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حقوق الطبع والنشر محفوظة © وحدة تنسيق الدعم 2021. 
 .)ACU( تم النشر من قبل وحدة تنسيق الدعم

ــن  ــا ويف أي شــكل م ــا أو جزئي ــر كلي ــع هــذا التقري ــر وطباعــة وتوزي يســمح باســتخدام وتصوي
ــى  ــوع إل ــك دون الرج ــة، وذل ــر ربحّي ــات غي ــة أو لغاي ــانية أو التعليمي ــراض اإلنس ــكال لألغ األش
الجهــة صاحبــة حقــوق الطبــع والنشــر للحصــول ىلع إذن خــاص منهــا؛ وهــذا شــريطة اإلقــرار 
واإلشــارة إلــى الجهــة صاحبــة الحــق. وتتوّجــه وحــدة تنســيق الدعــم بالتقديــر لتزويدها بنســخة 
مــن أي منشــور ُتستســقى بعــض بياناتــه مــن هــذا التقريــر كمصــدر. علمــا بأنــه يحظــر بيــع أو 
اســتخدام هــذا املنشــور كســلعة أو ىلع نحــو تجــاري أو ألي غــرض تجــاري أّيــا كانــت طبيعتــه 
ــات الحصــول  دون الحصــول ىلع إذن خطــي مســبق مــن وحــدة تنســيق الدعــم. وترســل طلب
ىلع هكــذا إذن، مــع بيــان الغــرض مــن االستنســاخ ومــدى اســتخدام البيانــات و/ أو املعلومــات 

إلــى وحــدة إدارة املعلومــات، ىلع عنــوان اإليميــل: 
https://www.acu-sy.org/imu-reports  

يــا  إّن ذكــر أو اإلشــارة إلــى أي شــركة أو مؤسســة أو منتــج تجــاري يف هــذا املســتند ال يعنــي تبنَّ
مــن وحــدة تنســيق الدعــم لهــذه الجهــة. كمــا ال يســمح باســتخدام املعلومــات الــواردة يف هــذه 
املســتند ألغــراض الدعايــة أو اإلعــالن. علمــا بــأّن اســتخدام األســماء والعالمــات التجاريــة والرمــوز 
ــن  ــة يف التعــّدي ىلع قواني ــة؛ دون وجــود أي نّي ــاب الصياغــة التحريرّي ــّم مــن ب )إن وجــدت( ت

العالمــات التجارّيــة أو حقــوق الطبــع والنشــر. 
© حقوق نشر الصور والرسوم التوضيحية ىلع النحو املحّدد. 

االقتباس: 
ــدارس يف  ــر امل ــة: “تقري ــورة التالي ــاس ىلع الص ــد االقتب ــر عن ــذا التقري ــى ه ــارة إل ــن اإلش يمك

ــات.  ــم إدارة املعلوم ــيق الدعم/قس ــدة تنس ــام 2021” وح ــم 6 لع ــدار رق ــوريا، اإلص س
ــع  ــالل موق ــن خ ــر م ــذا التقري ــن ه ــة م ــخة الكرتوني ــول ىلع نس ــالع والحص ــن االط ــا يمك كم

ــي:  ــوان التال ــدة ىلع العن الوح
https://www.acu-sy.org/imu-reports/ 

المـــدارس
في سوريا

تهــــدف وحــــدة تنسيق الدعــــم إلى تعزيز قــــدرة الجهــــات الفاعلــــة يف األزمــــة السورية 
ىلع اتخــــاذ القــــرارات، وذلــــك مــــن خــــالل جمــــع البيانات عــــن الوضــــع اإلنســــاني يف 
سورية وتحليلها ومشاركتها. مــــن أجــــل ذلــــك أّسســــت وحــــدة تنسيق الدعــم مــن خــالل 
وحــــدة إدارة املعلومــــات شــبكة ضخمــــة مــــن الباحثيــن الذيــن تــــم اختيارهــم بنــــاء ىلع 
معايير معينة كمستوى التعليم وعالقاتهــــم مــــع مختلــــف مصــــادر املعلومــــات باإلضافــــة 
إلــى قدرتهــــم ىلع العمــــل يف مختلــــف الظــــروف وقدرتهــــم ىلع التواصــــل يف جميــع 
الحــــاالت. تعمل وحــــدة إدارة املعلومــــات ىلع جمــــع البيانات التــــي يصعب ىلع الجهــــات 
الفاعلــــة الدولية الحصــــول عليها وتصــدر أنواعــا مختلفــة مــــن املنتجــات بمــا يف ذلــك 
تقييمــات االحتياجــات والتقاريــر املوضوعيــة والخرائــــط والتقاريــر الطارئــــة والتقاريــر التفاعلية.
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صــادر عــن وحــدة إدارة املعلومــات IMU يف وحــدة تنســيق الّدعــم 

ACU وبالتعــاون مــع 12 منظمــة مختصــة يف مجــال التعليــم

Funded by MEAE

نشــكر املنظمــات املختصــة يف مجــال التعليــم واملشــاركة يف إنجــاز 
هــذا التقييــم املشــترك بنجــاح؛ ونقــدر الجهــود املبذولــة مــن مديريات 
ــارة املــدارس؛ وكل الشــكر للفــرق امليدانيــة يف  ــة لتســهيل زي التربي

الداخــل الســوري ىلع جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا التقييــم

المـــدارس
في سوريا



املدارس يف سوريا 2021

4

الفهرس
2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

6

7

10

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

الملخص	التنفيذي	
القسم األول: المنهجية 

القسم الثاني: معلومات عامة 
القسم الثالث: أبنية المدارس العاملة 

القسم الرابع: المياه واإلصحاح ضمن المدارس 
القسم الخامس: تجهيزات المدارس )األثاث المدرسي(

القسم السادس: المراحل التدريسية وأيام الدوام المدرسي  
القسم السابع: المناهج الدراسية 

القسم الثامن: الشهادات 
القسم التاسع: الطالب 

القسم العاشر: احتياجات الطالب والمدارس 
القسم الحادي عشر: المدرسون 

القسم الثاني عشر: الدعم النفسي والطالب المعاقين 
القسم الثالث عشر: السياسات واإلجراءات التي تنظم العملية التعليمية 

 COVID-19 القسم الرابع عشر: وسائل واجراءات الوقاية من فيروس
القسم الخامس عشر: المدارس غير العاملة 

القسم السادس عشر: األولويات والتوصيات 

القسم	األول:	المنهجية	
المدارس الُمقّيمة 

الوصول 
أدوات التقييم 

تدريب الباحثين وجمع البيانات 
إدارة وتحليل البيانات وإعداد التقرير 

الجدول الزمني إلعداد التقرير 
الصعوبات والتحديات 

القسم	الثاني:	معلومات	عامة	
مقارنة أعداد المدارس التي تمت تغطيتها خالل إصدارات التقرير الخمسة 

أعداد المدارس حسب المناطق 
الحالة األمنية للمدارس المقّيمة )القصف واالشتباكات( 

استطالع رأي الطالب: الشعور باألمان خالل الوجود بالمدرسة 
استطالع رأي المدّرسين: عدم الشعور باألمان ضمن المدرسة من قبل الطالب 

القسم	الثالث	أبنة	المدارس	العاملة	
توزع المدارس العاملة 

حالة أبنية المدارس العاملة 
أنواع المدارس العاملة )مدرسة نظامية- أخرى( 

أنواع أبنية أماكن التعليم البديلة- أبنية المدارس غير النظامية 
توفر معايير األمان والسالمة ضمن المدارس 



اإلصدار 06 - العام الدراسي 2020/2021

5

25
26
27
28
29
30
30
30
32
33
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
53
54

حالة الغرف الصفية 
حالة األبواب والنوافذ 

المواد التي تغطي النوافذ ووجود قضبان معدنية تحمي النوافذ 
القسم	الرابع:	المياه	واإلصحاح	ضمن	المدارس	

توفر المياه في المدارس 
طريقة الحصول على مياه الشرب واالستخدام في المدارس 

توفر كميات مناسبة من مياه الشرب وغسل اليدين ومياه الحمامات 
 في المدار س العاملة 

عدد الطالب لكل صنبور مياه وصنابير المياه التي تحتاج الستبدال 
حالة دورات المياه ضمن المدارس 

توفر دورات مياه مخصصة لكل جنس ضمن المدارس المختلطة )يتوفر فيها ذكور وإناث( 
عدد الطالب الذين يستخدمون المرحاض ذاته 

توّفر معايير األمان ضمن دورات المياه في المدارس 
توفر دورات مياه مخصصة للكادر التعليمي والخدمي ضمن المدارس 

طرق التخلص من مياه الصرف الصحي 
القسم	الخامس:	تجهيزات	المدارس	)األثاث	المدرسي(	

حالة مقاعد الطالب 
توفر مختبرات مدرسية 
توفر مكتبات مدرسية 
توفر قاعات حاسوب 

القسم	السادس:	المراحل	التدريسية	وأيام	الدوام	المدرسي	
الفصل بين المراحل التدريسية المختلفة 

استطالع رأي المدّرسين: 
معاناة الطالب األصغر سنًا من مضايقات الطالب األكبر سنًا )تنمر األطفال( 

المراحل الّتعليمّية 
عدد أيام االنقطاع عن الدوام المدرسي )تعليق الدوام المدرسي( 

عدد فترات الدوام في المدرسة 
القسم	السابع:	المناهج	الدراسية	

المناهج الّدراسية المستخدمة 
استطالع رأي أهالي الطالب: حول المناهج الدراسية التي يرغبون أن يدرسها أطفالهم 

المواد الدراسية التي تتضمنها المناهج الدراسية 
استطالع رأي المدّرسين: آرائهم حول نوعية المناهج المستخدمة 

أسباب عدم تدريس كافة مواد المناهج المدرسية 
النسبة المئوية من المناهج التي تّم تدريسها خالل العام الدراسي الماضي 

مصادر الكتب 
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االحتياج لنسخ المنهاج الدراسي 
استطالع رأي المدّرسين: آليات التعامل مع نقص نسخ كتب المنهاج المدرسي في الصفوف 

القسم	الثامن:	الّشهادات	
الجهات المانحة للّشهادات 

آليات وصول الطالب للصف الدراسي الحالي 
استطالع رأي المدّرسين: النسبة المئوية للطالب الذين تتناسب مراحلهم الدراسّية مع مستواهم العلمي 

القسم	التاسع:	الطالب	
أعداد الطالب 

الشرائح العمرية للطالب 
توفر رياض األطفال ضمن المدارس 

الفصل بين الطالب حسب الجنس في المدارس 
 ُبعد المدارس عن التجمعات السكانية 

تعرض الطالب للخطر في طريقهم إلى المدرسة 
وسائل النقل المستخدمة من قبل الطالب للوصول إلى المدرسة 

استطالع رأي الطالب: أسباب التأخر الصباحي عن الدوام المدرسي 
التزام الطالب بالدوام المدرسي 

استطالع رأي الطالب: أسباب تغيب الطالب عن المدارس 
ازدحام الصفوف الدراسية 

الصعوبات التي يواجهها الطالب في المدارس 
نسب الطالب المتسربين )األطفال خارج المدرسة( 

أسباب التسرب والصعوبات التي تمنع األطفال من االلتحاق بالمدرسة 
القسم	العاشر:	احتياجات	الطالب	والمدارس	

مستلزمات الطالب 
استطالع رأي الطالب: تناول وجبة طعام قبل قدوم األطفال إلى المدرسة أو خالل الدوام ضمن المدرسة 

االحتياجات األساسية للمدارس 
احتياج المدارس من المدافئ 

احتياج المدارس من وقود التدفئة 
رسوم ُيطلب دفعها من الطالب ضمن المدارس 

القسم	الحادي	عشر:	المّدرسون	
أعداد المدّرسين 

الحالة الوظيفية للمدّرسين 
التحصيل العلمي للمدّرسين غير النظاميين 

استطالع رأي مدراء المدارس: تقييم المدّرسين غير النظاميين 
المدّرسون الذين يتلقون رواتب 

الجهات التي تقدم الرواتب )الجهات المانحة( 
متوسط رواتب المدّرسين 

استطالع رأي المدّرسين: تناُسب الراتب/ الحوافز مع متطلبات الحياة اليومية 
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تلقي المدرسين موادًا عينية 
الكوادر اإلدارية والخدمية 

القسم	الثاني	عشر:	الدعم	النفسي	والطالب	المعاقون	
األطفال المعاقون ضمن المدارس 

األطفال المعاقون ضمن المدارس حسب نوع اإلعاقة 
تجهيز المدارس الستقبال األطفال المعاقين 

توفر مختصين للتعامل مع األطفال المعاقين ضمن المدراس حسب الحاجة 
األيتام ضمن المدارس 

المرشدون النفسّيون ضمن المدارس 
توفر مدّرسين خضعوا لدورات تدريبية في الدعم النفسي االجتماعي 

استطالع رأي المدّرسين: الخضوع لدورات تدريبية في مجال التعليم في زمن الكوارث 
استطالع رأي المدراء: الخضوع لدورات تدريبية في مجال إدارة المدرسة في زمن الكوارث 

توّفر خدمات الدعم النفسي االجتماعي ضمن المدارس 
استطالع رأي أولياء األمور: تعبير األطفال عن عدم رغبتهم بالذهاب إلى المدرسة 

استطالع رأي الطالب: العوارض المتعلقة بالشعور لدى الطالب ضمن المدارس 
استطالع رأي الطالب: العوارض المتعلقة بالتفاعل لدى الطالب 

استطالع رأي الطالب: العوارض المتعلقة بالوعي بالذات لدى الطالب 
استخدام المدارس في دورات محو األّمية لمن تتجاوز أعمارهم 18 سنة 

استطالع رأي المدراء، تلقي تدريب حول االستخدام اآلمن لمسارات اإلحالة 
القسم	الثالث	عشر:	السياسات	واإلجراءات	التي	تنظم	العملية	التعليمية	

وجود هيكلية إدارية وطاقم إداري 
استطالع رأي المدراء: الدورات التدريبية في اإلدارة المدرسية 

استطالع رأي المدّرسين: توقيع مدّونة قواعد السلوك 
صانعو القرار األكثر تأثيرًا ضمن المدارس 

توفر سجل الحضور اليومي للطالب 
توّفر دفاتر تحضير المدّرسين 

استطالع رأي المدراء: وجود مجلس ألولياء أمور الطالب أو االجتماع مع أولياء األمور بشكل دوري 
 COVID-19	فيروس	من	الوقاية	واجراءات	وسائل	عشر:	الرابع	القسم

توّفر ميزان حرارة بدون لمس ضمن المدارس 
تطبيق قواعد التباعد االجتماعي بين الطالب 

توفر الصابون ومواد التعقيم ضمن المدارس والتعقيم الدوري 
 COVID19 التوعية حول إجراءات الوقاية من
 COVID-19 تبادل المعلومات حول فيروس

 COVID-19 االلتزام باستخدام األدوات الواقية من فيروس
126  COVID19 توفير المدرسة برامج التعليم عن ُبعد للطالب الذين ال يمكنهم الدوام بسبب فيروس

القسم	الخامس	عشر:	المدارس	غير	العاملة	
توّزع المدارس غير العاملة 

أسباب توقف المدارس عن العمل 
حالة أبنية المدارس غير العاملة 

سير العملية التعليمّية لطالب المدارس المتوقفة عن العمل 
القسم	السادس	عشر:	األولويات	

األولويات	
التوصيات	
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شكل )93( عدد/نسب المدرسين الذين تم استطالع آرائهم حسب تلقيهم تدريبًا في مجال التعليم في زمن الكوارث 
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الملخص	التنفيذي

القسم األول: المنهجية

المدارس في سوريا
تقرير موضوعي تشاركي

اإلصدار 06 - العام الدراسي 2021/2020

يرصــد اإلصــدار الســادس مــن التقريــر املوضوعــي التشــاركي املــدارس يف ســوريا؛ قطــاع التعليــم يف املناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة النظــام ضمــن الجمهوريــة العربيــة الســورية يف ظــل اســتمرار الحــرب القائمــة ىلع مــدى عشــر ســنوات ويقّيــم وضــع 
ــر هــو دراســة ســنوية، تصدرهــا  ــى أن هــذا التقري املــدارس يف ســوريا خــال العــام الدراســي 2021-2020. تجــدر اإلشــارة إل
وحــدة إدارة املعلومــات IMU التابعــة لوحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ ويف هــذا اإلصــدار مــن التقريــر شــاركت 12 منظمــة إنســانية 

مختصــة بالتعليــم يف عمليــة جمــع البيانــات.

ــاًء ىلع اإلصــدارات الســابقة مــن هــذه الدراســة الصــادرة خــال األعــوام  ــر بن ــة املســتخدمة يف هــذا التقري ــّم وضــع املنهجي ت
املاضيــة تحــت نفــس العنــوان “تقريــر املــدارس يف ســوريا”، واســتخدمت الدراســة املنحــى الكمــي والنوعــي يف تنــاول وعــرض 
بيانــات املــدارس امُلَقّيمــة. وللعــام الثالــث ىلع التوالــي أُضيــف لهــذه الدراســة اســتطاعات رأي أُجريــت مــع الطــاب وأوليــاء األمــور 
ــرأي عكــس األوضــاع التعليميــة مــن وجهــات نظــر مختلفــة.  واملعلميــن ومــدراء املــدارس، والهــدف مــن إضافــة اســتطاعات ال
بالرغــم مــن تقلــص مســاحة املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام؛ بعــد أن أحكــم النظــام ســيطرته ىلع 125 مدينــة وبلــدة 
يف أريــاف إدلــب الجنوبيــة والشــرقية وأريــاف حلــب الجنوبيــة والغربيــة وريــف حمــاة الشــمالي؛ حاولــت وحــدة إدارة املعلومــات 
IMU توســيع تغطيتهــا يف شــمال ســوريا، حيــث زادت عــدد الباحثيــن حرصــا ىلع جمــع بيانــات أكبــر عــدد ممكــن مــن املــدارس.  
يغطــي هــذا التقريــر بيانــات 3,685 مدرســة ضمــن 69 ناحيــة يف 5 محافظــات، وبلــغ عــدد االســتمارات التــي تــم جمعهــا عــن واقــع 

املــدارس امُلَقّيمــة 25,615 اســتمارة إلكترونيــة، منهــا 21,930 اســتبيانا الســتطاع الــرأي.

القسم الثاني: معلومات عامة
يحتــوي هــذا القســم ىلع مقارنــة بيــن عــدد املــدارس امُلَقّيمــة عبــر إصــدارات تقريــر “املــدارس يف ســوريا” الســتة؛ ويعــرض هــذا 
ــن أن %5 مــن املــدارس املقّيمــة آمنــة  ــة األمنيــة للمــدارس وفــق معاييــر تتوافــق مــع الســياق الســوري؛ حيــث تبّي القســم الحال
نســبيا و%1 مــن املــدارس غيــر آمنــة؛ وتواجــد 46 مدرســة ىلع درجــة عاليــة مــن الخطــورة، وتبيــن أن %11 مــن الطــاب1 الذيــن تــّم 
اســتطاع آرائهــم ال يشــعرون باألمــان ضمــن مدارســهم؛ وأّكــد %31 مــن املدّرســين2 الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم أن الطــاب تواصلــوا 

معهــم معّبريــن عــن عــدم شــعورهم باألمــان ضمــن املدرســة.

  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,530 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات. شــكلت اإلنــاث %42 مــن األطفــال . 1
وشــّكل الذكــور %58 مــن األطفــال، كان %73 مــن األطفــال الذيــن شــملهم االســتطاع مــن املجتمــع املضيــف و%27 مــن النازحيــن داخلًيــا، %2 مــن األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم 

كانــوا يعانــون مــن إعاقــة.
  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم . 2

مــن اإلنــاث و%57مــن الذكــور.
3 .https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf  

القسم الثالث: أبنية المدارس العاملة
يســّلط هــذا القســم الضــوء ىلع حالــة أبنيــة املــدارس العاملــة؛ حيــث تبّيــن أن %7 مــن املــدارس املســتخدمة للتعليــم مدّمــرة 
ــت  ــدارس؛ وكان ــن امل ــار %43 م ــبب يف دم ــو الس ــي ه ــران الحرب ــف الطي ــرة، وكان قص ــر مدّم ــت %93 غي ــا كان ــي؛ فيم ــكل جزئ بش
ــري ســببا  ــا كان القصــف الب ــار %23 مــن املــدارس؛ فيم ــي وقعــت بالقــرب مــن املدرســة أو ضمنهــا ســببا يف دم االشــتباكات الت
ــدارس  ــن امل ــط م ــن أن %79 فق ــدارس، وتبي ــار امل ــى دم ــرى أّدت إل ــباب أخ ــب أس ــى جان ــدارس إل ــن امل ــار %21 م ــيا يف دم رئيس
العاملــة التــي شــملها التقييــم مــدارس نظاميــة معظمهــا أُنشــأت قبــل انــدالع الحــرب يف ســوريا؛ فيمــا كانــت %21 مــن املــدارس 
غيــر نظاميــة. وقــد حققــت %45 فقــط مــن مجمــوع املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم معاييــر األمــان والســامة التــي نــّص 
عليهــا الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم3INEE، وتبّيــن أن %81 مــن مجمــوع الغــرف الصفيــة ضمــن املــدارس العاملــة كانــت مجهــزة 
بشــكل مناســب؛ فيمــا احتاجــت %19 مــن الغــرف إلــى إصاحــات بدرجــات متفاوتــة، ويعــرض هــذا القســم معلومــات عــن جاهزيــة 

األبــواب والنوافــذ ضمــن املــدارس.
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القسم الرابع: المياه واإلصحاح ضمن المدارس
يقــدم هــذا القســم ملحــة عامــة عــن ميــاه الشــرب واالســتخدام ومصادرهــا ودورات امليــاه ضمــن املــدارس، وقــد تبيــن أن 48% مــن 
املــدارس املقّيمــة تحصــل ىلع ميــاه الشــرب واالســتخدام عــن طريــق صهاريــج وتواجــدت 140 مدرســة ال تحتــوي ىلع مصــادر للمياه 
وينقــل الطــاب والكــوادر التعليميــة امليــاه مــن أماكــن مجــاورة باســتخدام أوعيــة، واســتنادًا ملعاييــر مشــروع اســفير4 توفــرت ميــاه 
الشــرب بكميــات قليلــة يف 47% مــن املــدارس ولــم تتوفــر ميــاه الشــرب يف 6% مــن املــدارس، وكذلــك توفــرت ميــاه الحمامــات 
بكميــات قليلــة يف 53% مــن املــدارس؛ فيمــا لــم تتوفــر ميــاه الحمامــات يف 4% مــن املــدارس. بلــغ عــدد صنابيــر امليــاه التــي 
ــن  ــة، و47% م ــات متفاوت ــة بدرج ــاج للصيان ــض تحت ــن املراحي ــن أن 33% م ــد تبي ــاه، وق ــور مي ــتبدال 12,520 صنب ــى اس ــاج إل تحت

.INEE املــدارس العاملــة لــم ُتحقــق حماماتهــا معاييــر األمــان التــي نــّص عليهــا الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم

القسم الخامس: تجهيزات المدارس )األثاث المدرسي(
ــاث املدرســي والتجهيــزات التعليميــة املتواجــدة ضمــن املــدارس، وقــد  ــة األث ــة عــن حال يعــرض هــذا القســم معلومــات مفّصل
تبيــن أّن 10% مــن املقاعــد ضمــن املــدارس العاملــة تحتــاج إلــى أعمــال صيانــة لتصبــح صالحــة لاســتخدام؛ و6% مدمــرة بشــكل 
كبيــر وغيــر قابلــة لإلصــاح وتحتــاج إلــى اســتبدال. ّتوفــرت مختبــرات مدرســية عاملــة وفّعالــة يف 18 مدرســة فقــط، وتوفــرت 

مكتبــات مدرســية عاملــة وفّعالــة ضمــن 93 مدرســة فقــط، وتوفــرت قاعــات حاســوب عاملــة وفّعالــة يف 16 مدرســة فقــط.

القسم السادس: المراحل التدريسية وأيام الدوام المدرسي
يعــرض هــذا القســم مــن التقريــر املراحــل التدريســية والفصــل بيــن الطــاب حســب األعمــار يف املــدارس امُلَقّيمــة. وتبيــن مــن 
خــال الدراســة أن 21% مــن املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم ال يتــم فيهــا الفصــل بيــن املراحــل الدراســية؛ حيــث يتــم 
تدريــس فئــات عمريــة مختلفــة ضمــن املدرســة  )ابتدائيــة صــف1-6، إعداديــة صــف7-9، ثانويــة صــف 10-12(؛ وأّثــر هــذا ســلبا ىلع 

الطــاب حيــث أفــاد 33% مــن املدرســين5 الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم بوجــود ظاهــرة التنمــر بيــن طابهــم.

القسم السابع: المناهج الدراسية
يعــرض هــذا القســم املناهــج التدريســية املســتخدمة يف املــدارس يف مختلــف املناطــق. ويعــرض بيانــات اســتطاع رأي أوليــاء6  
أمــور الطــاب حــول املناهــج املســتخدمة واملناهــج الّدراســية املفضلــة لهــم والتــي يرغبــون أن يدرســها أطفالهــم. كما يســتعرض 
ــا، ويعــرض  ــل عــام 2011، واملناهــج املعتمــدة حالي ــن املناهــج املســتخدمة قب القســم رأي املدّرســين7 بخصــوص االختافــات بي
معلومــات عــن املــواد التــي ُتــدّرس ضمــن كل منهــاج. ويفّصــل هــذا القســم معلومــات عــن مصــادر الكتــب املدرســية املتوفــرة 
ضمــن املــدارس والكتــب التــي تحتاجهــا املــدارس؛ ويعــرض آليــات تعامــل املدّرســين مــع نقــص الكتــب الدراســية يف الصفــوف.

القسم الثامن: الشهادات
يعــرض هــذا القســم آليــات انتقــال الطــاب للمراحــل الدراســية األىلع؛ وفــرض انتشــار جائحــة COVID-19؛ خــال العــام الدراســي 
2019- 2020؛ طريقــة جديــدة لنقــل الطــاب للمرحلــة الدراســية األىلع؛ فبعــد تعليــق الــدوام املدرســي للحــّد مــن انتشــار جائحــة 
COVID-19؛ وصعوبــة اجــراء أي عمليــة امتحانيــة؛ أصــدرت مديريــات التربيــة قــرارًا بنقــل طــاب املراحــل االنتقاليــة إلــى املرحلــة 
الدراســية األىلع، ويســتعرض هــذا القســم الجهــات التــي تقــوم بإصــدار الجــاء املدرســي )كشــف الطالــب املدرســي( والشــهادتين 
ــتواهم  ــع مس ــية م ــم الدراس ــق مراحله ــن تتواف ــاب الذي ــبة الط ــول نس ــن ح ــث آراء املعلمي ــاول البح ــة، ويتن ــة والثانوي اإلعدادي

العلمــي.

4 .https://www.ifrc.org/PageFiles/95530/The-Sphere-Project-Handbook-20111.pdf  
أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم مــن . 5

اإلنــاث و%57مــن الذكــور.
أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,522 فــردًا لديهــم أطفــال يف ســن املدرســة )داخــل املــدارس وخارجهــا( يف 5 محافظــات، %30مــن األفــراد الذيــن تــّم . 6

اســتطاع آرائهــم إنــاث و%70 ذكــور، %72مــن املجتمــع املضيــف و%28مــن النازحيــن.
أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم مــن . 7

اإلنــاث و%57مــن الذكــور.
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القسم التاسع: الطالب
ــا؛  ــغ عــدد الطــاب املســجلين 853,719 طالب ــد بل ــة؛ وق ــات عــن أعــداد الطــاب ضمــن املــدارس العامل يقــّدم هــذا القســم بيان
ويقــارن القســم أعــداد الطــاب خــال إصــدارات مختلفــة مــن التقريــر، وُيفّصــل الشــرائح العمريــة للطــاب بحســب الجنــس، ويعــرض 
ــة بيــن  ــك املســافة الفاصل ــرًا عــن عــدد الطــاب املتســربين والعوائــق التــي تحــول دون التزامهــم باملدرســة؛ بمــا يف ذل تقدي

بيــوت الطلبــة واملدرســة وموضــوع الـــتأخر عــن الــدوام؛ واملخاطــر التــي يتعــرض لهــا الطــاب يف طريقهــم إلــى املدرســة.

القسم العاشر: احتياجات الطالب والمدارس
يعــرض هــذا القســم احتياجــات الطــاب واحتياجــات املــدارس مــن اللــوازم املدرســية واملــواد التعليميــة، وتبّيــن أن كافــة املــدارس 
العاملــة امُلَقّيمــة ال تقــدم وجبــات طعــام للطــاب؛ فيمــا أظهــر التحليــل أيضــا 19% مــن الطــاب8 الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم ال 
ــون طعامــا يف املدرســة، وتبيــن  ــون وجبــة طعــام قبــل الذهــاب إلــى املدرســة يف الصبــاح؛ و54% مــن الطــاب ال يتناول يتناول
عــدم توزيــع حقائــب مدرســية يف 91% مــن املــدارس املقّيمــة، وعانــت كافــة املــدارس مــن نقــص املدافــئ ووقــود التدفئــة؛ 

حيــث  تصــّدرت الحاجــة إلــى وقــود التدفئــة قائمــة األولويــات يف كافــة املــدراس العاملــة.

القسم الحادي عشر: المدرسون
ــد  ــغ عددهــم 40,076 مدرســا؛ وق ــد بل ــة وق ــات عــن املدرســين ضمــن املــدارس العامل ــر معلوم ــن التقري يعــرض هــذا القســم م
شــكلت اإلنــاث 49% منهــم، كمــا تبيــن أن 84% مــن املدرســين نظامييــن ممــن تخرجــوا مــن كليــات أو معاهــد تؤهلهــم ملزاولــة 
ــر التحصيــل  ــوا مهنــة التدريــس نتيجــة نقــص يف الكــوادر؛ ويعــرض التقري ــر نظاميــون زاول مهنــة التدريــس؛ و16% مدرســون غي
العلمــي للمدرســين غيــر النظامييــن وتقييــم مــدراء9 املــدارس ألدائهــم، وتبيــن مــن خــال الدراســة أن 88% مــن املدرســين يتلقــوا 
ــي  ــات الت ــة والجه ــب املقدم ــطات الروات ــن متوس ــات ع ــم معلوم ــذا القس ــرض ه ــي 2020-2021؛ ويع ــام الدراس ــال الع ــب خ روات

تقدمهــا، كمــا يتواجــد ضمــن هــذا القســم معلومــات عــن الكــوادر اإلداريــة والخدميــة ضمــن املــدارس.

القسم الثاني عشر: الدعم النفسي والطالب المعاقين
ــتقبال  ــدارس الس ــة امل ــدارس، وجاهزي ــة يف امل ــي املتاح ــم النفس ــات الدع ــن خدم ــات ع ــر بيان ــن التقري ــزء م ــذا الج ــاول ه يتن
ــن  ــال معاقي ــوي ىلع أطف ــم تحت ــملها التقيي ــي ش ــة الت ــدارس العامل ــن امل ــط م ــن أن 23% فق ــة، وتبي ــن ذوي اإلعاق ــال م األطف
بلــغ عددهــم 3,516 طالبــا معاقــا؛ فيمــا كانــت 3% فقــط مــن املــدارس مجهــزة الســتقبال األطفــال املعاقيــن، وبلــغ عــدد الطــاب 
األيتــام ضمــن املــدارس املقّيمــة 55,031 طالبــا، وتواجــد مرشــدون نفســيون يف 6% فقــط مــن املــدارس، ويعــرض هــذا القســم مــن 
التقريــر معلومــات عــن عــوارض متعلقــة بالشــعور والتفاعــل والوعــي بالــذات لــدى الطــاب تــّم جمعهــا مــن خــال اســتطاعات 
ــات  ــة وآلي ــارات اإلحال ــة بمس ــوادر التعليمي ــة الك ــدى معرف ــن م ــات ع ــر معلوم ــرض التقري ــا يع ــاب10، كم ــع الط ــت م ــرأي أجري لل

االســتخدام اآلمــن لهــا. 

