد لحق بها أ�ف

ي المائة( التحق بالمدارس ما يصل
ي تسيطر عليها الحكومة )91 �ف

ي المناطق ال�ت
ي شملها المسح �ف

ي الغالبية العظمى من المدارس ال�ت
�ف  • 

ي 69 بالمائة من الأحياء.
ي سن المدرسة قبل الزمة. بعد أربع سنوات، كان هذا صحيحا فقط �ف

ي المائة من الأطفال �ف
 ال أك�ش من 80 �ف

ي أقرب مدرسة محلية وأضافوا
 وعالوة عىل ذلك، أشار ثالثة فقط من مصادر المعلومات الرئيسية إل أن الحضور كان جيدا كل يوم �ف

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

ي المائة عىل الأقل من مجموع 
ف نسبة 20 �ف ي الوصول ال التعليم هو مصدر قلق بالغ. حاليا، يشكل الطفال النازح�ي

ف �ف ان قدرة الأطفال النازح�ي
ف  ي المائة منهم من البنات. هذا وقد وضع التدفق الكب�ي لالطفال النازح�ي

ي تسيطر عليها الحكومة، 60 �ف
ي المناطق ال�ت

ي جميع المدارس �ف
ف �ف الملتحق�ي

ي 51 من المدارس أصبح لزاماً عىل الأطفال 
ي الحصول عىل التعليم صعباً عىل هؤلء الأطفال. �ف

ضغطا عىل المرافق المدرسية وهذا ما جعل المساواة �ف
ورة من الأ�  ف إجراء اختبار تحديد المستوى قبل القبول بسبب هذه الضغوط. وعموما، أقر مدراء المدارس بأن 1,400 طفل، ليسو بال�ف النازح�ي

ف أبناء المجتمع المضيف  ي أنماط الحضور ب�ي
ي المائة( فرقاً �ف

النازحة، كانو قد غادرو عند محاولتهم اللتحاق. ولم يشهد غالبية مدراء المدارس )60 �ف
ي التعليم أو الظروف الأقتصادية.

ل مستقر وإل فقدان الهتمام �ف ف وأطفال الأ� النازحة. أولئك الذين رأوا فرقاً عزوا ذلك إل عدم وجود م�ف

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

وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة، فيبدو ان هناك أيضا نقص عام �ف
ي تسيطر

ي المناطق ال�ت
ي شملها المسح �ف

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

 لالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة �ف
عاقة ال انه لم تعلن أي مدرسة تكييفها  عليها الحكومة بالحاق أطفال من ذوي الحتياجات الخاصة. وعىل الرغم من أنه لم يتم تحديد طبيعة الإ

ي
عاقة الوحيدة ال�ت ي الحركة هي الإ

 لأساليب تدريس أو استخدام معدات تعليمية خاصة لهؤلء الأطفال. ومن المحتمل أن تكون إعاقة القصور �ف
ّ احتياجاتها. تُل�ب

ي مرحلة الطفولة المبكرة إشارة قليلة عندما تم تحديد الحتياجات وربما لن مستوى التعليم هذا لم يكن متوفراً
 تلقى رياض الأطفال أو التعليم �ف

ي شملها 
عىل نطاق واسع قبل الأزمة، وخالل الأزمة، طغت عليه الحاجة للتعليم الأساسي والثانوي. وكان سبعة وثالثون من أصل 59 من الأحياء ال�ت

ات لرياض الأطفال. ف المسح والمسيطر عليها من قبل الحكومة تقوم ببعض التجه�ي

ي قريبة 
ف جسديا. يجب أن تكون المبا�ف ي مدرسية كافية و تم إصالحها بشكل واٍف مع امكانية الوصول للطالب المعاق�ي

العادل" يتطلب مبا�ف ف "التجه�ي
بما فيه الكفاية لدور رعاية الأطفال ويمكن الوصول اليها من قبل كل من البنات والولد. ينبغي أن يكون هناك طاقم عمل مدرسي مؤهل و كفوء مع 

ي تُدرَّس.
ي جميع المواد ال�ت

معدات تعليمية كافية ومواد لزمة لجميع الطالب �ف

ي سن الدراسة والذين يعملون خالل النهار. و يجب ان تقدم هذه الدروس أيضا لالأطفال الأك�ب 
وينبغي أن تكون الدروس المسائية متاحة لمن هم �ف

ف  ف وظيفيا. ينبغي ان يكون هناك دعم و تشجيع منتظم من قبل البالغ�ي سنا الذين لديهم عدد قليل جدا من سنوات الدراسة والذين قد يكونون أمي�ي
ل. ف ي الم�ف

لأولئك الذين يدرسون �ف

الحماية والرفاهية

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

اع بما �ف ف ي ال�ف
ي نهاية عام 2013، تش�ي التقديرات إل أنه 11,400 طفل قتلوا �ف

�ف
نسانية الفاعلة بالحفاظ عىل  فيه بإصابات قاتلة. تمت مهاجمة المدارس عمدا وبعضها تم تحويلها لالستخدام العسكري. ذهبت مناشدات الجهات الإ

. كشفت المسوحات حول  ف ف الآباء والأطفال والمعلم�ي المدارس كمالجئ آمنة لالأطفال أدراج الرياح. وكانت هناك مخاوف شديدة تتعلق بالسالمة ب�ي
: مشاعر الحماية والرفاهية ما يىلي

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

ي المناطق ال�ت
حدد االغالبية العظمى من جماعات اولياء المور �ف  •

ي السلوك 
ي الزيادة �ف

ي أك�ب خطر وتأ�ت
ي الخدمات الصحية كثا�ف

المنية عىل انه يشكل الخطر الأك�ب الذي يواجه الأطفال. و تم تحديد التدهور �ف
ي المرتبة الثالثة. اتفق مصادر المعلومات الرئيسية مع اولياء المور عىل المخاطر الثالثة الرئيسية.

ي داخل المجتمع �ف السل�ب

ها من الأحياء  ي هذه الحياء وغ�ي
ي الحي مؤخرا. ان آثار الضطرابات �ف

ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية بحدوث اضطرابات �ف
أفاد 36 �ف  •

ف الطالب  تؤدي بطبيعة الحال إل الشعور بعدم الأمان والخوف. ومع ذلك، تم تحديد الضطرابات عىل انها ذات صلة بظهور العنف ب�ي
. يش�ي هذا إل ان هناك حاجة ملحة لتقديم المشورة النفسية. ف حسب ما ذكرمن قبل ما يقرب من ربع المستجيب�ي

ي تواجه الأطفال.
تم الفادة ايضا عىل ان الترسب من المدرسة وتخريب المدارس هما أيضا من المخاطر ال�ت  •

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

ة داخل المجتمع المدرسي والستعداد للمدرسة، وجد العدادون �ف من حيث السالمة المكتسبة من الخ�ب

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

اعت�ب مراقبون خارجيون أنه �ف  •

ي المائة من الأحياء فأن أقل من نصف المدارس آمنة.
ي 22 �ف

�ف  •

ي المائة( ذكروا 
ي المائة( عىل ان أقرب مدرسة تكون آمنة، عىل الرغم من أن نسبة أقل )78 �ف

حكم معظم مصادر المعلومات الرئيسية )88 �ف  •
ي المدارس تُستخدم لالأنشطة الرياضية الجماعية.

بان أقرب مدرسة تحوي منطقة لعب آمنة. شاهد تقريبا جميع العدادون أن مناطق اللعب �ف

ي شملها المسح لم يكن لديها جدار محيط آمن.
ي المائة من المدارس ال�ت

وفقا لمدراء المدارس، 19 �ف  •

ي شملها المسح بأنها محمية "تماما" ازاء الطقس.
ي المائة من المدارس ال�ت

ف �ف وصفت واحد وخمس�ي  •

ي يمكن بها جعل البيئة المدرسية أك�ش أمانا لما هو أك�ش من 
ي المائة( حول الكيفية ال�ت

ح عدد قليل من مصادر المعلومات الرئيسية )14 �ف اق�ت  •
ي المائة(.

ف لموظفي المدارس )12 �ف ف والجتماع�ي ف المستشارين النفسي�ي "تشييد سياج للمخيمات وتعبيد الطرق" وتعي�ي

ف  ي المائة من المجموعات( بانه يمكنهم أن يقللوا الخطر عىل اطفالهم من خالل مرافقتهم إل المدرسة أو تأم�ي
يعتقد اولياء المور )54 �ف  •

ء يمكنهم هم أنفسهم من تقديمه. ي
ف مسألة ما إذا كان هذا سش رشاد، رافع�ي ترتيب نقل آمن. وذكروا أيضا التوجيه والإ

ي المائة فقط من المجموعات ادراكاً لأهمية التواصل المنتظم مع المدرسة حول مسائل الأمن.
يظهر ثمانية �ف  •

ي تسيطر عليها الحكومة أن الطالب معرضون لخطر العنف القائم عىل النوع 
ي المناطق ال�ت

ي المائة من مدراء المدارس �ف
بينما ل يعتقد 85 �ف  •

الجتماعي )GBV(، أشار أربعة مدراء إل خطر الختطاف وأشار ثالث مدراء ال ان البنات يتعرضن للعنف من قبل الرجال وأشار مدير واحد 
. لي

ف ال العنف الم�ف

ي المائة من مدراء المدارس
ف أن 93 �ف  ترتبط رفاهية الطالب ارتباطا وثيقا بالأداء والمشاركة المدرسية. وعندما تم تقصي هذا الموضوع تب�ي

ي 
ي المائة فقط من مدراء المدارس أن المستشارين قدموا خدمات للطالب �ف

ي مدارسهم. ومع ذلك، أفاد 15 �ف
ات السلوكية لالأطفال �ف لحظوا التغ�ي

." ي المائة بانه تم اعطاء هذه التوجيهات لجميع الطالب "خارج المنهاج الدراسي
ة �ف  جميع الصفوف خالل ساعات الدوام المدرسي وأفاد عرسش

ف الحاجة لتقديم المشورة والدعم النفسي الجتماعي بوصفه عن�ا من عنا� التعليم والمستويات  ة ب�ي يسلط هذا الضوء عىل الفجوة الكب�ي
المنخفضة الحالية من تقديم ذلك.

ي الصف الدراسي بسبب الصدمة من مصادر مختلفة )مشاهدة العنف، 
ف �ف ك�ي تش�ي المؤلفات الدبية ال أن العديد من الطالب غ�ي قادرين عىل ال�ت

اصابة او قتل احد أفراد العائلة، الضطرار إل الفرار من منازلهم(. و لضمان حصول الطالب عىل الستفادة من دراستهم فمن المستحسن أن يقدم 
ف الدعم النفسي الجتماعي المناسب. لكل من الطالب والمعلم�ي

ف الصحة العقلية وكذلك  ها مفيدة لالأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية: حيث اثبت انها تعمل عىل تحس�ي فيهية و الالصفية وغ�ي ان الأنشطة ال�ت
تعزز التنشئة الجتماعية وتقلل من إحساس الأطفال بالعزلة. مع ذلك، وبالأشارة إل المهارات الحياتية أو التوعية بالمخاطر، وبوجود القليل من 

ي بعض المناطق يمنع الأطفال من اللعب بالخارج بسبب عدم وجود مناطق آمنة 
التفاصيل، يبدو أن أي تدخل مشار اليه هو ضمن نطاق ضيق.17 �ف

للعب. كان هناك إشارة قليلة إل الأنشطة الصحية والنظافة وتوفر خمس مدارس فقط )من أصل 59( وجبات خفيفة لالأطفال.

المرافق والخدمات

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

رة  ي الواقع، أفادوا بانه يجب إعادة تأهيل المدارس المت�ف
أدرج ما يقرب من نصف مصادر المعلومات الرئيسية تدهور البنية التحتية كتغ�ي ملحوظ. �ف

ورة اجراء  ي المدراء بان المدارس تحتاج ال غرف صفية إضافية وأشار تقريبا ثلث المدراء ب�ف
وينبغي التخفيف من ازدحام المدارس. أجاب أك�ش من ثل�ش

أعمال صيانة. تم تأكيد هذه المالحظات من قبل العدادين ومجموعات الأطفال.

ي مدارس، تتم مشاركة المرافق الصحية من قبل البنات والولد.
ي ثما�ف

ي شملها المسح. �ف
ي جميع الحياء الـ 59 ال�ت

 كان يوجد مياه ومرافق صحية �ف
ي جميع المدارس 

سبع مدارس كان لديها مياه ومرافق صحية مع امكانية الوصول اليها بالكرسي المتحرك. وعىل الرغم من توفر المياه والمرافق الصحية �ف
ي حاجة إل صيانة فإنه من المرجح أن المدرسة بأكملها 

فقد قال ثلث من مدراء المدارس بأنها تحتاج إل إصالح. إذا كانت المياه والمرافق الصحية �ف
ي شملها المسح 

ي مدارس ل توجد فيها اماكن لغسل اليدين. ثالثة أحياء لم يكن لديها كهرباء. وكان نصف المدارس ال�ت
ي الواقع، كانت ثما�ف

ليست كافية. �ف
ي الأثاث والمعدات.

ي مدراء المدارس أفادوا بنقص �ف
قد فقدت الأثاث و المعدات خالل النهب. و ان ما يقرب من ثل�ش

يجابية لدى الأطفال. اتيجيات المواجهة الإ ي نهاية المطاف يهدف ال تعزيز اس�ت
يهدف تعليم المهارات الحياتية ال زيادة الثقة بالنفس ودعم الأقران، و �ف  17

الملخص التنفيذي
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ات المدارس من المواد التعليمية والتعلمية.  ف ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية بعدم كفاية تجه�ي
فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، يعتقد 46 �ف

ي أعىل قائمتهم من احتياجات المدرسة. تتوقع نصف المدارس ان يقوم اولياء 
ضافية والوسائل التعليمية �ف ي العدادون الكتب الإ

ي الواقع، أدرج ثل�ش
�ف

ي شملها المسح كانت قد فقدت الأثاث والمعدات بسبب اعمال النهب.
اء المواد التعليمية وان نصف المدارس ال�ت المور برسش

اء الأثاث من قبل اولياء المور. هذا و قد قام أولياء المور غ�ي القادرين عىل توف�ي ي ثالث مدارس كان من المتوقع �ش
 من المث�ي للصدمة، فأن �ف

غاثة الدولية. أفاد مدير مدرسة بأن الطالب الذين ل يمتلكون مواد  ية والأقارب أو منظمات الإ المواد من مواردهم الخاصة بمناشدة الجهات الخ�ي
فأنهم أما يتشاركون مع الآخرين او يرسقون او يعملون بعد المدرسة للحصول عىل تمويل أو ببساطة يح�ف بعض الطالب دون أي مواد.

المناهج الدراسية

ي أدخلت عىل المناهج العلمية 
من عام 2008 إل عام 2012، أدخلت الحكومة السورية تدريجياً منهجاً دراسياً جديداً مع مزيد من التعديالت ال�ت

ف والطالب وأولياء الأمور. وعموما، ي أجريت بينما كانت الأزمة تنكشف، ولدت العديد من التحديات للمعلم�ي
ات، ال�ت  للصف الثامن. إن هذه التغي�ي

فقد أفادت المؤلفات الأدبية عن استياء عام مع المنهاج الجديد مع العديد من الذين أعربوا عن ان المنهج الدراسي صعب جدا ول يعكس ثراء وتنوع 
المجتمع السوري.

ي 
وا المناهج الدراسية من قبل البعض بتقويض مفهوم سوريا ككيان وط�ف ي تسيطر عليها جماعات المعارضة فقد أُتُِهَم هؤلء الذين غ�ي

ي المناطق ال�ت
و�ف

ي لدى عودتهم إل سوريا فأن 
ي النظام الوط�ف

ي إعادة الندماج �ف
ي البلدان المجاورة الذين كانوا يأملون �ف

ف �ف ف السوري�ي . وبالنسبة لالأطفال الالجئ�ي ي
وجغرا�ف

ي البلد 
اف بشهاداتهم واختالف مضمون الموضوع الذي تعلموه أو لأن لغة التدريس �ف مناهج الدول المضيفة قد تمثل تحديات، كما قد ل يتم الع�ت

ي سوريا.
ي �ف

المجاور تختلف عن تلك ال�ت

ي تسيطر عليها الحكومة، تستخدم فقط المناهج الدراسية الرسمية. أظهر المستبينون بأن:
ي المناطق ال�ت

�ف

اض المنهاج الدراسي ي المائة أن المناهج والمواد كانت أفضل قبل الأزمة )عىل اف�ت
ف مصادر المعلومات الرئيسية، يعتقد 32 �ف من ب�ي  • 

قبل مراجعته(.

ي المائة من مجموعات اولياء الأمور ال 
ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية المنهاج الجديد لكونه صعب جدا. أشار 22 �ف

انتقد ثالثون �ف  •
ي المائة( صعوبة المناهج الدراسية مع أسلوب التدريس.

صعوبة المناهج الدراسية. و ربطت مجموعات الأطفال )24 �ف

أفاد ثالثة وخمسون مديرا من اصل 59 بتلقي مدارسهم ارشادات توجيهية بشأن المناهج الدراسية و حول استخدام مواد الرشاد والتعلم.  •

ي كانت تروق لهم اك�ش هي اللغة العربية والرياضيات. ان الميل ال موضوع مرتبط أساسا بأسلوب التدريس 
قال الطالب أن الموضوعات ال�ت  •

ي المائة(.
ي المائة( أو الأهمية الملموسة للموضوع )71 �ف

)86 �ف

. ي
، تم�ف اولياء المور لو كان هناك فرص متاحة للتدريب المه�ف ي عرسش

 وبالنسبة لالأطفال الذين غادروا المدرسة دون الحصول عىل شهادة الصف الثا�ف
ي ال كونها ممارسة غ�ي مناسبة ول منصفة. بالنسبة لهذه الدراسة، 

ي احدى المنشورات، أنُتِقدت ممارسة توجيه الطالب الراسبون نحو التعليم المه�ف
�ف

ي بشكل جيد و ينبغي التقصي عنه بشكل اك�ش من ذلك.
لم تتم مناقشة التعليم المه�ف

. تميل هذه الُنهج ال ي
ي تساعد الأطفال خارج المدرسة عىل اللحاق بالعمل عىل دورات عالجية ومواد التعلم الذا�ت

 تشمل المبادرات ال�ت
بية عىل التكيف مع مواد التعلم  تقليص المناهج الدراسية لما يمكن اعتباره المواضيع "الأساسية". تعاونت منظمة اليونيسف مع وزارة ال�ت

ي التابعة لالأونروا.
الذا�ت

ي والدعم
التدريب والتطوير المه�ن

ي البداية ولم تقدم بيانات عن كفاءة المعلم منذ بداية الأزمة. و يوجد فقط ذكر عن 
ف �ف حاليا، ل تش�ي المؤلفات الدبية ال كيفية تدريب المعلم�ي

ي حالت الطوارئ )EiE( والدعم النفسي الجتماعي.
بية و كذلك التعليم �ف ي أصول علم ال�ت

ف �ف ي تقدم مقدارا قليال من التدريب للمعلم�ي
المنظمات ال�ت

ي السنة الدراسية 2009 / 10، بدأت وزارة بالتدريب أثناء الخدمة مع عملية الدخال التدريجي للمنهاج الدراسي الجديد
بية �ف  ووفقا لوزارة ال�ت

نامج عىل نحو مطرد ربما بسبب الأزمة. مع نية أن يحصل كل معلم عىل 36 ساعة من التدريب سنويا. حاليا، ل يظهر ال�ب

ي تسيطر
ي المناطق ال�ت

ي شملتها الدراسة �ف
ي 45 من المدارس الـ 59 ال�ت

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

ي 2013 و 10 مدارس �ف
ي عام 2014 و 3 مدارس �ف

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

ي المائة من هذه 
ف �ف ي أجريت فيها. ُقِدمت سبعة وسبع�ي

وتفيد التقارير ال عقد 115 من "الدورات" الإضافية من دون إشارة واضحة عن السنة ال�ت
ها من  ف ومنظمة الكشافة وغ�ي بية و تم تقديم الدورات الآخرى من قبل كل من اليونيسف والمجلس الدنماركي لالجئ�ي الدورات من قبل وزارة ال�ت

المنظمات غ�ي الحكومية.
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ي التعلم الفعال المتمحور حول الطفل.
ة لطاقم العمل المدرسي �ف ذكر المعلمون أيضا بانه تم اعطاء دورات تدريبية قص�ي

ي شملها المسح، قدمت 41 مدرسة دورات تدريبية؛ وقدمت 17 مدرسة دورات "أخرى".18 وصفت اثنان وثالثون مجموعة 
من اصل 59 مدرسة ال�ت

ف رأت 20 مجموعة معلمون بان الدورات لم تمنحهم أي فائدة حيث ان ما تم تعلمه ل يمكن تطبيقه  ي ح�ي
ف الدورات التدريبية بانها مفيدة، �ف معلم�ي

"بسبب الظروف الحالية". وشعرت ثمانية عرسش مجموعة بأن كفائتهم التدريسية تحسنت لأنها يمكنهم إعداد الدروس عىل نحو أفضل، واعتقدت 12 
مجموعة بأن التدريب ساعدهم عىل التكيف مع الظروف الحالية.

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

ف وجود صلة قليلة �ف ف المستبين�ي ي المائة من المعلم�ي
ف �ف رأى أربع�ي

ي قدمتها المنظمات غ�ي الحكومية.
استفادوا من التدريبات ال�ت

ي حالت 
حاليا، تقوم منظمة اليونيسيف )مع منظمة دولية غ�ي حكومية( بالتخطيط و / أو تطبيق تدريبات مع 50 مدربا حول مواضيع التعليم �ف

الطوارئ وتوف�ي تدريب الدعم النفسي الجتماعي لـ 60 معلما.

رشاد والتعلم عمليات الإ

ي المدرسة هو موجود للسماح بالرشاد والتعلم لتحدث بفعالية وكفاءة. ومع ذلك،
رشاد والتعلم. وهكذا، فأن كل عن� �ف  ُوجدْت المدارس لتوف�ي الإ

ي الواقع، فان مجموعات اولياء المور رجحت 
ي المناطق الأك�ش أمانا.19 �ف

منذ بداية الأزمة، تفيد المؤلفات الدبية ال أن نوعية التعليم تدهورت ح�ت �ف
ّ ربعهم عن أن  رداءة نوعية التعليم عىل انه السبب الرئيسي لعدم ذهاب الطفال إل المدرسة. و أكد مصادر المعلومات الرئيسية هذه الأفكار و ع�ب

الممارسات التدريسية كانت أفضل قبل الأزمة.

ي المائة(، وثقافة وسلوك 
ي نوعية التعليم. غالبا ما يعزو المعلمون ذلك ال الكتظاظ والدوام المتعدد )35 �ف

اجع �ف تتنوع الأسباب المعروضة حول ال�ت
ي المائة( كتحديات لجودتهم الرشادية. هذا وأضاف 

ي المائة( و المستوى التعليمي )20 �ف
ات )24 �ف ف ي المائة(، ونقص المعدات و التجه�ي

الطالب )27 �ف
ي الواقع، ذكر مصادر المعلومات 

ف الأك�ش شيوعا و هو تحديد الكتظاظ كتحدي رئيسي لجودة التعلم. �ف مدراء المدارس والأطفال ال ردود المعلم�ي
ي هم عىل دراية بها كان فيها مجموعات صفية تتجاوز 40 طالبا. هذا ويشكل صعوبة المنهاج 

ي المائة من المدارس ال�ت
الرئيسية بأن ما يقرب من 60 �ف

. ف ي المائة من مجموعات المعلم�ي
ي الممارسات التدريسية أيضا تحديا لتوف�ي التعليم الجيد حسب ما أكده 28 �ف

ات �ف الدراسي الذي يتطلب إجراء تغي�ي

ي الصفوف والدوام 
ة �ف ي تغلبوا فيها عىل تحديات معينة مثل معالجة القضايا الأمنية واعداد الطالب الكب�ي

ف حول الكيفية ال�ت هذا وتم سؤال المعلم�ي
ها من التحديات. بالنسبة لجميع المواضيع، حدد المعلمون "تقديم الدعم المادي والمعنوي"  ة ونفسية الطالب وغ�ي المزدوج والسلوكيات المتغ�ي

كطريقة لمعالجة الصعوبات، وهي إجابة غ�ي مرضية إل حد ما. عىل سبيل المثال، فإنه ليس من الواضح كيف تم توف�ي الدعم المعنوي بشكل 
ة. بالإضافة إل ذلك فأن الدعم المادي والمعنوي هو تعب�ي غامض. وبدون تحديدات، أشارت ردود  ي الصفوف ذات العداد الكب�ي

صحيح للطالب �ف
ي المائة من 

ي تواجههم. كان هناك بعض الإجابات المشجعة: حدد 80 �ف
ي التحديات ال�ت

ف إل أنهم قد ل يدركون تماما أو لم يفكروا ملياً �ف المعلم�ي
ي المائة من المجموعات حددت "أساليب بديلة" 

المجموعات "تفعيل دور المرشد النفسي والجتماعي" كطريقة لمعالجة المشاكل السلوكية و 71 �ف
لمواجهة نقص الوسائل التعليمية.

ي صف دراسي واحد،
ف �ف ي احداها كانت المرحلتان 11 و 12 مدمجت�ي

ف فقط وجود صفوف مدمجة: �ف ي شملها المسح، ذكرت اثن�ي
 من المدارس ال�ت

ف ان تدريس الصفوف المدمجة )أساسا، تدريس مناهج  ي ح�ي
ي صف دراسي واحد. �ف

بينما كانت الخرى تدمج المراحل من 1 ال 4 جنباً إل جنب �ف
ي وقت واحد( من شأنه أن يشكل تحدياته الخاصة، فانه من المتصور أن هذه التحديات تتفاقم أيضا بسبب العدد الكب�ي من الطالب.

متعددة �ف

ي المؤلفات الأدبية. أك�ش من نصف المدارس
ف وهو حسب ما ورد �ف ت�ي ي شملها المسح بنظام الف�ت

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

ي المائة من المدارس يتكون يومها 
ات أطول؛ وكان هناك 29 �ف ي المائة من المدارس تعمل لف�ت

ات تمتد لخمس ساعات؛ 15 �ف ي المائة( تعمل بف�ت
)56 �ف

ة الدراسية( كانت تستخدم للتدريس وما تم  ف بيانات المسح ما هي النسبة من اليوم الدراسي )أو الف�ت الدراسي من أربع ساعات أو أقل. لم تب�ي
ي أي حال، تث�ي هذه التقارير مخاوف من حيث القدرة عىل تغطية 

عالنات المدرسية. �ف امج المدرسية الأخرى، مثل المجالس أو الإ استخدامه لل�ب
المناهج الدراسية بشكل صحيح وتنفيذ الأنشطة الفعالة وضمان جودة التعلم فيما يتعلق بكمية الوقت المتاح للتدريس.

ف الدورات التدريبية و "اخرى". من غ�ي الواضح الفرق ب�ي  18

اب والعنف: تقرير تأث�ي الأزمة السورية 2014" لالأنروا، متوفر عىل الرابط: انظر ال "الغ�ت  19 

http://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_2014_eng.pdf
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ي شملها المسح، فإن النسب ل تتجاوز 
ي المدارس ال�ت

باستخدام بيانات نظام معلومات ادارة التعليم )EMIS( لقياس نسبة الطالب إل طاقم العمل �ف
ي حالت الطوارئ )INEE( نسبة الطالب إل 

ي 52 مدرسة من أصل 59 مدرسة المشمولة بالمسح. هذا وتحدد الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف
25 �ف

ف أنه قد يكون مشجعا بأن الغالبية العظمى من المدارس لديها نسبة الطالب ال  ي ح�ي
ف بـ 40 كحد أقص لحجم الصف الدراسي المقبول. �ف المعلم�ي

ي المسح. و كما ذكر سالفاً،
ف �ف  الطاقم المدرسي أقل من 40 فأنه يجب أن نتذكر بأن الصفوف المكتظة كانت تذكر مراراً من قبل جميع المشارك�ي

ي وجود بعض التناقضات الجدية. 
ي المائة من المدارس كانت فيها الصفوف تتجاوز 40 طالبا وهذا يع�ف

فقد حدد مصادر المعلومات الرئيسية 60 �ف
ي يجب أخذها بنظر العتبار هي: يقوم نظام معلومات ادارة 

وبالتالي يجب أن يتم تقييم أرقام نظام معلومات ادارة التعليم بحذر. وان الأشياء ال�ت
ف المتوفرين )نسبة الطالب إل  ي تضخم عدد المعلم�ي

ي البيانات الخاصة به وهذا يع�ف
ف بينهم �ف ف دون التمي�ي داري�ي ف والإ التعليم بحساب كل من المعلم�ي

ف بالتدريس كل يوم  (. وعالوة عىل ذلك، فإن هذه النسب ذات مع�ف إذا يقوم المعلم�ي ف ي مقابل نسبة الطالب إل المعلم�ي
ي المدرسة، �ف

طاقم العمل �ف
ف وهو أمر ليس  دعاءات بالكتظاظ وخاصة من قبل المعلم�ي ولهم معدلت غياب عن العمل منخفضة. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون هناك بعض الإ
ي ظهور نتائج ضعيفة، مثل مخرجات التعلم الضعيفة، فأنه ربما يكون 

ة �ف ره. عندما يقوم المستبينون بوضع اللوم عىل حجم الصفوف الكب�ي له ما ي�ب
بية هي القضية الحقيقية. عىل سبيل المثال،  دارة الصفية للمعلم أو سوء ال�ت ي الواقع يمكن ادارتها والسيطرة عليها وأن سوء الإ

أحجام الصفوف هي �ف
دارة الصفية تتعلق بالأطفال الذين رجعوا ال المدرسة وعمرهم اك�ب من الطالب الآخرين. ي تواجه الإ

هناك اثنان من التحديات الرئيسية ال�ت

كما وردت أنباء عن نقص الكتب المدرسية. بالنسبة للصفوف من 1 إل 4، فأنه ما يقرب من ربع المدارس ليس لديها ما يكفي من الكتب المدرسية لكل 
ية والرياضيات والعلوم(. يزداد هذا النقص زيادة طفيفة للصفوف من 5 إل ف نجل�ي ي المواد الدراسية الأساسية الأربع )اللغة العربية واللغة الإ

 طالب �ف
ي المواد الدراسية الرئيسية الأربعة. وكانت البيانات 

ي المائة من المدارس لم يكن لديهم ما يكفي من الكتب المدرسية لكل طالب �ف
9 حيث إن 30 �ف

ف هذه المدارس الأربعة، كانت هناك مدرسة واحدة فقط لديها ما يكفي  المتوفرة للمسح هي فقط لأربع مدارس توفر الصفوف من 10 إل 12. ومن ب�ي
ي الموضوعات الرئيسية الأربع.

من الكتب لكل طالب �ف

ف تعلم الطالب ضمن الموارد المتاحة حاليا فانهم نأوا بانفسهم عن مناقشة  ي يمكن من خاللها تحس�ي
اح السبل ال�ت ف اق�ت وعندما ُطِلَب من المعلم�ي

ي الأك�ش شيوعا هو "تفعيل" الوسائل 
اح الثا�ف حوا دروس عالجية. وكان الق�ت ي المائة اق�ت

ي يمكن تجرى ضمن الصفوف الدراسية مع 40 �ف
التحسينات ال�ت

ي المائة التعاون مع اولياء المور 
والمعدات التعليمية، مما يدفع المرء إل التساؤل عما إذا كانت ل يستخدمون ما هو متاح اصالً. حدد فقط 15 �ف

اح غامض  ف تعلم الطالب. بالنسبة للطالب الذين غابوا عن المدرسة، فقد أوىص المعلمون باق�ت اح الأك�ش ندرة( لتحس�ي )الذي تم تصنيفه عىل انه الق�ت
ي التدريس يجب أن يعالج من خالل دروس 

ي الدورات العالجية. وعموما فإن النطباع السائد هو أن العجز �ف
وهو "الدورات التعليمية"، وهو ما قد يع�ف
أو دورات يتم تقديمها من قبل الآخرين.

ي شملها المسح بانه ُعِرَض عليهم دروس تقوية خالل العطلة الصيفية للعام 2014. ومع ذلك، لم يكن 
ي المائة من المدارس ال�ت

ف �ف ذكر ثالث وست�ي
ي المستوى المطلوب" 

ي حاجة إل مثل هذا الدعم أو أن الطالب كانوا "�ف
هناك ما يدل عىل أن هذه الدروس وصلت إل جميع الأطفال الذين هم �ف

 بحلول نهايات العطل. وهناك تخوف آخر: إذا تأخر تقديم العمل العالجي ح�ت العطل المدرسية فأن الطالب المتأخرين بالفعل خالل العام
ي عملهم. الدروس الخصوصية، عند اعتبارها كخيار، ستكون متاحة فقط للطالب الذين يستطع اولياء امورهم 

اجعون اك�ش ال الوراء �ف الدراسي سي�ت
تحمل نفقاتها.

التقييم و مخرجات التعلم

قية  ي نهاية العام الدراسي من اجل ال�ت
ي نهاية الصفوف 9 و 12 فان جميع الطالب يتم تقييمهم �ف

ي تؤخذ �ف
ب�ف النظر عن امتحانات الشهادات ال�ت

ي مدارس الطالب انفسهم. ومع ذلك، فقد نزح العديد من 
إل المرحلة الدراسية التالية. تجرى امتحانات الشهادات لنهاية الصفوف 9 و 12 عادة �ف

ي مراكز أخرى.
اع بأجراء امتحاناتهم �ف ف رة من ال�ف بية بالسماح لطالب المناطق المت�ف الطالب بسبب الأزمة. ولهذا السبب قامت وزارة ال�ت

ي نهاية الصف 
ي �ف

ي احيائهم، كان الطالب قادرون عىل اجراء المتحان الوط�ف
ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية بأنه، �ف

ف �ف هذا وأفاد خمسة وتسع�ي
ي المدرسة المحلية. وكان عىل طلبة 

ي المائة من الأحياء كان المتحان يجرى �ف
ي 93 �ف

ي المائة بأن الطلبة أجروا امتحان الصف 12. �ف
9 وأفاد ايضا 92 �ف

ي منطقة أخرى.
ي المدارس القريبة أو �ف

آخرون إستكمال المتحانات �ف

ي امتحانات نهاية العام بعض التدهور منذ بداية الأزمة. ان معدل الرسوب، كما هو موضح من قبل مدراء المدارس بقي 
أظهرت معدلت الرسوب �ف

ي المائة من مناطق المدارس. وهذا هو نطاق واسع حيث لم تسمح البيانات بحساب نسب أك�ش دقة.
ي المائة بالنسبة لـ 50 �ف

ضمن نطاق 0 – 20 �ف

ف عىل مدى أربع سنوات فمن الواضح أن مزيدا من التقصي  ف الناجح�ي بية لمتحانات الشهادات الوطنية وعدد المرشح�ي بعد دراسة إحصاءات وزارة ال�ت
مطلوب من اجل الفهم الحقيقي للعوامل المؤثرة عىل إحصاءات المتحانات، خصوصا معدلت النجاح:

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

ي المائة و 4 �ف
ي المائة و 16 �ف

12 الفرع العلمي )بنسبة 2 �ف
.) ي المائة، عىل التوالي

ي المائة و 9 �ف
ي المائة و 16 �ف

المتحانات الثالثة )بنسبة 9 �ف

الملخص التنفيذي
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ي عام 2013، انخفض عدد الطالب الذين خاضوا المتحانات الوطنية مقارنة بالعام السابق، مما جعله تحت مستويات عام 2011،
�ف  • 

ي والصف 12 الفرع العلمي، ي المئة )الصف 9 و الصف 12 الفرع الأد�ب
ي المائة و 6 �ف

ي المائة، 15 �ف
ي 2011 إل 2013 بنسبة 33 �ف

 مع انخفاض �ف
ي عام 2011. 

ي المتحانات الوطنية بالزيادة متجاوزة معدلت النجاح �ف
(. ومع ذلك، ومما يث�ي الفضول، استمرت معدلت النجاح �ف عىل التوالي

ي المائة عام 2011(. وكانت معدلت نجاح 
ي المائة عام 2013 )مقارنة مع معدل نجاح 70 �ف

بالنسبة لمتحان الصف 9، كان معدل النجاح 78 �ف
ي المائة

ي عام 2011( و 92 �ف
ي المائة �ف

ي المائة )من 55 �ف
ي والصف 12 الفرع العلمي عام 2013 هي 63 �ف  الصف 12 الفرع الأد�ب

. ي المائة(، عىل التوالي
)من 73 �ف

ي ولكنه ل يرتقي ال مستويات عام 2011. ومع ذلك، ي عام 2014، ازداد عدد الطالب الذين امتحنوا الصفوف 9 و 12 الفرع الأد�ب
�ف  • 

ف لالمتحان عام 2014 أعىل من أي من السنوات  ف لالمتحان من الصف 12 الفرع العلمي – حيث بلغ عدد المتقدم�ي فقد ارتفع عدد المتقدم�ي
السابقة، وهو من النتائج الغ�ي متوقعة.

ي
ي عام 2015، فان عدد الطالب الذين أدوا كل امتحان انخفض ال مستوى تاريخي مع أقل عدد من الطالب الذين أدوا المتحان �ف

و�ف  • 
ي المائة اجتازوا امتحان الصف

 أي من السنوات السابقة. ومع ذلك، فأن معدلت النجاح ظلت ثابتة نسبيا عن العام السابق، مع 71 �ف
ي المائة(

ي )انخفاض بنسبة واحد �ف ي المائة اجتازوا امتحان الصف 12 الفرع الأد�ب
ي المائة عن عام 2014( و 64 �ف

 9 )انخفاض بنسبة ثالثة �ف
ي المائة(.

ي المائة اجتازوا امتحان الصف 12 الفرع العلمي )انخفاض بنسبة اثنان �ف
و 77 �ف

ي تقريبا جميع مجالت التعليم )جودة المرافق 
كما سبق ذكره، تتطلب هذه التجاهات مزيدا من التحقيق. ومع التدهور الموثق بشكل جيد �ف

ي منها الطالب( فأن انخفاض نسبة النجاح يمكن 
ي يعا�ف

، والصدمات النفسية ال�ت ف ف المؤهل�ي المدرسية، توافر المعدات، توافر المواد، نسبة المعلم�ي
بية. ي بيانات وزارة ال�ت

ي تنعكس �ف
ي المقدار ال�ت

احتسابها بسهولة ولكن ليس لبعض التحسينات �ف

ف فقط بأن  ي شملها المسح، قبل الأزمة، ذكرت منطقت�ي
أظهرت معدلت الرسوب لمتحانات نهاية السنة زيادة منذ بداية الأزمة. من الأحياء الـ 57 ال�ت
ي المائة. و منذ بداية الأزمة فقد ازداد هذا العدد إل تسعة أحياء.

الرسوب فيها أك�ش من 20 �ف

ن و أفراد التعليم الآخرين  ن واختيار المعلم�ي التعي�ي

ف أو الوصف الوظيفي. ي المدرسة وإجراءات التعي�ي
لم يستكشف المسح معاي�ي اختيار طاقم العمل �ف

ي عام 2013، قتل تقريبا 500 
ي الأرواح. �ف

وح وتحديات تعويضات الأجور و الهجرة والخسائر �ف ف ف بال�ف ف المعلم�ي وفقاً للمؤلفات الأدبية، فقد تأثر تعي�ي
ف المدارس لأسباب الأمن والسالمة الشخصية وسمح لبعض  ي مجال التعليم و اصيب آخرون او اختطفوا أو اعتقلوا. تجنب بعض المعلم�ي

عامل �ف
ي النتقال إل مدرسة أقرب إل أماكن إقامتهم.

ف �ف المعلم�ي

ف تماما  ف المؤهل�ي ورة أن الكفاءة فعلية. ومع ذلك، فإن المدارس ترغب عادة بالموظف�ي ي بال�ف
فيما يتعلق بنوعية المعلم،فأن حيازة مؤهل رسمي ل تع�ف

ف الأكفاء. وهذا عىل الأرجح يضمن أك�ب عدد من المعلم�ي

ف ما  .20 ومع ذلك، يوجود تناقض ب�ي ف ي المائة من معلميهم ضمن مدارسهم كانوا مؤهل�ي
ي المائة( بأن أك�ش من 90 �ف

أفاد غالبية مدراء المدارس )70 �ف
ي المائة فقط من مصادر المعلومات الرئيسية بهذا المستوى العالي من 

يفيد به مدراء المدارس وما يدركه مصادر المعلومات الرئيسية، حيث ذكر 40 �ف
ي المدارس الأقرب اليهم. عندما يتعلق الأمر بالمدارس ذات العدد القليل من طاقم العمل المؤهل فأن الأرقام تكون أك�ش 

طاقم العمل المؤهل �ف
ف  ي مدارسهم، كان أقل من نصف المعلم�ي

ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية، �ف
ي المائة من مدراء المدارس و17 �ف

ي عرسش �ف
اتساقا: ذكر ذلك اث�ف

. ف مؤهل�ي

ي الحي لديها عدد كاف من طاقم العمل.
ي المائة( كان ل يقل عن ثالثة أرباع المدارس �ف

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

ي غالبية المدارس.
ي المائة( ليس لديها عدد كاف من طاقم العمل �ف

تسع أحياء )15 �ف

ف ف رسمياً و بشكل صحيح. ومن المعلم�ي ي المائة( الذين شملهم المسح كانوا مؤهل�ي
 من منظور عام، فأن 2,586 من اصل 3,045 معلم )85 �ف

ي المائة قد ح�ف تدريب أو دورات "أخرى"
ي المائة حصلوا عىل مؤهل جامعي أو معهد و 76 �ف

، كشفت مجموعات النقاش بأن 18 �ف ف  غ�ي المؤهل�ي
ة. اض بأنها لمدة قص�ي عىل اف�ت

ي المائة من 
ي "مدارسهم الأقرب"، كانت هناك أك�ش من 90 �ف

ون )من أصل 59( من مصادر المعلومات الرئيسية مع الرأي القائل بأن، و�ف واحد و عرسش
ف الذكور ل  ي المدارس سابقا قبل الأزمة و ل يزلن قادرات عىل العمل، ولكن فقط 15 رأوا بأن هذه النسبة من المعلم�ي

ي كن �ف
المدرسات الناث اللوا�ت

 يزالون يعملون. وعندما ُسِئَل مصادر المعلومات الرئيسية عن لماذا كان المعلمون المتوظفون قبل الأزمة لم يقوموا بالتدريس بعد الن فأن أك�ش

ف ذكروا ان ذلك بسبب الأوضاع الأمنية والخوف. ف أوعزوا ذلك ال الهجرة أوالتهج�ي أوالسفر؛ ُخمَس�ي من نصف المستجيب�ي

ف بعدة طرق: وقد يحملون ف غ�ي مؤهل�ي ي أن المرشدين يؤدون جميع المتطلبات الرسمية الصحيحة لتدريس المواضيع والصفوف المحددة لهم. قد يكون المعلم�ي
"المعلمون المؤهلون" يع�ف  20 

ي التدريس؛ قد يكون لدى البعض 
ة المناسبة السابقة �ف ف الخ�ب ف غ�ي المؤهل�ي ف بها ولكن ليس للمادة او الموضوع الذي يدرسونه حالياً؛ وقد ل يكون لبعض المعلم�ي درجات جامعية وشهادات مع�ت

ف لتدريس الدروس المسندة إليهم. ف غ�ي مؤهل�ي منهم درجات متعلقة بمواد التدريس ولكن لم يتلقوا اي تدريب ليكونوا مرشدين تربوين. هناك، بطبيعة الحال، اسباب أخرى تجعل من المعلم�ي

الملخص التنفيذي
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ف تدريبا جيدا. وتوىصي المؤلفات الدبية  ف المدرب�ي ف ما يكفي من المعلم�ي توىصي المؤلفات الدبية عىل نطاق واسع بأن تعطي المدارس الأولوية لتعي�ي
ف  ف معلم�ي ي تعي�ي

. ويجب أن تكون المدارس الراغبة �ف ف ف وتدريب المعلم�ي ف إضافي�ي أيضا بأن يتم تخصيص دعم الصناديق الدولية لتوظيف معلم�ي
. ف ف بان تكون ُمطِلعة عىل قاعدة بيانات مؤهالت المعلم�ي نازحي�ي

ظروف العمل

ي الحفاظ 
ف �ف ، وإذا كان ممكنا، فأنه ينبغي اتخاذ خطوات لمساعدة المعلم�ي ف تحث المؤلفات الأدبية المدارس عىل مواصلة ضمان دفع الرواتب للمعلم�ي

ي الحفاظ عىل 
ي تصاعد. يؤدي المعلمون عمالً حيوياً، وإذا لم تساعدهم تعويضاتهم �ف

عىل مستوى معيشتهم وخاصة لأن تكلفة السلع الأساسية �ف
ي مدارس غ�ي عاملة من 

ون �ف ف يح�ف ائية فإنهم قد يتوقفون عن التدريس. عىل الجانب الآخر، تفيد المؤلفات الأدبية بأن بعض المعلم�ي قوتهم الرسش
أجل مواصلة استالم الراتب، حيث ان الغياب لمدة 15 يوما يؤدي ال قطع راتب المعلم.

ي شملها المسح،
ي المدارس ال�ت

ي مدارسهم الأقرب يستلمون رواتبهم. �ف
ي 57 )من أصل 59( �ف

ف �ف  وذكرت مصادر المعلومات الرئيسية بأن المعلم�ي
ي وقت متأخر. 

استلم 3,860 من طاقم العمل مدفوعات من الحكومة و 165 تلقوا دفعات من مصدر آخر. فقط مدرستان أُسُتِلمْت فيها الرواتب �ف
ف الذين جرى اعادة تنسيبهم بسبب نزوح مجتمعاتهم، فأن مدراء المدارس لم يالحظوا أي مشاكل إدارية جوهرية. وب�ف النظر عن بعض المعلم�ي

اف الدعم و ال�ش

. ومع ذلك، لم تكشف المؤلفات الدبية أي معلومات عن هذا الجانب من  ف اف هي مهمة للحفاظ عىل حافز ونوعية المعلم�ي �ش إن آليات الدعم والإ
دخال التدريجي للمنهج الجديد  ي الإ

بية بأن ذلك من ضمن خططها �ف ي سوريا. وعند الستفسار من قبل واضعي هذا التقرير أفادت وزارة ال�ت
التعليم �ف

ف عىل  ي العام يقوم بها المرسش
ف �ف ف صفيت�ي حيث انها تتصور أن يحصل كل معلم عىل 36 ساعة من التدريب المتتالي سنويا وكذلك ما ل يقل عن زيارت�ي

. المادة او الموضوع الدراسي

افية خالل سنوات الدراسية 2013 / 14 و 2014 / 15 أجريت عىل ما يزيد قليال من نصف المدارس )32 من أصل �ش  أظهر المسح بأن الزيارات الإ
بية فأن كل . وفقا لتوجيهات وزارة ال�ت ي 16 و 10 حالت فقط، عىل التوالي

ف �ف  59 مدرسة(. قام المراقبون بتقييم عملية التدريس فقط وإعداد المعلم�ي
. يبدو انه لم يتم استيفاء هذه التوجيهات. ف عىل الأقل كل عام دراسي ف الموضوع مرت�ي معلم يجب ان يُزار من قبل مرسش

ي منهجيات التعلم الفعال المتمركز حول الطفل إل 14 مدرسة؛ قدمت مديرية تربية واحدة هذا التدريب
ة �ف بية دورات تدريبية قص�ي  قدمت وزارة ال�ت

ي قدمتها
ف معلما وال�ت  إل 27. تلقت عرسش مدارس تدريبا من منظمات حكومية أخرى أو منظمات غ�ي حكومية. ح�ف الدورات التدريبية خمسة وست�ي

ف قالت ي ح�ي
ف ح�ف 24 دورات "أخرى" قدمتها 17 مدرسة. يعتقد اثنان وثالثون مجموعة بأن الدورات التدريبية كانت مفيدة �ف ي ح�ي

 41 مدرسة، �ف
20 مجموعة بأن الدورات لم تكن ذات فائدة.

صياغة القانون والسياسات

ة. ومع ذلك، سلط المستبينون الضوء عىل الحاجة ال سياسة معينة: يحتاج الطالب ان  لم يتناول المسح صياغة القانون والسياسات بصورة مبا�ش
ي 

وع �ف ف بها تسمح لهم بالرسش ف قادرين عىل الحصول عىل شهادات مع�ت ف الناجح�ي يكونوا قادرين عىل أداء امتحاناتهم بأمان، وينبغي أن يكون المرشح�ي
الدراسات الجامعية دون الحاجة إل تعريض حياتهم للخطر.

سياسة التعليم

بية من لوائحها حول الزي المدرسي وإجراءات القبول  ة. استجابًة لالأزمة، خففت وزارة ال�ت لم يتناول المسح صياغة القانون والسياسات بصورة مبا�ش
ولوائح المتحانات الوطنية.ولستيعاب أولئك الذين فقدوا سجالتهم المدرسية الخاصة بهم )وبالتالي ل يمكنهم اثبات اتمامهم للمرحلة الدراسية( 
بية بتنظيم اختبارات تحديد المستوى للطالب الذين يسعون إل دخول  فضال عن أولئك الذين ل يستطيعون إجراء المتحانات فقد قامت وزارة ال�ت

ف بإجراء امتحاناتهم خارج مواقعهم  مدارس جديدة. و بسبب إغالق المدارس ولأن الحكومة فقدت السيطرة عىل المدارس فقد سمح للطالب المرشح�ي
المحددة.

التخطيط و التنفيذ

يتطلب توف�ي التعليم بشكل فعال أثناء الأزمات تخطيطاً وتنفيذاً فعالً. وبطبيعة الحال، ولأنه من غ�ي المؤكد كم ستستمر الأزمة وكيف ستنكشف، 
فأنه من المفهوم صعوبة التخطيط التفصيىلي والواقعي. ومع ذلك ل تزال الجهود جارية. تذكر أحدث المؤلفات الدبية بأن المنظمات غ�ي الحكومية 

ي 
ف وكذلك بعض التخطيط عىل المدى الطويل. وتشمل هذه الخطط المساعدة �ف والوكالت الدولية تخطط لتلبية الحتياجات العاجلة للسوري�ي

توافر تدريس كفوء وتوف�ي الدعم النفسي والجتماعي للطالب وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة وتوف�ي مواد التعليم والتعلم بكميات كافية 
. ي

ي أنشطة التعلم الذا�ت
ي تسمح لالأطفال باللحاق بالتعليم المدرسي الذي فاتهم والعودة إل المدرسة أو المشاركة �ف

اتيجيات ال�ت والس�ت

الملخص التنفيذي
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كاء القطاع ن و �ش استجابة المانح�ي

ي تركيا باستجابات متعددة القطاعات لالأزمة. وضعت
ي غازي عنتاب �ف

ي دمشق وقطاع التعليم �ف
ي عام 2014، قامت مجموعة عمل قطاع التعليم �ف

 �ف
كة ليتم  ي عام 2015، تم دمج عمليات التخطيط مع عملية مش�ت

ي هذا القطاع. �ف
ية �ف ف خططاً لمعالجة التعليم وتعزيز القدرات البرسش كلتا المجموعت�ي

ي تم 
كي وال�ت اتيجية لسوريا 2015 مبلغ 224 مليون دولر ام�ي ك من قبل المنظمات عىل حد سواء. طلبت خطة الستجابة الس�ت تنفيذها بشكل مش�ت

كي منها لمتطلبات "الأولوية". تخصيص 137 مليون دولر ام�ي

ي المجتمع. ومع ذلك،
ف �ف ف والعامل�ي ف والمعلم�ي ي خطط 2014 ما مجموعه 22,000. يشمل هذا المدرب�ي

ف �ف ف المستهدف�ي  بلغ عدد المستفيدين البالغ�ي
ي الصفوف الدراسية،

ي من شأنها أن تكون مطلوبة للتفاعل اليومي مع الطالب �ف
 لم يكن هناك سوى 5,500 معلم لتدريبهم عىل المهارات ال�ت

ف ي خطة عام 2015، ارتفع عدد المستفيدين الكبار المستهدف�ي
 مع مزيد 1,600 معلم تم تدريبهم عىل مفاهيم الدعم النفسي والجتماعي.و�ف

ي ستخضع ال "تنمية مهنية".
بشكل كب�ي من 22,000 إل 480,000. الخطط حاليا ل تش�ي إل النسب ال�ت

ي الخطط أيضاً.
ي �ف

ف نوعية التعليم. وتم أدراج التدريب المه�ف اح التدخالت لزيادة الوصول العادل وتحس�ي تم اق�ت

الستنتاجات والتوصيات

ي المؤلفات الأدبية 
تستند الستنتاجات والتوصيات عىل مسح لعدد قليل من المدارس المختارة حسب مالئمتها وكذلك عىل المالحظات الموجودة �ف

ي يتم 
ي أحسن الأحوال، نتائج العينات الهادفة. يجب ان تكون تطبيق التوصيات، كما سبق ذكره، ضمن سياق المناطق المحددة ال�ت

ي تمثل، �ف
وال�ت

تطبيقها فيها.

المشاركة المجتمعية

ي بعض الحالت. ل يبدو بأن هناك محاولت 
يوصف بغموض دعم المجتمع المحىلي للمدارس بـ "الدعم المعنوي" مع المساعدات المادية المقدمة �ف

اك أولياء الأمور اذ ل بد من أن  �ش جادة لتعبئة أفراد المجتمع أو تحديد الطبيعة الدقيقة للمساعدة المطلوبة. يوىص مدراء المدارس ببذل الجهود لإ
ي المدرسة وعدم 

ي تعليم أبنائهم لأنهم يمكنهم عىل الأرجح ضمان أرسال الأطفال فعليا إل المدرسة والبقاء �ف
يكون اولياء الآمور ناشطون ومشاركون �ف

النقطاع. و فقط إذا حشد مدراء المدارس أولياء الأمور فأنه من المحتمل أن يرتفعون إل مستوى هذا التحدي مما يجعل المجتمع الأك�ب عىل الأرجح 
يتخذ الإجراءات الالزمة.

دارة المدرسة حول كيفية تعبئتها. يجب  ينبغي عىل مجموعة عمل قطاع التعليم إعداد قواعد ارشادية لتفعيل المجتمعات وينبغي أن توفر التدريب لإ
حات. قد تكون هناك حاجة إل بناء القدرات لإطالق قدرات  أن تكون طلبات المدرسة لمجتمعاتهم ملموسة ومحددة وينبغي اختبار جدوى المق�ت

يكة المشاركة ان تكون بمثابة محفزات لتحرك العملية. المجتمع الأم والمجتمع عىل نطاق أوسع. كذلك ينبغي للمنظمات الرسش

التنسيق

كاء المنفذين ع�ب سوريا. ف الرسش هناك حاجة إل تعزيز التنسيق من اجل استجابة قائمة عىل الأدلة ب�ي

دارة المعلومات وجوهرية لعمل مجموعة عمل قطاع التعليم. ؟ 4Ws( هي وظيفة أساسية لإ  ان عملية تقديم تقارير )َمن يقوم بماذا وأين وم�ت
را.  نسانية. وينبغي أن تستند القرارات عىل بيانات موثوقة واحتياجات الأطفال الأك�ش ت�ف ي الستجابة الإ

ان المعلومات مهمة لصنع القرار والتخطيط �ف
ة وعندما تكون طلبات  رين من الأزمة وعندما تكون بيئة التشغيل خط�ي ان هذا ليس سهالً عندما يكون من الصعب الوصول إل الأشخاص المت�ف

 الحصول عىل المعلومات متكررة ومشتتة. ان هذا التبادل يشجع الطراف عىل تبادل الدروس المستفادة وتجنب ازدواجية الجهود وتوسيع نطاق
ي التعليم سنوياً.

ما يعمل بشكل جيد. يجب عىل أعضاء مجموعة عمل قطاع التعليم تقديم تقارير نوعية موجزة حول المساعدة �ف

التحليل

كاء القطاع تبادل المعلومات  ف وصول الطفال العادل ال التعليم عىل بيانات كمية ونوعية سليمة. يجب عىل �ش ينبغي أن تستند كل الجهود لتحس�ي
ي استقوها من خالل عملهم مع المدارس.

ال�ت

ي تم فقدان التصال معها وذلك لجمع بيانات مكافئة لنظام 
كاء القطاع لجراء اتصالت مع المدارس ال�ت اك مع �ش بية الش�ت يجب عىل وزارة ال�ت

بية التابعة لحكومة  ي منطقتهم بغض النظر عن فيما إذا كانت تقوم بإرجاع نتائج بيانات التعداد إل وزارة ال�ت
معلومات ادارة التعليم من المدارس �ف

سوريا. يجب إضافة أسئلة إل الستبيان لجمع المعلومات حول ما تفتقر إليه المدارس.

ي 
ل يمكن استخالص استنتاجات قاطعة حول المعلم وحضور الطالب بسبب عدم طلب بيانات حضور مفصلة خالل المسح. ينبغي التقصي �ف

اتجاهات الحضور ويجب تشجيع المدارس نفسها عىل الحفاظ عىل سجالت مفصلة عن المعلم وحضور الطالب. إذا سجلت المدرسة حضور 
موظفيها وطالبها فستتعزز المساءلة ويتحسن الحضور.

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

ي كيفية توزيع مسؤوليات التدريس �ف
هناك حاجة إل مزيد من التحقيق �ف

الملخص التنفيذي
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أ الوصول المتكا�ف

ف حول تنفيذ نهج شامل لتعليم هؤلء الأطفال. هناك توف�ي تعليم قليل لالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة. يجب رفع الوعي لدى المعلم�ي

عادة النخراط تتجاهل الحاجة للتدريس العالجي والدعم النفسي الجتماعي. ي تشجع الأطفال خارج المدرسة لإ
حاليا فأن التداب�ي الخاصة ال�ت

جاع الطفال من خارج المدارس و العودة بهم إل المدرسة. ي جهود اس�ت
ينبغي إدراج اولياء المور �ف

ي وظائف خالل النهار.
ي سن المدرسة الذين يعملون �ف

وينبغي أن تكون الدروس المسائية متاحة لمن هم �ف

الحماية و الرفاهية

ي المسح تكمن وراء قدرة السلطات التعليمية وهيئات قطاعات التنسيق، من قبيل نقل المدارس
ف �ف احات من المشارك�ي  هنالك العديد من الق�ت

بية تنفيذ إجراء تقييم منهجي بية الجهود. يجب عىل وزارة ال�ت ي المنطقة المجاورة للمدرسة. بدل من ذلك، يجب أن تبذل وزارة ال�ت
 وانهاء القتال �ف

 و إجراء تحقيق لمعالجة عجز السالمة و تجض�ي خطة لجعل المدارس مقاومة للظروف الجوية.

ي المدارس 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. ان الطالب  ومع ذلك فإن الحاجة إل مثل هذا الدعم للطالب والمعلم�ي
ي هذه المرحلة، فإنه ليس من الواضح 

ي التعلم. �ف
ي تعرضوا لها فأنهم من غ�ي المرجح أن يشاركوا بفعالية �ف

الغ�ي قادرين عىل العمل مع الصدمة ال�ت
كاء القطاع  فيهية والثقافية كشكل من أشكال الدعم النفسي الجتماعي. يبدو ان المدى الذي يساعد فيه �ش فيما إذا كانت المدارس تعت�ب الأنشطة ال�ت

ي تسهيل هذه الخدمات غ�ي كاف عىل الإطالق. وهكذا، فأن أعضاء قطاع التعليم الذين قدموا بالفعل التدريب أو التوجيه حول الدعم النفسي 
�ف

ف أك�ب  الجتماعي يجب ان يقوموا بتجميع المواد المرجعية والتفاق عىل نهج موحد )بالتعاون مع السلطات التعليمية( وتوسيع نطاق التدريب لتمك�ي
. يجب أن يتلقى المعلمون توجيهات بشأن إدارة الصفوف دون اللجوء إل ف  عدد ممكن من المدارس ولأجل توف�ي هذه الخدمات للطالب والمعلم�ي

. أ لغة لو سلوك مس�ي

فيهية لضمان أن يستطيع جميع الطالب المشاركة بانتظام. ينبغي إدراج  بالإضافة إل ذلك، يجب عىل المدارس أن تستعرض برنامج أنشطتها ال�ت
اف والتدريب. �ش ي الإ

اولياء المور للمساعدة �ف

ف المدرسة وأولياء الأمور وقادة المجتمع المحىلي  ي قيم المجتمع فقط إذا كان هناك تعاون وثيق ب�ي
نخفاض العام �ف ا، من الممكن مواجهة الإ وأخ�ي

والمجتمع ككل.

المرافق والخدمات

ي شملتها الدراسة كان لديها مرافق مياه 
ي الصفوف الدراسية والأثاث. عىل الرغم من أن جميع المدارس ال�ت

شهد ما يزيد عن ثلث المدارس نقصا �ف
و�ف صحي ال ان هذا ل ينطبق عىل مدارس الحي بشكل عام. يجب إعداد قائمة أولويات لمشاريع التأهيل والأثاث المطلوبة. كذلك ينبغي أن 

تعمل هذه الخطط من أجل تحقيق صفوف دراسية ذات مقاعد وطاولت كافية. وينبغي بذل الجهود لضمان كفاية مرافق الغسل وال�ف الصحي.

وعالوة عىل ذلك، ينبغي ان تكون البيئة المدرسية نظيفة، ومن الناحية المثالية، ان تكون جذابة كذلك. إذا افتقرت المدرسة ال عمال النظافة فأنه 
يجب عىل مستخدمي المرافق المدرسية ان يقوموا بتنظيف الصفوف الدراسية ومرافق المياه وال�ف الصحي بشكل يومي. و إذا تكون البيئات 

اتيجية تنظيف وخطط صيانة. ف واولياء المور أن يضعوا اس�ت ي حالة من الفوىصف فأنه يجب عىل الطالب والمعلم�ي
المدرسية �ف

المناهج الدراسية

ي امتحانات 
ي سيتم اختبارها �ف

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

بية التأكد ي يعتقد بانها صعبة جدا. ينبغي عىل مديريات ال�ت
ة الحجم عن مكونات المناهج الدراسية ال�ت  الشهادة. ينبغي أن تستكشف دراسة صغ�ي

من أن جميع المدارس لديها تستخدم توجيهات المناهج الدراسية الرسمية.

ف استكمال المناهج الدراسية ، إما لأسباب أمنية أو لستيعاب الدوام المزدوج، فإنه قد ل يكون من الممكن للمعلم�ي  إذا تم تقص�ي اليوم الدراسي
ف الوقت  أو تغطيتها بتفصيل كاف. وبالتالي ينبغي النظر إل تمديد ساعات الدوام المدرسي لضمان إعداد الطالب بشكل كاف ويكون لدى المعلم�ي

ي لتدريس المنهج كامال.
الكا�ف

لية إل تقليل المناهج الدراسية. وينبغي لهذه التعديالت، عقب النتهاء منها، ان تضمن ف  تميل التعديالت عىل المناهج الدراسية للدراسة الم�ف
ي من القراءة والكتابة والحساب.

الحصول عىل القدر الكا�ف

ي شملها المسح.
ي المدارس ال�ت

ي المواد المهنية حيث لم تَُوفر هذه المواضيع �ف
ينبغي إجراء دراسة لتفحص اهتمام الطالب �ف

الملخص التنفيذي
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ي و الدعم
التدريب و التطوير المه�ف

ف عىل طرق التدريس  ة. حيث تم تدريب بعض المعلم�ي ف ومدراء المدارس محددة بشكل جيد، والأسباب لذلك كث�ي ان الحاجة إل تدريب المعلم�ي
ف بحاجة إل  داري�ي ف والإ بية عىل المناهج الجديدة؛ إن المدرب�ي ي الكلية؛ لم تتلق العديد من المدارس تدريباً من وزارة ال�ت

الحديثة أثناء وجودهم �ف
ي مواجهة عدم كفاية الأثاث و المعدات 

اتيجيات التدريس البداعي �ف مهارات جديدة للعمل بشكل فعال خالل الأزمة؛ هناك حاجة إل تطوير اس�ت
ي الواقع فعالة.

ي تجرى �ف
والكتب المدرسية والقرطاسية؛ والأهم من ذلك، ان تكون الدورات التدريبية ال�ت

ي 
ف قد يستفيدون من التدريب ذي الصلة أثناء الخدمة. وبناء عىل ذلك ينبغي إجراء مراقبة صفية �ف وتش�ي الصورة العامة ال إن عددا قليالً من المعلم�ي

ي يحتاج اليها المعلمون 
ف الأكفاء والذين سيكونون بعد ذلك قادرون عىل إعداد قائمة أولويات بالمهارات ال�ت ي المعلم�ي عدد من الصفوف من قبل مدر�ب

ي التدريب.
�ف

بية، مراجعة واعتماد المواد التدريبية لتلبية احتياجات المعلم الجدية  يجب عىل أعضاء مجموعة عمل قطاع التعليم، بالتعاون مع وزارة ال�ت
. ي تركز عىل المنهجية بدل من محتوى الموضوع، أن تَُقدم بأسلوب تفاعىلي

ة. ينبغي عىل الدورات التدريبية، ال�ت  وعقد دورات تدريبية قص�ي
ف مهاراتهم. ي تحس�ي

ف من مختلف المواد للعمل معا �ف ف المعلم�ي وهذا من شأنه تمك�ي

ف ان يتعلموا من وحدات  ف الُمشَخص�ي ي لتطوير هذه المهارات. نتيجة لذلك، يمكن للمدرب�ي
وإذا كان من الممكن ينبغي ان تصمم مواد التعلم الذا�ت

ف ان يقدموا تدريبات للمدارس المجاورة. . يمكن للمعلم�ي ف هذه المواد وبعد ذلك تقديم تدريب متتالي ال أك�ب عدد من المدارس والمعلم�ي

ي نفس الوقت بحيث يمكن تعزيز هذا التعلم عن 
ي �ف نامج التدري�ب ي ال�ب

ف و مدير المدرسة أن يشاركوا �ف حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي عىل جميع المعلم�ي
طريق دعم الأقران.

ف  كاء القطاع ان ل يذكروا فقط عدد المدرب�ي ي التقارير، يجب عىل �ش
ف أيضا مع التنسيق السليم وحفظ السجالت. و�ف يجب ان يَُقَدْم تدريب المعلم�ي

ي الواقع من خالل التدريب.
ف الذي تم الوصول اليهم �ف الذين تدربوا ولكن أيضا يجب ذكر عدد المعلم�ي

عمليات الرشاد و التعلم

. ات كافية من الطباش�ي و اقالم التأش�ي ف  يجب ان تحتوي جميع الصفوف الدراسية عىل لوحة كتابة ذات سطح جيد فضالً عن تجه�ي
كاء القطاع بتوف�ي الكتب المدرسية والقرطاسية ومستلزمات التدريس عىل نطاق واسع إل حد ما. ينبغي الحفاظ عىل هذه الجهود.  قام �ش

ف الطالب. بما ان الكتب الجديدة والمستعملة غ�ي متوفرة بما فيه الكفاية فأنه ينبغي التفاوض حول وضع ترتيبات واقعية للمشاركة ب�ي

ي هذه 
ي مساعدة الأطفال عىل اللحاق بفرص التعلم الضائعة. تحمل مواد التعلم الذا�ت

ي المطورة دورا هاما �ف
مؤخرا يجب ان تلعب مواد التعلم الذا�ت

ة حيث ينبغي مراقبة استخدامها بعناية وتكييف آليات دعمها استجابًة للمالحظات. يجب أيضا تقديم دروس عالجية واستدراكية وبدون أي  وعود كب�ي
تكلفة عىل الطالب.

ي امتحانات الشهادة.
ي تُجرى عليها الختبارات �ف

ي المواضيع ال�ت
 يجب عىل المدارس ضمان تغطيتها للمناهج الدراسية بشكل كامل وخاصة �ف

ف أن يناقشوا ي انجاز مهمة ما. ويجب تحديد الواجبات اليومية كما يجب عىل المعلم�ي
 و ينبغي البحث عن الحتمالت الممكنة لزيادة الوقت �ف

بانتظام مع اولياء المور تقدم دراسة أبنائهم و ينبغي عىل اولياء المور مراقبة عمل مدارس أطفالهم كل يوم.

تقييم مخرجات التعلم

ي نهاية الصف 4 أو خالل الصف 5(.
ي )�ف

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

 ينبغي الخذ بنظر العتبار أجراء الختبار الموحد �ف
ي نهاية

. سيكون من المفيد �ف ي إتقان المنهج الدراسي
 تش�ي نتائج الشهادة الوطنية لعام 2011 و 2014 ال أن العديد من الطالب ربما فشلوا �ف

ي مرحلة مبكرة من شأنه أن 
ي القراءة والكتابة والحساب من أجل تحديد فيما إذا كان التدخل �ف

الصف 4 الحصول عىل نتائج المتحانات الموحدة �ف
ي القراءة والكتابة والحساب لتحديد

ي إدخال عينة عشوائية من الختبارات الموحدة �ف
 يحسن نتائج شهادات الصف 9 و 12. وينبغي أيضا النظر �ف

ي الدورة الأول من المنهج الدراسي قبل نهاية الصف 4.
إتقان الكفاءات �ف

ي نتائج المتحانات الوطنية للسنوات 2012 و 2013 عىل الرغم من تقارير تدهور معاي�ي التدريس.
هذا ويتطلب المزيد من التقصي حول التحسن �ف

الملخص التنفيذي
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ف و افراد التعليم الخرون ف واختيار المعلم�ي التعي�ي

ف أو الوصف الوظيفي. لم يستكشف المسح معاي�ي اختيار الطاقم المدرسي وإجراءات التعي�ي

ي عام 2013، قتل تقريبا 500 
ي الأرواح. �ف

وح وتحديات تعويضات الأجور والهجرة والخسائر �ف ف ف بال�ف ف المعلم�ي وفقاً للمؤلفات الأدبية، فقد تأثر تعي�ي
ف المدارس لأسباب الأمن والسالمة الشخصية وسمح لبعض  ي مجال التعليم. اصيب آخرون او اختطفوا أو اعتقلوا. تجنب بعض المعلم�ي

عامل �ف
ي النتقال إل مدرسة أقرب إل أماكن إقامتهم.

ف �ف المدرس�ي

ف تدريبا جيدا. وتوىصي أيضا بأن ف المدرب�ي ف ما يكفي من المعلم�ي ي تعي�ي
 توىصي المؤلفات الأدبية عىل نطاق واسع بأن تعطي المدارس الأولوية �ف

ف فيجب ان ف نازح�ي ف معلم�ي ي تعي�ي
ي ترغب �ف

. و بالنسبة للمدارس ال�ت ف ف وتدريب المعلم�ي ف إضافي�ي ف معلم�ي  تَُخَصص صناديق الدعم الدولية لتعي�ي
بية. . تدار قاعدة البيانات هذه من قبل وزارة ال�ت ف تكون عىل اطالع بقاعدة البيانات الخاصة بمؤهالت المعلم�ي

ظروف العمل

. ليس ذلك فحسب بل ينبغي أيضا أن تدفع بشكل عادل وشفاف. ف يجب دفع اجور المعلم�ي

ي وقت متأخر والمغادرة المبكرة وأسباب الغياب.
ف والذي يتضمن الوصول �ف يجب ان تحتفظ كل مدرسة بسجل دقيق لحضور المعلم�ي

فهم من خالل ي ظل ظروف صعبة، حيث أنهم يشعرون أن المجتمع المحىلي والمجتمع الأوسع يستطيع تحف�ي
ف يعملون �ف  مما ل شك فيه فأن المعلم�ي

دعم الطالب والمدرسة، و يرتأون بأن دعم الطالب هو تشجيع لحضورهم وتعزيز النضباط. يكون الدعم من المجتمع الأوسع واضحا بصورة 
ف الأمن. وينبغي تقديم الدعم الأبوي الثابت  ي تقديم المساعدات المالية )من الناحية المثالية، لقاء أجر المعلم( وتوف�ي المعدات وتحس�ي

اساسية �ف
ف ولي الأمر والمعلم. ي يمكن أن تعزز التعاون ب�ي

ف من أجل لقاء أولياء الأمور ومناقشة السبل ال�ت لهم كما يجب خلق فرص للمعلم�ي

عضاء التعليم من مدراء المدارس والمناقشة  افية لإ �ش ، حيث ان الزيارات الإ ف افية لجميع المعلم�ي �ش بية إعادة الزيارات الإ يجب عىل مديريات ال�ت
ي يواجهها المعلمون من شأنه أن يوفر قدرا من الدعم.

المجدية حول التحديات ال�ت

اف �ش الدعم والإ

اف هامة من أجل الحفاظ عىل حافز وجودة المعلم. ومع ذلك لم تكشف المؤلفات الأدبية عن أي معلومات عن جانب �ش  ان آليات الدعم الإ
دخال المنهج الدراسي الجديد، بية بأنه ضمن خططها لإ ي سوريا. وعند الستفسار عن ذلك من قبل مؤلفي هذا التقرير أفادت وزارة ال�ت

 التعليم هذا �ف
ي يقوم بها 

ف من الزيارات الصفية ال�ت حيث انها تتصور بأن يحصل كل معلم عىل 36 ساعة من التدريب المتتالي سنويا بالأضافة ال ما ل يقل عن اثن�ي
. ي العام الدراسي

ف الموضوع �ف مرسش

افية وإجراء  بية. بالإضافة إل ذلك يجب أن يقوم مدراء المدارس أنفسهم بزيارات إ�ش اف من قبل مديريات ال�ت عادة برنامج ال�ش وينبغي بذل الجهود لإ
. ف ي تواجه المعلم�ي

مناقشات مجدية حول التحديات ال�ت

صياغة القانون و السياسات

بية من لوائحها حول الزي المدرسي وإجراءات ي استجابة لالأزمة، خففت وزارة ال�ت
ة صياغة القانون والسياسات. �ف  لم يتناول المسح بصورة مبا�ش

القبول و لوائح المتحانات الوطنية. و من أجل استيعاب أولئك الذين فقدوا السجالت المدرسية الخاصة بهم )وبالتالي ل يمكنهم من إثبات الصف 
بية بتنظيم امتحان تحديد المستوى للطالب الذين يسعون  الذي أكملوه( فضال عن أولئك الذين ل يستطيعون أداء المتحانات فقد قامت وزارة ال�ت
ف بإجراء امتحاناتهم خارج  إل دخول مدارس جديدة. و بسبب إغالق المدارس ولأن الحكومة فقدت السيطرة عىل المدارس فقد تم السماح للمرشح�ي

ي تسيطر عليها المعارضة الضوء عىل الحاجة ال سياسة معينة: يحتاج الطالب ان يكونوا فادرين 
ي المناطق ال�ت

مواقعهم المحددة. سلط المستبينون �ف
ي الدراسة 

وع �ف ف بها تسمح لهم بالرسش ف قادرين عىل الحصول عىل شهادات مع�ت ف الناجح�ي عىل أداء امتحاناتهم بأمان، وينبغي ان يكون المرشح�ي
الجامعية دون الحاجة لتعريض حياتهم للخطر.

كاء العمل ف و �ش استجابة المانح�ي

ف بش�ت الطرق. لم يكن من الممكن القيام بذلك من دون دعم من الجهات  كاء القطاع جهودا لتلبية الحتياجات التعليمية لالأطفال السوري�ي يبذل �ش
المانحة الدولية. ومع ذلك فإن الدعم أقل بكث�ي من الحتياجات الفعلية.

ية والمالية. ي مقابل نقص الموارد البرسش
ف الحتياجات المحددة بوضوح �ف كاء القطاع تحقيق التوازن ب�ي ي تخطيط أنشطتهم، يتوجب عىل �ش

 �ف
ي حالت الطوارئ 

ي وضعت وفق معاي�ي الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ف
، أو ل تنفذ عىل الإطالق، للعديد من التوصيات ال�ت ي

سيتم التنفيذ الجز�أ
ي الممارسات 

وذلك بسبب عدم كفاية الموارد. عىل الرغم من هذا، ينبغي بذل كل جهد ممكن لتوسيع برامج التدريب أثناء الخدمة، عىل الأقل �ف
ف بصدمات نفسية. ي دعم الأطفال المصاب�ي

الصفية التفاعلية و�ف

. ي
وينبغي توف�ي معلومات تتجاوز مستوى إحصاءات المدخالت والنتائج حول تنفيذ خطة العام الماىصف

الملخص التنفيذي
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املقدمة

ي آذار 2011، قتل أك�ش من 250,000 شخص وأصيب اك�ش من مليون.21 حيث أضطر أك�ش من نصف السكان 
بعد خمس سنوات من بدء الأزمة السورية �ف

ف  ف الفلسطين�ي وح المتكرر. نََزَح ما مجموعه 6.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون طفل.22 وتأثر أيضا الالجئ�ي ف ون من ال�ف ال مغادرة منازلهم وعا�ف الكث�ي
ي المائة.

ي سوريا مع نزوح ما يصل إل 60 �ف
ف �ف المسجل�ي

ي سن المدرسة.23 ان تدفق الأطفال ال الخارج هو أمر مقلق للغاية حيث 
ف ما يقرب من 4.2 مليون شخص، منهم 1.4 مليون طفل �ف ترك البالد كالجئ�ي

ي نظرا لزيادة الترسب من المدرسة والذي يمكن ان تبلغ قيمته 10.7 مليار  ان عدم عودتهم إل المدرسة يؤدي ال فقدان تكوين رأس المال البرسش
ي المائة منذ 

ي سوريا عام 24.2010 وبالفعل، فقد تراجع القتصاد بنسبة أك�ش من 40 �ف
ي المائة من الناتج المحىلي الإجمالي �ف

، أو 17.7 �ف كي دولر ام�ي
بداية الأزمة. وتقدر المؤلفات الأدبية أن متوسط العمر المتوقع قد أنخفض بنحو 20 عاما، وأنه ح�ت الآن، تراجعت تنمية سوريا بنسبة تصل إل أربعة 

ي أمس الحاجة إليها 
نسانية. ولمساعدة من هم �ف ي حاجة إل شكل من أشكال المساعدة الإ

عقود.25 إن ما يقدر بنحو 13.5 مليون شخص هم الآن �ف
ي 

نسانية من قواعد �ف اعتمد مجلس الأمن التابع لالأمم المتحدة قرارات 2139 و 2165 و 2191 من أجل تسهيل عىل وجه التحديد توزيع المساعدات الإ
الأردن وسوريا وتركيا.26

ي ذلك التعليم، بسبب الأزمة من خالل تدم�ي الب�ف التحتية وانخفاض قيمة العملة السورية 
ي سوريا، بما �ف

قد ضعفت الخدمات الجتماعية �ف
ف الأ�ة أدت ال بذل الضغوط النفسية عىل العديد من  ي روت�ي

ي الأرواح. ان تجارب الحرب والضطرابات �ف
والتحولت السكانية الرئيسية والخسائر �ف

ي بعض الأحيان، أمراً مستحيالً. ولذلك، تهدف هذه الدراسة إل فهم أفضل للقضايا 
ف مما يجعل التدريس والتعلم صعبا أو، �ف الطالب والمعلم�ي

ف لخطر الترسب. تحاول الدراسة تحديد وتقييم  ي تواجه الأطفال والشباب الذين ترسبوا من المدرسة أو المعرض�ي
الراهنة من خالل دراسة التحديات ال�ت

ي العثور عىل عمل أو
ف بها و�ف ي الحصول عىل مؤهالت تعليمية مع�ت

ي تؤثر عىل الفرص الواقعية لهؤلء الأطفال �ف
 وتحليل العوامل ال�ت
مواصلة دراستهم.

ي سوريا والدول المجاورة لها، حيث توفر 
ي المدارس البتدائية )GER( �ف

يظهر الجدولن 1 و 2 معدلت محو أمية الكبار والنسب الإجمالية لالألتحاق �ف
ي المرتبة الخامسة من الدول 

ي مراحلها المبكرة.27, 28 عموما، تصنف سوريا �ف
ة السورية ما قبل الأزمة و�ف ي حول القدرة التعليمية المتغ�ي انطباع تقري�ب

ي سوريا هو أقل 
لمام بالقراءة والكتابة لالأناث �ف ي 2011 و 29.2012 ان معدل الإ

ي تنتهي �ف
ي محو أمية الكبار عىل حد سواء للسنوات الدراسية ال�ت

السبع �ف
لمام بالقراءة والكتابة.30 ست نقاط مئوية عن المعدل الكىلي لالإ

من حيث اللتحاق بالمدارس البتدائية فأن سوريا لديها أعىل نسبة اجمالية لاللتحاق من الدول السبع.31

حول الأزمة.  21

خطة الستجابة النسانية.  22

ي م� والعراق والأردن ولبنان وتركيا. عدد الأطفال عىل أساس الفئة
ف �ف ف )UNHCR( حول عدد الالجئ�ي استنادا عى البيانات المقدمة من المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي  23 

العمرية 5 – 17 سنة.

الخسارة القتصادية.  24

خطة الستجابة النسانية.  25

قرار مجلس أمن الأمم المتحدة 2191؛ قرار مجلس أمن الأمم المتحدة 2165؛ قرار مجلس أمن الأمم المتحدة 2139  26

التعليم للجميع 2014، الملحق جدول 2؛ التعليم للجميع 2015، الملحق جدول 5  27

هذه الأرقام لها محدوديتها – ان مقارنة البيانات من مصادر مختلفة هي عملية صعبة حيث تطبق مفاهيم مختلفة لنفس المصطلح من مصدر لآخر. عىل سبيل المثال، عىل الرغم من أن منظمة   28
ي عىل سبيل 

ي عام 1978، فأن بعض البلدان ل تزال تستخدم تعاريف ذات نطاق أضيق، وال�ت
بية والعلم والثقافة )اليونسكو( اعتمدت التعريف الرسمي لمحو الأمية الوظيفية �ف الأمم المتحدة لل�ت

ل ما  ف ي م�ف
ف بالقراءة والكتابة �ف ي تعداد السكان، فأن إحصاء عدد الأشخاص الملم�ي

المثال، قد تكون ببساطة القدرة عىل القراءة والكتابة وفهم عبارات بسيطة تتعلق بالحياة اليومية. وعالوة عىل ذلك �ف
ي المدارس البتدائية يمثل مشكلة مماثلة: حيث ان 

ربما ل يكون عىل أساس الإختبار ولكن عىل أساس ت�يح صادر من قبل طرف ثالث )التعليم للجميع 2014، ص 312(. معدل اللتحاق الإجمالي �ف
ف يحدد آخرون أنظمة مدارسهم البتدائية بخمس أو أربع سنوات. ي ح�ي

ي لمدة ست سنوات �ف
بعض الدول تعت�ب التعليم البتدا�أ

. ف ة الأحدث، 2005 – 2011 )أو 2005 – 2012(، حيث كانت البالد قادرة عىل توف�ي البيانات أو التخم�ي هذه للف�ت  29

التعليم للجميع 2014، الملحق جدول 2؛ التعليم للجميع 2015، الملحق جدول 5  30

ي السن "الصحيح" لهذه المرحلة. وجود الأطفال فوق او دون السن القانونية
ي مرحلة معينة عىل عدد الأطفال �ف

ف �ف يتم الحصول عىل النسبة الإجمالية لاللتحاق بقسمة عدد الأطفال الملتحق�ي  31 

ي عام 2012،
ي المدرسة. �ف

ي المائة إل أن البالد ليس لديها أماكن مدرسية كافية بالنسبة لأولئك الذين ينبغي أن يكونوا �ف
 سيؤدي ال رفع النسبة. تش�ي النسبة الإجمالية لاللتحاق الأقل من 100 �ف

ي يشار اليها هنا بـ "المدرسة البتدائية".
أدخلت الحكومة السورية منهج دراسي جديد يقوم بتحديد "المرحلة الأول" من التعليم باعتبار الصفوف 1 – 4 وهي ال�ت



20

ي سوريا: 
من أجل تعزيز هذا النطباع التقديري ال أبعد من ذلك، يستخدم تحليل قطاع التعليم هذا ثالثة مصادر للبيانات لفهم قطاع التعليم �ف

ي دمشق والذي يحتوي عىل أرقام مرافق المدرسة والطالب و الطاقم المدرسي )2( نتائج المسح من
بية �ف  )1( احصاء المدارس السنوي من وزارة ال�ت

ف )3( المؤلفات الدبية  ي تسفر عن مزيج من معلومات واقعية وموضوعية من الأطفال والبالغ�ي
ي تسيطر عليها الحكومة وال�ت

ي المناطق ال�ت
59 مدرسة �ف

هم مما يوفر وجهات  ي تقدمها الوكالت الدولية والمنظمات غ�ي الحكومية )NGOs( وغ�ي
ي كث�ي من الأحيان تقارير وخطط التنفيذ( ال�ت

ذات الصلة )�ف
ف التعليم العالي وهناك إشارة تُذَكر  ي والثانوي. لم يتم تضم�ي

ي التعليم البتدا�أ
ي المقام الأول �ف

نظر أك�ب قطاعية وع�ب القطاعية. تبحث هذه الوثيقة �ف
إل مرحلة تعليم ما قبل المدرسة.

ات جذرية عىل أساس أسبوعي والبعض الآخر أك�ش استقرارا.  بالطبع، فأن الظروف داخل سوريا ليست ثابتة ول متجانسة. تشهد بعض المناطق تغي�ي
ي بالتالي زادت الضغط عىل المجتمعات المحلية والمدارس. يختلف أيضا وصول 

ف داخليا وال�ت تتلقى المناطق الأك�ش استقرارا تدفقات عالية من النازح�ي
غاثة إل المدارس من منطقة إل أخرى حيث ان الوصول إل بعض المناطق مقيداً للغاية أو متوقف تماما. وهكذا يمكن للتحليل  الحكومة ومنظمات الإ
ة الأزمة ولكن أيضا  ي سوريا. ستستمر الحاجة إل بيانات جديدة ليس فقط خالل ف�ت

ة عن حالة واحتياجات قطاع التعليم �ف الحالي ان يعت�ب الكلمة الأخ�ي
عمار. ي مراحل إعادة الإ

بشكل جيد �ف

ي قاعدة البيانات هذه.
بية. قبل الأزمة، ساهمت جميع المدارس المسجلة �ف ي تقدمها وزارة ال�ت

 يعرض الجزء الأول من التقرير البيانات الكمية ال�ت
ي البيانات.

ي بعض أنحاء البالد مما أدى إل ثغرات �ف
و منذ العام الدراسي 2011 / 12 تم قطع الوصول إل المدارس �ف

ي المؤلفات الأدبية للسنوات الأربع الماضية.
ي من التقرير البيانات النوعية، واصفا نتائج المسح من 59 مدرسة والبيانات الواردة �ف

يعرض الجزء الثا�ف

ي
و�ف بية و بيانات المسح. يمكن الحصول عىل المالحق من الموقع اللك�ت  توفر مالحق التقرير جداول إحصائية تفصيلية باستخدام بيانات وزارة ال�ت

http://wos-education.org/ :لكل سوريا‘ عىل الرابط‘

، 15 سنة و ما فوقها )نسبة مئوية( ف الجدول 1 معدل محو امية البالغ�ي

البلد

2011 – 20052012 – 2005

اناثالمجموعاناثالمجموع

72647476م�

78717972العراق

93899897الردن

90869086لبنان
ف 95929694دولة فلسط�ي

84788579سوريا

94909592تركيا

ي المدرسة البتدائية )نسبة مئوية(
الجدول 2 النسبة الجمالية لاللتحاق �ف

البلد
الفئة العمرية 

2011

199920112012

اناثالمجموعاناثالمجموعاناثالمجموع

6989310299113111 – 11م�

––––69788 – 11العراق

6969692929898 – 11الردن

6112110108106107102 – 11لبنان
ف 610010092929494 – 9دولة فلسط�ي

6108104121121122120 – 9سوريا

61039810410410099 – 10تركيا

المقدمة
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اجلزء 1 التحليل اليمك

1 المقدمة

ه من المصادر المتاحة. حيث يهدف  يقدم هذا التقرير تحليالً كمياً معمقاً للبيانات المستمدة من نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( وغ�ي
بية السورية من أجل دعم قطاع التعليم. ويركز التحليل الكمي عىل  ي وزارة ال�ت

 إل استحداث المعلومات المطلوبة لدعم التخطيط المستقبىلي �ف
ي البلدان المجاورة )2( توافر المرافق المدرسية

ي سن الدراسة �ف
ف الذين هم �ف ف السوري�ي ف الالجئ�ي ي أعداد الطالب داخل سوريا وب�ي

ات �ف  1( التغ�ي
قليمي.  ي والإ

ي سوريا )3( تقدير النسبة الإجمالية لاللتحاق بالمدارس )GER( و الأطفال خارج المدرسة عىل الصعيدين الوط�ف
ي المدارس �ف

و الأفراد �ف

ي هذا التقرير. وبما أن نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( لم يتمكن من جمع البيانات بشكل
ي تفاصيل المنهجية المستخدمة �ف

ف الفصل الثا�ف  ويب�ي
متماثل من جميع المناطق والمحافظات عىل مدى السنوات الخمس الماضية )من السنة الدراسية 2011 / 12 ح�ت 2014 / 15( فقد تم رفع تقارير 

ة. كما ويغطي الفصل الثالث أعداد  بية خالل هذه الف�ت ي قدمت إحصاءات إل وزارة ال�ت
ف أسماء المحافظات والمديريات ال�ت جداول موجزة تب�ي

ق الأد�ف )الأونروا( وكذلك التحاق  ي الرسش
ف �ف ف الفلسطين�ي غاثة و تشغيل الالجئ�ي ي مدارس وكالة الأمم المتحدة لإ

ي المدارس السورية و�ف
ف �ف الملتحق�ي

ي مختلف مراحل التعليم وحسب المنطقة حيثما كان ذلك ممكناً. يتضمن هذا الفصل دراسة لآثار الأزمة 
ف مناقشاً بذلك اللتحاق �ف ف السوري�ي الالجئ�ي

ف بالمدارس )GER( والأطفال خارج المدارس  عىل البنات و الأولد. ويهدف الفصل الرابع إل تقدير الحدود العليا والدنيا لإجمالي عدد الأطفال الملتحق�ي
داري والمدارس  ف موارد الدعم التعليمية، كعدد الكادر التعليمي والإ . ويتناول الفصل الخامس تأم�ي ف ف والالجئ�ي )OOSC( ضمن السكان السوري�ي
ات العلمية(. وينتهي الفصل السادس إل تلخيص النتائج  ي ذلك غرف الصفوف والمكتبات وغرف تكنولوجيا المعلومات والمخت�ب

والمرافق )بما �ف
الرئيسية وتقديم التوصيات. لم يتم إدراج العدد الكب�ي من المالحق المرافقة للنتائج ضمن هذه التقرير، و لغرض الرجوع ال هذه المالحق فانها 

ي ‘لكل سوريا‘.32
و�ف متوفرة عىل الموقع اللك�ت

2 المنهجية

ي سوريا.
ي هذا التقرير هو نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، الذي يغطي جميع المحافظات الأربعة عرسش �ف

 إن المصدر الرئيسي للبيانات �ف
ي كانت تقدم تقاريرها باستمرار

ف الجدول 1.1 معظم المناطق ال�ت  تش�ي البيانات ال المدارس الحكومية فقط ما لم يشار ال خالف ذلك. ويب�ي
ي الجدول 2.1.

ف �ف ة الدراسة عىل الرغم من أن بعض البيانات مفقودة، كما هو مب�ي  كجزء من نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( خالل ف�ت
ة. ان تأث�ي البيانات المفقودة  ي السنة الأخ�ي

و ل توجد أية بيانات إحصائية من محافظة الرقة هذا بالإضافة إل عدم توافر بيانات كاملة من دير الزور �ف
ف )الرقة دير الزور( مأوى ل 4.7٪ و 7.0٪ من  ف المحافظت�ي ات بالرقام الواردة بالتقرير. ففي العام 2011 / 12 كانت هات�ي ي من خالل التغي�ي

يظهر �ف
ي العام 2013 / 14 قد تم تقديره بأقل بنحو ٪12.

ي أن العدد الإجمالي لاللتحاق بالتعليم �ف
، مما يع�ف ي سوريا عىل التوالي

 العدد الكىلي للطلبة �ف
 هذا وبينما تكون النسبة المحتملة للطالب الذين لم ترد تقارير عنهم هي نفس النسبة للعام الدراسي 2014 / 15 فأن إعادة ترسيم المناطق يجعل

من الحسابات الدقيقة أمرا غ�ي ممكنا.

ي لم ترد منها التقارير. ولكن من غ�ي الممكن تقنياً جمع المزيد 
ي المحافظات والمناطق ال�ت

يمكن أن يكون هناك )وربما توجد( مدارس قيد الخدمة �ف
ي المعدلت الأولية لاللتحاق 

ات �ف عتبار أن التغي�ي ي الإ
ها. ونتيجة لذلك، يجب أن يوضع �ف من البيانات من هذه المناطق بسبب المخاوف الأمنية وغ�ي

بية. ومن أجل احتساب ي تقدم تقاريرها الإحصائية لوزارة ال�ت
ي إل انخفاض عدد المناطق ال�ت

 بالمدارس وتوف�ي الموارد التعليمية تعود بشكل جز�أ
البيانات المبهمة فقد اعتمدت النسبة الإجمالية لاللتحاق بالمدارس )GER( و الأطفال خارج المدارس عىل ثالث مجموعات من الحسابات، حيث تقوم 

ي لم ترفع تقاريرها ال نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(: )1( ل توجد اي مدرسة 
ي المناطق ال�ت

اض مستوى مختلف من الفعالية �ف كل منها بأف�ت
ي لم ترد تقارير منها )2( نسبة المدارس قيد الخدمة هي 25 بالمائة )3( نسبة المدارس قيد الخدمة هي 50 بالمائة.

ي المناطق ال�ت
قيد الخدمة �ف

http://wos-education.org/ :انظر  32
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ي ترفع تقاريرها إل نظام معلومات إدارة التعليم حسب المحافظة والسنة
الجدول 1.1 عدد المناطق ال�ت

2014 / 201315 / 201214 / 201113 / 201012 / 11المحافظة

111111128حلب

161616151دمشق

35555درعا

1ل توجد بيانات333دير الزور

55556حماة

44554الحسكة

77776حمص

55555إدلب

55554الالذقية

33334القنيطرة

ل توجد بيانات22الرقة

99999ريف دمشق

33333السويداء

55555طرطوس

8183827961المجموع

بية المصدر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ي 2012 / 13 و 2013 / 14
ي ل ترفع تقارير حسب المستوى التعليمي والمحافظة �ف

الجدول 2.1 ملخص المناطق ال�ت

بية المصدر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

يفهم التعليم الساسي عىل انه للصفوف 1 ال 9.  *

المحافظةمرحلة التعليم

ي ل ترفع تقارير
المناطق ال�ت

13 / 201214 / 201315 / 2014

ة، عفرين، اعزاز، منبجحلبدور الحضانة ف العرب، الباب، السف�ي ة، عفرين، اعزازع�ي الكل ما عدا مركز حلبالسف�ي

الكلب�ى، مركز المحافظة، إزرع، نوىل ينطبقدرعا

الكل ما عدا مركز دير الزوركافة المناطقل ينطبقدير الزور

ل ينطبقل ينطبقمحردةحماة

فحمص ، تدمرل ينطبقالرس�ت ف الرس�ت

الكلجرس الشغورجرس الشغورإدلب

الكلل ينطبقدمشقالقنيطرة

التعليم 
* الأساسي

الباب، عفرينل ينطبقل ينطبقحلب

المخيم33ل ينطبقدمشق

الكل ماعدا المركزالكلالكلدير الزور

الباب، عفرينل ينطبقل ينطبقحلبالعدادي العام

المخيم، القدم، القابونل ينطبقدمشق

ي العام
ة، عفرين، اعزاز، حلبالمه�ف ف العرب، الباب، السف�ي ع�ي

جرابلس، مسكنة، منبج، سمعان
ة، اعزاز، جرابلس،  الباب، السف�ي

مسكنة، منبج، سمعان
الكل ما عدا مركز حلب

القابونالقدمدمشق

الكل ماعدا المركزالكلل ينطبقدير الزور

ريف دمشقل ينطبقل ينطبقالقنيطرة

الكلالكلالكلالرقة

ل ينطبقل ينطبقأريحاإدلب

ي
موك الفلسطي�ف تقع هذه المنطقة ضمن مخيم ال�ي  33
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3 اللتحاق

 يتبع هذا التقرير إطار العمل المفاهيمي لالأطفال خارج المدارس )OOSC( )الشكل 1.1( الذي وضعه صندوق الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(
ح إطار العمل هذا خمسة ابعاد من أجل  بية و العلم والثقافة )اليونسكو( و معهد اليونسكو لالإحصاء )UIS( يق�ت و منظمة الأمم المتحدة لل�ت

ي يعت�ب فيها الطفال خارج المدرسة )انظر الشكل 1.1(.
المساعدة عىل فهم الطرق ال�ت

ي سن ما قبل الدراسة البتدائية والذين ل يذهبون ال المدرسة. يخرج هذا التقرير عن التعريف 
البعد /1/ يغطي الأطفال خارج المدرسة والذين هم �ف

ي سن الحضانة لم يتم تطويره وتعميمه 
المعتمد من قبل معهد اليونسكو لالإحصاء بأن سن الذهاب إل الحضانة هو من سن 3 – 5. و لأن التعليم �ف

ي عمر خمس سنوات.
ي هذا التقرير يعت�ب بدلً عن ذلك بأن سن التعلم لما قبل البتدائية يبدأ فقط �ف

ي سوريا فأن تحليل البعد 1 �ف
بشكل كامل �ف

ي هي إلزامية. و اضافة ال 
عدادية )الصفوف 7 – 9(، وال�ت ي )الصفوف 1 – 6( والمدارس الإ

البعدين /2/ و /3/ عن الأطفال خارج المدارس البتدائية �ف
ذلك تقسم ال طورين اخرين "الدورة الأول" )الصفوف 1 – 5(، و "الدورة الثانية" )الصفوف 6 – 9(. هذا التعقيد يجعل من غ�ي الممكن حساب 
اً، تم أخذ ي هذا التقرير لتغطية الأطفال من سن 6 إل 14. وأخ�ي

ي البعدين /2/ و /3/ كل عىل حدة، وتم الجمع بينهما �ف
 الأطفال خارج المدارس �ف

عدد الطالب خارج المدارس الثانوية )الصفوف 10 – 12( من بيانات نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( عىل الرغم من أنه يجب تقييم ذلك بعناية. 
، أولئك الذين ل يذهبون إل المدرسة ببساطة قد اختاروا إما العمل أو البقاء  يمكن لالأطفال العمل بصورة قانونية من سن 15 فصاعداً، وبالتالي

ل. ف ي الم�ف
�ف

. يركز البعدان ف ف و غ�ي الملتحق�ي  يبحث البعدان /4/ و /5/ عدد الأطفال خارج المدارس وذلك بالذهاب إل أبعد من مجرد قياس اولئك الملتحق�ي
ي إشارة إل فشل النظام. إن البعدين /4/ و /5/ مركبان مع 

ف حالياً و الذين هم مهددون بالرسوب أو الترسب كلياً �ف /4/ و /5/ عىل الطفال الملتحق�ي
بعضهما و يتبعان نهج البعدين /2/ و /3/.

ي المدارس الثانوية يتم توسيع التحليل لالأبعاد 2، 3، 4 و 5 لتغطية المدارس الثانوية.
وعندما تتوفر البيانات عن الطالب �ف

انظر: http://www.unicef.org/education/files/OOSCI_flyer_FINAL.pdf تم سحبها بتاريخ 10 أيلول 2014  34

الشكل 1.1 إطار العمل المفاهيمي لالأبعاد الخمسة للنموذج المستخلص من قبل اليونسيف

البعد الأول
ي مدرسة

 ليس �ف
ما قبل البتدائية

ي
البعد الثالثالبعد الثا�ن

ل يدخل أبداً سيدخل لحقاً ح�ف لكن ترسب
خارج 

المدرسة

ي 
�ن

المدرسة

البعد الرابع
عرضة لخطر الترسب من 

بتدائية المدرسة الإ

البعد الخامس
 عرضة لخطر الترسب
عدادية من المدرسة الإ

ي سن
 الأطفال �ن

بتدائية بتدائيةالتعليم قبل الإ ي سن الدراسة الإ
عداديةالأطفال �ن ي سن الدراسة الإ

الأطفال �ن

بتدائية عداديةطالب المدارس الإ طالب المدارس الإ

ل يدخل أبداً سيدخل لحقاً ح�ف لكن ترسب

34UNICEF المصدر: اليونسيف
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خطة الستجابة النسانية 2016  35

خطة الستجابة النسانية 2016  36

متوفر عىل الرابط http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm تم سحبها بتاريخ 10 أيلول 2014  37

متوفر عىل الرابط http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php, تم سحبها بتاريخ 10 أيلول 2014  38

متوفر عىل الرابط http://www.cbssyr.sy/index-EN.htm تم سحبها بتاريخ 10 أيلول 2014  39

) ي عرسش
تتم الشارة ال "الحضانة ال المرحلة 9" بـ )حضانة – تاسع( و "الحضانة ال المرحلة 12" بـ )حضانة – ثا�ف  40

ن ي سن المدرسة وإجمالي السكان المحلي�ي
السكان �ن

ف لجئ سوري.36 35 وما يقرب من 3 مالي�ي
اً جذرياً، كان هناك حوالي 6.45 مليون نازح داخىلي ي سوريا منذ اندلع الأزمة تغي�ي

 شهد توزيع السكان �ف
ي العام 2011 فأنه ل بد من تعديلها 

ي �ف
ف أنه تتوفر أرقام حكومية للسكان عىل الصعيد شبه الوط�ف ي ح�ي

ي عام 2004. و�ف
أجري التعداد السوري الأخ�ي �ف

سقاطات  وح الكب�ي منذ اندلع الحرب. ولهذا، يعتمد هذا التقرير نهج للحصول عىل تقديرات وسطية من مصادر أخرى موثوق بها وهي: الإ ف بسبب ال�ف
كي مع البيانات السكانية عىل أساس سجل الشؤون  ي وضعتها كل من )1( شعبة الأمم المتحدة للسكان )UNPD( و )2( مكتب الإحصاء الأم�ي

السكانية ال�ت
. ف ي عام 2011، وموائمتها إذا لزم الأمر مع بيانات المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

المدنية �ف

 تستنبط شعبة الأمم المتحدة للسكان )UNPD( التقديرات السكانية لكل سنة من مضاعفات العدد خمسة.37 وبما أنه ل توجد أرقام متوفرة لكل سنة

ي
ات الخمسية فأنها تستخدم التوقعات لعام 2010 و 2015 )المتغ�ي الوسطي( لتقدير عدد سكان سوريا ونسبة الأطفال �ف  عىل حدة ضمن هذه الف�ت

كي توقعات السكان  سن المدرسة لالأعوام 2010 / 11 إل 2013 / 14 بطريقة استيفاء المعلومات. ومن ناحية أخرى، يجمع مكتب الإحصاء الأم�ي
ي رسمي بشكل سنوي من الأعوام 2003 – 2011

 الأجانب بشكل سنوي موزعة عىل مجموعات أعمار ذات سنة واحدة.38 تم نرسش ملخص إحصا�أ
ي الخارج )عىل الرغم من تقديم فقط الإجمالي العام(.39

ف الذين يعيشون �ف ف بشكل واضح باستثناء السوري�ي والذي تضمن تقديرات السكان المحلي�ي

ي سن الدراسة وذلك باستخدام بيانات عن أنماط سكانية من تقديرات شعبة الأمم 
وبناء عىل ذلك، لقد تم حساب السكان من الفئات العمرية �ف

ف من مجموعات البيانات أولً . وتقدر حصة الفئات العمرية مقابل إجمالي عدد السكان لكل اثن�ي كي  المتحدة للسكان )UNPD( ومكتب الإحصاء الأم�ي
ي كل فئة عمرية.

يجاد العدد الفعىلي لالأطفال �ف ومن ثم تم جمع المتوسط مع بيانات التسجيل لإ

ي سن المدرسة وكذلك عدد السكان بشكل عام )وهذا بالتالي يشمل
ي الفئة العمرية �ف

ف المتوقع �ف ف الجدول 3.1 أدناه عدد السكان السوري�ي  يب�ي
( من قواعد البيانات الثالثة، والتقديرات المحسوبة باستخدام هذه الدراسة ف ف الذين غادروا البالد بعد بداية الحرب ليصبحوا لجئ�ي  المواطن�ي

)تحت عنوان "متوسط"(.40

ض ف العتبار انتقال السكان. ومع ذلك، فإنه يف�ت  تم تحديث البيانات السكانية لعام 2014 المأخوذة من مكتب الإحصاء الأمريكي مع الأخذ بع�ي
. ف ي عام 2014 وهذا الرقم أعىل من العدد المبلغ عنه من قبل المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

 أن هناك حوالي 4.5 مليون لجئ �ف
، ف ي قدمتها المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

ف بالمدارس )GER( عىل الإحصاءات ال�ت  كما ويستند حساب إجمالي عدد الملتحق�ي
ي تقديرات السكان لالأعوام 2014 / 15.

ولن تستخدم تقديرات الوليات المتحدة �ف
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انظر: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php, تم سحبها بتاريخ 10 أيلول 2014، و 4 أيلول 2015  41

الجدول 3.1 عدد سكان سوريا التقديري حسب السنة و المصدر ومراحل الدراسة

المصدرالسنة

العمر
إجمالي 
السكان 
ف المحلي�ي

 حضانة
)5 سنوات(

 تعليم أساسي
)6 – 14 سنة(

 ثانوي
)15 – 17 سنة(

 حضانة – تاسع
)5 – 14 سنة(

ي عرسش
 حضانة – ثا�ف

)5 – 17 سنة( 

ي2010
نما�أ 519,0004,536,0001,345,8005,055,0006,400,80021,533,000برنامج الأمم المتحدة الإ

532,6134,747,7021,476,1705,280,3156,756,48522,198,110مكتب الإحصاء الأمريكي

508,6894,490,0631,364,3604,998,7526,363,11321,153,000المجموعة الإحصائية لسوريا

520,1014,591,2551,395,4435,111,3566,506,79921,628,037متوسط

–30.1٪23.6٪6.5٪21.2٪2.4٪حصة مجموع السكان

ي2011
نما�أ 517,8004,549,8001,359,2405,067,6006,426,84021,679,600برنامج الأمم المتحدة الإ

533,6594,740,5041,487,1405,274,1636,761,30322,517,750مكتب الإحصاء الأمريكي

508,5984,493,3221,376,0355,001,9216,377,95521,377,000المجموعة الإحصائية لسوريا

520,0194,594,5421,407,4725,114,5616,522,03321,858,117متوسط

–29.8٪23.4٪6.4٪21.0٪2.4٪حصة مجموع السكان

ي2012
نما�أ 516,6004,563,6001,372,6805,080,2006,452,88021,826,200برنامج الأمم المتحدة الإ

522,1194,655,4181,480,2505,177,5376,657,78722,530,746مكتب الإحصاء الأمريكي

502,5134,459,6571,379,4834,962,1696,341,65321,455,446المجموعة الإحصائية لسوريا

513,7444,559,5581,410,8045,073,3026,484,10721,937,464متوسط

–29.6٪23.1٪6.4٪20.8٪2.3٪حصة مجموع السكان

ي2013
نما�أ 515,4004,577,4001,386,1205,092,8006,478,92021,972,800برنامج الأمم المتحدة الإ

507,6684,544,8801,462,9905,052,5486,515,53822,457,336مكتب الإحصاء الأمريكي

494,9974,413,4901,377,9814,908,4876,286,46821,492,547المجموعة الإحصائية لسوريا

506,0224,511,9231,409,0305,017,9456,426,97521,974,228متوسط

–29.2٪22.8٪6.4٪20.5٪2.3٪حصة مجموع السكان

ي2014
نما�أ 6,504,96022,119,400 4,591,2001,399,5605,105,400 514,200برنامج الأمم المتحدة الإ

5,108,04917,951,639 1,154,4163,953,633 3,549,776 403,857 مكتب الإحصاء الأمريكي

6,297,33921,529,713 1,380,3644,916,975 4,421,122 495,853 المجموعة الإحصائية لسوريا

6,401,15021,824,557 1,389,9625,011,187 4,506,161 505,026 متوسط*

–29.3٪23.0٪6.4٪20.6٪2.3٪حصة الأطفال

، المكتب المركزي لالإحصاء – سوريا كي المصدر: شعبة الأمم المتحدة للسكان )UNPD(. مكتب الإحصاء الأم�ي

كي باستثناء تقديرات مكتب الإحصاء الأم�ي  *

ن ي سن الدراسة ومجموع الالجئ�ي
عدد السكان �ن

ي 2012 / 13 )308,317 اعتباراً
ف �ف ف السوري�ي ف عىل معلومات عن عدد الالجئ�ي  تم الحصول من المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

ي دول الجوار من
ي 2014 / 15 )نحو 4.1 مليون( �ف

ين الأول 2013(، و�ف ي 2013 / 14 )2,106,920 اعتباراً من ترسش
ين الأول 2012(، و�ف  من ترسش

ي سن الحصول عىل التعليم النظامي وغ�ي النظامي. ليس هناك تفصيالً 
لبنان وتركيا والأردن والعراق وم�،41 إل جانب عدد الأطفال الذين هم �ف

ين الأول 2013 )748,112(  ي ترسش
ي سن المدرسة كان معروفاً �ف

ف عىل الرغم من أن حجم السكان الكىلي �ف ديموغرافياً حسب العمر لكل من هذه السن�ي
ق الأوسط وشمال أفريقيا ي الرسش

قليمي لليونيسيف �ف  وكانت تتوفر بيانات حسب المجموعات العمرية بحلول تموز لعام 2014 إل المكتب الإ
ين الأول 2012 هي ي ترسش

ف �ف ي كل فئة تعليمية كنسبة من العدد الكىلي لالجئ�ي
ض هذه الدراسة أن عدد الأطفال �ف  )MENARO(. ووفقاً لذلك، تف�ت

ي سن المدرسة
ف �ف ي نسبة الالجئ�ي

ين الأول 2013 لتتناسب مع الزيادة النسبية �ف ي تموز 2014، وتم تعديل هذه النسب لشهر ترسش
 نفسها كما �ف

. ف ي تموز 2014 كان 3.6٪ من العدد الكىلي لالجئ�ي
ي سن الحضانة �ف

ف �ف ب 1.06(. عىل سبيل المثال، عدد الالجئ�ي  من 33.2٪ إل 35.5٪ )عامل �ف
ب بنسبة التعديل ينتج ين الأول 2012. وبال�ف ي ترسش

ي سن الحضانة �ف
 وباعتماد هذا الثابت يعطي ما يقدر بـ 10,887 )3.6٪ من 305,317( لجئ �ف

ي سن الحضانة.
ين الأول 2013 )80,443( من المتوقع أن يكونوا �ف ي ترسش

ف �ف أن 3.8٪ من جميع الالجئ�ي
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ي سن المدرسة 101,244 وهو الن
ف �ف ي عام 2012 كان تعداد سكان الالجئ�ي

ي سن المدرسة بشكل كب�ي منذ عام 2011. �ف
ف �ف  ارتفع عدد الالجئ�ي

ي سورية كان 6.5 مليون فان الرقام الجديدة تظهر بانه حوالي
ي سن المدرسة قبل الحرب �ف

ي عام 2015. وبالنظر إل أن عدد السكان �ف
 1.3 مليون �ف

ف قد اصبح لجئاً. واحد من كل خمس اطفال سوري�ي

ي تركيا ولبنان والأردن وم� والعراق حسب السنة والمرحلة التعليمية
ف التقديري �ف ف السوري�ي الجدول 4.1 عدد السكان الالجئ�ي

التاريخ

المرحلة التعليمية

ي 
الالجئون �ف

سن المدرسة
إجمالي عدد 

ف الالجئ�ي
 الحضانة

)5 سنوات(
 أساسي

)6 – 14 سنة(
 ثانوي

)15 – 17 سنة(

ين الأول  ترسش
2012

10,88772,43017,927101,244305,317السكان

33.20٪5.90٪23.70٪3.60٪الحصة

ين الأول  ترسش
2013

80,446535,202132,465748,1122,106,920السكان

35.50٪6.30٪25.40٪3.80٪الحصة

 تموز
2014

104,189685,913170,755960,8562,894,146السكان

33.20٪5.90٪23.70٪3.60٪الحصة

 ايلول
*2015

115,303921,837268,3521,305,4934,064,023السكان

32.10٪6.60٪22.70٪2.80٪الحصة 

ق الأوسط وشمال أفريقيا ي الرسش
قليمي لليونيسيف �ف ، المكتب الإ ف المصادر: المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

ي سوريا تحت سيناريوهات مختلفة حسب السنة والمرحلة التعليمية
ف بالمدارس �ف الجدول 5.1 تقديرات إجمالي عدد الملتحق�ي

السنة والسيناريو
 الحضانة

)5 سنوات(
 أساسي

)6 – 14 سنة(
 ثانوي

)15 – 17 سنة(
 حضانة – تاسع
)5 – 14 سنة(

ي عرسش
 حضانة – ثا�ف

)5 – 17 سنة(

11 / 2010171,4974,774,276590,8864,945,7735,536,659

12 / 2011168,2484,860,348605,5755,028,5965,634,171

186,3062,965,500445,3513,051,8063,497,157 )-100٪ ل يوجد تقرير(2012 / 13

289,1723,027,383451,8683,116,5553,568,423 )-75٪ ل يوجد تقرير(

392,0373,089,266458,3863,181,3033,639,689 )-50٪ ل يوجد تقرير(

198,6923,123,882462,0903,222,5743,684,664 )-100٪ ل يوجد تقرير(2013 / 14

2104,2663,282,508477,7483,386,7733,864,522 )-75٪ ل يوجد تقرير(

3109,7783,441,134493,4073,550,9124,044,318 )-50٪ ل يوجد تقرير(

118,8932,677,906383,5672,696,7993,080,366 )-100٪ ل يوجد تقرير(2014 / 15

226,3882,824,172388,4792,850,5603,239,038 )-75٪ ل يوجد تقرير(

333,8832,970,438393,3903,004,3203,397,710 )-50٪ ل يوجد تقرير(

بيانات 2014 / 15 ل تتضمن المدارس الخاصة  42

ي الأعوام 2012 / 13،
بية �ن ي لم تقدم بيانات لوزارة ال�ت

ي المناطق ال�ت
ن بالمدارس �ن  عدد الملتحق�ي

4215 / 2014 ،14 / 2013

. ومع ذلك فأن استنباط نسب ف ف السوري�ي ي سوريا ولالجئ�ي
ي مختلف مستويات التعليم �ف

ي سن المدرسة �ف
اضات 1 و 2 تقدير عدد السكان �ف  تسهل الف�ت

نا سابقاً، لم تتمكن بعض  ي هي غ�ي كاملة لأنه كما أ�ش
، وال�ت ف ف بالمدارس والأطفال خارج المدرسة يتطلب أيضاً عدد الملتحق�ي اجمالي الملتحق�ي

بية. ولمعرفة تلك البيانات المبهمة، قامت هذه الدراسة بوضع تقديرات عىل أساس ثالثة  المديريات والمحافظات من إرسال بيانات إل وزارة ال�ت
ي لم ترسل قيودها 

ي المناطق ال�ت
ء )2( 25٪ و )3( 50٪ من المدارس �ف ي

اض أن )1( ل سش ف المفقودة عىل اف�ت سيناريوهات لمحاكاة بيانات الملتحق�ي
ي المستقبل، عندما تتوفر معلومات تكميلية عن 

. و�ف ف ت�ي ف الأخ�ي ي الحالت�ي
ولكنها قيد الخدمة، مع بقاء أعداد الطالب دون تغي�ي للعام 2011 / 12 �ف

ف بالمدارس من مصادر أخرى، سيتم وضع مجموعة أخرى من التقديرات. الملتحق�ي
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متوفرة عىل الرابط /http://data.uis.unesco.org, تم سحبها بتاريخ 10 أيلول 2014  43

ي عام 2015 / 16
ي الإصدار القادم من تحليل قطاع التعليم �ف

بية وذلك �ف سيتم تعديل هذا الجدول حسب بيانات وزارة ال�ت  44

ي
المستوى الوط�ن

ي سوريا )جدول 7.1(. 
ي �ف

ي الحضانة والتعليم الأساسي والثانوي العام والثانوي المه�ف
ي العام الدراسي 2010 / 11 كان هناك تقريبا 5.5 مليون طالب �ف

�ف
ي العام الدراسي 2011 / 12 بمقدار 90,000 طالب. مع ذلك 

ي زادت ح�ت �ف
ي التعليم الأساسي ال�ت

وكانت غالبية الطالب من هذا العدد )4.7 مليون( �ف
ي العام الدراسي 2014 / 15. وبصورة 

ي العام الدراسي 2011 / 12 إل 3.1 مليون فقط �ف
اً من 5.6 مليون �ف فأن العدد الإجمالي للطالب شهد تناقصاً كب�ي

. بلغ مستوى  ، من طالب التعليم الأساسي ف ي غضون سنة، والبالغ عددهم أك�ش قليالً من مليون�ي
ف �ف متوافقة مع ذلك كان معظم الطالب المترسب�ي

ي 2010 / 11 )جدول 8.1(.
ي العام الدراسي 2014 / 15 نحو 56٪ من المستوى �ف

اللتحاق �ف

ف حسب المستوى التعليمي والسنة44 الجدول 6.1 معدلت الرسوب والترسب للسوري�ي

2005200620072008200920102011201220132014مستوى التعليمالمؤ�ش

معدل 
الرسوب

––––––––––حضانة

6.497.087.617.787.747.747.577.57.57.5أساسي

7.616.756.926.807.557.536.186.16.16.1إعدادي

––––––––––ثانوي

معدل 
الترسب

––––––––––حضانة

7.824.833.326.515.414.356.8430.024.036.0أساسي

37.9434.3733.8638.4235.5434.8532.54إعدادي

––––––––––ثانوي

بية المصدر: معهد اليونسكو لالإحصاء، وزارة ال�ت

اضات. مالحظة: تش�ي الخاليا الملونة إل الف�ت

ي )بالآلف( حسب النوع الجتماعي والمستوى التعليمي و السنة
الجدول 1. 7 اللتحاق الوط�ف

مستوى 
التعليم

11 / 201012 / 201113 / 201214 / 2013*15 / 2014
وع

جم
لم

ا

لد
او

ت
بنا

وع
جم

لم
ا

لد
او

ت
بنا

وع
جم

لم
ا

لد
او

ت
بنا

وع
جم

لم
ا

لد
او

ت
بنا

وع
جم

لم
ا

لد
او

ت
بنا

1719081168888086454199514819109حضانة

4,7742,4802,2944,8602,5252,3352,9661,5431,4233,1241,6171,5072,6941,3801,314أساسي

414191223421192229322147175352161191319142178ثانوي عام

ي
177102741841087612375481107041644321ثانوي مه�ف

5,5372,8642,6735,6342,9142,7213,4971,8101,6873,6851,8981,7863,0961,5741,522المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

معدلت الرسوب والترسب

ي السياق السوري 
ف لخطر الرسوب أو الترسب من المدرسة بالرجوع للبيانات سابقة. ولكن ذلك غ�ي ممكن �ف يتم عادة حساب عدد الأطفال المعرض�ي

اض أن التجاهات السابقة واجبة التطبيق.يعتمد هذا التقرير عىل بيانات  ي أحدثتها الأزمة، و بالتالي ل يمكن اف�ت
ة و الجذرية ال�ت ات الكب�ي بسبب التغ�ي

معهد اليونسكو لالإحصاء عن أعداد الرسوب والترسب )متاحة ح�ت عام 2011( من أجل تثبيت حد أد�ف للتقديرات.43 لم يتم تسجيل معدلت الرسوب 
ي هذه الدراسة وبالتالي تثبيت حد أد�ف للتقديرات.

ت صفراً �ف او الترسب لكل من مرحلة الحضانة والتعليم الثانوي وقد اعت�ب
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ي قليالً بحدود 200,000 )3,497,000 إل 3,685,000( من العام الدراسي 2012 / 13 إل 2013 / 14. 
ف من بدء الأزمة، تحسن اللتحاق الوط�ف بعد عام�ي

ي 2013 / 14 مما أدى ال اعتبار فعليا 240,000 طالب مفقود مقارنة بعام
بية لم تتلق بيانات من دير الزور �ف  لكن ل بد من تذكر بأن وزارة ال�ت

ي اللتحاق: ضمن المحافظات 
2012 / 13. و كما يظهر الجدول 10.1 إن إزالة دير الزور من الرقام و بأعادة الحسابات فأنها تعطي الزيادة الحقيقية �ف

ي معظم هذه النواحي بدؤوا العودة إل المدرسة. لكن تش�ي 
ة الباقية زاد التحاق الطالب ليصبح نحو 440,000 ما يش�ي إل أن الأطفال �ف ي عرسش

الث�ف
.) ف اً من الأطفال تركوا المدرسة مجدداً )جزء منهم غادر البلد بصفة لجئ�ي ي 2014 إل أن عدداً كب�ي

أرقام اللتحاق �ف

ي )بالآلف( من العام الدراسي 2010 / 11 حسب النوع الجتماعي والمستوى التعليمي و السنة
ي اللتحاق الوط�ف

ات �ف الجدول 8.1 التغ�ي

مستوى 
التعليم

12 / 201113 / 201214 / 2013*15 / 2014

وع
جم

لم
ا

لد
او

ت
بنا

وع
جم

لم
ا

لد
او

ت
بنا

وع
جم

لم
ا

لد
او

ت
بنا

وع
جم

لم
ا

لد
او

ت
بنا

72-80-152-33-40-73-40-45-85-1-2-3-حضانة

980-1,100-2,080-787-863-1,650-871-937-1,809-864541أساسي

45-49-95-32-30-63-48-44-92-716ثانوي عام

ي
53-59-113-34-32-66-26-28-54-862ثانوي مه�ف

1,151-1,290-2,441-886-966-1,852-985-1,054-2,040-985048المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ي كنسبة مئوية لمستوى العام الدراسي 2010 / 11 حسب النوع الجتماعي والمستوى التعليمي و السنة
الجدول 9.1 اللتحاق الوط�ف

مستوى 
التعليم

12 / 201113 / 201214 / 2013*15 / 2014

وع
جم

لم
ا

لد
أو

ت
بنا

وع
جم

لم
ا

لد
أو

ت
بنا

وع
جم

لم
ا

لد
أو

ت
بنا

وع
جم

لم
ا

لد
أو

ت
بنا

989898505051585659111111حضانة

102102102626262656566565657أساسي

102100103787779858486777480ثانوي عام

ي
104106102707365626855364228ثانوي مه�ف

102102102636363676667565557المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت
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ف السنوات الدراسية 2010 / 11 و 2014 / 15. ات اللتحاق هذه ب�ي ي لتغي�ي
 بإسقاط بيانات الجدول 10.1 عىل الخريطة فأنه يسمح لنا بالتصور المكا�ف

ي تقدم تقاريرها 
ي دير الزور مرتبطة بنسبة المدارس الأقل ال�ت

ات �ف ي حلب ودير الزور. من المرجح أن تكون التغ�ي
كانت أك�ش المكانات انخفاضاً �ف

ف من البيانات. شهدت ثالث محافظات )الالذقية  ي اللتحاق بالمدارس عىل الرغم من أنه من المستحيل أن نفصل تأث�ي هذين العامل�ي
والمستوى الأقل �ف

ة. يرجع هذا ربما إل الحركة الداخلية لالأطفال إل المحافظات الأقل تأثرا. ف خالل هذه الف�ت ي عدد طالبها الملتحق�ي
وطرطوس والسويداء( تزايداً �ف

ي اللتحاق من 2012 / 13 إل 2014 / 15 حسب المستوى التعليمي والمحافظة
ات �ف الجدول 10.1 التغ�ي

المحافظة

يالتعليم الثانويالتعليم الأساسيالحضانة
المجموعالثانوي المه�ف

في �
 

�ي
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س
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14
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12
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�ي
تغ

ال
 

ب
طال

 ال
دد

ع

بة
س

ن
14

 / 
20

12

4,39517.52147,5861.4314,3381.531,4361.17167,7551.44حلب

28,1740.92-3,0660.86-4,1360.90-23,1580.92-2,1861.14دمشق

61,1890.69-3080.91-4,1290.75-56,1940.68-5580.02-درعا

5,0821.8668,4011.229,7741.291,7651.1485,0221.24حماه

1,1090.9044,5531.12-8621.2241,4401.123,3601.10الحسكة

3,1660.754,6951.01-8971.105,3161.021,6481.05حمص

1,4682.71130,0621.629,3681.518301.17141,7281.60إدلب

9671.095,4541.031,7851.063851.038,5911.04الالذقية

2221.00-3780.991101.01321.01-141.02القنيطرة

2470.9758,8001.15-1200.9954,0281.165,1391.15-ريف دمشق

3720.945,9311.06-3571.055,5651.083811.04السويداء

1,0950.8912,3621.06-1,2151.079,8621.062,3801.09طرطوس

4,9150.96439,8521.14-16,7651.20387,9841.1440,0181.13المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ة. ي دير الزور والرقة لأن بعض أو كل بياناتهما مفقودة لهذه الف�ت
مالحظة: تم استثناء محافظ�ت

ف 2010 / 11 و 2014 / 15 حسب المحافظة ي اللتحاق ب�ي
ات �ف خريطة 1.1 التغ�ي

الرقة
حلب

إدلب
الالذقية

حماةدير الزور

حمص

طرطوس

ريف دمشق

الحسكة

0.05- إل 0.13

النسبة المئوية للتغ�ي 2010 – 2014

0.73- إل 0.40-

0.95- إل 0.74-

ل توجد بيانات

القنيطرة
درعا السويداء

0.39- إل 0.26-

0.25- إل 0.06-

دمشق

ن 2010 – 2014 ي اللتحاق بالمدارس ب�ي
سوريا – تغي�ي التعليم �ن
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مستوى المحافظات

الحضانة

ي المحافظات )جدول 11.1(. فقدت بعض المحافظات تقريباً جميع تالميذ رياض الأطفال نتيجة الأزمة
ي اللتحاق بالحضانة �ف

 حدث تغ�ي كب�ي �ف

ي
ة �ف ف داخلياً. واجهت محافظات حلب ودرعا وإدلب وريف دمشق والقنيطرة صعوبات كب�ي ف أصبحت محافظات أخرى متلقية لتالميذ نازح�ي ي ح�ي

 �ف
ي 2010 / 11 إل 266 فقط

ي حلب من 19,000 تلميذ �ف
ي رياض الأطفال. عىل سبيل المثال، تناقص اللتحاق �ف

ف تعليم مستمر �ف  تأم�ي
ي 2013 / 14 كان عدد 

ي 2012 / 13. �ف
ي درعا بنسبة 94٪ �ف

ف تناقص اللتحاق �ف ي ح�ي
ي 2014 / 15، �ف

ي 2012 / 13 و 388 �ف
( �ف )1٪ من المستوى الأصىلي

ي دير الزور والرقة غ�ي معروفة لكن من المحتمل جداً أن 
ي محافظ�ت

ي الحضانة �ف
ة والحالية لاللتحاق �ف ي درعا. الحالة الأخ�ي

تالميذ الحضانة 12 فقط �ف
ي 

اً أيضاً. وعىل عكس ذلك، شهدت محافظات كالحسكة والسويداء وطرطوس زيادات �يعة �ف ف قد تأثرت كث�ي ف المحافظت�ي ي هات�ي
نظم الحضانة �ف

. اللتحاق بنسب 43٪ و 25٪ و 33٪ من 2010 / 11 إل 2013 / 14 عىل التوالي

الجدول 11.1 اللتحاق بمرحلة الحضانة كنسبة مئوية لعام 2010 / 11 حسب المحافظة و السنة

المحافظة

عدد الطالب

11 / 201012 / 201113 / 201214 / 2013*15 / 2014

19,23919,2292664,661388حلب

25,73025,96516,06718,2536,221دمشق

ل توجد بيانات9,7199,82457012درعا

979ل توجد بيانات4,9924,6504,379دير الزور

12,20810,9195,94211,0242,576حماه

3,3813,9693,9784,840222الحسكة

18,82514,7158,6609,5571,792حمص

ل توجد بيانات7,3917,0248582,326إدلب

11,30011,30911,26912,236252الالذقية

ل توجد بيانات4,0124,538855869القنيطرة

ل توجد بيانات2,5462,999الرقة

33,32732,09910,47710,3571,856ريف دمشق

5,5505,7516,6026,9591,772السويداء

13,27715,25716,38317,5982,835طرطوس

171,497168,24886,30698,69218,893مجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

التعليم الأساسي

ي اللتحاق من العام
ة �ف  عىل مستوى التعليم الأساسي )أنظر الجدول 12.1(، شهدت محافظات حلب و درعا و دير الزور والقنيطرة انخفاضات كب�ي

ف جميع  ف ما يجعلها المحافظة الأك�ش تأثراً ب�ي ي أول سنت�ي
الدراسي 2010 / 11 إل 2014 / 15. فقدت محافظة حلب وحدها نحو 637,000 طالب �ف

ي لم ترد تقارير منها هي مدارس خارج نطاق الخدمة
ي محافظة الرقة و ال�ت

اض أن جميع مدارس التعليم الأساسي �ف  المحافظات السورية. وباف�ت
فستكون محافظة الرقة هي إحدى أك�ش المحافظات تأثراً )238,000-( من حيث نقص الطالب.

ي التعليم الأساسي بنسب 12٪ )زيادة 22,000 طالب( و ٪24 )15,000(
ي اللتحاق �ف

 وعىل العكس، شهدت الالذقية والسويداء وطرطوس زيادات �ف
ي هذه المحافظات بنحو 72,000 وهي

 و 25٪ )35,000( عىل التوالي من العام الدراسي 2010 / 11 إل 2014 / 15. و لكون الزيادة الكلية �ف
ي التعليم 

رين لم يتم استيعابهم �ف ي مكان آخر فأن هذه الرقام تش�ي ال ان عدد كب�ي من الطفال المت�ف
ة بالمقارنة مع الخسارات �ف زيادة صغ�ي

ة نسبياً ي هذه المحافظات صغ�ي
 الأساسي وأن هذه المحافظات قد ل تكون تملك القدرة عىل ذلك. عالوة عىل ذلك، فأن نظم التعليم الأساسي �ف

ف داخلياً. ف والنازح�ي ف تعليم لئق لكل من الأطفال المضيف�ي لذا تبقى الزيادة تخلق ضغطاً جدياً: قد يكون هناك حاجة لخدمات إضافية لتأم�ي
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الجدول 12.1 اللتحاق بالتعليم الأساسي كنسبة مئوية للعام الدراسي 2010 / 11 حسب المحافظة و السنة

2010/2014 )٪(2014 / 15*2013 / 201214 / 201113 / 201012 / 11المحافظة

284,90225.3 1,126,6881,164,263341,716489,302حلب

315,640316,540288,779265,621241,22376.4دمشق

246,210248,677173,803117,609103,30642.0درعا

16,1164.6ل توجد بيانات347,167359,220229,602دير الزور

371,534374,562307,449375,850350,19094.3حماه

326,878335,387337,094378,534200,17561.2الحسكة

395,128386,019282,065287,381295,75774.9حمص

385,400391,691211,211341,273296,21676.9إدلب

177,428178,545176,553182,007199,132112.2الالذقية

105,422107,52760,24559,86757,70254.7القنيطرة

ل توجد بيانات237,896247,532الرقة

537,593544,367332,749386,777398,13774.1ريف دمشق

62,32964,56271,09576,66077,572124.5السويداء

138,963141,456153,139163,001173,594124.9طرطوس

4,774,2764,860,3482,965,5003,123,8822,694,02256.4المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

التعليم الثانوي العام

اً، ل سيما بالمقارنة  ف 2010 / 11 و 2014 / 15. و عىل الرغم من ان هذا ل يعد رقماً كب�ي ي التعليم الثانوي ب�ي
ترسب قرابة 95,000 طالب من المدرسة �ف

ي إعادة بناء الأمة عىل المدى 
، ال انه يبقى يشكل نقصان جوهري بنسبة 23٪. ولأن التعليم الثانوي مساهٌم ذو نفوذ �ف ي التعليم الأساسي

مع الأرقام �ف
البعيدلذلك ل يجب الستخفاف بانحداره.

ي
ي حلب من 71,000 �ف

ي اللتحاق. حيث تراجع عدد طالب التعليم الثانوي �ف
 شهدت حلب و دمشق و درعا ودير الزور عىل وجه الخصوص انخفاضات �ف

ي 
ي من عجز كب�ي �ف

ي 2013 / 14 فأن حلب ما تزال تعا�ف
ي 2014 / 15. وعىل الرغم من ارتفاع لحق إل 41,000 �ف

2011 / 12 إل نحو 30,000 فقط �ف
ي درعا بالنخفاَض، حاليا بنسبة 35٪ من مستويات 

اللتحاق )انحدار 56٪ منذ 2010 / 12(. وأسوأ من ذلك، يستمر اللتحاق بالتعليم الثانوي �ف
ي 2010 / 11.

اللتحاق �ف

ي مستوى 
ف داخلياً �ف ي حماه والالذقية وطرطوس أك�ش من 10٪ بعد بداية الأزمة مما يش�ي إل أن هذه المحافظات تتلقى أطفالً نازح�ي

ازداد اللتحاق �ف
التعليم الثانوي.
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الجدول 14.1 مستويات اللتحاق بالمدارس الثانوية المهنية 2010 / 11 حسب المحافظة و السنة

المحافظة

عدد الطالب

11 / 201012 / 201113 / 201214 / 2013*15 / 2014

20,20421,6038,3699,8052,688حلب

22,12923,79921,99718,93111,774دمشق

9,3389,2203,6053,2971,086درعا

2,345ل توجد بيانات10,04610,9167,637دير الزور

13,71014,20312,79314,5589,954حماه

10,01910,99610,9969,8873,980الحسكة

17,93816,33712,7469,5806,942حمص

8,8328,7224,7585,5881,561إدلب

10,67511,25811,31311,6985,913الالذقية

4,1324,6143,4833,5152,578القنيطرة

ل توجد بيانات19,64621,227الرقة

14,94615,4458,6148,3676,602ريف دمشق

5,9416,1526,4896,1173,431السويداء

9,1009,66610,1199,0245,235طرطوس

176,656184,158122,919110,36764,089المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ي
التعليم الثانوي المه�ف

 . ي التعليم الأساسي
ف �ف ي أقل بكث�ي من عد المترسب�ي

ف من مدارس التعليم المه�ف بشكل شبيه لوضع التعليم الثانوي، فأن العدد الفعىلي للمترسب�ي
ي بنحو 64٪ وينترسش بشكل ي 2014 / 15. لكن هذا تناقص نس�ب

ي 2010 / 11 إل 64,000 �ف
 إجمالً، تناقص اللتحاق بنحو 113,000 من 177,000 �ف

. عىل سبيل المثال، كان التحاق الطالب للعام  ف ف الماضي�ي ف المحافظات حيث تشهد بعضها انسحاباً هائالً للتالميذ عىل مدى العام�ي غ�ي متساٍو ب�ي
. وبشكل مختلف عن مستويات  ي درعا وحلب ودير الزور فقط 12٪ و 13٪ و 23٪ فقط من مستوى ما قبل الأزمة عىل التوالي

الدراسي 2014 / 15 �ف
ي اللتحاق.

التعليم الأخرى لم تشهد أي محافظة زيادات �ف

الجدول 13.1 اللتحاق بالتعليم الثانوي كنسبة مئوية من العام الدراسي 2010 / 11 حسب المحافظات و السنة

المحافظة

عدد الطالب

11 / 201012 / 201113 / 201214 / 2013*15 / 2014

67,43471,63627,10841,44629,578حلب

42,82943,21841,31237,17631,707دمشق

23,17323,35416,33912,2108,106درعا

1,219ل توجد بيانات23,86423,93810,727دير الزور

38,09339,35433,92043,69444,521حماه

31,48432,56133,61236,97219,840الحسكة

41,31238,73134,41136,05938,483حمص

30,48431,99118,46027,82823,328إدلب

27,55927,65728,35630,14132,472الالذقية

10,29911,1188,0078,11712,404القنيطرة

ل توجد مدارس ثانوية عامةالرقة

43,70244,38633,64938,78838,902ريف دمشق

10,0269,75910,12910,51010,742السويداء

23,97123,71426,40228,78228,176طرطوس

414,230421,417322,432351,723319,478المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت
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ناث اك�ش من الطالب الذكور، والعكس صحيح. النسبة الك�ب من 1.0 تش�ي ال ان الطالبات الإ  45

ي 2014 / 15، 
ف المحافظات. �ف ي فأنه يوجد بعض التنوع ب�ي

ف أن نسبة البنات إل الولد قبل التعليم الأساسي كانت ثابتة عىل المستوى الوط�ف ي ح�ي
�ف

ورة  ي بال�ف
ي الالذقية )0.85( و هي أقل من المعتاد. يجب ان يفرس هذا بدقة و حذر. حيث ان الرقم ل يع�ف

ي الحضانة �ف
كانت نسبة البنات إل الولد �ف

، وعليه فيجب تأكيد الأسباب بمزيد من التحري. ي إستقطاب المزيد من البنات إل مدارس التعليم ما قبل الأساسي
أن محافظة الالذقية قد أخفقت �ف

الجدول 15.1 النسبة الوطنية للبنات – الولد حسب مستوى التعليم و السنة

2014 / 15*2013 / 201214 / 201113 / 201012 / 11مستوى التعليم

0.900.910.920.950.95حضانة

0.920.920.920.930.95أساسي

1.161.191.191.191.25ثانوي عام

ي
0.730.700.640.580.48ثانوي مه�ف

0.930.930.930.940.97المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ة تتصدرها محافظتا حلب ودرعا. إن العدد الكىلي لالأطفال  ي السنوات الثالث الأخ�ي
اً من الطالب من نظام التعليم �ف وهكذا، فقدت سوريا عدداً كب�ي

ي مرحلة 
ي داخل سوريا، 2.1 مليون طفل خارج المدرسة �ف

. �ف ي عمر المدرسة هو 2.3 مليون، منهم 2.1 مليون ترسبوا من التعليم الأساسي
ف �ف المترسب�ي

ي 
ات اللتحاق �ف ي تغ�ي

اً �ف ي مرحلة حضانة – تاسع. يكشف التحليل عىل مستوى المحافظات تنوعاً كب�ي
، منهم 1.4 مليون هم �ف ي عرسش

حضانة – ثا�ف
ورة لجمع المزيد من البيانات من  مستويات التعليم المختلفة. ولأنه يوجد عدد من المناطق لم ترسل أي بيانات إل وزارة التعليم فأن هناك �ف

( وإدلب )حضانة( والقنيطرة  هذه المناطق. المحافظات الأخرى المتأثرة بشكل كب�ي هي حمص )عىل مستويات الحضانة والتعليم الساسي
ي اللتحاق مؤدية بذلك دور 

ة �ف (. شهدت الحسكة والسويداء وطرطوس زيادات كب�ي ( وريف دمشق )حضانة وتعليم أساسي )حضانة وتعليم أساسي
ف داخلياً. المحافظات المستقبلة للطالب النازح�ي

تحليل النوع الجتماعي

يركز هذا القسم بالتحديد عىل تحليل فيما إذا كانت الحرب قد أثرت عىل الولد والبنات بشكل مختلف، باستخدام نسب البنات – الولد.45 

ي الحضانة والتعليم الأساسي مستقرة ضمن حدود 0.90 – 0.95 منذ 2010، كالهما يظهر 
، بقيت نسب البنات إل الولد �ف ي

عىل المستوى الوط�ف
ي التحاق البنات نسبياً من 2010 / 11 إل 2014 / 15 )نسبة البنات إل الولد قبل التعليم الأساسي زادت بمقدار 0.05 ونسبة 

زيادات ضئيلة جداً �ف
ي التعليم الثانوي العام، تميل النسبة نحو طالبات بنات أك�ش من الولد حيث بقيت نسبتهن 

ي التعليم الأساسي بمقدار 0.03(. �ف
البنات إل الولد �ف

ي يكون التحاق البنات أقل من الأولد تقليدياً، زاد هذا الأنحراف بصورة اك�ب منذ اندلع 
ي التعليم الثانوي المه�ف

ي 2010 / 11. �ف
مستقرة عند 1.16 �ف

ي 2010 / 11 إل 0.48 بحلول العام الدراسي 2014 / 15.
ال�اع: انخفضت نسبة البنات إل الولد قبل الحرب البالغة 0.73 �ف
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ي التعليم الأساسي تقلباً طفيفاً مع الوقت وح�ت عىل مستوى المحافظات الفردية، باستثناء دير الزور، حيث ان نسبة 
تُظهر نسبة البنات إل الولد �ف

ي 2014 / 15 هي فقط 0.75، وهي أقل بكث�ي من أي محافظات أخرى.
البنات إل الولد �ف

ي التعليم الأساسي حسب المحافظة و السنة
الجدول 17.1 نسبة البنات إل الولد �ف

المحافظة

السنة

11 / 201012 / 201113 / 201214 / 2013*15 / 2014

0.910.910.870.910.95حلب

0.950.950.970.980.99دمشق

0.950.950.970.970.96درعا

0.75ل توجد بيانات0.890.890.86دير الزور

0.920.920.930.930.94حماه

0.900.890.890.890.94الحسكة

0.930.940.930.930.94حمص

0.920.910.910.920.92إدلب

0.960.960.960.960.95الالذقية

0.940.950.920.920.91القنيطرة

ل توجد بيانات0.890.89الرقة

0.980.970.950.951.00ريف دمشق

0.940.930.930.930.94السويداء

0.930.920.930.940.94طرطوس

0.920.920.920.930.95المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ي الحضانة حسب المحافظة و السنة
الجدول 16.1 نسبة البنات إل الولد �ف

المحافظة

العام

11 / 201012 / 201113 / 201214 / 2013*15 / 2014

0.900.910.820.960.94حلب

0.950.960.940.930.96دمشق

ل توجد بيانات0.880.881.060.71درعا

0.92ل توجد بيانات0.850.890.89دير الزور

0.900.880.900.930.96حماه

0.820.870.881.190.93الحسكة

0.860.830.910.920.98حمص

ل توجد بيانات0.860.840.780.89إدلب

0.920.950.950.950.85الالذقية

ل توجد بيانات0.880.910.901.83القنيطرة

ل توجد بيانات0.810.82الرقة

0.920.920.920.910.92ريف دمشق

0.880.900.930.920.91السويداء

0.940.940.930.950.96طرطوس

0.900.910.920.950.95المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت
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ي التعليم الثانوي العام حسب المحافظة و السنة
الجدول 18.1 نسبة البنات إل الولد �ف

المحافظة

السنة

11 / 201012 / 201113 / 201214 / 2013*15 / 2014

0.940.960.820.980.96حلب

1.271.301.271.261.02دمشق

1.221.251.361.290.97درعا

0.82ل توجد بيانات1.131.241.21دير الزور

1.111.131.161.160.94حماه

1.011.101.091.090.96الحسكة

1.231.251.241.210.95حمص

1.001.031.031.060.93إدلب

1.271.281.271.320.97الالذقية

1.341.401.361.250.97القنيطرة

ل توجد بياناتالرقة

1.581.541.351.361.02ريف دمشق

1.391.351.361.330.96السويداء

1.221.271.251.220.96طرطوس

1.161.191.191.190.97المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ي جميع الأعوام و المحافظات ما عدا حلب، حيث 
ي التعليم الثانوي العام 1.0 �ف

ح�ت العام الدراسي 2013 / 14، تجاوزت نسب البنات إل الولد �ف
ناث من 2010 / 11 إل 2013 / 14، متناقصا من26,741  ي التحاق الطالبات الإ

اً �ف ي 2013 / 14(. شهد ريف دمشق انخفاضاً كب�ي
كانت تقريبا 1.0 )0.98 �ف

ي ريف دمشق ما نتج 
ي هذه الثناء، بقيت أعداد الطالب الذكور ثابتة تقريباً �ف

إل 22,364 طالبة ملتحقة: فقدان 4,000 طالبة او نقصان 16 بالمائة. �ف
ي نسبة البنات إل الولد عىل الرغم من كونه أقل حدة

 عنه تناقص نسبة البنات إل الولد من 1.58 إل 1.36. و شهدت القنيطرة ايضا تناقصاً �ف
)من 1.34 إل 1.25 او نقصان 0.09(. هذا وتُظهر محافظات أخرى نسب بنات – اولد بـ 0.05 نقطة عىل القل )زادت درعا بمقدار 0.07 وحماه بمقدار 
0.05 و إدلب بمقدار 0.06 و الالذقية بمقدار 0.05(. وعىل الرغم من ذلك فانه يبدو بأن السنة الدراسية 2014 / 15 كانت سنة حرجة بالنسبة لتعليم 

ي 2014 / 15 ال 0.97، وهو انخفاض بمقدار 2.2 نقطة عن السنة 
اً: انخفضت النسبة �ف البنات حيث انخفضت نسبة البنات إل الولد انخفاضاً كب�ي

الماضية.

ي نسبة التحاق البنات – الولد تفاقم 
ي المدارس الثانوية المهنية تاريخياً أقل من الطالب الذكور، إل أن عدم التزان هذا �ف

لطالما كان التحاق البنات �ف
ي نسبة البنات – الولد، و بصورة عامة انخفضت نسبة البنات إل الولد 

ة: تقريبا كل المحافظات شهدت انخفاضا �ف عىل مدى السنوات الأربع الأخ�ي
ي ريف دمشق والقنيطرة، موضوعاً لمزيد من 

ي 2014 / 15. يجب ان تكون اسباب هذه التناقصات، ل سيما �ف
ي 2010 / 11 ال 0.48 �ف

وطنياً من 0.73 �ف
البحث النوعي.

ي التعليم ما قبل الأساسي والأساسي والثانوي العام بشكل 
باختصار، وعىل مستوى المحافظات، تبدو الحرب بأنها قد أثرت عىل البنات والولد �ف

متساٍو غالباً. وعىل الرغم من ذلك فقد عانت المدارس الثانوية المهنية من التأث�ي الحاد للحرب.
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مستوى المناطق

ي مناطق القابون وجوبر ضمن محافظة دمشق
ي فقدت أك�ش من نصف طالبها منذ 2010 / 11. أنخفض اللتحاق �ف

 يعرض الجدول 20.1 المناطق ال�ت
ي درعا ال ٪16.2.46

ي إزرع �ف
ي 2010 / 11، و انخفض �ف

ي حلب ال 14.2٪ من مستواه �ف
ة �ف ي السف�ي

 إل نحو ُعرسش المستويات السابقة، و انخفض �ف
ي حمص، حيث فقد مركز حلب وحده 440,000 تلميذ.

ي حلب و منطقة مركز المحافظة �ف
ي منطقة مركز حلب �ف

ز الخسارات التامة للطالب �ف ف ت�ب ي ح�ي
�ف

ي المدارس المهنية حسب المحافظة و السنة
الجدول 19.1 نسبة البنات إل الولد �ف

المحافظة

السنة

11 / 201012 / 201113 / 201214 / 2013*15 / 2014

0.660.641.170.530.49حلب

0.660.650.570.660.68دمشق

0.760.710.800.480.54درعا

0.87ل توجد بيانات0.420.400.46دير الزور

0.680.640.610.530.38حماه

0.760.700.700.510.30الحسكة

0.710.650.500.650.45حمص

0.510.500.640.510.31إدلب

0.600.560.480.440.38الالذقية

1.331.290.830.560.38القنيطرة

ل توجد بيانات0.840.90الرقة

1.111.100.810.720.55ريف دمشق

0.940.840.790.700.56السويداء

0.820.780.700.670.47طرطوس

0.730.700.640.580.48المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( ، وزارة ال�ت

ي عرسش منذ 2010 / 11
ي فقدت أك�ش من 50٪ من الطالب من مرحلة الحضانة إل الصف الثا�ف

الجدول 20.1 المناطق ال�ت

ي اللتحاقاللتحاق بدءاً من 2010 / 11المنطقةالمحافظة
التغ�ي �ف

15,270-10.5٪القابوندمشق

18,180-12.6٪جوبردمشق

ةحلب 50,855-14.2٪السف�ي

71,331-16.2٪إزرعدرعا

441,645-27.6٪مركز حلبحلب

88,765-36.3٪دوماريف دمشق

93,691-36.8٪مركز درعادرعا

19,833-37.0٪دير حافرحلب

22,853-42.6٪نوىدرعا

115,098-43.0٪مركز المحافظةحمص

9,769-45.1٪القدمدمشق

19,485-45.4٪القص�يحمص

38,667-47.0٪ريف دمشقالقنيطرة

35,313-48.3٪دارياريف دمشق

14,242-50.0٪دمشقالقنيطرة

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ي هذا القسم محدود لبيانات عام 2010 – 2013 حيث أن أعداد المناطق غ�ي متوافقة مع بيانات عام 2014 / 15.
التحليل �ف  46
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ي ارتفع فيها اللتحاق 
ي مجموعة البيانات منذ 2010 / 11. إن خمس من أك�ش 10 مناطق ال�ت

ي 36 من أصل 81 )41.8٪( منطقة �ف
ارتفع اللتحاق الكىلي �ف

ف  ي محافظة دمشق. ولأن محافظة دمشق تحوي أيضاً المنطقت�ي
بالنسبة المئوية )ركن الدين، الصالحية، الشاغور، القنوات، كفر سوسة( هي موجودة �ف

ي التعليم ضمن دمشق وضمن محافظة اخرى هي حلب
ات الحرب �ف ي أن تأث�ي

ي عانتا من أك�ب نسب خسارة )القابون وجوبر( فأن هذا يع�ف
 ال�ت

ي اماكن شهدت أقل تأثراً 
ي مناطق أخرى واقعة �ف

ي اعداد الطالب �ف
ي تحوي 11 منطقة( قد تكون معقدة نوعاً ما. هذا وقد كان هنالك تزايدا ً �ف

)ال�ت
بالأزمة، مثل السويداء وطرطوس.

ي عرسش منذ 2010 / 11
ي اللتحاق من الحضانة إل الصف الثا�ف

الجدول 21.1 أك�ش عرسش مناطق بنسبة الزيادة �ف

ي اللتحاقاللتحاق بدءاً من 2010 / 11المنطقةالمحافظة
التغ�ي �ف

148.6018,728٪التلريف دمشق

145.309,038٪ركن الديندمشق

137.305,739٪الصالحيةدمشق

126.807,377٪الشاغوردمشق

123.9010,414٪مصيافحماه

122.1017,774٪مركز طرطوسطرطوس

121.903,854٪القنواتدمشق

121.703,348٪الدريكيشطرطوس

121.003,706٪كفر سوسةدمشق

120.5010,459٪مركز المحافظةالسويداء

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ف 2012 / 13 و 2013 / 14 )القائمة الكاملة  ي ازداد فيها التحاق التعليم الساسي بمقدار اك�ش من 20,000 طالب ب�ي
يوضح الجدول 22.1 المناطق ال�ت

ي الملحق(. عىل الغلب فأن هذه المناطق بحاجة ال دعم بعدة اشكال، مثالً بزيادة توف�ي المواد التعليمية و تحض�ي صفوف عالجية 
موجودة �ف

وتدريب معلمي الدوام المزدوج و هكذا.

ي التعليم الأساسي بمقدار يزيد عن 20,000 طالب من 2012 / 13 ال 2013 / 14
ي ازداد اللتحاق �ف

الجدول 22.1 المناطق ال�ت

ي اللتحاقالمنطقةالمحافظة
٪ التغ�يالتغ�ي �ف

376.4٪71,606معرة النعمانإدلب

198.6٪67,062مركز حلبحلب

558.6٪59,705مركز طرطوسطرطوس

186.1٪49,883مركز إدلبإدلب

146.3٪48,673مركز الحسكةالحسكة

151.9٪43,833مركز المحافظةريف دمشق

270.7٪32,317عزازحلب

فحمص 534.5٪25,201الرس�ت

250.7٪25,067البابحلب

114.6٪23,973مركز المحافظةحماه

155.0٪20,994حارمإدلب

209.7٪20,601محردةحماه

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت
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ف 2011 – 2014 نتيجة لمحدودية البيانات تحليل مدارس الأونروا محدود بالأعوام ب�ي  47

ي
موك الفلسطي�ف ي مخيم ال�ي

تقع هذه المنطقة �ف  48

مدارس الأونروا

ي
ف �ف ف الفلسطين�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي ي مدارس وكالة الأمم المتحدة لإ

ف �ف ي المقدر بـ 66,000 طالب الملتحق�ي  انخفض عدد الطالب التقري�ب
ي 2013 / 47.14 معظم هذا

ف تقريباً إل 26,000 فقط )40,000-( �ف ( بمقدار ثلث�ي ي تقدم كلها التعليم الأساسي
ق الأد�ف )الأنروا( السورية )ال�ت  الرسش

ي مركز المحافظة( حيث ترك نحو 22,000 
ي المخيم(48 وريف دمشق )خاصة �ف

ي دمشق )خاصة �ف
غالق الكب�ي للمدارس �ف النخفاض كان نتيجة الإ

ف وحدهما. ف المحافظت�ي ي هات�ي
)-71.4٪( و 11,000 )-53.9٪( طفل عىل التوالي مدارس الأونروا �ف

ات من 2011 / 12 إل 2013 / 14 الجدول 23.1 التحاق الأونروا والتغ�ي

المنطقةالمحافظة

اللتحاق

نسبة 2013 / 14 و 2011 / 12التغ�ي2013 / 201114 / 12

72.2٪1,282-4,6093,327مركز حلبحلب

396.6٪6152,4391,824المزةدمشق

9.7٪21,345-23,6422,297المخيم

760.5٪1851,4071,222برزة

31.9٪1,138-1,670532دمر

92.0٪122-1,5251,403جوبر

41.4٪740-1,262522دمشق القديمة

18.3٪825-1,010185القابون

15.6٪1,412-1,673261ركن الدين

28.6٪22,536-31,5829,046المجموع

47.1٪2,021-3,8231,802مركز درعادرعا

5.9٪1,129-1,20071مركز المحافظةحماه

43.7٪1,389-2,4651,076مركز المحافظةحمص

2,850.0٪10285275تدمر

11.5٪2,190-2,475285المجموع

113.1٪1,2941,463169مركز المحافظةالالذقية

46.2٪1,194-2,2201,026دارياريف دمشق

23.0٪1,161-1,507346دوما

45.0٪7,864-14,3006,436مركز المحافظة

62.7٪1,150-3,0811,931قطنا

46.1٪11,369-21,1089,739المجموع

غ�ي متوفر0306306شهباالسويداء

39.4٪40,358-66,09126,039المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ن واللتحاق تعداد السكان الالجئ�ي

ي لبنان وتركيا والأردن والعراق 
ي التعليم النظامي وغ�ي النظامي من الحضانة إل التعليم الثانوي �ف

ف �ف ف الملتحق�ي يلخص الجدول 24.1 أعداد الالجئ�ي
ي 

ين الأول 2012 إل 1.3 مليون �ف ي ترسش
ي عمر المدرسة من 100,000 �ف

ف من الأطفال �ف ين الأول 2012 إل حزيران 2015. ازداد عدد الالجئ�ي وم� من ترسش
ي معظم الدول.

حزيران 2015. منذ 2013، ترك سوريا نحو 300,000 طفل سنوياً. معدلت اللتحاق ليست أك�ش من 50٪ �ف
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ملخص

ي سوريا، لكن بعد بدء الأزمة انخفض اللتحاق ال 2.1 مليون.
ي جميع الفئات التعليمية �ف

ي 2011 / 12 كان هناك نحو 5.6 مليون طالب �ف
�ف  • 

بية، تحسن اللتحاق الإجمالي من 2012 / 13 بمقدار نصف مليون  ي ترسل تقاريرها إل وزارة ال�ت
ة ال�ت ي عرسش

ي المناطق الثن�ت
ي 2013 / 14، �ف

�ف
ي هذه المناطق بدؤوا بالعودة إل المدرسة بالمجمل. وفقاً لبيانات المفوضية السامية لالأمم 

تقريباً )440,000( مما يش�ي إل أن الأطفال �ف
ي هذه المدة، من 

ي الدول المجاورة: لبنان وتركيا والأردن والعراق وم� �ف
ف �ف ف )UNHCR( ازداد أيضاً التحاق الالجئ�ي المتحدة لشؤون الالجئ�ي

ين الأول 2012 إل نحو 750,000 بعد سنة. ي ترسش
27,000 فقط �ف

ي التعليم من 
ي 2014 / 15. ومنذ 2013 / 14 وح�ت 2014 / 15 انخفض اللتحاق الكىلي �ف

مع ذلك، فقد انخفض اللتحاق بشكل كب�ي مجدداً �ف  •
ي عرسش بمقدار 600,000.

مرحلة الحضانة إل الصف الثا�ف

. من المتوقع أن هذه الفئة هي الأك�ش تأثراً  ي التعليم الأساسي
ي 2014 / 15( ملتحقون �ف

غالبية الطالب )2.7 مليون من مجموع 3.1 مليون �ف  •
ء من حيث النسب المئوية لكن كل منها ل يشكل أك�ش من  ي مرحلة الحضانة والثانوية المهنية بشكل سي

بالأزمة. كما تراجعت أعداد الطالب �ف
ي عمر المدرسة.

3٪ من تعداد الأطفال �ف

ي مرحلة الحضانة. 
ف تعليم مستمر �ف ي تأم�ي

ة �ف تواجه محافظات حلب ودرعا وإدلب وريف دمشق والقنيطرة صعوبات كب�ي  •

ي حلب )840,000- طالب او 74.7- بالمائة(، ودير الزور )330,000- او 95.4- بالمائة( 
ي اللتحاق بالتعليم الأساسي بالشكل الأك�ب �ف

يعا�ف  •
ودرعا )143,000- او 58- بالمائة(.

ي طرطوس )35,000 او 24.9 بالمائة( و السويداء )15,000 او 24.5 بالمائة( والالذقية
تم مالحظة ان أك�ب نسب زيادات موجودة �ف  • 

ي حدود سعتها العليا وبالتالي تتطلب خدمات
 )22,000 او 12.2 بالمائة(. تحتاج هذه المحافظات الثالث ال دعم حيث انها عىل الك�ش �ف

ات من أجل الحفاظ عىل معاي�ي تعليم لئقة. ف و تعزيز للتجه�ي

ف  ( ال قرابة ثلث�ي ف السورية )كلها تقدم التعليم الأساسي ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي تراجعت عدد مدارس وكالة الأمم المتحدة لإ  •
ي دمشق وريف دمشق.

من طالبها )40,000( من 2011 / 12 إل 2013 / 14، معظم الخسارات �ف

ي التعليم الثانوي العام تأثر أقل بكث�ي بالأزمة )95,000- طالب او 23- بالمائة( إل أن أهمية القطاع بالنسبة 
عىل الرغم من أن اللتحاق �ف  •

ي أنه يجب تجاهله او التقليل من اهميته. كانت حلب )38,000- او 56- بالمائة( ودرعا 
عادة البناء الوطنية عىل المدى الطويل لتع�ف لإ

رين. مع النتقال إل الالذقية )4,900 او 18 بالمائة( وطرطوس )4,200 او 18 بالمائة(. )15,000- او 65- بالمائة( أك�ش المت�ف

ف 13  ف كالتعليم الثانوي العام، بخسارة 113,000 او 64 بالمائة. من ب�ي ي عدداً مشابها من الطالب المترسب�ي
شهد التعليم الثانوي المه�ف  •

ي سبع محافظات أقل من نصف مستويات عام 2010 / 11.
بية فأن مستويات اللتحاق �ف ي ترسل تقاريرها إل وزارة ال�ت

 محافظة ال�ت
ي حلب والحسكة و درعا و دير الزور و إدلب و ريف دمشق.

ي اللتحاق بحدود 50 بالمائة �ف
تم تسجيل تناقص �ف

ين الأول 2012 وح�ت حزيران ( من ترسش ي عرسش
ي عمر المدرسة )من الحضانة إل الصف الثا�ف

ف �ت ف السوري�ي ف الالجئ�ي  الجدول 24.1  التعداد واللتحاق ب�ي
2013 حسب الدولة المستقِبلة

الدولة

ين الأول 2012 ين الأول 2013ترسش ين الأول 2014ترسش حزيران 2015ترسش

اللتحاقالتعداداللتحاقالتعداداللتحاقالتعداداللتحاقالتعداد

26,1144,660233,47384,615380,230103,023405,268174,233لبنان

256,15769,596318,329117,694602,428213,501ل توجد بيانات39,720تركيا

20,86120,563181,200105,481211,827178,612218,600163,042الأردن

12,6781,95439,9308,00558,03818,18473,37241,198العراق

فم� 37,35216,18142,56741,68941,50635,432ل لجئ�ي

99,37327,177748,112283,8781,010,992459,2021,341,174627,406المجموع

ق الأوسط وشمال افريقيا المصادر: مكتب اليونسيف القليمي للرسش

ف بدءاً قليمية لاللتحاق بالمدارس لأن عدد الالجئ�ي ي النسبة الإجمالية الإ
ي 2012، عىل الرغم من أن هذا ل يؤثر �ف

ي الحساب فيما يتعلق ببيانات الأردن �ف
 مالحظة:  يوجد احتمال كب�ي لوجود ازدواجية �ف

اً. ي تلك السنة لم يكن كب�ي
ين الأول �ف من ترسش
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ف نتائج هذا التقرير  ة ب�ي ف النسب الإجمالية لاللتحاق بالمدارس المقدرة لعامي 2010 و2011 مع النسب المتوفرة من معهد اليونسكو لالإحصاء. ل يوجد اختالفات كب�ي يقدم الملحق 25 مقارنة ب�ي  49

ي تم تقريرها من معهد اليونسكو لالحصاء، مما يؤكد أن نتائج هذه الدراسة متوافقة مع البيانات الموجودة.
وتلك ال�ت

ي محافظات حلب ودمشق ودرعا 
ي كل مستويات التعليم �ف

ي اللتحاق من 2010 / 11 إل 2014 / 15 موجودة �ف
بشكل عام، كانت النخفاضات �ف  •

ي السويداء وطرطوس عىل مدى هذه 
ي حلب ودرعا. ارتفعت أعداد الطالب �ف

وحمص وإدلب والقنيطرة وريف دمشق، إل أن الأشد خطراً هي �ف
ف داخلياً. ، مما يش�ي إل استيعاب محدود لالأطفال النازح�ي المدة، بالرغم أنه إل درجة أقل بكث�ي

ي عام 
ة مرة من العدد �ف ي عام 2015 وهو أك�ب بثالثة عرسش

ف هو 1.3 مليون �ف ي عمر المدرسة الذين أصبحوا لجئ�ي
العدد الإجمالي لالأطفال �ف  •

ي سوريا. أصبح 300,000 طفل لجئ سنويا منذ 2013.
ي عمر المدرسة �ف

2012. يشكل هذا نحو 20 بالمائة من الأطفال �ف

ف من أك�ش عرسش مناطق ذات أك�ب نسبة خسارات مئوية من ايد واثنت�ي ف تستضيف دمشق خمسة من أك�ش عرسش مناطق ذات عدد التحاق م�ت  • 
ي التعليم هو غ�ي متجانس ضمن دمشق. و شهدت حلب عدم تجانس مماثل من 

2010 / 11 إل 2013 / 14 مما يش�ي إل أن أثر الحرب �ف
ناحية تأث�ي التعليم عىل مناطقها.