القسم الثالث عشر: السياسات واإلجراءات التي
تنظم العملية التعليمية

ــة يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام يف  ــة التعليمي ــي تحكــم العملي يعــرض هــذا القســم السياســات واإلجــراءات الت
ســوريا. وتبيــن النتائــج أن مــن بيــن 88% مــن املــدارس العاملــة تحتــوي هيــكًا إداريــا واضحــا، ومــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي 
أُجريــت مــع املدرســين11 تبيــن أن 50% فقــط مــن املدرســين وّقعــوا ىلع مدونــة قواعــد الســلوك، ويعــرض هــذا القســم معلومــات 

عــن صانعــي القــرار األكثــر تأثيــرًا ضمــن املــدارس؛ واحتــواء املــدارس ىلع مجلــس ألوليــاء أمــور الطــاب.

أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,530 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات. شــكلت اإلنــاث %42 مــن األطفــال . 8
وشــّكل الذكــور %58 مــن األطفــال، كان %73 مــن األطفــال الذيــن شــملهم االســتطاع مــن املجتمــع املضيــف و%27 مــن النازحيــن داخلًيــا، %2 مــن األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم 

كانــوا يعانــون مــن إعاقــة.
أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 2,204 مديرًا يف املدارس العاملة يف 5 محافظات. وكان %17 منهم إناث و%83 منهم ذكور.. 9

أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,530 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات. شــكلت اإلنــاث %42 مــن األطفــال . 10
وشــّكل الذكــور %58 مــن األطفــال، كان %73 مــن األطفــال الذيــن شــملهم االســتطاع مــن املجتمــع املضيــف و%27 مــن النازحيــن داخلًيــا، %2 مــن األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم 

كانــوا يعانــون مــن إعاقــة.
أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم مــن . 11

اإلنــاث و%57مــن الذكــور.
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-COVID القسم الرابع عشر: وسائل واجراءات الوقاية من فيروس
يعــرض هــذا القســم تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة ضمــن املــدارس للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ تبيــن مــن خــال الدراســة 
توفــر ميــزان حــرارة بــدون ملــس ضمــن 5% فقــط مــن املــدارس املقيمــة؛ و78% مــن املــدارس ال تتوفــر فيهــا كميــات كافيــة مــن مــواد 
التنظيــف والصابــون؛ وضمــن 90% مــن املــدارس ال تتوفــر مــواد كافيــة لتعقيــم اليديــن؛ وضمــن 53% مــن املــدارس ال تتوفــر كميــات 
كافيــة مــن ميــاه الشــرب وغســل اليديــن؛ وضمــن 88% مــن املــدارس ال يتــم تعقيــم املرافــق العامــة؛ وضمــن 89% مــن املــدارس ال 

تــوزع كمامــات للطــاب لذلــك ال يســتخدم القســم األكبــر مــن الطــاب الكمامــات لعــدم قدرتهــم ىلع شــرائها.

القسم الخامس عشر: المدارس غير العاملة
يعــرض هــذا القســم بيانــات عــن 9% مــن املــدارس التــي تــم تقييمهــا والتــي تعتبــر مــدراس غيــر عاملــة، وتبيــن نتائــج الدراســة 
أن نقــص التمويــل والنقــص يف األثــاث والتجهيــزات املدرســية إلــى جانــب دمــار أبنيــة تلــك املــدارس شــكلت العوامــل األساســية 
لتوقــف املــدارس عــن العمــل. تبّيــن أن 47% مــن املــدارس غيــر العاملــة مدمــرة بدرجــات متفاوتــة، وأظهــرت النتائــج أن طــاب %79 
مــن املــدارس املتوقفــة عــن العمــل قــد تركــوا املدرســة )تســربوا مــن املــدارس( يف حيــن لجــأ 21% فقــط مــن الطــاب إلــى الدراســة 

يف أماكــن بديلــة.

القسم السادس عشر: األولويات والتوصيات
تصــّدرت الحاجــة إلــى وقــود التدفئــة قائمــة األولويــات وبــرزت بشــكل كبيــر؛ وجــاء باملرتبــة الثانيــة الحاجــة إلــى توفيــر مــواد الوقايــة 
مــن فيــروس COVID-19؛ ضمــن املــدارس؛ وجــاء باملرتبــة الثالثــة ضمــن قائمــة األولويــات الحاجــة لتوفيــر مســتلزمات التعليــم عــن 
بعــد؛ كباقــات اإلنترنيــت واألجهــزة االلكترونيــة اللوحيــة؛ باإلضافــة إلــى برامــج وتطبيقــات التعليــم عــن بعــد، وقــد تصــدرت قائمــة 

األولويــات يف محافظــة إدلــب توفيــر رواتــب للمدرســين وتوفيــر الكتــب املدرســية للطــاب.

19
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جدول )1( معلومات املدارس التي شملها التقرير حسب املحافظة

نسبة املدارس 
غير العاملة

عدد املدارس 
غير العاملة

نسبة املدارس 
العاملة

عدد املدارس 
العاملة

عدد املدارس 
الكلي

عدد القرى عدد النواحي عدد املناطق املحافظات

%15 117 %85 681 798 296 18 4 إدلب

%5 44 %95 833 877 584 23 7 حلب

%5 61 %95 1,182 1,243 880 15 4 الحسكة

%16 61 %84 316 377 81 6 3 دير الزور

%16 62 %84 328 390 188 7 3 الرقة

%9 345 %91 3,340 3,685 2,029 69 21 املجموع

المدارس الُمقّيمة
يغطــي التقريــر نوعيــن مــن املــدارس حســب الحالــة التشــغيلية؛ املــدارس العاملــة واملــدارس غيــر العاملــة؛ وألغــراض هــذا التقييم 
ــدارس  ــذه امل ــم ه ــدى تقيي ــام. ول ــون بانتظ ــاب واملدرس ــا الط ــداوم فيه ــي ي ــدارس الت ــة” امل ــدارس العامل ــارة “امل ــي عب تعن
ــزات  ــاث املدرســي والتجهي ــاه والصــرف الصحــي فيهــا؛ واألث ــة التــي تعمــل مــن خالهــا؛ ومرافــق املي ــة األبني تمــت دراســة حال
التعليميــة املتوفــرة؛ والشــهادات الصــادرة عنهــا واملناهــج الّدراســية التــي ُتــدّرس فيهــا، وكافــة االحتياجــات للمــدارس وتجهيزاتهــا 
ــة  واحتياجــات الطــاب والكــوادر التدريســية؛ وخــال هــذا العــام تــم إضافــة قســم يختــص بتقييــم تطبيــق اإلجــراءات االحترازي
للوقايــة مــن فيــروس COVID-19؛ مــن املــدارس؛ كمــا أُجــري ضمــن املــدارس العاملــة اســتطاع آراء الطــاب وأهاليهــم واملدرســين 
ــة مــن وجهــات نظــر مختلفــة،  ــة التعليمي ــي تواجههــا العملي ــات الت ــات والتحدي ــدراء املــدارس؛ للوقــوف ىلع أهــم الصعوب وم
وألغــراض هــذا التقييــم تعنــي عبــارة “املــدارس غيــر العاملــة” املــدارس التــي ال يــداوم فيهــا طــاب أو هيئــة تدريســية؛ أو عندمــا 
ــد  ــة ق ــذه الحال ــية؛ يف ه ــر تدريس ــراض غي ــتخدامه ألغ ــاء أو اس ــار البن ــبب دم ــتخدامه بس ــي اس ــاء املدرس ــة البن ــمح حال ال تس
يســتخدم الطــاب والكــوادر التدريســية بنــاًء بديــًا أو أن العمليــة التعليميــة قــد توقفــت؛ ويف حــال توقــف العمليــة التعليميــة 
يتــم إجــراء تقييــم للبنــاء املدرســي فقــط فيمــا ال يتــم التطــرق إلــى معلومــات الطــاب واملدرســين )أعــداد الطــاب واملدرســين( 
بســبب صعوبــة إحصائهــم ويتــم إجــراء اســتطاعات الــرأي مــع أطفــال يف ســن املدرســة وأهاليهــم واملدّرســين املتوقفيــن عــن 

العمــل بســبب توقــف العمليــة التعليميــة.

يتألــف تقريــر “املــدارس يف ســوريا” مــن 16 قســما، يغطــي 13 قســما منــه املــدارس العاملــة. بينمــا تــّم تخصيــص القســم 15 مــن 
التقريــر للحديــث عــن املــدارس غيــر العاملــة. كمــا يتنــاول التقريــر أيًضــا األولويــات والتوصيــات التــي قــد يرغــب الشــركاء يف قطــاع 

التعليــم أخذهــا بعيــن االعتبــار يف خططهــم يف القســم 16. 
تهــدف الدراســة باألصــل إلــى إجــراء تقييــم لكافــة املــدارس يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري؛ غيــر أن عــددًا 
ــات؛ وغطــت الدراســة كافــة املــدارس يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة املعارضــة  ــة جمــع البيان ــرتَّ ىلع عملي ًمــن العوامــل أث
)محافظتــي إدلــب وحلــب(؛ فيمــا شــملت الدراســة القســم األكبــر مــن املــدارس يف املحافظــات الشــرقية الخارجــة عــن ســيطرة 

النظــام الســوري؛ وفيمــا يلــي أهــم هــذه العوامــل التــي حالــت دون تغطيــة كافــة املــدارس يف املحافظــات الشــرقية: 

ىلع الرغــم مــن هــذه التحديــات، غطــى التقييــم 3,685 مدرســة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة املعارضــة ومــا ُتســمى بقــوات 
ســوريا الديمقراطيــة SDF؛ وتــّم إجــراء التقييــم يف 69 ناحيــة يف 5 محافظــات يف ســوريا؛ وبلغــت نســبة املــدارس العاملــة 91% 

)3,340 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس التــي شــملها التقييــم.

01

تعــّذر الوصــول إلــى بعــض املــدارس يف عــدد مــن املناطــق املســتهدفة بالدراســة نتيجــة الخطــر األمنــي أو ألســباب  	
ــى  ــا أّدى إل ــيطرة مم ــات املس ــة أو الجه ــة التعليمي ــرفة ىلع العملي ــات املش ــن الجه ــاون م ــدم التع ــق بع ــرى تتعل أخ

ــة يف بعــض مناطــق الســيطرة.  انخفــاض نســبة التغطي
عــدم وجــود قنــوات اتصــال مــع القــوى املســيطرة يف بعــض املناطــق لتســهيل دخــول باحثــي وحــدة إدارة املعلومــات  	

األمــر الــذي اضطرهــم إلــى العمــل بشــكل ســري.
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ــة  ــورية وثالث ــرق س ــمال ش ــق يف ش ــة مناط ــة؛ خمس ــق جغرافي ــي مناط ــن ثمان ــة ضم ــدارس املقّيم ــيم امل ــم تقس ت
ــذه  ــف ه ــول؛ وتوص ــيطرة والوص ــرايف والس ــع الجغ ــب املوق ــيم حس ــد التقس ــورية؛ واعتم ــرب س ــمال غ ــق يف ش مناط

ــي: ــا يل ــة بم ــق الجغرافي املناط

ــدن . 1 ــة م ــم كاف ــة SDF؛ وتض ــورية الديمقراطي ــوات س ــمى بق ــا تس ــيطرة م ــة لس ــذه املحافظ ــع ه ــكة: تخض ــة الحس محافظ
وبلــدات محافظــة الحســكة باســتثناء ناحيــة رأس العيــن والتــي تخضــع لســيطرة قــوات املعارضــة؛ ولــم يتــم إدراج مدينــة 
الحســكة أيضــا، ويبلــغ عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة الجغرافيــة 14 ناحيــة؛ وهــي نواحــي العريشــة والهــول 
وبئــر الحلــو الورديــة وتــل تمــر وتــل حميــس وجواديــة ودرباســية وشــدادة وعامــودا وقحطانيــة ومركــدة ومركــز القامشــلي 

ومركــز املالكيــة واليعربيــة. 

ــزور: تخضــع هــذه املحافظــة لســيطرة مــا تســمى بقــوات ســورية الديمقراطيــة SDF؛ وتضــم كافــة مــدن . 2 ــر ال محافظــة دي
وبلــدات محافظــة ديــر الــزور الواقعــة شــرق نهــر الفــرات؛ حيــث تســيطر قــوات النظــام ىلع املــدن والبلــدات الواقعــة غــرب 
النهــر؛ لذلــك لــم يشــملها التقريــر، ويبلــغ عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة الجغرافيــة 6 نواحــي؛ وهــي نواحــي 

بصيــرة وذيبــان وسوســة وهجيــن وكســرة وصــور.

محافظــة الرقــة: تخضــع هــذه املحافظــة لســيطرة مــا تســمى بقــوات ســورية الديمقراطيــة SDF؛ وتضــم كافــة مــدن وبلــدات . 3
محافظــة الرقــة الشــمالية؛ باســتثناء ناحيتــي تــل أبيــض وســلوك وأجــزاء مــن ناحيــة عيــن عيســى والتــي تخضــع لســيطرة 
قــوات املعارضــة؛ وتســيطر قــوات النظــام ىلع النواحــي الجنوبيــة مــن محافظــة الرقــة لذلــك لــم يشــملها التقريــر، ويبلــغ 
عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة الجغرافيــة 4 نواحــي؛ وهــي نواحــي مركــز الرقــة والثــورة واملنصــورة والكرامــة.

ــغ . 4 ــة SDF؛ ويبل ــورية الديمقراطي ــوات س ــمى بق ــا تس ــيطرة م ــة لس ــة الجغرافي ــذه املنطق ــع ه ــرقي: تخض ــب الش ــف حل ري
عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة 5 نواحــي؛ وهــي نواحــي مركــز منبــج ومركــز عيــن العــرب وأبــو قلقــل وشــيوخ 

تحتانــي وصريــن.

ــغ عــدد . 5 ــا؛ ويبل رأس العيــن وتــل أبيــض: تخضــع هــذه املنطقــة الجغرافيــة لســيطرة قــوات املعارضــة املدعومــة مــن تركي
النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة 4 نواحــي؛ وهــي نواحــي مركــز رأس العيــن ومركــز تــل أبيــض وســلوك وأجــزاء مــن 

ناحيــة عيــن عيســى، وللعمــل يف هــذه املنطقــة الجغرافيــة تحتــاج للتنســيق مــع الســلطات التركيــة.

Ü

١,٩٠٠
٩٩٠
٣٨٠

٠ ١٠٠ ٢٠٠٥٠
Kilometers

خريطة )1( التغطية يف تقرير املدارس يف سوريا
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جدول )2( معلومات املدارس التي شملها التقرير حسب التقسيم امُلعتمد

الخريطة )2( توزيع قوى السيطرة داخل النواحي التي تم تقييمها خالل فترة جمع البيانات ، تشرين الثاني )نوفمبر( - كانون األول )ديسمبر( 2020

نسبة املدارس 
غير العاملة

عدد املدارس 
غير العاملة

نسبة املدارس 
العاملة

عدد املدارس 
العاملة

عدد املدارس 
الكلي

عدد القرى عدد 
النواحي

عدد 
املناطق

املحافظات

%4 49 %96 1,063 1,112 813 14 4 الحسكة شرق

%16 61 %84 316 377 81 6 3 دير الزور

%29 55 %71 135 190 40 4 2 الرقة

%4 11 %96 245 256 207 5 2 ريف حلب الشرقي

%6 19 %94 312 331 215 4 2 رأس العين وتل ابيض

%13 117 %87 785 902 316 20 5 إدلب غرب

%4 12 %96 285 297 192 9 3 ريف حلب الشمالي

%10 21 %90 199 220 165 7 1 عفرين

%9 345 %91 3,340 3,685 2,029 69 21 املجموع

محافظــة إدلــب: تخضــع هــذه املنطقــة الجغرافيــة لســيطرة قــوات املعارضــة؛ وتضــم املــدن والبلــدات الخارجــة عــن ســيطرة . 6
النظــام مــن محافظــة إدلــب باإلضافــة لريــف حلــب الغربــي؛ ويبلــغ عــدد النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة 20 ناحيــة؛ 
وهــي نواحــي احســم وأرمنــاز والجانوديــة وبدامــا وبنــش وتفتنــاز والدانــا ودركــوش وســرمين وســلقين وقورقينــا وكفــر تخاريــم 
ومحمبــل ومركــز إدلــب ومركــز أريحــا ومركــز جســر الشــغور ومركــز حــارم ومعــرة تمصريــن؛ باإلضافــة لناحيتــي أتــارب ودارة عــزة 

يف ريــف حلــب الغربــي.

ــدد . 7 ــغ ع ــا؛ ويبل ــن تركي ــة م ــة املدعوم ــوات املعارض ــيطرة ق ــة لس ــة الجغرافي ــذه املنطق ــع ه ــمالي: تخض ــب الش ــف حل ري
النواحــي التــي شــملتها هــذه املنطقــة 9 نواحــي؛ وهــي نواحــي اختريــن والراعــي وتــادف وصــوران وغنــدورة ومــارع ومركــز 

ــة. ــاج للتنســيق مــع الســلطات التركي ــاب ومركــز اعــزاز ومركــز جرابلــس، وللعمــل يف هــذه املنطقــة الجغرافيــة تحت الب

ــي . 8 ــي الت ــدد النواح ــغ ع ــا؛ ويبل ــن تركي ــة م ــة املدعوم ــوات املعارض ــيطرة ق ــة لس ــة الجغرافي ــذه املنطق ــع ه ــن: خض عفري
شــملتها هــذه املنطقــة 7 نواحــي؛ وهــي نواحــي بلبــل وجنديــرس وراجــو وشــران وشــيخ الحديــد ومركــز عفريــن ومعبطلــي، 

وللعمــل يف هــذه املنطقــة الجغرافيــة تحتــاج للتنســيق مــع الســلطات التركيــة.

٠ ٩٠ ١٨٠٤٥
Kilometers
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الوصول
ــدة  ــذ ع ــة من ــوات املعارض ــيطرة ق ــة لس ــق الخاضع ــات يف املناط ــدة إدارة املعلوم ــو وح ــل باحث ــوريا؛ يعم ــرب س ــمال غ يف ش
ــص  ــا يخ ــر فيم ــات تذك ــة صعوب ــون أي ــه الباحث ــم يواج ــة، ول ــات املطلوب ــع البيان ــن جم ــن م ــن الباحثي ــذي مّك ــر ال ــنوات، األم س
الوصــول إلــى املــدارس؛ إذ أنــه كان قــد تــم توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع مديريــات التربيــة الحــرة وهــي الجهــة املســؤولة عــن إدارة 
العمليــة التعليميــة؛ وقــد ســّهلت مذكــرات التفاهــم دخــول الباحثيــن إلــى املــدارس وجمــع البيانــات منهــا؛ كمــا ســّهلت إجــراء 
اســتطاعات الــرأي داخــل املــدارس وخارجهــا، كمــا أن وحــدة تنســيق الدعــم وبالتنســيق مــع قطــاع التعليــم يف جنــوب تركيــا 
غــازي عينتاب/تركيــا Education cluster؛  تعاونــت مــع 12 منظمــة إنســانية لتيســير عمليــة جمــع البيانــات مــن املــدارس التــي 
تدعمهــا هــذه املنظمــات؛ وهــي منظمــة حــراس ومنظمــة األســرة ومنظمــة غصــن الزيتــون ومنظمــة إحســان لإلغاثــة والتنميــة 
ومنظمــة مــداد ومنظمــة بنيــان ومنظمــة شــفق ومنظمــة عطــاء ومنظمــة ســاعد ومنظمــة غــراس النهضــة ومنظمــة رحمــة بــا 
حــدود ومنظمــة People in need؛ وشــاركت هــذه املنظمــات مســبقا معلومــات عــن أعــداد الطــاب واملدرســين والدعــم املقــدم 
للمدرســة لتقــوم وحــدة تنســيق الدعــم بمقاطعــة هــذه املعلومــات مــع البيانــات التــي تــم جمعهــا والوصــول إلــى أىلع مســتوى 

مــن الدقــة.
ــم يتمكــن الباحثــون مــن الوصــول إلــى املــدارس بشــكل معلــن؛ حيــث ال توجــد أيــة آليــات للتعامــل  يف شــمال شــرق ســوريا؛ ل
مــع مــا يســمى بقــوات ســوريا الديمقراطيــة SDF؛ وال تســمح مديريــة التربيــة التابعــة لهــا بجمــع البيانــات مــن املــدارس؛ وهــذا 
ــن، كمــا أن  ــر معل ــات بشــكل غي ــى املــدارس وجمــع البيان ــى االعتمــاد ىلع شــبكة عاقاتهــم يف الوصــول إل دفــع الباحثيــن إل

اســتطاعات كانــت تتــم دائمــا خــارج املــدارس.
)3,340 مدرسة( من مجموع املدارس التي شملها التقييم.
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أدوات التقييم
ــن  ــر “املــدارس يف ســوريا” م ــة ىلع خاصــة العمــل يف تقري ــر مبني ــن التقري إن االســتبيانات املســتخدمة يف هــذا اإلصــدار م
خــال اإلصــدارات الخمســة الفائتــة، وُيذكــر أن قســم إدارة املعلومــات IMU؛ يجــري ورشــة عمــل بعــد إعــداد كل إصــدار مــن التقريــر 
ــات  ــة التعليق ــتقبال كاف ــى اس ــة إل ــم باإلضاف ــاع التعلي ــن يف قط ــركاء العاملي ــن الش ــات م ــة والتوصي ــة الراجع ــى التغذي ويتلق
واالقتراحــات عــن طريــق البريــد االلكترونــي؛ ويعكــس فريــق إدارة املعلومــات كافــة املقترحــات يف اســتبياناته لتضميــن كافــة 

املعلومــات التــي يحتاجهــا الشــركاء يف قطــاع التعليــم، وتــّم الوصــول إلــى الصيغــة النهائيــة مــن األدوات خــال مرحلتيــن:

املرحلة األولى:
ــذي يغطــي مجموعــة واســعة مــن النقــاط املتعلقــة بوضــع   وضعــت وحــدة إدارة املعلومــات مســودة أوليــة عــن االســتبيان ال
املــدارس واحتياجاتهــا يف ســوريا. حيــث تــم وضــع االســتبيان ىلع أســاس نمــوذج اســتبيان تقريــر “املــدارس يف ســوريا” اإلصــدار 
الخامــس )2018/2019( الصــادر يف العــام املاضــي، وأخــذت وحــدة إدارة املعلومــات بعيــن االعتبــار يف تصميمهــا االســتبيان، الدروس 
املســتفادة مــن إصدارتهــا الخمســة الســابقة، ويف هــذا اإلصــدار مــن التقريــر تــم إضافــة أســئلة متعلقــة باإلجــراءات االحترازيــة 
املطبقــة يف املــدارس للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ حيــث اســتخلصت هــذه األســئلة مــن قائمــة12 التحقــق لدعــم إعــادة 
ــة؛ والتــي أصدرتهــا منظمــة  فتــح املــدارس والتحضيــر لظهــور طفــرات جديــدة مــن COVID-19؛ أو أزمــات الصحــة العامــة املماثل
الصحــة العامليــة، كمــا تمــت االســتفادة مــن قائمــة التحقــق للعــودة اآلمنــة للمــدارس يف ظــل انتشــار فيــروس COVID-19؛ التــي 

.Education cluster شــاركها قطــاع التعليــم يف تركيــا
ويشــمل هــذا اإلصــدار ىلع أربعــة اســتطاعات للــرأي تتنــاول رأي الطــاب وأوليــاء أمــور الطــاب واملعلميــن ومــدراء املــدارس، وذلــك 
بغيــة رصــد الوضــع التعليمــي بصــورة أدق وعكــس وجهــة نظــر تلــك الشــريحة مــن املجتمــع لقطــاع التعليــم، وقــد تــّم تطويــر 
بعــض األســئلة التــي يتــم اســتخدامها يف دراســات ذات صلــة بالعمليــة التعليميــة كالقســم التعليمــي يف اســتبيانات تقييــم 
ملحــة عامــة عــن االحتياجــات اإلنســانية HNO، واســتطاعات الــرأي التــي تــم اســتخدامها يف مشــروع تقييــم القــراءة والرياضيــات 
للصفــوف املبكــرة EGRA/EGMA؛ والــذي قــام قســم إدارة املعلومــات بتنفيــذه بإشــراف برنامــج مناهــل وشــركة Chemonics؛ كمــا 
ســاهمت منظمــة إحيــاء األمــل يف تطويــر أقســام مــن اســتطاعات الــرأي املتعلقــة بالدعــم النفســي االجتماعــي لــدى الطــاب، 
وتمــت مشــاركة االســتبيانات مــع قطــاع التعليــم يف تركيــا Education cluster؛ والشــركاء يف قطــاع التعلــم إلضافــة ماحظاتهــم 

ىلع االســتبيانات.

املرحلة الثانية:
تــّم تطبيــق واختبــار أدوات التقييــم املســتخدمة يف هــذا الدراســة مــن خــال تقييــم مدرســتين يف كل مــن املحافظــات الخمــس 
املغطــاة يف هــذه الدراســة، كمــا ُكّلــف باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات بمــلء اســتطاعات الــرأي إلكترونيــا مــن أجــل اختبــار النتائــج، 
وقــام مســؤولو إدارة املعلومــات يف وحــدة إدارة املعلومــات باســتام عينــة البيانــات مــن الباحثيــن وأدخلــوا بعــض القيــود التــي 

تضبــط املعلومــات؛ وأجــروا مراجعــة شــاملة لــأدوات املســتخدمة.
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تدريب الباحثين وجمع البيانات
تعمــل لــدى وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ شــبكة مــن الباحثيــن تتكــون مــن 90 باحًثا، وتــّم تدريــب الباحثيــن ىلع ملء االســتبيانات 
ــت باســتخدام برنامــج  ــر اإلنترن ــام عب ــك ىلع مــدى 5 أي ــرأي؛ وذل ــات واســتكمال اســتبيانات اســتطاع ال الخاصــة بجمــع املعلوم
ــالها  ــة وإرس ــات التدريبي ــجيل الجلس ــّم تس ــة؛ وت ــاعة تدريبي ــن 20 س ــب الباحثي ــة تدري ــتغرقت عملي Skype for Business. واس
للباحثيــن الســتخدامها كمرجــع يف حــال احتاجــوا الســتذكار أي مــن املعلومــات التــي ُعرضــت خــال التدريــب، وتخللــت الــدورة 
ــل  ــال العم ــن خ ــن م ــات الباحثي ــع ماحظ ــم جم ــث ت ــن، حي ــتمرت يومي ــتبيانات )Piloting( اس ــة لاس ــرة تجريبي ــة فت التدريبي
امليدانــي وتعديــل بعــض النقــاط يف االســتبيانات بنــاًء ىلع هــذه املاحظــات. حيــث تــم تكليــف باحــث واحــد أو أكثــر يف كل 
ناحيــة لجمــع البيانــات حســب عــدد ســكان كل ناحيــة مــن النواحــي التــي شــملتها للدراســة. أشــرف منســقو شــبكة الباحثيــن 
ــات بشــكل يومــي حيــث يرجــع إليهــم الباحثــون يف حــال واجهتهــم أي  ــا ىلع عمليــة جمــع البيان ومقرهــم يف مكتــب تركي
مشــكلة. اســتلم كل باحــث خطــة العمــل الخاصــة بــه بالنســبة ملنطقــة جمــع البيانــات، ويف الحــاالت التــي تــّم تعليــق الدراســة 
فيهــا بالنســبة للمــدارس، تــّم الطلــب مــن الباحثيــن تقديــم اقتــراح عــن خطــط بديلــة لجمــع البيانــات لتغطيــة أكبــر عــدد مــن 
املــدارس بشــكل يومــي )إن أمكــن(؛ وغالبــا يجمــع الباحثــون اســتطاعات الــرأي يف فتــرة تعليــق الــدوام املدرســي. ويف الحــاالت 
ــارة واحــدة  ــّم جمــع البيانــات مــن كا املدرســتين خــال زي ــن فيهــا أن هنــاك مدرســتان تعمــان يف مبنــى واحــد، ت التــي تبّي
ــة عامــة يف املدرســة  ــارات املدرســية قــام الباحثــون بإجــراء جول ــارة املدرســة مرتيــن. وخــال الزي الختصــار الوقــت وتجنــب زي
لاطــاع ىلع واقعهــا والتحقــق مــن ســجاتها وذلــك برفقــة طاقــم مــن إدارة املدرســة؛ والتقــط الباحثــون بعــض الصــور التوثيقية 
مــن املــدارس التــي زاروهــا حيــث أمكنهــم ذلــك، كمــا حصــل الباحثــون يف شــمال غــرب ســورية ىلع توقيــع كل مديــر مدرســة 
ــات الدعــم  ــر املدرســة مســؤوليته عــن معلوم ــك يوضــح مدي ــى املدرســة وكذل ــد مــن وصــول الباحــث إل ــوا بزيارتهــا؛ للتأك قام
واألعــداد املقدمــة، وأجريــت اســتطاعات الــرأي مــع الطــاب واملعلميــن خــال فتــرات االســتراحة بيــن الــدروس لتجنــب انقطــاع 

العمليــة التعليميــة، فيمــا أجريــت اســتطاعات الــرأي مــع األهالــي خــارج املــدارس.

اســتبيان املدرســة تّمــت تعبئــة هــذا االســتبيان مــن خــال زيــارات ميدانيــة للمــدارس ومقابــات مــع مصــادر املعلومــات  	
مثــل الــكادر اإلداري ومكاتــب التعليــم يف املجالــس املحليــة وأي جهــة أخــرى ناشــطة يف مجــال التعليــم أو قّدمــت اســتجابة 
ــية،  ــات املدرس ــة، واملعلوم ــاكل األمني ــيطرة، واملش ــوى الس ــا ق ــم جمعه ــي ت ــات الت ــملت املعلوم ــال. وش ــذا املج يف ه
والقضايــا ذات الصلــة باملعلميــن، وقضايــا الطــاب )بمــا يف ذلــك الطــاب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة واأليتــام(، واللــوازم 
املدرســية )الكتــب املدرســية، والحقائــب املدرســية، والوجبــات الغذائيــة(؛ واإلجــراءات االحترازيــة املطبقــة للحــّد مــن انتشــار 
ــة  ــن املصداقي ــد م ــاء املزي ــل إضف ــن أج ــا. وم ــّم تقييمه ــي ت ــة الت ــات املدرس ــدارس وأولوي ــن امل ــروس COVID-19؛ ضم في
ــل  ــة )مث ــة ومراجعــة الســجات املدرســية النظامي ــون بأخــذ ماحظــات ميداني ــام الباحث ــات الرئيســية، ق ملصــادر املعلوم

ســجات الحضــور(.

تــّم اســتكمال االســتبيان الخــاص باســتطالع رأي الطــالب مــن خــال جمــع معلومــات من الطــاب فيمــا يتعّلق بالســامة يف  	
املدرســة ومقّدمــي الرعايــة لهــم يف املنــزل ووجبــات الطعــام )قبــل أو أثنــاء ســاعات الّدراســة( ومــدى التزامهــم باملدرســة؛ 
وفيمــا إذا عانــوا مــن أعــراض نفســّية أو جســدية أو مرتبطــة بالتفاعــل أو الوعــي بالــذات خــال الشــهر الــذي ســبق عمليــة 
جمــع البيانــات. وقــام باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات باســتطاع رأي مــا بيــن خمســة إلــى عشــرة طــاب مــن كل مدرســة؛ 
حيــث تــم اســتطاع رأي خمســة طــاب يف املــدارس الصغيــرة، أمــا املــدارس التــي تتضمــن عــددًا كبيــرًا مــن الطــاب، قــد 
تــّم اســتطاع رأي مــا قــد يصــل إلــى عشــرة طــاب منهــا. وتــّم اختيــار الطــاب الذيــن تــّم اســتطاع رأيهــم بشــكل عشــوائي 
ــي الّطــاب الذيــن قــام باحثــو وحــدة إدارة  ــغ إجمال ــة، وبل ــا مــن مختلــف الفئــات العمري مــن داخــل املدرســة وشــمل طاب
ــا يف خمــس محافظــات، بلغــت  ــن 17-5 عام ــراوح أعمارهــم بي ــا، تت ــرأي معهــم 7,530 طالب ــات بإجــراء اســتطاع لل املعلوم
نســبة اإلنــاث %42 و%58 ذكــور، %73 مــن األطفــال الذيــن شــملهم االســتطاع كانــوا مــن املجتمــع املضيــف و%27 مــن النازحيــن 

داخليــا، وكذلــك %2 مــن األطفــال الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم يعانــون مــن إعاقــة.