ي حلب ومركز 
ي إدلب ومركز حلب �ف

ي معرة النعمان �ف
تظهر الرقام عىل مستوى المناطق بان اللتحاق يزداد من 2013 / 14 وح�ت 2014 / 15 �ف  •

ي وصلت ال طاقتها القصوى.
ي طرطوس، إلخ. مما سيتطلب دعما اضطراريا لستيعاب المدارس ال�ت

طرطوس �ف

ي التعليم قبل الأساسي والأساسي والثانوي العام. لكن بالنسبة للتعليم 
عموماً، يبدو أنه كان لالأزمة تأث�ي متساٍو غالباً عىل البنات والولد �ف  •

ي فأن نسبة البنات إل الولد المنخفضة أساساً قد انخفضت أك�ش )0.73 إل 0.48( مما يتطلب تفحص أك�ش للحالة.
الثانوي المه�ف

جمالية لاللتحاق بالمدارس والأطفال خارج المدرسة 4 تقدير النسبة الإ

تم تقدير النسب الإجمالية لاللتحاق بالمدارس لخمسة مستويات من التعليم: )1( الحضانة )2( الأساسي )من الصف الأول إل التاسع( )3( الثانوي 

ي
ي مجتمعان( )4( من الحضانة إل الأساسي )5( من الحضانة إل الصف الثا�ف

، مع التعليم الثانوي العام والمه�ف ي عرسش
 )من الصف العا�ش إل الثا�ف

ي ظل السيناريوهات الثالثة.49
، كلها �ف عرسش العالي

ي لم تبعث تقاريرها( فأن النسب الإجمالية لاللتحاق بالمدراس 
ي المناطق ال�ت

ي ظل أفضل سيناريو )حيث 50٪ من المدارس تكون قيد الخدمة وتقع �ف
�ف

( و 71.2 بالمائة  ي
( و 34.6 بالمائة )ثانوي عام ومه�ف ي السنة الدراسية 2014 / 15 هي فقط 8.2 بالمائة )حضانة( و 78.1 بالمائة )أساسي

ي سوريا �ف
�ف

.) ، كل نظام ما قبل التعليم العالي ي عرسش
)حضانة إل الصف التاسع( و 63.4 بالمائة )من الحضانة ال الصف الثا�ف

ي التعليم 
ي �ف

ي الحضانة و 3.8 بالمائة �ف
ومن السيناريو الك�ش مثالية ال القل فأن النسبة الإجمالية لاللتحاق تنخفض بالمدارس بنحو 1.8 بالمائة �ف

. ي عرسش عىل التوالي
ي الحضانة إل الثا�ف

ي الحضانة إل التاسع و 3.0 بالمائة �ف
ي و3.7 بالمائة �ف

ي التعليم الثانوي العام والمه�ف
الأساسي و 0.4 بالمائة �ف

ي مرحلة الحضانة بنحو 24.2
ض انه لتوجد اي مدرسة قيد الخدمة عىل الطالق فأن النسبة الإجمالية لاللتحاق تنخفض �ف ي ظل السيناريو الذي يف�ت

 �ف
ي الحضانة كانت منخفضة ح�ت قبل الأزمة، وح�ت هامش النخفاض

ي المستويات 2011 / 12. وتقليدياً فأن النسبة الإجمالية لاللتحاق �ف
 بالمائة �ف

ي 
ي إن النظام التعليمي �ف

ي الحضانة كانت قد أصبحت أقل من الربع منذ بدء الحرب مما يع�ف
اً. لكن مع ذلك، فأن النسبة الإجمالية لاللتحاق �ف كان صغ�ي

. هذه المرحلة قد تأثر بشكل خط�ي

ي ظل أفضل سيناريو. المستوى الثانوي 
ي 2011 إل 78.1 بالمائة �ف

ي التعليم الأساسي من 105.8بالمائة �ف
انخفضت النسبة الإجمالية لاللتحاق بالمدارس �ف

ي ظل هذا السيناريو. يؤدي هذا إل هبوط النسبة الإجمالية 
ايضا خرس 8.4 بالمائة من النسبة الجمالية لاللتحاق من 2011 / 12 وح�ت 2014 / 15 �ف

ي الفئات المدمجة لمرحلة الحضانة إل الصف التاسع وانخفاض 22.9 
لاللتحاق بالمدارس بمقدار 27.1 بالمائة )من 98.3 بالمائة إل 71.2 بالمائة( �ف

. ي عرسش
بالمائة )من 86.4 بالمائة إل 63.4 بالمائة( لمرحلة الحضانة إل الصف الثا�ف
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ات النسب الإجمالية لاللتحاق بالمدارس للسيناريوهات المختلفة حسب المستوى التعليمي )٪( الجدول 25.1 تغي�ي

المصدر: حسابات المؤلف

السنة والسيناريو
 حضانة

)5 سنوات(
 أساسي

)6 – 14 سنة(
 ثانوي

)15 – 17 سنة(
 حضانة إل التاسع

)5 – 14 سنة(

ي عرسش
 حضانة إل الثا�ف

)5 – 17 سنة(

11 / 201033.0104.042.396.885.1

12 / 201132.4105.843.098.386.4

117.266.132.061.254.8 )-100٪ ل يوجد تقارير(2012 / 13

217.767.532.462.555.9 )-75٪ ل يوجد تقارير(

318.368.832.963.857.0 )-50٪ ل يوجد تقارير(

123.278.636.273.264.9 )-100٪ ل يوجد تقارير(2013 / 14

224.582.537.476.968.1 )-75٪ ل يوجد تقارير(

325.886.538.780.771.2 )-50٪ ل يوجد تقارير(

14.670.433.863.957.5 )-100٪ ل يوجد تقارير(2014 / 15

26.474.234.267.660.5 )-75٪ ل يوجد تقارير(

38.278.134.671.263.4 )-50٪ ل يوجد تقارير(

ين الأول ي ترسش
ي الدول المجاورة �ف

ف �ف ف السوري�ي ي عرسش بالنسبة لالجئ�ي
 النسب الإجمالية لاللتحاق بالمدارس لمرحلة الحضانة إل الصف الثا�ف

. ي الأردن محسوب بشكل مضاعف( و 53.2 بالمائة عىل التوالي
ضنا أن نصف اللتحاق �ف  2012 و 2014 مقدرة بـ 27.3 بالمائة )13.7 بالمائة إذا اف�ت

ف تستمر بالنخفاض مما يش�ي إل الحاجة لمزيد ف الجدد فإن النسبة الإجمالية لاللتحاق بالمدارس بالنسبة لالجئ�ي  نتيجة العدد الكب�ي من القادم�ي
. ف ف التعليم لالأطفال الالجئ�ي من الجهود لتأم�ي

ي ظل السيناريو 3، فأن النسبة 
. �ف ف ف فأنه يمكن ان تقّدر النسبة الإجمالية لاللتحاق القليمية لجميع الأطفال السوري�ي باستخدام بيانات الالجئ�ي

ي 2013 / 14، وانخفضت إل 
ي 2012 / 13، و أرتفعت إل 67.3 بالمائة �ف

ي عرسش بقيت عند 56.6 بالمائة �ف
الإجمالية لاللتحاق بالحضانة إل الصف الثا�ف

ي 2014 / 15.
ي 2014 / 15. وعندما تم حساب الأبعاد 1 و 2 و 3 فقط فأن النسبة الإجمالية لاللتحاق لهذه الفئات هي 44.7 بالمائة �ف

 55.3 بالمائة �ف
ي داخل وخارج سوريا( ل يرتادون المدرسة وهو رقم أعىل قليالً من السنة السابقة 

ي عمر المدرسة )�ف
ي 2014 / 15، يُقّدر أنه نحو 2.5 مليون طفل �ف

�ف
ي تبذلها الحكومة وأصحاب المصلحة الدوليون والمحليون.

عىل الرغم من الجهود ال�ت

ي عمر المدرسة لمرحلة الحضانة إل
ف �ف ف السوري�ي ف الالجئ�ي  جدول 26.1  النسب الإجمالية لاللتحاق بالمدارس وحصة الأطفال خارج المدارس ب�ي

ي 2012 و 2014 / 15
ي عرسش �ف

الصف الثا�ف

ق الأوسط وشمال افريقيا المصدر: مكتب اليونسيف القليمي للرسش

العام
ي 

عدد الأطفال �ف
اللتحاقعمر المدرسة

النسبة الإجمالية 
لالألتحاق

عدد الأطفال 
خارج المدارس

الأطفال خارج المدارس كحصة 
ي عمر المدرسة

من الأطفال �ف

ين الأول 2012 72.7٪27.373,555٪101,24427,689ترسش

ين الأول 2013 62.1٪37.9464,234٪748,112283,878ترسش

ين الأول 2014 54.6٪45.4551,790٪1,010,992459,202ترسش

53.2٪46.8713,768٪1,341,174627,406حزيران 2015
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تذكر أن عمر الروضة يُعد بالنسبة لمعهد اليونيسكو لالإحصاء من 3 إل 5 سنوات، بينما تستخدم هذه الدراسة التعريف الأضيق بكث�ي لالأطفال عند عمر 5 سنوات فقط؛ لذا فأن النسبة الإجمالية   50

وبة بـ3 لحساب المضاعفة الثالثية المقارنة لعدد الطالب المحتمل. لاللتحاق بالمدارس لدى معهد اليونيسكو لالإحصاء م�ف

ي عرسش
ي مرحلة الحضانة إل الصف الثا�ف

ف �ف الجدول 27.1 النسب الإجمالية لاللتحاق لجميع الأطفال السوري�ي

المصدر: حسابات المؤلف

 

السيناريو

)٪100-( 1)٪75-( 2)٪50-( 3

2012

3,497,1573,568,4233,639,689اللتحاق، سوريا

27,177اللتحاق، لجئون

6,484,107التعداد

جمالية لاللتحاق  56.6٪55.5٪54.4٪النسبة الإ

2013

3,684,6643,864,5224,044,318اللتحاق، سوريا

283,878اللتحاق، لجئون

6,426,975التعداد

2,458,4332,278,5752,098,779عدد الأطفال خارج المدارس

)البعد 1 – 3 فقط(

جمالية لاللتحاق  67.3٪64.5٪61.7٪النسبة الإ

2015

3,080,3663,239,0383,397,710اللتحاق، سوريا*

459,202اللتحاق، لجئون

6,401,150التعداد

2,861,5822,702,9102,544,238عدد الأطفال خارج المدارس )الأبعاد 1 – 3 فقط(

جمالية لاللتحاق بالمدارس 60.3٪57.8٪55.3٪النسبة الإ

ف النسبة الإجمالية لاللتحاق قبل وبعد الأزمة حسب المستوى التعليمي الجدول 28.1 مقارنة ب�ي

قبل الأزمةمستوى التعليم

بعد الأزمة**

ي سوريا( 2014 / 15
ي )�ف

إقليمي 2014 / 15إقليمي 2013 / 14وط�ف

––32.48.2* )2011(31.22 )2006(حضانة

––98.371.2* )2011(–حضانة إل التاسع

––105.878.1* )2011(91.72 )1996(الأول إل التاسع
ي عرسش

86.463.467.360.3* )2011(–الحضانة إل الثا�ف

المصدر: معهد اليونيسكو لالإحصاء، حسابات المؤلف

حسابات المؤلف أيضا  *

اض السيناريو 3 باف�ت  **

ي سورية نتيجة الحرب؟ وفقاً لقاعدة بيانات معهد اليونيسكو لالإحصاء فأن النسبة الإجمالية لاللتحاق المقدرة 
اجع التطور التعليمي �ف ما هو المقدار ل�ت

ي 2013 / 14 تعادل مستوى عام 1999 )نحو 8.3 بالمائة(.50 النسبة الإجمالية لاللتحاق للتعليم الأساسي متاحة فقط منذ عام 1996 
ي الحضانة �ف

�ف
ي ظل

ي كلمة أخرى، �ف
ي 2014 / 15. �ف

ي سنة البدء( ما تزال تُعد أعىل من أفضل تقدير 78.1 بالمائة �ف
 وصاعداً لكن أقل قيمة لها )91.72 بالمائة �ف

ي سوريا إل الخلف بمقدار عقدين عىل الأقل.
سيناريو 3، أدت الأزمة ال تراجع التعليم الأساسي �ف

ف للخطر إل التحليل أعاله فانه سيسمح باعطاء رؤية جديدة ال أعداد وحصص الأطفال خارج المدارس اً، بادخال تعداد السكان الُمعرّض�ي  أخ�ي

ف غ�ي  )انظر الجدول 29.1(. كان هذا الحساب ممكناً فقط بالنسبة للتعداد داخل سوريا لأن معدلت الرسوب والترسب بالنسبة لمدارس الالجئ�ي
اضات السيناريو 3 فأن نحو 2.7 مليون )63.8 بالمائة( من الطالب من مرحلة الحضانة  ي ظل اف�ت

ا، تُظهر النتائج أنه �ف معروفة ول يمكن تقديرها. أخ�ي
ي 1.5 مليون

ي 2014 / 15، منهم مايقارب 1.2مليون )28.8 بالمائة( لم يرتادوا المدرسة. والبا�ت
 وح�ت الصف التاسع يمكن اعتبارهم خارج المدرسة �ف

ي خطر الترسب.
ون �ف )35.0 بالمائة( يعت�ب

الجزء 1 التحليل الكمي
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ي عرسش تحت الأبعاد 1 ال 3 تكون 2.0 مليون
ي ظل سيناريو 3، فأن عدد الطفال خارج المدرسة وحصته من تعليم الحضانة وح�ت الصف الثا�ف

 �ف
ف للخطر )البعدين 4 و 5( اض أن معدلت الرسوب والترسب للتعليم الثانوي العالي تكون صفراً فأن عدد الطالب المعرض�ي  او 36.6 بالمائة. وباف�ت

هو نفسه مع ارقام تعليم الحضانة وح�ت الصف التاسع.

. أولً، يشكل البعدان 4 – 5 نسبة ضخمة من إجمالي  ف ف ومهمت�ي ف مرتبطت�ي ي الأبعاد 4 و 5 إل التحليل يظهر حقيقت�ي
إن إضافة الأطفال خارج المدارس �ف

اوح من 31.8 بالمائة )سيناريو 1( إل 35.0 بالمائة  ي 2014 / 15، ت�ت
العدد المقدر لالأطفال خارج المدرسة: بالنسبة للحضانة إل الصف التاسع �ف

ي بأن العدد الإجمالي المقدر لالأطفال خارج المدارس يتغ�ي قليالً ع�ب السيناريوهات. بالنسبة للبعد 1 – 3 
)سيناريو 3(. يؤدي هذا إل الكتشاف الثا�ف

ي
ي النواحي ال�ت

ض أنه يوجد مدارس أك�ش قيد الخدمة �ف ي المدرسة( فأنه ينخفض من السيناريو 1 إل 3 بصورة مالحظة حيث يُف�ت
 )الأطفال ليسوا �ف

ي خطر(.
ي المدرسة لكنهم �ف

ي البعدين 4 و 5 )الأطفال الملتحقون �ف
 ل تقوم بارسال تقاريرها. مع ذلك فأن الختالف الناتج يوازنه ارتفاع مقابل �ف

. ي التعليم الساسي
ي 2014 / 15 �ف

( �ف ي سوريا )36 بالمائة و 7.5 بالمائة، عىل التوالي
ز هذا التأث�ي الكب�ي لمعدلت الرسوب والترسب العالية نسبياً �ف  يُ�ب

ف ي خطر مما سيكون وسيلة فعالة لتحس�ي
امج المنفذة باستهداف تخفيض عدد الأطفال الذي هم �ف ح بشدة بأن تقوم ال�ب  و بالتالي فأنه من المق�ت

وضع الأطفال خارج المدارس.

ي سوريا حسب الأبعاد 1 – 3 و 4 – 5 لمرحلة الحضانة إل الصف التاسع
ي وحصة الأطفال خارج المدارس �ف  الجدول 29.1  العدد التقري�ب

ي عرسش
والحضانة إل الصف الثا�ف

السنة والسيناريو

ي عرسش )5 – 17 سنة(حضانة إل الصف التاسع )5 – 14 سنة(
حضانة إل الصف الثا�ف

المجموعالبعد 4 – 5*البعد 1 – 3المجموعالبعد 4 – 5البعد 1 – 3

س
ار

مد
 ال

رج
خا

ل 
فا

أط ال
د 

عد

11 / 2010165,583682,721848,304970,140682,7211,652,862

12 / 201185,965695,030780,995887,862695,0301,582,892

11,938,1791,112,0633,050,2412,885,7051,112,0633,997,485 )-100٪ ل تقارير(2012 / 13

21,873,4301,112,0632,985,4932,814,4401,112,0633,926,219 )-75٪ ل تقارير(

31,808,6821,112,0632,920,7442,743,1741,112,0633,854,953 )-50٪ ل تقارير(

11,179,7241,171,4562,352,8971,994,1991,171,4563,165,655 )-100٪ ل تقارير(2013 / 14

21,015,5241,230,9402,248,1821,814,3421,230,9403,045,282 )-75٪ ل تقارير(

3851,3861,290,4252,143,5291,634,5451,290,4252,924,970 )-50٪ ل تقارير(

11,522,3131,339,9592,862,2722,274,7601,339,9593,614,719 )-100٪ ل تقارير(2014 / 15

21,368,5521,408,9822,777,5342,116,0881,408,9823,525,070 )-75٪ ل تقارير(

31,214,7921,478,0042,692,7961,957,4161,478,0043,435,420 )-50٪ ل تقارير(

ية
مر

لع
ة ا

وع
جم

لم
 ا

لي
ما

ج
 لإ

ية
ئو

لم
ة ا

سب
الن

11 / 2010٪3.2٪13.4٪16.6٪14.9٪10.5٪25.4

12 / 2011٪1.7٪13.6٪15.3٪13.6٪10.7٪24.3

62.6٪17.4٪45.2٪61.1٪22.3٪38.8٪1 )-100٪ ل تقارير(2012 / 13

61.5٪17.4٪44.1٪59.8٪22.3٪37.5٪2 )-75٪ ل تقارير(

60.4٪17.4٪43.0٪58.5٪22.3٪36.2٪3 )-50٪ ل تقارير(

55.7٪20.6٪35.1٪53.4٪26.6٪26.8٪1 )-100٪ ل تقارير(2013 / 14

53.6٪21.7٪31.9٪51.0٪28.0٪23.1٪2 )-75٪ ل تقارير(

51.5٪22.7٪28.8٪48.7٪29.3٪19.3٪3 )-50٪ ل تقارير(

67.5٪25.0٪42.5٪67.8٪31.8٪36.1٪1 )-100٪ ل تقارير(2014 / 15

65.8٪26.3٪39.5٪65.8٪33.4٪32.4٪2 )-75٪ ل تقارير(

64.2٪27.6٪36.6٪63.8٪35.0٪28.8٪3 )-50٪ ل تقارير(

المصدر: حسابات المؤلف

ي 
ف من تلك المعدلت �ف ضة بأنها صفر فهي ل تساهم بإضافة اطفال إل البعدين 4 و 5 اللذين يبقيان ثابت�ي ي مف�ت

ي مدارس التعليم الثانوي العام والمه�ف
مالحظة:  بما أن معدلت الرسوب والترسب �ف

مرحلة تعليم الحضانة إل الصف التاسع.

ة بصورة �يعة، فأن هذا التقرير ينتفع من سيناريو 2 بصفته الحالة الك�ش مالئمة لتقدير الطفال خارج المدرسة. وبحسب هذا  بما انه الحالة متغ�ي
ي مرحلة 

ي منهم 1.4 مليون طفل �ف
ي عرسش وال�ت

ي مرحلة الحضانة ال الصف الثا�ف
السيناريو فأن 2.1 مليون طفل داخل سوريا هم خارج المدارس �ف

. ي عرسش
الحضانة ال الصف الثا�ف

الجزء 1 التحليل الكمي
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ن الموارد التعليمية 5 تجه�ي

اً بعد بدء الأزمة. تم استعمال  اً كب�ي ية والتعليمية الأخرى )المدارس والمرافق( قد تغ�ي تغي�ي ف الموارد البرسش يبحث التحليل التالي فيما إذا كان تجه�ي
ي 

ية �ف ات قليلة متعلقة بالموارد التعليمية البرسش مجموعات البيانات من نظام معلومات إدارة التعليم من 2010 / 11 إل 2013 / 14، تتضمن متغ�ي
داري(. مع ذلك، يجب مالحظة بأن البيانات غ�ي معرَّفة جيداً و غ�ي متناسقة نوعا ما.  ف والمكتبات والطاقم الإ مستوى المدرسة )مثل عدد المعلم�ي

ف المتاح للطالب حيث ل يمكن داري كأفضل بديل لعدد المعلم�ي بية السورية باستخدام العدد الإجمالي للطاقم التدريسي والإ  تنصح وزارُة ال�ت

ف مع الطاقم التدريسي ف الخرين مدمج�ي ف و الموظف�ي ، ولن الداري�ي ف الطاقم التدريسي و الطواقم الأخرى ضمن هذه البيانات. وبالتالي ف ب�ي  التمي�ي
 فأن ذلك يجعل نسب الطالب إل لطاقم المدرسي تظهر مفضلة أك�ش مما هي عليه حقيقة الأمًر مما يضعف جدياً فائدة بيانات نظام معلومات

إدارة التعليم.

الأفراد

ي 
ي 2011 / 12 و 2014 / 15. يوجد اختالف ضئيل �ف

ي مستويات مختلفة �ف
ف المتوفرين للطالب �ف بوي�ي يقدم الجدول 30.1 العدد الإجمالي لالأفراد ال�ت

ات أك�ش بقليل عن المعلن  ي النسبة او 9 بالمائة زيادة( منذ بدء الحرب. كانت التغ�ي
ي )0.4 زيادة �ف

ي التعليم المه�ف
نسب الطالب إل طاقم العمل �ف

ي التعليم الثانوي العام حيث ارتفع عدد الطالب إل أعضاء طاقم العمل من 8.7 إل 10.4 )1.7 او 19.6 بالمائة(. انخفضت نسبة الطالب إل 
عنها �ف

. ي الحضانة والتعليم الأساسي من 18.0 ال 14.6 و من 17.1 إل 15.3 عىل التوالي
ف �ف العامل�ي

ي 2011 / 12 و 2014 / 15
الجدول 30.1 النسبة المحلية للطالب إل طاقم العمل المدرسي حسب مستوى التعليم �ف

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

مستوى 
التعليم

12 / 2011*15 / 2014

ي نسبة 
التغ�ي �ف

الطالب إل 
طاقم العمل

 نسبة
 14 / 2013
 كنسبة مئوية

 من نسبة
12 / 2011

وع
جم

م
ب

طال
 ال

دد
ع

ف 
ي

�
مل

عا
 ال

دد
ع

لي
ما

ج
الإ

ل 
ب إ

طال
 ال

بة
س

ن
ل

عم
 ال

م
اق

ط

وع
جم

م
ب

طال
 ال

دد
ع

ف 
ي

�
مل

عا
 ال

دد
ع

لي
ما

ج
الإ

ل 
ب إ

طال
 ال

بة
س

ن
ل

عم
 ال

م
اق

ط

80.9٪3.4-168,2489,325180.018,8931,29814.6الحضانة

89.5٪1.8-4,860,348284,35017.12,694,022176,00715.3الأساسي

119.6٪421,41748,6308.7319,47830,71510.41.7الثانوي العام

ي
109.0٪184,15838,7334.864,08912,2535.20.4الثانوي المه�ف

ي نسب 
ات �يعة �ف ي بصورة جوهرية حيث تشهد بعض المحافظات تغ�ي

بالنسبة للحضانة، فأن التجاهات دون الوطنية تختلف عن المستوى الوط�ف
ي حلب )من 31 إل 9.0، بنقصان 

اً �ف ي الحضانات تنخفض انخفاضاً كب�ي
الطالب إل طاقم العمل )انظر الجدول 31.1(. نسبة طاقم العمل ال الطالب �ف

ي نسبة الطالب إل 
ي شهدت زيادة �ف

21.8 او 70- بالمائة( والالذقية )14 إل 6.3، 7.7- نقطة او 55- بالمائة(. ريف دمشق هي المحافظة الوحيدة ال�ت
طاقم العمل عىل الرغم من أن الزيادة ضئيلة جداً.

الجزء 1 التحليل الكمي
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اً. ي المحافظات. بعض المحافظات كحلب ودرعا وحمص شهدت انخفاضاً كب�ي
ي التعليم الأساسي بشكل كب�ي �ف

 تتغ�ي نسبة الطالب إل طاقم العمل �ف
ي اللتحاق.

 وعىل العكس كانت هناك زيادات شهدتها محافظات دير الزور وإدلب والالذقية والقنيطرة. يبدو أن هذا يتوافق مع التغ�ي �ف
ي اللتحاق. 

ة زيادات �ف ي عدد الطالب وشهدت المحافظات الأخ�ي
شهدت المحافظات الأول انخفاضاً �ف

ي 2011 / 12 و 2014 / 15
ي مرحلة الحضانة حسب المحافظة �ف

الجدول 31.1 نسبة الطالب إل طاقم العمل �ف

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

المحافظة

12 / 2011*15 / 2014

ي
 الختالف �ف
نسبة 
 الطالب

إل طاقم 
العمل

التغ�ي 
ي نسبة 

�ف
الطالب 

إل طاقم 
العمل )٪(

ب 
طال

 ال
دد

ع

لي
ما

ج
لإ ا

م
اق

ط
د 

عد
 

لي
ما

ج
الإ

ل 
عم

ال

ل 
ب إ

طال
 ال

بة
س

ن
ل

عم
 ال

م
اق

ط

ب 
طال

 ال
دد

ع

لي
ما

ج
لإ ا

م
اق

ط
د 

عد
 

لي
ما

ج
الإ

ل 
عم

ال

ل 
ب إ

طال
 ال

بة
س

ن
ل

عم
 ال

م
اق

ط

21.829.8-19,22962631388429.0حلب

25,9651,316206,22130920.10.1100.7دمشق

–ل توجد بيانات9,82449920درعا

8.552.8-4,650257189791039.5دير الزور

3.978.2-10,919611182,57618314.1حماه

ل توجد بيانات3,96916624222الحسكة

3.773.6-14,7151,047141,79217410.3حمص

ل توجد بيانات7,02437619إدلب

7.745.0-11,30980414252406.3الالذقية

ل توجد بيانات4,53825218القنيطرة

ل توجد بيانات2,99914521الرقة

32,0991,770181,8569818.90.9105.2ريف دمشق

5,751367161,77211116.00.099.8السويداء

2.185.1-15,2571,089142,83523811.9طرطوس

3.480.9-168,2489,3251818,8931,29814.6المجموع

الجزء 1 التحليل الكمي
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ي 2011 / 12 و 2014 / 15
ي التعليم الأساسي حسب المحافظة �ف

الجدول 32.1 نسبة الطالب إل طاقم العمل �ف

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

المحافظة

12 / 2011*15 / 2014
التغ�ي 
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6.274.2-1,164,26348,29624284,90215,99417.8حلب

0.299.1-316,54016,95419241,22312,81118.8دمشق

5.669.0-–248,67713,66418103,3068,315درعا

359,22019,4731816,11674221.73.7120.7دير الزور

2.384.5-374,56225,21415350,19027,62212.7حماه

ل توجد بيانات335,38721,84915200,175الحسكة

6.965.7-386,01919,56620295,75722,52213.1حمص

13.9177.1–391,69121,97018296,2169,294إدلب

178,54524,3237199,13225,1257.90.9113.2الالذقية

107,5276,5701657,7021,63035.419.4221.3القنيطرة

ل توجد بيانات247,53214,14118الرقة

1.592.2-544,36727,99219398,13722,71517.5ريف دمشق

64,5626,2891077,5727,44410.40.4104.2السويداء

141,45618,0498173,59421,7938.00.099.6طرطوس

1.790.0-4,860,348284,350172,694,022176,00715.3المجموع

ي التعليم الثانوي العام مثل دير الزور وإدلب والقنيطرة. هذا و شهدت 
ي نسبة الطالب إل طاقم العمل �ف

ة �ف شهدت بعض المحافظات زيادات كب�ي
ي أيضاً.

ي التعليم الثانوي المه�ف
ي هذه المحافظات الثالث زيادات �ف

نسبة الطالب إل طاقم العمل �ف

الجزء 1 التحليل الكمي
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ي 2011 / 12 و 2014 / 15
ي التعليم الثانوي مجتمعاً حسب المحافظة �ف

الجدول 33.1 نسبة الطالب إل طاقم العمل �ف

المحافظة

12 / 2011*15 / 2014
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عا

ي 
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ثا

71,6369,706729,5782,89410.23.2146.0حلب

0.198.8-43,2183,8671131,7072,91810.9دمشق

0.594.8-23,3542,59698,1069508.5درعا

23,9382,55291,2196718.29.2202.2دير الزور

1.090.5-39,3544,0501044,5214,9229.0حماه

ل توجد بيانات32,5613,2921019,840الحسكة

38,7314,636838,4833,76910.22.2127.6حمص

31,9913,1001023,32875730.820.8308.2إدلب

0.592.1-27,6574,813632,4725,8755.5الالذقية

11,1181,0721012,40418068.958.9689.1القنيطرة

ل توجد بيانات14521ل توجد بياناتالرقة

44,3864,5131038,9023,00712.92.9129.4ريف دمشق

9,7591,234810,7421,3148.20.2102.2السويداء

0.199.1-23,7143,199728,1764,0626.9طرطوس

421,41748,6309319,47830,71510.41.4115.6المجموع

في �
مه

ي 
نو

ثا

4.141.5-71,6369,70672,6889252.9حلب

3.469.4-43,2183,8671111,7741,5427.6دمشق

6.032.8-23,3542,59691,0863683درعا

23,9382,55292,34514616.17.1178.5دير الزور

550.1-39,3544,050109,9541,9855حماه

ل توجد بيانات32,5613,292103,980الحسكة

4.049.6-38,7314,63686,9421,7504.0حمص

31,9913,100101,5619716.16.1160.9إدلب

3.148.1-27,6574,81365,9132,0502.9الالذقية

11,1181,072102,5784754.944.9548.5القنيطرة

ل توجد بيانات14521ل توجد بياناتالرقة

3.267.8-44,3864,513106,6029746.8ريف دمشق

4.444.8-9,7591,23483,4319573.6السويداء

3.353-23,7143,19975,2351,4123.7طرطوس

3.858.1-421,41748,630964,08912,2535.2المجموع

الجزء 1 التحليل الكمي

ف المناطق خالل  ي ترم�ي
كما تم الحصول أيضاً عىل نسبة الطالب إل طاقم العمل عىل مستوى المناطق. وعىل الرغم من ذلك، و نتيجة الختالفات �ف

ي نسبة الطالب إل طاقم العمل. تستخرج الجداول 
ات أك�ب �ف السنوات، فأنه تمت مقارنة 2011 / 12 و 2013 / 14. وعىل مستوى المناطق يوجد تغ�ي

ف أو أك�ش  القليلة القادمة )الجداول 34.1 و 35.1 و36.1 و 37.1( تقارير المناطق حيث أصبح كل عضو من طاقم العمل مسؤولً عن 10 طالب إضافي�ي
. ي الحضانة والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي عىل التوالي

�ف

ي التعليم ما قبل الأساسي قليلة لذا يجب استخدام هذه النتائج بحذر. عىل الرغم من ذلك،
ي عام 2013 / 14 �ف

 إن بيانات التحاق الطالب �ف
ي دمشق وكذلك مركز

ف المناطق المختارة فأن بعضها قد سجلت اك�ش من 1,000 تلميذ: المهاجرين )1,999( و كفر سوسة )1,058( �ف  و من ب�ي
حلب )3,998(.

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت
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ي حلب، كلها تحتوي عىل الأقل 9 طالب
ي التعليم الأساسي موجودة �ف

ف �ف ي نسبة الطالب إل العامل�ي
 تسع من المناطق ذات أعىل 10 ارتفاعات �ف

ف العرب )من 22 إل 61( ي ع�ي
ي 2013 / 14 مقارنة بعام 2011 / 12. تضاعف العدد بصورة استثنائية ثالث مرات �ف

 او أك�ش لكل فرد من طاقم العمل �ف
ي نسبة الطالب إل طاقم العمل. وبالتأكيد فأن هذه المناطق قد

ة والباب كلها شهدت شبه تضاعف �ف  لكن مناطق أخرى كمسكنة ودير حافر والسف�ي
داري. ف وطاقم الدعم الإ ي عدد المعلم�ي

واجهت أيضاً عجزاً خطراً �ف

ي نسبة الطالب إل طاقم العمل الأك�ب من 40٪، مرحلة الحضانة
ات �ف الجدول 34.1 المناطق ذات التغ�ي

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

المنطقةالمحافظة
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213.0٪2,57011522.31,9994247.625.2المهاجريندمشق

249.5٪4222715.6156439.023.4القنواتدمشق

189.4٪9503924.47381646.121.8دمشق القديمةدمشق

191.6٪1,0415718.35601635.016.7مركز المحافظةالقنيطرة

170.9٪7793920.01,0583134.114.2كفر سوسةدمشق

142.8٪15,92251231.13,9989044.413.3مركز حلبحلب

ي نسبة الطالب إل طاقم العمل، مرحلة التعليم الأساسي
ة �ف ات كب�ي الجدول 35.1 أعىل 10 مناطق ذات تغ�ي

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

المنطقة المحافظة
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ف العربحلب 272.7٪60,9602,73722.335,58958660.738.5ع�ي

184.6٪34,8331,34126.017,11435747.922.0مسكنةحلب

182.7٪32,1331,31224.511,14024944.720.2دير حافرحلب

ةحلب 181.7٪58,8122,46723.88,27419143.319.5السف�ي

182.3٪63,9942,85922.441,6981,02240.818.4البابحلب

158.2٪90,1484,10622.071,1182,04734.712.8منبجحلب

156.3٪16,93992018.414,73851228.810.4جرابلسحلب

154.1٪75,9354,10018.551,2461,79628.510.0عزازحلب

155.3٪37,5712,26216.622,60387625.89.2عفرينحلب

133.8٪8,15450316.213,34361521.75.5القنواتدمشق

ي مرحلة التعليم الثانوي كان هناك واحدة فقط
ي نسب الطالب إل طاقم العمل �ف

 هذا ومن ضمن المناطق المختارة ذات الزيادات الملحوظة �ف
ة من محافظة حلب. . كذلك كان الحال بالنسبة للتعليم الأساسي حيث أك�ش من نصف المدارس ذات الزيادات الكب�ي ي

 عىل مستوى التعليم المه�ف
ي الحضانة

ي مرحل�ت
اوح حجم الزيادات من 5 إل 13 طالباً إضافياً لكل فرد من طاقم العمل، وهذا حجم متواضع بالنسبة لما هو موجود �ف  ي�ت

. والتعليم الأساسي

الجزء 1 التحليل الكمي
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ف 2011 / 12 و 2013 / 14، مرحلة التعليم الثانوي ي نسبة الطالب إل طاقم العمل ب�ي
ة �ف ات الكب�ي الجدول 36.1 المناطق ذات التغ�ي

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

مستوى 
المنطقةالمحافظةالتعليم

12 / 2011*15 / 2014
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390.8٪1,1602574.58825017.613.1مسكنةحلبعام

ف العربحلبعام 283.5٪3,0224606.62,32812518.612.1ع�ي

222.6٪2,1173306.42,41316914.37.9عفرينحلبعام

ي
257.8٪8,7852,6333.39,7971,1398.65.3مركز المحافظةحماهمه�ف

188.5٪4,6138125.73,45932310.75.0عزازحلبعام

فحمصعام 163.1٪2,4643157.82,55120012.84.9الرس�ت

154.7٪3,6884208.84,04829813.64.8جرس الشغورإدلبعام

170.8٪5,3868086.74,55440011.44.7منبجحلبعام

ي الأونروا
طاقم العمل �ف

ف )الأونروا( كانت مقت�ة عىل بيانات نظام معلومات إدارة  ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي إن المعلومات عن مدارس وكالة الأمم المتحدة لإ
ات 2011 / 12 و 2013 / 14. اجمالً، فان العدد الإجمالي لطاقم التعليم  التعليم قبل 2014 / 15. نتيجة لذلك فأن التحليل يكون مقت�ا عىل ف�ت

ي 
نخفاض بأك�ش من النصف إل 1,015 فرداً لـ 59 مدرسة �ف ي 2011 / 12 كان 2,183 عامالً. عىل الرغم من الإ

المتاح لمدارس الأونروا البالغ عددها 119 �ف
ي 

ي 2013 / 14 كانت �ف
ي الواقع انخفاضاً من 30 إل 26 طالباً لكل فرد. المنطقة ذات أعىل نسبة طالب إل طاقم عمل )44( �ف

2013 / 14 فقد كان هناك �ف
داري فأن هذه النسبة تكون كحد  ف والدعم الإ مركز المحافظة )ريف دمشق(. مجدداً، بما أن نسب الطالب ال طاقم العمل تتضمن كل من المعلم�ي
ي تدمر 

ي القابون )دمشق، 6+( و�ف
ي نسبة الطالب إل طاقم العمل كانت �ف

. وهنالك إرتفاعات أخرى �ف أد�ف بينما حجم الصف الحقيقي يكون اك�ب بكث�ي
)حمص( حيث شهدت مدرسة الأونروا الوحيدة 275 تلميذاً إضافياً لكن بزيادة 10 أفراد عىل طاقم العمل فقط.

الجزء 1 التحليل الكمي
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ف 2011 / 12 و 2013 / 14 حسب المحافظة والمنطقة ي عدد أفراد الأونروا ونسبة الطالب إل طاقم العمل ب�ي
ات �ف الجدول 37.1 التغ�ي

المنطقةالمحافظة
ي
 التغ�ي �ف

عدد طاقم العمل
نسبة الطالب إل طاقم 

ي 2011 / 12
العمل �ف

نسبة الطالب إل طاقم 
ي 2013 / 14

العمل �ف

263329-مركز حلبحلب

02510المزةدمشق

6183427-المخيم

731917برزة

303020-دمر

52824جوبر

282617-دمشق القديمة

651824القابون

512311-ركن الدين

5843121-المجموع

962223-مركز درعادرعا

472314-مركز المحافظةحماه

273626-مركز المحافظةحمص

101026تدمر

593526-المجموع

12629مركز المحافظةالالذقية

53615دارياريف دمشق

462318-دوما

2973244-مركز المحافظة

372928-قطنا

3753132-المجموع

17غ�ي متوفرة18الشهباءالسويداء

1,1683026-المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

أعداد المدارس

ي دمشق قبل الأزمة 22,113 
بية �ف ي المبلغ عنها إل وزارة ال�ت

بلغ العدد الإجمالي للحضانات والمدارس لمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والمه�ف
ي مرحلة ما قبل الحرب، ارتفع عدد المدارس المبلغ عنها من 2010 / 11 إل 2011 / 12

ي 2011 / 12 )انظر الجدول 38.1(. �ف
ي 2010 / 11 و 22,663 �ف

 �ف
ي 2014 / 15. 

ي جميع مستويات التعليم )انظر الجدول 39.1(. مع ذلك فقد انخفض بشكل كب�ي إل 10,111 �ف
ف إل خمسة بالمئة تقريباً �ف بمقدار اثن�ي

رت 12,000 أو 55 بالمائة من المدارس أو أُغلقت أو  اض أن العدد الفعىلي للمدارس قيد الخدمة أعىل من الرقم المبلغ عنه فقد ت�ف عىل الرغم من اف�ت
بية. اسُتخدمت كمالجئ أو ل يمكنها إرسال إحصائياتها إل وزارة ال�ت

ي 2010 / 11 
راً. أن عدد مدارس التعليم الأساسي وحده انخفض من 17,430 �ف ضمن فئات التعليم الأربع فأن مدارس التعليم الأساسي هي الأك�ش ت�ف

ي 2014 / 15 إذ أنخفض بحوالي 9,000 خالل أربع سنوات.
إل 8,557 �ف

الجزء 1 التحليل الكمي
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الجدول 38.1 عدد المدارس الإجمالي حسب مستوى التعليم و السنة

2014 / 15*2013 / 201214 / 201113 / 201012 / 11مستوى التعليم

2,0602,1471,5281,409206الحضانة

17,43017,78511,90711,4208,557التعليم الأساسي

1,8211,9181,5351,6361,031الثانوي العام

ي
802813578575317الثانوي المه�ف

22,11322,66315,54815,04010,111المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

الجدول 39.1 عدد المدارس الإجمالي كنسبة مئوية من 2010 / 11 حسب مستوى التعليم و السنة

2014 / 15*2013 / 201214 / 201113 / 201012 / 11مستوى التعليم

10.0٪68.4٪74.2٪104.2٪100.0٪الحضانة

49.1٪65.5٪68.3٪102.0٪100.0٪التعليم الأساسي

56.6٪89.8٪84.3٪105.3٪100.0٪الثانوي العام

ي
39.5٪71.7٪72.1٪101.4٪100.0٪الثانوي المه�ف

45.7٪68.0٪70.3٪102.5٪100.0٪المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ي 2014 )انظر الجدول 40.1(. ُوِجَد بانه من 18,129 مدرسة تعليم 
ي المحافظات عىل مستوى التعليم الأساسي �ف

بية مسحاً للمدارس �ف أجرت وزارة ال�ت
رة أو تُستخدم كمالجئ أو ل يمكن للوزارة  ي يبلغ عددها تقريباً 2,700 أو 15 بالمائة( مت�ف

أساسي فأن 15,432 هي قيد الخدمة حالياً: والبقية )ال�ت
بية مع بيانات نظام معلومات إدارة التعليم )الذي يظهر نقصان بمقدار 6,400 من 2011 / 12 إل  الوصول إليها. عند مقارنة مسح وزارة ال�ت

ف ل ترد منهما التقارير، دير الزور  ف اللت�ي 2013 / 14( يظهر هناك فرق 3,700 مدرسة. سبب ذلك يعود جزئيا ال عدم وجود التقارير من المحافظت�ي
ض أن يكون التذبذب المتبقي من 800 مدرسة هو عدد  والرقة حيث تقوم بحذف حوالي 2,900 مدرسة من نظام ادارة معلومات التعليم. ويُف�ت

بية بإجراء تقييم لها. ي لم تقوم وزارة ال�ت
المدارس ال�ت
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الجدول 40.1 حالة مدارس التعليم الأساسي الحكومية بدءاً من آذار 2014

بية المصدر: وزارة ال�ت

المحافظة

العدد 
الإجمالي 
للمدارس 
 الحكومية
)أ + ب(

مدارس غ�ي مستخدمة للتعليم أو ل يمكن الوصول إليهاالمدارس المستخدمة للتعليم
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1,4211,0741563471324210163حلب

6004921791083167514دمشق

9408443299615101160درعا

1,4381,1933524554875117دير الزور

1,8241,622123202181116157حماه

2,3732,332434142863الحسكة

1,4211,0741563471324210163حمص

1,6861,21513747113751114169إدلب

110––1133–1,2561,143الالذقية

3391753816472410123القنيطرة

11922–1,4761,4344142الرقة

1,298809230489273143388ريف دمشق

––––––561561السويداء

––1,4961,4642732275طرطوس

18,12915,4321,4942,6975103193791,489المجموع

ي المدارس )أي أك�ش من 50 بالمائة( خالل مدة 2011 / 12 و 2013 / 51.14 ان النخفاضات 
ى �ف ي شهدت خسارات ك�ب

يلخص الجدول 41.1 المناطق ال�ت
ي سوريا فقدت 17 منطقة أك�ش من نصف مدارسها خالل الأزمة،52

ي محافظات قليلة: من المناطق الـ 86 �ف
كز �ف ي عدد المدارس المبلغ عنها م�ت

 �ف
ي دمشق 

ي حلب )خسارة 72.8 بالمائة( وجوبر �ف
ف العرب �ف ة،خسارة 87.9 بالمائة، من 281 ال 34 مدرسة( وع�ي ي حلب )خاصة السف�ي

13 منها موجود �ف
ي درعا )69.8 بالمائة(.

)خسارة 87.7 بالمائة( وإزرع �ف

رة. ف المرافق المت�ف ف بينها وب�ي تتضمن "الخسارات" المدارس غ�ي المبلغ عنها، حيث ل يمكن من البيانات التمي�ي  51

ي هذا التقرير قد يختلف قليالً عن أرقام عامة أخرى
تتضمن بيانات نظام معلومات إدارة التعليم منطقة غ�ي مسماة، لذا فإن العدد الإجمالي للمناطق �ف  52
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ايضا تكتب �وجة  53

ي عدد المدارس الإجمالي من 2011 / 12 إل 2013 / 14
زدياد �ف الجدول 42.1 المناطق ذات الإ

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ي إجمالي عدد المدارسالمنطقةالمحافظة
الزيادة �ف

15.3دمردمشق

12.7ساروجةدمشق

12.2الصالحيةدمشق

11.3الشاغوردمشق

9.2مركز المحافظةالسويداء

8.9مركز الحسكةالحسكة

7.6مركز طرطوسطرطوس

6.6مصيافحماه

6.4قامشىليالحسكة

6.3الشهباءالسويداء

5.9التلريف دمشق

فالحسكة 5.4راس الع�ي

ي المائة من المدارس من 2011 / 12 إل 2013 / 14، من أك�ب نسبة خسارة إل الأصغر
ي فقدت أك�ش من 50 �ف

الجدول 41.1 المناطق ال�ت

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

المنطقةالمحافظة
 ٪ للخسارة بإجمالي
عدد المدارس

ةحلب 87.9السف�ي

87.7جوبردمشق

ف العربحلب 72.8ع�ي

71.4القابوندمشق

70.0مسكنةحلب

69.8إزرعدرعا

59.8دير حافرحلب

59.0دوماريف دمشق

58.4ريف دمشقالقنيطرة

57.7دارياريف دمشق

54.5القدمدمشق

54.3مركز حلبحلب

52.2مركز درعادرعا

51.7عفرينحلب

51.2القص�يحمص

50.9البابحلب

50.7نوىدرعا

ي بعض المناطق تم إنشاء المدارس فيها برسعة عالية.
ي عدد المدارس أبطأ بكث�ي بطبيعته، لكن سجالت المناطق تُظهر أنه �ف

 إن معدل أي زيادة �ف
ي ثالث سنوات(. 

ي محافظة دمشق، ارتفع عدد المدارس الإجمالي بنسبة 15.3بالمائة من 2011 / 12 إل 2013 / 14 )من 72 إل 83 مدرسة �ف
ي دمر �ف

�ف
ي أعداد المدارس. بما أن دمشق تستضيف أيضاً

ي دمشق مثل ساروجة53 والصالحية والشاغور زيادة �ف
 وبصورة مشابهة، شهدت مناطق أخرى �ف

مناطق فقدت العديد من المدارس فأن البيانات تُظهر أن أثر الحرب هناك مختلط وتحتاج الستجابات إل أن تكون عىل الأقل محددة لكل منطقة. 
ايد من المدارس السويداء وطرطوس والحسكة وحماه وريف دمشق. ف تتضمن محافظات أخرى مناطق ذات عدد م�ت
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ي حلب ودمشق
ي محافظ�ت

ي كل مدرسة �ف
اللتحاق �ف

ي كل مدرسة قد ازداد 
ي اللتحاق وعدد المدارس إل أنها ل تقدم معلومات بخصوص فيما إذا كان عدد الطالب �ف

ات �ف تناقش الأقسام السابقة التغ�ي
ي العدد الإجمالي للمدارس كما نوقش سابقاً فأنه من الممكن 

ات �ف أو انخفض، حيث أن عدد المدارس قد تغ�ي أيضاً. و مع الأخذ بالحسبان التغ�ي
ي 

ي التعليم الأساسي عىل مستوى المنطقة. يتم تقديم إحصائيات مفصلة لحلب ودمشق �ف
ي كل مدرسة �ف

استخدام اللتحاق لحساب أعداد الطالب �ف
ي اللتحاق والمدارس المتاحة.

ة �ف ها ذات انخفاضات كب�ي ة واخرى غ�ي ف تحويان مناطق ذات تدفقات طالبية كب�ي ف المحافظت�ي هذا القسم حيث أن هات�ي

محافظة حلب
ف العرب )بزيادة 189.7 طالب( ومسكنة ي ع�ي

اً يزيد عن مئة طالب �ف ي كل مدرسة من 2011 / 12 إل 2013 / 14 ارتفاعاً كب�ي
 ارتفع اللتحاق �ف

ي مسكنة( بمعدل 
ف العرب، 59- مدرسة او 72.6- بالمائة �ف ي ع�ي

)134.1 طالب( حيث انخفض عدد المدارس العاملة )335- مدرسة او 75.3- بالمائة �ف
ي مسكنة(. نتيجة لذلك اصبحت المدارس الموجودة 

ف العرب، 15,984- طالب او 48.3- �ف ي ع�ي
أ�ع من اللتحاق )23,990- طالب او 40.3- بالمائة �ف

ي 
ي مركز حلب لأن النخفاض الحاد �ف

ي كل مدرسة من 1,030 إل 672 )بنقصان مقداره 368( �ف
مكتظة للغاية. من جهة أخرى، انخفضت الأعداد �ف

ي المدارس )342- مدرسة او 61.7- بالمائة(.
اللتحاق )405,739- طالب او 75.0- بالمائة( تجاوز ذلك �ف

محافظة دمشق
ي كل مدرسة(

ي متوسط اللتحاق بكل مدرسة من 2011 / 12: الصالحية )زيادة ما معدله 182.4 طالب �ف
ة �ف ي دمشق زيادات كب�ي

 شهدت خمس مناطق �ف
ي هذه المناطق ازداد بآلف

 وكفر سوسة )128.5( والقنوات )132.8( وركن الدين )172.9( والشاغور )134.5(. عىل الرغم من أن اللتحاق الإجمالي �ف
اً من المدارس )فقط الميدان تملك مدارس أك�ش من 100 مدرسة( مما ينتج عنه زيادات حادة  قليلة من 2011 / 12 إل أنها ل ولم تستضف عدداً كب�ي
ي جوبر

ي أعداد المدارس: انخفض عدد المدارس �ف
ي اللتحاق بكل مدرسة. بصورة مغايرة عن حلب، شهدت جوبر والقابون فقط انخفاضات حادة �ف

 �ف
ي اللتحاق مع خسارة مقدارها 16,207 

من 38 إل 5 وشهدت القابون انخفاضا من 19 مدرسة ال 7. هذا وان كال من جوبر والقابون شهدتا انخفاضا �ف
راً من جراء الحرب. . اظهرت هذه المناطق عىل انها الأك�ش ت�ف )89.7 بالمائة( و 11,815 )86.8 بالمائة( طالب عىل التوالي

ي محافظة حلب حسب المنطقة، من 2011 / 12 إل 2013 / 14
ي كل مدرسة �ف

ي اللتحاق بالتعليم الأساسي �ف
ات �ف الجدول 43.1 التغ�ي

المنطقة

12 / 2011*15 / 2014

و \ ج 
100*
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ف العرب 44559,579133.911035,589323.5241.7189.7ع�ي

29561,256207.614641,698285.6137.578.0الباب

ة 26256,587216.0328,274258.6119.742.6السف�ي

358.1-525540,8291030.2201135,090672.165.2مركز حلب

8.2-10830,232279.94111,140271.797.1دير حافر

26936,521135.812622,603179.4132.143.6عفرين

29073,397253.118351,246280.0110.626.9عزاز

10316,537160.68514,738173.4108.012.8جرابلس

21933,098151.16017,114285.2188.7134.1مسكنة

36587,246239.025771,118276.7115.837.7منبج

ل توجد بياناتل توجد بيانات551131,406238.5جبل سمعان

ق جبل سمعان ل توجد بيانات21467,885317.2ل توجد بيانات�ش

ل توجد بيانات4212,807304.9ل توجد بياناتغرب جبل سمعان

1.4-3,4321,126,688328.31,497489,302326.999.6المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

ي 2013 / 14.
ي قاعدة بيانات 2011 / 12 كما ل يوجد بيانات لمنطقة جبل سمعان �ف

ق وغرب جبل سمعان �ف ي �ش
مالحظة: ل يوجد بيانات لمنطق�ت
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ي
موك الفلسطي�ف ي مخيم ال�ي

، تقع هذه المنطقة �ف للتذك�ي  54

أعداد مدارس الأونروا

ي 2011 / 12؛
ي دمشق )47 �ف

ف 2011 / 12 و 2013 / 14 و جد أعىل عدد من المدارس �ف ف الدراسيت�ي ي السنت�ي
ي سبع محافظات. �ف

 توجد مدارس الأونروا �ف
ف المحافظات )31-( ويوجد معظمها )26-، من 29 إل 3(  عىل ب�ي ي دمشق هي الإ

ي 2013 / 14(. ومع ذلك، كانت القيمة المطلقة لالنخفاضات �ف
16 �ف

ي مدارس الأونروا. تشكل هاتان 
ي أك�ب انخفاض )انخفاضا مقداره 19 مدرسة، من 35 إل 16( �ف

ي منقطة المخيم.54 شهدت محافظة ريف دمشق ثا�ف
�ف

ي سوريا من 2011 / 12 إل 2013 / 14.
المحافظتان بالمجموع الأغلبية العظمى من مدارس الأونروا المفقودة �ف

ي محافظة دمشق حسب المنطقة،من 2011 / 12 إل 2013 / 14
ي اللتحاق بالتعليم الأساسي بكل مدرسة �ف

ات �ف الجدول 44.1 التغ�ي

المنطقة

12 / 2011*15 / 2014

و\ج 100*

ي 
التغ�ي �ف
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5724,234425.26026,815446.9105.121.8المزة

62.2-10672,875687.56339,392625.390.9الميدان

50.9-4820,019417.14616,842366.187.8المهاجرين

ل توجد بياناتل توجد بيانات52,184436.8المخيم

63.6-3516,248464.2208,013400.786.3القدم

2912,253422.52917,542604.9143.2182.4الصالحية

31.0-3221,648676.52214,201645.595.4برزة

3721,727587.24225,276601.8102.514.6دمر

102.9-3818,070475.551,863372.678.4جوبر

2515,572622.92518,784751.4120.6128.5كفر سوسة

3111,542372.32710,062372.7100.10.3دمشق القديمة

460.4-1913,604716.071,789255.635.7القابون

299,968343.72813,343476.5138.6132.8القنوات

4016,248406.24023,163579.1142.6172.9ركن الدين

102.9-3818,070475.551,863372.678.4ساروجة

4120,871509.04428,317643.6126.4134.5الشاغور

610315,640517.4496265,621535.5103.518.1المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت
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ات علوم مرافق أخرى: صفوف ومكتبات وغرف تقنية معلومات ومخت�ب

ي كل مدرسة فأن توفر 
ات العلوم �ف بسبب ان نظام معلومات إدارة التعليم يوفر بيانات عن عدد الصفوف والمكتبات وغرف تقنية المعلومات ومخت�ب

ي توفر المرافق 
هذه المصادر من 2011 / 12 إل 2013 / 14 كان قد تم تحليله )انظر الجدول 46.1(. عموماً، يوجد اختالفات قليلة صادمة ملحوظة �ف

ي 
ي المدرسة( وغرف تقنية المعلومات )0.12- �ف

ي المدرسة، او نقصان مقداره 13 بالمائة �ف
باستثناء صفوف الروضات )نقصان بمقدار 0.67 صف �ف

ي الصفوف بالمدرسة بالنسبة 
ات )0.14- بالمدرسة او 16 بالمائة( عىل مستوى التعليم الثانوي العام. إن النقصان �ف المدرسة او 12 بالمائة( والمخت�ب

ة بالحجم  ي )0.51- او 5 بالمائة( أقل ضخامة من حيث النسبة المئوية لكنها كب�ي
للتعليم الثانوي العام )0.87- او 7 بالمائة( والتعليم الثانوي المه�ف

بشكل غ�ي اعتيادي.

ات من 2011 / 12 و 2013 / 14 الجدول 45.1 عدد مدارس الأونروا والتغ�ي

المنطقة المحافظة

عدد المدارس

التغ�ي2013 / 201114 / 12

2-119مركز حلبحلب

1-21المزةدمشق

26-293المخيم

132برزة

1-21دمر

2-42جوبر

1-21دمشق القديمة

341القابون

3-41ركن الدين

31-4716المجموع

5-116مركز درعادرعا

1-43مركز المحافظةحماه

033السلمية

462المجموع

5-61مركز المحافظةحمص

1-10تدمر

6-71المجموع

440مركز المحافظةالالذقية

2-31دارياريف دمشق

2-31دوما

13-229مركز المحافظة

2-75قطنا

19-3516المجموع

011الشهباءالسويداء

62-11959المجموع

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت
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ف 2011 / 12 و 2013 / 14 ات حسب المستوى التعليمي ب�ي الجدول 46.1 متوسط عدد المرافق بكل مدرسة والتغ�ي

بية المصادر: نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS(، وزارة ال�ت

مستوى التعليم

المرافق بالمدرسة

اتغرف تقنية معلوماتمكتباتصفوف مخت�ب
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0.01-0.040.100.08-0.010.200.16-0.670.130.12-5.344.67حضانة

7.968.020.070.220.250.030.380.390.010.270.270.00أساسي

0.14-0.121.020.88-0.021.100.98-0.890.450.44-12.1811.29ثانوي عام

ي
0.510.400.430.031.421.450.030.800.800.00-10.119.60ثانوي مه�ف

الملخص

بوي المبلغ عنهم إل نظام معلومات إدارة التعليم كالبديل الوحيد القابل  يستخدم هذا التقرير إجمالي أفراد طاقم العمل المدرسي ال�ت  •
ي هذا الفصل تقلل من تقدير )وبعبارة اخرى،

. ومن هنا، فإن نسبة الطالب إل كل فرد كما هي محسوبة �ف ف  للتطبيق عن أعداد المعلم�ي
ف أيضاً تحت هذا التعريف. هذا يحد ف مشمول�ي هم من الموظف�ي ف وغ�ي داري�ي ف الحقيقية لأن الإ  أنها أفضل من( نسب الطالب إل المعلم�ي

بشكل كب�ي من النتفاع من بيانات نظام معلومات إدارة التعليم.

ات طاقم العمل. ات اللتحاق و تغ�ي ف مع مرور الوقت تتطلب تحاليل ذات مغزى لكال تغ�ي ي نسب الطالب ال المعلم�ي
ان تحليل الفروقات �ف  •

. ي الحضانات والتعليم الساسي
ي نسب الطالب ال طاقم العمل �ف

وطنياً، تمت مالحظة فروقات اساسية �ف  •

. وهي تمثل انخفاضاً ي التعليم الأساسي
انخفضت نسبة الطالب إل طاقم العمل من 18.0 إل 14.6 لمرحلة الحضانة ومن 17.1 إل 15.3 �ف  • 

. بنحو 20٪ و 10٪ عىل التوالي

ي التعليم الأساسي والثانوي.
ف �ف ي نسبة الطالب إل المعلم�ي

ة �ف شهدت بعض المحافظات كدير الزور وإدلب والقنيطرة زيادة كب�ي  •

ي نسبة الطالب إل طاقم العمل عىل مستوى المناطق. تحدد المالحق A.8 و A.9 و A.10 تلك المناطق
يمكن رؤية تباينات أك�ب �ف  • 

ف و أفراد دعم. يمكن الطالع عىل هذه المالحق من خالل الدخول عىل رابط لكل سوريا: ي تحتاج بصورة طارئة ال معلم�ي
 ال�ت

http://wos-education.org/

ي كل مستويات التعليم. الحضانة و التعليم الساسي كانا الك�ش تأثراً مع 
ي تبعث تقاريرها �ف

ي عدد المدارس ال�ت
ة �ف كان هناك انخفاضات كب�ي  •

رت نحو 12,000 مدرسة للتعليم الأساسي أو أغلقت أو اسُتخدمت كملجأ أو  . ت�ف نقصان المدارس بنسبة 90 بالمائة و 51 بالمائة عىل التوالي
ي التعليم الأساسي وحده.

بية منذ بدء الأزمة، منها 9,000 �ف غ�ي قادرة عىل تبليغ الحصائيات ال وزارة ال�ت

ي مركز
 شهدت مدارس الأونروا للتعليم الأساسي انخفاضاً بنسب الطالب إل طاقم العمل بالمجمل وفردياً حسب المنطقة. كان الستثنائات �ف

ي 
ي تدمر �ف

ي دمشق )1,800 طالب، 65 عامل(، والمرفق الوحيد لالأنروا �ف
ي ريف دمشق )12طالب، 300- عامل و 31- مدرسة(، والقابون �ف

المحافظة �ف
ي سوريا منذ 2011 / 12

(. تشكل دمشق و ريف دمشق معظم العدد الإجمالي الـ 62 لمدراس الأونروا المغلقة �ف ف  حمص )275 طالب و 10 عامل�ي
إل 2013 / 14.
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6 مقياس شدة التعليم

ي هذا التجاه، يقّيم هذا القسم المدى 
امج العادية. و�ف انه لمن المهم تحليل قطاع التعليم السوري بطرق مفيدة لكال الستجابات النسانية و ال�ب

ات لهذا المقياس كجزء من النظرة  الذي تكون فيه هناك حاجة للمساعدة عىل مستوى الناحية باستعمال مقياس شدة التعليم. تم حساب المؤ�ش
ات عىل مقياس  الشاملة عىل الحتياجات النسانية )HNO( لعام 2016 من قبل مكتب تنسيق الشؤون النسانية لالأمم المتحدة )OCHA(. تقاس المؤ�ش

ات عىل مستوى الناحية  ذو سبع مستويات: مستوى الصفر يش�ي ال "ل توجد مشكلة" بينما مستوى الستة يش�ي ال "مشكلة كارثية". وبحساب المؤ�ش
ف واسعة: الوصول ال التعليم و جودة التعليم. ات تحت تصنيفات اثن�ي ات تتضمن متغ�ي فأن المؤ�ش

ات لقياس مستوى الوصول ال التعليم: تم استخدام اربع متغ�ي

ي اربع مجالت: 0 – 25 بالمائة،
التحاق تقييم لكل سوريا )WOSA(: يصنف هذا المعيار المستوى المدرك لاللتحاق حسب الناحية �ف  • 

26 – 50 بالمائة، 51 – 75 بالمائة، 76 – 100 بالمائة.

َمن يقوم بماذا وأين وم�ت )4Ws( التابع لليونسيف: يشمل هذا التخمينات السكانية عىل مستوى الناحية من النظرة الشاملة عىل الحتياجات   •
ف نسبة الطفال خارج المدارس. النسانية )HNO( والمطابقة مع بيانات التحاق 4Ws من أجل تخم�ي

ي قيد الخدمة من تقييم لكل سوريا WOSA: يحدد هذا المعيار النسبة المدركة للمدارس العاملة عىل مستوى 
ي هي �ف

اماكن المدارس ال�ت  •
ي اربع مجالت: 0 – 25 بالمائة، 26 – 50 بالمائة، 51 – 75 بالمائة، 76 – 100 بالمائة.

الناحية �ف

ات المدرسية: التخمينات السكانية عىل مستوى الناحية من النظرة الشاملة عىل الحتياجات  ف َمن يقوم بماذا وأين وم�ت )4Ws( لتوزيع التجه�ي  •
ات مدرسية، بتقدير نسب الطفال الذين تمت تغطيتهم. ف ي 4Ws الذين يستلمون تجه�ي

النسانية )HNO( والمطابقة مع اعداد الطفال �ف

ات لقياس مستوى جودة التعليم:  تم استخدام ثالثة متغ�ي

ف عند مستوى المدرسة باستخدام القيمة المتوسطة عىل مستوى الناحية. : تم تجميع نسبة الطالب ال المعلم�ي ف نسبة الطالب ال المعلم�ي  •

ف عىل مستوى المدرسة باستخدام القيمة  ف ال غ�ي المؤهل�ي ف المؤهل�ي : تم تجميع نسبة المعلم�ي ف ف ال غ�ي المؤهل�ي ف المؤهل�ي نسبة المعلم�ي  •
المتوسطة عىل مستوى الناحية.

ف المدفوعي الأجر عىل مستوى المدرسة باستخدام القيمة المتوسطة عىل ف المدفوعي الأجر: تم تجميع نسبة المعلم�ي نسبة المعلم�ي  • 
مستوى الناحية.

ات متوفرة لكل من 270 ناحية.  ات السبعة يختلف حسب الناحية، مع متوسط مقداره 3.2 متغ�ي وتجدر بالمالحظة بأن توافر البيانات من كل من المتغ�ي
ان القيمة من كل مؤ�ش تستخدم كمدخل لحتساب مقياس الشدة استنادا عىل حدود مقياس شدة التعليم. تم احتساب مقياس الشدة عىل مستوى 
ي لم يكن فيها متوفر اي مؤ�ش فأن مقياس 

الناحية كالقيمة المتوسطة لمستوى مؤ�ش مقياس الشدة المتوفر عىل مستوى الناحية. وللنواحي ال17 وال�ت
اء. تظهر الخارطة 2.1 نتائج مقياس الشدة. الشدة المقّيم كان قد تم طلبه من قبل فريق الخ�ب

خارطة 2.1 مقياس شدة التعليم حسب الناحية

الشدة

مناطق بدون سكان او ذات تعداد سكان محدود –+
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ي سوريا )مثل محافظات الرقة ودير الزور( 
ي �ف

ي العراق وسوريا، أو ISIS. حيث تنصب نفسها كـ "دولة إسالمية"، ومنذ 2014 قامت بالستيالء عىل أراىصف
سالمية �ف تعرفISIL أيضا باسم الدولة الإ  55

والعراق.
ف نسانية وبعدم امكانية الخروج المنتظم للمدني�ي ي تحيط بها الجهات المسلحة مع التأث�ي المستدام بعدم امكانية الدخول المنتظم للمساعدات الإ

تش�ي "المناطق المحا�ة" إل المواقع ال�ت  56 

نسانية لغرض التخطيط  ي ل يمكن الوصول إليها بانتظام من قبل الجهات الفاعلة الإ
ي يصعب الوصول إليها"، من الناحية الأخرى، هي المناطق ال�ت

والمرىصف والجرحى من المنطقة. "المناطق ال�ت
المستمر. ان عدم إمكانية الوصول هذه عادة ما تنتج بسبب رفض الدخول والحاجة إل التفاوض المخصص من اجل الدخول أو قيود أخرى )ال�اع الدائر اونقاط التفتيش الأمنية المتعددة أو 

ي الوقت المناسب(.
ي الحصول عىل الموافقة من السلطات �ف

الفشل �ف

ي 2014 / 15 المدارس الخاصة
ليشمل رقم اللتحاق �ف  57

ف عمر 5 و 17 سنة لبدء العام الدراسي 2015 / 16 )ايلول 2015(. وتستند هذه التقديرات  ويعرض الجدول 47.1 عدد السكان التقديري لالأطفال ما ب�ي
ي حاجة ماسة 

ي تصنف عىل انها �ف
ي النواحي ال�ت

ي سوريا يعيشون �ف
ي المائة من الأطفال �ف

ف الجدول أن أك�ش من 70 �ف ي النواحي. ويب�ي
عىل مقياس الشدة �ف

ي تعت�ب 
ي المناطق ال�ت

ي المائة من الأطفال يعيشون �ف
نسانية )مستوى مقياس شدة أربعة فما فوق(. وعالوة عىل ذلك، فأن 21 �ف وعاجلة للمساعدات الإ

ي تقل فيها نسبة الأطفال الذين يذهبون ال 
أن لديها مشاكل كارثية )مستوى مقياس شدة ستة(. حيث يمثل مستوى مقياس شدة ستة المنطقة ال�ت

. ف ي المائة من المعلم�ي
ي المائة من المدارس هي قيد الخدمة وتدفع أجور أقل من 44 �ف

ي المائة وإن أقل من 44 �ف
المدرسة عن 44 �ف

ي المواقع 
ي سوريا من عدد الأطفال خارج المدارس وكذلك زاد من شدة ظروف قطاع التعليم. تزداد حقيقة هذا الأمر خصوصا �ف

وقد زاد ال�اع �ف
ي العراق و بالد

سالمية �ف ي تسيطر عليها الدولة الإ
ي المناطق ال�ت

ي يصعب الوصول إليها. وتكون تحديات الوصول إل الأطفال أك�ب �ف
 المحا�ة وال�ت

ي حلب وحمص وحماة وريف دمشق.55, 56
ي المقام الأول محافظات الرقة ودير الزور، فضال عن المناطق المحا�ة والمعزولة �ف

 الشام )ISIL(، �ف
ي المناطق الجنوب غربية

قية من البالد، �ف ي المناطق الشمال �ش
ي الخريطة 2.1 حيث لوحظ أن أعىل مستويات من الشدة هي �ف

 ويؤكد هذا النظر �ف
ي محافظة حلب.

و�ف

7 الستنتاج و التوصيات

النتائج الأساسية

ي مرحلة الحضانة ال
، منهم 1.4 مليون طفل �ف ي عرسش

ي مرحلة الحضانة ال الصف الثا�ف
ي سوريا، 2.1 مليون طفل خارج المدرسة �ف

�ف  • 
الصف التاسع.

ي سوريا بمقدار 2.3 مليون )من 5.5 ال 3.2 مليون( من 2010 / 11 إل 
ي عرسش �ف

انخفض اللتحاق الإجمالي لمرحلة الحضانة إل الصف الثا�ف  •
ي 

ي محافظ�ت
ة خصوصاً �ف ي التعليم الأساسي )2.1- مليون(، لوحظت الخسائر الكب�ي

ي هذه المدة �ف
2014 / 57.15 حدثت معظم الخسارات �ف

ي 2014 )٪78.1(
ي �ف

ي التعليم الساسي الوط�ف
 حلب )0.84- مليون( ودير الزور)0.33- مليون(. ان أفضل تقدير للنسبة الإجمالية لاللتحاق �ف

هي اسوء بكث�ي من أي قيمة تاريخية. إذ أدت الحرب إل تراجع النظام التعليمي بمقدار عقدين من الزمن.

ة  ي ارقامها المطلقة إل انها كب�ي
ة �ف ي – وعىل الرغم من ان هذه النخفاضات صغ�ي

ي الروضات والتعليم الثانوي المه�ف
انخفض اللتحاق �ف  •

. وحادة من ناحية النسبة المئوية، مع خسائر بنسب 89 بالمائة و 64 بالمائة، عىل التوالي

ة الدراسة مما يش�ي إل أن أنظمتهم التعليمية كانت قابلة عىل استيعاب  ي الالذقية والسويداء وطرطوس خالل ف�ت
ارتفعت أعداد الطالب �ف  •

ي هذه المحافظات )والنواحي المستقِبلة عموماً(
ي اللتحاق �ف

رين. مع ذلك، فأن الزيادة الإجمالية �ف  عدد محدود من الأطفال المت�ف
ي حدود سعتها الحالية لالستقبال.

ة إل أنها قد تكون �ف ي الترسب،مش�ي
ضئيلًة مقارنة بالزيادة �ف

ي النواحي
ي حسب مقياس شدة التعليم �ف الجدول 47.1 عدد السكان التقري�ب

٪ لجميع الولد والبناتعدد الولد والبنات )5 – 17 سنة(عدد النواحيمقياس الشدة

0––٪0

111,493٪0

214167,353٪3

3671,349,116٪25

4711,819,054٪34

547965,788٪18

6701,110,725٪21

100٪2705,413,530المجموع
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ي الحضانة والتعليم الساسي والثانوي العام.
ا تقريباً متساوياً عىل البنات والولد �ف تظهر ألزمة تأث�ي  •

ة من الطالبات  ي تُظهر تاريخياً نسبة منحرفة للنوع الجتماعي، ال انها شهدت اعداداً كب�ي
عىل الرغم من ان مدارس التعليم الثانوي المه�ف  •

ف 2010 / 11 و 2014 / 15. ة ماب�ي ي القنيطرة وريف دمشق وذلك خالل الف�ت
ي العديد من المحافظات ل سيما �ف

المترسبات �ف

ف  ا سلبياً بالأزمة، لكن نسبة الطالب إل المعلم�ي ي الروضات والتعليم الأساسي كان له تأث�ي
، فأن توفر الطاقم التعليمي �ف ي

عىل المستوى الوط�ف  •
ي التعليم الثانوي ازدادت.

�ف

ف 2010 / 11 و 2011 / 12 لكن  ي التعليم الأساسي هو الأشد تأثراً بكث�ي ب�ي
ي حلب بمقدار 837,000 طالب �ف

بالأرقام، النخفاض الذي حصل �ف  •
ف و وتدريباً مكثفاً وموارد للمدارس ذات  ي توفر الطاقم التعليمي. ان هذا يتطلب انتشارا اك�ش للمعلم�ي

ا �ف شهدت هذه المحافظة انخفاضاً كب�ي
الدوام المزدوج.

بية بنحو 12,000 )من 22,113 إل 10,111( ي ترسل الإحصائيات التعليمية إل وزارة ال�ت
منذ بدء الأزمة، انخفض إجمالي عدد المدارس ال�ت  • 

بية حول التعليم  من 2011 / 12 إل 2014 / 15، حيث شكلت مدارس التعليم الأساسي نحو 9,000 من النخفاض. وجد مسح أجرته وزارة ال�ت
رت أو اسُتخدمت كملجأ أو تدمرت، وهناك 1,500 مدرسة أيضاً ل يمكن الوصول إليها،  الأساسي أن 1,200 مدرسة قد ت�ف

ولم تتمكن من إجراء أي تقييم من أي نوع لنحو 800 مدرسة.

ي ترسل تقاريرها 
ي فقدت أك�ش من نصف مدارسها ال�ت

ي عدد المدارس، حيث تحوي 13 من المناطق الـ 17 ال�ت
كما شهدت حلب أك�ب انخفاض �ف  •

ي 2013 / 14.
ي أثناء الأزمة �ف

�ف

ي دمشق وحماه وريف دمشق ومحافظات الحسكة والسويداء وطرطوس المستقِبلة اعداد قليلة من 
من ناحية أخرى، شهدت بعض المناطق �ف  •

تشييد المدارس خالل مدة الأزمة.

ات علوم( قبل الأزمة وبعدها. ي توفر مرافق مدرسية محددة )مكتبات وغرف تقنية معلومات ومخت�ب
كان هناك اختالفات قليلة مهمة �ف  • 

ات )0.14- او 16 بالمائة( لكل مدرسة عىل مستوى  ي غرف تقنية المعلومات )نقصان بمقدار 0.12 او 12 بالمائة( والمخت�ب
أبرز النقصان هو �ف

ي جميع الفئات ما عدا
 التعليم الثانوي العام، عىل الرغم من أن عدد الصفوف بالمدرسة انخفض فعالً بنحو 0.5- إل 1.0- �ف

. التعليم الأساسي

ي اللتحاق وأعداد المدارس من 2010 / 11 إل 2013 / 14.
ة �ف ي تشهد ارتفاعات وانخفاضات كب�ي

تستضيف دمشق كال من المناطق ال�ت  • 
ي كال دمشق و حلب يجب أن تكون الستجابات مخصصة لكل منطقة.

ي بأنه �ف
ان الأثر غ�ي المتجانس لالأزمة ضمن المحافظة يع�ف

ي 2013 / 14، معظم المدارس المغلقة 62 )52 بالمائة( 
شهدت مدارس الأونروا للتعليم الأساسي ترسباً لـ 40,000 تلميذا )60 بالمائة( �ف  •

ي ناحية مركز المحافظة(. بشكل مفاجئ، 
ي ناحية المخيم( وريف دمشق )19 مغلقة، منها 31 �ف

ي دمشق )31 مغلقة، منها 26 �ف
موجودة �ف

ي معظم المناطق باستثناء القابون )دمشق، 6( ومركز 
ي �ف

ي مدارس الأونروا عىل الصعيد الوط�ف
انخفضت نسب الطالب إل طاقم العمل �ف

المحافظة )ريف دمشق، 12( وتدمر )حمص، 16(.

ي مرحلة 
ي المناطق غ�ي المبلغ عنها( تكون النسبة الإجمالية لاللتحاق بالمدارس �ف

ي أفضل سيناريو )ثبات نصف اللتحاق ما قبل الأزمة �ف
�ف  •

ف للخطر فأن ثلث  ف المعرض�ي ي 2014 / 15 هي 60.3 بالمائة. و مع استثناء الالجئ�ي
قليمي �ف ي عرسش عىل المستوى الإ

الحضانة إل الصف الثا�ف
ي داخل وخارج سوريا )2.5 مليون( هم خارج المدرسة.

ي عمر المدرسة �ف
ف �ف الأطفال السوري�ي

ين الأول 2012 إل 2014 من 72.7 بالمائة إل 53.2 بالمائة. لكن مع ذلك  ف خارج المدارس بالنخفاض من ترسش استمر معدل الأطفال الالجئ�ي  •
ي 

ف خارج المدارس استمر بالزيادة بشكل كب�ي من 101,000 �ف ي أن عدد الأطفال الالجئ�ي
ف إل الدول المجاورة يع�ف فان التدفق الواسع لالجئ�ي

ي 2015.
2012 إل 1.3 مليون �ف

الجزء 1 التحليل الكمي
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ي 2014 / 15
ي عمر المدرسة �ف

( وكحصة من تعداد من هم �ف ف الجدول 48.1 ملخص العدد التقديري لالأطفال خارج المدارس )بالمالي�ي

ين الول 2014. ي سوريا، تؤخذ التقديرات من السيناريو 2 )السيناريو المعتدل(؛ خارج سوريا، التقديرات مستندة عىل تقارير ترسش
المصدر: حسابات المؤلف. �ف

إقليمياً )مجموع(لجئون )خارج سوريا(وطنياً )ضمن سوريا(الأبعادالفئة التعليمية

 حضانة إل
الصف التاسع

ل توجد بيانات عن توزيع 11.37 – 3
ف الأعمار لالجئ�ي

غ�ي متوفر

٪32.4

5 – 41.41

٪33.4

غ�ي متوفر2.78المجموع

٪65.8

 حضانة إل
ي عرسش

الصف الثا�ف
*3 – 12.120.552.67

٪39.5٪54.6٪42.2

ل توجد بيانات عن 41.41 – 5
ف للخطر ف المعرض�ي الالجئ�ي

غ�ي متوفر

٪26.3

غ�ي متوفر3.53المجموع

٪65.8

التوصيات

يجب تقوية طاقات جمع البيانات لنظام معلومات إدارة التعليم حيث أن نقص المعلومات يقيد تغطية التحليل ويقيد كذلك تحديد نواٍح   •
ي 

ات �ف ف للمناطق والنواحي الفرعية وهو أمر مهم لتعقب التغ�ي . عىل وجه الخصوص، إنشاء ترم�ي محددة ذات الحتياجات التعليمية الأك�ش
ي التقارير والبالغ. يمكن استخدام تقنيات 

اللتحاق والإحصائيات التعليمية الأخرى. عالوة عىل ذلك، يبدو أن المدارس تواجه صعوبات �ف
ي جمع البيانات من المدارس.

جديدة كمنصات الهاتف المحمول لمواجهة الصعوبات �ف

عالوة عىل ذلك، يقدم نظام معلومات إدارة التعليم حالياً فقط إحصائيات للتعليم الأساسي )اللتحاق والتوظيف والمرافق(. يمكن تمديد   •
ي تعّلم الأطفال 

ي تؤثر �ف
نطاق نظام معلومات إدارة التعليم لتغطي نواحَي كالوصول إل الماء الجاري والنظافة وحوكمة المدارس والأمان ال�ت

ف  ف نوعية بيانات نظام معلومات إدارة التعليم من خالل توف�ي تدريب للمعلم�ي ي المراحل المدرسية. يمكن أيضاً تحس�ي
وحياتهم كطالب �ف

ي استبيان نظام معلومات 
ات متعددة �ف ف من خالل تغ�ي ف وتوضيح و / أو تبسيط التعريفات. عىل سبيل المثال، يتم تمثيل المعلم�ي الرئيسي�ي

ف من يخضعون لالستبيان. ، الأمر الذي قد يؤدي إل الرتباك ب�ي إدارة التعليم الحالي

ورة مسوحات متابعة واستثمارات إعادة إعمار فورية. رة والمدمرة يتطلب بال�ف الحجم الضخم للبنية التحتية التعليمية المت�ف  •

ي التعليم الأساسي والمحافظات 
ف الجهود لضمان تزويد اعداد كاٍفية من الأفراد والموارد التعليمية وتشييد المدارس بشكل خاص �ف يجب ترك�ي  •

ي إعادة اللتحاق عىل مدى العام 
ة �ف ف )الالذقية والسويداء وطرطوس( و تلك المحافظات ذات الزيادات الكب�ي ي استقبلت أطفالً نازح�ي

ال�ت
ايدة حيث يعود المزيد  ف ضافية يصبح أمراً ملحاً بصورة م�ت ي )حلب وإدلب وحماه وريف دمشق(. ان توف�ي مواد التعليم والصفوف الإ

الماىصف
ية إضافية عىل الرغم  رة أو المدمرة سابقاً. تتطلب حلب عىل وجه الخصوص موارد تعليمية برسش ي المناطق المت�ف

من الأطفال إل المدرسة �ف
ي دمشق( تحتاج لأن تكون مخصصة حسب المناطق.

من أن الستجابات فيها )و�ف

ي العديد من 
ي و�ف

ي المنخفضة أساساً عىل الصعيد الوط�ف
ي التعليم الثانوي المه�ف

ي لنسبة البنات إل الأولد �ف
أسباب النخفاض الإضا�ف  •

ي ريف دمشق والقنيطرة تحتاج المزيد من التقصي النوعي.
المحافظات الفردية خصوصاً �ف

ي خطر )الأطفال خارج المدارس، الأبعاد 4 – 5( إل أن أهمية 
تش�ي بيانات الرسوب والترسب وكذلك الأرقام المقدرة لالأطفال ممن هم �ف  •

ي مستويات عام 2011
اض أن معدلت الرسوب والترسب بقيت �ف ي سوريا ازدادت فقط خالل حالت الطوارئ. ح�ت باف�ت

 التعليم النوعي �ف
.) ي عرسش

ي الحضانة إل الصف الثا�ف
ي خطر من الأطفال خارج المدرسة مرتفعة نوعاً ما )23 بالمائة �ف

 فقد وجدت الدراسة أن نسبة من هم �ف
يجب إجراء دراسة متابعة ليس فقط لتحديد سبب وجود العديد من الأطفال الذين ل يرتادون المدرسة بل أيضاً لفحص أسباب الرسوب 

ي سوريا.
والترسب. إن هذا جوهري لتحقيق تعليم أساسي عالمي �ف

ي
حة حسب المحافظة والمنطقة ومستويات التعليم استناداً عىل بيانات 2011 – 2013 �ف يتوفر ملخص كامل للتدخالت المحددة والمق�ت  • 

.WoS: http://wos-education.org/ يمكن الطالع عىل المالحق من خالل رابط موقع لكل سوريا .A.27المحلق
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اجلزء 2 التحليل النويع

1 المقدمة

ة لاللتحاق  ن بالمدارس وأولئك خارج المدرسة إل انها ل تفرس الأنماط المتغ�ي ن أن البيانات الكمية توفر معلومات عن أعداد الأطفال الملتحق�ي ي ح�ي
�ن

يد السكان وتدم�ي البنية التحتية وحالت الوفاة. توفر البيانات النوعية  ي دفعت الأطفال خارج المدارس غ�ي الأزمة وترسش
بالمدارس أو الأسباب ال�ت

ورية لستكمال الصورة المقدمة من البيانات الكمية. معلومات عن كيفية تفك�ي الناس وشعورهم حول التعليم المدرسي خالل الأزمة، وهي �ن

ي تسيطر عليها الحكومة السورية و مستكملة 
ي المناطق ال�ت

ي نيسان 2015 من 59 مدرسة �ن
ي تم جمعها �ن

ي البيانات الأولية ال�ت
وبالتالي يبحث هذا الجزء �ن

من المعلومات المستقاة من مصادر البيانات الثانوية.تشمل هذه المصادر تقييم جوانب توف�ي التعليم وخطط التدخل لدعم الأطفال الذين تأثر 
ي ل 

ي المناطق ال�ت
تعليمهم و توفر نظرة ثاقبة عىل قطاعات أخرى ذات صلة وترابط مثل حماية الطفل. تش�ي الكث�ي من المواد الثانوية إل الوضع �ن

تخضع لسيطرة الحكومة.

لم تستخدم هذه الدراسة العينة العشوائية احصائيا لذلك ل يمكن استقراء صيغة العمومية. وبدلً عن ذلك، استخدمت هذه الدراسة عينات 
ي تعتمد إل حد كب�ي عىل إمكانية الوصول الآمن إل المدارس.كما أن المدارس المختارة قد حققت أيضاً واحداً أو أك�ش 

ي اختيار المدارس ال�ت
مالئمة �ن

ي الخدمات الجتماعية الأخرى؛ تلقي 
ي المنطقة؛ تدفق أو خروج السكان؛ اضطراب ملحوظ �ن

ي �ن
رون من الوضع الأم�ن من المتطلبات التالية: المت�ن

ن للمساعدات الفعلية. المحتاج�ي

ي تم جمعها يسلط الضوء عىل العديد من العقبات المهمة من أجل
 بما انه ل يمكن استخالص استنتاجات عامة مؤيدة إحصائياً فإن تحليل البيانات ال�ت

ي سورية لما
ي سوريا.58 عالوة عىل ذلك، هذا النوع من التحليل المتعمق عىل مستوى وضع التعليم �ن

 توف�ي تعليم ذو نوعية جيدة و تعليم عالمي �ن
ي كامل البلد لم يتم استكماله من قبل. وبالتالي فأن نتائج هذا التقرير تكون بمثابة أفضل الأدلة المتاحة لتوف�ي معلومات لستجابة 

بعد الأزمة �ن
ي سوريا.

تخطيط وبرمجة التعليم �ن

تصميم تحليل البيانات النوعية

ي المدرسة وأصحاب المصلحة. يتضمن أصحاب المصلحة الطالب 
ن �ن تم استكمال جمع المعلومات من خالل مقابالت أُجريت وجهاً لوجه مع العامل�ي

ة من أعضاء  وعوائلهم و اعضاء من المجتمع الذي تقع فيه المدرسة واولئك الذين لديهم سلطة عىل المدرسة. تم تصميم الستبيانات بمشاركة كب�ي
 )ESWG( ي مجموعة عمل قطاع التعليم

ي قطاع التعليم )ESWG( الذي يتخذ من دمشق مقراً له. قدمت المنظمات الممثلة �ن
فريق مجموعة العمل �ن

ي تدريب كل هؤلء العدادين. وقد منحت 
ن عىل استعداد لالضطالع بعمل العدادين. وقد وضعت بروتوكولت جمع البيانات واستخدامها �ن موظف�ي

ي الدراسة.
ي سيتم تضمينها �ن

بية للقيام بزيارات إل المدارس ال�ت الموافقة من قبل وزارة ال�ت

 )CBS( ي وقت لحق بأن المكتب المركزي لالإحصاء
بية موافقتها، قامت وزارة الخارجية بتدقيق الستبيانات وأصدرت تعليماتها �ن بعد ان اعطت وزارة ال�ت

حة وافق المكتب المركزي لالأحصاء عىل تنفيذ  يجب أن يتحمل مسؤولية المسح وإجراءه مع موظفيهم. بعد الطالع عىل الستبيانات والمنهجية المق�ت
ات إذ كان  ي تم تحديدها. حتما أسفرت هذه التدخالت عن بعض التأخ�ي

ي التصميم الأصىلي وقبول لئحة المدارس ال�ت
المسح فقط مع تعديل طفيف �ن

ي وقت مبكر من الفصل الدراسي الأول كما 
ي من العام الدراسي 2014 / 15 وليس �ن

ين من الفصل الدراسي الثا�ن ن الأخ�ي ي الأسبوع�ي
جمع البيانات يجري �ن

ي هذا الفصل من التقرير.
ية واستخدمت �ن ن نجل�ي كان مقصوداً.59 وقدمت الجداول المستخرجة من مجموعة البيانات المتاحة وترجمت إل اللغة الإ

كان المسح مركزاً عىل المدارس. تم إجراء مقابالت موجهة مع مدراء المدارس كما عقدت مناقشات المجموعات البؤرية )FGDs( بشكل منفصل مع 
ن وأولياء أمور والأطفال / الطالب. بالإضافة إل ذلك أجريت مقابالت مع الأعضاء الذين هم عىل دراية بالمجتمع المحىلي )حيث  مجموعات من المعلم�ي

يقوم العداد بتسجيل مالحظاته الخاصة(. و بدلً من جمع بيانات عن تاريخ التعليم خالل الخمس سنوات من الأزمة قام المسح بلفت النتباه إل 
ي يمكن للوكالت الخارجية بها تقديم المساعدة.

بنائها والتدخالت الالزمة والطرق ال�ت ي يمكن للمجتمعات أن تعزز بها التعليم لإ
الطرق ال�ت

من الجدير بالذكر بان المؤلف قام أيضا بأخذ عينات مالئمة و / او عينات هادفة لكث�ي من البيانات الثانوية. بعض مصادر البيانات الثانوية تصف تأث�ي الأزمة عىل التعليم من خالل المالحظة   58

. العارضة و / أو دراسات عىل نطاق صغ�ي

.L ال الملحق B ي الملحق
وتوكولت والستبيانات �ن يمكن العثور عىل وصف أكمل للمسح إل جانب ال�ب  59
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ي
ي شملها المسح �ن

ي المائة( من المدارس ال�ت
ي أجري فيها الستطالع. اثنان وخمسون )88 �ن

ي لل 59 مدرسة ال�ت
ن الجدول 1.2 التوزيع الجغرا�ن  يب�ي

ي المخيم.
ي المائة( كانتا مدارس �ن

ي المناطق الريفية، واثنتان )ثالثة �ن
ي المائة( �ن

ية، وخمسة )تسعة �ن المناطق الح�ن

بية حول 59 مدرسة. تش�ي ال "الثانوي" هنا إل الصفوف من 10 – 12. بيانات نظام معلومات ادارة التعليم )EMIS( المقدمة من قبل وزارة ال�ت  60

ض بأن التسجيل فيها مختلط. ن يف�ت ي مدرست�ي
لم تقدم أرقام التسجيل �ن  61

.H ي الملحق
الجدول الكامل الذي استخلص منه هذا الجدول متوفر �ن  62

.5 ،C.3 الملحق  63

.6 ،C.3 الملحق  64

ي المسح
الجدول رقم 1.2 عدد المدارس المشمولة �ن

عدد المدارسالمحافظة

9حلب

7الحسكة

5السويداء

5دمشق

3درعا

6حماة

4حمص

6الالذقية

4القنيطرة

4ريف دمشق

6طرطوس

59المجموع

تقدم خمسة وخمسون من المدارس التعليم الأساسي وأربعة منها التعليم الثانوي العام.60 كما وأن هنالك سبع مدارس، اثنتان منها مدارس ثانوية، 
ي المدارس الثانوية الأربع 3,005 طالب.

ن �ن ناث فقط، بينما أربعة )اثنتان ثانوي( مخصصة للطالب الذكور فقط. بلغ عدد الملتحق�ي  مخصصة لالإ
ن من 46 مدرسة مختلطة 46,959 طالب.61 وبلغ عدد الملتحق�ي

المستبينون / المستجيبون

ي مناقشات 
ي حالة مصادر المعلومات الرئيسية ومدراء المدارس( أو كأعضاء �ن

ي المسح سواء كأفراد )�ن
ي المجموع العام، شارك 1,748 مستجيب �ن

�ن
ن لكل من الستبيانات حسب المحافظات.62 المجموعة البؤرية. يعرض الجدول رقم 2.2 عدد المستجيب�ي

ن  ي المائة من المستبين�ي
ن �ن ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية، وكانت تسع وست�ي

ون �ن مصادر المعلومات الرئيسية: شكلت النساء نسبة أربعة وعرسش
ي القطاع 

ن 31 و 40 عاماً. كان هناك عضو واحد عمره أقل من 31 عاماً. يعمل معظمهم �ن ي المائة كانوا ب�ي
ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، و 29 �ن

ي المائة من الرجال كانوا 
ي القطاع الخاص، و 38 �ن

ي المائة من الرجال(، وكانت امرأة واحدة موظفة براتب �ن
ي المائة من النساء و 62 �ن

الحكومي )64 �ن

ي
ن �ن ي المائة من مصادر المعلومات مقيم�ي

ي المائة( من النساء كن بدون عمل.63 وكان واحد وثمانون �ن
 يعملون لحسابهم الخاص، وأربع )29 �ن

64. ن ي المنطقة منذ أقل من عام�ي
. ثالثة رجال وامرأة واحدة عاشوا �ن المنطقة لمدة خمس سنوات أو أك�ش

الجزء 2 التحليل النوعي
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ة مع النظام المدرسي إذ أن أطفالهم، ة مبا�ش  لم يكن مصادر المعلومات الرئيسية فقط عىل دراية بالأحياء المجاورة ولكن كان لدى معظمهم خ�ب
ناث قد أكملوا  ن من الإ ين ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات(،65 وكان ستة من الذكور واثنت�ي كلهم تحت سن 21، يشكلون 134 )منهم واحد وعرسش

، وإثنان من الذكور كانا ي التعليم العالي
ناث مسجالت �ن ، وأربع من الإ ي عرسش

ناث أكملوا الصف الثا�ن  الصف التاسع، اثنان من الذكور وخمس من الإ
66. ن من الموظف�ي

ي المائة(
ي المائة( وخمسة عرسش من الرجال )50 �ن

ون من النساء )69 �ن ي المائة من النساء. خدم عرسش
ن مدراء 59 مدرسة كانت 49 �ن  مدراء المدارس: من ب�ي

ي 
ي حدثت خالل الأزمة. كان ثالثة منهم �ن

ات ال�ت ي مدارسهم الحالية لمدة أربع سنوات أو أك�ش وبالتالي كانوا قادرين عىل التعليق بثقة عن التغ�ي
�ن

ي المائة(
ي المائة( كان ثمانية )28 �ن

ن سنة وثالث سنوات )36 �ن اوح ب�ي ي المدرسة لمدة ت�ت
ن أولئك الذين كانوا �ن  المدارس لمدة تقل عن سنة. و من ب�ي

ي وقت إجراء المسح وكانت الإجابة عىل الأسئلة
ي إجازة مرضية �ن

ن كان مدير المدرسة �ن ي حالت�ي
ي المائة( من الرجال.67 �ن

 من النساء وثالثة عرسش )43 �ن
ن ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاماً.69 من قبل موظف إداري آخر.68 تقريباً كان ثالثة أرباع المستبين�ي

ي المائة( من النساء 
: ُعقدت تسع وخمسون جلسة مناقشة للمجموعات.اشتملت المجموعة عىل 471 عضواً منهم 362 )77 �ن ن مجموعات المعلم�ي

ي المائة( كانت مختلطة. تراوحت أعمار 
ناث و 48 مجموعة )81 �ن ي المائة( من الرجال. ضمت أحد عرسش مجموعة فقط مشاركات من الإ

و 109 )23 �ن
ي إحدى المجموعات 40 عاماً وقد يبلغ عمر 

ن 21 – 60 عاماً حيث كانت التشكيلة العمرية للمجاميع متنوعة. قد يبلغ عمر أصغر عضو �ن ن ب�ي المشارك�ي
، مع خمس استثناءات، مجموعة واحدة من مؤلفة  ي عرسش

ن ستة إل اث�ن ي إحدى المجموعات 35 عاماً. تراوح عدد أعضاء المجموعة عموماً ب�ي
أك�ب عضو �ن

ة  ن من خمسة أعضاء.70 يستعرض الجدول 3.2 تفاصيل عن سنوات خ�ب من عضوين، ومجموعة من ثالثة أعضاء ومجموعة من أربع أعضاء ومجموعت�ي
ن الذين يَُدِرسون مادة معينة. ي المدرسة الحالية.71 يظهر الجدول 4.2 النسبة المئوية للمعلم�ي

ة خدمته �ن ي التدريس وعن ف�ت
المعلم �ن

الملحق C.78A. كان 56 من الأطفال إناث و 78 ذكور.  65

.78G ،C.78B الملحق  66

.D.4 – 5 الملحق  67

.D.3 الملحق  68

.D.5 – 6 الملحق  69

.E.1 – 3 الملحق  70

ي المدرسة الحالية.
. فقط 417 )89٪( �حوا عن مدة عملهم �ن ن الملحق F.4، 5. �ح 457 مدرساً )97٪( عن مدة عملهم كمعلم�ي  71

الجدول 2.2 المستجيبون لكل من الستبيانات، مصنفة حسب النوع الجتماعي

المحافظة
عدد

المدارس

نمدراء المدارسمصادر المعلومات الرئيسية الأطفالأولياء الأمورالمعلم�ي

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

9455455181351274132حلب

71616201920162721الحسكة

51414319123172322السويداء

3463482417–5145دمشق

31212165109622درعا

6153346832242933حماة

264306288–44–4حمص

62433371131172725الالذقية

41320129241419–4القنيطرة

413222762762717ريف دمشق

62433411133173319طرطوس

5914452930362109374271279235المجموع الكلي
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ن 4 نساء  ي المائة( كانت مختلطة من الجنس�ي
مجموعات أولياء الأمور: ُعقدت ثمان وخمسون جلسة مناقشة.72 كل المجموعات باستثناء سبعة )12 �ن

ي مجموعات تضم أقل من
، وكانت ثما�ن ن و 74108 ويبلغ العدد المعدل أحد عرسش ن اثن�ي اوح عدد أعضاء المجموعة ما ب�ي  فقط؛ 3 رجال فقط73 ي�ت

ي تمثيل الذكور 
ن )كل واحدة 108 عضو عىل أساس ان الرقم تقريباً متساوي �ن ن المجموعت�ي ن أك�ش من 13. وإذا استثنينا هات�ي ستة أعضاء، ومجموعت�ي

ي المناطق الريفية 
ي خمس من ست مدارس �ن

ن 23 – 70 عاماً. �ن اوح أعمار أعضاء المجموعة ما ب�ي ناث(، فيبلغ معدل عدد أفراد المجموعة ثمانية. ت�ت والإ
ية.  ي المناطق الح�ن

ي المائة( من 50 مجموعة تمثل المدارس �ن
ي ثمانية )16 �ن

ي المجموعات. وقد كان عدد الذكور طاغيا �ن
كانت عدد الذكور هو الغالب �ن

ي المنطقة أقل من خمس سنوات 
قامة �ن ي المائة( كانت الإ

ي ست مجموعات )10 �ن
ن عاماً. �ن ي المنطقة من أقل من عام إل سبع�ي

قامة �ن وتراوحت مدة الإ
لجميع أعضاء المجموعة.75

ناث ، ُعقدت تسع وخمسون جلسة نقاش. وشمل أعضاء المجموعة البالغة 514 فرداً عىل 279 من الإ ي المجموع الكىلي
 مجموعات الأطفال: �ن

ي المائة( من الأطفال خارج المدارس من دمشق و مركز طرطوس 
ي المائة( و 235 من الذكور.76 كان ما يقارب 32 من أعضاء المجموعة )ستة �ن

)54 �ن
ي المنطقة نفسها لمدة ل تقل عن ثالث 

ي المائة( أعضاء يعيشون �ن
ي عرسش مجموعة )20 �ن

ي الث�ن
ي القنيطرة.77 لم يوجد �ن

ومركز السويداء وخان أرنبة و�ن
.78 واحد وأربعون من  ي المنطقة نفسها لمدة عرسش سنوات أو أك�ش

ي المائة( أعضاءاً ممن عاشوا �ن
. وضمت 47 من المجموعات )80 �ن سنوات أو أك�ش

ي الصفوف الثانوية فقط، وخمسة
ي المائة( من الأعضاء �ن

، أحد عرسش )19 �ن ي صفوف التعليم الأساسي
ي المائة( كان كل منهم �ن

 المجموعات )69 �ن
ي المائة( من الشباب بعمر 5 أو 6 أو

ة مجموعة )25 �ن ي المائة( من الأعضاء من كل من الصفوف الأساسية والثانوية.79 وكان أعضاء خمس عرسش
 )8 �ن

ي 23 من 
ي المائة(. �ن

ي سبعة من المجموعات )12 �ن
ن 17 إل 21 سنة �ن اوح أعمارهم ب�ي ي الطرف الآخر هناك أعضاء من المجموعة ت�ت

7 سنوات، بينما �ن
ن ي تزيد عن أربع سنوات، وهو أمر مؤسف، لأن الأطفال الصغار قد يشعرون بأنهم مكبوت�ي

ي المائة( كانوا من الفئة العمرية ال�ت
 المجموعات )39 �ن

ي تسع من مجموعات الأطفال خارج المدرسة أفادوا بأنهم تركوا المدرسة دون استكمال الدورة الأول
ي التعب�ي عن وجهات نظرهم.80 �ن

 �ن
ن ممن أتما الدورة الأول، وثالثة أكملوا الصف السادس وثالثة أكملوا الصف السابع.81 ن كان هناك اثن�ي ي ح�ي

)الصفوف 1 – 4(، �ن

ي جبل سمعان، حلب.
ية �ن لم تسجل إجابة من المدرسة الح�ن  72

.F.1 – 3 الملحق  73

ي وردت من مجموعات أولياء الأمور ليست مصنفة بطريقة تجعل من الممكن دراسة ما إذا كانت الستجابات 
اً جداً عىل مناقشة المجموعة البؤرية. معظم جداول البيانات ال�ت يعت�ب هذا الأمر كب�ي  74

، يضم كل منهما 108 عضو. ن يجب أن تستث�ن ن المجموعت�ي لهات�ي

الملحق F.4 – 5 حول أولد مجموعات أولياء الأمور الذين ظهرت بأن بياناتهم مشكوك بها ولم تستخدم.  75

.G.1 – 3 الملحق  76

.G.1 – 3 ي الملحق
ي المدرسة. المجموع أقل قليالً من المجموع الوارد �ن

ي 506، مع 32 من أعضاء المجموعة أطفال خارج المدرسة، و 474 �ن
الملحق G.6 يعطي الرقم النها�أ  77

.G.1 – 3 الملحق  78

ي صفوف الدورة الأول، الصفوف من 1 – 4.
ة حيث الكل �ن الملحق G.7 فئة التعليم الأساسي من الصف 1 إل 6، تشمل مجموعات صغ�ي  79

ي شملت عمر خمس سنوات وعمر 21 عاماً أيضاً.
ي المجموعة ال�ت

الملحق G.1 – 3 كانت الحالة القصوى �ن  80

ي الملحق G.10 كان العدادون يقومون بتسجيل حضور واحد أو أك�ش من 
ي الملحق G.6. من الممكن انه �ن

الملحق G.10 هذا الرقم أصغر من الرقم 32 الذي أفيد به عن الأطفال خارج المدرسة �ن  81

ي الفئة بدلً من تسجيل أرقام الأفراد.
ي تقع �ن

ي المجموعة ال�ت
الطالب �ن

ي المدرسة الحالية
ة الكلية كمعلم وسنوات العمل �ن الجدول 3.2 سنوات الخ�ب

ة طول الف�ت

السنوات

المجموع 21 أو أك�شمن 16 – 20من 11 – 15من 6 – 510 أو أقل

2319191226100كمدرس

ي المدرسة الحالية
66171134100�ن

ي مناقشات المجموعة البؤرية
ن �ن ن المشارك�ي ي تُدرَّس من قبل المعلم�ي

الجدول 4.2 المواد ال�ت

النسبة المئويةالمادة الُمدرسة

40الدورة الأول )الصفوف من الأول للرابع(

14المادة: لغة عربية

9المادة: لغة أجنبية

10المادة: الرياضيات

9مواد العلوم

18مواد أخرى

100مجموع االستجابات
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 )INEE( ي حالت الطوارئ
إطار عمل الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

ي الجزء الول،
ي حالت الطوارئ )INEE(.82 وكما وصف �ن

 يتم تنظيم هذا التحليل النوعي تحت اطار عمل الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن
ي الوقت الذي تستمر 

، ح�ت �ن ي حالت الطوارئ معاي�ي توف�ي التعليم الذي يجب أن يكون مقبولً كحد أد�ن
ح الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن تق�ت

ي ينبغي أن توفر أساساً متيناً لتعليم أفضل ح�ت بعد انقضاء الأزمة.83 ل يقت� دور المدارس عىل توف�ي قدراً من الستقرار 
فيه حالة الطوارئ، وال�ت

ي تحسن من ظروف الحياة.84
لالأطفال أثناء الأزمة ولكن يجب أيضاً أن تستخدم كمدخل للوصول إل الخدمات الأخرى ال�ت

. ي تم جمعها قد تندرج تحت أك�ش من معيار واحد85 لذلك فقد تم وضعها حيثما تكون اك�ش مالئمة لسياق التحليل الحالي
بعض المعلومات ال�ت

)INEE( ي حالت الطوارئ
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  82

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 5.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  83

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 2.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  84

. المجال الأول "المعاي�ي التأسيسية": ينطوي عىل المشاركة المجتمعية، التنسيق المجتمعي، ، فإن هذه الشبكة العالمية تتكون من خمسة مجالت، يشمل كل مجال عىل عدة معاي�ي للتذك�ي  85 

، الحماية والرفاهية، المرافق والخدمات. المجال الثالث "التعليم والتعلم": أ ، الوصول المتكا�ن ي "الوصول و البيئة التعليمية": يضع ثالثة معاي�ي كحد أد�ن
 التحليل المجتمعي. المجال الثا�ن

ي
ن �ن ن والفراد العامل�ي ي والدعم، عمليات الرشاد والتعلم، التقييم ومخرجات التعلم. المجال الرابع "المعلم�ي

: المناهج الدراسية، التدريب، التطوير المه�ن  يحدد أربعة معاي�ي للحد الأد�ن
ا، المجال الخامس "سياسات التعليم": يحدد معيارين: صياغة القانون والسياسات، فضال عن التخطيط والتنفيذ. اف. وأخ�ي �ش ن والختيار وظروف العمل والدعم والإ مجال التعليم": ويشمل التعي�ي

)INEE( ي حالت الطوارئ
الشكل 1.2 الحد الد�ن لمعاي�ي التعليم التابعة للشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

المعاي�ي التأسيسية
ستجابة، الرصد والتقييم اتيجيات الإ معاي�ي المشاركة المجتمعية: المشاركة والموارد. معاي�ي التنسيق: التنسيق. معاي�ي التحليل: التقييم، اس�ت

رشاد والتعلمالوصول والبيئة التعليمية سياسات التعليمالمعلمون و أفراد التعليم االآخروناالإ

. ئ  المعيار 1: الوصول المتكا�ف
 يتاح لكل الأفراد الوصول ال فرص

تعليم جيدة وذات صلة.

 المعيار 2: الحماية والسالمة.
 بيئة تعلم آمنة وسليمة وتحرص

 عىل الحماية والسالمة النفسية
ن وأفراد طاقم  ن والمعلم�ي للمتعلم�ي

التعليم الآخرين.

 المعيار3: المرافق والخدمات.
تحرص مرافق التعليم عىل أمن وسالمة 

ن و أفراد التعليم  ن والمعلم�ي المتعلم�ي
الآخرين وترتبط بالصحة والتغذية 

والجانب النفسي وخدمات الحماية.

 المعيار 1: المناهج.
تستخدم المناهج المتعلقة بالنواحي 
الثقافية والجتماعية واللغوية لتوف�ي 
تعليم نظامي وغ�ي نظامي، مناسب 

. ن للمحتوى المحدد واحتياجات المتعلم�ي

 المعيار 2: التدريب والتطوير
ي والدعم.

 المه�ف
 يتلقى المعلمون و أفراد التعليم

 الآخرون تدريباً دورياً ذو صلة وُمَعد
وفقاً لالأحتياجات والظروف.

رشاد والتعلم.  المعيار3: عمليات االإ
رشاد والتعلم عىل  تركز عمليات الإ

المتعلم من حيث المشاركة والشمولية.

 المعيار4: تقييم مخرجات التعلم.
 تستخدم الطرق المناسبة لتقييم

وإثبات مخرجات التعلم.

ف واالئختيار.  المعيار 1: التعي�ي
ن  يتم توظيف عدد كاٍف من المعلم�ي

ن بشكل صحيح و أفراد التعليم  المؤهل�ي
الآخرين ع�ب عملية تشاركية شفافة، 

 تعتمد عىل معاي�ي اختيار تعكس
التنوع والمساواة.

 المعيار 2: ظروف العمل.
قام المعلمون و أفراد التعليم الآخرون 

 بتحديد ظروف العمل بشكل واضح
وبأنه يتم تعويضهم بشكل مناسب.

اف. �ش  المعيار3: الدعم واالإ
ن و أفراد  اف للمعلم�ي آليات دعم وإ�ش

التعليم الآخرين تعمل بشكل فعال.

 المعيار 1: صياغة القانون
 و السياسات.

تعطي سلطات التعليم الأولوية 
ي جودة التعليم،

ستمرارية وتعا�ن  لإ
ي والشامل 

ي ذلك الوصول المجا�ن
بما �ن

ال الدراسة.

 المعيار 2: التخطيط والتنفيذ.
ي الأعتبار 

تأخذ أنشطة التعليم �ن
ن والمعاي�ي والخطط  السياسات والقوان�ي

بوية الدولية و الوطنية إضافة ال  ال�ت
رين. احتياجات التعلم والسكان المت�ن

يدز، وس نقص المناعة المكتسبة والإ  قضايا موضوعية رئيسية: تهدئة ال�اع، تخفيف خطر الكوارث، تنمية الطفولة المبكرة، النوع الجتماعي، ف�ي
ن القطاعات، الحماية، الدعم النفسي الجتماعي، الشباب. نسان، التعليم الشامل، روابط ب�ي حقوق الإ
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كة 2 المخاوف المش�ت

ي حالت الطوارئ 
ي مجالت متعددة من الحد الد�ن لمعاي�ي التعليم التابعة للشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

ك العديد من الستجابات �ن تش�ت
ي تحتاجها المدارس؟"

ي المجتمع؟" أو "ما هي الأولويات القصوى ال�ت
)INEE(. وهي إجابات عىل أسئلة مثل "ما هي أهم احتياجات الأطفال �ن

ي الأوضاع المعيشية باعتبارها أك�ش تغ�ي ملحوظ )73٪( منذ بداية الأزمة، وتحدثوا أيضاً عن الأمن 
وجهة نظر أولياء الأمور: ذكر أولياء الأمور تراجعاً �ن

ي
ي مستوى التعليم هو الأبرز حيث تم ذكره بنسبة 54 �ن

اجع �ن ي المدارس كان ال�ت
 والتهج�ي وقضايا الصحة )الشكل رقم 2.2(. وفيما يتعلق بالتغي�ي �ن

ي الظروف المعيشية إل جانب ارتفاع الأسعار 
ة شهد أولياء الأمور انخفاضاً مستمراً �ن المائة من الفئات المذكورة. وعىل مدى الأشهر الستة الأخ�ي

ي
ي المائة عن تحسناً �ن

دياً كشف 24 �ن ي ما زال م�ت
ي المائة بأن الوضع الأم�ن

ون �ن ي الوقت الذي رأى فيه عرسش
ي أنماط الستهالك )53٪(. �ن

ات �ن  والتغ�ي
حالة السالمة.86 وهذا ليس مستغرباً حيث انه يدل عىل أن المناطق المختلفة تتأثر بطرق مختلفة.

ي الحسكة.
ي حلب ومنطقة القامشىلي �ن

ة �ن ي منطقة السف�ي
ي �ن

ي السويداء والقنيطرة، ولم يرد أي تعليق حول الوضع الأم�ن
الملحق F.11 المجموعات �ن  86

تراجع الظروف المعيشية

تراجع المستوى التعليمي

فتقار لالأمن والأمان الإ

تزايد المشاكل النفسية

وح والهجرة ن ال�ن

ي سلوك الطفل
تراجع �ن

ي القيم الإجتماعية والعالقات
تراجع �ن

ي الأدوية
انتشار الأمراض والنقص �ن

ي قطاع الخدمات
تراجع �ن

استخدام وسائل حديثة للتواصل

أربعة بنود أخرى

80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

ات الملحوظة منذ بداية الأزمة حسب رأي أولياء الأمور الشكل 2.2 التغ�ي

ات ملحوظة عىل الرغم  وجهة نظر الأطفال: رداً عىل السؤال نفسه، وافقت مجموعة من الأطفال مع أولياء الأمور عىل أربعة من أك�ب خمسة تغ�ي
ي الشكل رقم )3.2(.

ن �ن ي الأوضاع المعيشية. كما هو مب�ي
اجع �ن ي وال�ت

وا من ترتيب الوضع الأم�ن من أنهم غ�ي

ي
الوضع الأم�ن

تدهور المستوى التعليمي

الظروف المعيشية

ي العالقات الجتماعية
اجع �ن ال�ت

وح والهجرة ن ال�ن

ي الصفوف
العدد الكب�ي للطالب �ن

الوضع النفسي

حرمان الأطفال من حقوقهم

سلوك الأطفال

إغالق أو تحويل المدرسة ال ملجأ

الظروف الصحية

ي قطاع الخدمات
تراجع �ن

ات المدرسة ن ي تجه�ي
النقص �ن

فقدان أفراد العائلة

بندان آخران
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النسب المئوية

ات الملحوظة منذ بداية الأزمة حسب رأي الأطفال الشكل 3.2 التغ�ي
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اجع  ات يبدي أولياء الأمور عىل الدوام إدراكاً أك�ب بالنسبة ل�ت ي تحديد أولياء الأمور والأطفال لأبرز التغي�ي
ن المحافظات �ن عند مقارنة الختالفات ب�ي

ي السويداء ودمشق وحماه والقنيطرة. وسجلت أد�ن
ي المائة من مجموعة أولياء الأمور لهذا التغي�ي �ن

 الأوضاع المعيشية من الأطفال. وأشار أك�ش من 80 �ن
ي أبدى 

ي درعا إذ لم تالحظ مجموعات الأطفال هذا التغي�ي عىل الإطالق. بالنسبة للوضع الأم�ن
دراك بهذا الجانب من قبل أولياء الأمور �ن مستويات الإ

ن كان  ي ح�ي
ي درعا وحماة والالذقية. �ن

ي حلب والقنيطرة. كان أولياء الأمور أك�ش إدراكاً بالتغي�ي �ن
أولياء الأمور والأطفال عىل حد سواء إدراكاً بالتغي�ي �ن

ي المائة من المجموعات المستبينة من 
ي حمص وريف دمشق إذ سجلت أك�ش من 70 �ن

ي الحسكة والسويداء ودمشق وخصوصاً �ن
الأطفال أك�ش إدراكاً �ن

ي طرطوس من قبل أي من أولياء الأمور أو الأطفال.
الأطفال القلق من هذه الأمور.لم يُبلغ عن أي تغي�ي �ن

ي الحسكة و درعا و القنيطرة و الالذقية كان أولياء 
ي ريف دمشق وطرطوس. �ن

اجع مستوى التعليم متساوياً تقريباً �ن كان إدراك أولياء الأمور والأطفال ب�ت
ي المائة من أولياء الأمور ولكن أياً من الأطفال 

ي حماة إذ يعيش أك�ش من 60 �ن
ي وجهة النظر �ن

اجع من الأطفال. كان الفرق الأك�ب �ن الأمور أك�ش إدراكاً لل�ت
ي مستوى التعليم.

لم يلحظ وجود تدهور �ن

ات الملحوظة منذ بداية الأزمة من قبل أولياء الأمور وحسب المحافظة الشكل 4.2 التغ�ي
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ات الملحوظة منذ بداية الأزمة من قبل الأطفال وحسب المحافظة الشكل 5.2 التغ�ي
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ن الجوانب السبعة ي المجتمع.87 ومن ب�ي
 وجهة نظر مصادر المعلومات الرئيسية: ُسِئَل مصادر المعلومات الرئيسية حول أهم احتياجات الأطفال �ن

فيهية  ة. عىل الرغم من أن الحاجة إل الأنشطة ال�ت ات و المواد التدريسية – إل التعليم مبا�ش ن ي تتصدر قائمتهم، كان يش�ي أحدها فقط – التجه�ي
ال�ت

يكاد يش�ي بشكل مؤكد جزئياً إل المدارس.

.C.9 الملحق  87

.E.8A الملحق  88

الملحق F.10 والملحق G11A. )كان تصنيف أولياء الأمور السادس والأطفال التاسع(.  89

.E.9 الملحق  90

فيهية النشاطات ال�ت

الطعام

ات ن الوسائل التعليمية والتجه�ي

الأمن

الدعم النفسي والمادي

المالبس

الرعاية الصحية

تقليص حجم الصف

نقاش مفتوح مع أولياء الأمور

طاقم التعليم

صيانة المدرسة والأثاث

قامة الثابت مكان الإ

البيئة الصحية

أربعة بنود أخرى
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النسب المئوية

ي المجتمع كما حددها مصادر المعلومات الرئيسية
الشكل 6.2 أهم احتياجات الأطفال �ن

ي 
نهم بشكل شبه كامل عىل الوضع �ن ي لوحظت خالل السنوات الأربع الماضية كان ترك�ي

ات ال�ت : عندما سئل المعلمون عن التغ�ي ن وجهة نظر المعلم�ي
ات الدوام المتعددة عىل  ن الصفوف الدراسية المكتظة وف�ت ن الدمج ب�ي ي المائة من مجموعات المعلم�ي

المدرسة بدلً من السياق الأوسع.88 حدد 71 �ن
ي 

ي من قبل أقل قليالً من نصف المجموعات. فيما أحتل التغ�ي �ن
ي المركز الثا�ن

ي المعدات واللوازم حل �ن
ن أن النقص �ن ي ح�ي

أنه التغي�ي الأك�ش وضوحاً �ن
ثقافة الطالب وسلوكهم المركز الثالث كما تم تحديده من قبل أولياء الأمور ومجموعات الأطفال.89 ومن المؤسف أن هذا الجانب ل يمكن استكشافه 
ي 

ي قد قيد حرية حركة الأطفال �ن
بمزيد من التفاصيل ولكن من المؤكد أنه يتعلق إل حد ما بالحتياجات النفسية الجتماعية وحقيقة أن الوضع الأم�ن

ة.90 ي والتعليمي عىل مدى الأشهر الستة الأخ�ي
ي الوضع الأم�ن

ن إل التحسن �ن ي المائة من مجموعة المعلم�ي
الجوار. وأشارت سبعة عرسش �ن

ي مستوى التعليم
ي الأوضاع المعيشية و �ن

المربع 1.2 "التدهور" �ن
ي أسعار السلع وتوقف الخدمات الأساسية، الخ.

ي الأوضاع المعيشية بسهولة عىل أنه: فقدان العمل والرتفاع الرسيع �ن
اجع �ن يفهم التدهور أو ال�ت

ي
ي الصفوف الدراسية، تأخذ هذه الشكل �ن

ي "مستوى التعليم" تتجىل �ن
نحدار الأك�ش وضوحاً �ن  وفيما يتعلق بالتعليم المدرسي فإن أعراض التدهور و الإ

ثالثة أو أك�ش من النواحي التالية:

ات، الخ( توافر أو استخدام الوسائل التعليمية )خرائط، نماذج، معدات المخت�ب  •

توافر واستخدام الكتب المدرسية من قبل الطالب  •

ات كافية من القرطاسية ن تجه�ي  •

ي كل الصفوف الدراسية )"كافية" بمع�ن أل تقل مساحتها عن م�ت مربع، مع توفر الطباش�ي أو الأقالم،
سبورات طباش�ي كافية أو ألواح بيضاء �ن  • 

ي الجزء الخلفي من الصف الدراسي
ويجب أن تكون الكتابة عىل ألواح قابلة للقراءة من قبل الطالب �ن

بية وقت التدريس الأسبوعي لكل مادة يفي أو يتجاوز متطلبات وزارة ال�ت  •

) ن كفاءة المعلم )المعلم�ي  •

ي الصف لكل درس
ن �ن حضور المعلم�ي  •

مقاعد كافية لجميع الطالب مع سطوح مناسبة للكتابة.  •

الجزء 2 التحليل النوعي
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ي السويداء ودمشق وريف دمشق وأك�ش من 
ات الدوام المتعددة من قبل جميع الفئات �ن عند إعادة التنظيم من قبل المحافظة، أُدرج الكتظاظ وف�ت

ي الحسكة والسويداء 
ي المائة من المجموعات �ن

ات التعليمية بنسبة 80 �ن ن ي التجه�ي
ي حماة والالذقية. تم تحديد النقص �ن

ن �ن ي المائة من المستبين�ي
80 �ن

ي طرطوس والسويداء 
ت ثقافة وسلوك الطالب الأمر الأخطر �ن ي دمشق أو القنيطرة. واعت�ب

ي ريف دمشق ولكن لم يذكر �ن
ي المائة �ن

وأقل قليالً من 80 �ن
ي المائة.

ي درعا والحسكة بنحو 60 �ن
ي الحسكة. يعت�ب الترسب وضعف الحضور الأخطر �ن

ولكنه لم يُذكر �ن

.F.8 – 9 الملحق  91

ات الدوام المتعددة الصفوف المكتظة وف�ت

فتقار ال المعدات والوسائل التعليمية الإ

ثقافة وسلوك الطالب

الترسب والدوام غ�ي المنتظم

طرق التدريس والمنهاج الصعب

الوضع النفسي

النتقال المتكرر لالأطفال

الصحة والسالمة 

مراقبة ضعيفة من أولياء الأمور للطالب

مستوى التحصيل الأكاديمي للطالب

ي
الوضع الأم�ن

ستة بنود أخرى

80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

ن ات الملحوظة منذ بداية الأزمة من قبل المعلم�ي الشكل 7.2 التغ�ي

ن وحسب المحافظة ات الملحوظة منذ بداية الأزمة من قبل المعلم�ي الشكل 8.2 التغ�ي
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حلب
الحسكة

السويداء

دمشق
درعا

حماة
ص

حم
الالذقية

القنيطرة

ريف دمشق

طرطوس

الترسب والدوام الغ�ي المنتظم

أ باهتمام او قلق أولياء الأمور المبا�ش عندما يتعلق الأمر عىل وجه التحديد بمسألة ي الس�ي
 وجهة نظر أولياء الأمور: يحظى الوضع الأم�ن

ي
 تعليم أبنائهم. حددت أك�ش من نصف جماعات أولياء الأمور أن هذا هو أك�ب أمر يهدد حصول أبنائهم عىل تعليم جيد، إذ أوردوه قبل النقصان �ن

91. ن ن المؤهل�ي المعلم�ي
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ي التدهور92 وتم تصنيفه ح�ت أعىل من
 وجهة نظر مصادر المعلومات الرئيسية: صنفت المصادر كفاءة المعلم عىل انها الجانب الأك�ش وضوحاً �ن

ر الواضح جداً وتخصيص ب�ن المدارس التحتية لستخدامات أخرى. وقد ظهرت ايضا بأن الممارسات التعليمية تعزز بشكل  كالً من التدم�ي وال�ن
. إن تقليص هذه العالقات مع افراد المدرسة يتطلب مزيداً من التحقيق والتفصيل. كما أنه ليس من الواضح ما الذي ن  كب�ي من كفاءتهم كمعلم�ي

ن من "إدارة المدرسة التشاركية". فهمه المستبين�ي

.C.85 الملحق  92

ء ي السي
الوضع الأم�ن

فتقار ال طاقم التدريس المؤهل الإ

ثقافة وسلوك الطالب

ات الدوام كتظاظ وف�ت الإ

المنهاج الصعب

نزوح العوائل

إنتشار الأمراض المعدية

الظروف المعيشية

ات ن فتقار ال المعدات و التجه�ي الإ

ن الطالب ن ب�ي التمي�ي

بندان آخران
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النسب المئوية

الشكل 9.2 المخاوف الرئيسية لأولياء الأمور حول تعليم أبنائهم

ي رأى مصادر المعلومات الرئيسية أنها كانت أفضل قبل الأزمة وحسب المحافظة
الجدول 5.2 الأمور المدرسية ال�ت
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ية 2824181716155231المناطق الح�ن

72133416حلب

3453141الحسكة

12112113السويداء

331116دمشق

22221درعا

3332331حماة

212133حمص

4441113الالذقية 

1113القنيطرة

22113ريف دمشق

11124طرطوس

13121133المناطق الريفية

12111القنيطرة

3ريف دمشق

11112طرطوس

1113المخيمات

111السويداء

3طرطوس

ات. وبذلك كان الحد الأعىل لالستجابات هو 177. ن الـ 59 إدراج ثالثة متغ�ي مالحظة: ُطلب من كل من المستبين�ي
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تدهور مستوى التعليم

المنهاج صعب جداً

الصفوف المكتظة

مراقبة أفضل للطالب

إعادة تأهيل المدارس الغ�ي قابلة لالستخدام

فتقار ال الوسائل التعليمية الإ

استعادة الأمن والأمان

ي الصفوف العليا
التغيب �ن

توف�ي البنية التحتية

السالمة

تعويضات للطاقم المدرسي

غياب المعلم

حساسية أولياء الأمور والأطفال

أربعة بنود أخرى
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النسب المئوية

ي سوريا: وجهة نظر مصادر المعلومات الرئيسية
الشكل 11.2 المخاوف الرئيسية حول اوضاع التعليم �ن

ي لنفس هذه
ن الشكل 13.2 التوزيع الجغرا�ن ي الشكل 11.2 مقسمة حسب النوع الجتماعي. يب�ي

 يَُفِصل الشكل رقم 12.2 أك�ش ستة بنود تكرر ذكرها �ن
البنود الستة الأك�ش ذكراً.95

كفاءة المدرس

البنية التحتية

نشاطات خاصة )لصفية(

العالقة مع طاقم المدرسة

المنهاج والمواد

الممارسات التدريسية

إدارة مدرسية تشاركية

أخرى )غ�ي محددة(
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النسب المئوية

ي رأى مصادر المعلومات الرئيسية أنها كانت أفضل قبل الأزمة
الشكل 10.2 الأمور المدرسية ال�ت

ي مستوى 
اجع �ن اجع من حيث نطاق و تكرار الأنشطة الالصفية المقدمة من قبل المدرسة وكذلك ال�ت كان مصادر المعلومات الرئيسية عىل دراية بال�ت

فيهية عىل رأس قائمة أولويات  ي هذه الأنشطة. وقد سبق أن ُذكر )انظر الشكل 6.2( بأن مصادر المعلومات قد وضعوا الأنشطة ال�ت
مشاركة الطالب �ن

ي كيفية قضاء وقتهم عندما كانوا خارج المدرسة. وربما كانوا أيضاً عىل 
ة �ن ي ح�ي

احتياجات الأطفال مما يوحي بأنهم كانوا عىل علم بأن الأطفال عانوا �ن
فيهية كمضاد لضغوط الأزمة. لم يعط أولياء الأمور )انظر الشكل 2.2( و ل الأطفال )انظر الشكل 3.2( أي أهمية لالأنشطة  علم بأهمية الأنشطة ال�ت

ات نتيجة لالأزمة. ي تقاريرهم عن التغي�ي
فيهية أو الالصفية �ن ال�ت

ي الجراءات المتخذة للتحرك قدماً، حدد مصادر المعلومات الرئيسية همومهم الحالية حيال 
ي طرأت عىل النظر �ن

ات ال�ت بالنتقال من مراجعة التغي�ي
ي الإجابة عىل 

التعليم المدرسي )انظر الشكل 11.2(.93 إن تدهور مستوى التعليم هو التعب�ي العام الذي يضم معظم النقاط الأخرى المحددة �ن
ن الطاقم المدرسي والطالب94 و ان مراقبة الطالب يمكن أن ينظر اليه  السؤال. فالكتظاظ وحالة البنية التحتية والوسائل التعليمية والغياب ب�ي

ن بدلً من تصميم  ي مستوى التعليم". عندما ينظر إل المنهاج بأنه "صعب" ربما يش�ي إل قدرة المعلم�ي
جميعاً عىل انه من مكونات هذا "التدهور �ن

المنهاج نفسه.

.C.90 الملحق  93

ي الصفوف العليا" إل التوظيف.
يعزو المستبينون سبب غياب الطالب "�ن  94

ي كثيفاً جداً تم حذف إعادة تأهيل المدارس غ�ي 
ي الشكل الشامل، ُحذف من الأشكال التكميلية لأنه عام جداً. ولتجنب جعل شكل التوزيع الجغرا�ن

تدهور مستوى التعليم، الذي ترأس القائمة �ن  95

ي ست محافظات هي: حلب )11٪(، الحسكة )71٪(، درعا )33٪( وحماة )50٪(، القنيطرة )25٪(، وريف دمشق )٪75(.
الصالحة لالستعمال. حيث كانت مدرجة �ن
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.F.18 الملحق  96

فتقار ال الوسائل التعليمية الإ

إستعادة الأمن والأمان

منهاج صعب جداً

صفوف مكتظة

إعادة تأهيل المدارس الغ�ي قابلة لالأستخدام

مراقبة أفضل للطالب

35  30  25  20  15  10  5  0  

النسب المئوية

ي سوريا، حسب النوع الجتماعي
الشكل 12.2 المخاوف الستة الك�ش ذكرا من قبل مصادر المعلومات الرئيسية حول اوضاع التعليم �ن

ذكور

إناث 

الشكل 13.2 المخاوف الرئيسية لمصادر المعلومات الرئيسية حول اوضاع التعليم، حسب المحافظة
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طرطوس

إستعادة الأمن والأمان منهاج صعب جدا

ن التعليم )انظرالشكل 14.2(.96  ن يعت�ب أمراً اساسيا لتحس�ي وجهة نظر أولياء الأمور: رأى أولياء الأمور بأن وجود أعضاء هيئة تدريسية مستقرين ومؤهل�ي
حدد ثلث مجموعات اولياء المور كالً من توف�ي المعدات والمواد وتقليل حجم الصف باعتبارها أولويات.

هيئة تدريس مستقرة و مؤهلة

معدات و وسائل تعليمية

صفوف مكتظة

هتمام بخدمة مرافق المدارس الإ

دورات تعليمية و ترفيهية

توف�ي الكتب الجديدة مجاناً

دور المستشار النفسي الجتماعي

فيهية هتمام بالمواد ال�ت الإ

ن الطالب تشجيع وتحف�ي

ي المنهاج
إعادة النظر �ن

ة دوام واحدة التحول ال ف�ت

ثالثة بنود أخرى

50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  0  

النسب المئوية

ي المدرسة لكي يتمكن الطالب من الحصول عىل تعليم جيد
الشكل 14.2 ما يحتاج إل التغي�ي �ن
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ة للقلق من قبل مصادر المعلومات الرئيسية وأولياء الأمور97  ن انه تم تشخيص كفاءة المعلم عىل انها مسألة مث�ي ي ح�ي
وجهة نظر مدراء المدارس: �ن

ن المدراء أك�ش عىل الجوانب الملموسة مثل البنية التحتية والأثاث والمعدات والمواد  ال انها لم تكن بنفس الهمية بالنسبة لمدراء المدارس. كان ترك�ي
. وكانت الحاجة غ�ي  والمرافق العامة مع توف�ي الكتب المدرسية والوسائل التعليمية عىل رأس القائمة.98 كما ذكر مدراء المدارس أيضاً الدعم المالي

ي الواقع وجدت لتقدم هذه 
ي المائة من مدراء المدارس هي "دورات التعليم لالأطفال". بما أن المدرسة �ن

ي أعرب عنها نسبة 15 �ن
المادية الوحيدة ال�ت

ات طويلة عن التعليم. الخدمة فأنه يُعتقد بأن هذا الأمر ربما يش�ي إل الصفوف الستدراكية للطالب الذين اضطروا للغياب ف�ت

الكتب المدرسية و الوسائل التعليمية

صفوف إضافية

صيانة مب�ن المدرسة

توف�ي الأثاث والمعدات

إصالح المراحيض

دورات تعليمية لالأطفال

دعم مادي للمدرسة

سور خارجي

ب توف�ي مياه صالحة للرسش

تعويضات للمستشارين

أخرى

50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  0  

النسب المئوية

الشكل 15.2 الحتياجات ذات الأولوية للمدرسة حسب ما حددها المدراء

ي الشكل 16.2. حيث ذكرت كل حاجة من قبل أك�ش من ثالثة 
ي الشكل 15.2 بشكل منفصل �ن

يرد ذكر الحتياجات المجمعة معاً تحت فئة "الأخرى" �ن
ن  ي المائة(. لم يكن من الواضح ماذا كان يقصد مدراء المدارس حول القلق من الزي المدرسي حيث أن الطالب لم يعودوا ملزم�ي

ن )خمسة �ن مستبين�ي
ي 

ي يودوا أن يروها �ن
ات ال�ت " باعتباره واحداً من التغ�ي ام بالزي المدرسي ن ي المائة( إل "الل�ت

بارتدائه. أشار خمسة من المجموعات البؤرية لالطفال )ثمانية �ن
ن الذي ينبغي أن يكون منفصالً عن المدرسة والمع�ن  ، أولً كموطن للنازح�ي ن ن مختلف�ي ن ولكنها استخدمت بمعني�ي مدرستهم.99 ظهر ذكر "الملجأ" مرت�ي

ي حال العنف بالتهديد.
ن �ن ي مكان لجوء الطالب والمعلم�ي

الثا�ن

وجهة نظر العدادين: إن العدادين الذين جمعوا بيانات المسح، بما أنهم لم يقوموا بإجراء أي مراقبة لعملية التعليم والتعلم، يميلون أيضاً إل 
ي الشكل رقم 100.17.2 إذ ان العدادين، عىل غرار مدراء المدارس، وضعوا 

ي تعليقاتهم كما يرد �ن
ن عىل الجوانب المادية من توف�ي التعليم �ن ك�ي ال�ت

ي الكتب المدرسية والوسائل التعليمية عىل رأس القائمة، متقدمة بقدر كب�ي عن احتياجاتهم من المرتبة الثانية.
النقص �ن

توف�ي مستشار نفسي اجتماعي

العودة ال المب�ن الأصىلي
ن توف�ي المعلم�ي

الزي المدرسي

ة دعم لالأ� الفق�ي

أنشطة ترفيهية

فصل المدرسة عن الملجأ

تخفيض عدد ساعات العمل للطاقم المدرسي

بوي والصحي الدعم ال�ت
ن روضة لأطفال المعلم�ي

وسائل نقل للطالب

ي المدارس
توف�ي مالجئ �ن

6  5  4  3  2  1  0  

النسب المئوية

الشكل 16.2 أولويات الحتياجات "الأخرى" للمدارس حسب ما حددها المدراء

الملحق C.85 الملحق F.18، الشكل 9.2 والشكل 10.2 أعاله.  97

ن والمستشار النفسي الجتماعي،  ، توف�ي المعلم�ي ة، الزي المدرسي فيهية، دعم العائالت الفق�ي الملحق D.96 يتضمن تصنيف "الأخرى" ستة بنود ذكرت من قبل 5٪ من مدراء المدارس: الأنشطة ال�ت  98

ن يمثلون فقط ثالث استجابات. . لحظ بأنه من نموذج صغ�ي فأن 5٪ من المستبين�ي العودة إل المب�ن الأصىلي

.G.15 – 16A الملحق  99

.B.25 الملحق  100
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الكتب المدرسية و الوسائل التعليمية

أنشطة ثقافية وترفيهية

ي
إصالح المبا�ن

لوجستيات: الغذاء والوقود

مراحيض وخزانات مياه

معلمون كفاية

تأسيس صفوف جديدة

الدعم الصحي

سور حول المدرسة؛ ملجأ آمن

مالعب مع مظالت

فصل الصف حسب الحاجة؛ حجم الصف

ستة بنود أخرى

70  60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

ي الحي كما لوحظت من قبل العدادين
الشكل 17.2 أهم احتياجات المدارس �ن

فيهية توف�ي الأنشطة ال�ت

صيانة مرافق المدرسة

توف�ي الوسائل التعليمية

الحفاظ عىل الصحة

المنهاج وطريقة التدريس

الأمن

ام بالزي المدرسي ن ل�ت الإ

صفوف مكتظة

توف�ي وجبات غذائية

ن الطالب ن ب�ي التمي�ي

تطبيق صارم لالأنظمة

50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  0  

النسب المئوية

ي مدارسهم
الشكل 18.2 التغي�ي الذي يرغب الطالب برؤيته �ن

ي مدارسهم، ما يقرب من النصف حددوا توف�ي الأنشطة
 وجهة نظر الأطفال: عندما سئلت مجموعات الأطفال عن التغ�ي الذي يودون رؤيته �ن

فيهية كأولوية أول )انظرالشكل 18.2(.101 إن موضوع الحفاظ عىل النظافة هو أمر مث�ي لالهتمام حيث طرح من قبل ثلث الفئات المذكورة،  ال�ت
 إذ يبدو بأنه يش�ي إل أولئك الذين يستخدمون المدارس، من الطاقم المدرسي والطالب، غالباً ما يهملون أمر النظافة. أقل من ربع المجموعات

ات منهاج وأسلوب التدريس. أعربت عن قلقها إزاء تغ�ي

ن وضعوا المعدات والمواد عىل ي المائة من مجموعات المعلم�ي
ن �ن  و رداً عىل سؤال حول المساعدة المطلوبة من قبل المدرسة فأن أك�ش من أربع�ي

ي نهاية المناقشة معرفة فيما إذا كانت لديهم أي تعليقات أخرى طلبوا الدعم "المادي والمعنوي" للمدرس 
رأس القائمة.102 وعندما ُطلب منهم �ن

وإعادة تقييم وضع المدرس.103

ي المائة من
ي تعليقاتهم الإضافية104 إل حاجة العديد من الأطفال للحصول عىل مساعدات مالية وغذائية )21 �ن

 أشار مصادر المعلومات الرئيسية �ن
ي المائة من 

ي عرسش �ن
بوية الصارمة، أث�ي موضوع تنقيح المناهج الدراسية من قبل اث�ن ي المائة ذكور(. ومن القضايا ال�ت

ن إناث؛ و 22 �ن المستبين�ي
ي المدارس. عندما طلب من مصادر

ي رؤية إعادة إدخال "النظام العسكري"105 )"الفتوة"( �ن
وا عن رغبتهم �ن ي المائة ع�ب

. خمسة �ن ن  المستبين�ي
ن أولويات احتياجات أقرب مدرسة قيد الخدمة، كانت الوسائل التعليمية والمعدات تتصدر القائمة  المعلومات عىل وجه التحديد تعي�ي

ي بعد ذلك الصفوف الدراسية الإضافية )٪41(.106
( بينما تأ�ت ن )81 بالمائة من المستبين�ي

.G.15 – 16 الملحق  101

.E.18 الملحق  102

.E.19 الملحق  103

.C.93 الملحق  104

ض بأن هذا يش�ي إل مادة بمكونات نظرية وعملية حيث كانت تشكل جزءاً من المنهاج لمدارس التعليم الأساسي والثانوي ح�ت عام 2003. كان الجزء العمىلي يجري أثناء المخيمات الصيفية.  يف�ت  105

ن 31 – 40 )من طرطوس(. اوح ما ب�ي ناث بعمر ي�ت ن الذكور، وكالهما أك�ب من 50 عاماً )من دمشق وحماة( وواحدة من المستبينات الإ ن من المستبين�ي اح من اثن�ي وقد ورد الق�ت

.C.72 الملحق  106
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ن مستوى التعليم" وتعزيز الأمن. وأش�ي أيضاً إل صيانة المرافق  ي مالحظاتهم النهائية أشارت مجموعات الأطفال إل الحاجة العامة إل "تحس�ي
و�ن

ي المائة من 
ي المدرسة أعطي "الأصدقاء" نسبة 90 �ن

فيهية والهتمام بالنظافة.107 عندما سئل الطفال عن الأمر المفضل لديهم �ن والأنشطة ال�ت
ي المائة من المجموعات أضافوا بأن المدرسة هي المكان الوحيد الذي يمكنهم فيه

ن �ن  المجموعات )انظر الشكل 19.2(108 حيث ان أك�ش من أربع�ي
ي 

. أكدت ثالث مجموعات عىل "لدي الحق �ن " بكونه السبب الرئيسي لقاء أصدقائهم. أقر ثلثا المجموعات بأهمية اكتساب المعرفة مع "بناء مستقبىلي

فيهية من قبل اقل قليالً بقاء عىل بعض أعضاء المجموعة خارج المدرسة. وذكرت الأنشطة ال�ت  التعلم" مما يش�ي إل وجود ضغط لالإ
ي العديد من المدارس.

من نصف المجموعات، مؤكدين بأن هذا النوع من النشاط ل يقدم �ن

.G.20 الملحق  107

.G.13 الملحق  108

.B.26 الملحق  109

الأصدقاء

اكتساب المعرفة

أنشطة ترفيهية

المعلمون

بندان آخران

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

الشكل 19.2 الأمور المفضلة لدى الأطفال عند الذهاب إل المدرسة

ي 
ين �ن ي معظم الأحيان، عىل الرغم من أنها ذكرت من قبل عرسش

ي مالحظاتهم النهائية إل مجموعة واسعة من الجوانب109 ُذكرت �ن
أشار العدادون �ن

ي المدرسة.
ن الطاقم �ن ن فقط، وهي أهمية وجود المستشار النفسي الجتماعي ب�ي المائة من المستبين�ي

ي تدهورت بها ظروف المعيشة ومستوى التعليم خالل السنوات الأربع الأول من الأزمة، محددة جوانب 
أشارت الأشكال السابقة إل الطرق ال�ت

ت: ي أث�ي
ي تحتاج إل اهتمام فوري ومستمر فيما إذا أريد رفع مستوى التعليم. فيما يىلي المخاوف العامة الرئيسية ال�ت

التعليم ال�ت

ي يمرون بها
ي مستويات الصدمة ال�ت

قضايا الأمن والسالمة، مع زيادة �ن  •

نزوح السكان والهجرة  •

ي سلوك الأطفال
ات �ن ي القيم والعالقات الجتماعية، والتغي�ي

ات �ن التغ�ي  •

انتشار الأمراض وعدم توافر الخدمات الصحية.  •

ت المخاوف التالية فيما يتعلق بالمدارس والتعليم: أث�ي

الأطفال الذين يحتاجون إل المساعدة المالية والمأكل والملبس.  •

النقطاع عن الدراسة وعدم حضور الطالب بانتظام.  •

ها من الخدمات الخرى المتعلقة بالبنية التحتية. ب وغ�ي الحاجة إل إصالحات وإعادة تأهيل ال�ف الصحي وتوف�ي المياه الصالحة للرسش  •

نظافة البيئة المدرسية  •

ي الأثاث الصفي
النقص �ن  •

ات الدوام المتعددة اكتظاظ الفصول وف�ت  •

صعوبة المناهج الدراسية  •

ها من اللوازم ي الوسائل التعليمية والكتب المدرسية وغ�ي
النقص �ن  •

ن بشكل كاٍف ن مؤهل�ي الحاجة إل معلم�ي  •

كفاءة المعلم وأسلوب التدريس  •

ن وحاجتهم للدعم المادي والمعنوي وضع المعلم�ي  •

الستشارة النفسية الجتماعية  •

فيهية و الالصفية للطالب الأنشطة ال�ت  •
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دورات تعليمية للطالب  •

اف أولياء الأمور عىل الأطفال. إ�ش  •

3 المعاي�ي التأسيسية

رون من الأزمة بزمام التدخالت و المساعدة والتنسيق والجمع المستمر للبيانات وتحليلها مما  تؤكد المعاي�ي التأسيسية عىل أهمية ان يأخذ المت�ن
ي تحقيق أقىص قدر من فعالية التدخالت.

سيساعد �ن

مشاركة المجتمع

ي حالت الطوارئ )INEE( فإن الستجابة الناجحة للتعليم خالل الأزمة تتطلب "المشاركة المجتمعية الفعالة". 
وفقا للشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

اك المجتمع وامتالكه للموضوع  ي تتخذ من قبل الآخرين: "إن إ�ش
ي يوجد فيها موافقة عىل القرارات ال�ت

ويختلف الأمر تماماً عن "المشاركة الرمزية" ال�ت
يعزز المساءلة ويزيد من حشد الموارد المحلية ودعم صيانة خدمات التعليم عىل المدى الطويل".110

ي تحديد التحديات 
ن يجب أن يشاركوا �ن تش�ي المؤلفات الأدبية الثانوية بأنه، لأن الأزمات ستؤثر عىل المجتمعات بشكل مختلف فان السكان المحلي�ي

ن يواجه آخرون تدفقاً  ي ح�ي
والحلول المناسبة لها. عىل سبيل المثال، كان عىل بعض المناطق السورية التعامل مع فقدان العديد من الأشخاص �ن

ي صنع الحل وإدارة ومراقبة التنفيذ. يجب عدم التقليل او تجاهل دور 
ن داخلياً. ولذلك ينبغي عىل السكان ان يأخذوا دورهم �ن ي أعداد النازح�ي

اً �ن كب�ي
الأطفال والشباب.111

ي إدارة 
ي سوريا مركزي جدا، فأن هذه الهيكيلة تميل إل إزالة أي حافز للمشاركة المجتمعية الفاعلة �ن

وعىل الرغم من ذلك، و لن نظام التعليم �ن
ي تكون فيها غ�ي قادرة بمفردها عىل تلبية كامل الحتياجات 

المدرسة المحلية.112 مع ذلك فأن الأزمة أوصلت السلطات التقليدية إل الحالة ال�ت
ة قبل  ة قص�ي ، فأن الرغبة بالمشاركة قد تكون عائقاً عندما يعتقدون بان مكوثهم سيكون لف�ت ن التعليمية للمجتمع. وأك�ش من ذلك، بالنسبة للنازح�ي
ي العودة قريباً إل سوريا.113 إن هذا الموقف َشلَّ 

ّ السوريون عن أملهم �ن ي الردن، ع�ب
ي �ن ي مخيم الزع�ت

عودتهم إل ديارهم. عىل سبيل المثال، �ن
ات طويلة. إضافة ال ذلك، فأن ي المخيم الذي يبدو بانهم سيمكثون فيه لف�ت

ن أوضاعهم �ن ي تحاول جاهدة عىل تحس�ي
 قدرات أفراد المجتمع ال�ت

ي
ن الجدد ل يشعرون بانتمائهم لبعضهم و بالتالي فانهم ل يشعرون بالمسؤولية لالخرين مما يولد ثقافة العدائية. وكان أحد الأسباب ال�ت  القادم�ي

ي الطريق إل المدرسة، مما يوحي
ن �ن ن السوري�ي هم من الأطفال الالجئ�ي  عزت بقاء الأطفال خارج المدرسة هو الخوف من التحرش أو العنف من غ�ي

ي لم تصقل بعد.114 بأن هوية المجتمع اليجا�ب

ي بالمسؤولية ان يتطورا. عىل سبيل المثال، هناك أطفال أك�ب سناً أخذوا أماكن  وعىل الرغم من ذلك، فأنه من الممكن للهوية والحساس اليجا�ب
ي بعض المجتمعات المضيفة أتخذ الأطفال عىل عاتقهم مهمة مرافقة 

ن ومقدمي الرعاية والمستشارين لالأصدقاء والأقارب الأصغر سناً. �ن المعلم�ي
ي حالت الزمات من الزدهار ولكن ايضا عىل

ن إل المدرسة وحمايتهم من التنمر.115 تدل هذه الأمثلة ليس فقط عىل امكانية المجتمعات �ن  الالجئ�ي
ي أن

ي المساهمة فأن "الأطفال والشباب لديهم الحق �ن
ي إعادة بناء المجتمع. وبسبب قدرتهم �ن

ي �ن ي لعب دور إيجا�ب
 إمكانية الأطفال الك�ب سنا �ن

ي ذلك تطوير وإدارة نظام التعليم".116
ي تؤثر عىل حياتهم بما �ن

ي الشؤون ال�ت
يُستمع إليهم �ن

ن الجدد ولكن مع مرور الوقت ازداد الرهاق  ي البداية حامية وداعمة تجاه القادم�ي
ي لبنان أن المجتمعات المضيفة كانت �ن

لحظ الالجئون السوريون �ن
ي الحصول عىل 

ن �ن ن الجدد عىل أنهم منافس�ي ن بانعدام الأمن.118 كان ينظر أيضاً إل القادم�ي عىل الطرف المضيف117 وأدى ذلك إل شعور الالجئ�ي
ي البلدان المجاورة إذ يعيش

ن أن هذه المالحظات قد استمدت من التجربة �ن ي ح�ي
 الوظائف المتاحة مما يشكل خطراً عىل المجتمع المضيف.119 �ن

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 20.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  110

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 20.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  111

بناًء عىل مناقشة مع أعضاء مجموعة عمل قطاع التعليم  112

ي، الصفحة 10. اليونسيف الزع�ت  113

ي، الصفحة 26. اليونسيف الزع�ت  114

تحت الحصار،الصفحة 3.  115

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 25.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  116

اليونسيف لبنان، الصفحات 28 – 29.  117

." ن ي أغضب العديد من اللبناني�ي
ن من الحكومة والمجتمع المد�ن اليونسيف لبنان، الصفحة 29. "مستوى الهتمام الذي كان يتلقاه السوري�ي  118

اليونسيف لبنان، الصفحة 29.  119
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ي المخيمات120 فمن المرجح أن تنطبق هذه المالحظات أيضاً عىل
ي المجتمعات المضيفة وليس �ن

 أك�ش من أربعة أخماس 4.8 مليون لجئ سوري �ن
ي يشارك فيها الشباب

ن داخليا داخل سوريا. يمكن أن يسهم تقديم الأنشطة الالصفية ال�ت ة من النازح�ي ي يتدفق إليها أعداد كب�ي
 المجتمعات ال�ت

ي احالل التماسك الجتماعي.121
ن داخلياً( مع الشباب من المجتمع المضيف �ن ن )أو النازح�ي الالجئ�ي

شارات تكون عادة بشكل توصيات  وبعيدا عن هذه المصادر، فإن المؤلفات الدبية نادراً ما تش�ي ال المشاركة المجتمعية الحالية. إن مثل هذه الإ
ض بأنها تستند إل مالحظة عارضة بأن المجتمع ل يلعب دوراً إيجابياً قوياً. ل تش�ي المؤلفات الدبية ال المدى الذي تم به تنفيذ هذه التوصيات.  يف�ت

ل.122 يتضمن ايضا الرتباط الحالي  ن ي الم�ن
اض بأن المجتمعات السورية تقوم بتحديد مساحات تعلم بديلة وتَُطِبق التعلم �ن ومع ذلك يمكن الف�ت

لمجالس المدارس مع المجتمع من أجل دعم النشاطات المدرسية.123

ي الستطالع عن ما يَُشِكل المجتمع. ومع ذلك يمكن للمرء أن يتصور المجتمعات المحلية بثالث طرق مهمة: مجتمع التعلم 
ن �ن لم يُسَئل المشارك�ي

ة مع المدرسة، والمجتمع الأوسع الذي تقع فيه المدرسة  ن مبا�ش هم المرتبط�ي ن والطالب، والمجتمع الذي يشمل اولياء المور وغ�ي المبا�ش من المعلم�ي
ن عن المدرسة. ي أي حال من الأحوال مسؤولي�ي

ورة �ن ها من المدارس( والذي ل يرى أعضاؤه أنفسهم بال�ن )وربما غ�ي

ي حالت الطوارئ
ي مقابل المشاركة الرمزية( من المجتمع الواسع فان الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

، ولتسهيل المشاركة الفعالة )�ن  وبالتالي
ي سوريا حيث يمكن ان تكون الستجابات 

ي نظم التعليم المركزية كما �ن
ورة �ن ح توسيع جهود بناء القدرات.124 وسيكون هذا الأمر أك�ش �ن )INEE( تق�ت

النية المحلية اك�ش فعالية من انتظار التعليمات من السلطات المحلية.

يش�ي الشكل 20.2 ال ما يعتقده مصادر المعلومات الرئيسية بانه أك�ش احتياجات المجتمعات المحلية.125 ومما ل يث�ي الدهشة فان الجابات تعطي 
يولوجية والسالمة.  ن الولويات لهتمامات اخرى غ�ي التعليم حيث ان الكث�ي منها يندرج تحت هرم الحتياجات لماسلو Maslow مثل الحتياجات الف�ي

ي حال تحسن الظروف المعيشية وتوف�ي الخدمات واستقرار البيئة المؤكًد 
ومع ذلك، فإن هذه المخاوف هي ليست بمعزل عن التعليم؛حيث انه �ن

اً عىل الشؤون التعليمية. ومع ذلك يمكن استخدام المدارس  ن فمن المرجح أيضاً أن يستفيد التعليم،عندئٍذ سيكون طاقم المدرسة و الطفال اك�ش ترك�ي
كمدخل للخدمات الصحية والرعاية الجتماعية وهو منظور غالبا ما يتم السهو عنه.

ي المئة من الدعم. اثنان منها كانت 
ن سبعة وثمانية �ن ي الشكل 20.2 و الذي يتكون من 12 بنداً فأن ثالثة فقط تلقت ب�ي

و فيما يتعلق بالتصنيف "أخرى" �ن
متعلقة بالتعليم: تعليم العلوم و الصفوف العالجية.126

.)UNHCR( ن المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي  120

ي سوريا )SRRP(، الصفحة 26.
قليمية �ن خطة الستجابة الإ  121

المستقبل تحت التهديد، الصفحة 15.  122

اليونسيف سوريا، الصفحة 18.  123

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 20.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  124

.C.10 الملحق  125

ن و حديقة" البند الثالث كان طلب "قاعة اجتماعات و مخ�ب  126

ي السويداء.
ي من العام الدراسي 2014 / 15. لم تتوفر تفاصيل حول مدرسة المخيم �ن

ي الفصل الثا�ن
ي طرطوس �ن

افتتحت مدرسة المخيم �ن  127

.B.19 الملحق  128

.B.20 الملحق  129

ن الظروف المعيشية تحس�ي

الخدمات: النظافة، الكهرباء، الوقود

توف�ي الأمن والستقرار

توف�ي الدعم الصحي والنفسي الجتماعي

ة دعم الأ� الفق�ي

توسيع البنية التحتية للمدرسة

ن الطرقات تحس�ي

الندوات الثقافية

أثنا عرسش بنداً آخر
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ي
ن �ن ن من المدارس الريفية، ومدرست�ي ية واثنت�ي ي المناطق الح�ن

ة مدرسة �ن  شاهد العدادون دليالً عىل دعم المجتمع المحىلي لثالث عرسش
128. ي المائة من المدارس لم يكن هناك دليل واضح عىل دعم المجتمع المحىلي

ن �ن  المخيم – ما مجموعه 17 مدرسة.127 بالنسبة لسبع�ي
ي لحقت بالمرافق المدرسية )20 بالمائة(.129

ار ال�ت ي معظم الأحيان بشكل توف�ي القرطاسية )27 بالمائة( أو إصالح الأ�ن
كانت المساعدات الملموسة �ن
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 عىل الرغم من عدم إدراكهم لذلك، فإنه يمكن لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية ان يشكلوا مجتمعاً مع المدرسة و يحسنوا من عنا� المدرسة.
ح أولياء الأمور بأنهم ربما يقوموا بمراقبة  ي نقاشات المجاميع، اق�ت

ومع ذلك، وعندما تم سؤالهم حول كيفية عملهم معاً لم يظهر هذا الوعي بقوة. �ن
ي نطاق واسع من أجل 

ي الواقع، لم ينطِو أياً من هذه الأمور عىل "العمل معاً" �ن
الأطفال وتوف�ي التضامن الجتماعي لهم )انظر الشكل 21.2(.130 �ن

ي
ي المدرسة او اين هم �ن

 تطوير المدارس.131 يمكن ان تفهم "مراقبة الأطفال" عىل أنها شبكة من أولياء الأمور الذين يعرفوا فيما اذا كان الطفال �ن
ي المدرسة او مع من يختلطون. و ربما تشمل أيضاً أن يكونوا عىل دراية بحالتهم النفسية أو يتفحصوا واجبهم المدرسي بشكل 

حالة عدم وجودهم �ن
ي دورات تعليمية، لم تتوفر تفاصيل عنها، وقد يش�ي ذلك ال صفوف تقوية خارج المدرسة وبالتالي 

ي المائة تسجيل الأطفال �ن
ح 22 �ن منتظم. يق�ت

يعكس عدم ثقة اولياء المور بقدرة المدرسة عىل تلبية الحتياجات التعليمية لأطفالهم.

.F.12 – 13 الملحق  130

ي
ي المائة من الأطفال إل أن المدرسة كانت هي المكان الوحيد الذي يمكنهم لقاء أصدقائهم فيه )الملحق 13G(. يمكن للمرء أن يتكهن أين سيصبح هؤلء الأطفال �ن

أشار اثنان وأربعون �ن  131 

ي الشوارع.
ات غ�ي مرغوب بها �ن ن ال تأث�ي ي البيت، يقومون بمهام لعائالتهم، يعملون لدعم العائلة، أو معرض�ي

حال خروجهم من المدرسة: �ن
ي عادًة شخص 

انية. يتطلب الدعم العي�ن ن من المؤكد بانه ل يتوقع من أولياء الأمور أو المجتمع الأوسع تقديم دعم مالي خارج حدود إمكانياتهم. وعىل الغلب تملك السلطات المحلية مرونة بالم�ي  132

ي تنظيم الدعم.
لأخذ زمام المبادرة �ن

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 20.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  133

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 5.  134

ي حشد أولياء الأمور
 بما أن مجتمع أولياء الأمور القوي قد يساعد المدرسة عىل تحقيق أهدافها، فأنه ينبغي أن يأخذ مدير المدرسة زمام المبادرة �ن

كما يجب إذا لزم الأمر أن يوضح لهم كيفية القيام بذلك. حسب مقتىصن الحال، ينبغي أن يتم ذلك بالتعاون مع قادة المجتمع المحىلي وربما أيضاً 
مع مدراء المدارس المجاورة.

: يمكن لأولياء الأمور عن طريق العمل معاً أن يلعبوا دوراً بناءاً بالقيام بالتالي

تشجيع الأطفال خارج المدارس باللتحاق بالمدرسة والحضور المنتظم  •

ي الطريق من وإل المدرسة
توف�ي الحماية لالأطفال �ن  •

إجراء إصالحات طفيفة لمرافق المدرسة  •

المساعدة عىل إنشاء بيئة مدرسية نظيفة وجذابة  •

دعم جهود المدرسة لتوف�ي المزيد من الوقت المخصص للتدريس.  •

ي الصفوف الستدراكية.132
فيهية والثقافية و�ن ي الأنشطة ال�ت

وبشكل فردي، من الممكن لأولياء الأمور تقديم مهاراتهم للمساعدة �ن

ي تمت إعادة تعريفها بها. وبالتالي قد يحتاج الأعضاء للدعم من خالل 
ي تجرى فقد ل تستوعب المجتمعات الطريقة ال�ت

ات الرسيعة ال�ت بسبب التغي�ي
ي تقدمها وكالة خارجية لتمكينهم من أداء دورهم بأك�ش من وسيلة رمزية.133 قد يتعامل بناء القدرات أيضاً مع موضوعات مثل عقد 

بناء القدرات ال�ت
الجتماعات ووضع جداول الأعمال وتشخيص التحديات و اعطاء الولويات و إيجاد الحلول وإدارة التنفيذ والقيام برصد وتوف�ي الآراء حول الأداء. 