وقــام باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات باســتطاع رأي أوليــاء أمــور الطــالب مــن خــال إجــراء مقابــات مــع عينــة عشــوائية  	
مــن اآلبــاء واألمهــات لديهــم أطفــال يف ســن الدراســة. وتــّم تكليــف الباحثيــن باســتطاع رأي أشــخاص مــن املجتمــع مــن 
مختلــف الشــرائح االجتماعيــة واالقتصاديــة ويف مواقــع مختلفــة. قــام الباحثــون بإجــراء 7,522 اســتطاع رأي مــع أشــخاص 
لديهــم أطفــال يف ســن املدرســة )ضمــن املــدارس وخارجهــا(، يف خمــس محافظــات، %30مــن األهالــي الذيــن تــّم اســتطاع 
آرائهــم أمهــات و%70مــن اآلبــاء، %72مــن املجتمــع املضيــف و%28مــن النازحيــن، وشــمل اســتطاع رأي األهالــي معلومــات عــن 
مــدى التــزام أطفالهــم باملدرســة، وأســباب عــدم إرســال األطفــال إلــى املدرســة )إن وجــدت(، واملســاواة يف التعامــل تجــاه 
ــن  ــة بي ــراء مقارن ــّم إج ــة، وت ــتخدمة واملفضل ــية املس ــج الدراس ــة، واملناه ــات املضيف ــا واملجتمع ــن داخلي ــع النازحي مجتم
نظــام التعليــم الحالــي ونظــام التعليــم قبــل عــام 2011، وتــّم اجــراء مســح لقيــاس مــا إذا عانــى أحــد أطفالهــم مــن أعــراض 

نفســية أو جســدية أو مرتبطــة بالتفاعــل أو الوعــي بالــذات خــال الشــهر الــذي ســبق عمليــة جمــع البيانــات.
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قــام باحثــو إدارة وحــدة املعلومــات بإجــراء اســتطاع رأي مــع ثالثــة إلــى خمســة مــن املدرســين ممــن كان متواجــدًا خــال  	
ــّدوام املدرســي فيهــا، تّمــت مقابلــة املدّرســين يف منازلهــم. وقــد  ــّم تعليــق ال ــارة مدرســية. ويف املناطــق التــي ت كل زي
ــبة  ــت نس ــد بلغ ــات. وق ــس محافظ ــا يف خم ــع 4,674 مدّرس ــتطاع رأي م ــات اس ــدة إدارة املعلوم ــون يف وح ــرى الباحث أج
املعلمــات اللواتــي تــم اســتطاع رأيهــنَّ %43، بينمــا بلغــت نســبة الذكــور %57، وشــمل موضــوع اســتطاع الــرأي جمــع معلومات 
عــن التدريــب والــدورات التدريبيــة يف حــاالت الطــوارئ، ومعانــاة األطفــال مــن تنمــر الطــاب األكبــر ســنا، والشــعور باألمــان يف 
ــا، واملجتمــع املضيــف،  ــات مــن الطــاب )النازحــون داخلي ــف الفئ ــار الحــرب ىلع الطــاب، والتعامــل مــع مختل املــدارس، وآث
ــج  ــز واملناه ــات والحواف ــات واملرّتب ــية والخدم ــوازم املدرس ــص الل ــع نق ــل م ــة(، والتعام ــات الخاص ــاب ذوي االحتياج والط

الّدراســية ومشــاكل متعلقــة بالطــاب. 

ــت  	 ــث تّم ــة امُلَقّيمــة. حي ــر مدرســة يف املــدارس العامل ــب مدي ــر أو نائ ــع 2,204 مدي ــات اســتطاع رأي م ــّم إجــراء مقاب ت
مقابلــة %17 مــن املــدراء الذيــن شــملتهم الدراســة مــن اإلنــاث و83 % مــن الذكــور.  وتناولــت دراســة اســتطاع الــرأي بالنســبة 
ــات أو حضورهــم دورات تدريبيــة حــول إدارة املــدارس يف حــاالت الطــوارئ، وتقييــم  للمــدراء االستفســار عــن تلّقيهــم تدريب
ــور الطــاب،  ــاء أم ــع أولي ــا، واالنقطــاع عــن الّدراســة، وعقــد اجتماعــات م ــن والطــاب يومي أداء املدّرســين، وحضــور املعّلمي

واملشــاكل التــي تواجههــا املدرســة.

إدارة وتحليل البيانات وإعداد التقرير
قــام الباحثــون بتعبئــة االســتبيانات إلكترونيــا باســتخدام برنامــج ONA؛ وقــام منســقو شــبكة الباحثيــن بمتابعــة اســتقبال بيانــات 
ــف  ــات ىلع تنظي ــؤولو إدارة املعلوم ــل مس ــج الـــ Excel؛ وعم ــات ىلع برنام ــدة بيان ــلة يف قاع ــات املرس ــج البيان ــة ودم الدراس
البيانــات والتحّقــق منهــا إليجــاد القيــم الشــاذة واملفقــودة وتصحيحهــا أو اســتكمالها بالتزامــن مــع جمــع البيانــات. بعــد انتهــاء 
مرحلــة تنظيــف البيانــات، بــدأ فريــق املعلومــات يف إظهــار البيانــات وإنشــاء جــداول ورســوم بيانيــة عنهــا. وتــم اســتخدام برامــج 
ــة  ــع وصياغ ــل Dax, Query Editor, Arc GIS وAdobe Illustrator وAdobe InDesign وAdobe Photoshop لوض ــة مث وأدوات برمجي
البيانــات التــي تــم جمعهــا بشــكل مرئــي. وتّمــت كتابــة املســودة األولــى مــن التقريــر باللغــة العربيــة وترجمتــه بالتزامــن إلــى 
اللغــة اإلنجليزيــة. علمــا بأنــه تــم إخضــاع التقريــر بإصــداره يف كلتــا اللغتيــن إلــى معاييــر ضمــان الجــودة يف اإلعــداد واملحتــوى 

داخليــا وخارجيــا.
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الجدول الزمني إلعداد التقرير
بــدأ اإلعــداد لتقريــر “املــدارس يف ســوريا” بإصــداره الســادس  يف نهايــة شــهر أيلول/ســبتمبر 2020؛ حيــث كان مــن املقــرر جمــع 
ــّد  ــة للح ــراءات االحترازي ــن اإلج ــي ضم ــدوام املدرس ــق ال ــاء تعلي ــد انته ــي األول )بع ــل الدراس ــدارس يف الفص ــن امل ــات م البيان
مــن انتشــار فيــروس COVID-19(؛ تــّم تطويــر االســتبيانات وإضافــة كافــة التعديــات املقترحــة مــن الشــركاء يف قطــاع التعليــم، 
وقــام مســؤولو البيانــات والتحليــل ببرمجــة االســتبيانات إلكترونيــا باســتخدام برنامــج ONA؛ واســُتخدمت برمجيــة ONA؛ لتجنــب 
ــغ عــدد االســتبيانات  ــر )يبل الضغــط ىلع املخدمــات نظــرًا للعــدد الكبيــر مــن االســتبيانات التــي يتــم جمعهــا يف هــذه التقري
التــي يتــم إرســالها إلعــداد هــذا التقريــر 25,615 اســتبيان (؛ ويذكــر أن مســؤولو البيانــات واجهــوا صعوبــات يف تحميــل البيانــات 
عنــد اســتخدامهم برمجيــة Kobo Collect؛ يف اإلصــدارات الســابقة ممــا دفعهــم للبحــث عــن البديــل املناســب يف اإلصداريــن 
األخيريــن مــن التقريــر. تــّم تدريــب الباحثيــن ىلع مــلء االســتبيانات الخاصــة بجمــع املعلومــات واســتكمال اســتبيانات اســتطاع 
الــرأي؛ وذلــك ىلع مــدى 5 أيــام عبــر اإلنترنــت باســتخدام برنامــج Skype for Business. واســتغرقت عمليــة تدريــب الباحثيــن 20 
ســاعة تدريبيــة؛ وانتهــت بتاريــخ 7 تشــرين األول/أكتوبــر 2020؛ بــدأت الفتــرة التجريبيــة لاســتبيانات Piloting واســتمرت 4 أيــام 
أرســل خالهــا الباحثــون بيانــات تجريبيــة عــن كافــة االســتبيانات واســتطاعات الــرأي؛ وقــام مســؤولو البيانــات والتحليــل باختبــار 
البيانــات والتأكــد مــن القيــم الــواردة. وّقعــت وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ مذكــرات تفاهــم لجمــع البيانــات مــع مديريــات تربيــة 
إدلــب وحلــب وحمــاة؛ بــدأت فتــرة جمــع البيانــات بتاريــخ 12 تشــرين األول/أكتوبــر 2020؛ وانتهــت يف نهايــة شــهر كانــون األول/
ــدأ  ــن لتب ــع الباحثي ــا م ــت مراجعته ــودة وتم ــاذة واملفق ــم الش ــتخراج القي ــل باس ــات والتحلي ــؤولو البيان ــدأ مس ــمبر 2020. ب ديس
بعدهــا عمليــة التحليــل، بالتزامــن مــع عمليــة التحليــل تــم إصــدار الخرائــط الخاصــة بالتقريــر، لتبــدأ عمليــة كتابــة التقريــر باللغــة 
ــدرت النســخة  ــر وأُص ــم التقري ــدأت عمليــة تصمي ــم ب ــر، ث ــة التقري ــة بالتزامــن مــع كتاب ــر للغــة اإلنكليزي ــة ويترجــم التقري العربي

النهائيــة منــه يف شــهر نيســان/أبريل 2021.
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الصعوبات والتحديات
واجــه الباحثــون مجموعــة مــن التحديــات أثنــاء عمليــة جمــع بيانــات تقريــر املــدارس يف ســوريا؛ بعــض هــذه الصعوبــات مرتبطــة 

بالقــوى املســيطرة والعمليــات العســكرية وبعضهــا اآلخــر مرتبــط بعوامــل طبيعيــة كالظــروف الجويــة أو املســافات.

الوصول إلى املدرسة
لــم يتمكــن الباحثــون مــن زيــارة املــدارس بشــكل ُمعلــن يف شــمال شــرق ســوريا بســبب عــدم وجــود تصريــح لدخــول املــدارس؛ 
ممــا اضطــر الباحثيــن لاعتمــاد ىلع العاقــات الشــخصية مــن الكــوادر التدريســية واإلداريــة ضمــن املــدارس لتســهيل دخولهــم 
أو تزويــد املعلومــات مــن خــارج املدرســة يف حــال تعــّذر الدخــول. كمــا تــّم تعليــق الــدوام املدرســي يف عــدة نواحــي ضمــن 
محافظــة الحســكة بســبب هطــول أمطــار غزيــرة؛ وتشــّكلت نتيجــة هــذه األمطــار ســيول أّدت إلــى قطــع الطرقــات ممــا أدى إلــى 

صعوبــة الوصــول إلــى املــدارس لعــدة أيــام.
 ىلع الرغــم مــن قيــام وحــدة تنســيق الدعــم بإبــرام وتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع مديريــات التربيــة التابعــة للحكومــة الســورية 
ــك بســبب  ــى مدارســهم؛ وذل ــم يســمحوا لباحثــي وحــدة إدارة املعلومــات بالدخــول إل ــة، إال أن بعــض مــدراء املــدارس ل املؤقت
رفــض املانــح جمــع املعلومــات مــن املــدارس التــي يدعمهــا، نســقت وحــدة تنســيق الدعــم مــع 12 منظمــة لتنســيق الدخــول 

للمــدارس التــي تدعمهــا هــذه املنظمــات.

املسافة بين املدارس وعدد الباحثين
كان بعــد املســافة بيــن املــدارس ورســوم املواصــات عامــًا حــّد مــن قــدرة الباحثيــن ىلع ســهولة التنقــل، حيــث تّطلــب بعــد 
ــن  ــر م ــدد الكبي ــي ذات الع ــات يف النواح ــع البيان ــرق جم ــدد ف ــادة ع ــم زي ــيق الدع ــدة تنس ــن وح ــدارس م ــض امل ــافة بع مس
املــدارس. وتــّم تعويــض تكاليــف ورســوم التنقــل ىلع أســاس بعــد املســافة إلــى املدرســة املعنيــة بالدراســة. وىلع الرغــم مــن 
الجهــود املبذولــة مــن قبــل وحــدة تنســيق الدعــم يف الحــرص ىلع تخصيــص عــدد مــن الباحثيــن يتناســب مــع حجــم التغطيــة 
يف املواقــع ذات العــدد الكبيــر مــن املــدارس، إال أّنــه لــم يتــم الوصــول إلــى بعــض املــدارس )خاصــة يف املحافظــات الشــرقية(.

07

الوضع األمني
أّدى تصاعــد األعمــال العســكرية والقصــف اليومــي مــن النظــام يف محافظــة إدلــب واألريــاف املتصلــة بهــا مــن محافظتــي حلــب 
وحمــاة إلــى تأخيــر عمليــة جمــع البيانــات، قــام الباحثــون بالعمــل ىلع تغطيــة مدرســتين يوميــا مــن خــال التواجــد أمــام املدارس 

مــن ســاعات الصبــاح الباكــرة وقبــل بــدء الــدوام وكذلــك تمــت زيــارة مدرســة ثانيــة يوميــا تعمــل يف فتــرة الــدوام املســائية.

COVID-19 انتشار فيروس
ــة مصــادر املعلومــات؛ زودت وحــدة تنســيق الدعــم الباحثيــن  فــرض انتشــار الفيــروس قيــودًا ىلع حركــة الباحثيــن وىلع مقابل
بالكمامــات والقفــازات واملعقمــات الســتخدامها يف فتــرة جمــع البيانــات، كذلــك قســمت بعــض املــدارس الطــاب ضمــن عــدة 
أفــواج للتقليــل عــدد الطــاب ضمــن املــدارس كأحــد اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار الفيــروس؛ وهــو مــا أجبــر الباحثيــن 

ــدام املتعــددة. ىلع التواجــد ضمــن املــدارس لفتــرات أطــول إلحصــاء الطــاب يف فتــرات ال

املوافقة ىلع جمع البيانات
وقعــت وحــدة تــن ســيق الدعــم مذكــرات تفاهــم مــع مديريــات تربيــة إدلــب وريــف حلــب الغربــي والســاحل وحمــاة؛ ممــا ســهل 
جميــع البيانــات هنــاك، فيمــا تأخــر الحصــول ىلع موافقــة لجمــع البيانــات يف شــمال حلــب وعفريــن ورأس العيــن وتــل أبيــض؛ 
ــم  ــك ل ــاك؛ ولذل ــات املــدارس هن ــون ىلع شــبكة عاقتهــم يف جمــع بيان ــر اعتمــد الباحث ــر يف إعــداد التقري ــب أي تأخي ولتجن
ــت  ــات؛ قام ــع البيان ــة لجم ــم ىلع املوافق ــيق الدع ــدة تنس ــت وح ــا حصل ــدارس، وعندم ــة امل ــارة كاف ــن زي ــون م ــن الباحث يتمك

ــة. ــس املحلي ــب التربويــة يف املجال ــدى املكات ــات املتوفــرة ل بمقاطعــة املعلومــات التــي جمعتهــا مــع اإلحصائي
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يف اإلصــدار األول13 مــن تقريــر “املــدارس يف ســوريا” والــذي ُنشــر يف عــام 2015؛ بلــغ عــدد املــدارس التــي شــملها التقييــم 1,507 
مدرســة وشــمل التقريــر املــدارس العاملــة يف 62 ناحيــة ضمــن 9 محافظــات؛ فيمــا لــم يغــط املــدارس غيــر العاملــة، يف اإلصــدار 
الثانــي14  مــن  التقريــر والــذي ُنشــر يف عــام 2016؛ بلــغ عــدد املــدارس التــي شــملها التقريــر 3,228 مدرســة منهــا 1,658 مدرســة 
عاملــة و1,570 مدرســة غيــر عاملــة وغّطــى هــذا اإلصــدار املــدارس يف 85 ناحيــة ضمــن عشــرة محافظــات، ويف اإلصــدار الثالــث15 
ــة  ــر 3,373 مدرســة منهــا 1,995 مدرســة عامل ــغ عــدد املــدارس التــي شــملها التقري ــذي ُنشــر يف عــام 2017؛ بل ــر وال مــن التقري
و1,378 مدرســة غيــر عاملــة وغّطــى هــذا اإلصــدار املــدارس يف 90 ناحيــة ضمــن عشــرة محافظــات، ويف اإلصــدار الرابــع16  مــن 
هــذا التقريــر والــذي ُنشــر يف عــام 2018؛ ارتفــع أيضــا عــدد املــدارس التــي شــملها التقريــر مقارنــًة باإلصــدارات الســابقة حيــث بلــغ 
عــدد املــدارس التــي شــملها التقريــر 4,079 مدرســة منهــا 3,086 مدرســة عاملــة و756 مدرســة غيــر عاملــة وغطــى هــذا اإلصــدار 
املــدارس يف 99 ناحيــة ضمــن عشــرة محافظــات، ويف اإلصــدار الخامــس17 مــن التقريــر والــذي ُنشــر عــام 2019؛ بلــغ عــدد املــدارس 
التــي شــملها التقريــر 4,016 مدرســة منهــا 3,378 مدرســة عاملــة و638 مدرســة غيــر عاملــة؛ وغطــى هــذا اإلصــدار مــن التقريــر 78 
ناحيــة ضمــن ســت محافظــات، ويف هــذا اإلصــدار مــن التقريــر والــذي يعتبــر اإلصــدار الســادس بلــغ عــدد املــدارس التــي شــملها 
ــملها  ــي ش ــدارس الت ــدد امل ــاض ع ــع انخف ــة؛ ويرج ــر عامل ــة غي ــة و346 مدرس ــة عامل ــا 3,340 مدرس ــة منه ــر 3,685 مدرس التقري
التقريــر إلــى ســيطرة النظــام ىلع 125 مدينــة وبلــدة يف محافظــة إدلــب واألريــاف املتصلــة بهــا مــن محافظــات حلــب وحمــاة؛ ولــم 
يشــمل هــذا اإلصــدار مــن التقريــر املــدارس هنــاك ىلع اعتبــار أن التقريــر يغطــي املــدارس ضمــن املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 

النظــام فقــط؛ وغّطــى اإلصــدار الحالــي املــدارس يف 69 ناحيــة ضمــن ســت محافظــات.

مقارنة أعداد المدارس التي تمت تغطيتها خالل إصدارات التقرير الخمسة01

شكل )1( تغير تغطية املدارس خالل اإلصدارات الستة لتقرير املدارس يف سوريا

13 .https://www.acu-sy.org/en/wp-content/uploads/2015/05/Syrian-Public-School-Assessment-Report_Nov2014.pdf  
14 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2016/03/SchoolsAssessment_Ar_270216.pdf  
15 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/08/Schools-in-Syria-2017_ar_030817_LQ.pdf  
16 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2018/08/Schools_in_Syria_2018_Ar_ACU__IMU.pdf  
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بلــغ عــدد املــدارس التــي شــملها التقريــر 3,685 مدرســة شــّكلت املــدارس العاملــة %91 )3,340 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس 
التــي شــملها التقييــم؛ فيمــا شــّكلت املــدارس غيــر العاملــة %9 )345 مدرســة( فقــط؛ وتوقفــت العمليــة التعليميــة ضمــن هــذه 

املــدارس ألســباب عديــدة نتطــرق لهــا يف قســم منفصــل.

أعداد المدارس حسب المناطق02

شكل )2( عدد/نسبة املدارس العاملة وغير العاملة

يف شــمال شــرق ســوريا؛ تواجــدت النســبة األكبــر مــن املــدارس غيــر العاملــة يف محافظــة الرقــة؛ حيــث بلغــت نســبة املــدارس 
غيــر العاملــة %29 مــن مجمــوع املــدارس التــي شــملها التقييــم؛ وبلــغ عــدد املــدارس غيــر العاملــة يف ناحيــة مركــز الرقــة 24 
ــزور %16؛ وبلــغ  مدرســة؛ ويف ناحيــة مركــز الثــورة 14 مدرســة، كذلــك بلغــت نســبة املــدارس غيــر العاملــة يف محافظــة ديــر ال
عــدد املــدارس غيــر العاملــة يف ناحيــة البصيــرة 19 مدرســة؛ ويف ناحيــة الكســرة 17 مدرســة ويف ناحــي السوســة 13 مدرســة.
يف شــمال غــرب ســوريا؛ تواجــدت النســبة األكبــر مــن املــدارس غيــر العاملــة يف محافظــة إدلــب؛ حيــث بلغــت نســبة املــدارس 
غيــر العاملــة %13 مــن مجمــوع املــدارس التــي شــملها التقييــم؛ وبلــغ عــدد املــدارس غيــر العاملــة يف كل مــن ناحيتــي احســم 
ومركــز جســر الشــغور 20 مدرســة؛ ويف ناحيــة أريحــا 17 مدرســة؛ يذكــر أن عــدد مــن مــدن وبلــدات هــذه النواحــي تشــهد عمليــات 
قصــف متكــررة، كذلــك بلغــت نســبة املــدارس غيــر العاملــة يف منطقــة عفريــن %10؛ وبلــغ عــدد املــدارس غيــر العاملــة يف كل 

مــن نواحــي مركــز عفريــن وراجــو وشــيخ الحديــد 4 مــدارس؛ ويف كل مــن ناحيتــي بلبــل وجنديــرس 3 مدرســة.

لــم يتمكــن باحثــو و حــدة إدارة املعلومــات IMU؛ مــن زيــارة كافــة املــدارس يف ريــف حلــب الشــمالي وعفريــن رأس العيــن وتــل 
أبيــض، ولــدى مقاطعــة املعلومــات مــع املكاتــب التربويــة التابعــة للمجالــس املحليــة يف هــذه املناطــق؛ تبيــن أن عــدد املدارس 
ــدارس  ــدد امل ــا، وع ــة منه ــارة 220 مدرس ــن زي ــو IMU؛ م ــن باحث ــة؛ تمك ــن 264 مدرس ــة يف عفري ــب التربي ــدى مكت ــجلة ل املس
املســجلة لــدى مكتــب التربيــة يف ريــف حلــب الشــمالي 661 مدرســة؛ تمكــن باحثــو IMU؛ مــن زيــارة 297 مدرســة منهــا، وعــدد 
املــدارس املســجلة لــدى مكتــب التربيــة يف رأس العيــن وتــل أبيــض 429 مدرســة؛ تمكــن باحثــو IMU؛ مــن زيــارة 331 مدرســة منهــا 

فقــط.
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ــي تتعــرض  ــة يف املناطــق الت ــا للمــدارس اآلمن ــم يف حــاالت الطــوارئ INEE؛ تعريف ــر التعلي ــى ملعايي ــم يتضمــن الحــد األدن ل
للقصــف وتحــدث فيهــا االشــتباكات؛ ممــا اضطــر فريــق وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ لوضــع مجموعــة مــن املعاييــر التــي تتوافــق 
مــع الســياق الســوري وتحــّدد مســتويات أمــان املــدارس يف مناطــق معّرضــة للقصــف واالشــتباكات؛ وبنــاًء ىلع املعاييــر التــي 
ُســردت يف األســفل تبّيــن أّن %92 )3,401 مدرســة( مــن املــدارس املقّيمــة آمنــة وال يتعــرض الطــاب ضمنهــا ألخطــار الحــرب؛ 5% 
)166 مدرســة( آمنــة نســبيا؛ %2 )72 مدرســة( غيــر آمنــة؛ %1 )46 مدرســة( مــن املــدارس ذات درجــة عاليــة مــن الخطــورة ويتعــّرض 

الطــاب ضمــن هــذه املــدارس لخطــر القصــف.

الحالة األمنية للمدارس المقّيمة )القصف واالشتباكات(03

شكل )3( املدارس املقّيمة حسب الحالة األمنية )القصف واالشتباكات

قــد تتعــّرض املــدارس يف ســوريا للقصــف الجــوي أو البــري وبعضهــا قريــب مــن خطــوط االشــتباكات أو تقــع ضمــن مــدن وبلــدات 
تشــهد أعمــاالً عســكرية؛ اقتصــر الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم يف حــاالت الطــوارئ INEE ىلع تفصيــل معاييــر الســامة واألمــان 
ضمــن املدرســة مــن توّفــر ســور للمدرســة والقــرب مــن التجمعــات الســكانية وغيرهــا مــن املعاييــر األخــرى؛ وضــع فريــق وحــدة 
إدارة املعلومــات IMU؛ مجموعــة مــن املعاييــر التــي تتوافــق مــع الســياق الســوري وتحــدد درجــة األمــان يف املــدارس؛ وبنــاًء ىلع 
هــذه املعاييــر تــّم تصنيــف املــدارس املقّيمــة مــن حيــث الوضــع األمنــي إلــى أربعــة مســتويات: آمنــة وآمنــة نســبيا وغيــر آمنــة 

وذات درجــة عاليــة مــن الخطــورة؛ وفيمــا يلــي نــدرج تعريفــا لــكل مســتويات الخطــورة:

ألغــراض هــذا التقريــر؛ تعتبــر املــدارس “آمنــة” عندمــا ال تتعــّرض حيــاة الطــاب ضمنهــا للخطــر؛ ولهــذا يجــب أن يكــون موقــع  	
املدرســة يف ناحيــة غيــر معّرضــة للقصــف وبعيــدة عــن خطــوط االشــتباك ويجــب أال ُيســجل يف تاريــخ املدرســة تعرضهــا 

ألي عمليــة قصــف.

 ألغــراض هــذا التقريــر، اعتبــرت املــدارس “آمنــة نســبًيا” إذا كانــت املدرســة متواجــدة يف ناحيــة عرضــة للقصــف بشــكل  	
ــدة عــن خطــوط االشــتباكات  ــة بعي ــت الناحي ــر( وكان ــرة واحــدة كل شــهر ىلع األكث ــة للقصــف م متقطــع )تتعــرض الناحي
ــابق  ــت س ــف يف وق ــة للقص ــرض الناحي ــر؛ إن تع ــف مباش ــة قص ــا ألي عملي ــة تعرضه ــخ املدرس ــجل يف تاري ــب أال ُيس ويج

يخفــض درجــة أمــان املدرســة؛ وقــد يتعــرض الطالــب لخطــر القصــف يف طريقــه إلــى أو مــن املدرســة.

ألغــراض هــذا التقريــر، اعتبــرت املــدارس “غيــر آمنــة”   يف حــال تســجيل عمليــة قصــف يف تاريــخ املدرســة )اســتهداف  	
املدرســة بشــكل مباشــر( ممــا يجعــل الحصــول ىلع التعليــم أمــرًا خطــرًا بالنســبة لطــاب املدرســة. وتراوحــت حــدة القصــف 
ــى وجــود قصــف واشــتباكات متقطعــة(؛ إن تعــّرض  ــن عــدم وجــود قصــف إل ــة التــي تقــع فيهــا املدرســة )بي يف الناحي
املدرســة للقصــف ولــو ملــرة واحــدة يف وقــت ســابق يزيــد مــن احتماليــة اســتهداف املدرســة مــرة أخــرى؛ حيــث غالبــا مــا 

يتــم االحتفــاظ بإحداثيــات املناطــق التــي تــّم اســتهدافها يف الســابق ملعــاودة اســتهدافها مــرة أخــرى الحقــا.
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 ألغــراض إعــداد هــذا التقريــر، تــّم تصنيــف املــدارس ىلع أنهــا “ذات درجــة عاليــة مــن الخطــورة” إذا ســبق وأن تعرضــت  	
املدرســة للقصــف يف وقــت ســابق )اســتهداف املدرســة بشــكل مباشــر( أو/وكانــت موجــودة يف ناحيــة تتعــرض للقصــف 

واالشــتباكات بشــكل دائــم.

يف 24 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ صــدر بيــان18  مشــترك بمناســبة اليــوم الدولــي للتعليــم عــن املنســق اإلقليمــي لأزمــة الســورية؛ 
واملديــر اإلقليمــي لليونســف يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؛ وحمــل البيــان عنــوان “ عشــر ســنوات مــن الحــرب يف ســوريا 
وأكثــر مــن نصــف األطفــال ال يزالــون محروميــن مــن التعليــم”، وقــد تضمــن البيــان “تؤكــد األمــم املتحــدة وقــوع حوالــي 700 
ــم  ــدت األم ــال. أك ــد األطف ــيمة ض ــاكات الجس ــن االنته ــق م ــدء التحق ــذ ب ــوريا من ــم يف س ــم التعلي ــق وطواق ــة ىلع مراف هجم

املتحــدة ىلع حــدوث 52 هجمــة مــن هــذا القبيــل يف العــام املاضــي”. 

تواجــدت أ ىلع نســبة للمــدارس غيــر اآلمنــة يف محافظــة إدلــب؛ حيــث تبّيــن مــن خــال الدراســة أن %5 )41 مدرســة( مــن  	
املــدارس هنــاك ذات درجــة عاليــة مــن الخطــورة؛ حيــث تتعــّرض حيــاة الطــاب للخطــر بســبب القصــف اليومــي ىلع املــدن 
والبلــدات والــذي يســتهدف املــدارس بشــكل مباشــر يف بعــض األحيــان؛ وكذلــك %6 )58 مدرســة( غيــر آمنــة؛ %7 )60 مدرســة( 

مــن املــدارس آمنــة نســبيا؛ يف حيــن أن %82 )743 مدرســة( مــن مــدارس محافظــة إدلــب اعتبــرت آمنــة.

يف منطقــة عفريــن أظهــرت الدراســة أن %1 )3 مدرســة( مــن املــدارس هنــاك ذات درجــة عاليــة مــن الخطــورة؛ حيــث تتعــّرض حيــاة 
الطــاب للخطــر بســبب القصــف وعمليــات التفجيــر التــي تحــدث يف املنطقــة؛ وكذلــك %2 )4 مدرســة( غيــر آمنــة؛ %10 )23 مدرســة( 

مــن املــدارس آمنــة نســبيا؛ يف حيــن أن %86 )190 مدرســة( مــن مــدارس منطقــة عفريــن اعتبــرت آمنــة.

يف محافظــة الحســكة أظهــرت الدراســة أن %6 )71 مدرســة( آمنــة نســبيا؛ و%1 )7 مدرســة( غيــر آمنــة؛ وتواجــدت مدرســة واحــدة 
يف املحافظــة بدرجــة عاليــة مــن الخطــورة؛ يف حيــن أن %93 )1,033 مدرســة( مــن مــدارس محافظــة الحســكة اعتبــرت آمنــة.

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ تــّم ســؤال الطــاب حــول شــعورهم باألمــان يف 
ــن مــن خــال اســتطاع رأي الطــاب19  أّن %11 مــن الطــاب الذيــن شــملهم االســتطاع )823 طالبــا( أفــادوا أنهــم  املدرســة؛ وتبّي
ــون  ــأل الباحث ــة؛ س ــان يف املدرس ــاب باألم ــعور الط ــدم ش ــة ع ــوء ىلع درج ــليط الض ــة، ولتس ــان يف املدرس ــعرون باألم ال يش
ــين20  ــن املدرس ــد %31 م ــة؛ وأك ــن املدرس ــان ضم ــعورهم باألم ــدم ش ــن ع ــن ع ــاب معبري ــم الط ــل معه ــا تواص ــين إذا م املدرس
الذيــن شــملهم االســتطاع )1,452 مدّرســا( أن الطــاب عبــروا لهــم عــن عــدم شــعورهم باألمــان يف املدرســة، إن تعبيــر الطــاب 

ملدرســيهم عــن عــدم شــعورهم باألمــان ضمــن املدرســة يعكــس درجــة الخــوف والقلــق العاليــة لــدى الطــاب.