ن المجتمعات المضيفة و العوائل النازحة داخلياً.134 يمكن لهذه النشاطات من بناء "تماسك اجتماعي" ب�ي

مراقبة الطفل

التكافل الجتماعي

الدعم النفسي الجتماعي

ي دورات تعليمية
تسجيل الطفال �ن

تشجيع الأنضباط

عمل تربوي تطوعي
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ن تعليم أبنائهم الشكل 21.2 كيف يمكن لأولياء الأمور، بالعمل معاً، تحس�ي
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التنسيق

ي حالت 
ي تنسيق الستجابة لحالت الطوارئ. وفقاً للشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

من المتوقع أن تأخذ سلطات التعليم الوطنية زمام المبادرة �ن
ن الوكالت،  كة ب�ي عية" يمكنها أن تسند القيادة "بالتفاق عىل لجنة تنسيق مش�ت ن "تفتقر السلطات التعليمية القدرة أو الرسش الطوارئ )INEE( فأنه ح�ي

مثل مجموعة التعليم أو مجموعة تنسيق قطاعية أخرى".135

كة. توفر اليونسيف  ي القيادة المش�ت
ي دمشق مع منظمة اليونسيف �ن

بية زمام المبادرة وترأست مجموعة عمل قطاع التعليم )ESWG( �ن أخذت وزارة ال�ت
ن الوكالت الدائمة و مؤكدة  مًة بالمبادئ التوجيهية للجنة القائمة ب�ي ن ي القيادة ومل�ت

ن للعمل بوقت كامل لتكون ُمشارِكة �ن ايضا طاقم كامل من الموظف�ي
، تتعاون  ي

كاء. وعىل المستوى دون الوط�ن ن الرسش عىل تحديد الثغرات الموجودة والحتياجات والعمل عىل تبادل المعلومات ذات الصلة بانتظام ب�ي
. ي حمص وطرطوس والقامشىلي

بية واليونيسيف �ن مديريات ال�ت

ن جهود قطاع التعليم مع مختلف القطاعات غ�ي التعليمية.  نسانية )OCHA( بالتنسيق والتوفيق ب�ي يقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإ
ي الجزء الأخ�ي من عام 

.136, 137 أسفر التنسيق �ن ن كاؤهم المحلي�ي ن وكالت الأمم المتحدة والوكالت الدولية و �ش كة ب�ي نتج عن ذلك خطط عمل مش�ت
نسانية" من أجل لكل سوريا  نسانية عىل مستوى البالد عن "نظرة عامة لالحتياجات الإ 2014 من خالل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإ

ي ذلك الوقت( 
ن جهود التخطيط لمجموعة عمل قطاع التعليم وتلك الجماعات المساعدة ع�ب الحدود، إذ كان التنسيق )�ن )WoS( حيث جمع معا ب�ي

ي تركيا.138
تقريبا بشكل ح�ي من قبل مجموعة عمل التعليم من غازي عنتاب �ن

ي الستجابات 
ن قطاعات التعليم والحماية والتغذية والمياه وال�ف الصحي والنظافة أمر شائع �ن هذا وحسب المؤلفات الدبية فإن التعاون ب�ي

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP( ال كيف ان قطاع حماية الطفل قام بمساعدة قطاع  النسانية. يش�ي تقرير خطة استجابة المساعدات الإ
اح تعاون مع قطاع التغذية من اجل التغذية المدرسية.139 ومع ذلك  ي مجال التعليم واق�ت

ي إعداد قائمة تدقيق من أجل تعميم الحماية �ن
التعليم �ن

ي صوامعهم الخاصة" ولكونهم قد أعدوا برامجهم "بشكل مستقل عن بعضهم 
فهناك تقرير واحد ينتقد قطاعي حماية الطفل والتعليم لأنهم "بقوا �ن

ن القطاعات قد يؤدي ال تضاؤل  ن التعليم وحماية الطفل.141 ومع ذلك فإن "التكامل" ب�ي ورة "الدمج" ب�ي البعض".140 وقد شدد نفس التقرير عىل �ن
ي ذلك تبادل المعلومات بصورة منتظمة، يجب أن يؤكد عىل عدم وجود 

جهود القطاع وقد يؤدي ال نتائج عكسية. وبهذا فإن التنسيق السليم، بما �ن
اي أساس لأي نوع من النقد الذي تم توجيهه.

ي الوقت المناسب وشفافاً و موجهاً نحو تحقيق النتائج".142 اعتمد مجلس الأمن التابع لالأمم المتحدة 
يجب أن يكون تنسيق الستجابات التعليمية "�ن

ي سوريا.143 وبسبب ان الدول 
ن �ن نسانية إل المحتاج�ي ي إيصال المساعدات الإ

ي التأخ�ي �ن
ي شباط 2014 وذلك للمعالجة الجزئية �ن

القرار رقم 2139 �ن
ي تموز 2014 من أجل السماح لشحنات 

غاثة ال سوريا144 فقد اعتمد القرار 2165 �ن ي ايصال مواد الإ
المجاورة إل سوريا تواجه صعوبات دائمة �ن

ي عام 2015 دون الحاجة إل مزيد من 
نسانية بعبور الحدود من تركيا والأردن من قبل منظمات الأمم المتحدة ح�ت كانون الثا�ن مدادات الإ الإ

ي عام 146.2016
التفويضات من الحكومات الوطنية.145 وقد مدد القرار 2191 هذه الموافقة ح�ت كانون الثا�ن

ي نيسان 2015 تم توف�ي
ي إدلب �ن

ن من الأزمة �ن ي غضون أسبوع�ي
 يمكن للتنسيق السليم أن يؤدي إل استجابة �يعة. عىل سبيل المثال، �ن

ي حمص لتلبية
ي إدلب و�ن

ي منطقة أريحا �ن
ي صندوق" لأك�ش من 12,000 طالب وزعت �ن

 "مجموعات الحقائب المدرسية" و" مجموعة المدرسة �ن
147. ن احتياجات الأطفال النازح�ي

ي كل محافظة(. 
بية �ن ي يجب اعطاؤها الولوية من قبل سلطات التعليم )هذه الحالة مديريات ال�ت

تم سؤال مصادر المعلومات الرئيسية عن القضايا ال�ت
ي هذا 

ي أن ما يجري حالياً �ن
ن الثاث و الوسائل التعليمية. وهذه الجابات تع�ن كان الدعم النفسي الجتماعي للطالب عىل رأس القائمة متبوعاً بتجه�ي

الصدد يًنظر إليه عىل أنه غ�ي كاٍف. )انظر الشكل 22.2(.148

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 20 – 21.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  135

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013؛ خطة الستجابة للعمليات النسانية السورية )SHO( من تركيا. خطة استجابة المساعدات الإ  136

ي تطوير هذه الخطة من خالل مجموعة عمل قطاع التعليم.
كة �ن ي مقرها دمشق، ح�ت مع كون الحكومة مش�ت

ي الخطة ال�ت
ن جهود الحكومة �ن لم يتم تضم�ي  137

.)HNO( نظرة شاملة عىل الحتياجات النسانية  138

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013، الصفحة 77. خطة استجابة المساعدات الإ  139

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 12.  140

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 11.  141

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 21.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  142

قرار مجلس الأمن رقم 2139، الفقرة 6 و 7.  143

التحليل القليمي لسوريا )RAS(، الصفحة 57 – 58.  144

قرار مجلس الأمن رقم 2165، الفقرة 2 و 3.  145

قرار مجلس الأمن رقم 2191، الفقرة 2.  146

تقرير إدلب رقم 2، الصفحة 6.  147

الملحق C الصفحة 91.  148
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بية أن تتواصل به مع أولياء الأمور؟  كان البند الثالث الك�ش ذكراً هو "التواصل مع أولياء أمور الطالب" والذي يطرح سؤالً: ماذا يجب عىل مديريات ال�ت
بية. "النتباه ال واقع التعليم"  اذا كانت هنالك اشياء معينة فيمكن لمدراء المدارس من نقل وجهات نظر اولياء المور ال اهتمام وعناية مديريات ال�ت

ي لم تذكر لحد الن )عىل سبيل المثال، نقص الثاث و 
ي تتطلب الهتمام و ال�ت

: ما هي جوانب "الواقع التعليمي" ال�ت ايضا يحتاج ال ايضاحات اك�ش
(؟149 المعدات وكفاءة الكادر التدريسي

 وكان البند الخامس الك�ش تكراراً هو "تنظيم دخول وخروج الطالب" حيث يش�ي إل وجود قلق وقد يأمل أولياء الأمور بمزيد من التوضيح من
ي 

ة من مدراء المدارس بأنهم لم يكونوا قادرين عىل استيعاب جميع الأطفال الذين يبحثون عن قبول �ن ي الحقيقة، أفاد عرسش
بية. �ن سلطات وزارة ال�ت

ي مدرسة أخرى.
العام الدراسي 2014 / 150.15 وانه من غ�ي المعروف فيما إذا تم إلحاق هؤلء الأطفال �ن

عىل العموم، تحتاج هذه الطلبات ال مزيد من اليضاحات.

ي فناء المدرسة". وهذا يتطلب توضيح. وعىل الرغم من ان كل بند تم ذكره من قبل
ن الطالب �ن اض عليه عندما يتم ذكر "المعلمون ب�ي ض أن الألفة مع الطالب هو ما تم الع�ت من المف�ت  149 

ي الملحق C91 تستحق المزيد من التحقق.
ن فقط من مصادر المعلومات الرئيسية إل ان جميع العنا� �ن واحد أو اثن�ي

.D.18 الملحق  150

، و"تسلية الأطفال" من قبل ٪7. ن تم ذكر "مراقبة إدارة المدرسة" من قبل 8٪ من المستجيب�ي  151

.C.92 الملحق  152

 بالتطرق إل أولويات الجهات المانحة والمنظمات غ�ي الحكومية لم يذكر مصادر المعلومات الرئيسية عن عمليات التنسيق )انظر الشكل 23.2( و
عوضاً عن ذلك طلبوا تشكيلة من المساعدة المادية.152 ومن غ�ي الواضح ما الذي كان يفكر به المستبينون عىل وجه التحديد عند طلب "الدعم الصحي 

ي الخدمة أو أنها قد تش�ي إل تدريب الطاقم 
والنفسي الجتماعي". قد يشمل إنشاء العيادات أو تقديم الدعم المالي للممرضات والمستشارين �ن

ي المائة( 
ة �ن ي هم بحاجة إل تغطيتها. رأى عدد صغ�ي )أقل من عرسش

شارة إل المواضيع ال�ت ن دون الإ . ُذِكرت الدورات التدريبية للمعلم�ي المدرسي الحالي
بية. وكالسابق، فأن هذه  ن أداء مديريات ال�ت ي ان تقوم المنظمات غ�ي الحكومية بتحس�ي

بية ل تؤدي دورها بفعالية وكانوا يرغبون �ن بأن مديريات ال�ت
الطلبات تحتاج ال المزيد من التفاصيل.

الدعم النفسي الجتماعي للطالب

توف�ي الأثاث و الوسائل التعليمية

التواصل مع أولياء أمور الطالب

بوي الهتمام بالواقع ال�ت

تنظيم دخول وخروج الطالب

هيئة تدريس مؤهلة

الأمن والأمان

زيادة أنشطة مجموعات الشباب

ي الفناء
ن الطالب �ن المعلمون ب�ي

ن الذين ل يعملون التعامل مع المعلم�ي

اثنا عرسش بنداً آخر

60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

ن عىل كل سلطة من السلطات المدرسية أن تُع�ن به، وفقاً لمصادر المعلومات الرئيسية151 الشكل 22.2 ما الذي يتع�ي

رة إعادة تأهيل المدارس المت�ن

الكتب المدرسية واللوازم للطالب

توف�ي القرطاسية

دعم مادي

دعم صحي ونفسي اجتماعي

معدات تربوية

معدات ترفيهية
ن دورات تدريبية للمعلم�ي

بية تفعيل مديرية ال�ت

سبعة بنود أخرى

60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

ن والمنظمات غ�ي الحكومية الشكل 23.2 أولويات المساعدة من المانح�ي
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ي القوائم.
الملحق B.22 من غ�ي الواضح ما المقصود بـ "أنشطة اليونيسيف" بما أن دعم اليونيسيف يعطى من أجل أنشطة مدرجة أصالً �ن  153

الملحق E.16 توفر "الأندية المدرسية" فرص تعليمية ابداعية واستدراكية للطالب.  154

ي
ي الشكل: مرة واحدة �ن

ن �ن ي هي من مدارس الجنس الواحد، مرت�ي
. يتم تمثيل المدارس الثانوية الأربعة، ال�ت ن ن الجنس�ي أربع مدارس لالأولد، أربع مدارس للبنات، 48 مدرسة مختلطة ب�ي  155 

المرحلة الثانوية ومرة أخرى كمدرسة بنات او كمدرسة اولد.

ن ي تستلمها المدارس إستناداً عىل مشاهداتهم )انظر الشكل رقم 24.2(.153 وذكرت مجموعات المعلم�ي
 ذكر العدادون انواع المساعدة الحقيقية ال�ت

ي المائة تلقوا مواد للنظافة الشخصية و 12
ات وقرطاسية و 15 �ن ن ي المائة تلقوا تجه�ي

ي المائة( تلقت دعماً للطالب مع 76 �ن
 بأن 48 مدرسة )81 �ن

ي تصليحات البنية.
ي المائة تلقوا دعماً لالأندية المدرسية.154 بالإضافة إل ذلك تلقت المدارس مساعدة �ن

�ن

ن عن ما يجب ان تقوم السلطات و المنظمات غ�ي الحكومية بإعطاءه الولوية عند توف�ي المساعدات. يوضح الشكل 25.2 أجوبتهم.155  سئل المعلم�ي
 ومن المالحظ أن مدرسي المدارس الثانوية أك�ش قلقاً من المجموعات الأخرى حول إصالحات المدرسة، ولكن عىل ما يبدو لم يكن لديهم مشكلة مع
ي مدارس الذكور بأن المدارس بحاجة ماسة للحصول عىل 

ن �ن ن أو المستشارين. أعربت مجموعات المعلم�ي ن المؤهل�ي ي المدرس�ي
الكتظاظ أو النقص �ن

ن أو بحاجة للدورات التعليمية. أعربت  ن المؤهل�ي ي المعلم�ي
الدعم المادي والمعنوي أك�ش من المجموعات الأخرى ولكنهم لم يعانوا من نقص �ن

ي المدرسية.
عادة تأهيل المبا�ن ة لإ المدارس المختلطة، وهي المدارس ذات الأغلبية، عن حاجة كب�ي

الحقائب المدرسية والقرطاسية

دورات صيفية ترفيهية وتربوية

ي
صيانة المبا�ن

الرعاية الصحية والنفسية الجتماعية

الدعم المادي

أنشطة اليونسيف

70  60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

الشكل 24.2 المساعدة المقدمة إل المدارس من قبل المنظمات غ�ي الحكومية ومنظمات أخرى
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ات ن المعدات والتجه�ي

إصالح وتجديد المدرسة

الدعم المادي والمعنوي

تخفيض الأكتظاظ

دورات تربوية

ن ن مؤهل�ي توف�ي معلم�ي

توف�ي مستشار نفسي اجتماعي / اجتماعي

بندان آخران

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

الشكل 25.2 أولويات المساعدة من السلطات أو المنظمات غ�ي الحكومية، كما ع�ب عنها المعلمون

ذكور

إناث

ثانوي

أساسي مختلط
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ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 42.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  156

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 32.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  157

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 30.  158

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 31.  159

التعليم للجميع EFA 2014 الصفحة 112.  160

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، تموز 2014، الصفحة 39. خطة استجابة المساعدات الإ  161

خطة الستجابة للعمليات النسانية السورية من تركيا )SHO(، الصفحة 18.  162

خطة الستجابة للعمليات النسانية السورية من تركيا )SHO(، الصفحة 20.  163

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، تموز 2014، الصفحة 3. خطة استجابة المساعدات الإ  164

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 3.  165

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 36.  166

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 35.  167

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 34.  168

اليونسيف سوريا، الصفحة 23.  169

توقف التعليم، الصفحة 9.  170

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 36.  171

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، تموز 2014، الصفحة 39. خطة استجابة المساعدات الإ  172

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، تموز 2014، الصفحة 39. خطة استجابة المساعدات الإ  173

ي حالت الطوارئ )INEE( تحذر من 
ي حالت الطوارئ فإن الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

ن أنه من المناسب للوكالت الدولية المساعدة �ن ي ح�ي
�ن

 "إعطاء وعود مسبقة ل يمكن الوفاء بها" أو تقديم العون بطريقة قد تزيد من النقسام.156 ان الرشادات الخاصة ب الشبكة العالمية لوكالت
ي إعداد قوائم المستفيدين،

ي حالت الطوارئ تؤكد ايضا عىل مبدأ "ل تؤِذ أحداً". ان الستخدام غ�ي السليم أو المضلل للنفوذ المحىلي �ن
 التعليم �ن

ي أمس الحاجة داخل منطقة معينة. قد يكون هذا صحيحا خاصة عند تقديم 
عىل سبيل المثال، قد يضيع التوزيع المحايد المقصود لمن هم �ن

تعويضات مالية لأفراد التعليم.157

ي هذا الشأن. ليس انه لم يتم تحقيق أهداف 
عىل صعيد متصل، فأن التدخالت المخطط لها تتطلب تمويالً ولكن هنالك الكث�ي من العواقب �ن

ة.159 عالوة عىل ذلك، وح�ت مع هذه الهداف  التمويل158 ولكن هذه الأهداف قد تكون متواضعة للغاية بالنسبة لالحتياجات التعليمية المبا�ش
المتواضعة فأن جهود التمويل ل تلبيها. وأشار التقرير الحادي عرسش للرصد العالمي لتوف�ي التعليم للجميع بأن الجهات المانحة الدولية لم ترق إل 

ي فجوة التمويل السنوية العالمية للتعليم الأساسي بمبلغ 26 مليار دولر 
ي عام 2000 وبالتالي ساهموا �ن

ي داكار / السنغال �ن
ام بما وعدوا به �ن ن الل�ت

ي سوريا. حالياً، قام مكتب المم المتحدة لتنسيق الشؤون النسانية )OCHA( مع الوكالت بتنسيق خطة ذات 
.160 نفس الحالة يمكن ايجادها �ن كي أم�ي

ي الوقت المناسب. بالنسبة لقطاع التعليم، 
ن بالتعهد بدعم وتقديم الدفعات المالية �ن ن الدولي�ي كلفة تنفيذ مقدرة. وبعد ذلك اعتمدوا عىل المانح�ي

161 وكانت خطة 
كي ي عام 2014 بحاجة إل 103 مليون دولر أم�ي

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP( �ن كانت خطة استجابة المساعدات الإ
.162 لم تقدم الخطط أي ادعاء بأنها قادرة عىل  كي الستجابة للمساعدات من تركيا منتصف 2014 إل منتصف 2015 بحاجة إل 20.1 مليون دولر أم�ي

ة حيث أنه من المرجح الوصول إل جزءاً فقط من الأطفال والشباب ممن هم بحاجة إل فرص التعلم  : "إن الحاجة كب�ي ن الوصول ال جميع المحتاج�ي
ي التمويل.164

ي عام 2014 بأن التنفيذ قد تأخر جزئياً بسبب النقص �ن
الوقائية".163 اشتك تقرير )SHARP( النصف السنوي �ن

ن  ي تغطي سوريا وأطفال الالجئ�ي
ورياً إذا ما كان للتقدم أن يستمر. بالنسبة لمبادرة ل لضياع الجيل، ال�ت نفاق أمراً �ن وعىل صعيد متصل، فأن تتبع الإ

ي الدول الخمس المجاورة، لم يكن هناك عىل ما يبدو تتبع مركزي للتمويل عن كيفية �ف الموال و عن أحسن الممارسات مما جعل
ن �ن  السوري�ي

من الصعب رصد فجوة التمويل.165

ي المؤلفات الدبية:
تشمل التوصيات �ن

كاء التنمية(.166 نفاق عىل التعليم )من قبل �ش الحصول عىل تقييم تكلفة احتياجات أك�ش دقة ونظام أفضل لتتبع الإ  •

ي سوريا والمنطقة.167
تقديم تمويل طويل الأجل ويمكن التنبؤ به لوضع خطة تعليمية شاملة �ن  •

امج ذات الصلة.168 ي ال�ب
ي تبذلها الجهات المضيفة من أجل استيعاب الطالب �ن

التمويل الكامل للجهود ال�ت  •

ي طريقة إدارة الخيارات.169
ي صندوق تمويل مدور لمساعدة المدارس والنظر �ن

التفك�ي �ن  •

170. ن ن إضافي�ي ن معلم�ي الحصول عىل تمويل دولي يدعم تعي�ي  •

ي استعمال المساعدات.171
السماح بقدر أك�ب من المرونة �ن  •

ن 3 – 17 سنة يصل  اوح ما ب�ي ن بعمر ي�ت نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP( إل ان عدد المحتاج�ي تش�ي سجالت خطة استجابة المساعدات الإ
نامج.173 ي تنفيذ ال�ب

كاء �ن حة.172 ساهم ثالثون من الرسش ي إطار الأنشطة المق�ت
ال 3.9 مليون ولكن لم تتم تغطية سوى 316,778 �ن
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. ان التخطيط الواقعي ممكناً فقط اذا كان  ي
ي سوريا من التعا�ن

ن نظام التعليم �ن وري لتمك�ي بصورة عامة، إن التمويل المتوقع و الطويل الأمد �ن
نفاق عىل المدى المتوسط  التمويل مضمون و يوفر بالوقت المناسب. بنفس الشكل الذي يتم فيه تشجيع الحكومات الوطنية عىل وضع أطر عمل لالإ
ي يتم التخطيط لها. تعتمد استدامة التدخالت غالباً عىل الستثمار 

ة ال�ت كاء ينبغي أن يؤمن عىل الأقل قبل عام من الف�ت الأمد فإن التمويل المتاح للرسش
ن أو أك�ش قبل الحصول عىل النتائج المتوقعة. حالياً، تش�ي الأدلة ال ان التخطيط يكون مكتمالً بدون ضمانات معقولة  ة متواصلة من سنت�ي خالل ف�ت

رين. ة جداً بالنسبة لالحتياجات الُملّحة لالأطفال المت�ن ي هي بالفعل صغ�ي
، وال�ت ن يفاء بتعهدات المانح�ي بالإ

التحليل

ورية لكافة مراحل حالت الطوارئ  إن الوضع المثالي هو "جمع المعلومات وتحليلها يجب أن ينتج بيانات تعليمية شفافة ومتاحة للعامة ومصنفة و�ن
ة الأجل فإن البيانات الدقيقة مرغوبة من أجل التخطيط الفعال. ".174 ح�ت بالنسبة للتدخالت القص�ي ي

ح�ت الوصول إل التعا�ن

نسانية إل تصورات وأولويات الناس من  ي التحليل وذلك لتجنب إسناد الستجابة الإ
ن أن "التصورات المحلية والمعرفة يجب أن تكون مركزية �ن ي ح�ي

�ن
ي سوريا176 يجعل من غ�ي العمىلي تطبيق تقنيات العينات العشوائية لجمع البيانات. 

الخارج"،175 إن صعوبة أو استحالة الوصول إل بعض المناطق �ن
ي سوريا قد استخدمت العينات الهادفة بصورة اساسية باستثناء الإحصاء المدرسي السنوي. 

ي تحلل الوضع �ن
وبالتالي فإن المؤلفات الدبية الحالية ال�ت

 ونتيجة لذلك، فأن التقييمات ذات النتائج غ�ي المكتملة كان يجب أن تستكمل بالدروس المستفادة من سياقات أخرى )البديل هو تأخ�ي المساعدة
ح�ت التقييم الشامل، وهو خيار غ�ي مرغوب فيه(.

ن داخلياً وأن يتم جمع بيانات  وانطالقاً من واقع صعوبة الحصول عىل البيانات، أوصت اليونيسيف بإجراء تقييمات عىل الحتياجات التعليمية للنازح�ي
ن داخل وخارج البالد، وأن الجهات الفاعلة الذين يمكنهم الوصول إل بيانات  منسقة بشكل أفضل دورياً من الوافدين الجدد إل مخيمات الالجئ�ي

 .4Ws متفرقة حول التعليم يجب أن يشاركوا هذه المعلومات بشكل منتظم وبتنسيق متفق عليه مسبقاً.177 ال حد ما، تم إجراء ذلك من خالل
يك تظهر صورة تراكمية واضحة لالستجابة النسانية. وال حد ما، يتم تجميع البيانات عىل مستوى  وبالحصول عىل تقارير شهرية من قبل كل �ش

ي للمعلومات( وبذلك تكون القرارات المستقبلية أك�ش
ي صيغة مفهومة وسهلة )خرائط او مخطط بيا�ن

كاء �ن  مجموعة عمل قطاع التعليم وتتاح للرسش

إطالعا بالدلئل.

بالرغم من ان هذا المسح يوفر معلومات جديدة وان جهود التدخالت القيادية يمكن ان تستند عىل البيانات الُمَقَدمة إل أن الدراسة ما زالت تحمل 
ي مناطق ريفية 

ي حدود ضيقة ويعود ذلك جزئياً لصغر حجم العينة. إذ كانت هناك فقط خمس مدارس �ن
قيوداً جادة. كان تجزئة البيانات ممكناً �ن

ن فقط من مدارس  ي ثالث محافظات( من أصل 59 مدرسة ؛ وكانت فقط أربع من المدارس هي للمرحلة الثانوية )الصفوف 10 – 12(؛ ومدرست�ي
)تقع �ن

ناث. عالوة عىل ذلك، وكما ذكر سابقا، فان هذا المسح ل يستخدم العينة العشوائية مما يجعل من  التعليم الأساسي للذكور، وخمس مدارس فقط لالإ
المستحيل عمل استقراء للبيانات و تشكيل استنتاجات و تعميم مقارنات / تضادات لفئات المدارس المختلفة. ثانياً، لم يستند التحليل عىل مجموعات 

ي الدراسة الستطالعية إمكانية الحصول عىل معلومات مفصلة عن كل جانب منها.
 البيانات الكاملة. ثالثاً، أعاقت مجموعة واسعة من الجوانب �ن

ناث والذكور، وسئل مدراء المدارس ن الإ ي الحضور ب�ي
 عىل سبيل المثال، ُطلب من مصادر المعلومات الرئيسية إعطاء انطباعاتهم عن الختالفات �ن

حول معدلت الترسب التقديرية. وبذلك فان دراسة أك�ش دقة تتطلب بيانات حضور الطالب ومعدلت ترسب مصنفة حسب النوع الجتماعي، ويجب 
أن تكون البيانات مستمدة من السجالت المدرسية الموثوقة.

رة.178 قد تشمل خطة التنفيذ إعطاء  تدمج بعض المؤلفات الدبية التقييم الرسيع مع خطط التنفيذ من أجل مساعدة الأطفال والمدارس المت�ن
ي كانت قد بدأت بالفعل.

دعم جديد أو مواصلة الأنشطة ال�ت

ي ذلك التشديد عىل أهمية المدارس كمالذ آمن للحا�ن وضامنة للتقدم 
ي جميع أنحاء البالد، بما �ن

تاحة التعليم �ن إن الدعوة من أجل "تأييد قوي لإ
ي جزء منها 

ي حالت الطوارئ )INEE( إذ أنها �ن
اتيجيات الستجابة" التابعة للشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن ة ب "اس�ت ي المستقبل"179 يرتبط مبا�ش

�ن
موجهة إل الجهات المانحة المحتملة.

اتيجية )SRP( توفر محتويات لرصد  نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP( وخطة الستجابة الس�ت بالرغم من ان خطة استجابة المساعدات الإ
التداخالت فان القليل من التفاصيل متوفرة عن ما تم إكماله.

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 21.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  174

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 38.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  175

ي إجراء التقييمات والمراقبة الميدانية بسبب القيود عىل الوصول )الصفحة 3(.
يذكر تقرير )SHARP( النصف سنوي للعام 2014 صعوبة �ن  176

اليونسيف سوريا، الصفحة 23.  177

نظرة شاملة عىل الحتياجات النسانية )HNO(، عىل سبيل المثال.  178

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013، الصفحة 78. خطة استجابة المساعدات الإ  179
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ي تمت مراجعتها عىل مراجعات دورية من أجل تحديد إل أي مدى تحققت المخرجات المستهدفة.180 بالرغم من 
لم تتضمن اي من الوثائق ال�ت

ي مرحلة لحقة.181 
ان هناك توصية من كانون الأول 2012 بأن "التحليل عىل المستوى الكىلي لتأث�ي الأزمة عىل النظام التعليمي ككل" سوف يجرى �ن

ة المدى وطويلة المدى إل تلك الوثيقة. وبانتظار مثل هذا التقييم يتم ضم التوصيات قص�ي

ي تمت مراجعتها عىل اي مراجعات دورية 
ي للبيانات الإحصائية عن المدارس هو جزء هام من إدارة التعليم لم تتضمن الوثائق ال�ت

إن الجمع الروتي�ن
. ويسمح هذا بدوره  ن ن المتدرب�ي من أجل تحديد حيث انه يسمح بتشكيل توجهات ووضع تنبؤات حول الحاجة إل البنية التحتية والمعدات والمعلم�ي

ي الريف أو النواحي. و يمكن أيضاً أن تكون 
ي الخدمة و تطبيق التعليم المدرسي �ن

وعهم �ن ن ما قبل �ش بالتخطيط للتنفيذ المنظم لتدريب المعلم�ي
ي إدارة مدرسة ذات كفاءة وفعالية.

البيانات التاريخية عن الحضور والترسب من المدارس وأداء الطالب مفيدة �ن

بية – نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( توفر معلومات مفيدة و موحدة عن كافة المدارس  ي يتم جمعها سنوياً من قبل وزارة ال�ت
إن البيانات ال�ت

ي أقرب وقت ممكن بعد جمعها. وينبغي 
كاء التنمية �ن ي تمكنت الوزارة من البقاء عىل اتصال معها.182 ينبغي مشاركة هذه المعلومات مع �ش

ي البالد ال�ت
�ن

ات اك�ش تكراراً.  ي لختبارات الطالب وامتحانات الشهادة العامة عىل ف�ت
ي والناتجة من عمليات التقييم الوط�ن

ايضا جمع البيانات ذات النوع الإحصا�أ
ي أن يؤدوا دوراً أقوى.

كاء التنمية �ن ويمكن لهذا النوع من البيانات ان يساعد �ش

4 الوصول وبيئة التعلم

رين عىل التكيف مع أوضاعهم وتسوية أمور حياتهم ]…[ موفراً بذلك معرفة منقذة  ي مساعدة الناس المت�ن
بسبب ان "التعليم يلعب دوراً حاسماً �ن

ي أن
ي التعليم"183 فأن هذا يع�ن

نصاف والجودة �ن ن الإ  للحياة ومهارات من أجل البقاء عىل قيد الحياة، و]…[ يوفر فرصاً للتغي�ي من شأنها تحس�ي
ي وقت الأزمات أو الطوارئ. وبالتالي فأنه يجب اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان عدم استثناء الأطفال من ذلك.

ايد ول تنقص �ن ن أهمية التعليم ت�ت

ي 
ن أن معدلت اللتحاق بالمدارس الثانوية كانت 76 �ن ي ح�ي

قبل الأزمة كان اللتحاق بالمدارس يوصف عىل أنه شبه عالمي لصفوف التعليم الأساسي �ن
ي 

ي التعليم الأساسي 121.5 �ن
ي المعدل. وكانت هذه النسب مستقرة لمدة خمس سنوات. ففي عام 2010 كانت نسبة اللتحاق الإجمالية )GER( �ن

المائة �ن
ي المائة للمرحلة الثانوية.184

المائة، و73.4 �ن

ي الجدول 6.2 لاللتحاق بالتعليم الساسي )الصفوف 1 – 9( للعام الدراسي 2014 / 15 كان 
حسب بيانات نظام معلومات ادارة التعليم )EMIS( �ن

ن ان اللتحاق  ي ح�ي
، �ن ي كانت النسبة أك�ش

ي الثانوي المه�ن
اللتحاق 56 بالمائة مما كان عليه قبل الأزمة. انخفض اللتحاق بالثانوي العام بنسبة أقل، و�ن

ي النظام التعليمي ثابتة أو ازدادت قليالً )ما عدا اللتحاق 
ناث �ن ي المائة عن مستواه قبل الأزمة. بقيت نسبة الإ

ي قد انخفض إل 11 �ن
ي ما قبل البتدا�أ

�ن
بالمدارس الثانوية المهنية(.

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 48.
"المخرجات" مقابل "النتائج". قارن مع الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  180

اليونسيف سوريا، الصفحة 23.  181

ن  ي سوريا، ولكن منذ بداية الأزمة أصبح التصال ب�ي
بية والتعليم )EMIS( متاحة لجميع المدارس الفاعلة والمسجلة �ن ح�ت العام الدراسي 2010 / 11 كانت البيانات من نظام معلومات إدارة ال�ت  182

ي دير الزور والرقة و درعا وإدلب والقنيطرة.
ي مجموعات البيانات �ن

ي بعض الدوائر الفرعية أو المحافظات مفقوداً مما ترك ثغرات �ن
الوزارة والمدارس �ن

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 54.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  183

ي سوريا )SINA(، الصفحة 33.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  184

ي بالآلف، 2010 / 11 و 2014 / 15
الجدول 6.2 اللتحاق الوط�ن

مستوى التعليم

 2014 / 15 كنسبة مئوية2014 / 201015 / 11
من 2010 / 11 ناثالمجموع ناثالمجموع٪ الإ ٪ الإ

17147194711حضانة الأطفال

4,774482,6944956الأساسي

414543195677الثانوي العام

ي
17742643336الثانوي المه�ن

5,537483,0964956المجموع
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.A.3 الملحق  185

ي سوريا )SINA(، الصفحة 32.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  186

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013، الصفحة 15. خطة استجابة المساعدات الإ  187

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013، الصفحة 26. خطة استجابة المساعدات الإ  188

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013، الصفحة 76. خطة استجابة المساعدات الإ  189

حوالي 22,350.  190

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، تموز 2014، الصفحة 40. خطة استجابة المساعدات الإ  191

التحليل لالقليمي لسوريا )RAS(، الصفحة 13، نقالً عن الأنروا.  192

السوريون النازحون، الصفحة 11.  193

السوريون النازحون، الصفحة 11.  194

ة  ي معدلت اللتحاق خالل ف�ت
، تظهر كل من محافظات الحسكة والسويداء وحماة والالذقية وطرطوس زيادة �ن ي

عند التدقيق حسب التوزيع الجغرا�ن
ي العام الأخ�ي لكل من دير الزور أو الرقة. بالنسبة للمحافظات الأخرى، 

. ل تتوفر بيانات عن اللتحاق �ن ن أربع سنوات185 ربما بسبب تدفق النازح�ي
 تراجع اللتحاق بالمدارس )حلب ودرعا بأك�ش من النصف(. بالنسبة لهؤلء الذين يخططون التداخالت فربما هناك حاجة ال تجزئة البيانات ال اك�ش

من ذلك.

ن داخلياً. ونتيجة لذلك، إذا لم تتطابق أرقام اللتحاق  ي المنطقة أو تدفق النازح�ي
ي �ن

قد تتذبذب نسبة اللتحاق عىل مدار السنة حسب الوضع الأم�ن
ي لجمع هذه البيانات. لنفس المنطقة ومن مصادر مختلفة فأنه من المهم أن يحدد التاريخ التقري�ب

ي الصفوف الولية مقارنة مع الولد الك�ب
 لم يظهر بوضوح و ربما يحتاج ال تفس�ي واضح عن سبب وجود نسب التحاق منخفضة لالولد �ن

)عادة ما تكون نسب اللتحاق اقل بالنسبة لالولد الكبار حيث انهم عىل الك�ش يتجهون للعمل من اجل مساعدة عوائلهم(. عادًة ما يؤثر الرأي القائل 
ي 

بأن التعليم لم يعد له قيمة عىل الأطفال الأك�ب سناً، لكن يبدو ان هذا ل ينطبق هنا. )ومع ذلك، قد يكون لهذا المنطق تأث�ي عىل التحاق الولد �ن

ف بها هي ايضا عامال رادعا لالأولد الأك�ب ي الحصول عىل شهادات المدارس المع�ت
ي السياق السوري فان الصعوبات �ن

 الصفوف الثانوية(. وخصوصا �ن
ي المدارس.

ن �ن سنا الباق�ي

ن التحاق البنات والولد. بصورة عامة، ليس هناك أدلة كافية لستخالص استنتاجات قاطعة عن أي من الختالفات ب�ي

شارة إل الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس إضافة إل أولئك الذين يذهبون  يستخدم أحياناً مصطلح "خارج المدرسة" بشكل فضفاض لالإ

ي
ي المدارس. أولئك الذين التحقوا لكنهم يغيبوا �ن

 إل المدرسة بشكل متقطع. يجب أن يخصص هذا المصطلح بدقة لأولئك الذين لم يلتحقوا �ن
ن عن عمل مدرستهم. هؤلء الطالب يمكن اعتبارهم ي فئة "خارج المدرسة" لأنهم يجدون أنفسهم متخلف�ي

ن لخطر إدراجهم �ن  كث�ي من الأحيان معرض�ي
ي خطر" الترسب.

"�ن

قدمت تقديرات لعدد الأطفال خارج المدارس )OOSC( من قبل مصادر مختلفة. تش�ي بعض التقديرات إل منطقة محلية فقط بينما يحاول آخرون 
ي دول الجوار.

ن �ن ن الذين يُعتقد بأنهم يرتادوا المدارس كالجئ�ي  تقديم تقديرات ‘لكل سوريا‘ آخذين بنظر العتبار أيضاً أعداد الأطفال السوري�ي
ي التحليل الكمي لهذه الدراسة يرد ادناه بعض الرقام الضافية.

بالضافة ال ما تم تقديمه �ن

ي نهاية عام 2013 كان هناك أك�ش من 1.7 مليون طفل خارج المدرسة: أك�ش من نصف 
ي سوريا )SINA( أنه �ن

يقدر التقييم المتكامل لالحتياجات �ن
ي سن الثانوي ل يرتادون المدارس بانتظام.186

ي المائة من الأطفال �ن
ي و 60 �ن

ي سن البتدا�أ
الأطفال �ن

ي كانون الأول عام 2013 أن عدد الأطفال خارج المدارس 1.1
نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP( �ن ي خطة استجابة المساعدات الإ

 ورد �ن
ي البالد

ن �ن ن الفلسطين�ي ي سوريا187 مع زيادة 1.26 مليون هم عرضة لخطر الترسب.188 بالإضافة إل ذلك، هناك 20,000 من أطفال الالجئ�ي
 مليون �ن

ي سوريا قد أغلقت بسبب
.189 ذكر التحديث بعد سبعة أشهر أن "ثمانية وستون من مدارس الأنروا الـ 118 �ن  ل يمكنهم الوصول ال التعليم المدرسي

190 قادرين عىل الوصول ال التعليم ن ن الفلسطين�ي ي عام 2014، مع ثلث فقط من 67,000 طالباً من الالجئ�ي
ار المتصلة بالأزمة أو انعدام الأمن �ن  الأ�ن

ي تموز 2014 أفاد التحليل القليمي لسوري )RAS(، نقالً عن وكالة الأونروا، بأن 39,600 طفل من
ي ح�ت حزيران".191 كذلك �ن

ة من كانون الثا�ن ي الف�ت
 �ن

ي
تا �ن ن اللتان نرسش ن الوثيقت�ي ن هات�ي ي مدارس أخرى.192 إن التفاوت الكب�ي ب�ي

ن يذهبون ال مدارس الأونروا والفصول المسائية �ن ن الفلسطين�ي  الالجئ�ي
. ي المدرسة هو أمر مح�ي

ن �ن ن الفلسطين�ي نفس الوقت حول عدد الأطفال الالجئ�ي

ن  ن ملتحق�ي ن الفلسطين�ي بية كمصدر بأن 26,039 من أطفال الالجئ�ي يفيد التحليل الكمي نقالً عن نظام معلومات ادارة التعليم )EMIS( التابع لوزارة ال�ت
ي عام 2011 )كانون الأول(.

( مقابل 66,091 �ن ي
ين الثا�ن ي 2013 )ترسش

�ن

ي المائة فقط من الأطفال لم يلتحقوا بالمدرسة ضمن مستوطنات ذات وصول ال البنية التحتية 
ووفقا لتقرير آب عام 2014، فأن حوالي 79 �ن

ن تميل أنماط الهجرة الدورية لجعل الوصول إل ي ح�ي
ي عدم توف�ي التعليم، �ن

 التعليمية.193 كما لعب بُعد بعض المستوطنات أيضاً دوراً �ن
التعليم النظامي متقطعاً.194
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ي
ي المائة و 73 �ن

ي المائة و 40 �ن
يعطي تقرير التعليم للجميع النسبة الجمالية لاللتحاق للمرحلة العدادية والمرحلة الثانوية والمجموع الثانوي للعام الدراسي المنتهي 2011 عىل أنها 92 �ن  195 

. المائة عىل التوالي

تقرير إدلب رقم 1، الصفحة 6.  196

تقرير إدلب رقم 2، الصفحة 2.  197

تقرير إدلب رقم 4، الصفحة 7.  198

تقرير إدلب رقم 3، الصفحة 1.  199

. نسانية، الصفحة 27. لم يكن من الواضح كم من هذه الزيادة كانت من قبل التعليم العالي تشتيت الإ  200

نسانية، الصفحة 33. تشتيت الإ  201

نسانية، الصفحة 5. تشتيت الإ  202

داينمو 3، الصفحة 51.  203

ي الأك�ش ذكراً لعدم حضور الأطفال ال المدرسة، التقييم المتكامل لالحتياجات 
ي سوريا )SINA(، الصفحة 32 ]لوحظ بأنه السبب الثا�ن

نسانية، الصفحة 38؛ التقييم المتكامل لالحتياجات �ن تشتيت الإ  204

ي سوريا )SINA(، الصفحة 34[.
�ن

ي سوريا )SINA(، الصفحة 34.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  205

يقدر التحليل الكمي عدد الأطفال ممن هم خارج المدرسة )OOSC( استنادا عىل بيانات نظام معلومات ادارة التعليم )EMIS( بحوالي 2.1 مليون طفل 
ي العام الدراسي 2014 / 15، اك�ش قليال من السنة الماضية عىل الرغم من 

( كانو خارج المدرسة �ن ي عرسش
بعمر المدرسة )من الحضانة ال الصف الثا�ن

الجهود لعكس هذا التوجه.

ي الأسبوع التالي ازداد العدد إل ما 
ن من نيسان 2015، أبلغت محافظة إدلب عن نزوح 77,000 شخص بسبب تصاعد الأزمة.196 و�ن ن الأول�ي ي الأسبوع�ي

�ن
ن  ي سن المدرسة من ضمن هؤلء النازح�ي

يقدر بحوالي 197101,800 وبحلول نهاية الأسبوع الخامس وصل العدد إل 198.133,831 وقد اضطر الأطفال �ن
ح  ن ي هربت إليها أ�هم وخاصة أن بعض العائالت كان ت�ن

ي المنطقة ال�ت
ي مرحلة حرجة من السنة ولم يفلحوا بالعثور عىل مكان �ن

لمغادرة مدارسهم �ن
ي غضون بضعة أسابيع.199

للمرة الثانية أو ح�ت المرة الثالثة �ن

ئ للتعلم الوصول المتكا�ف

ي أدت إل تراجع الطلب عىل التعليم. 
أ للتعلم بصيغة العرض والطلب. تدرس المؤلفات الدبية العوامل ال�ت يمكن ان ينظر ال الوصول المتكا�ن

ي حال كون المرافق المدرسية غ�ي امينة أو ضمن 
خالل اوقات عدم الستقرار فأنه من غ�ي المرجح ان تكون حمالت العودة ال المدارس ناجحة �ن

وح ال انخفاض الطلب  ن مسافة آمنة او اذا كان الرشاد ذو نوعية جيدة. حيث يمكن ان يؤدي الفقر والبطالة والصدمة الناتجة من التعرض للعنف و ال�ن
ات و النقل ال منع الطفال من اللتحاق بالمدرسة. و حسب المؤلفات الدبية فقد ازداد  ن عىل التعليم. قد تؤدي مصاريف الزي المدرسي والتجه�ي

ي المائة.200
ي مجال التعليم بنسبة 74 �ن

الرقم القياسي لأسعار المستهلك )CPI( خالل السنوات الثالث الأول من الأزمة �ن

وح المتكرر. ومع تفاقم الأزمة خالل السنوات الثالث الأول، ن ي الوصول ال التعليم حيث انترسش هذا بصورة اك�ب بسبب ال�ن
 يشكل الفقر أيضاً عائقاً �ن

ي
ن وظائفهم. وبحلول نهاية عام 2013، كان 54 �ن ي المائة من السكان إل الفرار من منازلهم201 وبالتالي فقد العديد من المعيل�ي

 اضطر45 �ن
ي شملها 

ي المائة من أصل 104 من النواحي ال�ت
ي نيسان 2014، أفاد 49 �ن

ي فقر مدقع.202 �ن
ي المائة �ن

ي فقر شديد و20 �ن
المائة من السكان يعيشون �ن

ي
ي المائة ال أن أولئك الذين يعيشون �ن

ي المالجئ؛ وأشارت نسبة 29 �ن
ن داخليا هم أولئك الذين يعيشون �ن  المسح بأن معظم الفئات الهشة من النازح�ي

ي ظل هذه الظروف فأنه من المرجح أن يتنحى تعليم الأطفال جانباً.204 وكذلك فأن احتمال التحاق الأطفال 
المنازل الفارغة كانوا الأك�ش ضعفاً.203 و �ن

ون أنفسهم مستقرين بما فيه الكفاية لبدء المدرسة، ي المجتمع المضيف205 حيث ل يعت�ب
 من الأ� النازحة بالمدرسة أقل مقارنة مع الأطفال �ن

ي يضطر فيها الطفال ال تغي�ي 
ة فقط قبل أن ينتقلوا مرة أخرى. بالضافة ال ذلك، كلما ازداد عدد المرات ال�ت ة قص�ي وان العديد منهم يبقوا لف�ت

المدارس كلما كان من المرجح انقطاعهم تماماً عن المدرسة.

الجزء 2 التحليل النوعي

المربع 2.2 مصطلحات من المحتمل أن تكون مربكة: "الحضور"

ي 
ي سياقات أخرى يع�ن

ي كث�ي من الأحيان. �ن
ي المدرسة ح�ت وإن لم يكن الطفل موجوداً �ن

يستخدم مصطلح الحضور أحياناً بمع�ن اللتحاق أو التسجيل �ن
ي حالت أخرى.

ن أنه قد يكون غامضاً �ن ي ح�ي
ي سياقات أخرى قد يكون المع�ن واضحاً �ن

ي المدرسة. و�ن
الحضور الوجود المادي �ن

ي المرحلة الأساسية"
ي كانون الأول 2013 )الصفحة 33(، عىل سبيل المثال، إل "معدل الحضور �ن

ي سوريا )SINA(، �ن
 يش�ي التقييم المتكامل لالحتياجات �ن

ي المرحلة الأساسية 
ي المتوسط. يبدو من السابق أن معدل الحضور �ن

ي المائة �ن
ي المتوسط ومعدل الثانوية 76 �ن

ي المائة �ن
ب من 100 �ن قبل الأزمة بأنه يق�ت

ن بقوا بعيداً عن المدرسة، لكن معدل حضور الثانوي بأنه أشبه بالـنسبة الجمالية لالألتحاق )GER( لأنه من غ�ي المرجح  بمع�ن أن قلة من الطالب المسجل�ي
ي مكان آخر عىل نفس الصفحة، يشار إل نسبة اللتحاق الإجمالية بانها "مستقرة"

.195 و�ن ن ن عادة غائب�ي ي المائة من الطالب الملتحق�ي
 أن تكون نسبة 24 �ن

ي عام 2010.
ي المائة للتعليم الثانوي �ن

ي و 73.4 �ن
ي المائة للتعليم البتدا�أ

لمدة خمس سنوات قبل الأزمة، مع نسبة 121.47 �ن

ة إل أن ن مش�ي ن الثنت�ي ن النسبت�ي نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013 )الصفحة 77( ب�ي َت خطة استجابة المساعدات الإ ن
َ  َم�ي

القطاع سيحاول "جمع بيانات اللتحاق والحضور مصنفة حسب النوع الجتماعي".
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اليونسيف – سوريا، الصفحة 17.  206

اليونسيف – سوريا، الصفحة 18.  207

المستقبل تحت التهديد، الصفحة 35.  208

داينمو 4، الصفحة 53.  209

اليونسيف سوريا، الصفحة 13.  210

التحليل القليمي لسوريا )RAS(، الصفحة 13.  211

تقرير إدلب رقم 4، الصفحة 7.  212

تقييم حماية الطفل، الصفحة 13.  213

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 55.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  214

اليونسيف سوريا، الصفحة 14. توقف التعليم، الصفحة 9 الدعوات لوقف دمار المدارس.  215

اليونسيف سوريا، الصفحة 7.  216

اليونسيف سوريا، الصفحة 17.  217

نظرة شاملة عىل الحتياجات النسانية )HNO(، الصفحة 91.  218

التحليل القليمي لسوريا )RAS(، الصفحة 13.  219

قد تتوفر وسائل النقل إل المدرسة ولكن قد ل يمكن تحمل تكلفتها.206

ي صحي لالأطفال وهو الأمر الذي قد يمنعهم أيضاً من ارتياد المدرسة.ان تلبية الحاجات الساسية، 
ة قادرة عىل توف�ي نظام غذا�أ ل تكون الأ� الفق�ي

ي حالت الفقر، يمكن معالجته من خالل توف�ي الطعام والمالبس ومواد التعلم207 وهو ما يفرس السبب وراء تشجيع الجهات 
والذي قد يكون صعبا �ن

208. ن المانحة والبلدان المضيفة عىل دعم التداب�ي الرامية إل زيادة سبل عيش الالجئ�ي

ي
رسال الأطفال إل المدرسة" عىل أنه العامل الرئيسي لبقاء الأطفال خارج المدارس �ن ي 2014 أُش�ي إل "عدم توفر المال لإ

ين الثا�ن ي نهاية شهر ترسش
 �ن

ي 
ي المائة(، وانعدام الأمن �ن

ن لم تُدفع رواتبهم )49 �ن ي المائة(، و معلم�ي
ي شملها المسح، تليها عمالة الأطفال )65 �ن

ي المائة من المناطق ال�ت
66 �ن

ي المائة(.209
المدارس )48 �ن

ي كث�ي 
ي الأزمة. و�ن

اضطرت العديد من العائالت إل العتماد عىل أبنائهم، وخاصة الأطفال الأك�ب سناً، لرفد دخل الأ�ة210 ربما لأن المعيل قد ُقِتَل �ن
ي من 

�ت ي الجزء الرسش
ي من 2014 ُشِهَدْت عمالة الأطفال �ن

ن عن أ�هم أن يتدبروا أمورهم بأنفسهم. خالل الربع الثا�ن من الأحيان عىل الأطفال المنفصل�ي
محافظة حلب.211 وعندما يرتبط الأطفال بعمل منتظم فأن احتمالية عودتهم إل المدرسة تتناقص.

ن كانوا بحاجة للعمل212 ايدة من الأطفال النازح�ي ن ي نيسان 2015 أُفيَد بأن هناك أعداداً م�ت
ي إدلب �ن

 بعد مجرد خمسة أسابيع من اشتداد القتال �ن
عالة أ�هم. اض ان ذلك لإ عىل اف�ت

ي النصف الأول
ي المجموعات المسلحة. أظهر مسح لكل المحافظات �ن

 وصف احد التقارير بأن سبب كون الطفال خارج المدرسة هو تجنيدهم �ن
ي المائة من 

ن يعرفون شخصيا عدداً من الأطفال الذين انضموا للجماعات المسلحة، وذكر بأن 21 �ن ي المائة من المستبين�ي
من عام 2013 بأن 40 �ن

ناث عىل حد سواء كانوا عرضة لخطر التجنيد.213 الذكور والإ

تتحمل السلطات الوطنية المسؤولية القصوى لضمان أن "يمكن وصول جميع الأفراد إل فرص تعليم ذو جودة عالية و ذات صلة ".214 ويشمل هذا 
امج التعليمية ذات الصلة والنوعية المعقولة من دون عوائق للوصول إليها. ي يمكن ان تُقدم فيها ال�ب

توف�ي البنية المادية الآمنة والمالئمة وال�ت

ي تقرير 2012، كانت العقبة الثانية الأك�ش شيوعاً للدوام المدرسي هي الب�ن التحتية المدمرة.215
�ن

ي الصفوف الدراسية أو ال الحاجة إل إعادة تأهيل
وا كجزء من المسح إما ال النقص �ن ن الذين أُستش�ي  لفت انتباه جميع فئات المستبين�ي

رة. الغرف المت�ن

ي تستخدم كمالجئ 
ي المدرسية غالباً ما تكون المرافق الأول ال�ت

عندما يتم تهج�ي العائالت من منازلهم نتيجة لالأزمة أو الكوارث الطبيعية فإن المبا�ن
ي 

ي اث�ن
بية كانت المدارس تستخدم كمالجئ �ن ن داخلياً.216 ووفقاً لوزارة ال�ت يواء النازح�ي ي كانون الأول 2013، كانت تستخدم 1,499 مدرسة لإ

مؤقتة. �ن
ي المدرسية كانت 

218 إل أن المبا�ن ي الوقت الذي ينبغي فيه أن يكون هذا خيارا عىل المدى القص�ي
ي عام 217.2012 �ن

عرسش من المحافظات الأربع عرسش �ن
ة طويلة، مستبعدين بذلك العديد من الأطفال عن التعليم. عالوة عىل ذلك، عندما تغلق  ة من سوريا كمالجئ جماعية لف�ت ي أنحاء كث�ي

تستخدم �ن
ي تصبح متاحة عىل الفور 

المدارس لقضاء العطل فمن المحتمل أن يتم الستيالء عليها كمالجئ جماعية. ومن غ�ي الواضح ما إذا كانت هذه المبا�ن
للتعليم عندما يبدأ العام الدراسي الجديد.219
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اليونسيف سوريا، الصفحة 7.  220

اليونسيف سوريا، الصفحة 7.  221

اليونسيف سوريا، الصفحة 14.  222

اليونسيف سوريا، الصفحة 15.  223

قضايا حقوق الطفل، الصفحة 19.  224

قضايا حقوق الطفل، الصفحة 19.  225

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، الصفحة 77. خطة استجابة المساعدات الإ  226

ي سوريا )SINA(، الصفحات 32 – 34.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  227

داينمو 3، الصفحة 39.  228

التحليل القليمي لسوريا )RAS(، الصفحة 30.  229

تقرير إدلب رقم 1، نيسان 2015، الصفحة 6.  230

تقرير إدلب رقم 2، نيسان 2015، الصفحة 6.  231

تقرير إدلب رقم 3، نيسان 2015، الصفحة 5.  232

تقرير إدلب رقم 4، أيار 2015، الصفحة 7.  233

ي سوريا )SINA(، الصفحة 36.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  234

داينمو 3، تموز 2014، الصفحة 42.  235

ي المدرسية ع�ب المحافظات، وهذا يتوقف عىل حدوث او عدم حدوث نزاع. قبل الأزمة كان هناك ما يقرب من 22,000
 يختلف عدم توفر المبا�ن

رْت بشدة.221 ي كانون الأول 2013، وبحسب ما ورد فإن 2,400 مدرسة ُدِمرَْت أو تَ�ن
ي ذلك 118 مدرسة تابعة لالأونروا(.220 �ن

 مدرسة متاحة )بما �ن
ي 

ن 30 و 40 �ن ي حلب ودرعا كانت النسبة ب�ي
رت أو استخدمت كمالجئ بينما �ن ي إدلب إما ت�ن

ي المائة من المدارس �ن
ي الشهر نفسه، قدر بأنه 60 �ن

و�ن
ي 

ين �ن ي حزيران 2013، أفيد بأن عرسش
ي نيسان 2013، أفيد بأن 2,963 مدرسة قد دمرت.224 �ن

المائة.222 وقد وصفت بعض المدارس بأنها "مهجورة".223 �ن
بية  ين الأول 2013، أعلنت وزارة ال�ت ي ترسش

المائة من مدارس الدولة غ�ي متوفرة للتعليم إما بسبب الدمار أو بسبب تحويلها إل استخدامات أخرى.225 �ن
ن 4,100 و 4,500 مدرسة أصبحت خارج الخدمة.226 أن ما ب�ي

ي
ي حلب والحسكة وحماة وإدلب وحمص والالذقية �ن

ي نهاية عام 2013، فأن ما يقرب من نصف مساحات التعلم المتاحة كانت خارج الخدمة �ن
 �ن

ي 
ي آذار ونيسان 2014، فأن من أصل 6,420 مدرسة شملها المسح كانت 39 �ن

ي بعض المناطق الفرعية كانت تقريباً كلها خارج الخدمة.227 و�ن
ن أنه �ن ح�ي

ي إدلب.228
ي المائة �ن

ي الالذقية و 54 �ن
ي المائة �ن

ي حمص و 66 �ن
ي المائة �ن

 المائة منها خارج الخدمة. وكانت نسبة المدارس الخارجة عن الخدمة 67 �ن
ي دمشق خارج الخدمة مع استخدام 17 مدرسة كمراكز إخالء.229

ي أيار 2014، كانت 88 مدرسة �ن
�ن

ي حماة.230 بعد أسبوع،
ي إدلب وستة �ن

ي منطقة أريحا �ن
ة �ن ي المدرسية إل مالجئ جماعية: عرسش

 خالل نيسان 2015، تم تحويل عدد من المبا�ن
شارة إل ي حماة، مع الإ

ي إدلب وستة �ن
ت الأرقام إل ثمانية �ن ي حماة إل أربعة.231 وبعد أسبوع آخر، تغ�ي

رة �ن  تم تخفيض عدد المدارس المت�ن
اضيا قبل تصاعد القتال232 بحلول نهاية الأسبوع الأول من أيار 2015،  أن ثالث من المدارس الست كانت بالفعل تستخدم كمالجئ، اف�ت

ي أريحا.233
ة �ن ي المعرة وعرسش

ي إدلب وسبعة �ن
ي حارم وأربعة �ن

ي محافظة إدلب كمالجئ "أو لأغراض أخرى": 69 �ن
ن مدرسة �ن استخدمت تسع�ي

ي المستوطنات الغ�ي رسمية "يعزى أساساً إل الأزمة المستمرة وال حقيقة
ي شمال سوريا، وفقا لتقرير آب 2014، كان عدم حضور الأطفال �ن

 �ن
ي المائة فقط

 أن غالبية أماكن المستوطنات ل تتوفر فيها مرافق تعليمية". أظهر مسح للمخيمات، حيث يوجد 30,031 طفل، بأن 17 �ن

ي
ي المائة من الأطفال �ن

ين �ن ي سن الثانوي( يذهبون إل المدرسة. كان سبعة وعرسش
ي المائة �ن

ن �ن ي واثن�ي
ي سن البتدا�أ

ي المائة من الأطفال �ن
 )33 �ن

المخيمات ل يتوفر لهم مساحات تعلم قيد الخدمة.234

ي اتخذتها الأ� النازحة مكاناً للجوء قد 
ن البيت وأقرب مدرسة قد تجعل من المستحيل عىل الأطفال الذهاب إل المدرسة. الأماكن ال�ت ان المسافة ب�ي

قامة قد تكون لمدة  تكون بعيدة جداً عن المدارس القائمة. بالضافة ال ذلك، أن توف�ي المرافق المدرسية قد ل يكون ذو أولوية عىل أساس أن الإ
ة نسبياً. قص�ي

ن بأن "التمويل غ�ي الكاف" كسبب وراء كون  ي المائة من المستبين�ي
ي آذار ونيسان 2014، أفاد 22 �ن

ي تم الحصول عىل معلومات منها �ن
ي المناطق ال�ت

�ن
 ، ي

ي المائة بأن السبب هو الأمن وحالة المبا�ن
ي المائة بأن السبب هو استخدام المدارس كمالجئ، وأفاد 15 �ن

المدارس خارج الخدمة. أفاد ستة عرسش �ن
ن  ي او للمواد التعليمية أو لدفع رواتب المعلم�ي

ي المائة نقص طاقم العمل.235 ليس من الواضح ما إذا كان التمويل المطلوب بهدف إصالح المبا�ن
و13 �ن

أو لمزيج من هذه أو لأغراض أخرى.

الجزء 2 التحليل النوعي
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ن صفوف دراسية مسبقة الصنع ومرافق المياه وال�ف الصحي.236 وبحلول كانون الأول 2013، لم يكن إعادة تأهيل  أوصت المؤلفات الدبية بتجه�ي
ن ت�ي  الصفوف الدراسية وتوف�ي صفوف دراسية مسبقة الصنع والخيام كافياً لتلبية حاجة أماكن التعلم. وقد أدى ذلك إل الدوام بنظام الف�ت

ي تقوم بدور مضاعف كمدارس ومالجئ مما شكل ضغطاً إضافياً عىل
.237 كانت بعض المبا�ن ي

ن الح�ي تقريباً عىل التعليم البتدا�أ ك�ي  وال�ت
مرافق المياه وال�ف الصحي.238

ي مدارسهم )انظر الجدول رقم 7.2(. مع ذلك فأن مجموعة الصفوف هذه ل تتوافق مع 
ها �ن ي تم توف�ي

ذكر مدراء المدارس المراحل الدراسية ال�ت
239.)EMIS( ي قاعدة بيانات نظام معلومات ادارة التعليم

مجموعة الصفوف الواردة �ن

ي تقدمها المدارس المشمولة بالمسح
الجدول 7.2 الصفوف الدراسية ال�ت

الصفوف

عدد المدارس

نظام معلومات ادارة التعليم )EMIS(المدراء

17من الأول إل الرابع

3334من الأول إل السادس

62من الأول إل التاسع
ي عرسش

21من الأول إل الثا�ن

23من الخامس إل التاسع

18من السابع إل التاسع
ي عرسش

29من السابع إل الثا�ن
ي عرسش

34من العا�ش إل الثا�ن

5658المجموع

31مفقود

ي تقدمها )انظر الجدول رقم 8.2(.240 هذا ومن 
ي الأحياء المجاورة لهم والصفوف ال�ت

ذكر مصادر المعلومات الرئيسية عدد المدارس قيد الخدمة �ن
(؛ ولم يكن التعليم  ي عرسش

ي القنيطرة( تقدم التعليم الثانوي )الصفوف من العا�ش إل الثا�ن
الأحياء الريفية الخمس فأن كل المدارس باستثناء واحدة )�ن

ية. ي المناطق الح�ن
ي ل يتوفر فيها التعليم الثانوي كانت �ن

ة من الأحياء ال�ت ن من المخيمات المجاورة. وإن عرسش ي اثن�ي
الثانوي متوفراً �ن

ي تقدم الصفوف المشار إليها
ي الأحياء ال�ت

الجدول 8.2 عدد المدارس قيد الخدمة �ن

المحافظة

الصفوف

المجموعأخرى10 – 512 – 512 – 19 – 112 – 19 – 16 – 4

15154–4221011حلب

2161457–1312الحسكة

3217–1–191السويداء

72755111014988دمشق

101076553147درعا

7345–7––622حماة

8428–4––111حمص

914236–1361الالذقية

131671213144القنيطرة

51332225638ريف دمشق

312117–325طرطوس

64169412546226044471المجموع

الجزء 2 التحليل النوعي

اليونسيف سوريا، الصفحة 16.  236

ي سوريا )SINA(، الصفحة 32؛ تقرير الحالة، الصفحة 3.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  237

اليونسيف سوريا، الصفحة 17.  238

.D.17 الملحق  239

.C.14 الملحق  240
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ن كانت مدرسة واحدة عىل قرابة 5 كم. ي ح�ي
ي 13 مدرسة، �ن

ين �ن ن كيلوم�ت وكيلوم�ت ي 45 مدرسة، وب�ي
الملحق C.23 كانت المسافة أقل من كيلوم�ت �ن  241

.C.24 – 25 الملحق  242

الملحق C.26 لم تعط عدد الصفوف لمدرسة واحدة، وأعطيت 99 صف لمدرسة أخرى.  243

ن فيما إذا كان النظام عامالً. الملحق C.27 – 30 أفيد عن مدرسة واحدة بأن نظام المراحيض فيها يعمل، لم يعلم أربعة من المستبين�ي  244

.C.31 – 32 الملحق  245

.B.1 الملحق  246

رة كمجال / نطاق، وذلك لأنه قد تكون المدرسة الواحدة أفادت عن توقف العمل لأك�ش من سبب. الملحق C.75 )"أ"( والملحقC.17 )"ب"(. حيث أُعطي عدد المدارس المت�ن  247

.C.17 الملحق  248

.C.74 الملحق  249

.C.76 – 77 الملحق  250

ن هذه المدارس بقيت 34 مدرسة عاملة  أورد 59 من مصادر المعلومات الرئيسية بأن 57 من مدارسهم القريبة كانت قيد الخدمة قبل الأزمة.241 ومن ب�ي
ة  ي الحجم، إذ يوجد ثمان مدارس فيها أقل من عرسش

ة من الزمن.242 تنوعت هذه المدارس �ن باستمرار و استأنفت 20 مدرسة العمل بعد أن أغلقت لف�ت
243 حيث يتوفر  . كان هناك ثالث مدارس أك�ب ن 21 و 30 صف دراسي ن 11 و 20 صف دراسي و 16 مدرسة فيها ب�ي صفوف دراسية و 31 مدرسة فيها ما ب�ي

ن من ي أربع وخمس�ي
ناث والذكور. وتوفر �ن كة لالإ ي 35 من المدارس مرافق صحية مش�ت

ي كل من هذه المدارس مرافق مياه و�ف صحي، ويتوفر �ن
 �ن

ي هذه المدارس.245
ي تُدرَّس �ن

المدارس مرافق غسل اليدين.244 يعرض الجدول رقم 9.2 مجموعة الصفوف ال�ت

الجزء 2 التحليل النوعي

الجدول 9.2 المدرسة الأقرب لمصدر المعلومات الرئيسية: عدد المدارس مع الصفوف المشار إليها

المجموع10 – 712 – 712 – 79 – 58 – 512 – 19 – 112 – 19 – 16 – 4الصفوف

4356130133359العدد

ي المائة من 
ي الحياء المجاورة )انظر الجدول رقم 10.2(.246 كان من بينها أقل من 50 �ن

ي كانت قيد الخدمة �ن
لحَظ وخّمَن العدادون نسب المدارس ال�ت

ية. ي المناطق الح�ن
ن كان هنالك مدارس مخيمات وخمس كانت �ن ي منطقت�ي

المدارس قيد الخدمة و�ن

ي سلسلة 
ي جزء الأسئلة العامة حول حيهم ومرة أخرى �ن

ي حيهم: مرة �ن
ن عن عدد المدارس الخارجة عن الخدمة �ن ُسِئَل مصادر المعلومات الرئيسية مرت�ي

. يعرض الجدول رقم 11.2 الجابات  ن ن إجابات مختلفة عىل السؤال�ي ي توقفت عن العمل. أعطى بعض من المستبين�ي
من الأسئلة حول المدارس ال�ت

ن 26  ي وردت المعلومات منها عن مثل هذه المدارس.247 هذا وان ب�ي
ي توقفت عن العمل ولعدد الأحياء ال�ت

المختلفة )"أ" و "ب"( لعدد المدارس ال�ت
ي كل من السويداء 

ي شملها المسح �ن
ي المدرسية تعمل كمدارس. لم تتأثر الأحياء ال�ت

ي شملها المسح لم تعد فيها المبا�ن
و 30 من الأحياء ال 59 ال�ت

ي كانت 
ي البنية التحتية و 47 مدرسة لأن المبا�ن

ار الجسيمة �ن ي أحيائهم لم تعد تعمل بسبب الأ�ن
وطرطوس. أفاد المستبينون بأن 28 مدرسة �ن

ي
ن وخمسة لعدم وجود طالب.248 و من ضمن تلك الخارج نطاق الخدمة توقفت ثالثة عن العمل �ن  تستخدم لأغراض أخرى وستة لعدم وجود معلم�ي

ي عام 249.2014 تمت الأشارة ال الحاجة إل إعادة فتح
ن �ن ي عام 2013 واثنت�ي

ي العام التالي وستة �ن
ي عرسش عن العمل �ن

 عام 2011 وتوقفت اث�ن
ي 16 حالة كان يتوجب أول نقل اولئك الذين يستخدمون المب�ن كملجأ.250

24 مدرسة. و�ن

ي الأحياء المشمولة بمسح المدارس
الجدول 10.2 تقدير العدادين لنسبة المدارس قيد الخدمة �ن

المحافظة
ل أحد، أو القليل 

فقط )0 – ٪25(
القليل

)٪50 – 26(
 البعض

)٪75 – 51(
الكث�ي

)٪90 – 76(
الكل أو تقريباً الكل

)٪100 – 91(
المدارس 

المشمولة بالمسح

239–13حلب

2327––الحسكة

45–––1السويداء

1135––دمشق

23–1––درعا

1146––حماة

224–––حمص

66––––الالذقية

214––1القنيطرة

44––––ريف دمشق

46–1–1طرطوس

436113559المجموع
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ر المتوسط. الملحق B.2 – 4 كان هناك إجابة واحدة بـ"ل أعلم" حول سؤال ال�ن  251

.B.23 الملحق  252

.B.2 الملحق  253

.) الملحق C.18 – 20 )5 و 3 منازل عىل التوالي  254

.B.11 – 12 الملحق  255

.D.91 الملحق  256

ي 29 ال 33 من الحياء كانت كل المدارس قيد الخدمة
إجمالياً، �ن

ي
بية �ن ي من قبل وزارة ال�ت

ي المدرسية )أنظر الجدول 12.2(251 كما أفادوا أيضاً بوجود دليل عن ترميم مبا�ن
ي لحقت بالمبا�ن

ار ال�ت  لحظ العدادون الأ�ن
ي 19 حي.252

36 حي. ول يوجد أي دليل عىل مثل هذا الأعمال �ن

ي أحياء سيف الدولة 
ي �ن

ي حي التضامن بدمشق وأك�ش من نصف المبا�ن
ي المدرسية �ن

اراً جسيمة لحقت بأك�ش من ربع المبا�ن وأفادت التقارير بأن أ�ن
ي حلب.253

والقادسية �ن

ي الأحياء المشمولة بالمسح
الجدول 11.2 عدد المدارس الخارجة عن الخدمة �ن

المحافظة

الحياء المشمولة بالمسحمدارس ل تعمل

متأثرةالمجموعالمجالالعدد

بأبأ 

35956-1916حلب

11755-1110الحسكة

––5––السويداء

8555-1216دمشق

34312درعا

12612حماة

55444حمص

11611الالذقية

7423-54القنيطرة

33422ريف دمشق

––6––طرطوس

86592630-6061المجموع

ن  ي حي�ي
ي أحد الأحياء ومنازل خصوصية �ن

ي حيهم: مسجد �ن
كانوا ثالثة فقط من مصادر المعلومات الرئيسية عىل علم بأماكن التعلم المؤقتة �ن

كة مع المدرسة، بيت قديم، ي حكومية، مرافق مش�ت
ي ستة أحياء. شملت هذه مبا�ن

 آخرين.254 مع ذلك، ذكر العدادون رؤية أماكن تعلم مؤقتة �ن
ن الصفوف.255 قاعة ذات فواصل خشبية للعزل ب�ي

ار )انظرالجدول 13.2(.256 ي شملها المسح، وفقاً لمدراء مدارسهم، قد تعرضت لالأ�ن
كان نصف المدارس ال�ت

ي الأحياء
ي المدرسية �ن

ي لحقت بالمبا�ن
ار ال�ت الجدول 12.2 الأ�ن

النسبة

ي عانت فيها النسبة
 عدد الأحياء ال�ت

المشار إليها من أبنية المدارس

ر خط�ي ر متوسط�ن ر�ن ل �ن

564815ح�ت الربع

171من ربع إل النصف

212من النصف إل ثالثة أرباع

111من ثالثة أرباع إل ٪90

91130٪ إل الكل 
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.D.95 الملحق  257

.B.13 الملحق  258

ي الرد عىل السؤال 27. الأحياء الخمسة المفقودة من بيانات السؤال 27 كلها 
ي الرد عىل السؤال 26 وثمانية �ن

. فشل ثالثة مدراء �ن ن الملحق D.26 – 27 لحظ كذلك بأنها أيضاً انطباعات المستبين�ي  259

ية. مناطق ح�ن

بية قد  ي مدارسهم. وأفاد 15 آخرين بأن مديرية ال�ت
بية أجرت إصالحات أو استبدلت الأثاث والمعدات �ن أفاد ستة من مدراء المدارس بأن وزارة ال�ت

ية بتقديم هذه المساعدة.257 ، قامت منظمة غ�ي حكومية أو منظمة خ�ي ن ي كلتا الحالت�ي
قامت بذلك )بالتعاون مع اليونيسيف(. �ن

ي الحي الذين بدوا بأنهم يذهبون إل المدرسة. بالنسبة لمراقب خارجي، سيكون من الصعب إجراء تقييم دقيق 
أفاد العدادون عن نسبة الأطفال �ن

ي تشكلت عند العدادين.258
ة الدوام. يوضح الشكل رقم 26.2 النطباعات ال�ت لسيما عندما ل يذهب جميع الأطفال بنفس ف�ت

رة نتيجة الأزمة ي المدرسية المت�ن
الجدول 13.2 المبا�ن

المحافظة
 عدد المدارس

المشمولة بالمسح
 عدد أبنية

رة المدارس المت�ن

54دمشق

96حلب

43ريف دمشق

41حمص

63حماة

–6الالذقية

73الحسكة

63طرطوس

33درعا

51السويداء

43القنيطرة

5930المجموع

ي أنماط اللتحاق من قبل الأزمة وخالل وقت إجراء المسح.259 قبل الأزمة، ذكر مدراء 
طلب من مدراء المدارس مشاركة انطباعاتهم حول التغي�ي �ن

ي منطقة تجميع بياناتهم. انخفضت هذه النسبة 
ي المائة من المدارس قامت بإلحاق أك�ش من أربعة أخماس الأطفال �ن

المدارس بأن ما يقارب من 90 �ن
ي المائة من المدارس عىل مدى أربع سنوات.

إل 70 �ن

ي يشار فيها إل نسبة الأطفال الذين يبدو بأنهم يذهبون إل المدرسة
الشكل 26.2 النسبة المئوية لالأحياء ال�ت

2٪ من الربع ال النصف

7٪ من النصف ال الثالثة أرباع

47٪ من الثالثة أرباع ال ٪90

0٪ ح�ت الربع

44٪ من 91٪ ال الكل
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. ي
ي طرطوس ورد وصفها أصال بأن فيها مستوى حضور متد�ن

الملحق C.35، 36. واحدة من المدارس الثالثة كانت مدرسة مخيم �ن  260

.C.37 الملحق  261

ن أن هذا شكل من أشكال الدروس الخصوصية.إذا كان الأطفال غائبون عن المدرسة من أجل الدروس الخصوصية فقد يفقدوا المزيد من العمل ويحتاجون  ي غياب معلومات واضحة، تم تخم�ي
�ن  262

إل المزيد من الدروس الخصوصية. ينبغي لأي دورات خاصة أو غ�ي ذلك من أشكال الدروس الخصوصية أن تكون خارج ساعات المدرسة.
ي و 

ي الحسكة فأن الوضع الأم�ن
. بالنسبة للمدرسة �ن ي

ي الالذقية، فإن نقص الوعي من جانب أولياء الأمور وعمالة الأطفال والأمراض وردت عىل أنها أسباب للحضور المتد�ن
بالنسبة للمدرسة �ن  263

"الدورات المتكررة" أعطيت كأسباب. لم يتوفر المزيد من المعلومات حول طبيعة الدورات.

.C.38 الملحق  264

.D.34 الملحق  265

ي ورد عنها نسبة اللتحاق المشار إليها قبل الأزمة
ي شملها المسح وال�ت

الشكل 27.2 النسبة المئوية لالأحياء ال�ت

ن 0٪ من ُخمس ال ُخمس�ي

ن ال ثالثة أخماس 5٪ من ُخمس�ي

4٪ من ثالثة أخماس ال أربعة أخماس

2٪ ح�ت الُخمس

90٪ من أربعة أخماس ال الكل

ي نهاية السنة الدراسية 2014 / 15
ي ورد عنها نسبة اللتحاق المشار إليها �ن

ي شملها المسح وال�ت
الشكل 28.2 نسبة الأحياء ال�ت

ن 2٪ من خمس ال خمس�ي

ن ال ثالثة أخماس 8٪ من خمس�ي

19٪ من ثالثة أخماس ال أريعة أخماس

2٪ ح�ت الخمس

69٪ من أربعة أخماس ال الكل

وصف ثالثة فقط من مصادر المعلومات الرئيسية عىل أن أقرب مدرسة اليهم يتم الذهاب اليها كل يوم.260 حيث قال المستبينون بإن استقرار 
ن المدارس من استيعاب الكثافة السكانية والمتابعة المنتظمة من قبل المدرسة لغياب الطالب  ن المنازل والمدارس وتمك�ي المنطقة و ق� المسافة ب�ي

ي المدارس جيدة.261 مع ذلك، فأن قلة الوعي من جانب أولياء الأمور وإل جانب تردي الأوضاع الأمنية وعمالة الأطفال
 تجعل نسبة الحضور �ن

ي يقدمها أولياء الأمور"262 قد تؤدي إل انخفاض معدلت الحضور.263 ولتشجيع الحضور المنتظم 
والمرض و "الدورات الخاصة المتكررة للطالب ال�ت

ن وإجراء دورات توعية لأولياء الأمور ن خدماتها واستخدام التكنولوجيا بطريقة سليمة وتوف�ي دورات تدريبية للمعلم�ي  ينبغي عىل المدارس تحس�ي
عن أهمية التعليم.264

ن )انظر الحدول 14.2(. مجتمعة مع بعضها، التحق ما مجموعه 19,822 طالباً )الغالبية العظمى  أفادت 43 مدرسة بأنها قد الحقت اطفال نازح�ي
ي الالذقية.

ي الحسكة( و 1,105 �ن
ن 90 )�ن ن الذين التحقوا بالمدارس المشمولة بالمسح ما ب�ي  منهم كانوا بنات(.265 تراوح معدل عدد الأطفال النازح�ي

ن )GPI( هو 1.4 وهو أعىل بكث�ي من نطاق التكافؤ من 0.9 إل 1.1. ن الجنس�ي وكان معدل مؤ�ش التكافؤ ب�ي

الجزء 2 التحليل النوعي
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ي المائة.
قد توج الحد الأقىص بنسبة 100 �ن  266

ي انه ربما قد حدث تدريجيا او بارتفاع مفاجئ.
ة التحق هؤلء الطالب، مما يع�ن ي اي ف�ت

لم يكن معلوما م�ت و�ن  267

الجدول 14.2 الأطفال النازحون الملتحقون بالمدارس المشمولة بالمسح

المحافظة
 المدارس

المشمولة بالمسح
مدارس ألحقت 
ن الأطفال النازح�ي

ن ن الملتحق�ي الأطفال النازح�ي

نالمجموعذكورإناث ن الجنس�ي مؤ�ش التكافؤ ب�ي

942,7001,6284,3281.7حلب

752871644511.8الحسكة

542613095700.8السويداء

557705311,3011.5دمشق

332736178900.4درعا

644745991,0730.8حماة

436982949922.4حمص

664,5302,1056,6352.2الالذقية

424215259460.8القنيطرة

428238461,6691.0ريف دمشق

654904779671.0طرطوس

594311,7278,09519,8221.4المجموع

ي المحافظة. لالأسف فقد ذكرت 16 
ن �ن ي كل محافظة بالمجموع الكىلي لتعداد الطالب الملتحق�ي

ن �ن ن الملتحق�ي يقارن الشكل 29.2 عدد الأطفال النازح�ي
ة من المجموع الكىلي لاللتحاق. ، وبسبب طبيعة البيانات، لم يكن ممكنا استبعاد هذه المدارس الست عرسش ن  مدرسة بانها لم تلحق اطفال نازح�ي

ي
 و للتعويض عن ذلك، أعطيت النسب المئوية بالحد الأد�ن والحد الأقىص266 لكل محافظة. بالنسبة لدمشق و الالذقية أفادت جميع المدارس ال�ت

ن – تعت�ب هذه المقارنات صحيحة. تم استبعاد درعا من هذا الشكل بسبب فقدان البيانات. شملها المسح عن التحاق الأطفال النازح�ي

. إن الحد الأد�ن من النسب  ي المائة عىل الأقل من اللتحاق الكىلي
ي كل محافظة من المحافظات شكل الأطفال النازحون نسبة 20 �ن

ومن المالحظ أنه �ن
ي خمس محافظات )الالذقية وريف دمشق بنسبة 40 نقطة 

ي ثالث محافظات ومتجاوزة نسب الذكور �ن
المئوية للبنات كانت متساوياً تقريباً مع الولد �ن

مئوية عىل القل(.

ن سيؤدي ال زيادة الضغط عىل ي هذه المدارس فإنه من المؤكد ان زيادة التحاق الطفال النازح�ي
ة لالأطفال �ن  ما لم يكن هناك أيضاً مغادرة كب�ي

المرافق المتاحة.267

ي شملها المسح
ي المدارس ال�ت

ن �ن الشكل 29.2 الطالب النازحون كنسبة مئوية من إجمالي عدد الملتحق�ي
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.D.36 الملحق  268

.D.47 الملحق  269

. ن الملحق C.3 الملحق D.48. حسبت النسب عن 43 من مدراء المدارس الذين سّجلوا الطالب النازح�ي  270

. مدير واحد فقط من أصل 59 مدير أشار إل هذا السؤال ن الملحق D.82 – 83 تمت الإجابة عن هذا السؤال أيضاً من قبل المدراء الذين أشاروا سابقاً إل أنهم لم يلحقوا الأطفال النازح�ي  271 

ل ينطبق عليه.

.D.84 الملحق  272

.D.85 الملحق  273

.D.18 – 20 الملحق  274

.D.31 – 32 الملحق  275

ي الشكل 29.2 بأن تعداد السكان مهم.
ي المجتمعات غ�ي معروف فأنه من الواضح من النسب �ن

ن �ن وعىل الرغم من أن عدد الأطفال النازح�ي

ي المدارس" هو مصطلح غامض. وبسبب المفاهيم المتعددة هذه فأنه عندما سئل المستبينون فيما اذا
ي المربع 2.2، "الحضور �ن

 كما موضح �ن
ن واطفال المجتمع المضيف ربما كانت اجاباتهم متناقضة. مع ذلك، شهد ثمانية وثالثون من ن الطفال النازح�ي ي نسب الحضور ب�ي

 لحظوا فرقا �ن
ل ن ي أنماط الحضور.268 وإذ كان هناك فرق فقد ارجع مدراء المدارس السبب لعدم وجود م�ن

ي المائة( بأنه ل يوجد فرق �ن
 مدراء المدارس )64 �ن

ي المائة كل منها(. 
ي المائة( أو سوء الأوضاع القتصادية أو الضطرار إل اتخاذ وظيفة )7 �ن

ي التعليم )12 �ن
ي المائة( أو فقدان الهتمام �ن

مستقر )14 �ن
ي تختلف عن

ن المأوى والمدرسة وغياب أولياء الأمور أو العادات والتقاليد ال�ت  ومن الأسباب الأقل تردداً هو ل مبالة أولياء الأمور وبعد المسافة ب�ي
ي المجتمع المضيف.