استطالع رأي الطالب: الشعور باألمان خالل الوجود بالمدرسة04

شكل )4( عدد/نسبة الطالب الذين تّم استطالع آرائهم حسب شعورهم باألمان يف املدارس

17 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2019/12/School-in-Syria-2019_Ar_IMU__.pdf  
18 .https://www.unicef.org/press-releases/after-almost-ten-years-war-syria-more-half-children-continue-be-deprived-education
 أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,530 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات. شــكلت اإلنــاث %42 مــن األطفــال . 19

وشــّكل الذكــور %58 مــن األطفــال، كان %73 مــن األطفــال الذيــن شــملهم االســتطاع مــن املجتمــع املضيــف و%27 مــن النازحيــن داخلًيــا، %2 مــن األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم 
كانــوا يعانــون مــن إعاقــة.

أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم مــن . 20
اإلنــاث و%57مــن الذكــور.
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ــروا لهــم الطــاب عــن عــدم  ــّم الســؤال فيمــا إذا عب ــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع املدّرســين21 ؛ ت مــن خــال اســتطاعات ال
شــعورهم باألمــان يف املدرســة؛ أفــاد %31 )1,452 مدرســا( مــن املدرســين الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أن الطــاب عبــروا لهــم عــن 
عــدم شــعورهم باألمــان ضمــن املدرســة؛ فيمــا أفــاد %69 )3,222 مدّرســا( أن الطــاب لــم يعبــروا لهــم عــن عــدم شــعورهم باألمــان 

ضمــن املدرســة.

استطالع رأي املدّرسين: عدم الشعور باألمان ضمن المدرسة من قبل الطالب05

شكل )5( عدد/نسبة املدرسين الذين تّم استطالع آرائهم حسب تعبير طالبهم عن عدم شعورهم باألمان

أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم مــن . 21
اإلنــاث و%57مــن الذكــور.
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شــّكلت املــدارس العاملــة القســم األكبــر مــن املــدارس التــي ُقّيمــت يف هــذه الّدراســة وبلــغ وعددهــا 3,340 مدرســة وهــو مــا 
يشــّكل %84 مــن مجمــوع املــدارس املقّيمــة، منهــا 1,269 مدرســة يف شــمال غــرب ســويا؛ و2,071 مدرســة يف شــمال شــرق ســوريا.

توزع املدارس العاملة01

شكل )6( عدد/نسب املدارس العاملة حسب التوزع

يوجــد عــدد كبيــر مــن املــدارس التــي تعّرضــت للقصــف أو ُدّمــرت نتيجــة الســتخدامها ألغــراض غيــر تعليميــة أو إهمالهــا بعــد 
ــية  ــوادر التدريس ــاب والك ــر الط ــوريا ُيضط ــمال س ــن يف ش ــن املهّجري ــر م ــدد كبي ــد ع ــرًا لتواج ــوريا؛ ونظ ــرب يف س ــدالع الح ان
الســتخدام بعــض املــدارس املدمــرة جزئيــا؛ وتبّيــن مــن خــال الّدراســة أن %7 )228 مدرســة( مــن املــدارس املســتخدمة للتعليــم 

شــكل )7( عدد/نســبة املــدارس العاملــة حســب حالــة البنــاء

حالة أبنية املدارس العاملة02

شكل )7( عدد/نسبة املدارس العاملة حسب حالة البناء

يف شــمال غــرب ســوريا؛ تواجــدت أكبــر نســبة مــن املــدارس املدّمــرة بشــكل جزئــي ومــا تــزال تســتخدم للتعليــم يف محافظــة 
إدلــب؛ حيــث بلغــت نســبة املــدارس املدمــرة بشــكل جزئــي هنــاك %12 )91 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس املقيمــة؛ منهــا 17 
مدرســة يف ناحيــة مركــز جســر الشــغور؛ و14 مدرســة يف ناحيــة محمبــل؛ و13 مدرســة يف كل مــن ناحيتــي أريحــا وبنــش و9 
مــدارس يف ناحيــة احســم؛ و8 مــدارس يف ناحيــة بنــش. وبلغــت نســبة املــدارس املدمــرة بشــكل جزئــي يف منطقــة عفريــن 

%5 )9 مــدارس(؛ وبلغــت نســبة املــدارس املدمــرة بشــكل جزئــي يف ريــف حلــب الشــمالي %3 )8 مدرســة(.

يف شــمال شــرق ســوريا؛ تواجــدت أكبــر نســبة مــن املــدارس املدّمــرة بشــكل جزئــي ومــا تــزال تســتخدم للتعليــم يف محافظــة 
الرقــة؛ حيــث بلغــت نســبة املــدارس املدمــرة بشــكل جزئــي يف هــذه املحافظــة %13 )18 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس املقيمة؛ 
منهــا 11 مدرســة يف ناحيــة مركــز الرقــة؛ و7 مــدارس يف ناحيــة الكرامــة، وبلغــت نســبة املــدارس املدمــرة بشــكل جزئــي يف 

محافظــة ديــر الــزور %10 )32 مــدارس(؛ وبلغــت نســبة املــدارس املدمــرة بشــكل جزئــي يف محافظــة الحســكة %6 )66 مدرســة(.
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تواجــد يف ســوريا قبــل األحــداث الدائــرة نوعــان مــن املــدارس؛ وهــي املــدارس النظاميــة واملــدارس الريفيــة؛ ونتيجــة ظــروف 
ــة أن 79% )2,652  ــال الدراس ــن خ ــن م ــة؛ تبّي ــدارس املؤقت ــة أو امل ــة املؤقت ــن التعليمي ــرت األماك ــن ظه ــزوح املدنيي ــرب ون الح
مدرســة( مــن املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم نظاميــة ومعظمهــا أُنشــأت قبــل الحــرب يف ســوريا؛ %19 )619 مدرســة( 
مــدارس ريفيــة والقســم األكبــر منهــا أُنشــأ قبــل الحــرب يف ســوريا؛ %2 )69 وحــدة تعليميــة( أماكــن تعليميــة مؤقتــة ويصطلــح 

ىلع تســميتها مــدارس مؤقتــة.

أنواع املدارس العاملة )مدرسة نظامية- أخرى(03

شكل )9( نسبة/عدد املدارس العاملة حسب نوعها

Save the Chil- 22 “العمــل نحــو زيــادة جــودة التعليــم لأطفــال النازحــون داخليــا”؛ الصــادر منظمــة انقــاذ الطفولــة روبحســب تقريــ
dren، “لقــد خلفــت ســنوات مــن الصــراع عبئــًا ثقيــاًل ومرهقــًا ومشــتتًا لنظــام التعليــم، تعرضــت مدرســة واحــدة مــن كل 

ثــالث مــدارس ألضــرار بالغــة أو دمــرت، واســتخدم الكثيــرون املــدارس كمالجــئ”

تتعــرض املــدارس يف املناطــق الســخنة للقصــف ثــم يتــم إهمالهــا أو قــد ُتســرق محتوياتهــا وقــد تســتخدم املــدارس ألغــراض 
غيــر تعليميــة؛ لذلــك ال يمكــن ربــط دمــار املــدارس بســبب واحــد؛ حيــث تتعــرض املــدارس ملجموعــة مــن املســببات التــي تــؤدي 
إلــى دمارهــا؛ ومــن خــال هــذه الدراســة تــّم ســؤال مصــادر املعلومــات عــن الســبب الرئيســي الــذي أدى إلــى دمــار املدرســة؛ أو 
الســبب الــذي أحــدث النســبة األكبــر مــن الدمــار؛ وتبّيــن مــن خــال النتائــج أن %43 )95 مدرســة( مــن املــدارس ُدّمــرت نتيجــة قصــف 
الطيــران الحربــي؛ وُدّمــرت %23 )50 مدرســة( نتيجــة اشــتباكات وقعــت بالقــرب منهــا أو ضمنهــا؛ وُدّمــرت %21 )47 مدرســة( نتيجــة 
قصــف بــري )مدفعــي وصاروخــي(؛ وُدّمــرت %8 )17 مدرســة( نتيجــة عمليــات ســرقة ملحتويــات املدرســة وتجهيزاتهــا؛ حيــث ُيفــكك 
اللصــوص األبــواب والنوافــذ وكافــة التجهيــزات ضمــن املــدارس يف املــدن والبلــدات املهّجــرة؛ وغالبــا ممــا تتــم عمليــات الســرقة 
بتســهيل مــن القــوى املســيطرة، وُدّمــرت %2 )5 مــدارس( مــن املــدارس نتيجــة اإلهمــال؛ وذلــك عنــد توقــف العمليــة التعليميــة يف 
بعــض املــدارس وعــدم اجــراء أعمــال الصيانــة لهــا تتعــرض األبــواب والنوافــذ واملرافــق األخــرى للتهالــك؛ ُدّمــرت %2 )4 مــدارس( مــن 
املــدارس نتيجــة عمليــات تفجيــر وقعــت بقربهــا أو ضمنهــا، وُدّمــرت %1 )5 مــدارس( مــن املــدارس نتيجــة الســتخدامها ألغــراض 
غيــر تعليميــة؛ حيــث تســتخدم املــدارس كمــأوى جماعــي للنازحيــن وتســتخدم مــدارس أخــرى كمقــرات عســكرية؛ وقــد تســتخدم 

بعــض املــدارس مــن قبــل جهــات مدنيــة.

22 .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/action_  
towards_education_idp_children_report_final.pdf

شكل )8( عدد/نسبة املدارس العاملة املدمرة بشكل جزئي حسب أسباب الدمار
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املدارس النظامية:
وهي مدارس تّم تخطيط وتشييد أبنيتها لتكون مدارس يجب أن تتوّفر فيها مجموعة من املعايير:

يجب أن تتناسب الطاقة االستيعابية للمبنى مع عدد الطاب املسجلين يف املدرسة. 	

يجــب أن تتوّفــر باحــات )مســاحات مفتوحــة للترفيــه( محاطــة بســور لحمايــة الطــاب مــن األخطــار الخارجيــة؛ ويجــب  	
أن يتناســب حجــم الباحــات مــع عــدد الطــاب كمــا يجــب أن تكــون الباحــات مجّهــزة ملمارســة األنشــطة الترفيهيــة.

وجود دورات مياه وصنابير مياه متناسبة مع عدد الطاب يف املدرسة. 	

أســقف البنــاء عاليــة وتحتــوي ىلع نوافــذ كبيــرة تســّهل التهويــة ضمــن الغــرف الصفيــة؛ كمــا يجــب أن تكــون النوافــذ  	
محميــة بقضبــان حديديــة لحمايــة األطفــال.

وجود ممرات وسالم واسعة لسهولة الحركة. 	

يتوّفــر يف البنــاء املدرســي النظامــي غــرف تحتــوي وســائل داعمــة للعمليــة التعليميــة كاملختبــرات واملكاتــب وقاعات  	
الحاســوب )هــذا الشــرط يجــب توّفــره ابتــداًء مــن الحلقــة الثانيــة مــن مرحلــة التعليم األساســي(. 

املدارس الريفية: 
ــر فيهــا أعــداد  ــم يتوّف ــرة التــي ل ــرة؛ وكانــت منتشــرة بشــكل رئيســي يف القــرى الصغي تتواجــد يف ســوريا قبــل األحــداث الدائ
طــاب تســتدعي إنشــاء بنــاء مدرســي نظامــي؛ وتتكــّون املــدارس الريفيــة مــن عــدة غــرف داخــل منــزل ريفــي؛ وتهــدف إلــى 
تأميــن مــدارس قريبــة لأطفــال يف ســّن املرحلــة األولــى مــن التعليــم األساســي فقــط )مــن الصــف األول حتــى الصــف الســادس( 
لحمايتهــم مــن التســّرب؛ وُيدمــج ضمــن املــدارس الريفيــة الطــاب مــن عــدة مراحــل دراســية ضمــن غرفــٍة صفيــٍة واحــدة نتيجــة 

عــدم توّفــر عــدد كاف مــن املدّرســين والغــرف الصفيــة.

املدارس املؤقتة: 
أو تســمى باألماكــن التعليميــة املؤقتــة والتــي تتواجــد نتيجــة التهجيــر املســتمر للمدنييــن وتلبــي احتيــاج األطفــال النازحيــن 
ــة ويعــودن إليهــا أو يجــدون مــدارس  ــح بيوتهــم آمن ــزة ريثمــا تصب ــرة وجي للتعليــم يف أماكــن قــد يضطــرون للبقــاء فيهــا لفت
نظاميــة يف أماكــن قــد يســتقرون فيهــا؛ وهــذه املــدارس غالبــا مــا تأخــذ شــكل الخيــم أو الكرفانــات؛ ويف بعــض األحيــان يتــم 
إعــداد غرفــة يف منــزل يقــع ىلع مقربــة مــن مــكان تواجــد مجتمعــات النازحيــن واتخاذهــا كمدرســة مؤقتــة لأطفــال؛ وغالبــا مــا 

تنطبــق ىلع هــذه املــدارس ظــروف املــدارس الريفيــة مــن تجميــع عــدة مراحــل تعليميــة يف غرفــٍة صفيــٍة واحــدة.

ــل للمــدارس النظاميــة هــي الغــرف مســبقة الصنــع  ــر مــن األبنيــة املســتخدمة كبدي ــج الدراســة أن النســبة األكب أظهــرت نتائ
مــن األســمنت والــذي بلــغ عددهــا 249 مدرســة مكونــة مــن عــدد مــن الغــرف األســمنتية مســبقة الصنــع؛ وتواجــدت 199 مدرســة 

مكونــة مــن عــدد مــن الكرفانــات.
ــن  ــوع م ــذا الن ــود ه ــر وج ــة، وُيذك ــة ريفي ــا ملدرس ــم تحوليه ــزالً ت ــم 57 من ــتخدمة للتعلي ــة املس ــازل الريفي ــدد املن ــغ ع بل
املــدارس قبــل الحــرب يف ســوريا، وتنتشــر يف القــرى واألريــاف التــي يكــون عــدد طابهــا قليــل، وتتكــّون مــن عــدد قليــل مــن 
الغــرف الّصفّيــة ممــا يضطــر الــكادر التدريســي لجمــع أكثــر مــن مرحلــة تعليميــة يف غرفــة صفيــة واحــدة، وبلــغ عــدد األبنيــة 
ــا تواجــدت 5  ــس، كم ــاء ســكني أو حكومــي مهجــور للتدري ــا؛ واســُتخدم 17 بن ــاًء طابقي ــة املســتخدمة كمــدارس 17 بن الطابقي

مــدراس مكونــة مــن عــدد مــن الخيــم، واســُتخدمت 4 مســاجد للتدريــس.

أنواع أبنية أماكن التعليم البديلة- أبنية املدارس غير النظامية04

شكل )10( نسبة/عدد أماكن التعليم البديلة حسب نوعها
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بالرجــوع إلــى معاييــر األمــان والســامة التــي نــّص عليهــا الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE؛ تبّيــن أن %45 )1,509 مدرســة( فقــط 
مــن املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم حققــت معاييــر األمــان والســامة؛ %55 )1,831 مدرســة( لــم تحقــق هــذه املعاييــر.

وأظهــرت نتائــج الّدراســة أن %76 )2,536مدرســة( مــن املــدارس العاملــة التــي تــّم تقييمهــا تواجــد فيهــا باحــات مدرســية محاطــة 
بأســوار؛ وُيذكــر أن معظــم هــذه املــدارس هــي مــدارس نظاميــة؛ ضمــن 37 مدرســة تواجــد ســور يحيــط باملدرســة دون تواجــد 
باحــات؛ يف %16 )428 مدرســة( مــن املــدارس تواجــد باحــات إال أنهــا غيــر محاطــة بســور؛ يف %7 )239 مدرســة( مــن املــدارس لــم 

يتواجــد باحــة ولــم يتواجــد ســور يحمــي املدرســة.

ــًا  ــم وفق ــن التعّل ــن وأماك ــن املتعلمي ــوى بي ــافة القص ــد املس ــب تحدي ــم INEE23 ، “يج ــر التعلي ــى ملعايي ــد األدن ــق الح وف
ملعاييــر محليــة ووطنيــة، مــن املهــم األخــذ بعيــن االعتبــار قضايــا األمــن والســالمة، وإمكانيــة االســتفادة، مثــل مســاكن 
الجنــود، األلغــام األرضيــة، واألجمــة الكثيفــة يف الجــوار، يجــب استشــارة املتعلميــن، األهــل، وأعضــاء آخريــن مــن املجتمــع 

حــول موقــع أماكــن التعليــم واألخطــار املحتملــة”.

لتحديــد هــذه املعاييــر تــّم االعتمــاد ىلع عــدة نقــاط أساســية هــي عــدم وجــود دمــار يف البنــاء املدرســي قــد يشــّكل خطــرًا ىلع 
حيــاة الطــاب؛ وأن تكــون املدرســة محميــة بســور والنوافــذ محميــة بقضبــان حديديــة. وأن يكــون بعــد املدرســة مناســبا ألكثــر 

مــن %61 مــن الطــاب؛ وأن يكــون الطريــق إلــى املدرســة آمنــا وال ُيعــّرض حيــاة الطــاب للخطــر.

ُيعتبــر وجــود باحــة مدرســية يف املــدارس النظاميــة مــن املعاييــر األساســية لبنــاء املــدارس؛ وهــي منطقــة ترفيهيــة آمنــة يف 
الهــواء الّطلــق حيــث يمكــن للطــاب قضــاء وقــت االســتراحة بيــن الــدروس؛ وممارســة الرياضــة؛ أو القيــام بأنشــطة أخــرى خــارج 
الفصــل الدراســي؛ وينبغــي أن يتناســب حجــم الباحــة املدرســية مــع عــدد الطــاب بحيــث تلبــي احتياجاتهــم )أي بنــاًء ىلع القــدرة 

االســتيعابية للمدرســة(؛ وينبغــي أن تكــون الباحــة محاطــة بجــدران عاليــة لضمــان عــدم تعــّرض األطفــال للمخاطــر الخارجيــة.

توفر معايير األمان والسالمة ضمن املدارس05

شكل )11( املدارس التي توفرت فيها معايير األمان والسالمة

نسب/عداد المدارس التي توفرت فيها معايير األمان والسالمة

عدد/نسبة المدارس حسب توفر سور وباحة

نسب/ عداد المدارس التي توفرت فيها معايير األمان والسالمة- المناطق المعتمدة

23 .https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010)HSP(-Arabic_HiRes.pdf  
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ألغــراض هــذه الّدراســة تعتبــر الغــرف الصفيــة مجّهــزة بشــكل مناســب للعمليــة التعليميــة عندمــا تكــون الغــرف الصفيــة غيــر 
ــبورة(؛  ــوح )س ــاب ول ــة للط ــد دراس ــن مقاع ــة م ــزات التعليمي ــا التجهي ــر فيه ــبة وتتوّف ــذ مناس ــواب ونواف ــة بأب ــرة ومعزول مدم
وتبّيــن مــن خــال الّدراســة أن %81 )24,612 غرفــة( مــن مجمــوع الغــرف الصفيــة ضمــن املــدارس العاملــة كانــت مجّهــزة بشــكل 
مناســب؛ وأن 8 % )2,419 غرفــة( مــن مجمــوع الغــرف الصفيــة تحتــاج لتجهيــز باألثــاث املدرســي فقــط لتصبــح جاهــزة لأغــراض 
التدريســية؛ %8 مــن الغــرف الصفيــة )2,568 غرفــة( بحاجــة إلــى إصاحــات بســيطة تتضمــن األبــواب والنوافــذ وتجهيــز باألثــاث 
املدرســي؛ وتحتــاج %2 مــن هــذه الغــرف الصفيــة )506 غرفــة( إلــى إجــراء إصاحــات رئيســية )إنشــائيا( يف جدرانهــا وأســقفها 
باإلضافــة إلــى تزويدهــا بأثــاث مدرســي؛ وتبّيــن وجــود %1 مــن هــذه الغــرف الّصفيــة )282 غرفــة صّفيــة( مدّمــرة بشــكل كامــل وال 

يمكــن إجــراء إصاحــات لهــا وتحتــاج إلــى إعــادة بنــاء.

حالة الغرف الصفية06

شكل )12( عدد/نسبة الغرف الصفية حسب جاهزيتها للتدريس

يف شــمال غــرب ســوريا؛ تواجــدت أكبــر نســبة مــن الغــرف الصفيــة املدّمــرة يف محافظــة إدلــب؛ وتبّيــن مــن خــال الّدراســة أن 
%10 مــن الغــرف الصفيــة تحتــاج لتجهيــز باألثــاث املدرســي؛ %12 تحتــاج إلصاحــات بســيطة باألبــواب والنوافــذ وتجهيــز باألثــاث؛ 
ــاث؛ %1 غــرف صفيــة مدمــرة بشــكل كامــل وال يمكــن إصاحهــا؛  ــز باألث %3 تحتــاج إلصاحــات تتضمــن األســقف والجــدران وتجهي
ويذكــر أن نســب الدمــار يف هــذه البقعــة الجغرافيــة تتركــز يف نواحــي محمبــل وتفتنــاز وبدامــا ومركــز جســر الشــغور وقورقينــا 

وســرمين.
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تبّيــن مــن خــال الّدراســة أن %20 )9,079 بابــا( مــن أبــواب املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم تحتــاج إلــى أعمــال صيانــة؛ 
و%8 )3,460 بابــا( مدمــرة بشــكل تــام وال يمكــن إصاحهــا وتحتــاج الســتبدال؛ وقــد أّكــدت مصــادر املعلومــات أن قســم مــن هــذه 
املــدارس ال تحتــوي ىلع أبــواب حيــث   ُدّمــرت بشــكل كبيــر أو ُنهبــت. وكذلــك أظهــرت الدارســة أن %17 )15,412 نافــذة( مــن نوافــذ 
ــا  ــن إصاحه ــام وال يمك ــكل ت ــرة بش ــذة( مدّم ــة؛ و%11 )9,860 ناف ــال صيان ــاج ألعم ــم تحت ــملها التقيي ــي ش ــة الت ــدارس العامل امل

وتحتــاج الســتبدال.

حالة األبواب والنوافذ07

شكل )13( حالة األبواب والنوافذ ضمن املدارس املقّيمة

ــن  ــض؛ وتبّي ــل أبي ــن وت ــرة يف منطقــة رأس العي ــة املدّم ــن الغــرف الصفي ــر نســبة م يف شــمال شــرق ســوريا؛ تواجــدت أكب
ــواب  ــيطة باألب ــات بس ــاج إلصاح ــي؛ %34 تحت ــاث املدرس ــز باألث ــاج لتجهي ــة تحت ــرف الصفي ــن الغ ــة أن %9 م ــال الّدراس ــن خ م
والنوافــذ وتجهيــز باألثــاث؛ %2 تحتــاج إلصاحــات تتضمــن األســقف والجــدران وتجهيــز باألثــاث. ويف محافظــة ديــر الــزور %14 مــن 
الغــرف الصفيــة تحتــاج لتجهيــز باألثــاث املدرســي؛ %10 تحتــاج إلصاحــات بســيطة باألبــواب والنوافــذ وتجهيــز باألثــاث؛ %1 تحتــاج 

إلصاحــات تتضمــن األســقف والجــدران وتجهيــز باألثــاث؛ %1 غــرف صفيــة مدمــرة بشــكل كامــل وال يمكــن إصاحهــا.

غالبــا مــا تكــون أبــواب الغــرف الصفيــة يف ســوريا مصنوعــة مــن الخشــب؛ وبالتالــي فهــي عرضــة للتضــرر؛ ويف الظــروف العاديــة 
ينبغــي صيانــة هــذه األبــواب واســتبدالها كل عــدة ســنوات؛ ونتيجــة نشــوب الحــرب ارتفــع تدميــر املرافــق املدرســية بشــكل 
مباشــر نتيجــة القصــف إلــى جانــب اهترائهــا بســبب اســتخدام املــدارس ألغــراض غيــر تعليميــة، وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض عمــر 
اســتخدام أبــواب الغــرف الصفيــة لدرجــة كبيــرة، وتصنــع نوافــذ املــدارس يف ســوريا مــن الزجــاج كمــادة تغطــي القســم األكبــر مــن 
النافــذة بغيــة االســتفادة مــن ضــوء الشــمس يف إنــارة الغــرف الصفيــة؛ باإلضافــة إلــى  الخشــب أو  مــادة الحديــد؛ تحتــاج النوافــذ 

 عدد/نسبة األبواب ضمن المدارس العاملة حسب حالتها

عدد/نسبة النوافذ ضمن المدارس العاملة حسب حالتها

نسب األبواب والنوافذ ضمن المدارس العاملة حسب حالتها- المناطق المعتمدة
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نتيجــة لظــروف الحــرب يف ســوريا؛ وفقــدان مــادة الزجــاج أو غــاء أســعارها اســتخدمت مــواد أكثــر توّفــرًا وقــد تكــون أكثــر فاعليــة 
لنوافــذ املــدارس يف الظــروف الحاليــة؛ فتبّيــن مــن خــال الدراســة أن %57 )51,099 نافــذة( فقــط مــن نوافــذ املــدارس العاملــة مــا 
زالــت مغطــاة بالزجــاج؛ يف حيــن كانــت %28 )25,541 نافــذة( مــن نوافــذ املــدارس العاملــة مغطــاة بقطــع باســتيكية )فيبــر(؛ و6% 
)4,975 نافــذة( مــن النوافــذ مغطــاة بغــاف باســتيكي؛ وباملقابــل كانــت %10 )8,618 نافــذة( مــن النوافــذ غيــر مغطــاة بــأي مــادة. 

وكذلــك ُيعتبــر وجــود القضبــان املعدنيــة ىلع نوافــذ املــدارس ضروريــا لحمايــة الطــاب مــن األخطــار الخارجيــة وحمايــة األطفــال 
مــن الســقوط مــن الطوابــق العلويــة أثنــاء اللعــب؛ وأظهــرت نتائــج الدراســة أن %11 )371 مدرســة( فقــط مــن مجمــوع املــدارس 
العاملــة التــي شــملها التقييــم لــم تكــن نوافذهــا محميــة بقضبــان معدنيــة، باملقابــل %89 )2,969مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس 

العاملــة التــي شــملها التقييــم كانــت نوافذهــا محميــة بقضبــان معدنيــة.

املواد التي تغطي النوافذ ووجود قضبان معدنية تحمي النوافذ08

شكل )14( املواد التي تغطي النوافذ ووجود قضبان معدنية لحمايتها

نتيجــة عمليــات القصــف والضغــط الناتــج عنــه عنــد نشــوب عمليــات عســكرية يف املناطــق املجــاورة للمــدارس تتحطــم العديــد 
مــن النوافــذ الزجاجيــة؛ وهــو مــا أدى إلــى أن تصبــح القطــع الباســتيكية بدائــل جيــدة عــن الزجــاج؛ وهــي مقاومــة للضغــط عنــد 
حــدوث القصــف؛ وعندمــا تنكســر تكــون أقــل خطــورة ىلع األطفــال؛ وبالتالــي فهــي أكثــر أماًنــا مــن الزجــاج، األمــر الــذي يســتبعد 
تعــرض األطفــال إلصابــات خطيــرة مــن جــراء الشــظايا املتناثــرة منهــا؛ ولكــن هــذه البدائــل الباســتيكية أقــل مقاومــة لعوامــل 
الطقــس؛ إضافــة إلــى كونهــا أكثــر عرضــة للتلــف عنــد التعــّرض للحــرارة والعوامــل الخارجيــة؛ ممــا يســتدعي الحاجــة الســتبدالها 

بشــكل دوري.

يف املــدارس لصيانــة دوريــة واســتبدال الزجــاج الــذي قــد يتكّســر؛ باإلضافــة لصيانــة املفاصــل أو األقفــال؛ وتكــون أعمــال صيانــة 
املفاصــل واألقفــال ضمــن النوافــذ الخشــبية أكثــر منهــا يف النوافــذ الحديديــة، وغالبــا مــا تتعــرض النوافــذ للضــرر أكثــر مــن تضــرر 
األبــواب، وذلــك كــون النوافــذ مصنوعــة مــن مــواد أكثــر هشاشــة )مثــل الزجــاج والباســتيك( مــن املــواد التــي تصنــع منهــا األبواب؛ 
كمــا أنهــا ىلع تمــاس مباشــر مــع العوامــل الخارجيــة مــن حــرارة الشــمس يف فصــل الصيــف والرطوبــة يف فصــل الشــتاء؛ وحتــى 
إذا لــم تتعــرض النوافــذ للقصــف بشــكل مباشــر قــد يتكّســر زجاجهــا نتيجــة الضغــط الناتــج عــن القصــف يف األماكــن املجــاورة 
وقــد تتدمــر النوافــذ بشــكل كامــل يف حيــن كان هــذا الضغــط كبيــرًا؛ ولصيانــة النوافــذ بشــكل مســتمر والتأكــد مــن ســامتها دورًا 

كبيــرًا يف توفيــر الــدفء لأطفــال يف فصــل الشــتاء.

 عدد/نسبة النوافذ ضمن المدارس العاملة حسب المواد التي تغطيها

عدد/نسبة المدارس العاملة حسب وجود قضبان معدنية تحمي النوافذ
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المياه	واإلصحاح
ضمن المدارس

القســــم	الرابع
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تبّيــن مــن خــال الدراســة توّفــر ميــاه الشــرب واالســتخدام يف %96 )3,200 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة؛ فيمــا لــم تتوّفــر امليــاه 
يف %4 )140 مدرســة(؛ وُيحضــر الطــاب ميــاه الشــرب معهــم مــن منازلهــم؛ كذلــك ال تتوّفــر ميــاه لاســتخدام ضمــن هــذه املــدارس 

)ميــاه للحمامــات أو النظافــة الشــخصية(.

توفر املياه يف املدارس01

 شكل )15( عدد/نسبة املدارس العاملة حسب توفر املياه ضمنها

يف شــمال غــرب ســوريا؛ لــم تتوّفــر ميــاه الشــرب واالســتخدام ضمــن %3 )9 مدرســة( مــن مــدارس ريــف حلــب الشــمالي؛ منهــا 6 
مــدارس يف ناحيــة مركــز البــاب ومدرســة واحــدة يف كل مــن نواحــي الراعــي وغنــدورة وجرابلــس. ولــم تتوفــر امليــاه يف 2% )17 
مدرســة( مــن مــدارس محافظــة إدلــب؛ منهــا 7 مــدارس يف ناحيــة محمبــل و2 مدرســة يف كل مــن ناحيتــي مركــز أريحــا ومركــز 

جســر الشــغور.

يف شــمال شــرق ســوريا؛ لــم تتوّفــر ميــاه الشــرب واالســتخدام ضمــن %9 )23 مدرســة( مــن مــدارس ريــف حلــب الشــرقي؛ منهــا 
22 مــدارس يف ناحيــة أبــو قلقــل ومدرســة واحــدة يف ناحيــة عيــن العــرب. ولــم تتوفــر امليــاه يف %8 )26 مدرســة( مــن مــدارس 
ناحيــة رأس العيــن. ولــم تتوفــر امليــاه يف %6 )62 مدرســة( مــن مــدارس محافظــة الحســكة؛ منهــا 37 مــدارس يف ناحيــة مركــز 

املالكيــة؛ و23 يف ناحيــة بئــر الحلــو الورديــة.
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ــق  ــن طري ــتخدام ع ــرب واالس ــاه الش ــل ىلع مي ــة تحص ــدارس العامل ــن امل ــة( م ــة أن %42 )1,412 مدرس ــال الّدراس ــن خ ــن م تبّي
صهاريــج امليــاه التــي تنقــل امليــاه إلــى املدرســة؛ %41 )1,354 مدرســة( تحصــل ىلع امليــاه مــن شــبكة امليــاه العامــة؛ 7% )222 
ــاه؛ 1% )44  ــرًا ضمــن املدرســة يزودهــا باملي ــك بئ ــر مجــاور للمدرســة؛ %5 )167 مدرســة( تمتل ــاه مــن بئ مدرســة( تحصــل ىلع املي
ــاه مــن أماكــن قريبــة كالبيــوت املجــاورة للمدرســة أو أماكــن أخــرى مجــاورة، %4 )140 مدرســة( يحضــر  مدرســة( تحصــل ىلع املي

ــاه لاســتخدام )للحمامــات والنظافــة(. ــاه الشــرب معهــم مــن منازلهــم فيمــا ال يتوفــر يف هــذه املــدارس مي الطــاب مي

طريقة الحصول ىلع مياه الشرب واالستخدام يف املدارس02

شكل )16( أعداد/نسب املدارس العاملة حسب طريقة الحصول ىلع مياه الشرب

تبّيــن مــن خــال الّدراســة عــدم توّفــر ميــاه الشــرب يف %6 )193 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة؛ توّفــرت ميــاه الشــرب بكميــات 
ــم  ــة. ول ــن املــدارس العامل ــات مناســبة يف %47 )1,493 مدرســة( م ــاه الشــرب بكمي ــرت مي ــة يف %47 )1,514 مدرســة(؛ وتوّف قليل
ــة يف 53% )1,701  ــات قليل ــات بكمي ــاه الحمام ــرت مي ــة؛ وتوّف ــدارس العامل ــن امل ــة( م ــات يف %4 )138 مدرس ــاه الحمام ــر مي تتوف

ــة. ــات مناســبة يف %43 )1,361 مدرســة( مــن املــدارس العامل ــاه الشــرب بكمي ــرت مي مدرســة(؛ وتوّف

توفر كميات مناسبة من مياه الشرب وغسل اليدين ومياه الحمامات03
 يف املدار س العاملة

شكل )17( كمية مياه الشرب واالستخدام ضمن املدارس العاملة

عدد/نسبة المدارس حسب توفر كمية مناسبة لكل تلميذ من مياه الشرب وغسل اليدين بشكل يومي

عدد/نسبة المدارس حسب توفر كمية مناسبة لكل تلميذ من مياه االستخدام )دورات المياه( بشكل يومي
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ــذا  ــمل ه ــن )ال يش ــل اليدي ــرب وغس ــذ للش ــكل تلمي ــاه ل ــن املي ــًا م ــر يومي ــر 3 لت ــب توفي ــفير24 “يج ــر اس ــتنادًا ملعايي اس
املقــدار املــاء الــالزم للمراحيــض(”. اعتمــادًا ىلع معاييــر اســفير تــّم تقســيم املــدارس التــي تتواجــد فيهــا امليــاه إلــى فئتيــن؛ 
الفئــة األولــى للمــدارس التــي تتوّفــر فيهــا ميــاه الشــرب وغســل اليديــن بكميــات قليلــة وتقــّدر كميــة امليــاه لــكل طالــب بأقــل 
مــن 3 ليتــر يوميــا؛ الفئــة الثانيــة للمــدارس التــي تتوّفــر فيهــا ميــاه الشــرب وغســل اليديــن بكميــات مناســبة وتقــّدر كميــة امليــاه 
لــكل طالــب بـــ 3 ليتــر أو أكثــر مــن ذلــك يوميــا؛ لــدى زيــارة املــدارس تــّم ســؤال القائميــن عليهــا عــن كميــة ميــاه الشــرب وغســل 
اليديــن التــي يتــم تزويــد املــدارس بهــا وتقســيم هــذه الكميــات ىلع عــدد الطــاب يف املدرســة؛ كمــا أُخــذ رأي القائميــن ىلع 
املــدارس عــن كميــة ميــاه الشــرب وغســل اليديــن التــي يحصــل عليهــا الطــاب يوميــا للوصــول للمعلومــة األكثــر دقــة. ويذكــر 
هنــا الحاجــة لزيــادة كميــة امليــاه املخصصــة لغســل اليديــن وذلــك ضمــن إجــراءات الوقايــة مــن انتشــــــار فيـــــروس 

COVID-19، حيــث يتطلــب تعقيــم اليديــن امليــاه بالصابــون ملــدة تتجــاوز 20 ثانيــة.

ــة  ــة املوصول ــيفون التقليدي ــض الس ــتعمل ملراحي ــكل مس ــًا ل ــر يومي ــر 20- 40 لت ــب توفي ــفير25 “يج ــر اس ــتنادًا ملعايي اس
ــّم تقســيم املــدارس  ــر اســفير ت ــكل مســتعمل ملراحيــض الدفــع املائــي”، اعتمــادًا ىلع معايي ــًا ل باملجــاري، -3 5 لتــر يومي
التــي تتواجــد فيهــا امليــاه إلــى فئتيــن؛ الفئــة األولــى للمــدارس التــي تتوّفــر فيهــا ميــاه الحمامــات بكميــات قليلــة وتقــدر كميــة 
امليــاه لــكل طالــب بأقــل مــن 20 ليتــر يوميــا؛ الفئــة الثانيــة للمــدارس التــي تتوّفــر فيهــا ميــاه الحمامــات بكميــات مناســبة وتقــّدر 
كميــة امليــاه لــكل طالــب بـــ 20 ليتــر أو أكثــر مــن ذلــك يوميــا؛ لــدى زيــارة املــدارس تــّم ســؤال القائميــن عليهــا عــن كميــة ميــاه 
الحمامــات التــي يتــم تزويــد املــدارس بهــا وتقســيم هــذه الكميــات ىلع عــدد الطــاب يف املدرســة؛ كمــا أُخــذ رأي القائميــن ىلع 

املــدارس عــن كميــة ميــاه الحمامــات املخصصــة لــكل طالــب يوميــا للوصــول للمعلومــة األكثــر دقــة.

نسبة المدارس حسب توفر كمية مناسبة لكل تلميذ من مياه الشرب والحمامات بشكل يومي- المناطق المعتمدة

24 .https:// bit.ly/2RZGch8
25 .http://bit.ly/2RZGch8
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أظهــرت نتائــج الّدراســة أن %58 )1,924 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس العاملــة التــي تؤّمــن امليــاه لطابهــا يبلــغ عــدد الطــاب 
فيهــا لــكل صنبــور ميــاه أقــل مــن 50 طالــب، %21 )713 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس العاملــة التــي تؤّمــن امليــاه لطابهــا يبلــغ 
عــدد الطــاب فيهــا لــكل صنبــور مــن 50 إلــى 100 طالــب، %10 )339 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس العاملــة التــي تؤّمــن امليــاه 
لطابهــا يبلــغ عــدد الطــاب فيهــا لــكل صنبــور أكثــر مــن 100 طالــب؛ فيمــا لــم تتواجــد صنابيــر ميــاه للشــرب صالحــة لاســتخدام 
ــة  ــاج الســتبدال يف املــدارس العامل ــي تحت ــاه الت ــر املي ــغ عــدد صنابي ــك بل ــة. كذل يف %11 )364 مدرســة( مــن املــدارس العامل
التــي شــملها التقييــم 12,520 صنبــور ميــاه؛ ويتضمــن هــذا العــدد كافــة صنابيــر امليــاه املســتخدمة للشــرب أو ضمــن الحمامــات أو 

الصنابيــر املســتخدمة ألغــراض أخــرى.

عدد الطالب لكل صنبور مياه وصنابير املياه التي تحتاج الستبدال04

شكل )18( عدد صنابير املياه املخصصة للشرب ومقارنتها مع أعداد الطالب والصنابير التي تحتاج الستبدال

يف مــدارس ســوريا؛ تبلــغ فتــرة االســتراحة بيــن الــدروس 30 دقيقــة، ممــا يجعــل عــدد الطــاب لــكل صنبــور أقــل مــن 50 طالــب 
ــكل صنبــور 50 طالــب قــد يكــون  مقبــوالً وال يشــكل أي ازدحــام أو تدافــع أمــام صنابيــر امليــاه. يف حــال تجــاوز عــدد الطــاب ل
هنــاك ازدحــام بســيط ىلع صنابيــر امليــاه يف فتــرة االســتراحة بيــن الــدروس، يف حــال وصــل عــدد الطــاب لــكل صنبــور 100 
طالــب أو أكثــر يصبــح مــن املؤكــد حصــول ازدحــام شــديد أمــام صنابيــر امليــاه وقــد ُيحــَرم قســم مــن الطــاب مــن شــرب امليــاه 
خــال فتــرة االســتراحة بيــن الــدروس بعــد أن يكونــوا قــد قضــوا 90 دقيقــة )حصتيــن دراســيتين متتاليتيــن( دون شــرب املــاء؛ 

كذلــك يجــب أن يكــون تــوّزع صنابيــر امليــاه مدروســا بحيــث ال يتجّمــع كافــة الطــاب يف زاويــة واحــدة مــن املدرســة. 

ويف ظــروف انتشــار فيــروس COVID-19؛ يجــب أن تتأكــد الكــوادر التعليميــة مــن تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي بيــن 
الطــالب أثنــاء شــربهم للمــاء؛ كمــا يجــب التأكــد مــن أن الطــالب يســتخدمون أكوابهــم الخاصــة وال يشــربون املــاء مــن 

الصنبــور مباشــرًة؛ كمــا يجــب التأكــد مــن عــدم مشــاركة أكوابهــم مــع أي مــن زمالئهــم. 

يف شــمال غــرب ســوريا؛ تبيــن أن %35 )4,403 صنبــور( مــن مجمــوع صنابيــر امليــاه ضمــن املــدارس العاملــة يف محافظــة إدلــب 
تحتــاج الســتبدال، ويف شــمال شــرق ســوريا؛ تبيــن أن %18 )2,238 صنبــور( مــن مجمــوع صنابيــر امليــاه ضمــن املــدارس العاملــة 
يف محافظــة ديــر الــزور تحتــاج الســتبدال؛ و%16 )1,984 صنبــور( مــن صنابيــر امليــاه يف محافظــة الحســكة تحتــاج الســتبدال؛ و11% 

)1,361 صنبــور( مــن صنابيــر امليــاه يف منطقــة رأس العيــن وتــل أبيــض تحتــاج الســتبدال.

عدد/نسبة صنابير المياه التي تحتاج الستبدال- المناطق المعتمدة

 عدد/نسبة المدارس حسب عدد الطالب لكل صنبور من مياه الشرب
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تتألــف دورات امليــاه )الحمامــات( يف املــدارس الســورية مــن عــدة مراحيــض- يكــون بنــاء أو كتلــة الحمامــات مقســمة إلــى عــدة 
ــة التــي شــملها التقييــم 16,964 مرحــاض؛ أظهــرت نتائــج  مراحيــض؛ حيــث بلــغ عــدد املراحيــض الفرديــة يف املــدارس العامل
الدراســة أن %67 فقــط )11,329 مرحــاض( مــن املراحيــض التــي تــّم تقييمهــا كانــت جاهــزة للعمــل وبحالــة جيــدة؛ يف حيــن يحتــاج 
%23 )3,894 مرحــاض( إلــى إصاحــات بســيطة؛ ويحتــاج %10 )1,741 مرحــاض( إلــى إعــادة تأهيــل كاملــة قــد تتضمــن إعــادة بنــاء 

املراحيــض مــرة أخــرى

حالة دورات املياه ضمن املدارس05

شكل )19( عدد/نسب الحمامات حسب حالتها التشغيلية

بحســب الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE ، “يجــب توافــر مرافــق الصــرف الصحــي ضمــن أو بالقــرب مــن بيئــة التعّلــم”، 
ــدارس  ــة يف امل ــام خاص ــض بانتظ ــف املراحي ــم تنظي ــم أن يت ــن امله ــة، وم ــة دوري ــية لصيان ــاه املدرس ــاج دورات املي وتحت
االبتدائيــة. يف املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم تواجــد 3,894 مرحــاض يحتــاج إلــى إجــراء صيانــة بســيطة لتصبــح جاهــزة 
لاســتخدام؛ ويتضمــن هــذا النــوع مــن الصيانــة إجــراء إصاحــات يف صنابيــر امليــاه أو األبــواب أو تســليك فتحــات الصــرف ضمــن 
املراحيــض؛ وباملقابــل تواجــد 1,741 مرحــاض يحتــاج إلــى إعــادة تأهيــل كاملــة؛ ويف هــذه الحالــة يحتــاج املرحــاض إلــى أعمــال 
إنشــائية يف الجــدران أو األســقف أو فتحــات التصريــف؛ وقــد تتطلــب هــذه األعمــال إعــادة بنــاء املرحــاض يف بعــض الحــاالت.

أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم تواجــد دورات ميــاه مخصصــة لــكل جنــس يف %56 )1,692 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة املختلطــة 
)التــي يتوّفــر فيهــا طــاب ذكــور وإنــاث(؛ فيمــا تواجــدت دورات ميــاه مخصصــة لــكل جنــس يف %44 )1,352 مدرســة( فقــط مــن 

املدارس.

توفر دورات مياه مخصصة لكل جنس ضمن املدارس املختلطة 06
)يتوفر فيها ذكور وإناث(

حســب الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE26 “ يجــب وجــود مراحيــض منفصلــة للفتيــان/ الرجــال، والفتيــات/ النســاء يف 
أماكــن آمنــة، مناســبة، ســهلة الوصــول.” يجــب أن تكــون مراحيــض اإلنــاث منفصلــة عــن مراحيــض الذكــور يف املــدارس التــي 
تحتــوي ىلع طــاب ذكــور وإنــاث؛ ومــن األفضــل أن تكــون مراحيــض اإلنــاث بعيــدة عــن مراحيــض الذكــور لتوفيــر الخصوصيــة لــكا 

الجنســين وتجنــب وقــوع أي مضايقــات أو إســاءة.

26 .http://bit.ly/2uCzG87
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شكل )20( عدد/ نسب املدارس العاملة املختلطة حسب وجود دورات مياه مخصصة لكل جنس

تبّيــن مــن خــال الدراســة عــدم تواجــد مراحيــض عاملــة ضمــن %57 )172 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة؛ فيمــا يســتخدم أكثــر 
مــن 60 طالــب وطالبــة املرحــاض ذاتــه يف %23 )770 مدرســة( مــن املــدارس؛ ويســتخدم بيــن -30 60 طالــب وطالبــة املرحــاض 
ذاتــه يف %35 )1,180 مدرســة( مــن املــدارس؛ وفقــط يف %36 )1,218 مدرســة( مــن املــدارس يســتخدم 30 طالــب وطالبــة أو أقــل 

املرحــاض ذاتــه.

عدد الطالب الذين يستخدمون املرحاض ذاته07

شكل )21( عدد/ نسب املدارس حسب عدد الطالب الذين يستخدمون مرحاض واحد- املناطق املعتمدة

حســب املبــادئ التوجيهيــة ملشــروع اســفير27 “ يجــب توفيــر مرحــاض واحــد لــكل 30 فتــاة ومرحــاض واحــد لــكل 60 فتــى؛ إذا 
لــم يكــن باإلمــكان تأميــن مراحيــض منفصلــة مــن البدايــة؛ يمكــن اتخــاذ التدابيــر لتفــادي اســتخدام الفتيــات والفتيــان للمراحيــض 

يف الوقــت نفســه

27 .http://bit.ly/2RZGch8
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ــم  ــر األمــان للطــاب؛ فيمــا ل ــة حققــت حماماتهــا معايي ــن مــن خــال الدراســة أن %53 )1,754 مدرســة( مــن املــدارس العامل تبّي
ــا  ــن حماماته ــم تك ــدارس ل ــن امل ــر م ــم األكب ــى أن القس ــات إل ــارت الدراس ــة(، وأش ــر يف %47 )1,586 مدرس ــذه املعايي ــق ه تتحق

ــون مــن إعاقــة جســدية. ــن يعان ــزة لأطفــال الذي مجّه

توّفر معايير األمان ضمن دورات املياه يف املدارس08

شكل )22( عدد/ نسبة املدارس العاملة حسب توفر معايير األمان ضمن حماماتها

حســب الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE “يجــب ىلع مرافــق الصــرف الصحــي أن تكــون متاحــة للوصــول لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــات، ويجــب أن تحافــظ ىلع الخصوصيــة والكرامــة والســالمة، يجــب أن تقفــل أبــواب املراحيــض مــن الداخــل، مــن 
ــان/ الرجــال، والفتيــات/ النســاء يف  ــة للفتي أجــل منــع التحــرش الجنســي واالســتغالل، يجــب وجــود مراحيــض منفصل

أماكــن آمنــة، مناســبة، ســهلة الوصــول.”

ــن  ــدوا م ــدارس تأك ــات امل ــع بيان ــات IMU؛ لجم ــدة إدارة املعلوم ــم وح ــو قس ــا باحث ــي أجراه ــة الت ــارات امليداني ــال الزي ــن خ م
وجــود أقفــال ألبــواب املراحيــض وفعاليتهــا وقابليتهــا للقفــل مــن داخــل املرحــاض؛ وتأكــدوا مــن وجــود املراحيــض يف مناطــق 

مناســبة تحمــي األطفــال مــن املضايقــات أو أي إســاءة.

ــكادر  ــة لل ــاه مخصص ــا دورات مي ــرت فيه ــة توّف ــدارس العامل ــن امل ــط م ــة( فق ــة أن %40 )1,320 مدرس ــال الدراس ــن خ ــن م تبّي
التعليمــي والخدمــي؛ فيمــا يســتعمل الــكادر التعليمــي والخدمــي دورات ميــاه الطــاب يف %60 )2,020 مدرســة( مــن املــدارس. 
ــكادر التعليمــي  ــاه ال ــكادر التعليمــي والخدمــي يف املــدارس؛ ويجــب أن تكــون دورات مي ــاه مخصصــة لل ــر دورات مي يجــب توفي

ــاه. ــتخدام دورات املي ــاء اس ــات أثن ــدوث املضايق ــب ح ــاب لتجن ــاه الط ــن دورات مي ــة ع ــي منفصل والخدم

توفر دورات مياه مخصصة للكادر التعليمي والخدمي ضمن املدارس09

شكل )23( عدد/ نسبة املدارس العاملة حسب توفر دورات مياه مخصصة للكادر التعليمي والخدمي
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أظهــرت نتائــج الدراســة أن %42 )1,408 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس العاملــة التــي تــم تقييمهــا تقــوم بتصريــف ميــاه الصــرف 
الصحــي يف الشــبكة العامــة للصــرف؛ بينمــا تتخلــص %57 )1,901 مدرســة( مــن املــدارس مــن ميــاه الصــرف الصحــي يف حفــر فنيــة 
ــة(؛ وأن %1 )31 مدرســة(  ــاه الجوفي ــث املي ــب تلوي ــاه الصــرف الصحــي وتجن ــة مي ــزة بطبقــات لتصفي ــر مجّه ــة )غي ليســت نظامي

تتخلــص مــن ميــاه الصــرف يف العــراء.

طرق التخلص من مياه الصرف الصحي10

شكل )24( عدد/ نسبة املدارس العاملة حسب آليات التخلص من مياه الصرف الصحي

وبحســب املبــادئ التوجيهيــة ملشــروع اســفير28  “ينبغــي إيــالء عنايــة خاصــة للتخلــص مــن غائــط األطفــال الــذي عــادًة 
مــا يكــون أخطــر مــن غائــط الكبــار )حيــث أن مســتوى انتشــار األمــراض الغائطيــة املنشــأ بيــن األطفــال كثيــرًا مــا يكــون 
أىلع، وقــد ال يكــون األطفــال قــد كّونــوا أجســامًا مضــادة ملكافحــة األمــراض(. تلجــأ املــدارس الريفيــة أغلــب األحيــان إلــى 
التخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي يف حفــر فنيــة ليســت نظاميــة وذلــك بســبب عــدم وجــود شــبكة تصريــف عامــة يف أماكــن 
تواجدهــا؛ وزاد اســتخدام الحفــر الفنيــة غيــر النظاميــة نتيجــة تدميــر شــبكة الصــرف الصحــي العامــة خــال العمليــات العســكرية؛ 
وغالبــا مــا تتواجــد حفــرة فنيــة واحــدة يف كل مدرســة؛ وىلع اعتبــار أن الحمامــات ضمــن املــدارس يتــم اســتخدامها مــن قبــل 
مئــات الطــاب يــؤدي ذلــك إلــى طوفــان الحفــر الفنيــة باســتمرار؛ وتظهــر الحاجــة إلفــراغ الحفــر الفنيــة بشــكل دوري؛ ويرتفــع 
معــدل طوفــان الحفــر الفنيــة غيــر النظاميــة يف فصــل الشــتاء وخــال هطــول األمطــار؛ وقــد تختلــط ميــاه الحفــر الفنيــة بميــاه 

األمطــار ممــا يــؤدي إلــى تشــكل الســيول التــي تحمــل الجراثيــم وقــد تســبب حــدوث األمــراض والعــدوى.

28 .http://bit.ly/2RZGch8
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تجهيزات	المدارس
(األثاث المدرسي(

القســــم	الخامس
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ــة صالحــة لاســتخدام، حيــث بلغــت  ــر مــن املقاعــد املدرســية يف املــدارس العامل ــن مــن خــال الّدراســة أن القســم األكب تبّي
نســبة املقاعــد الّصالحــة لاســتخدام %84 )315,101 مقعــدًا( مــن مجمــوع املقاعــد الّدراســية ضمــن املــدارس العاملــة؛ وباملقابــل 
فــإّن %10 )37,403 مقعــدًا( تحتــاج ألعمــال صيانــة لتصبــح صالــح لاســتخدام؛ و%6 )24,126 مقعــدًا( مدّمــر بشــكل كبيــر وغيــر قابــل 

لإلصــاح وتحتــاج إلــى اســتبدال.

حالة مقاعد الطالب01

شكل )25( عدد/نسبة مقاعد الطالب ضمن املدارس العاملة حسب حالتها

يتكــّون النــوع األكثــر اســتخداما مــن املقاعــد الدراســية يف ســوريا مــن حيــث مــواد التصنيــع مــن قســمين: قســم معدنــي وهــو 
ــواح خشــبية تشــّكل الجــزء الــذي يجلــس عليــه الّطالــب )دّفــة  عبــارة عــن أنابيــب معدنيــة؛ قســم خشــبي وهــو عبــارة عــن أل
الجلــوس( باإلضافــة للــدرج، ويف الظــروف العاديــة يتعــرض القســم الخشــبي مــن املقعــد الدراســي للتلــف ويحتــاج لصيانــة كل 
عــدة ســنوات )يتــم اســتبدال ألــواح الخشــب(، لقــد أّدت ظــروف الحــرب والقصــف والتخريــب الــذي حصــل ضمــن املــدارس إلــى تلــف 

قســم مــن املقاعــد الّدراســية بشــكل كامــل وأصبحــت بحاجــة إلــى اســتبدال.
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أظهــرت نتائــج الّدراســة عــدم توّفــر مختبــرات مدرســّية يف %88 )2,928 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة؛ فيمــا توفــرت مختبــرات 
ــزة جزئيــا يف %2 )63 مدرســة( مــن  ــرت مختبــرات مجّه إال أّنهــا غيــر مجّهــزة يف %10 )331 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة، وتوّف

املــدارس العاملــة، وتوفــرت مختبــرات مدرســية مجّهــزة يف 18 مدرســة فقــط وهــو مــا شــّكل %1 مــن املــدارس العاملــة.

توفر مختبرات مدرسية02

شكل )26( عدد/ نسبة املدارس العاملة حسب توفر مختبرات ضمنها

تحتــاج بعــض املــواد الدراســّية إلــى وســائل تعليمّيــة داعمــة تســاهم يف تبســيط بعــض القواعــد والوصــول إلــى النتائــج مــن 
خــال تطبيــق التجــارب؛ وهــو مــا يتطلــب توفيــر مختبــرات مدرســّية مجّهــزة بكافــة الوســائل التعليمّيــة الداعمــة، يعــرض هــذا 
ــة  ــذه الحال ــز ويف ه ــر مجّه ــر غي ــر مختب ــتويات؛ توّف ــة مس ــا بثاث ــدى جاهزيته ــدارس وم ــن امل ــرات ضم ــر املختب ــر توف التقري
ــر  ــر مختب ــة؛ توّف ــة التعليمّي ــة أو وســائل داعمــة للعملي ــزات مختبرّي ــوي تجهي ــر إال أّنهــا ال تحت تتواجــد غرفــة مخّصصــة للمختب
مجّهــز جزئيــًا ويف هــذه الحالــة تتواجــد غرفــة مخّصصــة ملختبــر إال أّنهــا غيــر مكتملــة مــن حيــث التجهيــزات املخبرّيــة ووســائل 
اإليضــاح وغالبــا تكــون املختبــرات غيــر مســتخدمة؛ توّفــر مختبــر عامــل وبهــذه الحالــة يكــون املختبــر فّعــال وتجــري فيــه دروس 

تطبيقّيــة للطــاب.
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شكل )27( عدد/ نسبة املدارس العاملة حسب توفر مكتبات مدرسّية ضمنها

تتوفــر يف املــدارس النظامّيــة مكتبــات مدرســية للمطالعــة والحصــول ىلع مصــادر معلومــات إضافيــة؛ ويلجــأ إلــى هــذه املكتبــات 
عــدد كبيــر مــن الطــاب لتوســيع معارفهــم، يف املــدارس الكبيــرة ذات العــدد الضخــم مــن الطــاب يتــم عــادًة تخصيــص قاعة يف 
البنــاء املدرســي كمكتبــة وتزويدهــا بالكتــب واملراجــع؛ كمــا تتوّفــر ضمــن املــدارس الكبيــرة قاعــة للمطالعــة ليتســّنى للطــاب 
ــة  ــة ىلع غرف ــوي املكتب ــد ال تحت ــم، فق ــطة الحج ــرة أو املتوس ــدارس الصغي ــا يف امل ــم، أم ــات فراغه ــا يف أوق ــراءة ضمنه الق
للمطالعــة ويف هــذه الحالــة يســتعير الطالــب الكتــاب أو املرجــع ويأخــذه إلــى املنــزل ويقــوم بإعادتــه بعــد بضعــة أيــام. يعــرض 
هــذا التقريــر توّفــر املكتبــات ضمــن املــدارس ومــدى جاهزيتهــا بثــاث مســتويات؛ توّفــر مكتبــة غيــر مجّهــزة ويف هــذه الحالــة 
تتواجــد غرفــة مخّصصــة ملكتبــة إال أّنهــا ال تحتــوي كتــب أو أثــاث؛ تتوّفــر مكتبــة مجّهــزة جزئيــًا ويف هــذه الحالــة تتواجــد غرفــة 
ــر مكتبــة فّعالــة وبهــذه الحالــة  مخّصصــة ملكتبــة إال أّنهــا غيــر مكتملــة مــن حيــث عــدد الكتــب وافتقارهــا للتجهيــزات؛ تتوّف

تكــون املكتبــة مكتملــة التجهيــز وتســتقبل الطــّاب للمطالعــة.

أُدخلــت مــادة تقنّيــات الحاســوب كجــزء مــن املناهــج الدراســّية يف ســوريا منــذ عــام 1995؛ وبعــد عــام 2000؛ تــم إدخــال هــذه 
ــوب  ــة حاس ــود قاع ــادة وج ــذه امل ــس ه ــب تدري ــة ويتطل ــة والثانوّي ــة اإلعدادّي ــّية للمرحل ــج الدراس ــا يف املناه ــادة تدريجي امل
واحــدة ىلع األقــل يف كل مدرســة تتضّمــن عــدد مــن الحواســيب يتناســب مــع أعــداد الطــاب ضمــن الصفــوف الدراســّية، يعــرض 
هــذا التقريــر توّفــر قاعــات الحاســوب ضمــن املــدارس ومــدى جاهزيتهــا بثاثــة مســتويات؛ توّفــر قاعــات حاســوب غيــر مجّهــزة 
ويف هــذه الحالــة تتواجــد غرفــة مخّصصــة كقاعــة للحواســيب إال أّنهــا ال تحتــوي ىلع أجهــزة حاســوب أو تجهيــزات أخــرى؛ توّفــر 
ــة تتواجــد غرفــة مخّصصــة كقاعــة للحواســيب إال أّن تجهيزهــا غيــر مكتمــل  قاعــات حاســوب مجّهــزة جزئيــًا ويف هــذه الحال
مــن حيــث أجهــزة الحواســيب العاملــة وجهــاز العــرض الضوئــي )بروجكتــر( وغالبــا تكــون قاعــات الحاســوب يف هــذه الحالــة غيــر 
مســتخدمة؛ توّفــر قاعــات حاســوب فّعالــة وبهــذه الحالــة تكــون قاعــات الحاســوب فّعالــة وتجــري فيهــا دروس تطبيقّيــة ملــادة 

تقنّيــات الحاســوب.

أظهــرت نتائــج الّدراســة أّن %3 )93 مدرســة( فقــط مــن مجمــوع املــدارس العاملــة التــي شــملتها الّدراســة تحتــوي ىلع مكتبــة 
فّعالــة؛ و%6 )194 مدرســة( تحتــوي ىلع مكتبــة مجّهــزة بشــكل جزئــي؛ و%8 )265 مدرســة( تحتــوي ىلع مكتبــة لكنهــا غيــر مجّهــزة؛ 

و%83 )2,788 مدرســة( ال تحتــوي ىلع مكتبــة.

توفر مكتبات مدرسية03
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شكل )28( عدد/ نسبة املدارس العاملة حسب توفر قاعات حاسوب ضمنها

ــة التــي شــملتها الّدراســة تحتــوي ىلع قاعــات  أظهــرت نتائــج الّدراســة أّن %1 )16 مدرســة( فقــط مــن مجمــوع املــدارس العامل
حاســوب فّعالــة؛ و%2 )70 مدرســة( تحتــوي ىلع قاعــات حاســوب مجّهــزة بشــكل جزئــي؛ و%8 )274 مدرســة( تحتــوي ىلع قاعــات 

حاســوب لكّنهــا غيــر مجّهــزة؛ و%89 )2,980 مدرســة( ال تحتــوي ىلع قاعــات حاســوب.

توفر قاعات حاسوب04
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المراحل	التدريسية
وأيام	الدوام	المدرسي

القســــم	السادس
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تبّيــن مــن خــال الّدراســة أّن %21 )715 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم ال يتــم فيهــا الفصــل بيــن املراحــل 
ــة(، فيمــا يتــم الفصــل بيــن  ــة- ثانوّي ــة- إعدادّي الدراســّية؛ حيــث يتــم تدريــس فئــات عمريــة مختلفــة ضمــن املدرســة )ابتدائّي

املراحــل الدراســّية يف %79 )2,625 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة؛ حيــث تخّصــص املدرســة ملرحلــة تعليميــة واحــدة فقــط.

الفصل بين املراحل التدريسية املختلفة01

شكل )29( عدد/نسبة املدارس التي تفصل بين املراحل الدراسية املختلفة

ــم  ــة الّتعلي ــن، مرحل ــن مرحلتي ــّية م ــل الدراس ــف املراح ــنوات، وتتأل ــن 6 س ــدارس يف س ــاد امل ــوريا بارتي ــال يف س ــدأ األطف يب
ــذي يقســم  ــم وال ــر مــن املــدارس تتبــع نظــام املراحــل الدراســّية القدي ــوي، إال أن القســم األكب ــة الّتعليــم الثان األساســي ومرحل
املــدارس إلــى مــدارس ابتدائّيــة )صــف 6-1( ومــدارس إعدادّيــة )صــف -7 9( ومــدارس ثانوّيــة )صــف -10 12(، وقبــل نشــوب الحــرب 

ــكل مرحلــة مــن املراحــل املذكــورة منفصلــة عــن املراحــل األخــرى. يف ســوريا ُخّصصــت مــدارس ل

يفــرض الوضــع الســليم لســير العملّيــة التعليمّيــة الفصــل بيــن املراحــل التدريســّية )مراحــل تعليــم أساســي- ثانــوي(؛ حيــث أّن 
الفصــل بيــن األطفــال بحســب األعمــار واملراحــل التدريســّية املختلفــة يجّنــب األطفــال التنّمــر مــن زمائهــم األكبــر ســّنا؛ والــذي 

قــد ينعكــس ىلع شــخصيات األطفــال وقدرتهــم ىلع التعّلــم.

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع املدّرســين29 ؛ ســألوهم هــل يعانــي األطفــال األصغــر ســنا مــن مضايقــات 
األطفــال األكبــر ســنا )تنّمــر األطفــال( نتيجــة وجــود طــاب بمراحــل مختلفــة ضمــن املدرســة ذاتهــا أو وجــود أطفــال ال تتناســب 
أعمارهــم مــع مراحلهــم الّدراســية؛ أفــاد %33 )1,556 مدّرســا( بوجــود ظاهــرة التنمــر بيــن طابهــم؛ فيمــا أفــاد %67 )3,118 مــدرس( 

بعــدم وجــود ظاهــرة التنمــر بيــن طابهــم.  