تلك �ن

ن بأنهم قاموا أيضاً بتنفيذ كل التداب�ي الخاصة لدمجهم )انظر الجدول فوا عىل مدارس قامت بالحاق أطفال نازح�ي  ذكر كل المدراء الذين ا�ش
ة للدهشة لأن التقارير تش�ي إل اء الكتب واللوازم أموراً مث�ي ي و�ش

ي الصفوف الدراسية المجهزة وإعادة تأهيل المبا�ن
 رقم 15.2(.269, 270 إن الزيادة �ن

بية غ�ي قادرة عىل تلبية هذه الحتياجات. أن هذه الأمور تقع خارج نطاق قدرات المدارس ذاتها وبأنه غالبا ح�ت مديريات ال�ت

. مع ذلك فمن غ�ي الواضح كيف ان التحاق المزيد من الطالب  ن ذكر سبعة بالمائة من مدراء المدارس دمج الصفوف من اجل استيعاب الطفال النازح�ي
يرتبط بالصفوف المدمجة.

 من المالحظ بانه لم يرد أي تلميح للدعم النفسي الجتماعي، وورد ذكر الصفوف الستدراكية مرة واحدة )قدمت بالتعاون مع اليونيسيف(.
يبدو بأن هناك فرصة ضئيلة لهؤلء الطالب لحضور صفوف عالجية أو استدراكية.

؛ مقابل 54 قاموا بإلحاق هؤلء الأطفال دون مطالبتهم بتقديم سجالتهم.271  ن طلب أربعة مدراء رؤية السجالت المدرسية قبل قبول الأطفال النازح�ي
ي سبع مدارس لم يكن اختبار تحديد المستوى مطلوباً.272 

ي 51 مدرسة لختبار تحديد المستوى قبل أن يسمح لهم بالدخول بينما �ن
تقدم الأطفال �ن

ي قبل القبول )ربما اك�ش من واحد(.273 وأفاد مدير أحد المدارس بأنه تطلب الخضوع لفحص ط�ب

ن داخلياً ي اتخذتها المدارس لدمج الطالب النازح�ي
الجدول 15.2 التداب�ي ال�ت

دماج الطالب المهجرين داخلياً النسب المئويةتداب�ي لإ

58زيادة عدد الصفوف و تزويدها بالمعدات

21إجراء فحص تحديد مستوى

ة الدوام المزدوج 16إدخال نظام ف�ت

اء كتب ولوازم المدرسة 14�ش

7دمج الصفوف

ي والمراحيض الإضافية
5إعادة تأهيل المبا�ن

ن للتعايش مع الطالب الآخرين ن الجو المناسب للطالب النازح�ي 5تأم�ي

2إعداد الملفات للطالب البدون سجالت مدرسية

2اللقاء مع أولياء الأمور لزيادة التوعية

2صفوف عالجية بالتعاون مع اليونيسيف

الجزء 2 التحليل النوعي

ي تزعم أنها وجدت مكانا لجميع الأطفال )هؤلء الذين ترسبوا لم يتم 
ي ذلك المدارس ال�ت

أقرَّ مدراء المدارس بترسب 1,415 طفل من المدارس بما �ن
274.) ن تحديدهم بصفة خاصة كأطفال نازح�ي

ي المائة )انظر الجدول 16.2(.275 قبل الأزمة، فان حي واحد فقط وقع ضمن 
ذكر سبع مدراء بان مدارس الحي شهدت نسب ترسب من 21 ال 40 �ن

هذه الفئة.
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، مع 5 مدارس اخرى افادت باك�ش من 50 حالة ترسب. ن 150 – 200 طالب ترسبوا خالل العام الدراسي الملحق D.19 – 20 افادت كل من الثالث مدارس بان ب�ي  276

ي المائة من اللتحاق الكىلي للمدارس.
عموما، يمثل الشكل الترسب أقل من ثالثة �ن  277

ك مع الحالة المنية. فقدت هذه المدرسة تقريبا نصف التحاقها. ي حلب، ومن ثم كسبب مش�ت
ذكرت من قبل مدرسة واحدة �ن  278

ي عدد محدد من المدارس.
ي الشكل 30.2 قدموا الأسباب الفعلية حول الترسب �ن

ن �ن ي ح�ي
ي هذا الشكل كان مدراء المدارس يعلقوا عىل الوضع بشكل عام، �ن

الملحق D.33 لحظ بأنه �ن  279

ي أحياء المدارس المشمولة بالمسح
الجدول 16.2 نسبة الترسب �ن

المحافظة

أثناء المسحقبل الأزمة

٪20 – 0٪40 – 21٪20 – 0٪40 – 21٪80 – 61

––8–9حلب

––3–6الحسكة

––4–4السويداء

––5–9دمشق

1–2–3درعا

––6–6حماة

––4–4حمص

––6–6الالذقية

––4–4القنيطرة

–3122ريف دمشق

–51–5طرطوس

ي شملها المسح الأسباب وراء ترسب ما مجموعه 1,415 طالباً )انظر الشكل 30.2(.276, 277 قدم سببان هما 
ون من مدراء المدارس ال�ت قدم ست وعرسش

278 وهناك سببان اخران: "المستوى التعليمي  ن ي المدرسة( و هي قيود مرتكزة عىل التجه�ي
اض �ن الصفوف المكتظة ونقص المياه والكهرباء )عىل اف�ت

الضعيف" و "عدم المقدرة عىل التكيف" وهما عىل الك�ش بسبب مزيج من الصدمة وعدم الستقرار وكونهم خارج المدرسة )مما يعزز عدم مقدرة 
المدارس عىل توف�ي ما يكفي من الدعم النفسي اجتماعي والتعليمي(.

وح  ن ات السلبية لل�ن ي الموارد المالية لال�ة او الفقر فأن نظم التعليم يمكن ان تقلل من التأث�ي
ن أن المدارس ل يمكنها أن تقدم المساعدة �ن ي ح�ي

�ن
ن عىل اللتحاق بالرسعة والسهولة الممكنة. وتحقيقا لهذه الغاية يجب عىل المدارس تفادي فرض أعباء مادية  المتكرر من خالل تشجيع الطفال النازح�ي

اء الزي المدرسي والكتب والقرطاسية. إضافية عىل الطالب وعوائلهم كطلب منهم �ش

نزوح متكرر

ء وضع اقتصادي سي

ي وخوف
وضع أم�ن

مستوى تعليمي ضعيف

فقدان الأهل

إفتقار ال الخدمات

عدم القدرة عىل التكيف

صفوف مكتظة

20   15   10   5   0  

النسب المئوية

الشكل 30.2 الأسباب وراء ترسب الأطفال من المدارس المشمولة بالمسح

ي معدلت الترسب منذ بدء الأزمة.279 يقدم الشكل رقم 31.2 السبب الك�ش تكرارا عىل انه 
 سئل نفس مجموعة المدراء حول أسباب التغي�ي �ن

ء". وهنالك اسباب ي الشكل 30.2 وهو "الوضع القتصادي السي
ي الك�ش تكرارا �ن

 إجبار الطفال عىل العمل" الذي يتماسش جيدا مع البند الثا�ن
وح فإنه من الصعب أن نفهم لما هو ن  جديدة تظهر و تتطلب المزيد من التحقق. عىل سبيل المثال، إذا كان "السفر غ�ي المتوقع" ل يعادل ال�ن

سبب بارز للترسب.

ي المائة فقط من الترسب، إذ يش�ي إل كل من عدم وجود متابعة من قبل أولياء الأمور لتعليم أبنائهم
ي مراقبة الأطفال" سبعة �ن

 يمثل "الفشل �ن
ات طويلة من الغياب. وفقدان التعليم ناتجاً عن ف�ت
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ي السويداء.
ي المسح �ن

الملحق D.33 لم تقدم أسباب من قبل المدارس المشمولة �ن  280

.E.15A الملحق  281

الملحق G.18A تشمل الأسباب "الأخرى" الزواج المبكر والصحة والوضع النفسي )ثالثة بالمائة لكل منها(، وعمالة الأطفال وعدم وجود مدارس قريبة ورفض المدرسة تسجيل الطفل  282 

ي الملحق ل يقدم بيانات عن مستوى المدرسة. كانت بيانات مستوى المدرسة ستسمح بوصول
 )2 بالمائة لكل منها(. من غ�ي الممكن التصنيف حسب النوع الجتماعي، إذ أن الجدول �ن

ي 47 مدرسة من مجموعات مختلطة.
ناث الثمانية. وردت الستجابات �ن الستجابات من مجموعات الذكور الأربع لمقارنتها مع مجموعات الإ

إجبار الطفال عىل العمل

عدم استقرار الأهل

ي
الوضع الأم�ن

سفر غ�ي متوقع

ي مراقبة الأطفال
الفشل �ن

أربعة بنود أخرى

35  30  25  20  15  10  5  0  

النسب المئوية

ة الأزمة ي الترسب خالل ف�ت
ات �ن الشكل 31.2 أسباب التغ�ي

ي محافظات حماة وحمص
ن الشكل 32.2 الستجابات الأربعة الأهم وفقاً لكل محافظة.280 من المالحظ انه لم يوصف الأمن كسبب للترسب �ن  يب�ي

 والالذقية وطرطوس ولم ترسش درعا إل الترسب نتيجة لإجبار الطالب عىل العمل. كما لم ترسش درعا أو الالذقية أو القنيطرة إل السفر غ�ي
المتوقع كأحد السباب.

وح ن ي المائة(، ال�ن
.281 عموما، فأن اهم السباب لترسب الطالب كانت: الحاجة لزيادة دخل الأ�ة )63 �ن ن  تم توجيه نفس اسئلة المسح ال المعلم�ي

ي المائة(، إهمال أولياء الأمور. يرتبط الخ�ي بما حدده المدراء كموضوع "عدم مراقبة الأطفال".
)36 �ن

قدم الأطفال ايضا أسباباً للترسب خارج المدرسة )انظر الشكل 33.2(.282 تصدرت سوء الظروف المعيشية رأس القائمة – وذكرت كل من الأسباب 
ن أنه لم يرد  ي ح�ي

ي المدرسة" �ن
أ �ن . ومن المث�ي ان مجموعات الطفال ذكرت "العنف والسلوك الس�ي ن ي المائة من المستجيب�ي

الأخرى من قبل أقل من 20 �ن
ذكره عىل الإطالق من قبل مدراء المدارس. زيادة عىل ذلك، أشارت مجموعة واحدة فقط ل"عمالة الأطفال" كسبب عىل الرغم من تحديد ذلك عىل انه 

السبب الرئيسي من قبل اولياء المور و المدراء.

ي شملها المسح، حسب المحافظة
ي الأحياء ال�ت

ي الترسب �ن
ات �ن الشكل 32.2 أسباب التغي�ي
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ظروف معيشية سيئة

إهمال الأهل

ي
الوضع الأم�ن

وح والهجرة ن ال�ن

ي الدراسة 
فقدان الرغبة �ن

الفشل الأكاديمي و الرسوب

ي المدرسة
ء �ن العنف والسلوك السي

ستة بنود أخرى

60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

الشكل 33.2 وجهة نظر الأطفال حول السبب وراء كون الأطفال خارج المدرسة
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.E.15 الملحق  283

.G.18B الملحق  284

.G.5 الملحق  285

.G.9 الملحق  286

ي هذه الستجابات.
الملحق G.10 من غ�ي الممكن تحديد الأعمار �ن  287

ورة أن تكون ن و اولياء الأمور والطالب حول الأسباب الرئيسة لترسب الطالب من المدرسة تؤّكد عىل �ن ن المدراء والمعلم�ي  إن التنوع والفوارق ب�ي
جهود التداخالت موائمة للحاجات المحلية.

ن أن المتابعة مع أولياء أمور الأطفال خارج المدارس كانت أفضل وسيلة لحثهم عىل العودة إل  ي المائة من مجموعة المعلم�ي
يعتقد ثالثة وخمسون �ن

ن  ي المائة يعتقدون بأن تحس�ي
ي المائة من المجموعات إل أن الطالب سيحتاجون للدعم المادي والمعنوي. فقط ثمانية �ن

ن أشار 46 �ن ي ح�ي
المدرسة �ن

ن فأن مجموعات الأطفال حبذت الدعم المادي  البيئة المدرسية من شأنه تشجيعهم عىل العودة.283 و كما تم تأكيده من قبل استجابات المعلم�ي
ي 

دراك بأهمية التعليم وتوف�ي التوجيه بشأن كيفية النجاح �ن ض أن يشمل "الدعم المعنوي" عىل زيادة الإ والمعنوي عندما سئلوا نفس السؤال.284 يف�ت
ن أو زمالئهم الطالب. المدرسة. سيكون من المهم أيضاً لالأطفال العائدين أن يشعروا بالقبول وعدم السخرية سواء من قبل المعلم�ي

 عندما طلب من الأطفال الذين كانوا خارج المدرسة إعطاء الأسباب وراء الترسب أشار عدد صغ�ي ممن كانوا خارج المدرسة خالل العام الدراسي
ي دخل الأ�ة ونقص المدارس )او وجود المدارس( والصحة وإهمال أولياء الأمور.285 

وح و وجوب المساهمة �ن ن 2013 / 14 إل القضايا الأمنية وال�ن
بالنسبة لأولئك الذين كانوا خارج المدرسة خالل العام 2014 / 15 كانت هناك مجموعة واسعة من الأسباب.286 كان العدد الأك�ب قد اضطر للعمل 

وح المتكرر أيضاً. يظهر الشكل 34.2 تناقض  ن ي قد فقد بعض الأهمية. كما تراجعت أهمية ال�ن
ن أن الوضع الأم�ن ي ح�ي

ي دعم كل أفراد الأ�ة �ن
للمساعدة �ن

ي وقت إجراء المسح كان تسعة قد أتموا الدورة الأول، 
ن أعضاء المجموعة ممن كانوا خارج المدارس �ن . ومن ب�ي ن ي أعطيت من قبل المجموعت�ي

الجوبة ال�ت
ن لم يتجاوزوا ما بعد الصف 4، ثالثة أكملوا الصف 6 وثالثة أكملوا الصف 287.7 أثن�ي

الشكل 34.2 الأسباب وراء كون مجموعة الأطفال البؤرية خارج المدرسة خالل العام الدراسي 2013 / 14 و 2014 / 15

20

15

10

5

0

ية
ئو

لم
ب ا

س
الن

�ة زيادة دخل الأ

ي م�ن الوضع الأ

الظروف المعيشية

تنقالت متكررة

ي الدراسة صعوبة �ن

عدم الرغبة بالدراسة

أسباب تتعلق بالصحة

عدم إمكانية متابعة الخرين

طرد من المدرسة

ي المدارس ص �ن
نق

مور  إهمال أولياء الأ

العام الدراسي 2014 / 15 العام الدراسي 2013 / 14



106

المربع 3.2 إعادة الأطفال خارج المدرسة مرة أخرى إل المدرسة

ن بأن "المتابعة مع أولياء أمور" لالأطفال خارج المدرسة من شأنه أن يكون أفضل طريقة  ي المائة من مجموعات نقاش المعلم�ي
يعتقد ثالثة وخمسون �ن

ي وجهة النظر هذه فإن التفاصيل لم تُسجل.
عادتهم مرة أخرى إل المدرسة. إذا استفاضت المجموعات أك�ش �ن لإ

ي إبقائهم خارج المدرسة. وكما كشفت المؤلفات الدبية واستجابات 
يمكن للمرء أن يتكهن من هذه الجابات بأن أولياء أمور هؤلء الأطفال لهم دور فعال �ن

ل بسبب الخوف عىل سالمتهم أو لم يبذلوا الجهد  ن ي الم�ن
المسح فأن هذه السباب تختلف: قد يطلب اولياء الأمور من اطفالهم العمل أو أبقوا اطفالهم �ن

لحاقهم بالمدارس. و من ثم، فان التواصل مع أولياء الأمور قد يكون هو التداخل الك�ش فعالية وخصوصا أن العديد من الأطفال قد يكونوا من  لإ
اً. القا�ين وبالتالي فأن تأثرهم بقرارات اولياء الأمور يكون كب�ي

ي
ي الكشف عن العوامل ال�ت

 يجب عىل المدارس عقد نقاشات مكثفة مع اولياء المور و الطفال الذين أُعيد الحاقهم مؤخراً. إن هذا من شأنه ان يساعد �ن
ي العودة ال المدرسة. عىل سبيل المثال، اذا قال أولياء الأمور و الأطفال بأنهم عادوا لأن "التعليم مهم 

يمكن الستفادة منها لمساعدة اطفال آخرين �ن
ي جعلت عودتهم ممكنة.

لمستقبلنا" فإن المرء يتساءل لماذا كانوا خارج المدرسة لمدة أسابيع أو أشهر وما هي العوامل ال�ت

 ومن ثم يمكن دعوة أولياء أمور الأطفال خارج المدرسة إل اجتماع يقوم فيه مدير المدرسة أو مدرس أقدم بالتوضيح عن أهمية عودة أطفالهم إل
المدرسة. يمكن لبعض أولياء امور الطفال الذين أُعيد إلحاقهم مؤخراً أن يفرسوا ما دفعهم إل إعادة إلتحاق أبنائهم. ينبغي إعطاء أولياء أمور الأطفال 

ي نهاية الجتماع يجب أن يكون من الممكن لأولياء الأمور بدء الإجراءات من 
خارج المدارس الفرصة لطرح مخاوفهم ثم تتم الستجابة لهذه المخاوف. و�ن

أجل إعادة إلحاق أطفالهم. قد تكون الجتماعات أك�ش نجاحا إذا ما تخللها عن� ترفيه يقدمه أطفال المدرسة مثل فقرة أناشيد.

ي ينبغي عىل إدارة المدرسة أن تنظر فيها قبل التحدث إل أولياء الأمور والأطفال:
بعض النقاط ال�ت

دارية؟  أي من طاقم العمل المدرسي ينبغي أن يشارك )إل جانب المدير(؟ متطوعون أم معلمون أقدمون؟ طاقم العمل من ذوي المسؤوليات الإ  •
ناث؟ المعلمون الذكور أو الإ

كيف سيتم اختيار الطالب وأولياء الأمور للتشاور؟ هل سيتجاوب الأطفال من مختلف الأعمار )وأولياء أمورهم( بالنقاشات المختلفة؟ ما العدد الذي   •
ناث اجتماعات منفصلة؟ ي الوقت نفسه؟ هل يجب أن يح�ن الذكور والإ

ينبغي جمعه �ن

ن أو ن التواصل مع اثن�ي ي المدرسة؟ عىل سبيل المثال، قد يطلب من أولياء أمور الأطفال الملتحق�ي
اتيجيات أخرى غ�ي اللقاء �ن هل يمكن اعتبار اس�ت  • 

ثالثة من أولياء الأمور الذين يعيشون بالقرب منهم ممن يُعرف بأن أطفالهم خارج المدرسة.

كم اجتماعاً مجدياً ينبغي أن يُعقد مع أولياء أمور الأطفال خارج المدرسة؟ قد ل يكون اجتماعا واحدا كافيا لجميع أولياء الأمور للحضور دفعة واحدة.   •
. بالضافة ال ذلك، فأن عدداً من الجتماعات الأصغر والأك�ش تقارباً قد تكون أك�ش إنتاجية من تجمع واحد كب�ي

ي مستقبل البالد؟
عادة بناء المدرسة والمساهمة �ن ن عىل المدرسة بناء فريق من أولياء الأمور الذين يقبلون بهذا كمساهمة مستمرة لإ هل يتع�ي  •

ن عىل المدرسة أن تكون جاهزة بالرد: ي قد تثار من قبل أولياء أمور الأطفال خارج المدرسة؛ يتع�ي
التالي هي المخاوف ال�ت

ي صف مكتظ أصال؟
؟ هل سيكون الطفل مجرد طالب آخر �ن هل هناك مكان لطفىلي  •

اء الزي المدرسي او الكتب او القرطاسية. تب أي مطالبات مالية؟ ل أستطيع تحمل �ش هل سي�ت  •

ورية للتعلم؟ ن عىل طفىلي أن يتدبر أموره بدون المساعدات ال�ن ها من المتطلبات أم سيتع�ي هل سيتم توف�ي الكتب المدرسية والقرطاسية وغ�ي  •

هل سيتم توف�ي مساعدة الصفوف العالجية أو الستدراكية؟ م�ت وكيف سيتم ذلك؟  •

ن الجدد؟ ي المدرسة بالقادم�ي
حب الطالب �ن هل س�ي  •

وري أن يجرى مسبقاً قبل ي ذلك مناقشة جميع طاقم العمل مع ممثىلي الطالب، و من ال�ن
 إن مثل هذه الأسئلة تش�ي إل أن التخطيط الدقيق بما �ن
التواصل مع أي من أولياء أمور الأطفال خارج المدرسة.

الجزء 2 التحليل النوعي

ي المائة من مدراء المدارس
 إن الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم )نتيجة الأزمة( هم أك�ش عرضة للترسب من المدرسة. ذكر تسعة وستون �ن

ي المائة لم يكونوا عىل علم بهؤلء الأطفال.288 وكان السبب الأك�ش تكراراً لالنفصال هو
ن أن 31 �ن ي ح�ي

ي مجتمعهم �ن
 بوجود مثل هؤلء الأطفال �ن

ي الأك�ش تكراراً. أشار مصادر المعلومات
ي المائة( او الهجرة أو سفر الأهل بكونه السبب الثا�ن

 "الوفاة أو الطالق أو انفصال الوالدين" )53 �ن
ل الأ�ة بعيدا جدا.289 وذكر مصادر المعلومات الرئيسية ن ن عىل بعض أولياء الأمور البقاء بالقرب من أماكن عملهم إذا كان م�ن  الرئيسية إل أنه تع�ي

ي المناطق الريفية وبذلك فأن الأطفال الذاهبون ال المدرسة سينفصلون عن عوائلهم.
أيضاً عدم توفر المدارس �ن

الملحق D.54 اضافة ال ذلك، من الملحق C ،12كان لدى مصادر المعلومات الرئيسية نفس النطباع: 68٪ كانوا عىل علم بمثل هؤلء الأطفال.  288

الملحق D.55 اتفق مصادر المعلومات الرئيسية. الملحق C.13 : 12٪ من مصادر المعلومات الرئيسية أفادوا عن "أسباب غ�ي أخالقية".  289
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الجزء 2 التحليل النوعي

: الصفوف من 1 – 6؛ الدورة الأول: الصفوف من 1 – 4. ي
البتدا�أ  290

.D.57 – 59 الملحق  291

ن اختيار اجوبة من قائمة اختيارات. توفرت تفاصيل عن التداب�ي الخاصة من قبل 15 مدرسة فقط. كان هذا سؤال مفتوح الجابة؛ لم يطلب من المستبين�ي  292

ي )رياض الطفال( هو عموما سنة
ي سياق سوريا، يش�ي التعليم ما قبل البتدا�أ

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013، الصفحة 77. �ن خطة استجابة المساعدات الإ  293 

ي بلدان اخرى.
ة ثالث سنوات كما �ن واحدة قبل الصف 1، وليس ف�ت

.A.25 الملحق  294

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013، الصفحة 77. خطة استجابة المساعدات الإ  295

.C.15 الملحق  296

ي جعلت الأطفال خارج المدرسة:
ي الملخص، توضح أربع فئات واسعة الأسباب ال�ت

�ن

. يحتاجون لرفد دخل الأ�ة من خالل العمل خالل ساعات الدوام المدرسي  1

ن البيت والمدرسة. ي المدرسة أو بسبب خطورة التنقل ب�ي
رأوا بأن الذهاب إل المدارس غ�ي آمن لالأطفال، إما بسبب انعدام الأمن �ن  2

نامج المقدم من قبل المدرسة عىل أنه من نوعية رديئة. العوامل المتعلقة بالعرض، مثال ليمكن للمدرسة استيعاب الطفال أو ينظر إل ال�ب  3

ي الحاق أطفالهم أو قد 
ي حالة شديدة من الفقر تبعدهم عن التفك�ي �ن

ة جدا أو �ن العوامل المتعلقة بالطلب، مثال تعرض الأ� ال صدمة كب�ي  4
ي قيمة التعليم.

فقدوا الثقة �ن

ي جهود 
لية يجب ان تؤخذ بنظر العتبار �ن ن ي دعم الأ�ة فإن الصفوف المسائية أو برنامج الدراسة الم�ن

بالنسبة لأولئك الذين يعملون للمساعدة �ن
 التداخل. عىل الرغم من أن أولئك الذين يعملون من المحتمل أن يكون من الأطفال "الأك�ب سناً" وربما لم يكملوا صفوف المرحلة البتدائية أو

ل بحاجة إل  ن ي الم�ن
ي المواد الحتياجات الفعلية لالأطفال وان تحظى بتغطية إعالمية جيدة. إن أولئك الذين يدرسون �ن الدورة الأول.290 ينبغي أن تل�ب

ي مثل هذه الحالت، يجب إتاحة نظام دعم 
. �ن ن هم من أفراد الأ�ة البالغ�ي ورة متاحاً من الأهل أو غ�ي دعم منتظم من الكبار والذي قد ل يكون بال�ن

. ي بداية العام الدراسي
بديل. ينبغي تنظيم الدروس المسائية بطريقة ل يستث�ن منها الشباب الذين لم يتمكنوا من اللتحاق �ن

. مع ذلك ينبغي اتخاذ كل الخطوات المعقولة للحد من المخاطر. ن ل المدرسة ول المجتمع قادرون عىل ضمان سالمة الطالب والمعلم�ي

تتلقى العوامل المتعلقة بالعرض مزيداً من الهتمام أدناه. وعالوة عىل التأكد من أن المدرسة تدار بشكل جيد وأن الصفوف منتجة فأنه يجب عىل 
المدرسة أن تشجع طالبها وأولياء أمورهم عىل نرسش نجاحاتهم.

ي التعليم بقوة من خالل ترتيبات رسمية وكذلك شفهياً.
وح وفقدان الثقة �ن ن  يجب أن يعالج انخفاض الطلب عىل التعليم بسبب الصدمة وال�ن

ي هذا الصدد.
ي المدرسة يمكن أن تلعب دوراً هاماً �ن

ي التحق أطفالها �ن
ان الأ� النازحة ال�ت

ين منها تنفيذ تداب�ي  ن مدرسة قد التحق فيها طالب ذوي احتاجات خاصة.291 من هذه المدارس، ذكر واحداً وعرسش ن من تسع وخمس�ي وكان واحد وثالث�ي
ي المدرسة لمساعدتهم وتقديم 

ي وتكريس عضو �ن
ي الطابق الأر�ن

ي الصفوف الدراسية �ن
خاصة لتسهيل اندماجهم، وقد اشتمل ذلك عىل وضعهم �ن

الدعم الصحي والنفسي الجتماعي وتنفيذ برامج التعليم عن طريق اللعب والموسيقى والرياضة.292 لم يرد أي ذكر لتكييف أساليب التدريس أو 
ي العملية التعليمية. هذا وكان من غ�ي الممكن تصنيف البيانات حسب النوع الجتماعي.

استخدام معدات أو مواد خاصة �ن

ي مرحلة الطفولة المبكرة. وورد أن 
ي تواجه التعليم الأساسي التغلب عىل الحاجة لرياض الأطفال والتعليم �ن

ن الجوبة، تميل التحديات ال�ت ومن ب�ي
ي عام 293.2012 وان التحليل الكمي لبيانات نظام معلومات 

ي المائة �ن
ي عام 2010 إل خمسة �ن

ي المائة �ن
ي انخفض من 12 �ن

معدل اللتحاق قبل البتدا�أ
ي المائة للعام 2011(.294 عىل الرغم من 

ي المائة )و32.4 �ن
ادارة التعليم )EMIS( يعطي نتائج أعىل للنسبة الجمالية لالألتحاق لعام 2010 من 33.0 �ن

ن ما عدا الحاجة إل الدعم النفسي الجتماعي وبرنامج التغذية المدرسية لالأطفال  اتيجية واضحة من قبل المستبين�ي ح أي اس�ت اف بأهميته لم يُق�ت الع�ت
295. ي

ي الصفوف ما قبل البتدا�أ
�ن

ي 22 منها )انظر الشكل 35.2(.296 وبالنظر إل ان توف�ي رياض 
ن لم يتوفر �ن ي ح�ي

ي شملها المسح رياض الأطفال �ن
ي سبعة وثالثون من الأحياء ال�ت

توفر �ن
ن التعليم الأساسي  الأطفال كان فقط عىل نطاق ضيق قبل اندلع الأزمة فإنه من المستغرب إذا أعطي لتوسعته الأولوية لما بعد الأزمة، خصوصا و لإ

يواجه العديد من التحديات.
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ي شملها المسح مع و بدون مرحلة رياض الأطفال
الشكل 35.2 عدد الأحياء ال�ت
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ن كأمر  ي المؤلفات الدبية كقضية إشكالية. من المحتمل أن ينظر إليه من قبل المستبين�ي
ي الخدمات" لم يتم تحديده بشكل واضح �ن

 "المساواة �ن
ي حالة مناسبة لالإصالح ولكن ايضا تعليم يمكن الوصول اليه 

ي دراسية كافية �ن
ام بالنصاف يتطلب ليس فقط مبا�ن ن ي عن القول". ومع ذلك فأن الل�ت

غ�ن
من قبل الطالب ذو الحتياجات الخاصة. عىل سبيل المثال، فان هؤلء ذو العاقة الجسدية سيحتاجون ال مرافق قريبة بما فيه الكفاية ال منازلهم. 

ل الطالب ولكن اجتياز منطقة غ�ي  ن ن البيت والمدرسة وفقا للسياق. قد تكون المدرسة "قريبة بما فيه الكفاية" إل م�ن قد تختلف المسافة المقبولة ب�ي
ي متناول الأطفال الذين لم يكونوا قادرين 

آمنة قد يج�ب الطالب إل سلوك طريق التفافية طويلة. إن توفر وسائل النقل الموثوقة قد تجعل المدرسة �ن
عىل الذهاب إل المدرسة.

الحماية والرفاهية

ن 15 والأك�ب سناً، قد يتم تجنيدهم  اوح أعمارهم ب�ي ن بالمدارس لخطر عمالة الأطفال. فالولد، ل سيما أولئك الذين ت�ت يتعرض الأطفال غ�ي الملتحق�ي
ي الدراسة 

ي القوات المسلحة وربما تج�ب البنات عىل الزواج المبكر.297 ومع ذلك، قد يمنع الأطفال من الذهاب إل المدرسة إذا كان النتظام �ن
�ن

ي 
ي الأزمة، منهم الأطفال الذين كانوا يذهبون إل المدرسة �ن

ي نهاية عام 2013 إل أن 11,400 طفل قد قتلوا �ن
يعرضهم للخطر. تش�ي التقديرات �ن

الوقت الذي أصيبوا فيه بجروح قاتلة.298

ي حالت الطوارئ )INEE( فإن بيئات التعلم يجب أن يكون "آمنة ومأمونة وتعزز الحماية والسالمة 
وفقاً لمعيار الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

ي مجال التعليم…"
ن والفراد الآخرين �ن ن والمعلم�ي ي مجال التعليم".299 يرتبط "أمن و رفاهية المتعلم�ي

ن والفراد الآخرين �ن ن والمعلم�ي  النفسية للمتعلم�ي
بالخدمات الصحية والتغذوية والنفسية الجتماعية والحماية.300

ي المدرسة أو عند تنقل الطالب من وإل المدرسة301 فأنه ل تش�ي اي وثيقة إل
ي خطر سواء �ن

ن تش�ي المؤلفات الدبية إل ان الطفال يكونون �ن ي ح�ي
 �ن

ي المدارس.302
ي اتخذت بالفعل لجعل المدارس آمنة. وكما ذكر آنفاً، فأن السالمة هي السبب الرئيسي لعدم دوام الطفال �ن

التداب�ي ال�ت

ن طفالً من ي الذي شهد ‘اعتقالً‘ عشوائياً لخمس�ي  كان التعامل مع المدارس عىل أنها "أهدافاً سهلة" للهجمات.303 أحد الأمثلة "يوجز تجربة الص�ب
ن إل المدرسة. واختاروا 50 طفال عشوائيا من الصفوف الدراسية، من الصف 1 – 7.  قريته بعد مظاهرة – ‘وعقاباً عىل ذلك ذهب رجالً مسلح�ي

أخذوهم خارج المدرسة واقتلعوا أظافرهم. كان العديد من هؤلء الأطفال بعمر ست سنوات – ستة فقط – واعتقلوا الأطفال ".304

ي سوريا )SINA(، الصفحة 32.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  297

ي سوريا )SINA(، الصفحة 32.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  298

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 62.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  299

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 68.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  300

ي سوريا )SINA(، الصفحة 34؛ قارن مع يونسيف سوريا، الصفحة 13.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  301

يونسيف سوريا، الصفحة 13.  302

مجلس حقوق النسان )HRC(، الصفحة 7.  303

قضايا حماية الطفل، الصفحة 8.  304

الجزء 2 التحليل النوعي
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ي 
ي إل السجن. إل أنه لم يكن السجن – كان مدرس�ت

ي يبلغ من العمر 15 عاما، "جاء بعض الرجال إل قريتنا. حاولت الهرب لكنهم أخذو�ن وأفاد ص�ب
القديمة… ليس غريباً أن نرى مدرسة تستخدم بهذه الطريقة".305 فقد استخدمت المدارس كقواعد عسكرية و ثكنات ومواقع للقنص ومراكز اعتقال، 

عياً". وبحسب ما ورد فإن احتالل المدارس قد  ات طويلة.306 إن ذلك يحول المدرسة إل هدفاً عسكرياً "�ش ة ولكن بعضها أيضا لف�ت ن ة وج�ي أحياناً لف�ت
ي الداخل.308 نقاط التفتيش القريبة جدا 

ي الوقت الذي كانت فيه الصفوف تعمل،307 وتعرضت المدارس للقصف بينما كان الأطفال �ن
وقع فعالً ح�ت �ن

ي خطر التفج�ي أو القصف.309
من المدارس أيضا وضعت المدارس �ن

ي الأشهر التسعة الأول من عام 2014
ي حلب ودمشق.310 �ن

ي حزيران عام 2014، أفادت التقارير بازدياد الهجمات عىل المدارس العاملة وخاصة �ن
 �ن

أفادت اليونيسيف بحدوث 35 هجوما عىل المدارس قتل فيها 105 طفل وجرح 311.293

ي أقرب مكان ممكن لالأطفال.312
ي لجعلها آمنة و�ن

وقد أو�ي بإنشاء أماكن آمنة للتعلم أو أن يجري إعادة تأهيل المبا�ن

ي 
ين الثا�ن ن للحفاظ عىل المدارس كمالذ آمن لالأطفال،313 وبحلول ترسش نسانية موجهة للمقاتل�ي كانت المناشدات المنتظمة من قبل الجهات الفاعلة الإ

2014 لم يكن لها التأث�ي المطلوب.

أ من قبل  ي الس�ي
ي مجتمعهم )انظر الشكل 36.2(.314 تم تحديد الوضع الأم�ن

ي يواجهها الأطفال �ن
طلب من أولياء الأمور وصف المخاطر الرئيسية ال�ت

ي القطاع الصحي" كان الخطر التالي الك�ش 
اجع �ن ي المائة من مجموعات أولياء الأمور، و الذي فاق بكث�ي اي خطر اخر تم تحديده )"ال�ت

ن �ن أك�ش من ثمان�ي
ابطة مع بعضها. إن زيادة عدد "الحيوانات  ذكرا والذي أفاد به أقل قليال من نصف المجموعات(. وعند تفحص المخاطر سيقول احدهم بانها م�ت

ي "الوضاع المعيشية" مع "سوء التغذية" 
الشاردة" قد يؤدي إل تفاقم قضايا "القطاع الصحي"؛ "تدهور الخدمات" يكون مرتبطا مع التدهور �ن

ها من الأجهزة  " و"سوء استخدام"الهواتف الخلوية وغ�ي ي ي "السلوك السل�ب
ي قيم المجتمع" مع زيادة �ن

اجع �ن باعتبارها واحدة من العواقب. يرتبط "ال�ت
ن الطفال هو أحد أعراض الترسب من  ي مستوى التعليم" ب�ي

ء" و "الظروف المعيشية". إن "تد�ن ي السي
وكل هذه الأمور تنتج بسبب "الوضع الأم�ن

" بصورة مماثلة من  ات الغياب الطويلة عن المدرسة والذي يرتبط مرة أخرى بالعوامل المتعددة المذكورة آنفاً. ينتج "الإجهاد النفسي المدرسة أو ف�ت
ي التعليم.

ض أن حرمان الطفل من "حقوقه" يش�ي أساسا إل حقهم �ن معظم المخاطر المذكورة. من المف�ت

فظائع ل توصف، الصفحة 8 – 9.  305

لم يعد آمناً، الصفحة 25.  306

لم يعد آمناً، الصفحة 3.  307

لم يعد آمناً، الصفحة 21.  308

لم يعد آمناً، الصفحة 26.  309

التحليل القليمي لسوريا )RAS(، الصفحة 61.  310

ي 2014.
ين الثا�ن ي 7 ترسش

كلمة ممثل اليونيسيف لسوريا �ن  311

ي سوريا )SINA(، الصفحة 32.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  312

نظرة شاملة عىل الحتياجات النسانية )HNO(، الصفحة 29 – 91.  313

.F.7 الملحق  314

ء ي سي
وضع أم�ن

ي القطاع الصحي
تراجع �ن

ي هيمنة السلوك السل�ب

الظروف المعيشية

ي الخدمات داخل وخارج المدرسة
تراجع �ن

هيمنة الضغط النفسي

ي قيم المجتمع
تراجع �ن

ي من التعليم
مستوى متد�ن

سوء استخدام لوسائل التواصل الحديثة
ن وجوب التكيف مع وصول الطفال النازح�ي

سوء التغذية

ي الحيوانات الشاردة
زيادة �ن

حرمان الطفال من حقوقهم
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النسب المئوية

ي المجتمع: وجهة نظر أولياء الأمور
الشكل 36.2 المخاطر الرئيسية عىل الأطفال �ن
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.C.7 الملحق  315

.C.8 الملحق  316

.C.8 الملحق  317

.C.11 الملحق  318

ي الأيام السابقة للمسح، اجاب بايجابية فقط 38 من مصادر المعلومات الرئيسية.315 
ورداً عىل سؤال عما إذا كان الحي الذي كانوا يعيشون فيه هادئاً �ن

ي ان هناك اضطرابات حدثت منذ بدء
ي الحي كانت لها آثارها عىل احياؤهم مما يع�ن

ن ال 59 بأن الضطرابات �ن  مع ذلك أفاد جميع المستجيب�ي
ي ذبح الحيوانات( يش�ي إل الحاجة الملحة لتقديم 

ن )ويتضح �ن ن الطالب كما ذكره ربع المستجيب�ي الزمة )انظر الشكل 37.2(.316 ان ظهور العنف ب�ي
فيهية لالأطفال. ل يوجد أي إشارة لمن هو المسؤول عن  ي الفرص ال�ت

المشورة النفسية والجتماعية.317 كما أنه ربما يش�ي أيضا إل النقص المحتمل �ن
ي المدارس.

العبث �ن

ن الذين ذكروا بأن التخريب والعنف يرتبط بعدد  يعزل الشكل رقم 38.2 ثالثة من عواقب الضطرابات من أجل دراسة فيما اذا كان عدد المستجيب�ي
ن الذين ذكروا انعدام الأمان والخوف. المستجيب�ي

ي درعا عن أعمال عنف من قبل الطالب عىل الرغم من أنه لم يشار ال مشاعر انعدام الأمن والخوف. أفادت حمص والالذقية عن 
أفاد ثلث الأحياء �ن

ات الثالثة. انعدام الأمن والخوف ولكن دون أعمال عنف مرتبطة بها. لم ترسش أحياء دمشق وطرطوس إل أي من المؤ�ش

ي يواجهها الأطفال )انظر الشكل 39.2(.318 و كما هو الحال مع أولياء الأمور تصدرت القضايا 
حدد ايضا مصادر المعلومات الرئيسية المخاطر ال�ت

ي حددها أولياء المور ولو إنها ذات تكرارات مختلفة. قد يكون 
الأمنية القائمة. كما أدرج مصادر المعلومات الرئيسية العديد من المخاطر الأخرى ال�ت

 خطر "الخوف من عدم استكمال التعليم" هو نبوءة تحقق ذاتها إذا لم يتم التصدي لها من خالل التشجيع والدعم المناسب. وهنا ذكرت التهديدات
ي المقام الأول من الدراجات النارية أم من الراكب عىل المقعد 

ي أثارتها الدراجات النارية للمرة الأول: ليس من الواضح ما إذا كان الخطر هو �ن
ال�ت

الخلفي أم من المشاة. كما ذكرت المخدرات أيضا للمرة الأول. وقد ذكر مصادر المعلومات الرئيسية "انعدام الأمن" بالتفصيل حيث أفادوا بانه يتجىل 
عىل شكل قتال ومتفجرات واختطاف.

عدم الأمان والخوف

ن الطالب ظهور العنف ب�ي

تدهور الظروف القتصادية، ارتفاع الأسعار

الترسب

تخريب المدارس
ن تدهور أداء المعلم�ي

ي بعض المدارس
ي اللتحاق �ن

زيادة �ن

تحويل المدارس ال مالجئ

فقدان أفراد العائلة

ي حضانات الطفال
نقص �ن

مالبس غ�ي لئقة لالطفال

انتشار الأمراض والأوبئة

30  25  20  15  10  5  0  

النسب المئوية

ي الأحياء كما ذكرت من قبل مصادر المعلومات الرئيسية
الشكل 37.2 آثار الضطرابات �ن

ي شملها المسح
ي الأحياء ال�ت

الشكل 38.2 حوادث انعدام الأمن / الخوف والتخريب وأعمال العنف �ن
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عدم الأمان )المعارك، المتفجرات، الخطف(

ء لبعض الأطفال السلوك السي

انتشار الأمراض

الترسب من المدرسة

الفتقار ال الكساء والدواء

الحالة النفسية لالأطفال

الفتقار ال وسائل نقل للمدرسة

الخوف من عند استكمال التعليم

ي تتسبب بها الدراجات النارية
حوادث الطرقات ال�ت

طرقات غ�ب معّبدة وغ�ي آمنة

فقدان الأهل

ات سيئة )المخدرات، افالم الفيديو( تأث�ي

ي للمدرسة
الفتقار ال سور أم�ن

سبعة بنود أخرى

60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

ي المجتمع، كما أفاد مصادر المعلومات الرئيسية
ي يواجهها الأطفال �ن

الشكل 39.2 المخاطر ال�ت

ي المائة من كل 
السؤال إذاً، ما هو المدى الذي يمكن للمدارس فيه أن تقدم وتوفر بيئة آمنة لطالبها؟ يقوم العدادون بتقييم الأحياء، وفقط 60 �ن

ي المائة من المدارس 
ي المائة من الأحياء ضمن فئة "51 ال 90 �ن

الحياء وقعت ضمن فئة "كل او معظم" المدارس آمنة ومأمونة. وكانت سبعة عرسش �ن
ي المائة من الأحياء تقع ضمن فئة "أقل من نصف المدارس" يمكن أن يطلق عليها بأنها آمنة من قبل مراقب خارجي.319

ي هذا بأن 22 �ن
 بدت آمنة". يع�ن

ي المائة منطقة 
ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية بأن أقرب مدرسة قيد الخدمة وفرت بيئة آمنة للطالب، وكان لدى 78 �ن

ذكر ثمانية وثمانون �ن
ي استخدم 

ي خارج ساعات المدرسة. مع ذلك، سبع من هذه المدارس )ال�ت
ي المائة(، استخدم الطفال منطقة اللعب �ن

ي 29 حالة )49 �ن
آمنة للعب.320 �ن

ي المائة( بأن مناطق اللعب تستخدم 
فيها الطفال منطقة اللعب خارج ساعات المدرسة( لم توصف بأنها آمنة. رأى تقريبا جميع العدادون )95 �ن

ي ذكرها المراقبون عىل الأنشطة 
فيهية والألعاب.321 تتضمن الأنشطة ال�ت ي المائة رؤية الأنشطة ال�ت

ة �ن ن ذكر عرسش ي ح�ي
لالأنشطة الرياضية الجماعية �ن

ن الطالب. ن من العدادين ال رؤية معارك ومشاجرات ب�ي الزراعية وأنشطة الكشافة لالولد والقراءة. أشار اثن�ي

ي شملها المسح تتوفر لديهم بوابة يمكن إقفالها، ولكن بما أن فقط 48 منهم توفر لديهم 
ذكر مديرو المدارس بأن 56 )من أصل 59( من المدارس ال�ت

ي ثمانية مدارس.322 يمكن وصف 30 مدرسة فقط بأنها محمية "تماماً" من 
جدار محيط آمن أو سور، فإن البوابة القابلة للقفل ل توفر أي حماية �ن

الأحوال الجوية و 24 مدرسة أخرى عىل انها محمية جزئياً. قال خمسة مدراء بأن مدارسهم غ�ي محمية من العوامل الجوية. هذا و فشلت المدارس 
ي كل اختيارات الحماية هذه.

ي إدلب ودير الزور والرقة �ن
ي شملها المسح �ن

ال�ت

 تعتقد مجموعات أولياء الأمور بأنه يمكن لالأهالي أن يقللوا من المخاطر عىل الأطفال من خالل: مرافقتهم الطفال إل المدرسة أو ضمان ترتيبات نقل
ي 

ي المائة( والذي قد يكون �ن
رشاد" )27 �ن ي المائة( أو "التوجيه والإ

ي المائة( و من خالل تقديم المشورة النفسية الجتماعية والدعم )34 �ن
آمن )54 �ن

ي المائة( التواصل المنتظم مع إدارة المدرسة ونصحت مجموعتان الحاق
حت خمس مجموعات )8 �ن  الواقع نفسه المشورة النفسية الجتماعية.323 اق�ت

احات حول الدعم النفسي  ي المدارس الأقرب إل منازلهم. ولما كان السؤال حول ما يمكن القيام به من قبل أولياء الأمور أنفسهم فإن الق�ت
الأطفال �ن

ن عىل أولياء الأمور أن يوفروا التوجيه لأطفالهم حول مسائل مثل الطريق الذي رشاد تبدو غ�ي واقعية. و من المؤكد فأنه يمكن ويتع�ي  الجتماعي والإ
ي 

ات السيئة، الخ، ولكن المسؤولية الأك�ب �ن ي فيه من وإل المدرسة ومخاطر التسكع عىل طول الطريق وكيفية تجنب أو مقاومة التأث�ي
يجب المىصن

الحصول عىل الدعم النفسي الجتماعي يجب ان تقع عىل عاتق المدرسة نفسها. عالوة عىل ذلك، فأن ضمان حصول الطفال عىل دعم نفسي 
ن  ي المائة فقط من المجموعات أن التواصل ب�ي

اجتماعي ربما ل يحدث ال اذا كان اولياء الأمور عىل تواصل مع إدارة المدرسة. لالأسف اعتقد ثمانية �ن
ن البيت والمدرسة  ي المائة من المدارس تدرك الحاجة إل التصال المنتظم ب�ي

ورياً. ل يبدو بأن المجموعات من 86 �ن اولياء المور و المدرسة أمراً �ن
ن سالمة اطفالهم. لتحس�ي

ي يمكن بها جعل البيئة المدرسية آمنة.324 احتل تسييج المخيمات وتعبيد
احات بشأن الكيفية ال�ت  قدم القليل من مصادر المعلومات الرئيسية اق�ت

ن وجود مستشار  ح 12 بالمائة من المستجيب�ي ن )انظر الشكل 40.2(. اق�ت ي المائة فقط من المستجيب�ي
الطرقات المرتبة الأول حيث ذكرت من قبل 14 �ن

ي المدرسة.
نفسي ضمن طاقم العمل �ن

.B.7 الملحق  319

.56 – 55 ،C.53 الملحق  320

.B.18B الملحق  321

,16 ،D.13 – 14 الملحق  322

الملحق F.15 كان هذا السؤال مفتوح النهاية؛ لم يكن متوقعاً من المجموعات أن تختار إجابة من قائمة معدة مسبقاً.  323

الملحق C.54 سؤال مفتوح النهاية.  324
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تقييم حماية الطفل، الصفحة 8.  325

لم يعد آمناً، الصفحة 14.  326

لم يعد آمناً، الصفحة 14.  327

لم يعد آمناً، الصفحة 20.  328

قليمية، الصفحة 26. الخطة الإ  329

نسانية، الصفحة 38. تشتيت الإ  330

.D.60 الملحق  331

الملحق D.61 وصف اثنان من المدراء "طبيعة العنف" بأنها "جهل من طرف أولياء أمور الطفال".  332

تسييج المخيمات وتعبيد الطرق

ي المدارس
المستشار النفسي �ن

استعادة الأمن للمنطقة

تأسيس مالجئ

مراقبة الطالب

إزالة الملصقات العسكرية من محيط المدرسة

إبعاد الدراجات النارية عن محيط المدرسة

منع دخول الغرباء

وضع حواجز إسمنتية عند مدخل المدرسة

15   10   5   0  

النسب المئوية

الشكل 40.2 كيف تجعل المدرسة بيئة آمنة: من منظور مصادر المعلومات الرئيسية

ي تميل إل دفع بعض الولد إل السلوك 
ة للصدمة وال�ت قد يشكل التنمر عىل الطالب الأصغر سناً من قبل الولد الأك�ب سناً أيضاً نتيجة مبا�ش

يذاء أنفسهن.325 ناث المصدومات هن أك�ش عرضة لالنسحاب من التواصل الجتماعي ويمكن أن يندفعن لإ ن أن الإ ي ح�ي
، �ن ي

العدوا�ن

ن الطالب بسبب اختالف وجهات النظر السياسية.326 كما ورد ذكر الستجواب السياسي ي المدارس ب�ي
ي المؤلفات الدبية التحرش والعنف �ن

 ورد �ن
عطاء إجابة "خاطئة".327 قام بعض أولياء الأمور بابقاء الأطفال خارج المدرسة خوفاً من العتقال.328 ل يمكن أن تتحقق بيئة ي لإ

 مع العقاب البد�ن
ي المدارس.329

تعليمية آمنة من دون نهج "عدم التسامح" إزاء العنف �ن

نص أحد التقارير:

نعدام الأمن حيث تتأثر معدلت حضورهن بشكل كب�ي بمستوى  ناث والبنات الصغار عىل أنهن الأك�ش ضعفا للعنف ولإ "يُنظر إل الأطفال الإ
ي المستقبل للمشاركة السياسية والجتماعية والقتصادية ويؤدي إل عدم المساواة القليمية 

. قد يهدد هذا الأمر فرص النساء �ن ي
نسا�ن الأمن الإ

ن تمنع توزيع الفرص والموارد ".330 ي ح�ي
ي المستقبل �ن

ي سوف تشوه النمو القتصادي �ن
والنوع الجتماعي وال�ت

ي ل يدل عىل ذلك؛ يجب أن يتم 
ن عىل المستوى الوط�ن ن الجنس�ي ن الطالب الولد والبنات فإن مؤ�ش التكافؤ ب�ي ي اللتحاق ب�ي

فيما يتعلق بالتفاوت �ن
. تحليل البيانات عىل المستوى المحىلي

ن لخطر العنف القائم عىل أساس النوع الجتماعي. وأفاد تسعة من المدراء بأنه لديهم  ي المائة من مدراء المدارس بأن الطالب ليسو معرض�ي
قال 85 �ن

ن للخطر )أنظر الجدول 17.2(.331 فيما يتعلق بالمخاطر الأخرى، أشار أربعة مدراء إل "الخطف والتهديد" )ربما التهديد بالختطاف(  طالب معرض�ي
332. لي

ن ( وأفاد واحد بالعنف الم�ن ن وأفاد ثالثة بتعرض النساء للعنف من قبل رجال )غ�ي واضح فيما اذا كانوا طالب أو موظف�ي
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ي الأردن إل أنه من المرجح أن تنطبق أيضاً عىل العرائس الصغار داخل سوريا..
ن �ن ن سوري�ي ة عىل الزواج، الصفحة 7، عىل الرغم من أن هذه العبارة ترد من لجئ�ي صغ�ي  333

ي سوريا )SINA(، الصفحة 35 – 36.
اليونسيف-سوريا، الصفحة 17؛ التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  334

مستقبل تحت التهديد، الصفحة 11.  335

ي سوريا )SINA(، الصفحة 36.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  336

فظائع ل توصف، الصفحة 15.  337

قضايا حماية الطفل، الصفحة 16 – 17.  338

اليونسيف – سوريا، الصفحة 17.  339

ن ومقدمي الرعاية والمستشارين "أظهر الأطفال شجاعة هائلة ومرونة ورحمة. إن كالم الأفراد الأطفال الذي يرد هذا التقرير هو دليل عىل ذلك… وقد اتخذ الأطفال الأك�ب سناً مكان المعلم�ي  340 

ن إل المدرسة وحمايتهم من التنمر ". تحت الحصار، الصفحة 3. ي المجتمعات المضيفة مهمة الس�ي مع الالجئ�ي
لالأصدقاء والأشقاء الأصغر سناً. كما اتخذ الأطفال �ن

ي سوريا SINA( 2013(، الصفحة 35 – 36.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  341

تقييم حماية الطفل، الصفحة 51.  342

الدعم النفسي الجتماعي )PSS(، الصفحة 3.  343

الجدول 17.2 مخاطر العنف القائم عىل أساس النوع الجتماعي، كما أفاد بها مدراء المدارس

المحافظة
 المدارس

المشمولة بالمسح

ن لخطر العنف القائم عىل أساس النوع الجتماعي الطالب المعرض�ي

لنعم

927حلب

7–7الحسكة

514السويداء

514دمشق

3–3درعا

6–6حماة

413حمص

615الالذقية

413القنيطرة

4–4ريف دمشق

624طرطوس

ي تزوجن وهن 
شارة إل أن الفتيات اللوا�ت وجات إل المدرسة. ولكن تمت الإ ن ي المؤلفات الدبية عن عودة الفتيات الم�ت

ل يبدو بأن هناك أي سجل �ن
وجات وأولئك غ�ي  ن ن الفتيات الم�ت بعمر صغ�ي قد ل يتمكن من العودة إل المدرسة لأن بعض إدارات المدارس وبعض الآباء ل يرغبون بالدمج ما ب�ي

وجات قد تكون أك�ش صعوبة بسبب المواقف والممارسات المجتمعية. ن ي أن العودة إل المدارس بالنسبة للفتيات الم�ت
وجات.333 وهذا يع�ن ن الم�ت

رت بشدة.334 نَصَّ أحد التقارير أنه  ن عىل واجبات مدرستهم قد ت�ن ك�ي اع العديد من الأطفال للعنف والخوف لدرجة أن قدرتهم عىل ال�ت ن َعرَّض ال�ن
ي الصف.335 بالضافة ال ذلك، قد تكون المدرسة نفسها مكاناً حيث يسمع فيه الأطفال أصوات الغارات 

ن �ن ك�ي ح�ت نصف الأطفال غ�ي قادرين عىل ال�ت
ي 24 ناحية. ذكرت فتاة 

ي مسح أجري �ن
الجوية وأخطار أخرى.336 ُسلط الضوء عىل الإجهاد العاطفي كواحد من أك�ب ثالثة مخاوف تتعلق بالسالمة �ن

… أنا ل أعرف  ي ي بأنه انهيار عص�ب
ي ملجأ ولكن لديها نوبة بسبب انها شهدت أعمال عنف ضد أخيها: "قالت لي أخ�ت

عمرها 13 سنة بأنها كانت آمنة �ن
ي 

كم من الوقت سوف نستغرق ح�ت نتعا�ن – ربما مدى الحياة".337 كانت شهادات أولياء الأمور حول عالمات الضغط النفسي مثل الكوابيس والتبول �ن
ي حد ذاته تجربة مؤلمة، هم عىل الغلب 

الفراش أو العدوان غ�ي المعهود أو النطواء كما هو واضح عىل أبنائهم.338 الأطفال الذين نزحوا داخلياً، �ن
339. قد يكونوا تعرضوا أو شهدوا ممارسات العنف. كنتيجة لذلك قد ل يتمكنوا من العودة إل المدرسة أو قد يتأثر أداؤهم المدرسي

ي التعليم
ي المشاركة �ن

ن يظهر بعض الأطفال صموداً ملحوظا340ً فإن المشاكل النفسية الجتماعية قد أثرت ليس فقط عىل قدرة الأطفال �ن ي ح�ي
 �ن

وري للصحة النفسية.341 يجب أل يفرس "الدعم النفسي الجتماعي" من زاوية ضيقة ولكن ينبغي أن يُفهم فيه وهو أمر �ن ي ال�ت
 ولكن أيضاً �ن

ي عالمهم الجتماعي حيث يشمل الدعم المقدم
ي تعزز الرفاهية الشاملة للناس �ن

 عىل أنه يشمل مجموعة متنوعة من "الجراءات والأنشطة ال�ت
من الأ�ة والأصدقاء والمجتمع الأوسع".342

-الجتماعي[ داخل البلد غ�ي معروف. ومع ذلك، نظراً لعدم ن الذين حصلوا عىل الدعم ]النفسي  نص تقرير عام 2013 عىل أن "عدد الأطفال السوري�ي
نسانية عىل الوصول إل السكان داخل سوريا، فعىل الأرجح أن الأرقام منخفضة جداً".343 قدرة المنظمات الإ
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وع بالخدمة عىل التعامل مع هذا النوع من الحالت، ي تدريبهم قبل الرسش
،344 حيث لم يكونوا مجهزين �ن  يتعرض المعلمون أنفسهم لالإجهاد النفسي

ن إل المشورة المهنية.345 ول عىل ما يبدو، كان هناك نظام لإحالة الأطفال المحتاج�ي

ي سوريا. كان من 
ي بالدعم النفسي والصحة النفسية لبناء القدرات وتعزيز الخدمات �ن

قبل الأزمة أنشأت مجموعة وكالت متداخلة فريق عمل مع�ن
ي عام 2010، كان من المقرر إعداد كتيب 

ي للصحة النفسية والدعم النفسي الجتماعي ولكن هذا لم يحدث بسبب الأزمة. �ن
المقرر إقامة مجلس وط�ن

وع.346 ي هذا المرسش
ي شامل لأولئك الذين يقدمون الرعاية المتخصصة، ولكن من غ�ي المعروف ما إذا أحرز أي تقدم �ن

مه�ن

ي المعدل، فإن النسب المئوية لالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة وخفيفة إل معتدلة سوف 
ي حالت الطوارئ، �ن

من المتوقع أنه �ن
ة سوف تتعا�ن مع مرور الوقت دون تدخل خارجي.347 وبما أن العديد ي المجموعة الأخ�ي

 تزداد، وأن معظمهم ولكن ليس الكل، من اولئك الموجودين �ن
ة وأنه كلما تأخر ذلك فإن  ات طويلة أو متكررة فأنه من المتوقع أن الحاجة لتقديم المشورة ستكون كب�ي من الأطفال تعرضوا لتجارب مؤلمة ولف�ت

ن لتوف�ي مستوى أساسي من الدعم النفسي الجتماعي وأن يتوفر نظام إحالة إل  الحاجة ستصبح أشد. من الواضح أنه يجب تدريب المعلم�ي
ي تركز عىل تطبيق التعليم 

ي مجال الصحة العقلية.348 ومن المستحسن أن يكون الدعم النفسي والجتماعي معمماً عىل كافة الجهود ال�ت
ن �ن المتخصص�ي

النظامي وغ�ي النظامي".349

ي فأن تآكل النظام العام وعدم وجود "الأنشطة والخدمات البناءة والمناسبة عمرياً" تسهم أيضا 
ي زيادة السلوك العدوا�ن

ن أن الصدمة تساهم �ن ي ح�ي
�ن

فيهية للطالب. ي سلوك العنف لدى الأطفال350 مما يؤكد عىل أهمية تقديم المشورة والأنشطة ال�ت
ً�ن

ات سلوكية عىل الطالب.351 حيث ذكر جميع أولياء الأمور والمعلمون سلوك الأطفال عندما سئلوا عن حالة  لحظ 55 مدير )من أصل 59( تغ�ي
352." ي التعليم العامة، مع القليل ممن ذكروا سلوك "سل�ب

ي المدرسة )انظر الجدول 18.2(.353 ولكن تسعة فقط 
شاهد ثالثة أخماس من العدادين دليالً واضحاً عىل الدعم النفسي الجتماعي المقدم لالأطفال �ن

.354 وقال ثالثة مدراء بأنه  ي جميع الصفوف خالل ساعات الدوام المدرسي
ي المائة( أفادوا بأن المستشارين خدموا الطالب �ن

من مديري المدارس )15 �ن
ي تنمي الفكر والعقل والجسم" 

لم يتم تقديم اي خدمات نفسية اجتماعية لعدم وجود مستشار ضمن طاقم العمل وأشار اثنان إل "الألعاب ال�ت
ي المائة(. قال ستة من مدراء المدارس بأن 

ي 27 مدرسة )46 �ن
و أشار اثنان إل "المجالت الجدارية". لم ترد أية تفاصيل حول التداب�ي ذات الصلة �ن

(.355 وقال ثالثة  ي بأنها خالل ساعات الدوام المدرسي
ي ما زالت تع�ن

" )ال�ت ي أعطيت لجميع الطالب كانت من "خارج المنهج التدريسي
الرشادات ال�ت

. قال تسعة مدراء بأن  مدراء بأن مدارسهم قدمت جلسات استشارية بالتعاون مع اليونيسيف وأشار واحد إل أنشطة ترفيهية خارج المنهاج الدراسي
ي المائة من المدارس بأن لديها آلية لتحديد وإحالة 

الدعم النفسي الجتماعي أعطي خارج المنهاج ولكن دون تقديم تفاصيل. وادعى اثنان وأربعون �ن
الطالب الذين يحتاجون إل الدعم الذي ل يمكن للمدرسة أن توفره.356

ي سوريا )SINA(، الصفحة 32، 36؛ نظرة شاملة عىل الحتياجات النسانية 2014 )HNO(، الصفحة 30، 88.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  344

اليونسيف – سوريا، الصفحة 15.  345

قضايا حقوق الطفل، الصفحة 16.  346

.)IASC( ن الوكالت الدائمة قضايا حقوق الطفل، الصفحة 16، مأخوذة من مصادر منظمة الصحة العالمية )WHO( واللجنة القائمة ب�ي  347

ي اليونسيف-سوريا، الصفحة 16 – 18.
التوصيات �ن  348

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013، الصفحة 77. خطة استجابة المساعدات الإ  349

تقييم حماية الطفل، الصفحة 11.  350

ية من حلب والحسكة وحماة والالذقية. ي المناطق الح�ن
ات سلوكية كانت �ن ي لم يحدث فيها تغ�ي

الملحق D.51. لوحظ بان المدارس الأربع ال�ت  351

، حسب الملحق F.10، الملحق G.11A، الملحق E.8A )علق ٪80(. ي ن السلوك السل�ب ي المائة من كل المستجيب�ي
. ذكر 40 �ن ي ن السلوك السل�ب ي المائة من المعلم�ي

الملحق F.8 – 9 ذكر31 �ن  352

.B.16 الملحق  353

.D.50A الملحق  354

.D.50B الملحق  355

الملحق D.53 من غ�ي الممكن من البيانات المتوفرة تحديد فيما إذا كانت هذه المدارس لم تكن أيضاً توفر الدعم النفسي الجتماعي ضمن المدرسة.  356
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ي المدرسة، كما لوحظ من قبل العدادين
الجدول 18.2 الدليل عىل حصول الطالب عىل الدعم النفسي الجتماعي �ن

المحافظة

مخيمريفمدينة

لنعملنعملنعم

––1–62حلب

–––61–الحسكة

–1––31السويداء

–––––5دمشق

–––––3درعا

––––6–حماة

––––31حمص

––––42الالذقية

––11–2القنيطرة

–––211ريف دمشق

1–11–3طرطوس

31194311المجموع

يغطي تنوع وشدة التجارب المؤلمة طائفة واسعة ح�ت داخل فئة واحدة من الطالب. كان هناك أطفال نزحوا من وطنهم واضطروا إل التكيف مع 
ي ظروف معيشية غ�ي صحية وغ�ي آمنة وشهدوا العنف المفرط أو ممن فقدوا أفراد العائلة أو الأصدقاء خالل 

خسارة دخل الأ�ة كما اضطروا للعيش �ن
الهجمات. تتطلب هذه شكل من اشكال الدعم النفسي الجتماعي من أجل مساعدة الطفال عىل الخروج من الصدمة. هذا وان هناك بعض القضايا 

اف بالشهادات وبفرص التوظيف أو متابعة  ي ضاعت منهم والمتحانات الوطنية والع�ت
تتطلب هذه الخدمات تشمل القلق حول الفروض المدرسية ال�ت

الدراسة بعد النتهاء من المدرسة.

اتيجيات  ام الذات ودعم القران" و "تعزيز اس�ت ي زيادة اح�ت
ي "المساهمة �ن

تعزي المؤلفات الدبية ال ان تعليم المهارات الحياتية يرجع اليه الفضل �ن
اح بان تعليمهم للمهارات الحياتية ينبغي أن يشمل "مبادرات المشاركة المدنية والمصالحة ، تم اق�ت ن يجابية".357 بالنسبة لليافع�ي  المواجهة الإ

ي برنامج 
والتسامح وايضا التدريب عىل سبل كسب العيش و التوظيف".358 من مراجعة الوثائق فأنه ل يبدو من الواضح ما الذي ينبغي تغطيته �ن

عطاء تغطية أفضل لقضايا السالمة. ونظراً لأن  المهارات الحياتية لالأطفال الأصغر سناً ول ما إذا كان هناك بالفعل منهاج يحتاج فقط إل تعديل لإ
"الأشخاص النازحون يتعرضون بشكل خاص للمتفجرات من مخلفات الحرب )ERW( أثناء التنقل ع�ب المناطق الملوثة"، والذي من شأنه أن يكون خطراً 

ة طويلة بعد انتهاء الأزمة،359 فهو الموضوع الذي يجب تغطيته خالل دروس تعليم المهارات الحياتية. عىل الأطفال لف�ت

 قد تكون الأنشطة الالصفية وسيلة لتعزيز السالمة وتخفيف الصدمة. قد توفر الصفوف الستدراكية تشجيعاً للطالب الذين تخلفوا عن أداء
فروضهم المدرسية.

فيه عىل الصحة العقلية لالأطفال: "إن عدم وجود أماكن ووسائل للعب يتسبب بأن يصبح الأطفال أك�ش  تلفت المؤلفات الدبية النتباه إل أهمية ال�ت
فراغ الطاقة و التعب�ي عن  لهاء ولإ اع… يوفر اللعب وسيلة لالإ ن رين من ال�ن ن الأطفال المت�ن ي مستوى العنف ب�ي

افق ذلك مع زيادة �ن عزلة ومتوترين وي�ت
ي بعض المناطق "قيل بأن الأطفال لم يتمكنوا من اللعب بسبب افتقار المخيمات والمجتمعات المضيفة إل أماكن آمنة

 المشاعر وتبادلها ".360 �ن

ي
 أو لأن الكبار لم يسمحوا لهم باللعب من الخوف او بسبب احتياجهم إل العمل".361 هؤلء الأطفال السوريون الذين تمت مقابلتهم كانوا �ن

ي العديد من المناطق يمنعون من فرص اللعب لنفس الأسباب.
، ولكن داخل سوريا كان الأطفال �ن ن مخيمات الالجئ�ي

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، الصفحة 77. خطة استجابة المساعدات الإ  357

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، تموز 2014، الصفحة 41. خطة استجابة المساعدات الإ  358

قضايا حقوق الطفل، الصفحة 7.  359

الدعم النفسي الجتماعي )PSS(، الصفحة 6.  360

الدعم النفسي الجتماعي )PSS(، الصفحة 6.  361
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ي ينخرط فيها الأطفال عندما ل يكونوا 
يجب أن ينظر إل أي مدى يمكن للمدرسة من ان توفر بيئة وقائية ضمن السياق الأوسع للمجتمع. ان الأنشطة ال�ت

ات سالمة. أدرجت مجموعات الأطفال وأولياء الأمور أنشطة الأطفال ممن هم خارج المدرسة )انظرالشكل 41.2(.362, 363 ي المدرسة هي كمؤ�ش
 �ن

ل لمشاهدة التلفزيون مقارنة  ن ي الم�ن
نهات أعظم تغي�ي منذ بدء الأزمة حيث شهدت تدهوراً ملحوظاً. قىصن الأطفال وقتا اك�ش �ن شهدت الرحالت وال�ن

بمعدلت ما قبل الأزمة. يجب ان يربط زيادة استخدام "وسائل التصال الحديثة" مع الأزمة حيث أصبحت الهواتف الخلوية متاحة أك�ش عىل نطاق 
ن تناقصت زيارات الأقارب والأصدقاء، ربما بسبب صعوبة وخطورة التنقل. ي ح�ي

ي الحي �ن
واسع منذ عام 2011. أزداد اللعب مع الأصدقاء �ن

ي المسح حول مسؤولية المدارس بخصوص مساعدة الطالب. فيما اذا يفكر فيها المستجيبون
 كان هناك ذكر قليل من الردود عىل الأسئلة المفتوحة �ن

ي حالة المرض وعىل حمالت 
او ل، فأن المدارس يجب ان تخ�ب الطالب وأولياء الأمور حول كيفية المحافظة عىل صحة جيدة وعىل ما يجب القيام به �ن

ها. البيئة المدرسية بحد ذاتها يجب أن تكون نظيفة ومؤاتية لنشاط صحي. التلقيح وغ�ي

ي شملها المسح.364 إن الأرقام 
ي المدارس ال�ت

ي أجريت داخل وخارج المنهاج الدراسي �ن
ن الجدول 19.2 طبيعة الأنشطة الصحية والنظافة العامة ال�ت يب�ي

. ومع ذلك، فإن ثلث مجموعات الطالب حددوا الحفاظ عىل النظافة  ن ي المائة من المدارس أبلغت عن نشاط مع�ي
متدنية وبحد أقىص خمسة عرسش �ن

ي هي بحاجة إل إعادة 
ي مدارسهم.365 ومن غ�ي المعروف ما إذا كان هذا يش�ي ربما إل مرافق الغسل و ال�ف الصحي ال�ت

ء يحتاج إل التغي�ي �ن ي
كسش

ي المدرسة.
تأهيل أو ما إذا كان يش�ي إل النظافة العامة للصفوف الدراسية والمناطق المفتوحة �ن

.G.19 الملحق ،F.16 – 17 الملحق  362

بداعية مع زيارات القارب. وتم ربط الهوايات مع اللعب عوضا عن الرياضة. ي استبيانات الأطفال وأولياء الأمور. تم ربط النشاطات الإ
كانت هناك فئتان تمت صياغتهما بشكل مختلف �ن  363

.D.49 الملحق  364

.G.15 – 16 الملحق  365

ممارسة مهنة

التدريب التعليمي والتطوعي

الدراسة

ل ومشاهدة التلفاز ن ي الم�ن
البقاء �ن

استخدام وسائل التواصل الحديثة

ي نزهات ورحالت
الذهاب �ن

ي الجوار
اللعب مع الأصدقاء �ن

زيارة الأقارب والأصدقاء

أنشطة ترفيهية وزيارة الأقارب

ممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات

اللعب وممارسة الهوايات

80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

ي وقت المسح وقبل الأزمة(
ن من قبل الأطفال وأولياء الأمور �ن الشكل 41.2 أنشطة الأطفال خارج ساعات المدرسة )كما هو مب�ي

الأطفال

حالياً

مسبقاً
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ي ريف دمشق. قدم برنامج الغذاء 
ي حلب وواحدة �ن

ي شملها المسح، أربعة �ن
ي خمسة فقط من المدارس ال�ت

قدمت وجبات خفيفة أو طعام للطالب �ن
ي المدارس 

ي أقرب مدرسة.367 قد يبقى الأطفال الفقراء �ن
العالمي الطعام.366 قال ستة من مصادر المعلومات الرئيسية أن الوجبات الخفيفة قدمت �ن

من خالل التوف�ي المنتظم للوجبات الخفيفة. وعىل العكس، قد يترسبون من المدرسة ولذلك هناك حاجة لها.

شارة السابقة إل وجود عدد قليل من المدارس لديها خطط طوارئ تم  ي مجال السالمة الوارد هنا يتفق مع الإ
عموما، ان انخفاض مستوى التدريب �ن

عداد لها جيداً. فمن الممكن أن التجارب المؤلمة قد خففت من القدرة عىل التخطيط أو أن الشعور القدري جعل التخطيط لحالت الطوارئ يبدو  الإ
ي حماية طالبها ويمكن اتخاذ الخطوات العملية المختلفة 

، يجب عىل إدارة المدرسة أن تقبل أن لديها دوراً إيجابيا �ن ن ي كلتا الحالت�ي
غ�ي ذي جدوى. �ن

ي 
سعافات الأولية ليتم تضمينها �ن ي مجال الصحة العامة والإ

ي هذا الصدد ربما بمساعدة من المجتمع الأوسع. طالبت مجموعة من الطالب دروساً �ن
�ن

المناهج الدراسية.368

المرافق والخدمات

حدد نصف مصادر المعلومات الرئيسية تدهور البنية التحتية كتغ�ي أساسي وملحوظ منذ بدء الأزمة.369 وحددوا إعادة تأهيل المدارس كتدخل جوهري 
للتخفيف من مشكلة اكتظاظ الصفوف.370 دعا أك�ش من ثلث مدراء المدارس إل صفوف دراسية إضافية مع أقل قليالً من الثلث أشاروا إل أن هناك 

ورة إعادة تأهيل المرافق المدرسية من قبل ما يقرب من نصف مجموعات الأطفال.372 لحظ العدادون  حاجة لأعمال الصيانة.371 وردت مناشدة عىل �ن
ي حاجة إل إصالح.373

ي المدرسية كانت �ن
ي المائة( أن العديد من المبا�ن

أنفسهم )35 �ن

ة صفوف دراسية قابلة لالستخدام لكل منها.374 فقط أحد عرسش من المدارس  ي الجدول 20.2 فإن غالبية المدارس لديها أك�ش من عرسش
ن �ن  و كما هو مب�ي

ة صفوف دراسية. كان ينبغي تقسيم فئة "أك�ش من 10" إل فئات أصغر حيث تش�ي أرقام اللتحاق بأن العديد من  الـ 59 كان لديها أقل من عرسش
ي أربعة فقط من المدارس.

المدارس كان يمكن ان يكون لديها اك�ش من 10 صفوف دراسية. كان توفر مداخل للكراسي المتحركة ممكناً �ن

.D.62 – 63 الملحق  366

.C.67 الملحق  367

ي مدرسة ثانوية.
ي مجموعات النقاش �ن

ناث والذكور �ن الملحق I.8 شارك الإ  368

.C.85 الملحق  369

ي المائة علقوا عىل الكتظاظ و 22٪ علقوا عىل الحاجة إل إعادة التأهيل.
الملحق C.90، 25 �ن  370

.D.96 الملحق  371

.G.15 – 16 الملحق  372

.B.25 الملحق  373

.D.7 الملحق  374

ي المدارس المشمولة بالمسح
الجدول 19.2 الأنشطة المتاحة للصحة والنظافة �ن

النسب المئويةطبيعة الأنشطة ضمن الصفوف العتيادية

ن خالل الحصص الدراسية 5المعلومات المقدمة من المعلم�ي

رشاد الصحي( 15تدريس منهاج الصحة )الإ

15غسل اليدين والنظافة

2اللقاحات الصحية

3الدعم النفسي

44لم تتوفر تفاصيل

النسب المئويةطبيعة الأنشطة خارج المنهاج الدراسي

7زيارة دورية لطبيب الصحة المدرسية

ي المدرسة
3حملة النظافة �ن

5زيارات إل عيادات المدرسة

3اللقاحات الصحية

2ورشة عمل المياه وال�ف الصحي والنظافة

رشاد الصحي 3ندوات الإ

19لم تتوفر تفاصيل
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.D.8 – 12 الملحق  375

.D.96 الملحق  376

.B.25 الملحق  377

.B.5 الملحق  378

ي شملها المسح
ي المدارس ال�ت

الجدول 20.2 الصفوف القابلة لالستخدام �ن

المحافظة

مداخل كراسي متحركةعدد الصفوف القابلة لالستخدام

لنعمأك�ش من 10من 6 – 10أقل من 6

9–18–حلب

1616–الحسكة

5–41–السويداء

514––دمشق

3–2–1درعا

6–15–حماة

4–4––حمص

615––الالذقية

4–13–القنيطرة

4–4––ريف دمشق

11415طرطوس

2948455المجموع

ي
ن أنه تتوفر مرافق مياه و�ف صحي �ن ي ح�ي

بالغ عن توافر مرافق مياه و�ف صحي )انظر الجدول 21.2(.375 �ن  ُطلب من مدراء المدارس الإ
ي تسعة عرسش من المدارس لم يكن هناك مرافق منفصلة للبنات والولد. إذا تم استبعاد المدارس من الجنس الواحد

 جميع المدارس فأنه �ن
ي مدارس.

ي ثما�ن
فسيتم تقاسم المرافق من قبل البنات والولد �ن

ي ثمانية من المدارس. سبعة مدارس فقط كانت المراحيض فيها تسهيالت للكراسي المتحركة. ما يقرب من ثلث المدراء 
لم تتوفر مرافق غسل اليدين �ن

ي
ي 22 �ن

 دعوا إل إعادة تأهيل المراحيض مما يدل عىل أن ما هو متاح قد ل يكون كافياً.376 لحظ العدادون الحاجة إل مرافق مياه و�ف صحي �ن
المائة من الأحياء.377

ي المائة من المدارس لديها مراحيض قيد 
ن �ن ي تمت زيارتها فأن أقل من تسع�ي

ي المائة( ال�ت
ي 27 من الأحياء )46 �ن

من مالحظات العدادين، "يبدو أنه �ن
ي خمسة من الأحياء )انظر الجدول 22.2(.378

الخدمة لكن النسبة انخفضت إل أقل من الربع �ن

ي المدارس المشمولة بالمسح
الجدول 21.2 المراحيض ومرافق غسل اليدين �ن

المحافظة

مرافق غسل اليدينمداخل للكراسي المتحركةفصل البنات عن الولدتوفر المراحيض

لنعملنعملنعملنعم

–99–27–9حلب

432561–7الحسكة

541–41–5السويداء

1441–5–5دمشق

321–21–3درعا

651–33–6حماة

–44–22–4حمص

511551–6الالذقية

–134–4–4القنيطرة

–134–4–4ريف دمشق

511542–6طرطوس

5904019752518المجموع
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.B.6 الملحق  379

.D.15 الملحق  380

.D.96 الملحق  381

.G.15 – 16 الملحق  382

ي تمت زيارتها
ي الأحياء ال�ت

ي يوجد فيها مراحيض قيد الخدمة �ن
الجدول 22.2 نسبة المدارس ال�ت

91 – 100٪76 – 90٪51 – 75٪26 – 50٪0 – 25٪المحافظة

44–1–حلب

23–11الحسكة

4–––1السويداء

23–––دمشق

111––درعا

15–––حماة

112––حمص

3111–الالذقية

2––11القنيطرة

4––––ريف دمشق

3––21طرطوس

5731232المجموع

ب ي لديها صمامات مياه صالحة للرسش
ي المائة" ال�ت

ن �ن ي المائة( تقع ضمن فئة "أقل من تسع�ي
ي 25 من الأحياء )42 �ن

 ذكر العدادون أيضاً أن �ن
)انظر الجدول 23.2(.379

ي كل من محافظات حلب والحسكة وطرطوس(.380
ي شملها المسح لم يكن لديها كهرباء )واحدة �ن

ثالث فقط من المدارس ال�ت

ي الأثاث.381 عىل الرغم من أن مجموعات قليلة من الطالب اشتكوا من الصفوف الدراسية المكتظة
ي المائة من مدراء المدارس وجود نقص �ن

 ذكر 30 �ن
إل أنهم لم يذكروا الأثاث عىل وجه التحديد.382

ي تمت زيارتها
ي الأحياء ال�ت

ي تتوفر فيها صمامات مياه صالحة �ن
الجدول 23.2 نسبة المدارس ال�ت

91 – 100٪76 – 90٪51 – 75٪26 – 50٪0 – 25٪المحافظة

12114حلب

1–411الحسكة

22––1السويداء

14–––دمشق

21–––درعا

6––––حماة

4––––حمص

15–––الالذقية

21–1–القنيطرة

12–1–ريف دمشق

4–––2طرطوس

8521034المجموع
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ن لم يعلموا. الملحق C.60 – 65 اثنان من المستبين�ي  383

.B.25 الملحق  384

.D.96 الملحق  385

.C.66 الملحق  386

.D.38 – 39 الملحق  387

اء القرطاسية" بدون ذكر كيف. الملحق D.41 ثالثة مدراء أجابوا "�ش  388

.D.92 الملحق  389

.D.93 الملحق  390

ي تعرضت لأعمال نهب خالل الأزمة
ي المدرسية ال�ت

الجدول 24.2 عدد المبا�ن

ي شملها المسحالمحافظة
عدد المدارس المنهوبةعدد المدارس ال�ت

95حلب

75الحسكة

52السويداء

–5دمشق

32درعا

65حماة

43حمص

61الالذقية

44القنيطرة

41ريف دمشق

62طرطوس

5930مجموع االستجابات

ن يعتقد  ي ح�ي
ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية يعتقدون أن مواد التعليم والتعلم كانت كافية �ن

نقالً عن أقرب مدرسة قيد الخدمة فإن 30 �ن
ي المائة من العدادين وضعوا الكتب المدرسية والوسائل التعليمية عىل رأس قائمتهم من 

ات غ�ي كافية.383 مع ذلك فأن 66 �ن ن ي المائة أن التجه�ي
46 �ن

اء المواد  ي المائة( كان يتوقع أن يقوم اولياء المور برسش
ي 35 مدرسة )59 �ن

احتياجات المدارس384 كما فعل ما يقرب من نصف مدراء المدارس.385 �ن
ي المائة( لم يعتقد المستجيبون بأن اولياء االمور 

ي 14 مدرسة )24 �ن
ي المائة( لم يتوقعوا ذلك. وفقط �ن

ي 22 مدرسة )37 �ن
التعليمية لأطفالهم بينما �ن

ن 25 ممن ردوا  ي المائة( يعتقد المستجيبون بأنهم لم يكونوا قادرين عىل القيام بذلك. من ب�ي
ي 18 مدرسة )31 �ن

اء المواد بينما �ن كانوا قادرين عىل �ش
اء الحتياجات المدرسية.386 ذكر شخص واحد نقص  ي عدم قدرة أولياء الأمور عىل �ش

عىل سؤال آخر، وضع 24 اللوم عىل الفقر والوضع القتصادي �ن
ي المحالت التجارية وآخر عدم الهتمام من جانب أولياء الأمور.