استطالع رأي املدّرسين:02
معانـاة الطـالب األصغـر سـنًا مـن مضايقـات الطـالب األكبـر سـنًا نتيجـة 
وجـود طالب ال تتناسـب أعمارهـم مع مراحلهم الدراسـية )تنمـر األطفال(

أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم . 29
مــن اإلنــاث و%57مــن الذكــور.
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شكل )30( عدد/نسب املدرسين الذين تم استطالع آرائهم حسب وجود تنمر بين طالبهم

ــف -1 6(؛ و4% )149  ــة )ص ــة االبتدائّي ــة للمرحل ــة مخّصص ــدارس العامل ــن امل ــة( م ــة أن %72 )2,399 مدرس ــال الدراس ــن خ ــن م تبّي
مدرســة( مخّصصــة للمرحلــة اإلعدادّيــة )صــف -7 9(؛ و%17 )558 مدرســة( تتضّمــن املرحلتيــن االبتدائّيــة واإلعدادّيــة )صــف-1 9(؛ و2% 
)77 مدرســة( مخّصصــة للمرحلــة الثانويــة )صــف 12-10(؛ و%2 )63 مدرســة( تتضّمــن املرحلتيــن اإلعدادّيــة والثانوّيــة )صــف -7 12(؛ 

و%3 )94 مدرســة( تتضّمــن كافــة املراحــل )صــف -1 12(.

املراحل الّتعليمّية03

شكل )31( عدد/نسبة املدارس حسب املراحل الّتعليمّية
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قبل نشوب الحرب يف سوريا، أصدر النظام قرارًا باعتماد ثالث مراحل دراسّية يف النظام املدرسي:
الحلقة األولى من الّتعليم األساسي )الصفوف -1 4(. 	

الحلقة الثانية من الّتعليم األساسي )الصفوف من 5 - 9(. 	

مرحلــة الّتعليــم الثانــوي )الصفــوف 12-10(، وتتضّمــن هــذه املرحلــة أفــرع الدراســة املهنّيــة مثــل الزراعــة والتجــارة والّصناعــة  	
إلــى جانــب الثانوّيــة العامــة والتــي تعتبــر الفــرع األساســي.

لــم تتمكــن املــدارس يف ســوريا مــن تطبيــق القــرار الجديــد ألســباب كثيــرة منهــا النقــص يف أعــداد الكــوادر التدريســّية 
ــل  ــم للمراح ــيم القدي ــاد التقس ــدارس باعتم ــن امل ــر م ــم األكب ــتمّر القس ــرايف؛ واس ــا الجغ ــدارس توّزعه ــداد امل وأع

ــازال مّتبعــًا حســب اآلتــي: ــذي م ــم وال ــة يف النظــام التدريســي القدي ــة، حيــث تنقســم املراحــل الّتعليمّي الّتعليمّي
املرحلة االبتدائّية )الصفوف 1-6(. 	

املرحلة اإلعدادّية )الصفوف من 7-9(. 	

املرحلة الثانوّية )10-12(. 	

أظهــرت نتائــج الدراســة أن %92 )3,081 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة لــم ُتخفــض عــدد أيــام الــدوام املدرســي؛ حيــث أن املدرســة 
مــا زالــت تفتــح 5 أيــام يف األســبوعي ويلتحــق الطــاب 5 أيــام؛ و%3 )115 مدرســة( مــن املــدارس خفضــت عــدد أيــام دوام الطــاب 
فقــط؛ حيــث أن املدرســة تعمــل 5 أيــام إال أن الطــاب يلتحقــون بعــدد أيــام أقــل بســبب تقســيمهم إلــى مجموعــات للتقليــل مــن 
االزدحــام ضمــن الصفــوف والحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19، و%4 )144 مدرســة( خفضــت عــدد أيــام عمــل املدرســة وبالتالــي 

انخفــض عــدد دوام الطــاب.

عدد أيام االنقطاع عن الدوام املدرسي )تعليق الدوام املدرسي(04

.COVID-19 شكل )32( عدد/نسبة املدارس العاملة حسب تخفيض أيام الدوام األسبوعي بسبب فيروس
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ــة؛ و%24 )798 مدرســة( مــن املــدارس  ــرة دوام واحــدة صباحي ــج الدراســة أن %75 )2,498 مدرســة( تتواجــد فيهــا فت أظهــرت نتائ
تتواجــد فيهــا فترتــا دوام )فتــرة دوام صباحيــة وأخــرى مســائية(؛ يف حيــن تواجــدت ضمــن 44 مدرســة ثــاث فتــرات دوام بســبب 

.COVID-19 انتشــار فيــروس

عدد فترات الدوام يف املدرسة05

شكل )33( عدد/نسبة املدارس حسب املراحل الّتعليمّية

يبلــغ عــدد أيــام الــدوام املدرســي يف ســوريا 5 أيــام يف األســبوع؛ تبــدأ مــن يــوم األحــد وتنتهــي يــوم الخميــس، ويبــدأ اليــوم 
الدراســي يف الســاعة 8 صباحــا؛ ويتكــون مــن خمســة دروس بالنســبة للمرحلــة االبتدائيــة؛ مــع اســتراحة ملــدة 30 دقيقــة بعــد 
كل حصتيــن دراســيتين؛ وينتهــي الــدوام بالنســبة لطــاب املــدارس االبتدائيــة يف الســاعة 12:45 بعــد الظهــر؛ إذا كانــت املدرســة 
ــرة  ــدأ الفت ــائية(؛ فتب ــة واملس ــن )الصباحي ــام الفترتي ــق نظ ــة تطب ــت املدرس ــن إذا كان ــدة؛ يف حي ــرة دوام واح ــام فت ــع نظ ب تتَّ
ــرة  ــك ينتهــي اليــوم الّدراســي لطــاب الفت ــرة يف تمــام الســاعة 11:30 )وبذل ــا وتنتهــي الفت الصباحيــة يف الســاعة 7:30 صباًح
الصباحيــة(؛ وتبــدأ الفتــرة املســائية يف الســاعة 12:00 ظهــرًا وتنتهــي يف الســاعة 16:00 )وبذلــك ينتهــي اليــوم الدراســي لطــاب 
الفتــرة املســائية(؛ ويتبــادل الطــاب الفترتيــن الصباحيــة واملســائية أســبوعيا. وحســب نظــام التعليــم يف ســوريا؛ يجــب أن يحضــر 
طــاب املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة درســا إضافًيــا سادســا؛ وبذلــك ينتهــي اليــوم الدراســي بالنســبة لطــاب هــذه املراحــل يف 
ــة  ــدروس التطبيقي ــل الزراعــة والتجــارة والصناعــة بعــض ال ــوي مث ــم املهنــي الثان الســاعة 13:30 ظهــرًا؛ وتشــمل مناهــج التعلي
التــي يجــب ىلع الطــاب حضورهــا يف املســاء. إن اعتمــاد فترتــي الــدوام ضمــن املــدارس يعكــس أحــد أشــكال اكتظــاظ الطــاب؛ 
حيــث أن تطبيــق فترتــي الــدوام ضمــن املــدارس هــو حــّل لعــدم توفــر عــدد مــدارس يتناســب مــع أعــداد الطــاب امللتحقيــن؛ 
ــية  ــل املدرس ــا ىلع املراح ــن تطبيقه ــن ال يمك ــط يف حي ــي فق ــم االبتدائ ــة التعلي ــاب مرحل ــدوام ىلع ط ــا ال ــق فترت وُتطب
املتقدمــة )اإلعداديــة والثانويــة(؛ حيــث تحتــاج املراحــل املدرســية املتقدمــة لعــدد أكبــر مــن ســاعات التعليــم األســبوعي ممــا 
يجعــل تواجدهــم يف املدرســة ألربــع ســاعات غيــر كايف )أربــع ســاعات هــي الفتــرة التــي يقضيهــا الطــاب يف املدرســة عنــد 

االلتحــاق بمــدارس تحتــوي فترتــي دوام(.

بســبب انتشــار فيــروس COVID-19؛ اعتمــدت املــدارس املكتظــة بالطــاب نظــام ثــاث فتــرات دوام للطــاب؛ وذلــك للتقليــل مــن 
عــدد الطــاب يف فتــرة الــدوام الواحــدة؛ ويلتحــق طــاب كل فتــرة دراســية باملدرســة ملــدة 3 ســاعات فقــط، يف شــمال غــرب 

ســوريا تواجــدت 30 مدرســة يف محافظــة إدلــب يلتحــق فيهــا الطــاب
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المناهج	الدراسية
القســــم	السابع
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ــين  ــن يف تحس ــاعدة املتعلمي ــل ملس ــة عم ــو خط ــج ه ــاج، “املنه ــم INEE 31  املنه ــر التعلي ــى ملعايي ــد األدن ــرِّف الح ُيع
معرفتهــم ومهاراتهــم، إنــه ينطبــق ىلع برامــج التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي، ويجــب أن يكــون مالئمــًا ومتأقلمــًا مــع 

ــم، التقييمــات، أســاليب التدريــس”. كل املتعلميــن، إنــه يشــمل أهــداف ومســتوى التعّل

تبّيــن مــن خــال الدراســة أن %47 )1,567 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة ُتــدّرس منهــاج النظــام املعــّدل )منهــاج املعارضــة(؛ 38% 
)1,255 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة ُتــدّرس املنهــاج الصــادر عمــا تســمى بقــوات ســورية الديمقراطيــة SDF؛ و%6 )213 مدرســة( 
ــا ُيعــرف باملنهــاج املســّرع؛ كمــا تواجــدت مدرســة  ــدّرس منهــاج اليونيســيف أو م ــدّرس منهــاج النظــام؛ و%8 )273 مدرســة( ت ُت

واحــدة تــدرس منهــاج خــاص بالجهــة الداعمــة وهــو منهــاج دينــي.

ياحــظ انخفــاض نســبة املــدارس التــي تــدرس منهــاج النظــام الســوري باملقارنــة مــع اإلصــدار الســابق مــن تقريــر املــدارس30 يف 
ســوريا )بلغــت نســبة املــدارس التــي تــدرس منهــاج النظــام يف اإلصــدار 05؛ مــن التقريــر %16 مــن املــدارس(؛ باملقابــل ارتفعــت 
ــر  ــك ارتفعــت نســبة املــدارس التــي تــدرس منهــاج اليونســف؛ ويظهــر التغي نســبة املــدارس التــي تــدرس منهــاج SDF؛ وكذل
بشــكل واضــح يف نســب املناهــج املســتخدمة يف شــرق ســوريا؛ حيــث أجبــرت SDF؛ املــدارس ىلع اعتمــاد مناهجهــا والحقــت 
كافــة املدرســين الذيــن يدرســون منهــاج النظــام؛ رفــض املدرســين واألهالــي يف محافظتــي ديــر الــزور والرقــة تدريــس مناهــج 

SDF؛ ممــا أجبــر SDF؛ ىلع الســماح لهــم بتدريــس منهــاج اليونســف.

املناهج الّدراسية املستخدمة01

شكل )34( عدد/نسبة املدارس حسب نوع املنهاج املستخدم يف املدارس التي تدرس نوع واحد من املنهاج

30 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2019/12/School-in-Syria-2019_Ar_IMU__.pdf
31 .https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf 
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منهاج النظام:

 قبــل انــدالع الحــرب يف ســوريا، كان هنــاك منهــاج واحــد صــادر عــن وزارة التربيــة والّتعليــم؛ وُســّمي هــذا املنهــاج يف هــذا 
ــت  ــام الدراســي 2017-2018؛ وتّم ــدة خــال الع ــة جدي ــد أصــدر النظــام الســوري مناهــج تعليمّي ــر بمنهــاج النظــام؛ وق التقري
إعــادة كتابــة جميــع الكتــب املدرســّية تقريبــا )50 كتــاب مدرســي(، ويعتبــر هــذا التغييــر األســرع مــن نوعــه يف تاريــخ النظــام؛ 
حيــث أّن املناهــج كانــت ُتغّيــر بشــكل تدريجــي قبــل انــدالع الحــرب يف ســوريا؛ ويبــدأ تغييــر املناهــج مــن الصفــوف الدنيــا 

وُتغّيــر املناهــج يف الصفــوف األىلع تدريجيــا.

منهاج النظام امُلعّدل )منهاج حكومة املعارضة(: 

اســتخدمت مديرّيــة التربيــة التابعــة للحكومــة الســورّية املؤّقتــة منهــاج النظــام الســوري قبــل الحــرب كأســاس للمنهــاج الــذي 
تســتخدمه حاليــا، فقــد قــام معلمــون خبــراء بإجــراء تغييــرات يف هــذه املناهــج32  يف عــام 2014؛ وشــملت التغييــرات التــي 
تــم إجراؤهــا ىلع هــذا املنهــاج إزالــة املعلومــات التــي تمّجــد النظــام الســوري مــع املحافظــة ىلع املحتــوى العلمــي للمــادة 
التدريســّية، وقامــت مديريــة التربيــة يف الحكومــة الســورّية املؤقتــة؛ وبدعــم مــن املنظمــات الدوليــة بطباعــة نســخ منّقحــة 

مــن املناهــج املدرســّية ووّزعــت الكتــب املدرســّية يف املناطــق التــي يمكــن أن تصــل إليهــا.

 :SDF منهاج ما تسمى بقوات سورية الديمقراطية

أصــدرت SDF مناهــج دراســّية جديــدة صــادرة عــن التربيــة التابعــة للحكومــة املزعومــة روج آفــا؛ وكتبــت هــذه املناهــج باللغــة 
ــة؛ وتعتبــر مناهــج SDF مختلفــة تمامــا عــن كافــة  ــة وهــي مــادة غيــر إلزامّي العربيــة باإلضافــة لوجــود مــادة اللغــة الكردّي

املناهــج التــي يتــم تدريســها يف ســوريا مــن حيــث املــادة العلمّيــة واألفــكار السياســّية والتاريــخ املطــروح ضمــن املناهــج.

منهاج اليونيسيف )املنهاج املسّرع(: 

“عّممــت وزارة تربيــة33  النظــام ىلع مديرّياتهــا يف املحافظــات كاّفــة آليــة تطبيــق منهــاج الفئــة ب والتــي تأتــي يف ســياق 
ــر املــواد واملتابعــة  ــوزارة ومنظمــة اليونيســيف لعــام 2015؛ واملتضّمنــة تحســين جــودة الّتعليــم مــع تطوي التعــاون بيــن ال
املنهجّيــة )تطويــر مــواد الّتعليــم التعويضــي املناهــج الفئــة ب( ويســتهدف منهــاج الفئــة ب األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهم 
بيــن 8- 15 ســنة ولــم يســبق لهــم االلتحــاق باملدرســة )الزالــوا أّمييــن( أو األطفــال الذيــن يعــودون إلــى املــدارس بعــد التســّرب 
)ملــدة عــام ىلع األقــل(؛ بمــن فيهــم األطفــال الذيــن خضعــوا لبرامــج تأهيليــة يف املراكــز التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعّيــة 
ــق  ــي وف ــم األساس ــدارس التعلي ــة بم ــة ملحق ــعب خاص ــال يف ش ــؤالء األطف ــل ه ــة؛ وُيقب ــات التربي ــى مديري ــون إل املحال
ســوّيتهم التعليمّيــة؛ ويطّبــق عليهــم منهــاج وخّطــة دراســّية وضعتــا مــن قبــل وزارة التربيــة؛ حيــث يجتــازون الصفــوف مــن 1 
حتــى 8 وفــق أربعــة مســتويات ووفــق الخّطــة واملناهــج املوضوعيــن بأربــع ســنوات؛ وتضّمنــت اآلليــة التعليمــات التنفيذّيــة 
ملشــروع منهــاج الفئــة ب التــي تقــوم ىلع فكــرة تصميــم مناهــج لتدريــس كل عاميــن دراســيين بعــام واحــد، بحيــث يــدّرس 
كل طالــب يف الفئــة ب يف فصــل دراســي واحــد منهــاج يحتــوي ىلع املعلومــات األساســية لســنة دراســية كاملــة؛ ويخضــع 
الطالــب إلــى امتحــان يف نهايــة كل فصــل لانتقــال مــن صــف إلــى صــف يف نفــس املســتوى؛ وحــّددت اآلليــة معاييــر اختيــار 
املــدارس )الرســمية فقــط( التــي ســيتم تطبيــق مناهــج الفئــة ب فيهــا، وتمّثلــت اآلليــة بـــ )نســب التســّرب- عــدد الوافديــن- 
إمكانيــة افتتــاح شــعبة يف املدرســة املدرجــة باملشــروع- مراعــاة التوزيــع الجغــرايف(؛ كمــا اشــترط اآلليــة معاييــر اختيــار 
املعلــم الــذي ســُيدرِّس مناهــج الفئــة ب أن يكــون مــن داخــل املــاك؛ ويخضــع لــدورات تدريبّيــة يف املناهــج والكتــب التــي 
ســيتم تدريســها؛ واســتيعاب تلــك املناهــج بجميــع عناصرهــا )أهدافهــا محتواهــا- طريقــة تعليمهــا- أســاليبها- تقويمهــا(؛ 
والطــرق واألســاليب الواجــب إّتباعهــا لتنفيــذ هــذا املنهــاج وتحقيــق األهــداف املرجــوة منــه والتكّيــف مــع الظــروف املحيطــة 
ــة التــي تتناســب مــع تلــك الظــروف؛ يذكــر أن بــدء تطبيــق املنهــاج املذكــور للمســتوى  ــم؛ وإّتبــاع الطــرق التعليمّي باملتعّل
األول والثانــي )مســتوى أول يتضّمــن الصــف األول والثانــي؛ ومســتوى ثانــي ويتضّمــن الصفيــن الثالــث والرابــع( مــع بدايــة العــام 
الدراســي 2015- 2016؛ وســيّطبق يف 200 مدرســة ىلع مســتوى القطــر حســب الخّطــة كمرحلــة أولــى ويف املــدارس التــي 

تحّددهــا مديرّيــات التربيــة للمســتويين األول والثانــي مــع مراعــاة معاييــر االختيــار” 

شكل )35( عدد/نسبة املدارس حسب تدريسها ألكثر من نوع منهاج

32 .http://en.etilaf.org/all-news/news/interim-ministry-of-education-adopts-a-revised-curriculum-for-syrian-schools.html  
33 .https://qrgo.page.link/XipKT
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ســاهمت الحــرب يف ســوريا يف تعــّدد املناهــج التــي يتــم تدريســها يف جميــع املحافظــات، ويعــود هــذا األمــر إلــى عــّدة أســباب 
أهمهــا ســعي الطــاب للحصــول ىلع الشــهادات التعليمّيــة األكثــر اعترافــا ممــا يجعلهــم يدرســون مناهــج تخّولهــم الحصــول ىلع 
هــذه الشــهادات؛ أو اعتمــاد مناهــج معّينــة مــن قبــل القــوى املســيطرة؛ أو وجــود طــاب متأخريــن دراســيا )ال تتناســب أعمارهــم 

مــع مراحلهــم الدراســّية(.

يوجد قسمان مختلفان لالمتحانات والشهادات الدراسّية يف سوريا:

القســم األول هــي املراحــل االنتقالّيــة وتتّضمــن الصفــوف الدراســّية مــن 1- 8 والصّفــان الدراســيان 10 و11؛ حيــث يتــم إجــراء  	
امتحانــات هــذه املراحــل ضمــن املدرســة ويحصــل الطالــب ىلع شــهادة صــادرة عــن إدارة املدرســة )قــد تحمــل ختــم مديرّيــة 

لتربية(. ا

ــر  	 ــتوى القط ــات ىلع مس ــا امتحان ــرى له ــوف 9 و12؛ وُتج ــة للصف ــة والثانوّي ــهادتان اإلعدادّي ــي الش ــي ه ــم الثان القس
ــهادة  ــذه الش ــون ه ــترط أن تك ــم )ويش ــة والتعلي ــن وزارة التربّي ــهاداتها ع ــدر ش ــيطرة وتص ــة املس ــي الجه ــوريا( أو أراض )س

ــان(. ــراء االمتح ــن إج ــؤولة ع ــة املس ــن الجه ــة م ــة ومختوم مصّدق

خــال ســنوات الحــرب الدائــرة يف ســوريا قــد يتــم تدريــس أكثــر مــن نــوع منهــاج دراســي ضمــن بعــض املــدارس؛ حيــث يتــم 
ــة أّن %99 )3,309  ــج الّدراس ــرت نتائ ــة، أظه ــة والثانوّي ــهادتين اإلعدادّي ــر للش ــاج آخ ــة ومنه ــل االنتقالّي ــاج للمراح ــاد منه اعتم
مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم ُتــدّرس املنهــاج ذاتــه لكافــة املراحــل الدراســّية؛ 1% )31 مدرســة( 

ــدّرس أكثــر مــن نــوع منهــاج دراســي. مــن مجمــوع املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم ُت

ســأل الباحثــون األهالــي34 عــن املناهــج التــي يرغبــون أن يدرســها أطفالهــم يف مدارســهم؛ أفــاد %70 )4,862 ولــي أمــر طالــب( مــن 
األهالــي أنهــم يرغبــون أن يــدرس أطفالهــم منهــاج النظــام الســوري املعــّدل )منهــاج حكومــة املعارضــة(؛ فيمــا أفــاد 25% )1,727 
ولــي أمــر طالــب( مــن األهالــي أنهــم يرغبــون أن يــدرس أطفالهــم منهــاج النظــام الســوري، وأفــاد %4 )289 ولــي أمــر طالــب( مــن 
األهالــي أنهــم يرغبــون أن يــدرس أطفالهــم املنهــاج الصــادر عــن SDF، وأفــاد %1 )101 ولــي أمــر طالــب( مــن األهالــي أنهــم يرغبــون 

أن يــدرس أطفالهــم منهــاج التعليــم املســّرع )اليونســف(.

استطالع رأي أهالي الطالب: حول املناهج الدراسية التي يرغبون أن 02
يدرسها أطفالهم

شكل )36( عدد/نسبة األهالي الذين تمت مقابلتهم حسب املناهج التي يرغبون أن يدرسها أطفالهم

أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,522 فــردًا لديهــم أطفــال يف ســن املدرســة )داخــل املــدارس وخارجهــا( يف 5 محافظــات، %30مــن األفــراد الذيــن تــّم . 34
اســتطاع آرائهــم إنــاث و%70 ذكــور، %72مــن املجتمــع املضيــف و%28مــن النازحيــن.
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يعــرض التقريــر املــواد الدراســية التــي تتضمنهــا املناهــج ىلع مســتوى الّتعليــم األساســي بحلقتيــه األولــى والثانيــة والّتعليــم 
الثانــوي؛ حيــث يــزداد عــدد املــواد التــي ُتــدرس للطــاب مــع التقــدم باملراحــل التعليميــة؛ وشــمل التقييــم املــواد األساســّية يف 
املنهــاج الدراســي فيمــا تتواجــد مــواد أخــرى متّممــة لــم ُتســرد )كمــواد الفلســفة والتربيــة الدينيــة والوطنيــة(؛ ولــم يتــم التمييــز 
ــة  ــيطرة )الحكومــة الســورّية املؤقت ــم تدريســها بحســب مناطــق الّس ــواع املختلفــة مــن املناهــج املدرســّية التــي يت ــن األن بي

.)SDFوالنظــام الســوري ومناطــق ســيطرة

يف تقريــر “املــدارس يف ســوريا”، تغّطــي البيانــات التــي تــّم جمعهــا ســت مــواد أساســّية فيمــا يتعلــق بالحلقــة األولــى مــن 
التعليــم األساســي )1-4( وهــي الرياضّيــات والّلغــة العربّيــة والّلغــة اإلنكليزّيــة والّرســم واملوســيقا والّرياضــة، وقــد تبّيــن مــن خــال 
الدراســة أّن 10% )275 مدرســة( مــن مــدارس الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي ال ُتــدّرس مــادة واحــدة؛ و10% )282 مدرســة( ال 
ُتــدّرس مادتيــن؛ و16% )450 مدرســة( ال ُتــدّرس ثــاث مــواد؛ و5% )149 مدرســة( ال ُتــدّرس أربــع مــواد؛ وتبيــن أن القســم األكبــر مــن 
املــواد التــي ال ُتــدّرس هــي الّرســم واملوســيقا والرياضــة إلــى جانــب عــدد قليــل مــن املــدارس ال ُتــدّرس فيهــا الّلغــة اإلنكليزّيــة.

املواد الدراسية التي تتضمنها املناهج الدراسية03

شكل )37( عدد/نسبة املدارس التي تحتوي ىلع حلقة أولى تعليم أساسي )4-1( حسب عدد املواد التي ال يتم تدريسها

وبالّنســبة للحلقــة الثانيــة مــن التعليــم األساســي )9-5(؛ فقــد غّطــت عملّيــة جمــع البيانــات ثاثــة عشــر مــادة أساســّية وهــي 
ــة والّتاريــخ والجغرافيــة وتقنيــات  ــاء والكيميــاء والعلــوم الطبيعّي ــة والعلــوم والفيزي ــة والّلغــة اإلنكليزّي ــات والّلغــة العربّي الرياضّي
الحاســوب والّرياضــة واملوســيقا والّرســم، تبّيــن مــن خــال الدراســة أّن %6 )153 مدرســة( مــن مــدارس الحلقــة الثانيــة مــن التعليــم 
األساســي ال ُتــدّرس مــادة واحــدة؛ و%11 )265 مدرســة( ال ُتــدّرس مادتيــن؛ و%9 )227 مدرســة( ال ُتــدّرس ثــاث مــواد؛ و%9 )223 مدرســة( 
ــة  ــة الثاني ــواد؛ يف الحلق ــت م ــدّرس س ــة( ال ُت ــواد؛ و%3 )82 مدرس ــس م ــدّرس خم ــة( ال ُت ــواد؛ و%1 )29 مدرس ــع م ــدّرس أرب ال ُت
مــن التعليــم األساســي؛ وغالبــا ال يتــم تدريــس الّرياضــة ومــواد الفنــون )املوســيقا والّرســم( حيــث يرّكــز املدّرســون ىلع املــواد 
األساســّية فقــط؛ وال ُتــدّرس مــادة تقنيــات الحاســوب بســبب عــدم توفــر قاعــات حاســوب مجّهــزة يف املــدارس؛ وتواجــد قســم 

مــن املــدارس ال ُتــدّرس ضمنهــا مــواد الفيزيــاء والكيميــاء والّتاريــخ والجغرافيــة.
شكل )38( عدد/نسبة املدارس التي تحتوي ىلع حلقة ثانية تعليم أساسي )9-5( حسب عدد املواد التي ال يتم تدريسها

ــات والّلغــة  ــة جمــع البيانــات ثاثــة عشــر مــادة أساســّية وهــي الرياضّي ــة )12-10(، فقــد غّطــت عملّي ــة الثانوّي وبالّنســبة للمرحل
العربّيــة والّلغــة اإلنكليزّيــة والعلــوم والفيزيــاء والكيميــاء والعلــوم الطبيعّيــة والّتاريــخ والجغرافيــة وتقنيــات الحاســوب والّرياضــة 
ــدّرس مــادة واحــدة؛ و8% )19  ــن مــن خــال الدراســة أّن %6 )14 مدرســة( مــن مــدارس التعليــم الثانــوي ال ُت واملوســيقا والّرســم، تبّي
ــدّرس أربــع مــواد؛ و%6 )14 مدرســة( ال  ــدّرس ثــاث مــواد؛ و%10 )23 مدرســة( ال ُت ــدّرس مادتيــن؛ و%13 )29 مدرســة( ال ُت مدرســة( ال ُت
ُتــدّرس خمــس مــواد؛ و%2 )5 مدرســة( ال ُتــدّرس ســت مــواد؛ يف املرحلــة الثانوّيــة غالبــا ال يتــم تدريــس الّرياضــة ومــواد الفنــون 
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ســأل الباحثــون املدّرســين35 عــن رأيهــم باملناهــج التــي يدّرســونها باملقارنــة مــع املناهــج املســتخدمة قبــل بــدء الحــرب يف 
ســورية عــام 2011 واعتمــاد عــدة أنــواع مــن املناهــج الدراســّية؛ أفــاد %42 )1,952 مدّرســا( مــن املدرســين عــن عــدم وجــود تغيــر 
ُيذكــر باملناهــج، وأفــاد %30 )1,408 مدّرســا( أن املناهــج الحاليــة أفضــل مــن املناهــج قبــل عــام 2011، وأفــاد %24 )1,122 مــدّرس( 
مــن املدّرســين أن املناهــج قبــل عــام 2011 أفضــل مــن املناهــج الحاليــة، وكان جــواب %4 )192 مدّرســا( مــن املدّرســين أنهــم ال 
يعرفــون الفــرق بيــن املناهــج الحاليــة واملناهــج قبــل عــام 2011؛ وىلع األرجــح أنهــم امتهنــوا التدريــس بعــد عــام 2011 لذلــك ال 

يســتطيعون املقارنــة. 

استطالع رأي املدّرسين: آرائهم حول نوعية املناهج املستخدمة04

شكل )40( عدد/نسب املدرسين الذين تمت مقابلتهم حسب رأيهم باملناهج الحالية باملقارنة مع املناهج قبل 2011

شكل )39( عدد/نسبة املدارس التي تحتوي ىلع تعليم ثانوي )13-10( حسب عدد املواد التي ال يتم تدريسها

ــدم  ــبب ع ــوب بس ــات الحاس ــادة تقني ــدّرس م ــط؛ وال ُت ــّية فق ــواد األساس ــون ىلع امل ــز املدّرس ــث يرّك ــم( حي ــيقا والّرس )املوس
توّفــر قاعــات حاســوب مجّهــزة يف املــدارس؛ وتواجــد قســم مــن املــدارس ال ُتــدّرس ضمنهــا مــواد الفيزيــاء والكيميــاء والّتاريــخ 
والجغرافيــة؛ وباإلضافــة لعــدم تدريــس املــواد الســابقة األساســية ال ُتــدرس مــواد أخــرى متممــة مثــل الفلســفة والوطنّيــة والتــي 
ــة يف  ــات الشــهادة الثانوي ــة يف امتحان ــن ال تكــون مضّمن ــة يف مناطــق النظــام يف حي ــات الشــهادة الثانوّي تتضمنهــا امتحان

.)SDFمناطــق الّســيطرة األخــرى )مناطــق ســيطرة املعارضــة ومناطــق ســيطرة

أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم . 35
مــن اإلنــاث و%57مــن الذكــور.
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تبّيــن الدراســة عــدم تدريــس كافــة املــواد التعليمّيــة ضمــن املناهــج الدراســّية ويرجــع ذلــك إلــى ســبيين رئيســين، حــذف هــذه 
املــواد مــن املناهــج التدريســّية والــذي تصــّدر قائمــة األســباب يف %37 )540 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس العاملــة حيــث 
ُحذفــت فيهــا بعــض املــواد مــن املنهــاج الدراســي؛ وغيــاب املدّرســين املختّصيــن يف %30 )427 مدرســة( مــن املــدارس أّدى 
إلــى عــدم تدريــس بعــض املــواد؛ ويف %25 )360 مدرســة( كان الســبب الرئيســي لعــدم تدريــس بعــض املــواد هــو إلغــاء تدريســها 
ــرة انتشــار فيــروس COVID-19؛ ممــا دفــع املعلميــن للتركيــز ىلع  ــدوام يف فت ــك نتيجــة تخفيــض عــدد ســاعات ال ــا؛ وذل مؤقت
ــر نســخ كافيــة مــن املنهــاج إلــى عــدم تدريــس  املــواد األساســية وحــذف بعــض املــواد، ويف %8 )117 مدرســة( أّدى عــدم توّف

بعــض املــواد.

أسباب عدم تدريس كافة مواد املناهج املدرسية05

شكل )41( عدد/نسبة املدارس حسب األسباب الرئيسية لعدم تدريس كافة املواد ضمنها

تعكــس النســبة التــي يتــم تدريســها مــن املنهــاج املقــّرر للطــاب والــذي يخولهــم تجــاوز املرحلــة الدراســّية أحــد أشــكال الجدوى 
مــن العمليــة التعليمّيــة، وتعّبــر عــن التــزام املدّرســين بالخطــة الســنوّية املقــررة مــن مديرّيــات التربّيــة، ولكّنهــا ال تعكــس بشــكل 
ــر  ــج الدراســة، دّرســت %12 )403 مدرســة( فقــط مــن املــدارس امُلَقّيمــة أكث ــي للطــاب؛ وحســب نتائ حقيقــي املســتوى الفعل
مــن %81 مــن املنهــاج الدراســي خــال العــام الدراســي 2020-2019؛ ودّرســت %22 )742 مدرســة( مــا بيــن %61 و%80 مــن املناهــج 
املدرســّية؛ ودّرســت %39 )1,291 مدرســة( مــا بيــن %41 و%60 مــن املنهــاج املدرســي؛ ودّرســت %13 )436 مدرســة( بيــن %21 و%40 مــن 

املناهــج املدرســّية؛ ودّرســت %14 )468مدرســة( مــن املــدارس أقــل مــن %20 مــن املناهــج الدراســّية املقــررة. 

النسبة املئوية من املناهج التي تّم تدريسها خالل العام الدراسي املاضي06

شكل )42( عدد/نسبة املدارس حسب النسبة التي تم تدريسها من املنهاج خالل العام الفائت
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مــع بدايــة عــام 2020؛ بــدأت قــوات النظــام حملــة عســكرية ىلع محافظــة إدلــب واألريــاف املتصلــة بهــا مــن محافظتــي حلــب 
ــدوام املدرســي يف  ــق ال ــى تعلي ــا أدى إل ــب؛ مم ــد القصــف ىلع محافظــة إدل ــة العســكرية مــع تصعي ــاة؛ وترافقــت الحمل وحم
ــيطرة  ــكرية بس ــة العس ــت الحمل ــزوح؛ انته ــركات الن ــكرية وح ــال العس ــة األعم ــب نتيج ــة إدل ــدارس محافظ ــن م ــر م ــم كبي قس
النظــام ىلع 125 مدينــة وبلــدة يف أريــاف إدلــب الشــرقية والجنوبيــة وريــف حلــب الغربــي وريــف حمــاة الشــمالي؛ ليبــدأ انتشــار 
فيــروس COVID-19؛ ممــا أدى لبــدء تعليــق الــدوام املدرســي يف ســورية؛ ولــم يــداوم القســم األكبــر مــن الطــاب يف ســورية إلــى 
ــم تتمكــن مــن انهــاء  ــرر أن 88% مــن املــدارس ل مدارســهم خــال الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي 2019- 2020، وهــو مــا يب
القســم األكبــر مــن املناهــج الدراســية املقــررة؛ يف حيــن أن 12% )403 مدرســة( فقــط مــن املــدارس تمكنــت مــن انهــاء أكثــر مــن 

80% مــن املناهــج املقــررة عــن طريــق أســاليب التعليــم عــن ُبعــد خــال تعليــق الــدوام املدرســي.

وّزعــت القــوى املســيطرة 37% مــن الكتــب املدرســّية يف املــدارس املقّيمــة وكان التوزيــع يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا 
ــب  ــوع الكت ــن مجم ــة( 33% م ــورّية املؤقت ــة الس ــة )الحكوم ــة املعارض ــة لحكوم ــة الّتابع ــة الّتربي ــت مديري ــوى؛ ووّزع ــذه الق ه
املدرســّية املســتخدمة يف املــدارس امُلَقّيمــة؛ وكانــت 19% مــن مجمــوع الكتــب املدرســّية املســتخدمة هــي كتــب مســتعملة 
يف وقــت ســابق )كتــب تّمــت إعادتهــا مــن الطــاب(، ووّزعــت مديريــة التربيــة التابعــة للنظــام الســوري 5% مــن الكتــب املدرســّية 
املســتخدمة يف املــدارس امُلَقّيمــة؛ ووّزعــت املنظمــات الدولّيــة 4% مــن الكتــب املســتخدمة؛ ووّزعــت املنظمــات املحليــة %3 
مــن الكتــب املســتخدمة، وأظهــرت النتائــج أن 3% مــن الكتــب املتوفــرة يف املــدارس مــن مصــادر أخــرى؛ حيــث اشــترى قســم مــن 
ــا مدرســية ىلع نفقــة املدرســة أو مــن  الطــاب الكتــب املدرســية ىلع نفقتهــم الخاصــة؛ فيمــا طبعــت بعــض املــدارس كتب

م للمدرســة. خــال دعــم خــاص ُقــدِّ

ويؤّكــد الحــد األدنــى ملعاييــر الّتعليــم INEE36 ، ىلع تأميــن الكتــب يف بدايــة العــام الدراســي حيــث نــّص ىلع مــا يلــي “يتــم 
تأميــن مــواد كافيــة للتدريــس والتعليــم ويتــم شــراؤها محليــا، وذلــك بطريقــة مناســبة ذات إطــار زمنــي”. ويجــب أن يتــم تأميــن 
نســخ كافيــة مــن املنهــاج الدراســي يف بدايــة العــام الدراســي تــوّزع ىلع الطــاب فــور التحاقهــم باملدرســة؛ تؤّكــد مصــادر 
املعلومــات أن القســم األكبــر مــن نســخ املنهــاج املدرســي ُتــوّزع بعــد مضــي أكثــر مــن عــّدة أشــهر ىلع بــدء العــام الدراســي.

مصادر الكتب07

شكل )43( النسبة املئوية لكتب املنهاج املوّزعة حسب املصدر

36 .https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf  
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ــة أن 42%  ــر الدراس ــد أظه ــّية؛ وق ــب املدرس ــن الكت ــخة م ــم 795,639 نس ــملها التقيي ــي ش ــة الت ــدارس العامل ــن امل ــر ضم يتوف
)335,008 نســخة كتــاب( مــن نســخ الكتــب املدرســّية مســتعملة ســابقا؛ حيــث درس فيهــا الطــاب يف ســنوات ســابقة وأعادوهــا 
للمدرســة يف نهايــة العــام الدراســي؛ وال ُتحقــق هــذه الكتــب الجــدوى املرجــوة مــن العمليــة التدريســية؛ حيــث أن الطــاب الذيــن 
اســتعملوا الكتــب أجابــوا ىلع التماريــن عليهــا؛ ممــا يحــرم الطــاب الجــدد مــن حــّل التماريــن مــرة أخــرى؛ كمــا أن قســم مــن هــذه 

الكتــب يكــون تالفــا أو أن بعــض الصفحــات مفقــودة.

شكل )44( عدد/ نسبة الكتب الجديدة إلى املستعملة من مجموع الكتب املتوفرة يف املدارس

ــة 424,026 نســخة؛ ممــا يعنــي أن %50 مــن الطــاب  ــغ عــدد نســخ املنهــاج التــي يحتاجهــا الطــاب ضمــن املــدارس العامل بل
ــة مــع اإلصــدار الســابق مــن  ــاج باملقارن ــف باالحتي ضمــن املــدارس ال يملكــون كتــب مدرســّية؛ وياحــظ وجــود انخفــاض طفي
تقريــر املــدارس يف ســوريا؛ حيــث بلــغ عــدد نســخ املنهــاج التــي تحتاجهــا املــدارس يف اإلصــدار الســابق مــن التقريــر )اإلصــدار 
الخامــس37 ( 557,945 نســخة منهــاج دراســي، وبلــغ االحتيــاج يف اإلصــدار الرابــع38 مــن التقريــر 222,378 نســخة منهــاج دراســي؛ 

وبلــغ االحتيــاج يف اإلصــدار الثالــث39  مــن التقريــر 217,519 نســخة منهــاج.

االحتياج لنسخ املنهاج الدراسي08

شكل )45( نسخ املنهاج التي تحتاجها املدارس العاملة

37 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2019/12/School-in-Syria-2019_Ar_IMU__.pdf  
38 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2018/08/Schools_in_Syria_2018_Ar_ACU__IMU.pdf  
39 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/08/Schools-in-Syria-2017_ar_030817_LQ.pdf  
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يقصــد بنســخة املنهــاج مجموعــة كتــب املــواد التــي يتــم تدريســها؛ ويختلــف عــدد الكتــب بحســب املرحلــة الدراســّية؛ يف 
الحلقــة األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي )صــف4-1( يتــراوح عــدد كتــب املنهــاج بيــن 4 إلــى 6 كتــب؛ يف الحلقــة الثانيــة 
مــن الّتعليــم األساســي )صــف -5 9( يتــراوح عــدد الكتــب بيــن 8 إلــى 10 كتــب؛ يف الّتعليــم الثانــوي )صــف 12-10( يتــراوح عــدد 

الكتــب بيــن 10 إلــى 14 كتابــا.

استطالع رأي املدّرسين: آليات التعامل مع نقص نسخ كتب املنهاج 09
املدرسي يف الصفوف

ــون مــع املدّرســين40 ؛ ســألوهم عــن األســاليب املســتخدمة كحــّل ملشــكلة  ــرأي التــي أجراهــا الباحث مــن خــال اســتطاعات ال
النقــص يف نســخ املنهــاج ضمــن الصفــوف، أفــاد %28 )1,684 مدرســا( مــن املدرســين بعــدم وجــود نقــص لكتــب املنهــاج ضمــن 
صفوفهــم، وأفــاد %38 )2,315 مدرســا( أنهــم يكتبــون الــدرس كامــًا ىلع الســبورة، أفــاد %25 )1,533 مدرســا( مــن املدرســين أنهــم 
يشــركون أكثــر مــن طالــب بنســخة منهــاج واحــدة- حســب عــدد نســخ املنهــاج املتوفــرة، أفــاد %7 )447 مدرســا( مــن املدّرســين 
ــدروس ويعيدونهــا ألصحابهــا يف نهايــة كل درس، أفــاد 1% )39  أنهــم يســتعيرون نســخ منهــاج مــن الصفــوف األخــرى إلتمــام ال

مدرســا( مــن املدرســين أنهــم يســتخدمون نســخ منهــاج قديمــة.

شكل )46( عدد/نسب املدرسين حسب آليات تعاملهم مع النقص يف نسخ املنهاج ضمن الصفوف

  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم . 40
مــن اإلنــاث و%57مــن الذكور.
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الّشهادات
القســــم	الثامن
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قبــل األحــداث الدائــرة كانــت الشــهادة الدراســّية تصــدر عــن وزارة الّتربيــة والّتعليــم الّتابعــة للنظــام الســوري للشــهادتين اإلعدادّيــة 
ــة الّتربيــة الّتابعــة  ــة، كمــا تمنــح إدارة املدرســة وثيقــة مدرســّية تســمى بالجــاء املدرســي والــذي يحمــل ختــم مديرّي والثانوّي
لحكومــة النظــام الســوري، بعــد األحــداث الدائــرة أصبحــت الّشــهادات الدراســّية تمنــح مــن عــدة جهــات وذلــك حســب مناطــق 

الّســيطرة املختلفــة.

الجهات املانحة للّشهادات01

شكل )47( الجهات املانحة للشهادات يف املراحل االنتقالية حسب نسبها

شهادة املراحل االنتقالّية: 
ُتعــرف يف ســوريا بوثيقــة الجــاء املدرســي؛ وُتمنــح للصفــوف الدراســية مــن -1 8 والصفيــن الدراســيين 10 و11؛ حيــث يتــم إجــراء 
ــة؛  ــن املدرس ــون ضم ــه املعّلم ــح يضع ــلم للتصحي ــي وس ــج امتحان ــال برنام ــن خ ــة؛ م ــن املدرس ــل ضم ــذه املراح ــات ه امتحان
ويحصــل الطالــب عنــد تجــاوز االمتحانــات ىلع شــهادة صــادرة عــن إدارة املدرســة )قــد تحمــل ختــم مديرّيــة الّتربيــة(؛ ويعكــس 
ــر الجهــة التــي تتبــع لهــا إدارة املدرســة والتــي تخّولهــا منــح الّشــهادات للطــاب. وتبيــن مــن خــال  هــذا القســم مــن التقري
نتائــج الدراســة أن %38 مــن شــهادات املراحــل االنتقاليــة تصــدر عــن املكاتــب التعليميــة يف املجالــس املحليــة؛ حيــث أن كافــة 
شــهادات املراحــل االنتقاليــة يف مناطــق عفريــن وريــف حلــب الشــمالي ورأس العيــن وتــل أبيــض تصــدر عــن املكاتــب التعليميــة 
يف املجالــس املحليــة، كمــا تبيــن أن %37 مــن شــهادات املراحــل االنتقاليــة تصــدر عــن التربيــة التابعــة لـــ SDF؛ وترتفــع نســبة 
الشــهادات الصــادرة عــن SDF يف محافظــات الحســكة والرقــة وديــر الــزور يف ريــف حلــب الشــرقي، وتبيــن أن %15 مــن شــهادات 
املراحــل االنتقاليــة تصــدر عــن املدرســة؛ حيــث تقــدم املدرســة وثيقــة الجــاء والتــي ال تحمــل أي ختــم وتتضمــن توقيــع مديــر 
املدرســة فقــط، وتبيــن أن %8 مــن الشــهادات تصــدر عــن املجمعــات التربويــة التابعــة للمعارضــة يف محافظــة إدلــب، وتصــدر 1% 

شــهادات املراحــل االنتقاليــة عــن التربيــة التابعــة للنظــام.
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شكل )48( الجهات املانحة للشهادات لطالب الشهادتين اإلعدادية والثانوية حسب نسبها

الّشهادتان اإلعدادّية والثانوّية: 
وُتمنــح للصفيــن 9 و12؛ بعــد تجاوزهــم امتحانــات ىلع مســتوى القطــر )ســوريا( أو أراضــي الجهــة املســيطرة؛ حيــث يتــم وضــع 
أســئلة موّحــدة لكافــة الطــاب وُســّلم  تصحيــح موّحــد؛ وتصــدر شــهاداتها عــن وزارة الّتربيــة والّتعليــم حســب تبعيتهــا )تختلــف 
التبعيــة حســب جهــة الســيطرة يف كل مــن غــرب ســوريا أو شــرق ســوريا أو مناطــق النظــام،  ويشــترط أن تكــون هــذه الشــهادة 
ــهادتين  ــن الش ــة أن %38 م ــج الدراس ــال نتائ ــن خ ــن م ــان(. وتبي ــراء االمتح ــن إج ــؤولة ع ــة املس ــن الّجه ــة م ــة ومختوم مصّدق
اإلعداديــة والثانويــة تصــدر عــن املكاتــب التعليميــة يف املجالــس املحليــة؛ حيــث أن كافــة هــذه الشــهادات يف مناطــق عفريــن 
وريــف حلــب الشــمالي ورأس العيــن وتــل أبيــض تصــدر عــن املكاتــب التعليميــة يف املجالــس املحليــة، كمــا تبيــن أن %37 مــن 
الشــهادتين اإلعداديــة والثانويــة تصــدر عــن التربيــة التابعــة لـــ SDF؛ وتتركــز هــذه الشــهادات يف شــرق ســورية فقــط، و%19 مــن 
الشــهادتين اإلعداديــة والثانويــة تصــدر عــن تربيــة النظــام الســوري، و%13 مــن الشــهادتين اإلعداديــة والثانويــة تصــدر عــن مديريــة 
ــة الّتابعــة للنظــام الســوري  ــة صــادرة عــن التربّي ــة أو ثانوّي ــة التابعــة للمعارضــة. ويذكــر أن الحصــول ىلع شــهادة إعدادّي التربي

يفــرض ىلع الطــاب الســفر ملناطــق النظــام وتقديــم االمتحانــات هنــاك.

تتمّيــز الشــهادة الّصــادرة عــن حكومــة املعارضــة باالعتــراف بهــا مــن قبــل تركيــا وعــدة دول ضمــن االّتحــاد األورّبــي؛ فيمــا 
ال تعتــرف أي جهــة بالشــهادة الّصــادرة عمــا ُتســمى بقــوات ســوريا الديمقراطيــة SDF؛ وهــو مــا يدفــع قســم مــن الطــالب 
ــة والحصــول ىلع شــهادات  ــة والثانوّي إلــى املخاطــرة والســفر ملناطــق الّنظــام إلجــراء امتحانــات الشــهادتين اإلعدادّي

معتــرف بهــا.
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آليات وصول الطالب للصف الدراسي الحالي02

وقــد أجــرت منظمــة كيمونيكــس الدوليــة دراســة لدعــم االعتــراف بالشــهادات الصــادرة عــن حكومــة املعارضــة؛ وكانــت مقارنــة 
ــة يف  ــات التربي ــع مديري ــاون م ــة UKNARIC وبالتع ــر الدولي ــع املعايي ــام م ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج ــهادات باملناط للش
املناطــق الخاضعــة لســيطرة املعارضــة ووزارة التربيــة بالحكومــة املؤقتــة يف عــام 2017. وشــاركت كيمونيكــس نتائــج الدراســة 

.)Education cluster( ــا ــم يف تركي ــاع التعلي ــع قط م

وعملــت منظمــة قطــر الخيريــة الدوليــة ىلع مشــروع التعليــم االلكترونــي يف محافظــة إدلــب؛ وكان الشــريك املنفــذ للمشــروع 
منظمــة بنيــان؛ وتــم منــح شــهادات مــن city & guilds؛ حيــث تمــت مراقبــة العمليــة االمتحانيــة عــن بعــد )مراقبــة أونايــن(، 
ومــن أجــل قبــول االعتــراف، أُجريــت زيــارة للمــدارس يف محافظــة إدلــب وتمــت دراســة املنهــاج الســوري املســتخدم. كان املشــروع 
ــة.  ــة الرقمي ــات املدرس ــث فيديوه ــة وب ــة خاص ــة رقمي ــم منص ــم تصمي ــة(، وت ــن العاملي ــة الاجئي ــع WRS )مدرس ــراكة م بالش

الشــهادات التــي منحــت معتــرف بهــا بأكثــر مــن 100 دولــة حــول العالــم، وتــم تنفيــذ املشــروع يف عــام 2019.

توجــد عــدة طــرق النتقــال طــاب املــدارس مــن مرحلــة دراســية إلــى املرحلــة الدراســية األىلع، ثــاث طــرق كانــت موجــودة 
قبــل الحــرب الدائــرة يف ســورية وهــي النجــاح ونقــل الطالــب ألنــه معيــد واســتنفاذ ســنوات الروســب، وفرضــت ظــروف الحــرب 
طريقتيــن جديدتيــن لوجــود الطــاب يف مراحلهــم الدراســية وهمــا ســبر املعلومــات والتســجيل ألول مــرة. وفــرض انتشــار جائحــة 
COVID-19؛ خــال العــام الدراســي -2019 2020؛ طريقــة جديــدة لنقــل الطــاب للمرحلــة الدراســية األىلع؛ فبعــد تعليــق الــدوام 
ــل  ــرارًا بنق ــة ق ــات التربي ــدرت مديري ــة؛ أص ــة امتحاني ــراء أي عملي ــة اج ــة COVID-19؛ وصعوب ــار جائح ــن انتش ــّد م ــي للح املدرس
طــاب املراحــل االنتقاليــة )صــف 8-1 وصــف 10 و11( إلــى املرحلــة الدراســية األىلع؛ واعتمــاد درجاتهــم التعليميــة يف أخــر عمليــة 
ــل تعليــق  ــات الفصــل الدراســي األول مــن العــام الدراســي -2019 2020؛ قب ــة خضعــوا لهــا؛ حيــث أجــرى الطــاب امتحان امتحاني

الــدوام املدرســي؛ واعُتمــدت النتائــج االمتحانيــة لهــذا الفصــل.

بتاريــخ 26 نيســان/أبريل 2020؛ أصــدرت حكومــة النظــام قــرارًا بنقــل جميــع طــاب الصفــوف االنتقاليــة يف مرحلتــي التعليــم 
األساســي والثانــوي إلــى املرحلــة األىلع؛ ووضــع خطــة لتعويــض الفاقــد التعليمــي للطــاب مــع بدايــة العــام الدراســي القــادم، 
ــم  ــات التعلي ــراء امتحان ــب إلج ــد املناس ــد املوع ــيق لتحدي ــة التنس ــم والصح ــي التعلي ــن وزارت ــام م ــة النظ ــت حكوم ــا طلب كم
األساســي والثانــوي بكافــة فروعهــا؛ وذلــك بعــد اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الوقائيــة مــن فيــروس COVID-19؛ وقــررت حكومــة النظــام 

تمديــد تعليــق دوام كافــة الجامعــات العامــة والخاصــة واملعاهــد إلــى بعــد عطلــة عيــد الفطــر.

وبتاريــخ 4 نيســان/ أبريــل 2020؛ أصــدرت مديريــة التربيــة والتعليــم يف إدلــب قــرار رقــم “3431”؛ والــذي نــص ىلع نقــل طــاب 
ــد  ــة؛ وُتعتم ــم الحالي ــي صفوفه ــي تل ــية الت ــوف الدراس ــوي للصف ــي والثان ــم األساس ــي والتعلي ــن مرحلت ــة م ــوف االنتقالي الصف
نتيجــة الفصــل الدراســي الثانــي لتكــون نفــس نتيجــة الفصــل الدراســي األول؛ وكافــة الطــاب الذيــن ليــس لديهــم نتائــج بالفصــل 
الدراســي األول يتــم اجــراء امتحــان لهــم مــع بدايــة العــام الدراســي القــادم )العــام الدراســي -2020 2021( لتحديــد إمكانيــة نقلهــم 

للصفــوف التــي تلــي صفوفهــم.

النجــاح: يف نهايــة العــام الدراســي يخضــع الطــاب المتحانــات شــاملة يف املنهــاج الدراســي املعتمــد والــذي درســوه طــوال . 1
العــام؛ إن اجتيــاز هــذه االمتحانــات يعنــي أنهــم انتقلــوا إلــى الصــف الّتالــي بنجــاح.

ُنقل ألنه معيد: ُيرّفع بعض الطاب إلى الصف الدراسي األىلع عندما يرسبون خال عامين دارسين متتاليين.. 2

اســتنفاذ ســنوات الرســوب: ُيرّفــع الطــاب إلــى الصــف الدراســي األىلع بســبب اســتنفاذ ســنوات الرســوب؛ فعندمــا يرُســب . 3
الطالــب ألكثــر مــن ســنة يف الصــف الدراســي ذاتــه يتــم نقلــه إلــى الصــف األىلع ألنــه لــم يعــد مســموحا لــه بالبقــاء يف 
نفــس الصــف بســبب عمــره غيــر املتناســب مــع أعمــار الطــاب اآلخريــن؛ ويف الوقــت ذاتــه ال يمكــن اســتبعاده مــن املدرســة 
ألّن قانــون التعليــم اإللزامــي يلــزم الطــاب بالذهــاب إلــى املدرســة حتــى إتمــام التعليــم األساســي بحلقتيــه األولــى والثانيــة؛ 
ــه أن  ــا يســمح ل ــم األساســي )الصفــوف 4-1( كم ــن التعلي ــى م ــب ســنتين فقــط يف الحلقــة األول ــب أن يرُس وُيســمح للطال
يرســب ســنتين فقــط يف الحلقــة الثانيــة مــن التعليــم األساســي )الصفــوف 9-5(؛ ويف حــال اســتنفذ هاتيــن الســنتين مــن 
الرســوب املســموح بهمــا ُينقــل الطالــب تلقائيــا للصــف الدراســي األىلع حتــى يف حــال عــدم اجتيــازه االمتحانــات بنجــاح.
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مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع املدّرســين41 ؛ ســألوهم عــن نســبة طابهــم الذيــن تتناســب مراحلهــم 
الدراســية مــع مســتواهم العلمــي؛ ومــن خــال إجابــات املدّرســين تــّم حســاب متوســط لنســب الطــاب الذيــن تتناســب مراحلهــم 
الدراســية مــع مســتواهم العلمــي؛ وقــد تبيــن مــن خــال آراء املدرســين أن %69 فقــط مــن مجمــوع الطــاب يف املــدارس التــي 

شــملها التقييــم تتناســب مراحلهــم الدراســية مــع مســتواهم العلمــي.

يف شــمال غــرب ســوريا؛ بلــغ متوســط نســب الطــاب الذيــن تتناســب مراحلهــم الّدراســية مــع مســتواهم العلمــي يف منطقــة 
عفريــن %81، يف ريــف حلــب الشــمالي %58، يف محافظــة إدلــب 72%.

يف شــمال شــرق ســوريا؛ بلــغ متوســط نســب الطــاب الذيــن تتناســب مراحلهــم الّدراســية مــع مســتواهم العلمــي يف ريــف حلــب 
الشــرقي %70، ويف منطقــة رأس العيــن وتــل أبيــض %69، ويف محافظــة ديــر الــزور %54، ويف محافظــة الرقــة %76، ويف محافظــة 

.66% الحسكة 

استطالع رأي املدّرسين: النسبة املئوية للطالب الذين تتناسب مراحلهم 03
الدراسّية مع مستواهم العلمي

شكل )49( متوسطات نسب الطالب الذين تتناسب أعمارهم مع مراحلهم الدراسية من وجهة نظر املدرسين

ســبر املعلومــات: يف حــال وجــود أطفــال خــارج املدرســة لعــّدة ســنوات )أطفــال متســّربين(؛ ويف حــال وجــود أطفــال . 4
ال يملكــون وثائــق رســمية توّضــح املرحلــة الدراســية التــي أتّموهــا؛ يختبــر مدّرســون مختّصــون قــدرات هــؤالء األطفــال 

باســتخدام اختبــارات ســريعة تحــّدد مســتواهم العلمــي واملرحلــة التعليمّيــة التــي يجــب أن ينضمــوا إليهــا.

التســجيل ألول مــّرة: ُتحــّدد املرحلــة الدراســّية التــي يلتحــق بهــا الطالــب عــن طريــق العمــر أثنــاء التســجيل يف هــذه . 5
املــدارس للمــّرة األولــى؛ يف هــذه الحالــة ال تســتخدم آليــة ســبر معلومــات الطــاب وال ُتطلــب الوثائــق الرســمّية التــي 

تثبــت املرحلــة الدراســّية التــي قــد أتّمهــا الطالــب؛ ويســتثنى هنــا طــاب الصــف األول.

  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم . 41
مــن اإلنــاث و%57مــن الذكور.
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الطـــــالب
القســــم	التاسع

القسم	التاسع:	الطالب
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بلــغ عــدد الطــاب ضمــن املــدارس العاملــة يف اإلصــدار الحالــي مــن تقريــر املــدارس يف ســوريا )العــام الدراســي -2020 2021( 
ــر )العــام الدراســي -2018 2019(  ــغ عــدد الطــاب ضمــن املــدارس العاملــة يف اإلصــدار الخامــس42 مــن التقري ــا؛ وبل 853,719 طالب
ــي -2017 2018(  ــام الدراس ــر )الع ــن التقري ــع43  م ــدار الراب ــة يف اإلص ــدارس العامل ــن امل ــاب ضم ــدد الط ــغ ع ــب؛ وبل 987,967 طال
ــي -2016 2017(  ــام الدراس ــر )الع ــن التقري ــث44  م ــدار الثال ــة يف اإلص ــدارس العامل ــن امل ــاب ضم ــدد الط ــغ ع ــب؛ وبل 861,601 طال
ــر )العــام الدراســي -2015 2016(  ــة يف اإلصــدار الثانــي45  مــن التقري ــغ عــدد الطــاب ضمــن املــدارس العامل ــب؛ وبل 682,731 طال

ــب. 661,071 طال

أعداد الطالب01

شكل )50( مقارنة ألعداد الطالب ضمن املدارس العاملة حسب خمس إصدارات لتقرير املدارس يف سوريا

يف كافــة اإلصــدارات الســابقة مــن تقريــر املــدارس يف ســورية يرتفــع عــدد الطــاب امللتحقيــن باملدرســة باملقارنــة مــع األعــوام 
الســابقة؛ يف هــذا اإلصــدار مــن التقريــر انخفــض عــدد املــدارس العاملــة التــي شــملها التقريــر باملقارنــة مــع اإلصــدار الســابق 
)يف اإلصــدار الحالــي بلــغ عــدد املــدارس العاملــة 3,340 مدرســة عاملــة؛ فيمــا بلــغ عــدد املــدارس العاملــة يف اإلصــدار الســابق 
مــن التقريــر 3,378 مدرســة(؛ إال أن انخفــاض عــدد املــدرس ال يبــرر االنخفــاض يف عــدد الطــاب؛ حيــث انخفــض عــدد املــدارس 
نتيجــة ســيطرة النظــام ىلع 125 مدينــة وبلــدة يف محافظــة إدلــب واألريــاف املتصلــة بهــا مــن محافظــات حلــب وحمــاة؛ ولــم 
ــاك؛ إال أن كافــة طــاب هــذه املــدارس فــروا باتجــاه املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام يف  ــر املــدارس هن يتضمــن التقري
ــر إلــى ارتفــاع  محافظــة إدلــب؛ يشــير االنخفــاض الكبيــر يف عــدد طــاب املــدارس باملقارنــة مــع اإلصــدار الخامــس مــن التقري

معــدالت تســرب األطفــال مــن املدرســة.

لــم يتمكــن باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ مــن زيــارة كافــة املــدارس يف ريــف حلــب الشــمالي وعفريــن رأس العيــن وتــل 
ــدد  ــن أن ع ــق؛ تبي ــذه املناط ــة يف ه ــس املحلي ــة للمجال ــة التابع ــب التربوي ــع املكات ــات م ــة املعلوم ــدى مقاطع ــض، ول أبي
املــدارس املســجلة لــدى مكتــب التربيــة يف عفريــن 264 مدرســة؛ وبحســب إحصائيــات املكاتــب التربويــة يبلــغ عــدد الطــاب 
ضمــن هــذه املــدارس 63,244 طالبــا؛ وتمكــن باحثــو IMU؛ مــن زيــارة 220 مدرســة؛ وقّيــم الباحثــون احتياجــات 33,523 طالبــا، وبلــغ 
ــة  ــب التربوي ــات املكات ــب الشــمالي 661 مدرســة؛ وبحســب إحصائي ــف حل ــة يف ري ــب التربي ــدى مكت عــدد املــدارس املســجلة ل
يبلــغ عــدد الطــاب ضمــن هــذه املــدارس 199,240 طالبــا؛ تمكــن باحثــو IMU؛ مــن زيــارة 261 مدرســة؛ وقّيــم الباحثــون احتياجــات 
55,897 طالبــا، وبلــغ عــدد املــدارس املســجلة لــدى مكتــب التربيــة يف رأس العيــن وتــل أبيــض 429 مدرســة وبحســب إحصائيــات 
ــارة 331 مدرســة فقــط ؛  ــا؛ تمكــن باحثــو IMU؛ مــن زي ــغ عــدد الطــاب ضمــن هــذه املــدارس 53,369 طالب ــة يبل املكاتــب التربوي

ــم الباحثــون احتياجــات 36,572 طالبــا. وقّي

42 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2019/12/School-in-Syria-2019_Ar_IMU__.pdf
43 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2018/08/Schools_in_Syria_2018_Ar_ACU__IMU.pdf  
44 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/08/Schools-in-Syria-2017_ar_030817_LQ.pdf  
45 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2016/03/SchoolsAssessment_Ar_270216.pdf  
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الخريطة )3( عدد الطالب يف املدارس العاملة ىلع مستوى الناحية
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يشــّكل الطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 - 12 ســنة الفئــة العمريــة األكبــر مــن الطــاب يف املــدارس امُلَقّيمــة 81% )688,922 
ــراوح أعمارهــن بيــن 6 12- ســنة 40%  ــي الطــاب املســجلين، وتشــّكل الطالبــات اللواتــي تت ــا مــن كا الجنســين( مــن إجمال طالب
)343,048 طالبــة( مــن العــدد اإلجمالــي للطــاب املســجلين. كمــا يشــكل الطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 13 - 15 ســنة 15% 
)128,644 طالبــا مــن كا الجنســين( مــن العــدد اإلجمالــي للطــاب املســجلين، والطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 - 18 ســنة 

يشــّكلون نســبة %4 )36,083 طالبــا مــن كا الجنســين(.