السلع �ن

ي المائة( بأنهم لم يتوقعوا أن يقوم أولياء الأمور بتقديم أي من اللوازم المدرسية بينما توقع 
قدم المدراء صورة مختلفة قليالً، حيث قال 27 )46 �ن

ي المائة( كان يوفر اولياء المور الزي المدرسي 
ي 20 مدرسة )34 �ن

ي المائة( ان يقوم اولياء المور بتوف�ي القرطاسية والوسائل التعليمية. �ن
28 )47 �ن

ي ثالثة مدارس كانوا يجهزون الأثاث.387 وعندما سئل المدراء عن ما تفعله الأ� عند عدم القدرة عىل توف�ي المواد عندئٍذ أجاب 
والحقائب المدرسية و�ن

ن أو المنظمات الدولية.و ذكر أحد  ية ومناشدة الأقارب والمعلم�ي 24 مديراً عن هذا السؤال.388 ذكر أحدى عرسش أن أولياء الأمور لجئوا لالأعمال الخ�ي
ن بأنهم عملوا بعد المدرسة ليتمكنوا من الدفع  ي المواد التعليمية وذكر واحد بأن الطالب كانوا يرسقوا من زمالئهم واثن�ي

المدراء بتشارك الطالب �ن
وا إل المدرسة بدون مواد التعلم. كذلك أرتدى الطالب "مالبس مختلفة" عندما لم يكن الزي  للحصول عىل احتياجاتها. ذكر ثالثة بأن الطالب ح�ن

المدرسي متوفراً لديهم.

ي جميع المحافظات أعمال نهب باستثناء دمشق )انظر الجدول 24.2(. من غ�ي المعروف فيما 
اشتكت نصف المدارس من النهب.389 شهدت المدارس �ن

ن قد تأثرت بشكل أك�ش حدة من المدارس الأخرى. ي قامت بإيواء الشخاص النازح�ي
ي المدرسية ال�ت

إذا كانت المبا�ن

الجدول 25.2 طبيعة المعدات المنهوبة390

عدد المدارس المتأثرةطبيعة المعدات المنهوبة

18أثاث الصفوف

16المعدات التعليمية والرياضية وأجهزة الكمبيوتر

11معدات المدرسة، مضخات، وصالت كهربائية

4وقود

3حرق وتصدع بعض الصفوف

52مجموع االستجابات
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ي عىل  ي البيئة له تأث�ي سل�ب
عدادات لكي يتم التعلم. ان العجز �ن تتكون بيئة التعلم من مرافق ومعدات ومجموعة من الخدمات حيث توفر كلها الإ

ن بيئتهم مما يؤكد مرة أخرى عىل أهمية  ي المسح ترى بانهم غ�ي قادرين عىل القيام بالكث�ي لتحس�ي
التجارب الصفية. يبدو أن المدارس المشمولة �ن

ن المجتمع المحىلي والتنسيق. المعاي�ي التأسيسية لتمك�ي

5 التعليم والتعلم
"يكون الوصول ال التعليم ذو مغزى فقط إذا وفرت برامج التعليم تعليماً و تعلماً ذو جودة".391

المناهج الدراسية

… وينبغي التأكيد عىل تعليم  ن ن المناهج… بحيث يكون التعليم ذو صلة وداعماً وحامياً للمتعلم�ي اح "قد توفر حالت الطوارئ فرصا لتحس�ي تم اق�ت
بية من أجل السالم والمواطنة الديمقراطية".392 وقد "تكون هناك حاجة إل مناهج خاصة لفئات معينة مثل: الأطفال والشباب  نسان وال�ت حقوق الإ

ات انقطاع طويلة عن المدرسة…".393 ممن يكسبون الرزق… )و( المتعلمون الأك�ب سنا من مستوى صفهم أو العائدون للدراسة بعد ف�ت

" بمعاٍن مختلفة ومن غ�ي الممكن دائما التأكد من المع�ن المقصود. فهناك المنهاج الذي تقدمه سلطة التعليم والذي  يستخدم "المنهاج الدراسي
يُطلب من المدارس إتباعه. ثانيا، هناك المنهاج الذي تطبقه المدرسة والذي يكون تقريبا مطابقاً لما قررته السلطة التعليمية لكنه قد يشمل أيضا 

ن لبعض المواد. ثالثا، هناك المنهاج الذي يدرّسه المعلم وهذا  ي شكل إضافات أو إغفال متعمد للمواد أو محتوى مع�ي
ة، إما �ن ة أو كب�ي اختالفات صغ�ي

ن من المنهج. ربما ل يمتلك المعلمون القدرة  قد يزيد من تعديل المناهج المقبولة من قبل المدرسة من خالل التأكيد او حذف مواد او محتوى مع�ي
ي 

عىل اتمام المنهاج. وب�ف النظر عن تحديد المحتوى المراد تغطيته أو الكفاءات المراد تحقيقها فقد يكون هناك أيضا توقعات حول الطريقة ال�ت
. يتم التدريس بها. إن تدريس منهاج تعلم تفاعىلي من خالل تشجيع التعلم عن ظهر قلب يجب ان يستبعد تماما عن روح المنهاج الدراسي

ي وقت لحق تم إجراء تعديالت رسمية لمنهاج الصف 
ن الأعوام 2008 و 394.2012 و�ن أدرج منهاج دراسي جديد للمدارس السورية عىل مراحل ب�ي

ن الدوافع لتدريس المناهج الدراسية،396 وكان رأي العديد بأن المناهج الدراسية صعبة جدا،  الثامن.395 وسجلت أدلة عن فقدان بعض المعلم�ي
ن  ، و أنها "ل تعكس تماما ثراء المجتمع السوري وتنوعه".397 وبما أن هذه التعليقات صدرت من قبل المستجيب�ي وخصوصا بعد مرحلة التعليم الأساسي

سخ المنهاج، فمن الممكن أن تكون تلك الآراء قد اعتمدت عىل فهم غ�ي مكتمل للمنهاج الجديد كليا. ي نهاية عام 2012، أي قبل أن تتاح الفرصة ل�ت
�ن

ي تحت سيطرتها جزئيا أو 
ي المدارس ال�ت

وإل جانب المنهاج الدراسي الرسمي، أدخلت بعض الجماعات تعديالت طفيفة أو واسعة إل المنهاج الدراسي �ن
ي القيم والمبادئ والنتماء والهوية" 

ي زيادة التشتت… من خالل تعزيز أفكار الختالف �ن
كليا.398 وقد وجه النتقاد لهذه الجماعات بسبب "المساهمة �ن

ي العملية التعليمية لزيادة نفوذهم". وعلق البعض أن "توجيه النظام التعليمي بشكل يخلق ثقافة الخوف 
و "الستغالل المبا�ش وغ�ي المبا�ش �ن

ي 
ي بعض المناطق ال�ت

".399 و�ن ي
ي وجغرا�ن

ام الآخرين هو أمر ماكر يؤدي فقط إل تقويض مفهوم سوريا ككيان وط�ن والستقطاب والتعصب وعدم اح�ت
ات أك�ش جذرية عىل المنهاج الدراسي خالل العام الدراسي 2014 / 400.15 ومن  ي العراق وبالد الشام تم تنفيذ تغي�ي

تسيطر عليها الدولة السالمية �ن
نامج التعليمي التابع  سالمية والموسيقى والرياضة والفلسفة.401 "وفقاً لمعهد دراسة الحرب فإن ال�ب ات الغاء المكونات الفنية و الدراسات الإ هذه التغ�ي

ي العراق وبالد الشام(".402
ي العراق وبالد الشام( مكرس لتدريب الجيل القادم من أعضاء )الدولة السالمية �ن

)للدولة السالمية �ن

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 76.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  391

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 76.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  392

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 79.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  393

اليونيسف – سوريا، الصفحة 10، مناهج اليونسيف، صفحة 28 – 29.  394

مناهج اليونسيف، صفحة 31.  395

اليونيسف – سوريا، الصفحة 15.  396

اليونيسف – سوريا، الصفحة 12، 16.  397

نظرة شاملة عىل الحتياجات النسانية )HNO(، الصفحة 85؛ مناهج اليونسيف، صفحة 31.  398

نسانية، مايو / أيار2014، 38 – 39. تشتيت الإ  399

نظرة شاملة عىل الحتياجات النسانية )HNO(، الصفحة 30، 86.  400

مناهج اليونسيف، صفحة 31 – 32.  401

نظرة شاملة عىل الحتياجات النسانية )HNO(، الصفحة 84.  402
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ي عام 2013 عندما تم تقديم اللغة الكردية عىل أنها لغة التدريس. تم إدخال النسخة 
ي نظام التعليم �ن

ات �ن ي مناطق أخرى من سوريا، بدأت التغي�ي
�ن

ي المدارس الخرى مع 
ن أن المنهاج الرسمي السوري كان مستخدماً �ن ي ح�ي

ي بعض المدارس �ن
الكردية من المنهاج الدراسي الرسمي السوري الُمَعَدل �ن

ي بداية العام الدراسي 2015 / 16 تم ادراج المنهاج الكردي للصفوف من 1ال 6، مع استخدام اللغة الكردية كلغة 
إضافة مادة اللغة الكردية. �ن

ي الصفوف من 1 ال 3، وتقوم الصفوف من 4 ال 6 بتدريس اللغة الكردية كموضوع بحد ذاته. وبحسب ما ورد فأن استخدام اللغة الكردية 
التدريس �ن

ي اللغة403 أو الذين قد ل تكون اللغة 
ن من مناطق أخرى من سوريا الذين قد ل تكون لديهم الطالقة �ن كلغة تدريس خلق صعوبات لالأطفال النازح�ي

ذات صلة لهم.

ي اللغة حيث ان فيه بعض المواد 
ي لبنان ثنا�أ

ي البلدان المجاورة فقد شكل المنهاج تحديات معينة. فكان المنهاج �ن
ن �ن ن السوري�ي بالنسبة لالأطفال الالجئ�ي

ي الصفوف الدراسية من الناحية اللغوية وحسب ولكن 
ي النخراط �ن

ية. لم يواجه الأطفال السوريون صعوبة �ن ن نجل�ي ي تدرس إما باللغة الفرنسية أو الإ
ال�ت

تيبات  كانت هناك تقارير تش�ي إل شعور الطالب بالعار الجتماعي بسبب افتقارهم ال الكفاءة اللغوية للمشاركة الصفية بشكل كامل. و تم رفض ال�ت
ي مدارس 

ي المجتمعات المضيفة بوضع أطفالهم �ن
ي مدارس منفصلة: إذ لم يرغب الالجئون الذين يعيشون �ن

ي هي تدريس المنهاج السوري �ن
البديلة ال�ت

ي النظام المدرسي 
منفصلة.404 وكانت المخاوف البارزة لأولياء الأمور أنه اذا تمكنت الأ� من العودة إل سوريا فيجب أن يندمج الأطفال بسهولة �ن

ي سوريا.
اف بمؤهالتهم �ن ي هذه الأثناء لمتحانات الشهادة الدراسية فانه ينبغي الع�ت

السوري، وإذا خضعوا �ن

 هذا وان جميع المدارس المشمولة بالمسح تقوم بتدريس منهاج الحكومة السورية.405 أكد مصادر المعلومات الرئيسية بأن "أقرب مدرسة
قيد الخدمة" تستخدم المنهاج الرسمي.406

ي إشارة إل المنهاج الدراسي القديم 
ي المائة أن المناهج والمواد كانت أفضل قبل الأزمة )�ن

ن مصادر المعلومات الرئيسية، رأى اثنان وثالثون �ن من ب�ي
ي 

ه �ن ي إشارة لما يلزم تغي�ي
ي المائة أن المنهاج الجديد كان صعبا جدا.408 و�ن

ن �ن حيث تم ادخال المنهاج الجديد عند اندلع الزمة(.407 َشَعَر ثالث�ي
ي المائة من أولياء الأمور 

ين �ن ن وعرسش ي المنهاج.409 وذكرت نسبة اثن�ي
ي المائة من أولياء الأمور ب"إعادة النظر" �ن

المدرسة طالبت نسبة أربعة عرسش �ن
ْت مجموعات الأطفال أيضا عن عدم رضاهم من المناهج الدراسية َ ن مخاوفهم حيال تعليم أبنائهم.410 وَع�ب  صعوبة المناهج الدراسية من ب�ي

بالرغم من انهم ربطوه بأسلوب التدريس411

ي 
ي اعتبارها كيفية استقبالها بشكل جيد. و �ن

ي ترمي لتطبيق محتوى جديد، مثل المهارات الحياتية وإجراءات الطوارئ، �ن
يجب أن تأخذ المبادرات ال�ت

ي وينبغي للمرء أن يكون حذرا 
ن وأولياء الأمور والأطفال بان المنهاج صعب أو غ�ي ُمر�ن جميع المجالت، يشعر مصادر المعلومات الرئيسية والمعلم�ي

ي تدريس مواد جديدة خصوصا اذا كانوا حاليا يواجهون صعوبات اصال بدون هذه 
ي تقديم محتويات جديدة. ربما ل يشعر المعلمون بالحماسة �ن

�ن
ي الصف و واجبات الكتابة او القراءة قد يكون حالً فعالً.

ي منهاج اللغة كمتطلبات للمناقشة �ن
المواد. ومع ذلك فأن إدخال هذه الموضوعات �ن

ي مدارسهم قد تلقوا ارشادات بشأن تدريس المناهج الدراسية أو بشأن استخدام وسائل 
ن �ن ن من مدراء المدارس بأن المعلم�ي ذكر ثالثة وخمس�ي

ي خمس محافظات.
التعليم والتعلم.412 توزع المدراء الستة الذين لم تتلق مدارسهم مثل هذه الرشادات �ن

ي تدريب معلمي المدارس البتدائية 
ي نفس الوقت تم البدء �ن

بية تم تجريب المناهج الجديدة خالل العام الدراسي 2009 / 10، و�ن وفقاً لوزارة ال�ت
اتيجيات التدريب التفاعلية. وقد شمل التدريب عىل التعلم المتمركز حول الطفل وإعداد الدروس وأساليب التقييم وتنفيذ  والثانوية حول اس�ت

الدروس العملية استنادا إل الكتب المدرسية. ويجب عىل مدى الأعوام الدراسية من 2009 / 10 إل 2013 / 14 أن يتلقى كل معلم ما مجموعه 180 
ساعة من التدريب.413

مناهج اليونسيف، الصفحة 31 – 32.  403

اليونيسف – لبنان، الصفحة 5، 12 – 13.  404

.D.42 الملحق  405

.C.62 الملحق  406

.C.85 الملحق  407

.C.90 الملحق  408

.F.18 الملحق  409

.F.8 – 9 الملحق  410

.G.15 – 16 الملحق  411

.G.15 – 16 الملحق  412

ي قدمها الكاتب. ومن غ�ي المعروف ال اي مدى تم تكييف التدريب قبل الخدمة لحتياجات المنهاج الجديدة. ولم يتلق أي رد عىل الأسئلة 
بية عىل الأسئلة ال�ت الملحق I. ردود خطية من وزارة ال�ت  413

ي هذا الصدد.
الخطية المقدمة إل وزارة التعليم العالي �ن
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 سئلت مجموعات الأطفال عن أي مادة دراسية من المواد يفضلونها من خالل قائمة.414, 415 ومن الواضح أن اللغة العربية والرياضيات من المواد الأك�ش
ي فقط 

تفضيال.416 ومن الممكن انه تم تجاهل "مادة الحاسوب" بسبب الفتقار ال أجهزة الحاسوب. ارتبطت أسباب تفضيل المواد بشكل هامسش
ي عرسش إجابة تفضيل مادة الرياضيات لأنها "رياضة للعقل". 

ن أظهرت اث�ن ي ح�ي
بمحتوى المادة: إذ ظهر ان ستة من الردود بينت إن المادة كانت "سهلة" �ن

(. عىل سبيل المثال، كان لمواد  بصورة عامة، كان السبب الرئيسي لتفضيل المادة هو أسلوب التدريس و أهمية المادة )51 اجابة و 42 اجابة عىل التوالي
ة بسبب أسلوب التدريس. و تم الستمتاع بمواد اللغة العربية والعلوم و "جميع المواد"  اللغة العربية واللغة الجنبية والرياضيات شعبية كب�ي

نظرا لأهميتها.

من المث�ي لالهتمام تفصيل الردود حسب النوع الجتماعي، ولكنه ليس ممكنا من البيانات المتاحة.  414

.G.12 الملحق  415

وإذا أضيف هؤلء الذين اختاروا "جميع المواضيع" إل أولئك الذين أختاروا اللغة العربية أو الرياضيات فإن شيوع هذان الموضوعان هو أعىل من ذلك.  416

اليونيسف لبنان،الصفحة 30.  417

ي، الصفحة 3. اليونيسف الزع�ت  418

ي، الصفحة 34. اليونيسف الزع�ت  419

اليونيسف -سوريا، الصفحة 16.  420

الملحق C.3، 89 من المؤسف انه لم يتحديد نوع الأنشطة "متنوعة".  421

.C.86 – 88 الملحق  422

اللغة العربية

الرياضيات

بية البدنية ال�ت

العلوم

اللغة الأجنبية

جميع المواد

الفنون

العلوم الجتماعية

بية الدينية ال�ت

الحاسوب

60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

ي يفضلها الأطفال 
الشكل 42.2 المادة الدراسية ال�ت

ن  ي الأردن. مع ذلك، كان مجتمع الالجئ�ي
ي �ن ي مخيم الزع�ت

ن �ن ن الالجئ�ي ي بالستحسان ب�ي
، حظي التعليم المه�ن ي

وفيما يتعلق بالمنهاج والتعليم المه�ن
ي لكنهم أعربوا

ن 15 – 18 سنة استعدادهم لحضور التدريب المه�ن اوح أعمارهم ب�ي ي لبنان أقل حماسة. ففي لبنان أبدى الأطفال الذين ت�ت
ن �ن  السوري�ي

ي مجتمعاتهم.417 أما 
. وقد تكون إجاباتهم مرتبطة جزئيا بندرة فرص العمل �ن ي التعليم العالي

عن تفضيلهم إمكانية مواصلة التعليم الأكاديمي �ن
ن  ة ب�ي ي مثل البناء والأشغال المعدنية وإصالح الهواتف المحمولة بشعبية كب�ي

، يحظى "التدريب المه�ن ن ي لالجئ�ي ي مخيم الزع�ت
بالنسبة لالأطفال �ن

ي أنشطة 
ي سن المرحلة الثانوية داخل سوريا أيضا عن اهتمامهم �ن

ن تهتم البنات بالخياطة / التفصيل والطبخ".418 وأعرب الولد �ن ي ح�ي
الولد، �ن

فيه.419 ي كشكل من أشكال ال�ت
التدريب المه�ن

ن هذه الإجراء باعتباره غ�ي مناسبا ول منصفا.420 ، انتقد بعض المستبين�ي ي
وعندما برز موضوع توجيه الطالب الفاشلون ال التعليم المه�ن

ي شملها المسح 
ي سوريا حسب ما قاله مصادر المعلومات الرئيسية.421 وضمت المناطق ال�ت

ي أحياؤهم �ن
يصف الجدول 26.2 الأنشطة المهنية المتاحة �ن

ي سوريا، تليها حلب. بينما قدمت القنيطرة ودمشق ودرعا القليل من الأنشطة، ولم 
ي الأحياء �ن

ي الالذقية أك�ب مجموعة متنوعة من الأنشطة المهنية �ن
�ن

ي حماة. واذا ربط احدهم توفر فرص التدريب بالطلب عىل العمال الماهرين عندها سيبدو أن هناك رغبة قليلة تجاه التدريب 
تسجل أي أنشطة �ن

. عىل الرغم من ذلك فأن هذا أمر غ�ي محتمل أن يكون صورة حقيقية وينبغي التحقيق فيه. وعندما تم سؤال الهالي عما إذا كان أي من أبنائهم  ي
المه�ن

ي الالذقية أتما التدريب 
ي حلب واحد �ن

ي تم تسجيل ثالث ردود إيجابية من مصادر المعلومات الرئيسية البالغ عددهم 59: واحد �ن
خضع للتدريب المه�ن

ي تكنولوجيا الحاسوب.422
ي دورة تدريبية �ن

ي القنيطرة كان ل يزال ملتحقاً �ن
)وهذا الأخ�ي تدرب عىل السباكة(؛ واحدا �ن
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مناهج اليونسيف، الصفحة 32.  423

مناهج اليونسيف، الصفحة 32.  424

ي الحي
الجدول 26.2 الأنشطة المهنية المتوفرة �ن

ي
طأنشطة التدريب المه�ن
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11211––101111الخياطة

1––4–––––931النجارة

1––3–––––611الحدادة

ونيات ––1–1––11–51صيانة اللك�ت

––––––––4211التعبئة والتغليف

–1–3–––––––4المخابز

–––3–––––––3منتجات اللبان

–––1–––––311اعمال السباكة

––––––––11–2البناء

–1––––––––21تصفيف الشعر

1––––––––1–2صيانة محركات السيارات

–––2–––––––2المعجنات

––––––––––11الزراعة

–––1–––––––1منجور اللمنيوم

––––––––1––1صناعة العطورات

11–21–1–––71أنشطة متنوعة

419345–62127521االجمالي

ي من أجل مساعدة الأطفال الذين كانوا خارج المدرسة عىل اللحاق. تعاونت اليونيسف مع وزارة
 تم تصميم دروس عالجية و مواد التعليم الذا�ت

ي المالجئ وأنشئت "النوادي 
ي الأونروا.423 قدمت الصفوف العالجية للذين يسكنون �ن

ي المتبعة �ن
بية عىل تعديل المواد التعليمية للتعلم الذا�ت ال�ت

ي عدد من المدارس.424
فيهية كشكل من أشكال الدعم النفسي الجتماعي �ن ي توفر مزيجاً من الأنشطة العالجية وال�ت

المدرسية" ال�ت

 عىل الرغم من ان اختيار المنهاج الدراسي عادة يكون خارجاً عن سيطرة المدرسة وان الأغالق المؤقت غالبا ما يحدث بسبب عوامل خارجية
اتيجياً عىل تخصيص وقت لتغطية مواد المناهج الدراسية بصورة كاملة وفعالة. عالوة عىل ذلك، تستطيع إدارة  ال ان المرشدين ما زالوا قادرين إس�ت
المدرسة ان تقرر فيما اذا كان ممكنا تعويض الوقت الضائع وكيفية تعويضه. عموما، يجب تكثيف الجهود حيثما يكون ذلك ممكنا من اجل مساعدة 

. ن عىل التدريس الكامل للمنهاج الدراسي المعلم�ي
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ي والدعم
التدريب والتطوير المه�ف

ي مجال التعليم تدريباً دورياً ومناسباً 
ي حالت الطوارئ )INEE( بأن "يتلقى المعلمون والعاملون �ن

تتوخى معاي�ي الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن
ن وممن تحت تدريب، وغالبا ما يستفاد  ي حالت الطوارئ، "يحتاج المعلمون وأفراد التعليم من غ�ي المدرب�ي

ومنظماً وفقا لالحتياجات والظروف".425 و �ن
ي المهارات الالزمة لنقل المحتوى التعليمي بشكل فعال للطالب. 

ة للكارثة أو الأزمة، إل التدريب �ن ة أو غ�ي مبا�ش منهم لسد الشواغر كنتيجة مبا�ش
ي دورات تدريبية محددة حول كيفية دعم الأطفال الذين مروا بضائقة ".426

ن وافراد التعليم الخرين �ن اك المعلم�ي ويجب إ�ش

ن  مة بذلك عىل ان يتلقى كل المعلم�ي ن ي العام الدراسي 2009 / 10 تنفيذ برنامج التدريب أثناء الخدمة عىل المناهج الجديدة، مع�ت
بية �ن بدأت وزارة ال�ت

ي تدريس المنهاج 
ن صعوبات �ن .427 وبالتالي يواجه بعض المعلم�ي ي

عىل 36 ساعة من التدريب سنويا. مع ذلك، لم يتم تطبيق ذلك عىل المستوى الوط�ن
الدراسي الجديد.

ي المراجع هو توصيات وبعض 
ت كفاءة المعلم منذ بداية الأزمة حيث ان كل ما ذكر �ن ن او كيف تغ�ي لم تصف المؤلفات الدبية تدريب المعلم�ي

ي والتنمية. ومهما كانت التوصيات فأنها عىل الك�ش تكون مستندة عىل بعض مراقبات أداء المعلم عىل الرغم 
ي المجال النسا�ن

كاء �ن المبادرات مع الرسش
ن عىل الدعم  "428 والتدرب عىل "جودة التعليم"429 وتدريب المرشدين والمعلم�ي ن من أن هذا لم يرد ذكره �احًة. تشمل التوصيات "تدريب المعلم�ي

اف عىل رفاهيتهم النفسية والجتماعية".431 هذا  �ش ي أنشطة تصلح لالأطفال والإ
النفسي الجتماعي430 و "ومشاركة معلمو تنمية الطفولة المبكرة �ن

ي حالت الطوارئ من قبل اليونسيف مع منظمة غ�ي حكومية دولية،432 
ن مدرباً حول التعليم �ن وشملت الأنشطة المخطط لها أو المنفذة تدريب خمس�ي

ي الأوضاع الصعبة"433 وتقديم تدريب حول الدعم النفسي الجتماعي 
ن حول "تقنيات تعزيز العملية التعليمية �ن كما تم وصفها بأنها تدريب المعلم�ي

إل 60 معلماً.434

ي 
ومن ضمن المدارس المشمولة بالمسح، تلقت 45 مدرسة تدريباً عىل مدى الأربع سنوات من 2011 ال 435.2015 تلقت تسعة عرسش مدرسة تدريباً �ن
ي عام 2012. وتم تقديم 115 دورة اضافية ولكن بدون 

ي عام 2013 وعرسش مدارس �ن
ي عام 2014 وثالث مدارس �ن

عام 2015 وثمانية عرسش مدرسة �ن
ي المائة من الدورات بينما البقية قدمتها اليونيسيف والمجلس 

بية 77 �ن ي أُجريت فيها هذه الدورات. قدمت وزارة ال�ت
اشارة واضحة عن السنة ال�ت

ة  ن ومنظمة الكشافة أو المنظمات غ�ي الحكومية. وردا عىل سؤال آخر، أشارت 41 مدرسة ال انها تلقت دورات "التدريب" خالل ف�ت الدانمركي لالجئ�ي
الأربع سنوات و 17 مدرسة تلقت دورات "أخرى".436, 437

ون بعدم وجود الفائدة بسبب عدم امكانية تطبيق ما حصلوا عليه من التدريب  ي تلقوها من التدريب أجاب عرسش
ن حول مزايا ال�ت ولدى سؤال المشارك�ي

ي ظل الظروف الراهنة".438 بينما شعر ثمانية عرسش مدرساً أن كفائتهم التدريسية قد تحسنت )شعر المستجيبون بتمكنهم من إعداد الدروس بشكل 
"�ن

بداع للطالب وآخر عن  ن أعتقد 12 مدرساً ان التدريب ساعدهم عىل التكيف مع الظروف الحالية. وتحدث احدهم عن توف�ي جو من الإ ي ح�ي
أفضل( �ن

ن لم يحصلوا عىل تدريب ذو صلة. دعم نفسي اجتماعي. عموماً، من الواضح بان الغالبية العظمى من المعلم�ي

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 83.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  425

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 76.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  426

ي 2015 عىل الأسئلة المقدمة من قبل المؤلف.
بية بتاريخ 12 كانون الثا�ن استجابة خطية من وزارة ال�ت  427

ي سوريا )SINA(، الصفحة 32.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  428

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الول 2013، الصفحة 80. خطة استجابة المساعدات الإ  429

يونسيف سوريا، الصفحة 18.  430

يونسيف سوريا، الصفحة 18.  431

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الول 2013، الصفحة 81. خطة استجابة المساعدات الإ  432

تقرير الحالة، الصفحة 3.  433

ي التفاصيل.
ي سوريا، بسبب محدودية المكان تم تقديم معلومات مجمعة حول الخطط مما ل يسمح بالسهاب �ن

اتيجية �ن تقرير الحالة، الصفحة 3. وثائق مثل خطة الستجابة الس�ت  434

.E.12 الملحق  435

.E.11 الملحق  436

ن الذين استفادوا من التدريب 65 معلماً فقط واستفاد 24 معلماً من الدورات "الأخرى". بسبب ان هذه المعلومات أخذت من نقاشات المجموعات المحورية فان الجوبة بلغ عدد المعلم�ي  437 

ي
، تلقى 19 �ن ن ن ال 59 مدرسة أشارت ال انها تلقت تدريبا، ومن ضمن المشارك�ي  تش�ي عىل الغلب ال التدريب الذي حصل عليه المشاركون. وبالتالي فانه ح�ت المدارس ال 45 من ب�ي

المائة تدريبا كحد أعىل.

ا. ي المجموعة. اذا كان هذا الأخ�ي فعدد الردود يكون صغ�ي
الملحق E.11 ليس واضحا ما إذا كانت الردود تمثل إجماع المجموعة أو رأي شخىصي لعضو �ن  438

الجزء 2 التحليل النوعي
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رشاد والتعلم عمليات االإ

رشاد والتعلم اللبنة المركزية لمهمة المدرسة. يجب ان يقوم كل جزء من بيئة المدرسة بتسهيل هذه الأنشطة بطريقة من شأنها أن  تعت�ب عمليات الإ
رشاد والتعلم عىل  تضمن اكتساب كل الطالب إرشاد وتعلم ذات جودة. وتحقيقاً لهذه الغاية ينبغي استخدام المنهجية المناسبة: "تركز عمليات الإ

المتعلم من حيث المشاركة والشمولية".439

ي هذا الأمر وأك�ش مما هو متوفر. لالأسف، 
ي الصف الدراسي يتطلب ذلك المزيد من التحقيق �ن

ي تؤثر عىل التعلم �ن
من أجل الفهم الكىلي للعوامل ال�ت

ن للتعلم  ن مسبق�ي ط�ي بوي المختص غ�ي مجدية لهذه الدراسة. مع ذلك فأن المؤلفات الدبية تش�ي إل �ش ة من قبل ال�ت كانت المالحظة الصفية المبا�ش
ي المناطق 

النوعي: توافر المرشدين و الوسائل التعليمية. فعلياً، أفادت التقارير بأن "نوعية التعليم قد تدهورت وتتعرض بشكل مستمر للتهاون ح�ت �ن
ة  ن والمواد التعليمية وحيث تم تقليص الف�ت ي المعلم�ي

ي من نقص �ن
ي تعا�ن

ي المناطق ال�ت
الأك�ش أماناً".440 كان من الممكن اعتبار هذا الأمر صحيحاً �ن

الزمنية للتدريس.

ي جزئية النهاية المفتوحة من هذا السؤال كانت ردودهم بأن طرائق التدريس قد
ي يواجهها المعلمون. و�ن

 يعرض الشكل 43.2 التحديات ال�ت
ن المجموعات فيما اذا كانت هذه (. لم تب�ي ن ي المائة من مجموعات المعلم�ي

ت منذ بداية الأزمة وقد ربطوا ذلك بالمنهاج "الصعب" )28 �ن  تغ�ي
ات لالأفضل.441 التغي�ي

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 87.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  439

نسانية، الصفحة 40. تشتيت الإ  440

.A.8E الملحق  441

.G.11A الملحق  442

ات الدوام المزدوج( الملحق F.18 )حيث أن 8٪ من مجموعات أولياء الأمور اشتكوا أيضاً بسبب ف�ت  443

.E.10 الملحق  444

ات دوام متعددة الكتظاظ وف�ت

ثقافة وسلوك الطالب

ات المدرسة ن معدات و تجه�ي

المستوى التعليمي

ام المدرسي ن الل�ت

الوضع النفسي

اهتمام الأهل

ي
الوضع الأم�ن

التنقالت المتعددة للعائالت

المنهاج الصعب

الصحة والسالمة

ن العمر والصف فجوة ما ب�ي

خدمات المدرسة

40  35  30  25  20  15  10  5  0  

النسب المئوية

ي يواجهها المعلمون
الشكل 43.2 التحديات ال�ت

ات الدوام المتعددة" هو التحدي الرئيسي و ذكر هذا التحدي بصورة واسعة من قبل الخرين عىل أنه  ن بأن "الكتظاظ وف�ت ذكر أك�ش من ثلث المعلم�ي
ن "تقديم الدعم المادي  مشكلة من قبل ثلث مجموعات الأطفال442 وايضا ذكر هذا من قبل ثلث مجموعات أولياء الأمور.443 ذكر العديد من المعلم�ي

ي التعامل مع الصعوبات، وهي إجابة غ�ي مرضية نوعا ما. عىل سبيل المثال، ليس من الواضح كيف ان تقديم الدعم
 والمعنوي" كطريقتهم �ن

ات غامضة. هذا وقد ذكرت  ة. عالوة عىل ذلك، فأن الدعم المادي والمعنوي هي تعب�ي المعنوي ال الطالب يمكن ان يعالج الصفوف الدراسية الكب�ي
ي 

حلول أخرى خارج الصف الدراسي مثل التواصل مع أولياء الأمور أو "الصفوف العالجية".444 وإن كانت الدورات العالجية ربما تساعد الطالب �ن
الصفوف المكتظة، فم�ت وأين سيتم تقديمها للطالب، وهل سيعت�ب المعلم ذلك مسؤوليته الخاصة أم مسؤولية شخص آخر؟ وبدون خصوصيات، 

ي تواجههم. كان هنالك بعض الجابات المشجعة:
ن بأنهم قد ل يدركون تماما، او لم يفكروا تماما، بالتحديات ال�ت  تش�ي استجابات المعلم�ي

ي
ي المائة من المجموعات حددت "تفعيل دور المرشد النفسي والجتماعي" كطريقتهم لمعالجة المشاكل السلوكية، و حددت 71 �ن

 80 �ن
ي الوسائل التعليمية.

المائة من المجموعات استخدمت "طرق بديلة" لمعالجة النقص �ن
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ي لتغطية المنهاج الدراسي بصورة كاملة. مع ذلك، و للتغلب عىل مشكلة الكتظاظ، قامت بعض المدارس باستحداث 
يطلب المعلمون الوقت الكا�ن

ي 
ن او الدوام المزدوج والذي بينما هو يستوعب المزيد من الطالب ال انه يقلص بصورة ملحوظة من الوقت الذي يقضيه المعلم �ن ت�ي نظام الف�ت

ن أن  ي ح�ي
.446 يوضح الشكل 44.2 أنه �ن ن ت�ي ة الواحدة و 28 منها تعتمد نظام الف�ت ي المسح، تعتمد واحد وثالثون من المدارس نظام الف�ت

الصف.445 �ن
ة الدوام إل سبع  ي المائة منها تصل فيها ف�ت

ة دوام يومي لمدة خمس ساعات وخمسة عرسش �ن ي شملها المسح تعمل بف�ت
ي المائة من المدارس ال�ت

56 �ن
ن من مصادر المعلومات الرئيسية  ة الدوام فيها أربع ساعات أو أقل. وقد أشار خمسة وثالث�ي ي المائة من المدارس كانت ف�ت

ن أن 29 �ن ي ح�ي
ساعات �ن

ي 
ي المناطق ال�ت

ن �ن ت�ي .447 ومن العدادين، ذكر 32 منهم أن أقل من نصف المدارس اعتمدت نظام الف�ت ن ت�ي إل أن أقرب مدرسة لهم تعمل بنظام الف�ت
448. ن ت�ي ن تش�ي تقديرات 27 منهم إل أن أك�ش من نصف المدارس كانت تعمل بنظام الف�ت ي ح�ي

زاروها �ن

ي الأسبوع؟ 
ي ل يمكن الإجابة عليها من البيانات المتاحة ومنها: هل ان جميع هذه المدارس تعمل خمسة أيام �ن

وهناك عدد من الأسئلة ذات الصلة ال�ت
ي مقابل أي جزء منها يستغل للتجمعات و 

ة الدوام تستخدم فعلياً للتدريس )�ن هل ان مدة الدوام اليومي تتعلق بمستويات الصفوف؟ أي جزء من ف�ت
احة والفعاليات الخرى(؟ الس�ت

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

يش�ي الدوام المزدوج ال المدارس ال�ت  445 

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

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

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

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

.D.22 – 23 الملحق  446

.C.33 الملحق  447

.B.8 الملحق  448

.C.39 – 40 الملحق  449

ة دراسية بالساعات الشكل 44.2 مدة كل ف�ت

27٪ 4 ساعات

56٪ 5 ساعات

13٪ 6 ساعات

2٪ 3 ساعات

2٪ 7 ساعات

ن معدل حجم الصف الدراسي قبل الأزمة مع حجم الصف الدراسي خالل وقت إجراء المسح. وفر مصادر المعلومات الرئيسية  يقارن الشكل 45.2 ب�ي
هذه المعلومات استنادا عىل المدرسة الأقرب.449

الشكل 45.2 متوسط حجم الصف الدراسي قبل الأزمة وأثنائها، بحسب مصادر المعلومات الرئيسية
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ي صف واحد. من المرجح أيضاً أن يشكل نوعاً من التحديات الحالية للمدرس، خاصة 
ي بعض الحالت يجب ان يقوم المعلم بجمع أك�ش من مرحلة �ن

�ن
ي حال تم تقليص ساعات التدريس أو فيما إذا احتاج الطالب إل اللحاق بالمدرسة. هذا وقد أشارت اثنتان فقط من 

اً، أو �ن إذا كان عدد الطالب كب�ي
ي صف واحد، وكانت 

ي حلب كانت تدمج المرحلتان 11 و 12 �ن
ية �ن ي إحدى مدارس المناطق الح�ن

ي شملها المسح إل وجود فئات مدمجة: �ن
المدارس ال�ت

ن فيها  ي صف واحد.450 وذكرت مصادر المعلومات الرئيسية وجود مدرست�ي
ن المراحل من 1 إل 4 �ن ي درعا تدمج ب�ي

ية �ن ي المناطق الح�ن
هناك مدرسة �ن

ي حلب.451
ي طرطوس والأخرى "مدرسة و ملجأ" �ن

صفوف مدمجة لعدم توفر المساحة، مدرسة مخيم �ن

 )STR( ي فعالية التدريس هو عدد الطالب الذي يكون المعلم مسؤولً عنهم. يتم الحصول عىل نسبة الطالب ال المعلم
ي تؤثر �ن

إن أحد العوامل ال�ت
. وقد سمحت البيانات المتاحة من نظام معلومات ادارة التعليم )EMIS( باحتساب  ن ي المدرسة عىل عدد المعلم�ي

ن �ن بقسمة عدد الطالب الملتحق�ي
ي ثالث حالت كانت النسبة فوق اعىل 

ي أربعة حالت لم تتجاوز النسبة 25. �ن
ي 52 مدرسة من أصل 59 مدرسة. فقط �ن

نسبة الطالب ال المعلم �ن
ي نسخ الرقام(.

ي حالة أخرى كانت النسبة 137 )عىل الأرجح هناك خطأ �ن
ينات و�ن العرسش

ي حالت الطوارئ )INEE( بأن 40 طالباً هو الحد المقبول لحجم الصف. تظهر جميع المدارس 
 تش�ي معاي�ي الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

ن يقومون  اض ان جميع المعلم�ي ي شملها المسح بأنها تتطابق مع هذا المعيار. مع ذلك، هناك شعور بالقبول من نسبة الطالب ال المعلم بإف�ت
ال�ت

ض بأن  ي تف�ت
بالتدريس طوال الوقت الذي تكون فيه المدرسة مفتوحة. ل تأخذ بنظر العتبار الختصاص التدريسي للمعلم ومؤهالت المعلم و ال�ت

ة الدوام. وبما ان هذا من غ�ي المرجح فان العدد  ي وقت واحد خالل ف�ت
ن ليقوموا بالتدريس �ن هناك عدد كاف من الغرف الصفية لجميع المعلم�ي

حة. عالوة عىل ذلك، فأن  ي الصف الدراسي هو غالبا اعىل من نسبة الطالب ال المعلم المق�ت
الحقيقي للطالب الذي يمكن للمعلم من استيعابه �ن

ن الموجودين  ي ان عدد المعلم�ي
ي البيانات مما يع�ن

ن بينهما �ن ن بدون التمم�ي ن والداري�ي نظام معلومات ادارة التعليم )EMIS( يقوم باحتساب كال المعلم�ي
ير الشكاوى حول  ي مقابل نسبة الطالب ال المعلم(. لكي نتمكن من الحكم عىل مدى إمكانية ت�ب

هو عدد متضخم )نسبة الطالب ال طاقم المدرسة �ن
ن وعدد الصفوف  وري توف�ي تفاصيل اللتحاق لكل مرحلة دراسية ومسؤوليات التدريس المخصصة للمعلم�ي ي المدرسة فمن ال�ن

الصفوف المزدحمة �ن
ات( وايضا هناك حاجة ال معلومات حول حجم وتأثيث الصفوف الدراسية. الدراسية القابلة لالستخدام وغرف التدريس الأخرى )مثل المخت�ب

ي المواد 
ي توفر التعليم الساسي )الصفوف 1 ال 9( لم يكن الكتاب المدرسي متوفراً لكل طالب �ن

أفاد مدراء المدارس ال ان أك�ش من ربع المدارس ال�ت
الدراسية الأساسية الأربع المدرجة )انظر الجدول 27.2(.452 بالنسبة للصفوف الثانوية العليا فإن ثالثة أرباع المدارس لم تتوفر لديها الكتب المدرسية 
ي هذه المواد الأساسية الأربع. عالوة عىل ذلك، ُسجلت نسبة أقل من خمس مجموعات أولياء الأمور ممن دعوا إل توف�ي كتب "مجاناً".453 

لكل طالب �ن
ي المنازل إذا لم يكن 

ي لمدرسة فمن غ�ي المعقول أن يُتوقع من الطالب العمل �ن
ن أنه من الممكن التشارك بالكتب المدرسية خالل وقت التواجد �ن ي ح�ي

�ن
ن أنه من الممكن للتدريس أن يكون فعالً دون الكتب المدرسية ولكن بالتأكيد إن هذا الأمر يتطلب أن تكون مجموعات  ي ح�ي

لديهم الكتب المدرسية. �ن
، وبالنظر لهذه العتبار، فقد يكون أحد أسباب وصف  ي المدارس السورية. بالتالي

ة أطول للدرس أك�ش مما هو المعيار �ن ي الصف وف�ت
أصغر حجماً �ن

ي الكتب المدرسية.
المناهج بأنها "صعبة" هو النقص �ن

.D.24 – 25 الملحق  450

.C.47 – 49 الملحق  451

ن أن 43 مدرسة من المدارس المشمولة بالمسح كانت تدرس صفوف من المرحلة الأول للرابعة فقد كان واضحاً بأن  ي ح�ي
ي البيانات المقدمة. عىل سبيل المثال، �ن

الملحق D.37 هناك بعض الأخطاء �ن  452

53 مدرسة ممن أفادوا بتوفر كتب تدريس مادة الرياضيات لهذه الصفوف. من المرجح أن بعض المدارس قد قدمت تقارير حول نسب مختلفة لبعض الصفوف ضمن مجال الدورة الأول. بالنسبة 
. ي هذه المحافظات تقدم فقط التعليم الأساسي

للثانوية العامة، تم استثناء التقارير من مدارس دمشق والقنيطرة حيث أن كافة المدارس الشمولة بالمسح �ن

.F.18 الملحق  453
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اليونيسيف – سوريا، الصفحة 15.  454

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 17.  455

مناهج اليونسيف، الصفحة 34.  456

مناهج اليونسيف، الصفحة 34 – 35.  457

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 18.  458

ي سوريا )SINA(، الصفحة 32.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  459

تقرير الحالة، الصفحة 3.  460

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 16.  461

.G.11A ،F.8 – 10 ،E.8A ي المالحق
ورد تعريفه أيضاً �ن  462

ي المواد الدراسية الأساسية
ي أبلغت عن توافر الكتب المدرسية �ن

الجدول 27.2 عدد المدارس ال�ت

المادة

نسب الطالب ممن يمتلكون كتب دراسية للمادة

ل أحدقليالً )6 – 25٪(المعدل )26 – 75٪(الأغلبية )76 – 95٪(الكل )٪100(

الصفوف من الأول إل الرابع

1–3974لغة عربية

1–38104رياضيات

388411علوم

ية  ن 1–3973لغة إنكل�ي

الصفوف من الخامس إل التاسع

359311لغة عربية

359411رياضيات

359411علوم

ية  ن 379311لغة إنكل�ي
ي عرسش

الصفوف العا�ش إل الثا�ن

–1111لغة عربية

––121رياضيات

––121علوم

ية  ن ––121لغة إنكل�ي

ي الوسائل التعليمية كان نتيجة للتلف أو النهب من المدارس وإحراق محالت الطباعة والمستودعات.454 والأشخاص 
ُذكر المستجيبون بأن النقص �ن

ي يتم 
النازحون داخلياً ربما هربوا دون أن يأخذوا معهم موادهم المدرسية الشخصية.455 إن انخفاض قيمة العملة السورية رفع من كلفة الكتب ال�ت

إنتاجها و إن الحصار المفروض عىل النقل منع أحياناً الكتب من الوصول إل الوجهة المقصودة.456 حاولت بعض المدارس التخفيف من النقص عن 
ي لم يعد الطالب بحاجة لها.457

طريق جمع وإعادة استخدام الكتب المدرسية ال�ت

ن بالفعل  كاء الدولي�ي وري توف�ي "مواد التعليم والتعلم"458 أو "الموارد"459 للمدارس وأماكن التعلم الأخرى.وقد قام الرسش وقد أو�ي بأنه من ال�ن
ن لتوزيعها مع  بتوف�ي مجموعات التعلم المتاحة.460 أما التوصية الأخرى فكانت أن يتم طباعة الكتب المدرسية وكتب النشاط وأدلة المعلم�ي

مجموعات التعلم.461

ي الوقت المحدد فمن المرجح أن يرسي الأمر نفسه عىل القرطاسية. بالنسبة للطالب المتوقع
 فيما إذا حالت صعوبات النقل دون تسليم الكتب �ن

ي ي المتحانات الكتابية فإن الممارسة الكتابية المنتظمة تعت�ب إعداداً أساسياً. إن مجرد تدوين المالحظات من السبورة لن يل�ب
 منهم إثبات كفاءتهم �ن

هذا المطلب.

ن يرتبط بثقافة وسلوك الطالب.462 قد يُشكل هذا الأمر تحدياً صعباً لقدرة المعلم عىل إدارة الصفوف الدراسية  وهناك تحٍد كب�ي ُطرح من قبل المعلم�ي
ي الصف يزيد من تعقيد الوضع خصوصا اذا كانت هناك 

ي الصفوف المكتظة وغ�ي المجهزة. عالوة عىل ذلك، إن وجود الأطفال الأك�ب سناً �ن
وخاصة �ن

ي صفوفهم وإنما مزيج من التحديات. مجتمعة معا فأن 
ن ل يواجهوا تحدياً محدداً �ن ، أن العديد من المعلم�ي قضية سلوكية. ومن المرجح بالتالي

دارة الصفية من خالل مزيج من  ي الإ
دارة الصف وانخراط الطالب مع المحتوى بصورة جدية يصبح مربكاً بشدة. وينبغي مواصلة التحقيق �ن المحاولت لإ

ن واحد مع الطالب(. مراقبة الصفوف والمجموعات البؤرية )واحد مع المعلم�ي

الجزء 2 التحليل النوعي
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الجزء 2 التحليل النوعي

ي الصفوف 
ن تعلم الطالب بوجود الموارد المتاحة حالياً توجهوا بعيداً عما يحدث �ن ي يمكن من خاللها تحس�ي

اح السبل ال�ت ن اق�ت عندما ُطلب من المعلم�ي
احات العديد من اسئلة المتابعة. اذا قام المعلمون بتفعيل الوسائل التعليمية فلماذا ل يتم  ي الشكل 463.46.2 أثارت هذه الق�ت

الدراسية، كما يبدو �ن
ن المستمر" ومن الذي ينبغي أن يقوم به؟ ما هو  استخدام الوسائل التعليمية والمعدات "المتاحة حالياً؟" ما المقصود عىل وجه التحديد ب "التحف�ي

ي ذلك؟ بوجود "الموارد الحالية" يبدو بأنه من غ�ي الممكن 
وع �ن ن الذي من شأنه أن يُحسن تعلم الطالب ومن يجب عليه الرسش ن المعلم�ي نوع التعاون ب�ي

.464 إن زيادة الهتمام بالأنشطة  ي
ة الواحدة باعتماد نظام الدوام الثا�ن ي تعمل حالياً بنظام الف�ت

تقليص حجم الصف إل إذا قامت المدارس ال�ت
اف أو إدارة هذه الأنشطة؟ �ش ورية ولكن من الذي سيقوم بالتنظيم والإ الالصفية هو بالتأكيد حاجة �ن

.E.14 الملحق  463

ن لكل مدرسة. ي الستبيان فمن غ�ي الممكن تحديد نسبة الطالب-ال – المعلم�ي
بما أنه لم يتم تدوين أرقام اللتحاق �ن  464

.E.13 الملحق  465

ي خمس مدارس اتخذت شكل ألعاب وأنشطة ابداعية.
الملحق D.64 – 65 من الواضح أن الصفوف العالجية �ن  466

ض مع ذلك بأن العدادين سألوا باستمرار عن العطلة الصيفية القادمة. الملحق D.66 أشار الستبيان إل عطل "الشتاء" حيث كان من المرتقب القيام بالمسح قبل كانون الأول 2014. يف�ت  467

صفوف التقوية

تفعيل وسائل ومعدات التعليم

ن المستمر التحف�ي
ن ن المعلم�ي التعاون ب�ي

ي بنشاطات منهاج إضافية
إهتمام أضا�ن

تخفيض حجم الصف

ن أولياء الأمور التعاون ب�ي

45  40  35  30  25  20  15  10  5  0  

النسب المئوية

ن ن تعلم الطالب، وفقاً للمعلم�ي الشكل 46.2 ما الذي يمكن القيام به لتحس�ي

دورات تعليمية

التعاون مع أولياء الأمور

إجراء اختبار تحديد المستوى

ممارسة العمل التعليمي التطوعي

فتح صفوف جديدة مخصصة لهم

ي نفس الصف الذي تركوه
إدخالهم �ن

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

ي غابوا عنها
الشكل 47.2 طرق لمساعدة الطالب عىل اللحاق بالدروس ال�ت

ي لجميع الطالب. ولهؤلء الذين انقطعوا عن الدراسة لسابيع او ح�ت لشهر فأنهم 
قد تكون هناك حاجة للصفوف العالجية أو مواد التعلم الذا�ت

 سيحتاجون ال اللحاق بالدراسة. سيحتاج جميع الطالب ال المزيد من الرشادات لأن المعلم لم يكن قادراً عىل تغطية المنهاج بصورة كاملة.
ي غابوا عنها.465

ي كان عىل المعلمون القيام بها لمساعدة الطالب عىل اللحاق بالدروس ال�ت
احات ال�ت يدرج الشكل 47.2 الق�ت

نمون  ين مدرسة إل أنهم كانوا يع�ت عرضت سبع وثالثون مدرسة من أصل 59 صفوف عالجية خالل العطلة الصيفية عام 466.2014 وأشارت أربع وعرسش
عقد مثل هذه الدروس خالل "عطلة نصف-الفصل" للعام 467.2015 عىل الرغم من تشجيع هذه الجهود ال انه ل ينبغي اعتبار هذه الصفوف كبديل 

ي غابوا عنها.
ن الجدد إل الصف ومساعدتهم عىل متابعة الدروس ال�ت عن التوجيه المنتظم و الفعال للقادم�ي

ي الشكل 47.2، إما بمبادرة فردية من المعلم أو من قبل المدرسة.
ي �ن

ي المركز الثا�ن
 ينبغي إطالق موضوع "التعاون مع أولياء الأمور"، الذي ورد �ن

. يمكن للمدرسة أن تدعو أولياء الأمور إل لقاء  اح الأخ�ي هو الأفضل حيث أن نهجاً منسقاً معقولً وموحداً سيكون احتمال نجاحه أك�ب قد يكون الق�ت
احات من أجل ان يقوم أولياء المور بما يستطيعون فعله، ويمكن كذلك لأولياء الأمور  ي حيث يُطرح عليهم خطط المدرسة والمشاكل والق�ت

مسا�أ
اللتقاء ببعضهم من أجل بناء شبكة عالقات.

ي غابوا عنها وكيف يمكن انجاز ذلك. من يجب ان 
ليس من الواضح كيف ان "العمل التطوعي التعليمي" سيساعد الطالب عىل اللحاق بالدروس ال�ت

، او اعضاء المجتمع الك�ب سنا، يقدمون عمل تطوعي؟ كيف يمكن متابعة الطالب وضمان تعلمهم او لحاقهم بمتطلبات  ن يتطوع؟ هل ان المعلم�ي
اً، تحتاج هذه الفكرة إل أن تُنظم من قبل أشخاص ذوي كفاءة ومعرفة. المنهاج الدراسي من خالل هذا العمل؟ أخ�ي



132

.468 أولئك الذين كانوا خارج  ن ي الصف الدراسي المالئم يكون مفيدا فقط إل حد مع�ي
إن الختبارات الدارية لتحديد المستوى والتحاق الطالب �ن

ي ذلك الوقت الذي 
ة طويلة من الزمن بحاجة إل اعادة توجيه مع ممارسة عادات الدراسة السليمة خصوصا اذا لم تكن متوفرة لهم �ن المدرسة لف�ت

ترسبوا فيه من المدرسة.

احات الثالثة  ن قاموا بتكييف أساليب تدريسهم كنتيجة لالأزمة.469 كانت الق�ت ي المائة( بأن المعلم�ي
أفاد ثالثة وثالثون مدير مدرسة من أصل 59 )56 �ن

ح جميعها  "( و "مجموعة متنوعة من نماذج السئلة" إذ تق�ت ي
الأول )"طريقة المجموعات التفاعلية" و "الدورات المكثفة" و "الحوار والعصف الذه�ن

ي مواكبة الدراسة. إذا كان 
ي "الدورات المكثفة" أن يعقد المعلمون دورة للطالب الذين يعانون صعوبات �ن

ي اساليب التدريس. قد تع�ن
ا ايجابيا �ن تغي�ي

ي أنهم تخلوا عن 
المعلمون قد تحولوا إل "طريقة التدريس التقليدية" فقد يتساءل المرء ماذا كانوا يفعلون سابقاً: هل ينبغي أن يفهم عىل أنه يع�ن

؟ إن استخدام الوسائل التعليمية وتوف�ي الدعم النفسي الجتماعي و ات من أجل التعامل مع صفوف دراسية أك�ب لقاء المحا�ن  التعليم التفاعىلي لإ
ي التعلم بشكل

ن أن الأنشطة الالصفية والدعم الصحي يمكن أن تسهم �ن ي ح�ي
ي تعليمهم" هي ممارسات سليمة. �ن

ايد �ن ن  "متابعة الطالب والهتمام الم�ت
ن ي الصفوف الدراسية. ل يمكن اعتبار أربعة بنود أساليب تدريس عىل الإطالق: الجمع ب�ي

ي أساليب التدريس �ن
 أفضل إل أنه ل يمكن اعتبارها تغي�ي �ن

ات دراسية ثانية هي ليست  ن مبان جديدة أو إدخال ف�ت الفئات يقلل من مقدار الوقت الذي يمكن للمعلم أن يعطيه لكل طالب عىل حدة؛ تأم�ي
ممارسات تدريسية؛ تقليص وقت الدراسة الصفية يؤدي عىل الرجح ال اضعاف نوعية التدريس.

.D.84 – 85 الذي يبدو بالفعل قد تم استخدامه عىل نطاق واسع؛ انظر الملحق  468

ي قال مدراءها بأنه قد تم اعتماد 
ي الشكل 48.2 عىل المدارس التسع والخمسون المشمولة بالمسح وليس عىل المدارس الثالث والثالثون ال�ت

الملحق D.45 – 46 تم احتساب النسب المئوية �ن  469

ة. أساليب تدريس متغ�ي

.G.14 الملحق  470

.D.96 الملحق  471

.F.12 – 13 الملحق  472

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 16.  473

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 16.  474

أسلوب المجموعات التفاعلية 

دورات مكثفة

ي
الحوار والعصف الذه�ن

ها المعلم وسائل تعليمية يح�ن

تقليص وقت الحصة الدراسية

دمج الصفوف

تنوع نماذج الأسئلة 

الدعم النفسي

الأنشطة الالصفية 

اسلوب التدريس التقليدي

متابعة الطالب

الدعم الصحي

ات  اعتماد نظام الف�ت

أبنية جديدة

20   15   10   5   0  

النسب المئوية

ن ممارساتهم التعليمية نتيجة لالأزمة ي غ�ي فيها المعلم�ي
الشكل 48.2 الطرق ال�ت

ة عن الدراسة حول فرص التعلم خارج المدرسة. بما أن السؤال قد ُطرح  ي مجموعات النقاش مع الأطفال، طرح سؤال عىل الطالب الذين غابوا ف�ت
�ن

فقط عىل من كانوا خارج المدرسة فإنه لم يستدرج سوى عدد قليل من الردود. حيث قال أحد عرسش منهم بأنه لم تتوفر لهم الفرص. وذكر سبعة 
منهم دروس ودورات خاصة، وهم المشار إليهما ب "التعلم البديل"، وأشار رد واحد إل النوادي المدرسية لليونيسيف.470

(471, 472 يبدو بأن المقصود هو الدروس  ي المائة، عىل التوالي
عندما يش�ي مدراء المدارس وأولياء المور إل الدورات التعليمية للطالب )15 و 22 �ن

ي الصفوف 
ي تلجأ ال الدروس الخصوصية تؤكد حقيقة أن التدريس �ن

الخصوصية بدلً من النوادي المدرسية أو الصفوف الستدراكية. ان الأ� ال�ت
ن ان الدروس الخصوصية قد تكون بالتأكيد احد الحلول ال انه ل يمكن ان تكون توصية عىل نطاق واسع لنها متاحة فقط  ي ح�ي

الدراسية غ�ي كاف. �ن
لأولئك الذين يمكن لأهاليهم تحمل نفقات هذا العبء.

473 كما ينبغي  ن اف المعلم�ي ل تحت إ�ش ن ي الم�ن
ي كانون الأول 2012، ُقدمت توصية بأن من الممكن استكشاف طرق لتعزيز دعم اولياء المور للتعليم �ن

�ن
نت.474 أيضاً توف�ي إمكانية التعلم القائم عىل الن�ت
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نامج ال  ي تماشياً مع مناهج الحكومة. يسعى هذا ال�ب
بية والأنروا واليونسيف بتطوير برنامج التعلم الذا�ت بحلول كانون الأول 2013، قامت وزارة ال�ت

اح بأن يتم توف�ي مراكز تعلم مجتمعية  ي تعت�ب غ�ي آمنة للذهاب إل المدرسة.475 وتوخى الق�ت
ي المناطق ال�ت

مساعدة الأطفال عىل مواصلة دراستهم �ن
ية والرياضيات والعلوم(  ن . تم النتهاء من أربعة مواد أساسية )اللغة العربية و النكل�ي ي

)CLC( حيث يمكن للطالب الحصول فيها عىل دعم إضا�ن
ي إدارة وتنفيذ ورصد استخدام هذه المواد.476 وعىل الرغم من أنه كان من 

للصفوف من الأول ال التاسع. سوف يتم تشجيع المجتمع للقيام بدور �ن
ي مراكز التعلم 

انية لتدريب طاقم العمل �ن ن المؤمل أن يستفيد أك�ش من مليون طفل من هذه المواد خالل السنة الأول من التنفيذ إل أنه لم تتوفر م�ي
وري ان يتم توسيع نطاق المبادرة وأن يتم  ي التنفيذ. من ال�ن

نامج عىل وعد كب�ي إل أنه من المرجح أن يواجه تحديات �ن المجتمعية.477 ينطوي ال�ب
توثيق التحديات والدروس المستقاة.

ن الطالب  ي النظام المدرسي الرسمي أو تمك�ي
ي جذابة لأولياء الأمور والطالب يجب إما السماح للطالب بالندماج من جديد �ن

كي تكون برامج التعلم الذا�ت
ي العيادات والمساجد والكنائس 

من الوصول إل المتحانات الوطنية. بحلول نهاية عام 2014، أجرت وزارة الشؤون الجتماعية دورات تعلم �يعة �ن
بية إل أن الطالب الذين أكملوا  ف بها من قبل وزارة ال�ت والقاعات الرياضية وأماكن أخرى بالقرب من المالجئ. عىل الرغم من أن الدورات كانت غ�ي مع�ت

ي حال نجاحهم يمكنهم العودة إل المدرسة الرسمية.478
بية، و�ن ن للتقدم لمتحانات تحديد المستوى التابعة لوزارة ال�ت هذه الدورات كانوا مؤهل�ي

تقييم مخرجات التعلم

ي نهاية
ي عرسش فأنه يتم تقييم جميع الطالب �ن

ي نهاية العام الدراسي لصفوف التاسع والثا�ن
ي تجري �ن

 بغض النظر عن امتحانات الشهادة ال�ت
ي أداء المتحانات وقد بذلت

. مع ذلك، منذ بدء الأزمة، واجه الكث�ي من الطالب صعوبات �ن  العام الدراسي من أجل النتقال إل الصف التالي
جهود حثيثة لستيعابهم.

ي وقت سابق
ي نيسان وأيار 2015 السلطات للسماح لطالب الدورة الأول والثانية بالتقدم لمتحانات نهاية العام �ن

ي إدلب، دفع الوضع المتقلب �ن
 �ن

ي منطقة أريحا من المتحانات النهائية.479
ي وقت لحق. تم إعفاء حوالي 9,000 طالب �ن

عن المعتاد خوفاً من ازدياد الضطرابات �ن

اف  ي الدول المجاورة من أن ل يتم الع�ت
ي مدارس �ن

ن الذين يدرسون �ن ي مدارس المناهج المعدلة والأطفال النازح�ي
يخسش الطالب الذين يدرسون �ن

ي سوريا مما "يزيد من المخاوف عىل حياتهم المهنية والمستقبلية".480
بشهاداتهم �ن

ي إصدار مرسوم من قبل الحكومة اللبنانية
ن �ن كة من اليونيسيف والمفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي  وقد أسفرت جهود مش�ت

ي أقرب وقت
ط أن يقدم الطالب الوثائق الالزمة �ن ي عرسش برسش

ن بالتقدم لالمتحانات الرسمية للصف التاسع والثا�ن ن السوري�ي  يسمح لالأطفال الالجئ�ي
ي وخضعوا 

جاعها من سوريا.482 ومع ذلك فأن الطالب الالجئون السوريون واولياء أمورهم يشعرون بالقلق فيما إذا اتبعوا المنهج اللبنا�ن بعد اس�ت
ي البلد المضيف فقد ل تكون مؤهالتهم مقبولة لدى عودتهم إل سوريا.482

لالمتحانات �ن

ن منهم  ي مناطقهم كنتيجة لالأزمة.483 وصف كل المدراء باستثناء اثن�ي
ي نسبة الرسوب �ن

ات �ن طلب من مدراء المدارس التعليق بشكل عام حول التغي�ي
ن 21 ي حماة بأن معدل الرسوب ما ب�ي

ية �ن ي المناطق الح�ن
ي المائة". أفاد مدير مدرسة �ن

ين �ن ن "صفر إل عرسش  نسبة الرسوب قبل الأزمة بأنها ما ب�ي
ي نهاية العام الدراسي 2014 / 15 

ي المائة.484 �ن
ي طرطوس بأن نسبة الرسوب كانت بحدود 81 – 100 �ن

ن وصف مدير مدرسة �ن ي ح�ي
ي المائة �ن

إل 40 �ن
(. سجلت سبع مدارس نسبة ي معدل الرسوب )سجلت تسع مدارس معدل رسوب عالي

ي المائة �ن
ين �ن  سجلت معظم المدارس نسبة من صفر إل عرسش

ن 81 و 100 بالمائة رسوب الطالب.485 ي المائة وسجلت مدرسة اخرى ما ب�ي
ي المائة وسجلت مدرسة واحدة نسبة 41 – 60 �ن

ن 21 إل 40 �ن  ما ب�ي
أ والخطر عىل الحياة ، والوضع القتصادي الس�ي ن وح، يليه "عدم استقرار" الأطفال النازح�ي ن ي الرسوب ال ال�ن

 أعزى مدراء المدارس الزيادة �ن
ي المائة من المدراء إل الصفوف المزدحمة.486

)الذي تفرضه الأزمة(. أشار سبعة �ن

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، كانون الأول 2013، الصفحة 77؛ ملخص اليونيسيف، الصفحة 5. خطة استجابة المساعدات الإ  475

مناهج اليونسيف، الصفحة 32.  476

نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(، تموز 2014، الصفحة 41. خطة استجابة المساعدات الإ  477

مناهج اليونسيف، الصفحة 33 – 34.  478

تقرير إدلب، رقم 4، الصفحة 7.  479

تحت الحصار، الصفحة 14.  480

تقرير الحالة، الصفحة 1.  481

اليونيسيف – لبنان، الصفحة 34.  482

ي حال الزيادة عن 10٪ عالية بحد ذاتها.
ض تجزئة مجموعة صفر إل 20٪، حيث أن نسبة الرسوب �ن الملحق D.28 – 29 كان من المف�ت  483

فقط 57 من 59 مدير استجابوا للسؤال.  484

58 مدير استجابوا للسؤال.  485

.D.30 الملحق  486
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ي نهاية الصف التاسع 
ي مناطقهم تمكنوا من التقدم لالمتحانات الوطنية �ن

ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية بأن الطالب �ن
ن �ن ذكر خمسة وتسع�ي

ن سبعة  ي ح�ي
ي المدرسة المحلية �ن

ي المائة من الطالب لالمتحانات �ن
. تقدم نسبة 93 �ن ي عرسش

ي المائة من الطالب تقدموا لمتحان الصف الثا�ن
وبأن 92 �ن

ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية لديهم أطفال وتقدموا 
ي مكان آخر.487 كان اثنان وثالثون �ن

ي المائة من الطالب اضطروا لتقديم المتحانات �ن
�ن

ي المدرسة الخاصة بهم؛ وكان 68
ي المائة تمكنوا من التقدم لالمتحان �ن

ن هؤلء كان فقط ستة عرسش �ن ي حزيران 2013. ومن ب�ي
 لمتحانات الشهادة �ن

ي المائة من مصادر المعلومات الرئيسية
ين �ن ي منطقة أخرى.488 أربعة وعرسش

ي المائة �ن
ي مدرسة قريبة؛ وستة عرسش �ن

ي المائة قد تقدموا لالمتحانات �ن
 �ن

ي
ي مدرسة �ن

ي المائة �ن
ي مدرسة قريبة وسبعة �ن

ي المائة �ن
ي مدارسهم و71 �ن

ي المائة �ن
 كان لديهم أطفال تقدموا إل امتحانات حزيران 2014: 29 �ن

محافظة أخرى.489

بية ة خمس سنوات من قبل وزارة ال�ت ن عىل مدى ف�ت ن الناجح�ي ن لمتحانات الشهادة الوطنية وعدد المرشح�ي  قدمت إحصائيات عن المتقدم�ي
ن لكل من الشهادات الثالث )فرضاً المرحلة 9 و المرحلة 12 الفرع العلمي ي عدد المرشح�ي

ي العام 2011 / 12 زيادة �ن
 )انظر الجدول28.2(.490 ُسجل �ن

" ي حالة شهادة مرحلة "التعليم الأساسي
ي عام 2013 إل أقل من مستوى عام 2011، و�ن

(. انخفضت الأعداد �ن ي  و المرحلة 12 الفرع الد�ب
ي عام 2014 ارتفعت الأرقام مرة أخرى، ولكن ليس إل مستوى 2011، باستثناء شهادة الثانوية 

ي المائة. �ن
ض الصف التاسع( كانت النسبة 34 �ن )يف�ت

ي أي سنة من السنوات الثالث السابقة. شهد العام 2015 تراجع عدد 
ن أعىل مما كانت عليه �ن ي عرسش حيث بلغ عدد المرشح�ي

الفرع العلمي للصف الثا�ن
ي المائة من نسبة التقديم

ي عام 2011 و 48 �ن
ي المائة من نسبة التقديم �ن

ي خمس سنوات – فقط 43 �ن
ن للشهادات الثالث إل أد�ن مستوى �ن  المتقدم�ي

ي عام 2014.
�ن

ي عام 2012 بالنسبة لشهادة الصف التاسع، 
ي عام 2012 لجميع الشهادات الثالث، ثم ظلت ثابتة �ن

ن بشكل جوهري �ن ن الناجح�ي ارتفعت نسبة المرشح�ي
ي عرسش

، وارتفعت بنسبة 9.3 نقطة مئوية بالنسبة لشهادة الصف الثا�ن ي ي عرسش الفرع الأد�ب
 وانخفضت بنسبة 8.6 نقطة مئوية بالنسبة لشهادة الصف الثا�ن

ن بشكل طفيف  ن الناجح�ي ي ذلك العام انخفضت نسبة المرشح�ي
ي عام 2014 تم إدخال الدورة الثانية لمتحانات الشهادات الثانوية. �ن

الفرع العلمي. �ن
ي الشهادة الثانوية الفرع العلمي. تتطلب 

ي المائة �ن
، وانخفضت بنسبة 16 �ن ي ي الشهادة الثانوية الفرع الأد�ب

، وارتفعت قليالً �ن ي شهادة التعليم الأساسي
�ن

ي كليهما. كما أثارت نتائج العام الدراسي 2011 
ي المتحانات أو �ن

ي الصفوف الدراسية أو �ن
. قد يكمن التفس�ي �ن هذه التوجهات مزيداً من التقىصي

ي الصفوف الدراسية. مع التدهور 
ي الوقت الذي يسبق شكوى موظفي المدرسة والغرباء من الكتظاظ �ن

تساؤلت بشأن مدى فعالية أساليب التدريس �ن
ي منها الطالب( فأنه من الممكن 

ي يعا�ن
ن والصدمات النفسية ال�ت ن المؤهل�ي الموثق بشكل جيد لعدة نواحي )المرافق والمعدات والمواد ونسبة المعلم�ي

ي البيانات.
ي تنعكس �ن

ي نسبة النجاح، ولكن ليس التحسينات الهامة ال�ت
ير الأنخفاض �ن ي العتبار لت�ب

أخذها �ن

.C.21 – 22 الملحق  487

.C.81 – 84 الملحق  488

.C.81 – 84 الملحق  489

بية بناء عىل طلب المؤلف. البيانات مقدمة من وزارة ال�ت  490
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ي المتحانات الوطنية
الجدول 28.2 المتقدمون والمرشحون الناجحون �ن

الشهادة
 العام

الدراسي

الطالب المتقدمون لالمتحانات

الناجحونالممتحنون
ي
 الناجحون �ن

الدورة الثانية
الناجحون 
)المجموع(

 نسبة
النجاح

269,90270–2011383,455269,902الأساسي

2012389,643307,009–307,00979

2013256,804201,010–201,01078

2014323,253240,489–240,48974

2015253,926180,958–180,95871

الثانوي 

ي أد�ب
2011180,473100,156–100,15655

2012204,471146,190–146,19071

2013154,08996,952–96,95263

2014161,73580,72024,082104,80265

201577,87641,5988,45250,05064

الثانوي 
علمي

201199,13171,981–71,98173

2012103,36185,136–85,13682

201392,83785,136–85,13692

2014106,97175,1229,39184,51379

201592,16963,5237,57471,09777
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ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 94.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  491

ي عدة طرق:
ن �ن ي أن المرشدين حائزين عىل جميع المتطلبات الرسمية الصحيحة لتدريس الموضوعات والصفوف المحددة لهم. قد يكون المعلمون غ�ي مؤهل�ي

المعلمون المؤهلون: يع�ن  492 

ة التدريس المسبقة وقد يمتلك ن لعدم امتالكهم خ�ب ن غ�ي مؤهل�ي ي الموضوع الذين يدرسونه حاليا؛ ربما يكون بعض المعلم�ي
ف بها ولكن ليس �ن  ربما يحملون درجة جامعية وشهادات مع�ت

ن ي يكون فيها المعلمون غ�ي مؤهل�ي
. هذا وانه من الطبيعي ان يكون هناك طرق اخرى ال�ت ن  البعض الشهادة المتعلقة بمواضيع تدريسهم و لكنهم ل يمتلكون التدريب ليصبحوا تدريسي�ي

لتدريس الصفوف المناطة بهم.

نسانية، الصفحة 40. اليونيسيف – سوريا، الصفحة 15. تشتيت الإ  493

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 15.  494

ن المناشدة لتعيينهم. يمكن للمعلم�ي  495

بية من قبل المؤلف. الملحق I، الصفحة 13. ردود خطية عىل أسئلة لوزارة ال�ت  496

الملحق I، الصفحة 12.  497

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 17 – 18.  498

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 15.  499

ي سوريا )SINA(، الصفحة 32.
اليونيسيف – سوريا، الصفحة 18. التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  500

توقف التعليم، الصفحة 9.  501

ي سوريا )SINA(، الصفحة 32.
التقييم المتكامل لالحتياجات �ن  502

.C.85 الملحق  503

.F.18 الملحق  504

6 المعلمون وأفراد التعليم االآخرون

ي تقديم الدعم 
. كما أن لهم الحق �ن ي

ي حالت الطوارئ ليصلوا به إل مرحلة التعا�ن
ي التعليم �ن

"يسهم المعلمون وأفراد التعليم بشكل أساسي �ن
ن من المجتمع  ن وكذلك متطوع�ي 492 وغ�ي مؤهل�ي ن ن مؤهل�ي ي المدرسة عىل معلم�ي

ن �ن ي المؤلفات الدبية، يشتمل طاقم العامل�ي
والتوجيه بأنفسهم".491 �ن

ن وعمال النظافة وآخرون. وبالتالي داري�ي ن عىل المدارس. ويمكن أن يشتمل الطاقم المدرسي عىل الإ ف�ي  المحىلي ذو تعليم رسمي بسيط ومدراء ومرسش
ة بعملية  ن مبا�ش ي المدرسة أو فقط أولئك المرتبط�ي

ن �ن ن العامل�ي شارة إل الطاقم فيما إذا كان يشمل جميع الموظف�ي ليس من الواضح دائماً لدى الإ
التعليم والتعلم.

ف واالختيار التعي�ي

ن أو الوصف الوظيفي.  لم يتطّرق المسح إل معاي�ي اختيار الطاقم المدرسي أو إجراءات التعي�ي

ي الأرواح 
وح ومشاكل التعويضات والخسائر �ن ن ن قد تأثر بال�ن مع ذلك، ومن خالل المؤلفات الدبية، ذكرت الدراسات بأن التوظيف المنظم للمعلم�ي

ن  ن بسبب الهجرة وهروب الالجئ�ي ية الذي ترافق مع نقص بعدد المعلم�ي خالل الأزمة: "كما تأثرت نوعية التعليم من خالل فقدان الموارد البرسش
ن أن الكث�ي قد جرحوا أو اختطفوا أو اعتقلوا".493 ي ح�ي

بية، �ن ي عام 2013 وفقاً لوزارة ال�ت
ي مجال التعليم �ن

وح… ُقتل ما يقارب 500 عامل �ن ن  وال�ن
ي المدرسة.494

ن من الدوام �ن منعت المخاوف الأمنية بعض المعلم�ي

ن ال مديرية كل  ويد المعلم�ي ن بية، وتقوم الوزارة ب�ت ن ال وزارة ال�ت ن الأساس�ي ي المعلم�ي
وفقاً لالإجراءات المتبعة تقدم المحافظات الشواغر لديها �ن

ي أنه قد ل يكون من الممكن تلبية كامل الطلبات المقدمة. 
ة يع�ن محافظة بصورة نسبية )وفقاً لحتياج المحافظة(.495 مع ذلك فأن الشواغر الكث�ي

ن ليشغلوا  ولتخفيف الطلب فأنه من الممكن أن يقوم الشباب من برنامج تشغيل الشباب بملء الفراغ للتخصصات ح�ت يتم العثور عىل خريج�ي
ي المحافظات.497

الفراغ.496 بالنسبة لمدرسي المرحلة الثانوية عقدت مسابقة توظيف عىل أساس احتياجات المدارس �ن

ن بالنتقال إل مدرسة أقرب إل مكان إقامتهم، ومع ذلك، لم يتمكن البعض منهم من حمل أوراق اعتمادهم معهم مما يجعل  ُسمح لبعض المعلم�ي
ن وظيفة تدريس جديدة.498 من الصعوبة تأم�ي

ن الطاقم بسبب انتماءاتهم السياسية المختلفة. وليس من الواضح ما إذا كان المعلمون قد تركوا المدرسة نتيجة  ي بعض المدارس ب�ي
ارتفع التوتر �ن

لذلك.499

ن تدريباً جيداً كأولوية.500 كما كانت هناك دعوات للتمويل الدولي للسماح بتوظيف  ن المدرب�ي ن ما يكفي من المعلم�ي كانت هناك توصية واسعة لتعي�ي
502. ن 501 وتدريب المعلم�ي ن ن إضافي�ي معلم�ي

ورة الكفاءة، إل أن المدارس ترغب عادة بطاقم تدريسي مؤهل عىل أمل أن ي بال�ن
 وفيما يتعلق بجودة التعليم، فإن حمل شهادة التأهيل ل يع�ن

ن الكفاء. أكد تقريباً نصف مصادر المعلومات الرئيسية بأن كفاءة المدرس كانت أفضل قبل الأزمة.503 نصف  يضمن ذلك عدد اك�ب من المعلم�ي
ي المدارس طاقم تدريسي "مستقر ومؤهل".504

مجموعات أولياء الأمور تأمل أن يتوفر �ن
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ي المدارس المشمولة بالمسح، حسب المحافظة
ن �ن ن المؤهل�ي الشكل 49.2 نسبة المعلم�ي
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ي المدارس المشمولة بالمسح
ن �ن ن المؤهل�ي الشكل 50.2 نسبة المعلم�ي
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ي المدرسة الأقرب إل مصادر المعلومات الرئيسية
ن �ن ن المؤهل�ي الشكل 51.2 نسبة المعلم�ي
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الكل أو الكث�ي  البعض  القليل  ل أحد أو قليل   DNK   
تقريباً الكل  )٪90 – 76(  )٪75 – 51(  )٪50 – 26(  )٪25 – 0(    

)٪100 – 91(        
ن ن المؤهل�ي نسبة المعلم�ي

، بينما يفيد الشكل 51.2 مفهوم مصادر  ن ن المؤهل�ي ي يوجد فيها نسبة من المعلم�ي
ن الشكل 50.2 النسبة المئوية للمدارس المشمولة بالمسح وال�ت ويب�ي

ي أقرب مدرسة. 
المعلومات الرئيسية عن نسبة الكادر المؤهل �ن

ي خمس محافظات بيانات بأن 
ي كل محافظة.505 قدمت تسع مدارس �ن

ي شملها المسح �ن
ي المدارس ال�ت

ن �ن ن المؤهل�ي يوضح الشكل 49.2 نسبة المعلم�ي
506. ي المالك التدريسي

ن �ن ن يتجاوز العدد الإجمالي للمعلم�ي ن المؤهل�ي عدد المعلم�ي

.D.66 بناًء عىل الملحق  505

لم يكن هناك أي وسيلة للتحقق من الأرقام المقدمة.  506
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ن الذين ما زالوا يُدرِّسون بعد أربع سنوات من الأزمة الشكل 52.2 نسبة المعلم�ي
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الكل أو الكث�ي  البعض  القليل  ل أحد أو قليل   DNK   
تقريباً الكل  )٪90 – 76(  )٪75 – 51(  )٪50 – 26(  )٪25 – 0(    

)٪100 – 91(        
ن ن المؤهل�ي نسبة المعلم�ي

الذكور

الناث

ي
ن وتوف�ي تلك المعلومات إل المدارس ال�ت بية بالحتفاظ بسجالت عن أوراق اعتماد المعلم�ي  تو�ي المؤلفات الدبية ايضا بأن تقوم وزارة ال�ت

507. ن ن من النازح�ي ي توظيف معلم�ي
قد ترغب �ن

ي وقت إجراء المسح
ن )الذين كانوا يدرسون قبل الأزمة( و الذين مازالوا قادرين عىل العمل �ن  يقدر مصادر المعلومات الرئيسية عدد المعلم�ي

)انظر الشكل 52.2(.508

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 19.  507

ن الذكور )"ل اعرف"(. ن لنسبة المعلم�ي ي الخدمة، ولم يستطع ثالثة من اعطاء تخم�ي
ي ما زلن �ن

ن لنسبة المعلمات الناث اللوا�ت ن من اعطاء تخم�ي الملحق C.58 لم يستطع اثنان من المستجيب�ي  508

.C.59 الملحق  509

.D.66 – 68 الملحق  510

.E.6 الملحق  511

. ن ي كل مدرسة، 44 منهم مؤهل�ي
.510 وهذا يعطي ما معدله 52 معلم �ن ن  من ضمن 3,045 معلم الذي شملهم المسح، منهم 2,586 كانوا مؤهل�ي

ن سبعة إل 257. وكان معدل حجم طاقم العمل المدرسي 40. ي مدرسة واحدة ما ب�ي
ي التدريس �ن

ن �ن اوح العدد الفعىلي للعامل�ي ي�ت

وري ملء شواغر طاقم المدرسة بمرشدين ممن لم يكن لديهم مؤهالت تعليمية رسمية  منذ بداية الأزمة وجدت بعض المدارس انه من ال�ن
. ن ي مجموعات نقاش المعلم�ي

ن �ن ن رسمياً إل ربع المشارك�ي ن غ�ي المؤهل�ي )انظر الجدول 29.9(.511 ويصل عدد هؤلء المعلم�ي

وح أو السفر ن الهجرة او ال�ن

الظروف الأمنية والخوف

السعي من أجل عمل ذو دخل افضل

الخدمة العسكرية

التقاعد المبكر

الحالة الصحية

أسعار مرتفعة و دخل منخفض 

ن من محافظات أخرى المزيد من المعلم�ي

التعب من الصفوف المكتظة

نضمام ال المجموعات المسلحة الإ

بندان آخران

60  50  40  30  20  10  0  

النسب المئوية

ن قبل الأزمة يتخلون عن التدريس ن العامل�ي ي تجعل المعلم�ي
الشكل 53.2 الأسباب ال�ت

ي انخفاض 
ن أرجعوا السبب �ن ي مدارسهم.509 أك�ش من نصف المستجيب�ي

ن الذين ل زالوا يدرسوا �ن ي عدد المعلم�ي
يوضح الشكل 53.2 أسباب النخفاض �ن

ن إل الأوضاع الأمنية والخوف. و مع "ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل" الناجم عن  وح أو السفر؛ أشار خمسي المستجيب�ي ن الأرقام إل الهجرة أوال�ن
ن تركوا المهنة من أجل السعي ال عمل أفضل أجراً. الأزمة فأن بعض المعلم�ي
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اليونيسيف – سوريا، الصفحة 18.  512

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 18.  513

ي ظل التهديد، الصفحة 12.
المستقبل �ن  514

اليونيسيف-سوريا، الصفحة 16.  515

تقرير إدلب رقم 3، الصفحة 6. تقرير إدلب رقم 4، الصفحة 7.  516

.C.60 الملحق  517

ي ستة مدارس لم يعلم المستبينون فيما إذا تم تلقي المساعدة أم ل.
ي 43 مدرسة أي مساعدة، و�ن

ن �ن الملحق C.61 لم يتلق المعلم�ي  518

ي الوقت نفسه رواتب من الحكومة.
الملحق D.74 – 75 من غ�ي المعروف فيما إذا كان أي من هؤلء يستلمون مبالغ مخصصة لهم ولم يتلقوا �ن  519

.D.76 الملحق  520

.D.77 – 78 الملحق  521

ن ن ممن لم يحصلوا عىل تدريب كمعلم�ي ي للمعلم�ي
الجدول 29.2 خلفية التدريب المه�ن

التكرارطبيعة التدريب

14شهادة جامعية أو أعىل

8معهد

7مدرسة ثانوية

67دورة تدريبية

26دورات أخرى

122مجموع االستجابات

ظروف العمل

، نظراً لالرتفاع المتصاعد  ي دفع الرواتب.512 كما أو�ي
ي المؤلفات الدبية بأنه ينبغي دعم دفع الرواتب كما ينبغي التأكد من الستمرارية �ن

تم التوصية �ن
ائية.513 وأو� تقرير آخر "أن يكون التعويض  ي الحفاظ عىل قدرتهم الرسش

ن للمساعدة �ن لأسعار السلع الأساسية، أن تدفع حوافز إضافية للمعلم�ي
ي عملهم الحيوي".514

مناسباً للتأكد من إمكانية استمرارهم �ن

ي مدارس خارج الخدمة فقط من أجل الحفاظ عىل رواتبهم فقد يؤدي غياب لمدة 15 يوماً إل اقتطاع
ن يدرسون �ن  عىل ما يبدو هناك بعض المعلم�ي

جزء من الرواتب.515

ي اضطرارهم للسفر لتحصيل رواتبهم. العديد من 
ن التحدي المتمثل �ن ي إدلب خالل شهري نيسان وأيار 2015، واجه المعلم�ي

عندما اشتد القتال �ن
ن الذين كانوا يتلقون رواتب مسبقاً لم يستلموا رواتبهم.516 المعلم�ي

ي درعا ومدرسة
ي 57 مدرسة من أقرب المدارس كانوا يستلمون رواتبهم.517 وكانت الستثناءات مدرسة �ن

ن �ن  ذكر مصادر المعلومات الرئيسية بأن المعلم�ي
ي عرسش من هذه المدارس كان المعلمون يستلمون مساعدات مالية من منظمة غ�ي حكومية أو منظمة أخرى.518

ي السويداء. �ن
�ن

هم من أعضاء التعليم الذين يستلمون رواتبهم من الحكومة والبالغ عددهم 3,860 معلم فأن 165 معلم منهم  ن وغ�ي من المجموع الكىلي للمعلم�ي
ي الوقت المحدد. كانت 

ن منهم كان الموظفون يستلمون رواتبهم �ن ي جميع المدارس باستثناء اثنت�ي
كانوا يتلقون مخصصات من مصدر آخر.519 �ن

ة أطول.520 ي حماة حيث كان التأخ�ي لف�ت
ي السويداء حيث كان التأخ�ي يصل إل شهرين ومدرسة �ن

الستثناءات مدرسة �ن

ي دفع راتب مدير المدرسة واشتك ثالثة من 
، اشتك أحد المدراء من التأخ�ي �ن ي تمس الطاقم المدرسي

دارية الأخرى ال�ت ورداً عىل سؤال حول القضايا الإ
ن لن بلداتهم شهدت نزوحا كب�ي للسكان. قد تسبب هذا الأمر بإزعاج كب�ي حيث  .521 وتم انتداب بعض المعلم�ي ن ن النازح�ي عدم وجود سكن للمعلم�ي

كان يضطرون إل النتقال من منازلهم أو العثور عىل مكان إقامة مؤقتة.

الجزء 2 التحليل النوعي
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.D.88 – 89 الملحق  522

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحات 102 – 103.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  523

ي طرحها المؤلف.
بية، 12 كانون الأول 2015، رداً عىل الأسئلة ال�ت استجابة خطية من وزارة ال�ت  524

.D.73 الملحق  525

.D.79 – 80 الملحق  526

افية فقط. ي تلقت زيارات إ�ش
ي المسح وليس عىل المدارس ال�ت

الملحق D.81 تعتمد النسب عىل كافة المدارس المشمولة �ن  527

ي أعادت توزيعهم522
الجدول 30.2 كيف تأثر المعلمون باللوائح ال�ت

التكراركيف تأثر الطاقم المدرسي

ام ن 2صعوبات التنقل والل�ت

ام بالدوام ن 3الفتقار إل الل�ت

ن نتيجة غيابهم 1طرد المعلم�ي
ن ي عدد المعلم�ي

4ازدياد �ن

2ارتفاع معدل تغ�ي طاقم العمل

ة لطاقم العمل ن 1فقدان الشخصية المم�ي
ن ن المعلم�ي 1الختالفات )الجدل( ب�ي

2المدارس المكتظة جراء الفتقار للمكان

اف �ش الدعم واالإ

اف "أمور حيوية للحفاظ عىل �ش ي حالت الطوارئ )INEE( إل أن آليات الدعم والإ
 تؤكد القواعد الرشادية للشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

ي مجالت التعليم الأخرى قد تجد نفسها
ن �ن ة والأفراد العامل�ي ن و من ذوي الخ�ب ن المدرب�ي ن المعلم وجودة التعليم" وأنه "ح�ت المعلم�ي  تحف�ي

ن أو التفاعالت وجها لوجه مثل  ي تدعم أداء المعلم�ي
ن – المواد المطبوعة ال�ت ن رئيسي�ي ي شكل�ي

ي أحداث الأزمة".523 يمكن أن يظهر الدعم �ن
منغمرة �ن

الجلسات التدريبية.

بية. ومع ذلك، وكجزء من تطبيق المنهاج الجديد، توخت الوزارة توف�ي اف المقدم من وزارة ال�ت �ش ي المؤلفات الدبية أي وصف للدعم والإ
 لم يرد �ن

ما يقرب من 36 ساعة من التدريب المتتالي سنوياً لكل معلم و ذلك إبتداءاً من العام الدراسي 2009 / 10. بالإضافة إل ذلك فإن كل معلم يحصل 
ف المادة.524 ن للصفوف الدراسية سنوياً من قبل مرسش بالحد الأد�ن عىل زيارت�ي

ة من المدارس؛ قدمت احدى مديريات  ي منهجية التعلم النشط المرتكزة عىل الطفل لموظفي أربع عرسش
ة �ن بية دورات تدريبية قص�ي قدمت وزارة ال�ت

ة مدارس التدريب من المنظمات الحكومية أو غ�ي الحكومية الأخرى.525 بية هذا التدريب ال 27 مدرسة؛ و تلقت عرسش ال�ت

ن 2013 / 14 و 2014 / 15 )انظر الجدول 31.2(.526 وقد أطلقت هذه  ن الدراسي�ي افية عىل مدى العام�ي تلقت أك�ش من نصف المدارس زيارات إ�ش
اضاً(. ين من قبل المكتب المحىلي وسبعة من قبل مكتب المقاطعة )المحافظة اف�ت الزيارات الخمس وعرسش

افية إل المدرسة الجدول 31.2 موعد أخر زيارة إ�ش

افية إل المدرسة العددموعد أخر زيارة إ�ش

4الفصل الأول 2013 / 14

ي 2013 / 14
7الفصل الثا�ن

21العام الدراسي الحالي

ء مما سبق ي
27ل سش

ي أك�ش من ربع المدارس. ان هذا المعيار هو
ة.527 جرت مراجعة للعملية التعليمية �ن افية الأخ�ي �ش  يظهر الشكل 54.2 جوانب التقييم خالل الزيارة الإ

ذو اهمية خاصة بسبب الأزمة.
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.I الملحق  528

.I الملحق  529

ي 14 ايلول 2014.
اليونيسيف – سوريا، الصفحة 18. أخبار وكالة الأنباء السورية �ن  530

.D.68 الملحق  531

.G.15 – 16 الملحق  532

ة اليونيسيف، الصفحة 5. نرسش  533

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 17.  534

، وسائل التعليم السجالت، السكرتارية، المخت�ب

العملية التعليمية
ن تحض�ي المعلم�ي

الثقافة الصحية والسالمة

الدوام

إحصائيات الطالب والبناء المدرسي
ن ن المختص�ي ف�ي الزيارات التفقدية للمرسش

استخدام الباب الخلفي من أجل حماية الطالب

20   15   10   5   0  

النسب المئوية

افية للمدرسة ي تم فحصها خالل أخر زيارة إ�ش
الشكل 54.2 الجوانب ال�ت

ف  بية قد تعطلت.528 ينبغي أن يتلقى كل مدرس زيارة من قبل مرسش ، يبدو أن آليات الدعم الروتينية لدى وزارة ال�ت ن ن المعلم�ي كما هو الحال مع تعي�ي
ف من خالل  افية". يجب عىل المرسش اف وتقييم الأداء التدريسي باستخدام "قائمة تدقيق إ�ش �ش ن عىل الأقل كل عام دراسي من أجل الإ المادة مرت�ي

ف المادة أيضاً ندوات تعليمية ويوفر دارية العامة. ويجب ان يقيم مرسش ف التحقق من امتثال المدرسة للتعليمات بشأن الأمور الإ  الزيارة المرسش
ن تحت الختبار".529 ينبغي أن تقام هذه الندوات بشكل منتظم. ن والمعلم�ي " وخصوصاً المبتدئ�ي ن "دروس توضيحية "لجميع المعلم�ي

7 سياسات التعليم

صياغة القانون والسياسات

ي عرسش تش�ي إل الحاجة إل
 لم يتطرق المسح بشكل مبا�ش إل صياغة القانون والسياسات ولكن المالحظات بشأن تقييم الصف التاسع والثا�ن

ف ن بالحصول عىل شهادات مع�ت ن الناجح�ي ي من شأنها أن تسمح للمرشح�ي
ي بيئة آمنة وال�ت

ن الطالب من أداء امتحاناتهم �ن  سياسات من شأنها تمك�ي
بها عىل نطاق واسع.

بية من أنظمتها بخصوص الزي المدرسي وإجراءات القبول والتقديم لالمتحانات الوطنية. بسبب الأزمة، خففت وزارة ال�ت

تم تعليق وجوب ارتداء الزي الرسمي لكافة الطالب وذلك للسماح لأولئك الذين اضطروا إل التخىلي عن ممتلكاتهم عندما فروا من منازلهم وأولئك 
 الذين تدهورت حالتهم المادية نتيجة لالأزمة بمتابعة أو استئناف دراستهم.530 ومع ذلك فأن أربعة عرسش مدرسة من أصل 59 شملها المسح

ي المائة( 
.531 خمس من مجموعات الطالب )ثمانية �ن ي وقت إجراء المسح عىل الطالب بارتداء الزي المدرسي

ي خمس محافظات( كانت تّ� �ن
ة �ن )منترسش

ورة ضون عىل �ن ي المدارس.532 وليس من الواضح فيما اذا كانوا يع�ت
ي يجب أن تتغ�ي �ن

" باعتباره أحد الأشياء ال�ت ام بالزي المدرسي ن  ذكروا "الل�ت

ي
ن عىل جميع الطالب ارتداء الزي الرسمي )ربما ح�ت يمكن بسهولة أك�ب الكشف عن هوية الغرباء �ن  ارتداء الزي الرسمي أو فيما إذا شعروا بأنه يتع�ي

مب�ن المدرسة(.

ي أتمها الطالب، أو ممن لم يتمكنوا من التقدم 
ة ال�ت من أجل استيعاب أولئك الذين فقدوا السجالت المدرسية وبالتالي ل يمكنهم إثبات المرحلة الأخ�ي

ي أي مدرسة حكومية.533
لالمتحانات، فقد وضعت الوزارة اختبارات تحديد المستوى للطالب مما يسمح للطالب باللتحاق �ن

ي تنص 
، استمرار تعليق السياسة ال�ت ن وأصدرت المؤلفات الدبية توصيات اخرى بشأن السياسات: تطبيق التعليم الشامل، سياسة مرنة للسكان النازح�ي

ورة ارتداء الطالب الزي الرسمي، تبسيط اختبارات تحديد المستوى.534 عىل �ن
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التخطيط والتنفيذ

ن  ي حالت الطوارئ هو إل حد ما توصية بديهية للسياسات. ومع ذلك ينبغي أن تتضمن هذه السياسات ارتباطات واضحة ب�ي
ان وضع خطط تعليم �ن

ي المؤلفات الدبية تعتمد عليها خطط المنظمات غ�ي الحكومية والوكالت 
الستجابة لحالت الطوارئ والتنمية عىل المدى الطويل.535 هناك مصادر �ن

الدولية. ومع ذلك فإن طبيعة الأزمة وعدم معرفة إل م�ت سوف تستمر يجعل من التخطيط التفصيىلي الواقعي عىل المدى الطويل صعباً للغاية. كانت 
ن والدعم النفسي الجتماعي وإعادة تأهيل واستبدال البنية التحتية المدمرة  ن وتوف�ي المعلم�ي ي تم تطويرها هي تدريب المعلم�ي

الخطط الواضحة ال�ت
ها. وكان من الصعب وضع خطط مفصلة للسماح لالأطفال باللحاق بالدراسة، خصوصاً عندما يكون  ي تم تدم�ي

واستبدال مواد التدريس والتعلم ال�ت
المستقبل غ�ي مؤكداً.

: ي المؤلفات الدبية عىل ما يىلي
ة الأمد �ن تشتمل التوصيات قص�ي

ي تستضيفهم.
ن داخلياً )داخل وخارج مراكز التعليم المجتمعي( والمجتمعات ال�ت معالجة الحتياجات التعليمية للنازح�ي  • 

ن أولً عىل الرقة والحسكة وحمص وحلب ودير الزور.536 ك�ي وحيثما أمكن يجب أن يكون ال�ت

ي دول 
ن �ن ي مخيمات الالجئ�ي

ي توف�ي بيانات ميدانية روتينية بانتظام حول الوافدين الجدد �ن
كاء �ن ن الرسش يجب أن يكون هناك تنسيق أفضل ب�ي  •

الجوار بشكل متفق عليه مسبقاً.537

وتشمل التوصيات عىل المدى الطويل:

إجراء تحليل عىل المستوى الكىلي لتأث�ي الأزمة عىل النظام التعليمي ككل.538  •

كاء القطاع ف و�ش 8 استجابة المانح�ي

ن استجابات القطاعات المتعددة ال الأزمة. بالنسبة لقطاع التعليم فقد ي عام 2014، تم إجراء تخطيط ع�ب القطاعات من اجل التنسيق ب�ي
 �ن

ي سوريا بتطوير خطة استجابة تع�ن بالوصول و جودة التعليم بالضافة ال تعزيز الطاقة
 قامت مجموعة عمل قطاع التعليم )ESWG( �ن

ن بما قيمته نسانية للجمهورية العربية السورية )SHARP(539 تمويل المانح�ي  الستيعابية النسانية للقطاع. طلبت خطة استجابة المساعدات الإ
. كي 103 مليون دولر ام�ي

اتيجية  ي عام 2015، تم دمج عملية التخطيط، مما نتج عنه خطة واحدة تحت نهج ‘لكل سوريا WoS‘. كان التمويل الالزم لخطة الستجابة الس�ت
و�ن

ي 
كي للمتطلبات "الأولوية". تجاوز المبلغ الأخ�ي �ن ، تم تخصيص مبلغ 137 مليون دولر أم�ي كي السورية لعام 5402015 هو 224 مليون دولر أم�ي

ايدة".541 ن ي عام 2014 "لم تواكب الحتياجات الم�ت
نسانية داخل سوريا �ن ي العام السابق. وتمت الأشارة ال أن الستجابة الإ

مجموعه خط�ت

ي 
ن �ن ن المستفيدين و المستهدف�ي إن خطة الستجابة السورية لعام 2015 هي أقل تفصيالً من خطط الأعوام السابقة. هذا و قد بلغ عدد البالغ�ي

. مع ذلك فأن فقط 5,500 معلم تلقوا تدريبهم عىل  ي المجتمع المحىلي
ن �ن ن وعامل�ي ن ومعلم�ي خطط عام 2014 هو 22,000، حيث اشتملت عىل مدرب�ي

ي الصفوف الدراسية، وتلقى 1,600 معلم تدريبات عىل مفاهيم الدعم النفسي الجتماعي.
 المهارات المطلوبة من أجل التفاعل اليومي مع الطالب �ن

ن المستفيدين بشكل واضح  ي خطة الستجابة السورية لعام 2015، رُفع عدد البالغ�ي
امج التدريبية. �ن ات هذه ال�ب لم تعرض الخطة تفصيالت حول ف�ت

ن أن إعادة تأهيل الصفوف الدراسية وتأثيثها وتوف�ي المواد  ي ح�ي
". �ن ي

ي ستخضع لدورات "التطوير المه�ن
إل 480,000 دون أن يرد أي ذكر للنسبة ال�ت

ي تحديد ما إذا كانت هذه الموارد سوف تستخدم عىل نحو فعال. وسيكون 
ي جودة التعلم فأن المعلم يلعب دورا رئيسياً �ن

التعليمية ينبغي أن يُسهم �ن
ن لكل نوع من أنواع التدريب المختلفة. ن المستهدف�ي من المفيد توف�ي معلومات أك�ش تفصيالً عن طبيعة التدريب ومدته وعدد المعلم�ي

ي ذو مسار واقعي من أجل توظيف الشباب.
ن يجب أن تتناول إلتماس أولياء الأمور بتدريب مه�ن ي خطة كل من السنت�ي

ي �ن
إن إدراج التدريب المه�ن

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 106.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  535

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 19.  536

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 19.  537

اليونيسيف – سوريا، الصفحة 19.  538

الصفحات 76 – 84.  539

الصفحات 27 – 28.  540

الصفحة 5.  541
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كاء التعليم لالأزمة السورية، 2014 و 2015 الجدول 32.2 خطة استجابة �ش

،)SHARP( نسانية للجمهورية العربية السورية  خطة استجابة المساعدات الإ
خطة متعددة القطاعات ومنسقة للتنفيذ من دمشق، تم تجميعها بمشاركة 
بية. كانت أنشطة التعليم الرئيسية لعام 2014  الحكومة، بضمنها وزارة ال�ت
، وهي الخاليا المظلة بالزرق الفاتح  كي بكلفة تقديرية 103 مليون دولر ام�ي

ي الجدول.
�ن

اتيجية 2015، خطة متعددة القطاعات ومنسقة لنهج  خطة الستجابة الس�ت
، كي  ‘لكل سوريا WOS‘. كان التمويل المطلوب 224 مليون دولر ام�ي

. كي منها "الحتياجات الأولوية" بقيمة 137 مليون دولر ام�ي

المستفيدونالنشاطالمستفيدونالنشاط

 الهدف: ضمان الوصول ال التعليم للبنات والولد المتأثرين بالأزمةالهدف: زيادة الوصول ال أماكن تعلم آمنة
ن عىل الفئات الهشة. ك�ي )بعمر 3 ال 17 سنة(، مع ال�ت

ترميم 600 مكان تعلم

تشييد 440 اماكن تعلم مؤقتة

ترميم المدارس

انشاء اماكن تعلم مجهزة بمرافق مياه و�ف صحي 
حساسة للنوع الجتماعي 

3,500,000 طفل

ن ضمن بيئة مواتية الهدف: برامج التعلم  ن نوعية التعليم والتعلم لالطفال واليافع�ي الهدف: تحس�ي
وتوفر الحماية.

المنهاج النظامي، مع شهادات من خالل الكتب المدرسية 365,000 طفلدروس عالجية او برامج التعلم المرسع

ي
ومواد التعلم الذا�ت

4,500,000 طفل

ي
ي برامج التعلم الذا�ت

المحتوى الغ�ي نظامي والبديل )التعلم العالجي 1,020,000 طفلالمشاركة �ن
والمرسع، والتعليم القائم عىل المهارات الحياتية(

ي
الهدف: التدريب المه�ن

ن ي والمهارات الحياتية لليافع�ي
ن32,000 يافعالتعليم المه�ن ي )النظامي وغ�ي النظامي( لليافع�ي

 التدريب المه�ن

)بعمر 14 ال 17 سنة(

الهدف: مواد التعليم والتعلم

ن الكتب المدرسية للتعلم المرسع 1,000,000 طفلتجه�ي

ن الكتب المدرسية العادية 3,000,000 طالبتجه�ي

ات المدرسية لرياض الطفال والتعليم الساسي ن 1,163,500 طالبالتجه�ي

الهدف: تدريب الأفراد

تعزيز التعليم والتعلم من خالل منهجيات مرتكزة عىل 100 معلمالتدريب عىل التعلم العالجي والمرسع
الطفل وتوفر الحماية وتفاعلية

3,300 معلمالتدريب عىل التعليم النوعي 

ي حالت الطوارئ
ن عىل التعليم �ن 50 مدربتدريب المدرب�ي

الهدف: أنشطة الرفاهية

395,000 طالبالتغذية المدرسية

الهدف: تدريب المنظمات الوطنية و أفراد المجتمع و أصحاب المصلحة 
الآخرين

الهدف: تعزيز قدرات قطاع التعليم لتقديم استجابة تعليمية فعالة و منسقة

ي
ي حالت 24 منظمةتدريب المنظمات الوطنية لتقديم التدريب المه�ن

كة للتعليم �ن تعزيز القدرات حول الشبكة المش�ت
الطوارئ والقضايا المتعلقة بالأزمات

480,000 جهة فعالة 
ي التعليم

�ن

ن الهدف: حوافز المعلم�ي

ي و الحوافز
التطوير المه�ن

الهدف: التنسيق والتأييد وقدرات القطاع

ي التعليم المنا�ة او التأييد للوصول ال التعليم )5 مبادرات(
تطوير واستدامة قدرات أصحاب المصلحة �ن

ي التعليم 
للمنا�ة من أجل احتياجات وحقوق الطفال �ن

ي سياقات الأزمة
�ن

تطوير وتعزيز قدرات الرصد والتقييم للجهات الفعالة 
ي التعليم )التقييم الرسيع، جمع البيانات القائم عىل 

�ن
المدرسة، نظام معلومات إدارة التعليم(

ورة. عىل سبيل المثال، الطالب المستفيدين من أنشطة الصحة المدرسية يستفادون أيضا من التغذية المدرسية. مالحظة: أعداد المستفيدين للعام 2014 ليست تراكمية بال�ن
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9 االستنتاج والتوصيات

ي البيانات 
ي هذه الوثيقة سلسلة من الستنتاجات والتوصيات. مع ذلك فأن هنالك عدة نقاط يجب ان ل تُنس: توجد ثغرات �ن

تظهر النتائج �ن
عتماد عىل عينات عشوائية.  ي المؤلفات الدبية قامت بالإ

اً؛ و إن أي من الدراسات المشار إليها �ن ي شملها المسح كان صغ�ي
الحصائية؛ عدد المدارس ال�ت

ي 
ي سوريا إل ان البعض الآخر يتعلق بحالت قد ل تكون سائدة �ن

ن أن بعض الستنتاجات والتوصيات قد تنطبق عىل المشهد التعليمي العام �ن ي ح�ي
�ن

ي سياقها.542
مناطق محددة. لذلك ينبغي ان تكون التدخالت موائمة �ن

بية ومع اليونيسيف بصفتها المنظمة القائدة لقطاع التعليم ي تطبيق التوصيات مع وزارة ال�ت
ي قدماً �ن

 قد يكون من الأنسب أن تبقى مسؤولية المىصن
ك من قبل  ي البداية أن تتم مراجعة التوصيات بشكل مش�ت

كاء القطاع. ولكن من حيث روح المعاي�ي التأسيسية و التنسيق فأنه ينبغي �ن أو مع �ش
الأطراف الثالثة.

المعاي�ي التأسيسية

المشاركة المجتمعية والموارد

ن أكدوا للعدادين بأن المدارس تتلقى دعماً معنوياً وغ�ي مادياً إل أنه ما زال هناك حاجة واضحة لتعزيز هذه العالقة  عىل الرغم من ان المستجيب�ي
من خالل أنشطة ملموسة.

ي بناء المجتمع، يجب ان يحدد التقييم مواطن القوة و الضعف للمجتمعات عىل مستويات متباينة )مجتمع المدرسة، اولئك
وع �ن  قبل الرسش

المرتبطون بشكل مبا�ش بالمدرسة وبالمجتمع عىل نطاق أوسع(. ربما ينبغي عىل المدارس معالجة قضايا التنظيم والدارة قبل تعبئة المجتمعات، 
ي تشجيع دعم أقوى من المجتمع المدرسي ومن المجتمع الأوسع. وينبغي دعوة أولياء 

بعد ذلك يجب عىل مدراء المدرسة الأخذ بزمام المبادرة �ن
ي بيئة آمنة وصحية. وينبغي أيضاً أن يُعطى 

ي تدعم تعلم أطفالهم �ن
الأمور لحضور اجتماعات حيث يتم استكشاف السبل الفردية والجماعية ال�ت

ن بيئة تعلمهم. عندما تضع المدرسة ومجموعة أولياء الأمور خطة لمشاركة أك�ش فعالية يمكن  ي يمكن بها تحس�ي
الطالب الفرصة لمناقشة السبل ال�ت

ي يكون فيها "المجتمع الأوسع" مخدوماً من المدارس فينبغي عندئذ إتباع نهج منسق 
ي المناطق ال�ت

عندها بذل الجهود لجذب المجتمع الأوسع. و�ن
تشارك فيه جميع المدارس.

ن لبدء وتسهيل هذه  كاء المحلي�ي رشادية لمساعدة فرق ادارة المدارس و الرسش وبذلك فأنه ينبغي عىل مجموعة عمل قطاع التعليم من توحيد القواعد الإ
الجهود بكفاءة. وقد تشتمل عىل العنا� التالية:

كيفية إدارة اجتماعات فعالة للطاقم المدرسي وأولياء الأمور والطالب و المجتمع  •

ي والنقاش البؤري
كيفية إدارة المجموعات للوصول إل تحديد وتحليل فعال للمشاكل )باستخدام تقنيات متنوعة مثل العصف الذه�ن  • 

وتحديد أولويات الأنشطة(

ي أتُِخذت
الحتفاظ بسجالت فعالة لالجتماعات ومتابعة القرارات ال�ت  •

كيفية تقديم بناء القدرات لمجموعة من المدارس بدلً من مدارس فردية  •

ي يعملون فيها وكيفية مراقبة وإرسال تقارير بالنتائج
ي المناطق ال�ت

ن المنظمات غ�ي الحكومية من أجل تقديم توجيهات �ن كيفية تمك�ي  • 
إل مجموعة عمل قطاع التعليم.

: ن معالجتها من خالل دعم المجتمع عىل ما يىلي ي يتع�ي
قد تشتمل المشاكل ال�ت

ن منازلهم والمدرسة تنظيم دوريات لحماية الأطفال أثناء التنقل ب�ي  •

إنشاء فرق استجابة للطوارئ  •

وضع خطط فعالة لستجابة للطوارئ والتدريب عليها  •

ن المنطقة المحيطة بالمدرسة والبيئة المدرسية تحس�ي  •

تدريب الآخرين عىل دعم أولياء الأمور الفعال لتعلم الأطفال.  •

ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 21.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  542
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ي حالت الطوارئ )INEE(، الصفحة 1.
الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن  543

التقييم الرسيع.  544

التنسيق

تؤدي مجموعة عمل قطاع التعليم )ESWG( مع نهج لكل سوريا )WoS( بالفعل دوراً تنسيقياً. إن المزيد من مشاركة الدروس المستفادة من تنفيذ 
بية والجهاز المركزي لالإحصاء واليونيسيف  ن وزارة ال�ت الأنشطة قد يحسن الفرص من أجل التوسع. إن تحليل القطاع الحالي هو نتيجة للتعاون ب�ي

ي مجموعة عمل قطاع التعليم. ويتم تشجيع أعضاء المجموعة عىل مواصلة العمل بهذه الروح التعاونية من أجل صياغة وتنفيذ 
وأعضاء آخرين �ن

ي تعت�ب عملية، وممارسة الضغط عىل السلطات، ووضع مسودات خطط 
احات ال�ت التوصيات. سوف يشمل تنفيذ التوصيات إعطاء الأولوية لالق�ت

كاء من القطاع تبادل وجهات النظر الفردية بحيث يمكن توسيع أفضل  ن عىل الرسش ، ومراقبة التنفيذ. كما يتع�ي ن ن وتدريب منفذين أو مدرب�ي التنفيذ، وتعي�ي
الممارسات وبالتالي يمكن تجنب الجهد الضائع.

ي المجتمعات فأنه يجب الحفاظ عىل موضوع المساءلة. ل يجب عىل المنظمات غ�ي الحكومية 
عندما تنفذ المنظمات غ�ي الحكومية المحلية برامج �ن

ي ل يمكن الوفاء بها وينبغي تفادي التوقعات غ�ي الواقعية، واذا كان تقديم المساعدة لمدة 
غاثة إعطاء الوعود ال�ت ها من منظمات الإ المحلية وغ�ي

محدودة فينبغي أن يكون هذا واضحاً قبل أن البدء بالتنفيذ. و إذا أُسست برامج بناء القدرات فيجب عندها ضمان الستدامة. ينبغي أيضاً أن 
ي 

ي مرحلة مبكرة )بالتشاور مع المستفيدين(. وبالنسبة ال خطط الستجابة الوطنية فأنه من الصعب إثبات "المساءلة �ن
تُسَتكشف إمكانيات التوسع �ن

رة" بسبب حجم التفاصيل المطلوبة. مع ذلك ينبغي تجميع معلومات موسعة أثناء تطوير الخطة وينبغي أن تكون متاحة عند  المجتمعات المت�ن
مراقبة التنفيذ.543

التحليل

ن التعليم العادل والنوعي عىل بيانات سليمة. يجب ان تكون بيانات الإحصاء التعليمي السنوي  ينبغي أن تستند كل الجهود المبذولة لتحس�ي
ن جهود مداخالتهم. ي أقرب وقت ممكن لتحس�ي

ي قطاع التعليم �ن
كاء �ن ي نظام معلومات إدارة التعليم EMIS( متاحة للرسش

)المتجمعة �ن

ي يتم تجميعها بطريقة مثالية من خالل تقنيات العينات العشوائية. مع ذلك، لم يكن هذا النهج 
ينبغي استكمال البيانات الكمية بالبيانات النوعية ال�ت

ن أن نتائج هذه الدراسات ل يمكن تعميمها عىل  ي ح�ي
ممكناً، وبالتالي فأن العديد من الدراسات أجريت عىل أساس أخذ عينات هادفة أو مالئمة. �ن

ي التدخالت المستقبلية.
المستويات الوطنية أو ح�ت المحافظات إل أنها توفر معلومات قد تكون مفيدة �ن

نت. إن التقارير  ن�ت ام بالدعم والتأييد. يمكن ايجاد هذه المنشورات عىل شبكة الإ ن ي تم استعراضها هي شهادة عىل الل�ت
ان العديد من التقارير ال�ت

ي أثبتت 
ي تنفذها وكالت الأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية تعمل أيضاً عىل إظهار أنواع المساعدات ال�ت

الواردة عن الأنشطة ال�ت
فعاليتها. لكن لالأسف، فإن التقارير عن الدروس المستفادة من أنشطة المنظمات غ�ي الحكومية المحلية لم تكن متاحة بسهولة.

ي توقفت عن ارسال بياناتها ال 
ي ُفِقَد التصال فيها مع المدارس وال�ت

ي المناطق ال�ت
كاء القطاع الذين يعملون �ن بية من �ش يجب أن تستفيد وزارة ال�ت

الإحصاء التعليمي السنوي )نظام معلومات ادارة التعليم(. وفيما يتعلق بهذه التوصية فانه يجب مالحظة بان اغلب اسئلة نظام معلومات ادارة 
ي الستبيانات لتحديد ايضا أسئلة خاصة باحتياجات المدرسة.544

التعليم هي متعلقة بما يتوفر لدى المدرسة حاليا. مع ذلك هنالك فرصة �ن

ن وحضور الطلبة )وكذلك للوصول المتأخر والمغادرة المبكرة(. و لأغراض المقارنة ينبغي  ينبغي عىل المدارس الحتفاظ بسجالت دقيقة عن المعلم�ي
ن  تصميم أداة مراقبة يتم التفاق عليها لجمع وتحليل بيانات الحضور بشكل منتظم ح�ت لو شكلت بشكل غ�ي رسمي. من الممكن مشاركة النتائج ب�ي

ن سجالتهم. وقد يؤدي ذلك إل لقاءات مع أولياء الأمور ومع الطالب لتحديد أسباب عدم انتظام  ي المنطقة مع التشجيع عىل تحس�ي
المدارس �ن

الحضور ووضع الحلول.

اتيجيات كانت عاملة وايها واجهت تحديات جدية. وحيثما يكون  ؟ 4WS"، يجب ان تحدد التقارير اي الس�ت بالضافة ال نهج "من يقوم بماذا وأين وم�ت
ي من شأنها أن تسهل جهود التوسع وتقلل 

ممكنا، ينبغي مواءمة الأنشطة الممكنة من مختلف المنظمات غ�ي الحكومية للتصدي للمشكلة نفسها وال�ت
ن  ي المدارس حيث يتم اتباع خيارات مختلفة لحل مشاكلهم. عىل سبيل المثال، أن يكون هناك وحدة معيارية أو أك�ش لتدريب المعلم�ي

من الرتباك �ن
ي إدارة الصف.

عىل الدعم النفسي الجتماعي أو �ن

ي الصفوف الدراسية.
ي المدرسة وحول ما يحدث فعالً �ن

هناك حاجة إل مزيد من التقىصي حول كيفية تخصيص مسؤوليات التدريس �ن

الجزء 2 التحليل النوعي
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الوصول و بيئة التعلم
أ الوصول المتكا�ن

عادة  ي مجموعة عمل قطاع التعليم لإ
بية و الأعضاء المانحون �ن ينبغي ان تستمر )و ان تتوسع حيثما أمكن( الجهود الحالية المبذولة من قبل وزارة ال�ت

ي المدرسية و إضافة غرف صفية مؤثثة.
تأهيل المبا�ن

يبدو بشكل عام أن التداب�ي الخاصة بتشجيع الأطفال خارج المدرسة بالعودة إل المدرسة تتجاهل الحاجة للتدريس العالجي والحاجة ال دعم نفسي 
ي المواد الأساسية متاحاً لجميع الطالب ويجب عىل المدارس أن توجه الأهل إل دعم هذه الجهود. يجب 

اجتماعي. يجب أن يكون التدريس العالجي �ن
ي ُقِدَمت بنجاح خالل العطل المدرسية ما دامت الحاجة إليها موجودة.

أن تستمر الدروس العالجية او الستدراكية ال�ت

ن ممن عاد أطفالهم إل المدرسة أن يعملوا عىل إقناع أولياء الأمور ممن ل زال أطفالهم خارج المدرسة بالعودة إليها.  يجب عىل أولياء الأمور النازح�ي
ي أدت إل عودة الأطفال إل المدرسة، وكيف تمكن الأهل من التغلب عىل صعوبات 

ي كل مدرسة تعتمد عىل الأسباب ال�ت
اتيجية �ن ينبغي وضع إس�ت

ن إعادة التحاقهم. وح لتمك�ي ن ال�ن

ي الأماكن المدرسية 
ن �ن ن مجتمعات النازح�ي مكان. ينبغي نرسش المعلومات ب�ي يجب أن تعمل المدارس عىل تسهيل عودة الأطفال إل المدرسة قدر الإ

ي المدرسة. وينبغي استخدام خدمات البث لنرسش المعلومات.
لحاق الأطفال �ن المتاحة وعىل الإجراءات الواجب اتباعها لإ

ي مدرسة بالقرب منهم. يجب عىل الوزارة وأعضاء 
ي اتخذوها فيجب أن تقدم لهم الدروس المسائية ويفضل �ن

ن بالمهن ال�ت نم�ي بالنسبة للشباب المل�ت
آخرين من مجموعة عمل قطاع التعليم العمل معاً عىل استنباط طرائق لتقديم صفوف دراسية )عىل سبيل المثال، هل يجب تدريس الدروس 

؟(. ن ن او متطوع�ي المسائية من قبل معلمي المدرسة النظامي�ي

ي تزوجن بعمر صغ�ي قد يرجعن إل المدرسة. ينبغي توضيح ذلك. إن لم يكن كذلك، فينبغي تشجيعهن 
وليس من الواضح فيما إذا كانت الفتيات اللوا�ت

عىل حضور الدروس المسائية أو ينبغي توف�ي فرص دراسة منفصلة لتمكينهن من مواصلة تعليمهن.

الحماية والرفاهية

ها من خطط  ان وجود خطة طوارئ تم التدرب عليها بشكل جيد و توف�ي تدريب عىل السعافات الأولية و تأسيس إجراءات إطفاء الحرائق و غ�ي
ي المدرسة. يجب 

ي الثقة وتقلل من المخاوف. يجب عىل أولياء الأمور مناقشة مع طاقم المدرسة كيفية توف�ي بيئة تعلم آمنة �ن
الطوارئ يمكن ان تب�ن

ي نقاشات موازية. وفقط بعد ان يبحث مجتمع المدرسة 
ي هذه النقاشات او المساهمة �ن

عىل الطالب، خصوصاً الأطفال الأك�ب سنا، المشاركة �ن
الحتماليات الواردة عندئذ يجب إدراج المجتمع الأوسع.

ن غ�ي واضح عىل الإطالق؛ كما أن مكونات الدعم النفسي الجتماعي غ�ي واضحة أيضاً.  إن مدى الدعم النفسي الجتماعي المتاح للطالب و المعلم�ي
ن  فيهية، أو هل تعت�ب الأنشطة الرياضية والثقافية مكملة للدعم النفسي الجتماعي؟ ليس من الواضح توفر مرشدين نفسي�ي هل تشمل الأنشطة ال�ت

ي جلسات العالج 
ي المدرسة. يجب توضيح ذلك. ربما ينبغي لكافة الأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية نتيجة لالأزمة أن يشاركوا �ن

ن �ن اجتماع�ي
ي 

رشاد الفردي، سواء �ن ي المدرسة. يجب أن يكون الإ
فيهية المنظمة �ن ي الأنشطة ال�ت

الجماعي كما يجب أيضاً أن يحصل الجميع عىل فرصة للمشاركة �ن
رشادي. ن إمكانية الحصول عىل الدعم الإ المدرسة أو عن طريق الإحالة، متاحاً لكل من يحتاجه. كما ينبغي أن يكون لدى المعلم�ي

ي امكانية توسيعها لتشمل جميع الطالب بصورة منتظمة. يجب عىل 
يجب عىل المدارس مراجعة ما تقدمه من أنشطة ترفيهية ولصفية و النظر �ن

اف او التدريب، ويمكن للطالب الأك�ب  �ش ي يمكنهم فيها دعم هذه الأنشطة. يمكن لأولياء الأمور توف�ي الإ
شارة ال الطرق ال�ت الطالب و أولياء الأمور الإ

سنا من تدريب الطالب الأصغر سنا.

ن يبدو غ�ي مالئم عىل الإطالق. ينبغي توحيد هذا النوع من التدريب  كاء القطاع للدعم النفسي الجتماعي من خالل دورات المدرب�ي إن مدى توف�ي �ش
عىل مستوى القطاع وتكثيفه.

بية إجراء مسح لتحديد التصليحات والتعديالت الالزمة لتحسن المرافق المدرسية. يجب عىل مديريات ال�ت

ي الجتماعات
نامج أنشطة وخدمات الدعم النفسي القادرة عىل تقديمها ومناقشة هذه الأمور �ن  يجب عىل المدارس أن تضع الخطوط العريضة ل�ب

مع أولياء الأمور.

بالغ عن حالت إهمال الأطفال أو إساءة المعاملة أو عمالة الأطفال وأن يكونوا عىل ثقة  ي المدرسة أن يعرفوا ال من يمكنهم الإ
ينبغي لطاقم العمل �ن

ي دفع السلطات التعليمية لجعل هذه المعلومات متاحة 
كاء مجموعة عمل قطاع التعليم دوراً �ن بأنه سيتم متابعة هذه الحالت. يجب أن يلعب �ش

ذاعة والتلفزيون. ي المنطقة تحت مسؤوليتهم. حيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي أيضاً أن تذاع هذه المعلومات عن طريق خدمات الإ
لجميع المدارس �ن

ي جميع المدارس. وينبغي توعية الأهل بمحتوى المناهج الدراسية.
ينبغي توحيد مناهج تعليم المهارات الحياتية. و يجب أن تُدرس �ن
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ي تم تشييدها بحيث تؤدي البنية التحتية وظيفتها بغض النظر عن العوامل الموسمية الجوية.
تش�ي الأبنية المقاومة للعوامل الجوية ال المرافق ال�ت  545

ي أو العاطفي أو اللفظي. يجب أن يكون الصف 
يذاء البد�ن ينبغي أن يتلقى المعلمون توجيهات بشأن إدارة الصفوف الدراسية دون اللجوء إل الإ

 الدراسي مكاناً حيث يمكن لالأطفال أن يشعروا بالأمان والطمأنينة والنفتاح عىل التعلم. يجب أن يكون لكل مدرسة مدونة لقواعد السلوك
للطاقم المدرسي والطالب.

المرافق والخدمات

عادة تأهيل الب�ن التحتية. انية لإ ن ي ضوء احتياجات الم�ي
ي قد تكون آمنة فقط لبعض الوقت( ليس حالً واقعياً �ن

إن نقل المدارس إل مناطق أك�ش أمناً )وال�ت

ي المدرسية المستخدمة حالياً لأغراض أخرى بحيث يمكن استخدامها ح�اً من أجل: تعليم الأطفال.
فراغ المبا�ن ينبغي بذل جهود متواصلة لإ

ي ل تستخدم كلياً )وان تكون مقاومة للعوامل الجوية(.545 
ينبغي إجراء إعادة تأهيل للغرف الصفية حيثما كان ذلك ممكناً. يجب إصالح الب�ن التحتية ال�ت

مع ذلك، وقبل إعادة تأهيل المرافق المدرسية، يجب تحديد كل الحتياجات و إعطاء الأولوية بشكل مناسب.

ي الصفوف الدراسية المستخدمة مقاعد كافية للطالب الذين يستخدمون الغرفة الصفية. يجب أن يتوفر أيضاً للطالب أسطح مستوية 
يجب أن يتوفر �ن

متوضعة بشكل صحيح بالنسبة لهم ليتمكنوا من الحفاظ عىل وضعية جيدة عند الكتابة.

ي تفتقر ال ذلك. وينبغي أن يتم التخطيط بالتنسيق مع قطاع المياه و ال�ف 
ينبغي أن تضاف المراحيض ومرافق غسل اليدين إل المدارس ال�ت

ل التصليحات لتوف�ي المياه و الكهرباء. الصحي والنظافة. وحيثما أمكن، يجب ان تُكمَّ

ي التنظيف و وضع خطة للصيانة الروتينية. هذا ومن المتوقع ان يلعب الطالب دورا، ربما عىل 
يجب عىل جميع أعضاء المجتمع المدرسي المشاركة �ن

أساس دوري، من أجل الحفاظ عىل الصفوف الدراسية و مناطق اللعب نظيفة ومرتبة.

التعليم والتعلم

المناهج الدراسية

ن  ن الُمدرب�ي ن أن المنهاج الحكومي الجديد صعب للغاية. يجب عىل مديريات التعليم تقديم قواعد إرشادية لكال المعلم�ي اعت�ب عدد كب�ي من المستجيب�ي
. ن وغ�ي الُمدرب�ي

لية يميل ال تقليص هذا المنهاج. ينبغي لهذه المواد ضمان مستوى قراءة وكتابة وحساب بما يسمح  ن ان تهيئة المنهاج الدراسي من أجل الدراسة الم�ن
عتماد عىل أنفسهم بشكل عام. للطالب بالدراسة و الإ

ي فعلياً عىل التدريس او الرشاد. وينبغي إجراء دراسة أخرى للكشف عن إهتمام 
ي المستقبل لكشف مقدار الوقت الذي أُمىصن

ينبغي إجراء دراسة �ن
ي وتوافرها ع�ب المحافظات.

الطالب بدورات التدريب المه�ن

ي و الدعم
التدريب والتطوير المه�ن

. مع ذلك فأنه يمكن لمجموعة عمل قطاع  ن ن المؤهل�ي من غ�ي المرجح أن يكون لدى أي سلطة أو منظمة الموارد الالزمة لتلبية الطلب عىل المعلم�ي
ن الأك�ش جدية. ينبغي أن تستند هذه  بية، مراجعة واعتماد مواد تدريبية من شأنها أن تعالج بعض احتياجات المعلم�ي التعليم، وبالتعاون مع وزارة ال�ت

ن و ينبغي ان تقوم المراقبة الصفية بإثراء تصميم المواد. ن الممارس�ي ن ولذلك يجب التشاور مع المعلم�ي المواد عىل الحتياجات الحقيقية للمعلم�ي

ي الكلية قبل الخدمة.
ن الجدد معهم من خالل تدريبهم �ن ن المؤهل�ي ض أن يجلبها المعلم�ي ي يف�ت

لم تظهر أية معلومات حول مجموعة المهارات ال�ت

ي المائة من 
ن لدعم المناهج الجديدة قد تجسدت. رأى أربعون �ن ل يبدو بأن نوايا الوزارة حول توف�ي التدريب المنتظم أثناء الخدمة لجميع المعلم�ي

ن من التدريب المقدم من قبل  ي شاركوا فيها. وهناك أدلة ل تُذكر حول استفادة المعلم�ي
ي الدورات التدريبية ال�ت

ن أهمية قليلة �ن ن المستجيب�ي المعلم�ي
نامج و ربما مع بعض التعديالت لتتناسب مع  المنظمات غ�ي الحكومية المحلية أو المنظمات غ�ي الحكومية الدولية. ينبغي بذل الجهود لإحياء هذا ال�ب

كاء القطاع. .قد يتطلب هذا دعما من الرسش الوضع الحالي

اء بتصميم الدورات التدريبية فإن الدورات المتتالية هي الخيار الوحيد الممكن من أجل التدريب وجهاً لوجه للعديد  ن انه يجب ان يقوم الخ�ب ي ح�ي
�ن

ن بأنفسهم، إذ يجب  اء أنفسهم الذين يصممون الدورات التدريبية لن يكونوا قادرين عىل تدريب المعلم�ي . وبعبارة أخرى فإن هؤلء الخ�ب ن من المعلم�ي
نت لمثل هذا التدريب. ي مختلف مستويات النظام التعليمي. و ينبغي استكشاف نظم ع�ب الأن�ت

أن تعتمد الجهود عىل الأفراد �ن

ف بها. ة جدا لنتظار دورات نموذجية تقود إل شهادة مع�ت إن الحاجة إل التدريب ُملحَّ
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ة عىل  ي صفوفهم. سيكون من العبث إلقاء محا�ن
ن استخدامه �ن ينبغي تقديم الدورات التدريبية بأسلوب تفاعىلي و بالشكل الذي يتوقع من المعلم�ي

. ن حول استخدام النهج التفاعىلي المعلم�ي

ي نفس الوقت، حيث سيمكنهم بعد ذلك من تقديم دعم 
ي ذلك مدير المدرسة تدريباً �ن

ن بما �ن حيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي أن يتلقى جميع المعلم�ي
متبادل لبعضهم البعض، ويمكن تقديم التدريب لمجموعة من المدارس وبالتالي تعزيز إمكانيات الدعم المتبادل.

ن ن المختلف�ي ات مناسبة وضمان أن المدرب�ي  يتطلب توف�ي التدريب أيضاً التنسيق السليم وحفظ السجالت و ذلك من أجل السماح بالمتابعة عىل ف�ت

ن أو يؤدي إل رفض التدريب الذي  ل يقومون بإعطاء نصائح متضاربة خالل جولت مختلفة من التدريب مما قد يؤدي لختالط الأمور عىل المعلم�ي
ليس له صلة.

ي ظلها.
ي يعمل المعلمون �ن

اف بالصعوبات ال�ت عند تقديم التدريب ينبغي أن يكون هناك اع�ت

رشاد و التعلم عمليات الإ

ي خطر جدي.
يحتاج كل صف من الصفوف الدراسية إل لوح للكتابة. و عندما تفتقد هذه المواد فإن قدرة المعلم عىل التدريس الفعال تصبح �ن

كاء من القطاع بالفعل بتوف�ي الكتب المدرسية والقرطاسية و الوسائل التعليمية عىل نطاق واسع إل حد ما.ينبغي الحفاظ عىل هذا الجهد  قام الرسش
ويجب أن يتم التأكيد عىل المدارس بأنه سيكون لديهم المواد الالزمة عند بدء العام الدراسي الجديد ح�ت ل يضيع الوقت. عندما ل تتوفر الكتب 

الجديدة أو المستعملة بكميات كافية فيجب إتباع ترتيبات واقعية للتشارك بعد التفاوض مع الطالب بحيث يتم تشارك الكتاب من قبل الطالب الذين 
يعيشون بالقرب من بعضهم بما فيه الكفاية.

ة والأثاث غ�ي كاٍف والمعدات والمواد غ�ي متوفرة وهناك عدد من  وينبغي استكشاف إمكانيات زيادة الوقت لهذه المهمة. عندما تكون الصفوف كب�ي
الطالب تغيبوا لأسابيع أو أشهر عن الدراسة فإن المعلم سوف يتطلب المزيد من الوقت و أك�ش من المعتاد لتغطية نفس الكمية من العمل. إذا كان 
، فينبغي عندئٍذ استكشاف سبل لتعويض الوقت الضائع. ي

ة الدوام الثا�ن ، سواء كان ذلك لأسباب أمنية أو لستيعاب ف�ت قد تم تقص�ي اليوم الدراسي

ي الصف و لتهيئة الطالب للدروس القادمة.
ي تم تعلمها اصال �ن

لية اليومية لتعزيز المفاهيم ال�ت ن ن الفروض الم�ن يجب تعي�ي

ن العادي ضمان أن الطالب قادرين عىل بدء العمل بمجرد أن يبدأ الدرس دون الحاجة إل إضاعة عدة دقائق لمناقشة ما  ينبغي أن يكون الروت�ي
ن والطالب عىل مدونة القواعد السلوكية. يجب القيام به. كما ينبغي التقليل من حالت الوصول المتأخر أو المغادرة المبكرة من خالل توافق المعلم�ي

ي السنة( 
ن أو ثالث مرات �ن ن )مرت�ي ن للمناقشة مع أولياء الأمور حول تقدم دراسة أبنائهم عىل حد سواء باعتبارها روت�ي يجب إيجاد الفرص للمعلم�ي

ي إنشاء عادات دراسية سليمة.
وعندما تنشأ مشاكل معينة. ينبغي أن يطلب من أولياء الأمور مراقبة العمل المدرسي لأطفالهم كل يوم والمساعدة �ن

ي عىل ما يبدو الدروس الخصوصية" يمكن أن يكون هذا الحتمال فقط لالأهالي الميسورين. وينبغي توف�ي دروس عالجية
ي تع�ن

 "دورات للطالب"، "وال�ت
و استدراكية لأولئك الذين تغيبوا عن الدراسة بسبب الأزمة من خالل المدرسة دون تكبيد الطالب أي تكلفة.

كاء القطاع لتنفيذ برامج بدعم كاف ومنتظم. إذا واجه الأطفال  ي هو أمر جدير بالثناء. سيلزم بذل جهود مكثفة من جانب �ش
ان انتاج مواد للتعلم الذا�ت

ن لآخر( الذين ل يكون لديهم الضغط اليومي من  ي مواكبة الدراسة فإن هؤلء )باستثناء الطالب الذين لديهم دوافع قوية من ح�ي
بانتظام صعوبة �ن

كاء القطاع أيضا أن يضمنوا حصول الطالب الذين يستخدمون برنامج  ن عىل �ش اقب تقدمهم قد يؤدي ال تكاسل جهودهم. وسيتع�ي قبل المعلم ل�ي
نامج بديل للمدرسة( بإجراء اختبارات تحديد المستوى وإتاحة إمكانية الوصول ال امتحانات الشهادة. ي )ك�ب

التعلم الذا�ت

التقييم

ن الوقت لالأختبار هو التغطية الشاملة للمناهج الدراسية وبصورة تفاعلية،  إن أفضل السبل لضمان ان الطالب هم عىل استعداد وثقة عندما يح�ي
هذا مع توف�ي الفرص الكافية للطالب لممارسة او تنفيذ ما يتعلمونه عىل أساس منتظم.

ي
ي مختلف أنحاء البالد. وينبغي تقديم اختبارات معيارية �ن

ن المستويات التعليمية �ن  يبدو بأن فحص الصف التاسع هو أول فرصة للمقارنة ب�ي
ي القراءة والكتابة والحساب.

ي الصف الخامس لتحديد ما إذا كان قد تم تحقيق الكفاءات الأساسية �ن
نهاية الصف الرابع أو خالل السنة �ن

ف بها  ن الطالب من التقديم لالمتحان الذي سوف يؤدي إل مؤهالت مع�ت ي محاولة تمك�ي
بالنسبة لمتحانات الشهادة فقد تم بالفعل إنجاز عمل جيد �ن

دون الحاجة إل القيام برحالت خطرة أو مكلفة للقيام بذلك. تش�ي كل الدلئل إل أنه سيتم متابعة هذه الجهود ح�ت التوصل إل حل ُمرٍض.

ة الخمس سنوات 2011 – 2015 من قبل الجهة المختصة.546 ي نتائج امتحانات الشهادة الوطنية خالل ف�ت
ي نمط التحسن والتدهور �ن

وينبغي التحقيق �ن

يغطي الجدول 28.2 اربع سنوات فقط، من 2011 ال 2014، ولكن نتائج عام 2015 ستكون متاحة بحلول الوقت الذي تؤخذ هذه التوصيات بنظر العتبار.  546
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المعلمون و أفراد التعليم االئخرون

ن والختيار التعي�ي

ل توجد معلومات كافية عن أية استنتاجات يمكن استخالصها أو توصيات يمكن تقديمها حول هذا الموضوع.

ظروف العمل

ي ذلك الوصول المتأخر والمغادرة المبكرة وأسباب الغياب.
ن بما �ن يجب عىل كل مدرسة أن تحتفظ بسجل دقيق لحضور المعلم�ي

أشار المعلمون إل أنهم يُقدرون الدعم الأك�ب من أولياء الأمور بخصوص العمل الذي يقومون به. ويمكن تحقيق ذلك من خالل الجتماعات الدورية 
مع أولياء الأمور ومن خالل الستجابة الكافية من الأهالي عندما يُلفت انتباههم إل أمور محددة تتعلق بأطفالهم. إن دعم أولياء الأمور للمدرسة 

بشكل عام )قضايا السالمة والبيئة المدرسية والأنشطة المدرسية( يعت�ب أيضاً من الأمور المشجعة.

اف �ش الدعم والإ

افية خارجية من قبل  ي التقييم، وأّن مجموعة عمل قطاع التعليم لن تكون قادرة عىل ترتيب زيارات إ�ش
عىل الرغم من أن هذا الجانب لم يُعالج �ن

ن من شأنه أن يوفر ي تواجه المعلم�ي
افية لطاقم العمل من قبل مدراء المدارس إل جانب مناقشة مجدية للتحديات ال�ت �ش  السلطات، إل أّن الزيارات الإ

قدراً من الدعم.

ي الأصل.547 ينبغي بذل كل جهد ممكن 
ن كما كان متوخى �ن بية لم تكن قادرة عىل تنفيذ برنامج الزيارات المنتظمة لجميع المعلم�ي يبدو بأن مديريات ال�ت

نامج. عادة هذا ال�ب لإ

سياسات التعليم

ي محاولة ضمان من أن الأطفال لديهم بدائل قابلة للتطبيق عن التعليم النظامي وبأنه بإمكانهم العودة 
تشارك مجموعة عمل قطاع التعليم بالفعل �ن

ف بها إن كان للتوظيف أو للمزيد من الدراسة. إل المدرسة وبأنه يمكنهم التقدم لمتحانات الشهادات المع�ت

. يجب عىل الوزارة تذك�ي هذه المدارس، والناس بشكل عام، ن ضد الطالب الذين ليس لديهم الزي المدرسي  يبدو بأن هناك مدارس تمارس التمي�ي
ط ارتداء الطالب للزي المدرسي قد تم تعليقه. بأن �ش

كاء القطاع ف و�ش استجابة المانح�ي

ن ع�ب مجموعة متنوعة من الطرق. لم يكن من الممكن القيام كاء القطاع جهوداً لتلبية الحتياجات التعليمية لالأطفال السوري�ي  يبذل �ش
، إل أن الدعم أقل بكث�ي من الحتياجات الفعلية. ن ن الدولي�ي بذلك من دون دعم من المانح�ي

. ية والنقص المالي كاء القطاع إل تخطيط أنشطتهم وفقا لالحتياجات المحددة ونقص الموارد البرسش يحتاج �ش

ي ممارسات الصفوف الدراسية التفاعلية والعمل مع الأطفال 
لذلك ينبغي بذل كل جهد ممكن لتوسيع نطاق برامج التدريب أثناء الخدمة ول سيما �ن

ة وعدد الطالب  ن مع الصفوف الدراسية الكب�ي ي تواجه المعلم�ي
ن بصدمات نفسية. وبطبيعة الحال يجب أن تدرك هذه التدريبات التحديات ال�ت المصاب�ي

ة الذين يحتاجون إل اللحاق. الكب�ي والترسب من المدرسة وكذلك أعداد الطالب الكب�ي

ن أن الهدف من تدريب عدد من  ي ح�ي
. �ن ي

ينبغي تقديم معلومات تتجاوز مستوى المدخالت والنتائج الإحصائية حول تنفيذ خطة العام الما�ن
ن الذي تم الوصول اليه من  ، عىل سبيل المثال، مناسب للخطة متعددة القطاعات إل انه ينبغي أيضاً تقديم معلومات عن عدد المعلم�ي ن المدرب�ي

، ويجب نقل تقارير حول هذا الأمر. ن ة معينة. يجب أن تكون هناك فوائد تراكمية لتدريب المدرب�ي ن خالل ف�ت خالل المدرب�ي
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ي – التحليل النوعي. يعتمد التنفيذ كلياً عىل مجموعة عمل قطاع
 يلخص الجدول A.1 التوصيات الرئيسية من الجزء الول – التحليل الكمي و الجزء الثا�ن

شارة إل ُمنفذين آخرين فأنه من غ�ي المرجح أن يتفاعلوا دون الرجوع ال مجموعة عمل قطاع التعليم. هذا و ان للعديد من  التعليم. وعند الإ
انية القطاع. سوف تقوم مجموعة عمل قطاع  ن ي م�ي

ن عىل مجموعة عمل قطاع التعليم ان تقرر ما يمكن استيعابه �ن التوصيات تبعات مالية، ويتع�ي
ي تراها مجدية.

التعليم بتحديد الأولويات لتلك الأنشطة ال�ت

الجدول A.1 ملخص التوصيات الرئيسية من التحليل الكمي والنوعي للبيانات

 )INEE( ي حالت الطوارئ
المنفذمجال و معيار و توصية الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

المشاركة المجتمعية والموارد

ن بيئة التعلم.1 يجاد سبل لتحس�ي إدارة المدرسةإجراء لقاءات مع أولياء الأمور والطالب لإ

ي تمكن من استقطاب 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 مجموعة عمل قطاع توف�ي التوجيه لإ
التعليم

إدارة المدرسةاستخدام اجتماعات أولياء الأمور والمجتمع لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسالمة وحالة البيئة المدرسية.4

التنسيق

ن العتبار وبأن المجدية منها تعطى الأولوية من حيث التنفيذ.5 ي هذا التقرير تؤخذ بع�ي
مجموعة عمل قطاع التأكد من أن جميع التوصيات الواردة �ن

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

ن عىل 6 ك�ي عقد مناسبات منتظمة يتشارك فيها أعضاء مجموعة عمل قطاع التعليم بالمعلومات النوعية عن الأنشطة المنفذة مع ال�ت
ي تعمل بشكل جيد.

إمكانيات توسيع نطاق التدخالت ال�ت
مجموعة عمل قطاع 

التعليم

ي مجموعة عمل قطاع التعليم.7
ي التعليم لكل منظمة �ن

أعضاء مجموعة تقارير نوعية سنوية موجزة عن المساعدة �ن
عمل قطاع التعليم

إعداد مسودة نماذج عن:8
تفعيل دعم المجتمع

خطة طوارئ للمدرسة 

مجموعة عمل قطاع 
التعليم

دارة المدرسة عىل تفعيل دعم المجتمع.9 المنظمات غ�ي توف�ي التدريب لإ
الحكومية

10. ن مجموعة عمل قطاع توحيد مواد تدريب الدعم النفسي الجتماعي المستخدمة ومحاولة توسيع نطاق التدريب للمعلم�ي
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

دارة المدرسة و ذلك للحصول عىل:11 تدريب المنظمات غ�ي الحكومية لأعضائها من أجل العمل كمحفزين لإ
تفعيل الدعم المجتمعي

اعتماد )موائمة( وتنفيذ خطة الطوارئ.
ي المدرسة.

ن و التنمر �ن ن وأولياء الأمور حول التصدي للتمي�ي إجراء مناقشات مع الطالب والموظف�ي

المنظمات غ�ي 
الحكومية

التحليل

يجب تعزيز قدرات نظام معلومات إدارة التعليم عىل جمع البيانات عن طريق:12
ي التقارير )المدرسة(.

وضع رموز للمنطقة و الناحية لكل نقطة ترد �ن
إستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل منصات الهاتف المحمول لجمع البيانات من المدارس.

مجموعة عمل قطاع 
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

مجموعة عمل قطاع ينبغي أن يمتد نطاق نظام معلومات إدارة التعليم "لتغطية جوانب مثل المياه والمرافق الصحية وإدارة المدارس والأمن.13
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

مجموعة عمل قطاع ينبغي توف�ي التدريب عىل استكمال أدوات جمع بيانات نظام معلومات إدارة التعليم لمدراء المدارس.14
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

ي15
ات متعددة �ن ي متغ�ي

ن �ن ورة توضيح التعاريف أو تبسيطها )عىل سبيل المثال يرد ذكر المعلم�ي  يجب عند ال�ن
الستبيان الحالي لنظام معلومات إدارة التعليم(.

مجموعة عمل قطاع 
التعليم و وزارة 

بية ال�ت
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الجدول A.1 ملخص التوصيات الرئيسية من التحليل الكمي والنوعي للبيانات )تكملة(

 )INEE( ي حالت الطوارئ
المنفذمجال و معيار و توصية الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

التحليل )تكملة(

عمار.16 ي إعادة الإ
رة من أجل الستثمار المستهدف �ن مجموعة عمل قطاع ينبغي إجراء دراسة متابعة للبنية التحتية المت�ن

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

مجموعة عمل قطاع ينبغي إجراء دراسات متابعة لتحديد سبب عدم حضور عدد كب�ي من الطفال ال المدرسة، ودراسة أسباب الرسوب والترسب.17
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

بية التصال معها.18 ي فقدت وزارة ال�ت
كاء القطاع لتوسيع نطاق تغطية الإحصاء التعليمي السنوي إل المناطق ال�ت مجموعة عمل قطاع الستفادة من �ش

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

ي مرافق المدرسة والأثاث.19
مجموعة عمل قطاع ينبغي توسيع استبيانات )نظام معلومات إدارة التعليم( من أجل جمع معلومات عن النقصان �ن

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

ي تطبيق التحديات ومعالجتها.20
ي يتم فيها �ن

ي تعمل والطريقة ال�ت
مجموعة عمل قطاع ينبغي استكمال تقارير “4Ws” بتقارير مفصلة حول التدخالت ال�ت

التعليم

ن والطالب. 21 ن عىل المدارس الحتفاظ بسجالت مفصلة حول حضور المعلم�ي إدارة المدرسة يتع�ي

أ الوصول المتكا�ن

ي عودة الأطفال الآخرين ال 22
اتيجيات للمساعدة �ن ي تطوير اس�ت

حث أولياء أمور الأطفال الذين عادوا إل المدرسة عىل المساعدة �ن
المدارس

إدارة المدرسة

بية إتاحة المعلومات داخل المجتمع لتشجيع الأطفال خارج المدرسة عىل اللتحاق.23 مديرية ال�ت
وإدارة المدرسة

وح أو بعد ترسبهم منها.24 ن ي المواد الأساسية لجميع الطالب الذين يعودون إل المدرسة بعد ال�ن
إدارة المدرسةتوف�ي التعليم العالجي �ن

إدارة المدرسةحث أولياء الأمور عىل دعم التعليم العالجي لالأطفال الذين عادوا إل المدرسة.25

ي المواد الأساسية لالأطفال الذين ل يستطيعون العودة إل المدرسة بسبب عملهم.26
بية توف�ي دروس مسائية �ن مديرية ال�ت

وإدارة المدرسة

ي ترسبن من المدارس بسبب الزواج المبكر.27
مجموعة عمل قطاع توف�ي فرص الدراسة للفتيات اللوا�ت

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

ي اثناء العطل المدرسية.28
مجموعة عمل قطاع ينبغي أن يستمر توف�ي الصفوف العالجية او الستدراكية �ن

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

الحماية و الرفاهية 

إدارة المدرسةتقييم سالمة المرافق المدرسية ووضع خطط قابلة للتنفيذ لمعالجة أوجه القصور.29

ورية لجعل المدارس آمنة ومقاومة للعوامل الجوية.30 مجموعة عمل قطاع إجراء مسح للمدارس لتحديد الإصالحات ال�ن
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

بية عىل التعديالت عىل المدارس لجعلها آمنة ومقاومة للعوامل الجوية.31 بيةأن يشتمل برنامج البناء العائد لوزارة ال�ت وزارة ال�ت

إدارة المدرسةوضع خطط طوارئ قابلة للتنفيذ بالتعاون مع أولياء الأمور والطالب وأفراد المجتمع و التدريب عىل تنفيذ الخطة بشكل منتظم.32

ي يمكن 33
سعافات الأولية ومكافحة الحرائق وإجراءات الطوارئ الأخرى ذات الصلة ال�ت توف�ي التوجيه بشأن كيفية التدريب عىل الإ

اتخاذها من قبل المدارس
مجموعة عمل قطاع 

التعليم

ي المدارس.34
ن �ن ن النفسي�ي بيةتوضيح مدى توافر ودور الختصاصي�ي وزارة ال�ت

، عىل الأقل بشكل جلسات جماعية.35 ن مجموعة عمل قطاع ينبغي عىل جميع المدارس تقديم الدعم النفسي الجتماعي للطالب و المعلم�ي
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

ي المدرسة.36
إدارة المدرسةتوف�ي معلومات لأولياء الأمور حول الخدمات النفسية الجتماعية المتاحة �ن

37. ن رشاد النفسي الجتماعي للمعلم�ي ي الإ
ة �ن مجموعة عمل قطاع توحيد الدورات التدريبية القص�ي

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

ن من أجل الوصول إل جميع المدارس.38 رشاد النفسي الجتماعي للمعلم�ي ي الإ
مجموعة عمل قطاع توسيع برنامج التدريب �ن

التعليم و وزارة 
بية ال�ت
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الحماية و الرفاهية )تكملة(

مجموعة عمل قطاع توحيد المناهج الدراسية لتعليم المهارات الحياتية وإطالع أولياء الأمور عىل ما يتم تدريسه.39
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

ن والطالب40 إدارة المدرسةيجب أن يتوفر لدى كل مدرسة مدونة لقواعد السلوك للمعلم�ي

ي المدرسة دون اللجوء إل السلوك 41
ي اجتماعات الطاقم المدرسي حول تنفيذ قواعد السلوك �ن

ن تدريبا �ن يجب أن يتلقى المعلم�ي
ء. المسي

إدارة المدرسة

ي حول ممارسات إدارة الصفوف الدراسية للمدارس.42 نامج تدري�ب مجموعة عمل قطاع ينبغي تقديم مخطط ل�ب
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

فيهية والثقافية لطالبها.43 إدارة المدرسةينبغي لجميع المدارس توف�ي برنامج منظم من الأنشطة ال�ت

ي التعامل مع الكادر المدرسي والطالب 44
ي يجب اتباعها �ن

تشجيع السلطات التعليمية لجعل المدارس عىل بينة من الإجراءات ال�ت
ن لضغوط شديدة. المعرض�ي

مجموعة عمل قطاع 
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

المرافق والخدمات

عادة التأهيل والأثاث المطلوبة.تقوم إدارة المدرسة و بالتعاون مع أولياء الأمور بتحديد ما يمكن القيام 45 إعداد قائمة أولويات لإ
ي سبيل إجراء إصالحات.

به من قبل أعضاء المجتمع المدرسي )أولياء الأمور والطالب( �ن
إدارة المدرسة

ي لكل طالب بحيث يكون له مقعد مع سطح مناسب للكتابة.46
بية توف�ي الأثاث المدرسي الكا�ن مديرية ال�ت

وإدارة المدرسة

ي تفتقر ال ذلك. 47
بيةإضافة المراحيض ومرافق غسل اليدين للمدارس ال�ت وزارة ال�ت

إدارة المدرسةيجب عىل مستخدمي مرافق المدرسة تحمل مسؤولية الحفاظ عىل بيئة نظيفة وجذابة.48

المناهج الدراسية

ي ل يتوفر لديها ذلك.49
بية توف�ي قواعد ارشادية حول المناهج الدراسية للمدارس ال�ت مديرية ال�ت

وإدارة المدرسة

ي المنهاج، وعىل مقدار الوقت الذي 50
ي يعتقد بأنها صعبة للغاية لكل مادة �ن

إجراء دراسة عىل نطاق صغ�ي لتحديد المكونات ال�ت
ي الصفوف الدراسية.

تستغرقه كل مادة �ن
مجموعة عمل قطاع 

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

ي وحول توافر مثل هذه الدورات.51
ي متابعة دورات التدريب المه�ن

مجموعة عمل قطاع إجراء دراسة حول اهتمام الطالب �ن
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

ي والدعم
التدريب والتطوير المه�ن

ن أكفاء و الذين سيقومون بعد ذلك بإعداد قائمة بأولويات 52 ي معلم�ي ي عدد من المدارس من قبل مدر�ب
ينبغي إجراء مراقبات صفية �ن

ي يحتاج المعلمون للتدريب عليها. وينبغي إعداد سلسلة من الوحدات لتغطية 
المهارات )المنهجية، بدل من محتوى التعلم( ال�ت

تاحة الفرصة لنقل التدريب المتوالي لأك�ب عدد ممكن من المدارس. ن لإ هذه المهارات وتدريب المدرب�ي

مجموعة عمل قطاع 
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

ن أثناء الخدمة.53 نت لتدريب المعلم�ي ن�ت ي إمكانية الدعم عىل الإ
مجموعة عمل قطاع يجب النظر �ن

التعليم

بية للتدريب عىل المناهج الدراسية.54 بيةيجب إعادة إحياء برنامج وزارة ال�ت وزارة ال�ت

ي الصفوف الدراسية.55
ن استخدامه �ن ن بأسلوب تفاعىلي بنفس الشكل الذي يتوقع من المعلم�ي مجموعة عمل قطاع ينبغي تقديم التدريب لكافة المعلم�ي

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

ي نفس الوقت لكي يتمكنوا من تقديم الدعم 56
ي ذلك مدير المدرسة، تلقي تدريباً �ن

ي المدرسة، بما �ن
ن �ن ينبغي لجميع المعلم�ي

المتبادل لبعضهم البعض.
مجموعة عمل قطاع 

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

57. ن مجموعة عمل قطاع ينبغي الحفاظ عىل نظام فعال لحفظ سجالت التدريب أثناء الخدمة وزيارات المتابعة للمعلم�ي
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

58. ن ن الذين وصل إليهم المدرب�ي ن بمعلومات عن عدد المعلم�ي مجموعة عمل قطاع يجب استكمال التقارير حول تدريب المدرب�ي
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

الملحق: ملخص التوصيات الرئيسي
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 )INEE( ي حالت الطوارئ
المنفذمجال و معيار و توصية الشبكة العالمية لوكالت التعليم �ن

ي والدعم )تكملة(
التدريب والتطوير المه�ن

ي ظل الظروف الراهنة" وكيفية تقديم الدعم النفسي 59
ن تدريباً حول كيفية التدريس الفعال "�ن ينبغي أن يتلقى كافة المعلم�ي

الجتماعي لطالبهم.
مجموعة عمل قطاع 

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

ي تواجههم والعمل معاً عىل تطوير 60
يجب أن يلتقي معلمو المدرسة، أو المعلمون من المدارس المجاورة، لمناقشة التحديات ال�ت

سبل التعامل معها.
إدارة المدرسة

رشاد والتعلم عمليات الإ

ات كافية من الطباش�ي أو 61 ن ينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان أن كل الصفوف تتوفر فيها سبورة للكتابة بسطح جيد و تجه�ي
الأقالم حسب القتضاء.

مجموعة عمل قطاع 
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

ويد كل طالب بالكتب المدرسية والقرطاسية.62 ن مجموعة عمل قطاع الحفاظ عىل الجهود المبذولة ل�ت
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

إدارة المدرسةعندما تكون الكتب المدرسية غ�ي كافية يجب التفاوض حول ترتيبات التشارك العملية للكتب المتاحة.63

ي 64
ي سيتم اختبارها �ن

ها من المواد ال�ت ي المواد الأساسية وغ�ي
يجب عىل المدارس أن تضمن أنها تغطي كامل المنهج الدراسي �ن

امتحانات الشهادة.
إدارة المدرسة

65. إدارة المدرسةزيادة الوقت المخصص للتدريس من أجل السماح بالتغطية الكاملة للمنهاج الدراسي

ن أولياء الأمور و 66 ي يمكن أن يُعزز فيها التعاون ب�ي
ن من أجل اللقاء مع أولياء الأمور ومناقشة الطرق ال�ت يجب إيجاد فرص للمعلم�ي

ن من أجل مصلحة الأطفال. المعلم�ي
إدارة المدرسة

ي ضوء ما يتم تعلمه.67
ي المعتمدة بعناية وكذلك آليات الدعم �ن

اليونيسيفينبغي رصد استخدام مواد التعلم الذا�ت

التقييم و مخرجات التعلم

ي القراءة والكتابة والحساب لتحديد ما إذا كانت الكفاءات المقررة68
 ينبغي إيالء الهتمام لطرح اختبار موحد لعينة عشوائية �ن

ي نهاية الصف الرابع.
بية للدورة الول قد اتم إتقانها �ن من قبل وزارة ال�ت

مجموعة عمل قطاع 
التعليم و وزارة 

بية ال�ت

ي امتحانات الشهادة الوطنية من 2011 وح�ت 2015 لتحديد عىل وجه الخصوص 69
ي معدلت النجاح �ن

ات �ن ي التغ�ي
ينبغي التحقيق �ن

. ي الصف الدراسي
ي سنوات معينة ممكنة مقابل خلفية تدهور الأوضاع �ن

كيف كانت التحسينات �ن
مجموعة عمل قطاع 

التعليم و وزارة 
بية ال�ت

المعلمون: ظروف العمل

 تتداخل هذه التوصيات مع التوصيات المقدمة تحت عناوين أخرى، وهي غ�ي مكررة هنا.70

اف �ش المعلمون: الدعم والإ

بية ومناقشة 71 ي تقدمها وزارة ال�ت
ي المدارس اجتماعات منتظمة لمراجعة القواعد الرشادية التعليمية ال�ت

يجب أن يعقد المعلمون �ن
ي الصف الدراسية.

ي يواجهونها �ن
الحلول العملية للتحديات ال�ت

إدارة المدرسة

بية.72 ن بشكل منتظم و عىل النحو المنشود من قبل وزارة ال�ت افية من مكتب المنطقة لجميع المعلم�ي �ش بية يجب أن تتم الزيارات الإ وزارة ال�ت
بية ومديرية ال�ت

بية ينبغي أن تُعَقد الندوات التعليمية بانتظام.73 وزارة ال�ت
بية ومديرية ال�ت

صياغة القانون و السياسات

74. ن ضد الطالب الذين ليس لديهم الزي المدرسي بيةينبغي تذك�ي المدارس، والناس بوجه عام، بأنه لن يكون هناك أي تمي�ي وزارة ال�ت

ي القطاع
كاء �ن ن والرسش استجابة المانح�ي

ي خطة القطاع.75
مجموعة عمل قطاع ينبغي توسيع مكونات التدريب اثناء الخدمة �ن

التعليم

ي الخطة السنوية لقطاعات متعددة بتقارير مفصلة عما تم إنجازه عىل مستوى المدخالت76
 ينبغي أن يستكمل مكون القطاع �ن

و المخرجات.
مجموعة عمل قطاع 

التعليم
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