الشرائح العمرية للطالب02

شكل )51( أعداد/نسب الطالب يف املدارس العاملة حسب الشرائح العمرية

تشــير إحصائيــات الطــاب ضمــن املــدارس إلــى تناقــص يف أعــداد الطــاب يف املراحــل املتقدمــة باملقارنــة مــع مرحلــة التعليــم 
ــن  ــة )الصفــوف -7 9( أقــل مــن عــدد األطفــال الذي ــة اإلعدادي ــى املرحل ــون إل ــن ينتقل ــث أن عــدد األطفــال الذي ــة؛ حي االبتدائي
يكملــون التعليــم االبتدائــي )الصفــوف -1 6(، وينطبــق األمــر نفســه ىلع انتقــال الطــاب بيــن املرحلــة اإلعداديــة إلــى املرحلــة 
الثانويــة )الصفــوف 9 12-(، وُتشــير هــذه النتائــج إلــى تســرب عــدد أكبــر مــن األطفــال يف مراحــل التعليــم املتقدمــة )اإلعداديــة 

والثانويــة( باملقارنــة مــع مرحلــة التعليــم االبتدائيــة.
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تبيــن مــن خــال الدراســة أن %8 )252 مدرســة( فقــط مــن املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم تحتــوي ىلع ريــاض األطفــال 
)مرحلــة التعليــم قبــل االبتدائــي(.

توفر رياض األطفال ضمن املدارس03

شكل )52( توفر رياض األطفال ضمن املدارس

ُيعــّرف الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE 46 ، تنميــة الطفولــة املبكــرة “هــي العمليــات التــي مــن خالهــا ينّمــي األطفــال بيــن 
عمــر 0 و8 ســنوات، صحتهــم الجســدية األمثــل، والوعــي العقلــي، والثقــة العاطفيــة، والكفــاءة االجتماعيــة والجهوزيــة للتعّلــم. 
ــاه والصــرف  يتــم دعــم هــذه العمليــات عبــر سياســات اجتماعيــة وماديــة وبرمجــة شــاملة تضــم خدمــات الصحــة، الغــذاء، املي
الصحــي، النظافــة الشــخصية، التعليــم، وحمايــة الطفــل. يســتفيد كل األطفــال والعائــات مــن برامــج التعليــم العاليــة الجــودة، لكن 
املجموعــات املحرومــة هــي التــي تســتفيد بشــكل أكبــر”. قبــل الحــرب يف ســوريا؛ لــم يكــن التعليــم التمهيــدي شــائعا )مرحلــة 
التعليــم قبــل االبتدائــي(؛ وكان اآلبــاء املهتمــون بالتعليــم التمهيــدي يرســلون أطفالهــم إلــى مــدارس خاصــة؛ ولــم يكــن بوســع 
العديــد مــن العائــات تحّمــل نفقــات التعليــم التمهيــدي الخــاص؛ ويف عــام 2006 أُحــدث فــرع جديــد ضمــن كليــة التربيــة يدعــى 
ريــاض األطفــال؛ ويتخــرج مــن هــذا الفــرع مدرســون مختصــون يف تنميــة مرحلــة الطفولــة املبكــرة، ومــع تزايــد الوعــي لــدى اآلبــاء 

بأهميــة التعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، بــدأت املــدارس تــدرك الحاجــة إلــى فتــح مســتويات للتعليــم التمهيــدي.

تظهــر البيانــات أّن %91 )3,044 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس امُلَقّيمــة الــواردة يف هــذا التقريــر هــي مــدارس مختلطــة حيــث 
ــط؛ و4% )146  ــور فق ــاب الذك ــة للط ــدارس مخصص ــن امل ــة( م ــك %4 )150 مدرس ــاث؛ كذل ــات إن ــور وطالب ــاب ذك ــوي ىلع ط تحت

ــاث فقــط. مدرســة( مخصصــة للطالبــات اإلن

الفصل بين الطالب حسب الجنس يف املدارس04

شكل )53( عدد/ نسبة املدارس حسب الفصل بين الطالب بناًء ىلع الجنس

46 .https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_ 
Minimum_Standards_Handbook_2010)HSP(-Arabic_HiRes.pdf



املدارس يف سوريا 2021

67

قبــل بــدء الحــرب يف ســوريا يبــدأ فصــل الطــاب يف معظــم املــدارس يف املرحلــة اإلعداديــة حســب الجنــس )ُتخصــص مــدارس 
للذكــور وأخــرى لإلنــاث(؛ فيمــا كانــت املــدارس االبتدائيــة )الصفــوف 1- 6( مختلطــة؛ يف حيــن كانــت املــدارس اإلعداديــة والثانويــة 
ــر مــن  ــر مختلطــة؛ وتواجــدت مــدارس مختلطــة لجميــع املراحــل يف بعــض القــرى التــي ال يتوفــر فيهــا عــدد كبي مــدارس غي
ــاالت  ــذه الح ــاب؛ ويف ه ــن الط ــس م ــكل جن ــدارس ل ــص م ــمح بتخصي ــدارس ال يس ــن امل ــل م ــدد القلي ــث أن الع ــدارس؛ حي امل
يتــم الفصــل ىلع مســتوى الصفــوف بوجــود صفــوف مخصصــة للذكــور وأخــرى مخصصــة لإلنــاث. وكانــت بعــض القــرى تحتــوي 
ــة الحــرب يف ســوريا، ونتيجــة للوضــع األمنــي املتدهــور  ــة واحــدة مختلطــة. مــع بداي ــة واحــدة مختلطــة أو ثانوي ىلع إعدادي
الــذي فــرض قيــود ىلع التنقــل؛ أصبحــت املزيــد مــن املــدارس مختلطــة وتســتقبل كا الجنســين. تظهــر نتائــج هــذه الدارســة 
ــة  ــوي املدرس ــن تحت ــة؛ يف حي ــة االبتدائي ــين يف املرحل ــن كا الجنس ــاب م ــوي ىلع ط ــدارس تحت ــن امل ــر م ــبة األكب أن النس
ــن  ــوي املرحلتي ــة تحت ــت املدرس ــإذا كان ــة، ف ــة والثانوي ــل اإلعدادي ــط يف املراح ــين فق ــد الجنس ــن أح ــاب م ــها ىلع ط نفس
ــين يف  ــد الجنس ــف 1- 6( وأح ــة )ص ــة االبتدائي ــين يف املرحل ــا كا الجنس ــون فيه ــف 1- 9( يك ــا )ص ــة مع ــة واالعدادي االبتدائي

ــة )صــف 6- 9(. ــة اإلعدادي املرحل

تبّيــن مــن خــال الدراســة أن %18 مــن الطــاب )153,670 طالبــا( يعيشــون ىلع بعــد أكثــر مــن 1,000 متــر عــن مدارســهم؛ و%38 مــن 
الطــاب )324,413 طالبــا( يعيشــون ىلع بعــد بيــن 500 و1,000 متــر عــن مدارســهم؛ و%44 مــن الطــاب )375,636 طالبــا( يعيشــون 

ىلع بعــد أقــل مــن 500 متــر عــن مدارســهم.

 ُبعد املدارس عن التجمعات السكانية05

شكل )54( عدد/نسب الطالب بحسب املسافة بين بيوتهم ومدارسهم

تختلــف املســافة املناســبة بيــن بيــوت الطــاب ومدارســهم حســب التجمــع الســكاني؛ يف املــدن الكبيــرة والتــي تعتبــر أكثــر 
تنظيمــا يحتــوي كل حــي ىلع عــدة مــدارس ملختلــف املراحــل؛ وتكــون أعــداد املــدراس متناســبة مــع أعــداد الطــاب ضمــن الحي؛ 
ومــن الســهل ىلع الّطــاب الذهــاب إلــى املدرســة ســيرًا ىلع األقــدام؛ وغالبــا ال تتجــاوز املســافة بيــن املــدارس ومســاكن الطــاب 
ــث  ــة حي ــا آمن ــون غالب ــات وتك ــة األوق ــة يف كاف ــل العام ــائل النق ــر وس ــر تتوف ــافة 500 مت ــاوزت املس ــال تج ــرًا؛ ويف ح 500 مت
يســتقلها الكثيــر مــن الــركاب؛ وتنقــل الحافــات الــركاب ضمــن املدينــة يف أماكــن مأهولــة بالســكان ممــا يجعلهــا آمنــة لأطفــال 
ويقلــل احتمــال تعرضهــم للمضايقــات أثنــاء اســتخدام وســائل النقــل، بينمــا يف القــرى التــي تمتــد ىلع مســاحات كبيــرة مــن 
ــازل الطــاب  ــر عــن من ــر مــن 500 مت ــا تكــون املــدارس ىلع بعــد أكث ــة وتكــون فيهــا املســاكن متباعــدة؛ غالب األراضــي الزراعي
وقــد تزيــد املســافة عــن 1,000 متــر؛ وغالبــا تكــون املــدارس االبتدائيــة يف القــرى قريبــة مــن مســاكن الطــاب أو قــد ُتســتخدم 
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املــدارس الريفيــة كحــل مناســب لتجنيــب األطفــال قطــع مســافات طويلــة؛ وفيمــا يخــص املرحلتيــن اإلعداديــة والثانويــة قــد 
يضطــر الطــاب لقطــع مســافات بعيــدة للوصــول إلــى املدرســة؛ حيــث ال تتوفــر مــدارس إعداديــة وثانويــة يف كافــة القــرى؛ وقــد 
ال تتوفــر وســائل النقــل العامــة يف كافــة األوقــات ويف بعــض الحــاالت يكــون اســتخدام وســائل النقــل مــن قبــل األطفــال غيــر 
آمنــا بســبب مــرور هــذه الوســائل يف أماكــن غيــر مأهولــة بالســكان ممــا قــد ُيعــّرض األطفــال للمضايقــات. وبشــكل عــام ال يوجــد 
معاييــر محــددة للمســافة بيــن املــدارس ومســاكن الطــاب؛ حيــث تعتمــد ىلع طبيعــة البيئــة التــي يســكنها األطفــال )ريفيــة 
أو حضريــة( وىلع توفــر األمــان وســهولة الوصــول إلــى املدرســة مــن حيــث توفــر وســائل نقــل عامــة آمنــة ومناســبة وتتماشــى 

تكاليفهــا مــع املســتوى املعيشــي للطــاب وال ُتحّمــل األهالــي عــبًء إضافيــا.

وفــق الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE 47 ، “يجــب تحديــد املســافة القصــوى بيــن املتعلميــن وأماكــن التعّلــم وفقــا ملعاييــر 
محليــة ووطنيــة، مــن املهــم األخــذ بعيــن االعتبــار قضايــا األمــن والســامة، وإمكانيــة االســتفادة، مثــل مســاكن الجنــود، األلغــام 
ــع أماكــن  ــن مــن املجتمــع حــول موق ــن، األهــل، وأعضــاء آخري ــة، واألجمــة الكثيفــة يف الجــوار، يجــب استشــارة املتعلمي األرضي
التعليــم واألخطــار املحتملــة”. مــن خــال مصــادر املعلومــات؛ تــّم االستفســار عــن الطــاب الذيــن يعتبــر بعــد املدرســة مناســبا 
لهــم بغــض النظــر عــن املســافة بيــن بيوتهــم ومدارســهم، تبّيــن مــن خــال النتائــج يف 1,018 مدرســة كانــت املســافة مناســبة 
ألكثــر مــن %80 مــن الطــاب، يف 1,179 مدرســة كانــت املســافة مناســبة لـــ -%61 %80 مــن الطــاب، يف 725 مدرســة كانــت املســافة 
مناســبة لـــ -%41 %60 مــن الطــاب، يف 237 مدرســة كانــت املســافة مناســبة لـــ %40-%21 مــن الطــاب، يف 181 مدرســة كانــت 

املســافة مناســبة ألقــل مــن %20 مــن الطــاب.

شكل )55( نسبة الطالب الذين تكون املسافة بين مدارسهم وبيوتهم مناسبة

أظهــرت نتائــج الدراســة أن الطــاب يف %6 )214 مدرســة( فقــط مــن املــدارس العاملــة يتعرضــون ملخاطــر مختلفــة يف طريقهــم 
إلــى املدرســة؛ يف حيــن كان الطريــق إلــى %94 )3,216 مدرســة( مــن املــدارس آمنــا.

تعرض الطالب للخطر يف طريقهم إلى املدرسة06

شكل )56( عدد/نسبة املدارس حسب تعرض الطالب للمخاطر يف طريقهم إلى املدرسة

47 .https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_   
Minimum_Standards_Handbook_2010)HSP(-Arabic_HiRes.pdf
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ــى املــدارس مرورهــم يف أماكــن مزدحمــة بالســيارات؛  جــاء يف مقدمــة املخاطــر التــي يتعــرض لهــا الطــاب يف طريقهــم إل
ومّمــا زاد الخطــر ىلع حياتهــم غيــاب كافــة آليــات ضبــط حركــة املــرور مــن تواجــد شــاخصات وإشــارات مروريــة وطــرق مخططــة 
لعبــور املشــاة وعــدم وجــود شــرطة مــرور، وجــاء باملرتبــة الثانيــة عبــور طــاب املــدارس أماكــن غيــر مأهولــة بالســكان للوصــول 
ــدارس  ــاب امل ــور ط ــة عب ــة الثالث ــاء باملرتب ــات، وج ــرض للمضايق ــاف أو التع ــر االختط ــم لخط ــد يعرضه ــا ق ــهم؛ مم ــى مدارس إل
لحواجــز عســكرية أو مرورهــم يف مناطــق عســكرية للوصــول إلــى مدارســهم؛ ممــا قــد يعرضهــم لخطــر التعــرض ألعمــال عســكرية 
أو حــدوث تفجيــرات، وجــاء باملرتبــة الرابعــة عبــور طــاب املــدارس ملناطــق تحتــوي ىلع ألغــام أو مخلفــات الحــرب للوصــول إلــى 
مدارســهم، ومــن أبــرز املخاطــر التــي يتعــرض لهــا طــاب مــدارس منطقــة عفريــن يف طريقهــم إلــى مدارســهم عبــور الغابــات 

واألجمــة والتــي تكــون خاليــة تمامــا مــن الســكان.

شكل )57( أنواع املخاطر التي يتعرض لها الطالب يف طريقهم إلى املدرسة

ــدام وال يســتخدمون أي وســائل للنقــل؛  ــى املــدارس ســيرًا ىلع األق ــون إل ــن الطــاب يذهب ــن مــن خــال الدراســة أن %93 م تبّي
وال تعكــس هــذه النســبة العاليــة أن املســافة بيــن بيــوت الطــاب ومدارســهم قصيــرة؛ حيــث تبّيــن أن %56 مــن الطــاب تبعــد 
بيوتهــم عــن مدارســهم أكثــر مــن 500 متــر؛ ويقطــع الطــاب مســافات كبيــرة مشــيا ىلع األقــدام للوصــول إلــى مدارســهم، كمــا 
أظهــرت نتائــج الدراســة أن %2 مــن الطــاب يســتخدمون الدراجــات الناريــة للوصــول إلــى املدرســة؛ وغالبــا يكــون هــؤالء طــاب 
املراحــل التدريســية املتقدمــة )اإلعداديــة والثانويــة(؛ حيــث مــن الصعــب ىلع طــاب املرحلــة االبتدائيــة اســتخدام الدراجــات 
الناريــة، ويســتخدم %2 مــن الطــاب وســائل النقــل الخاصــة، ويســتخدم %2 مــن الطــاب وســائل النقــل العامــة، ويســتخدم %1 مــن 

الطــاب الدراجــات الهوائيــة.

وسائل النقل املستخدمة من قبل الطالب للوصول إلى املدرسة07

شكل )58( وسائل النقل املستخدمة من قبل الطالب للوصول إلى املدارس
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ــدوام  ــوا يتأخــرون صباحــا عــن ال ــون مــع الطــاب48 ؛ ســألوهم يف حــال كان ــرأي التــي أجراهــا الباحث مــن خــال اســتطاعات ال
املدرســي؛ ويف حــال كان الطــاب يتأخــرون عــن الــدوام املدرســي مــا هــي أســباب تأخرهــم. أفــاد %48 )3,605 طالبــا( مــن الطــاب 
أنهــم تأخــروا يف وقــت ســابق عــن املدرســة، ومــن الطــاب الذيــن تأخــروا %27 )1,295طالبــا( تأخــروا ألنهــم اســتيقظوا صباحــا 
ــا(  ــوا مرضــى؛ و%12 )553 طالب ــا( تأخــروا ألنهــم كان ــا( تأخــروا ألن الطقــس كان ســيئا؛ و%20 )958 طالب ــن؛ و%23 )1,095 طالب متأخري

تأخــروا بســبب أمــر طــارئ حــدث معهــم.

استطالع رأي الطالب: أسباب التأخر الصباحي عن الدوام املدرسي08

شكل )59( استطالع رأي الطالب، عدد/نسب الطالب الذين تم استطالع آرائهم حسب تأخرهم عن الدوام املدرسي وأسباب التأخر

  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,530 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات. شــكلت اإلنــاث 42% . 48
مــن األطفــال وشــّكل الذكــور %58 مــن األطفــال، كان %73 مــن األطفــال الذيــن شــملهم االســتطاع مــن املجتمــع املضيــف و%27 مــن النازحيــن داخلًيــا، %2 مــن األطفــال 

الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم كانــوا يعانــون مــن إعاقــة.
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تبلــغ عــدد أيــام الــدوام املدرســي خمســة أيــام أســبوعيا؛ تبــدأ مــن يــوم األحــد وتنتهــي يــوم الخميــس؛ ويلتحــق بعــض الطــاب 
باملــدارس أقــل مــن 5 أيــام أســبوعيا وهــو مــا ُصّنــف يف هــذا التقريــر بالغيــاب املتكــرر عــن املدرســة؛ قــد تكــون فتــرة الغيــاب 
متصلــة )لشــهر أو أكثــر بشــكل متواصــل( وقــد تكــون فتــرة الغيــاب منفصلــة )يــوم أو أكثــر أســبوعيا(، يذكــر أن انتشــار فيــروس 
COVID-19؛ زاد مــن معــدالت انقطــاع الطــاب عــن املدرســة، ال يعبــر  االلتــزام هنــا عــن الفتــرات التــي يكــون فيهــا الدوام املدرســي 

.COVID-19 معلقــا ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس

تبّيــن مــن خــال الدراســة أن 16 مدرســة فقــط يتغيــب فيهــا أكثــر مــن %81 مــن الطــاب بشــكل مســتمر؛ و%3 )87مدرســة( يتغيــب 
فيهــا مــا نســبته -%61 %80 مــن الطــاب بشــكل مســتمر؛ و%6 )185 مدرســة( يتغيــب فيهــا مــا نســبته -%41 %60 مــن الطــاب بشــكل 
مســتمر؛ و%11 )366 مدرســة( يتغيــب فيهــا مــا نســبته -%21 %40 مــن الطــاب بشــكل مســتمر؛ و%80 )2,686 مدرســة( يتغيــب فيهــا 
أقــل مــن %20 مــن الطــاب بشــكل مســتمر، وتؤكــد النتائــج تراجــع التــزام الطــاب بالــدوام املدرســي لهــذا العــام باملقارنــة مــع 

األعــوام الســابقة.

التزام الطالب بالدوام املدرسي09

شكل )60( أعداد/نسب املدارس حسب نسب الطالب الذين يتغيبون عن املدرسة باستمرار
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مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب49 ؛ ســألوهم فيمــا إذا كانــوا يتغيبــون عــن املدرســة؛ ويف حــال 
كان الطــاب يتغيبــون عــن املدرســة مــا هــي أســباب تغيبهــم. أفــاد 63% )4,723 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تغيبــوا يف وقــت 
ســابق عــن املدرســة، ومــن الطــاب الذيــن تغيبــوا 47% )3,287 طالبــا( تغيبــوا ألنهــم كانــوا مرضــى، و10% )708 طالبــا( تغيبــوا ألن 
الطقــس كان ســيئا، و10% )688 طالبــا( تغيبــوا ألنهــم كانــوا مضطريــن للبقــاء يف املنــزل مــن أجــل القيــام بأشــياء أخــرى، و%10 

)635 طالبــا( تغيبــوا بســبب أمــر طــارئ حــدث معهــم.

استطالع رأي الطالب: أسباب تغيب الطالب عن املدارس10

شكل )61( عدد/نسب الطالب الذين تم استطالع آرائهم حسب تغيبهم عن املدرسة وأسباب التغيب

  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,530 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات. شــكلت اإلنــاث 42% . 49
مــن األطفــال وشــّكل الذكــور %58 مــن األطفــال، كان %73 مــن األطفــال الذيــن شــملهم االســتطاع مــن املجتمــع املضيــف و%27 مــن النازحيــن داخلًيــا، %2 مــن األطفــال 

الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم كانــوا يعانــون مــن إعاقــة.
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ــرت  ــم؛ اعُتب ــا، وألغــراض هــذا التقيي ــة املدرســية يف ســوريا لتســتوعب 30 طالب ــر مــن الغــرف الصفي ــم العــدد األكب ــم تصمي يت
الغــرف الصفيــة التــي تحتــوي أقــل مــن 30 طالبــا غيــر مزدحمــة؛ واعُتبــرت الغــرف الصفيــة التــي تحتــوي 30– 40 طالبــا متوســطة 
االزدحــام؛ يف حيــن اعُتبــرت الغــرف الصفيــة التــي تحتــوي أكثــر مــن 40 طالبــا مزدحمــة، ويذكــر هنــا أن مــن إجــراءات الحــّد مــن 
انتشــار فيــروس COVID-19؛ ضمــن املــدارس هــو أن يجلــس كل طالــب منفــردًا يف مقعــد؛ وكذلــك تــرك مقعــد فارغــة بيــن كل 

.COVID-19 صفيــن مــن مقاعــد الطــاب؛ ســيتم التطــرق التخــاذ هــذه اإلجــراءات يف قســم مخصــص للحــّد مــن انتشــار

وتظهــر نتائــج الدراســة أّن %7 )218 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة امُلَقّيمــة مزدحمــة الصفــوف، و%21 )697 مدرســة( مــن املــدارس 
العاملــة متوســطة االزدحــام، و%73 )2,425 مدرســة( غيــر مزدحمــة الصفــوف؛ حيــث كان عــدد الطــاب يتناســب مــع حجــم الصفوف.

ازدحام الصفوف الدراسية11

شكل )62( عدد/نسبة املدارس حسب ازدحام الطالب ضمن الصفوف

ــتخدم  ــن يس ــار م ــن االعتب ــذة بعي ــم آخ ــم أن تصم ــق التعلي ــب ىلع مراف ــم INEE 50 ، “يج ــر التعلي ــى ملعايي ــد األدن ــب الح بحس
مســاحات التعّلــم، وكيــف يســتخدمونها، يجــب ىلع املســاحات أن تكــون مناســبة للجنــس، العمــر، القــدرة الجســدية واالعتبــارات 
الثقافيــة لــكل املســتخدمين، يجــب وضــع معيــار محلــي واقعــي للحجــم األقصــى للصــف، ويجــب تــرك مســاحة كافيــة، إذا أمكــن، 

لصفــوف إضافيــة إذا ازدادت نســبة االرتيــاد، لتمكيــن التخفيــض التدريجــي يف اســتخدام دوامــات متعــددة”.

50 .https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010)HSP(-Arabic_HiRes.pdf  
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جــاء يف مقدمــة الصعوبــات التــي يعانــي منهــا الطــاب يف املــدارس عــدم توفــر املــال لــدى األســر لتوفيــر مســتلزمات التعليــم 
ألطفالهــم؛ ويذكــر أن انتشــار فيــروس COVID-19؛ زاد مــن تــردي األوضــاع املعيشــية للطــاب وأســرهم، وجــاء باملرتبــة الثانيــة مــن 
الصعوبــات الخــوف مــن اإلصابــة بفيــروس COVID-19؛ ضمــن املدرســة، وجــاء باملرتبــة الثالثــة إهمــال األهالــي وعــدم متابعتهــم 
ــدوام  ــق ال ــرات تعلي ــذي ارتفعــت معدالتهــا يف فت ــة األطفــال وال ــة الرابعــة عمال للمســتوى التعليمــي ألبنائهــم، وجــاء باملرتب
املــدرس ويف ظــل تدهــور األوضــاع املعيشــية لســكان ســورية، وجــاء باملرتبــة الخامســة النقــص يف كتــب املنهــاج املــدّرس 

والقرطاســية ومســتلزمات الطــاب. 

الصعوبات التي يواجهها الطالب يف املدارس12

شكل )63( الصعوبات التي يواجهها الطالب يف املدارس

نسب الطالب املتسربين )األطفال خارج املدرسة(13

شكل )64( نسب الطالب املتسربين )خارج املدرسة(

مــن خــال هــذا القســم مــن التقريــر تــّم تقديــر النســب املئويــة لأطفــال خــارج املدرســة ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و18 ســنة؛ 
حيــث تــّم طــرح أعــداد الطــاب ضمــن املــدارس مــن الشــريحة العمريــة للســكان بيــن 6 و18 ســنة.
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خــال العــام 2019 أجــرت وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ يف وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ تقريــر51 تقييــم التعليــم املشــترك الخــاص 
باألطفــال خــارج املدرســة JENA يف شــمال غــرب ســوريا يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام بإشــراف قطــاع التعليــم يف 
تركيــا Education Cluster؛ ومنظمــة حمايــة الطفولــة Save the Children International وبالتعــاون مــع مجموعــة مــن الشــركاء يف 
قطــاع التعليــم مكّونــة مــن ثاثــة عشــر منظمة إنســانية ســورية، وتبيــن مــن خــال نتائــج هــذه الدراســة أن %66 )1,130,299 طفًا( 
مــن األطفــال يف شــمال غــرب ســوريا ملتحقــون باملــدارس؛ فيمــا كان %34 )582,239 طفــًا( منهــم خــارج املدرســة )متســربون 
مــن املــدارس(. ويف 24 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ صــدر بيــان52 مشــترك بمناســبة اليــوم الدولــي للتعليــم عــن املنســق اإلقليمــي 
لأزمــة الســورية؛ واملديــر اإلقليمــي لليونســف يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؛ وحمــل البيــان عنــوان “ عشــر ســنوات مــن 
الحــرب يف ســوريا وأكثــر مــن نصــف األطفــال ال يزالــون محروميــن مــن التعليــم”، وقــد تضمــن البيــان “ يف ســوريا أكثــر مــن 2.4 
ــا مــن الفتيــات. ومــن املرجــح أن يكــون العــدد قــد ارتفــع  مليــون طفــل غيــر ملتحقيــن باملدرســة، منهــم 40 يف املائــة تقريًب

خــال عــام 2020 نتيجــة تأثيــر جائحــة “كوفيــد- 19 “ التــي أدت إلــى تفاقــم تعّطــل التعليــم يف ســوريا”.

 Save the ــة ــا”؛ الصــادر منظمــة انقــاذ الطفول ــادة جــودة التعليــم لأطفــال النازحــون داخلي ــر53  “العمــل نحــو زي وبحســب  تقري
Children، “يف ســوريا بأكملهــا كان هنــاك مــا يقــدر بـــ 2.1 مليــون طفــل خــارج املدرســة، و1.3 مليــون آخريــن معرضــون لخطــر 

 .”COVID-19 ــة ــل جائح ــرب قب التس

يف شــمال غــرب ســوريا؛ أظهــرت نتائــج الدراســة تواجــد أىلع نســبة لأطفــال خــارج املدرســة يف محافظــة إدلــب؛ حيث شــّكل 
األطفــال خــارج املدرســة %68 مــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و18 ســنة؛ وبلغــت نســبة األطفــال خــارج املدرســة 67% 
ــز العــدد األكبــر مــن  مــن ريــف حلــب الشــمالي وبلغــت نســبة األطفــال خــارج املدرســة %65 يف منطقــة عفريــن، وياحــظ ترّك

األطفــال خــارج املدرســة يف املناطــق التــي يتواجــد فيهــا عــدد كبيــر مــن النازحيــن.

يف شــمال شــرق ســوريا؛ أظهــرت نتائــج الدراســة تواجــد أىلع نســبة لأطفــال خــارج املدرســة يف محافظــة الرقــة؛ حيث شــّكل 
األطفــال خــارج املدرســة %65 مــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و18 ســنة؛ وبلغــت نســبة األطفــال خــارج املدرســة يف 
محافظــة ديــر الــزور %64؛ وبلغــت نســبتهم يف محافظــة الحســكة %59؛ وبلغــت نســبتهم يف ريــف حلــب الشــرقي %58، وبلغــت 

نســبتهم يف رأس العيــن وتــل أبيــض 54%.

جــاء يف مقدمــة األســباب التــي تمنــع األطفــال مــن االلتحــاق باملدرســة عمالــة األطفــال والتــي ارتفعــت معدالتهــا خــال انتشــار 
فيــروس COVID-19؛ وتدهــور األوضــاع املعيشــية ألهالــي الطــاب؛ فــكان تشــغيل األطفــال هــو أحــد أهــم آليــات التعايــش التــي 
اعتمــد عليهــا األهالــي، وجــاء باملرتبــة الثانيــة إهمــال األهالــي ملوضــوع تعليــم أبنائهــم؛ وُيعــزى هــذا اإلهمــال إلــى عــدم وعــي 
ــم  ــر لتعلي ــدى األس ــال ل ــر امل ــدم توف ــرب ع ــؤدي للتس ــي ت ــباب الت ــن األس ــة م ــة الثالث ــاء باملرتب ــم؛ وج ــة التعلي ــي بأهمي األهال
أطفالهــم وهــذا يقــود بــدوره إلــى عمالــة األطفــال؛ وأدى النــزوح املتكــرر يف بعــض املناطــق إلــى تســرب عــدد كبيــر مــن األطفال 
وخصوصــا يف محافظــة إدلــب، وكان أحــد األســباب الرئيســية لتســرب الطــاب مــن املــدارس يف شــرق ســورية اعتمــاد املــدارس 

ىلع مناهــج دراســّية غيــر مرغوبــة مــن الطــاب وأهاليهــم.

أسباب التسرب والصعوبات التي تمنع األطفال من االلتحاق باملدرسة14

شكل )65( األسباب التي تمنع األطفال من االلتحاق باملدارس

51 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf  
52 .https://www.unicef.org/press-releases/after-almost-ten-years-war-syria-more-half-children-continue-be-deprived-education 
53 .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/action_towards_education_idp_children_report_final.pdf  
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األســباب الرئيســية لتســرب الطــاب يف شــرق ســوريا هــي حقيقــة أن املــدارس تعتمــد ىلع مناهــج غيــر مرغــوب فيهــا مــن قبــل 
الطــاب أو أوليــاء أمورهم.

خريطة )4( النسب التقديرية للطالب املتسربين
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احتياجات	الطالب
والمدارس

القســــم	العاشر
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ال يتــم توزيــع وجبــات الطعــام لأطفــال يف كافــة املــدارس العاملــة امُلَقّيمــة. ولــم ُتــوّزع الحقائــب املدرســية للطــاب يف 91% 
)3,048 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة امُلقّيمــة.

مستلزمات الطالب01

شكل )66( عدد/نسبة املدارس حسب توزيع حقائب مدرسية ضمنها

يمضــي األطفــال بيــن 4 - 5 ســاعات يوميــا يف املدرســة، ويذهــب %93 مــن الطــاب إلــى املــدارس العاملــة امُلَقّيمــة ســيرًا ىلع 
األقــدام، وتبعــد املــدارس أكثــر مــن 1,000 متــر عــن منــازل %18 مــن الطــاب وتبعــد 500 – 1,000 متــر عــن منــازل %38 مــن الطــاب، 
ممــا يعنــي أن األطفــال يمضــون وقتــا طويــًا للوصــول إلــى املدرســة؛ وتبّيــن مــن خــال اســتطاعات الــرأي للطــاب عــدم تنــاول 
%19 منهــم وجبــة طعــام قبــل قدومهــم للمدرســة، ُتظهــر املســافة التــي يقطعهــا الطــاب ســيرًا ىلع األقــدام  إلــى جانــب عــدم 
تناولهــم للطعــام قبــل القــدوم إلــى املدرســة الحاجــة املاســة لتقديــم وجبــات طعــام ضمــن املدرســة؛ وقــد تبّيــن مــن خــال 

هــذه الدراســة عــدم تقديــم وجبــات طعــام يف كافــة املــدارس التــي شــملها التقييــم.

ــالم  ــر واألق ــدارس الدفات ــض امل ــت يف بع م ــث ُقدِّ ــرى؛ حي ــى أخ ــة إل ــن مدرس ــة م ــية املوّزع ــة املدرس ــف الحقيب تختل
مــت  يف مــدارس أخــرى املالبــس الشــتوية مــع الدفاتــر واألقــالم وغيرهــا مــن اللــوازم األساســية األخــرى،  للطــالب، وُقدِّ
وكمــا ُذكــر يف أقســام أخــرى يف هــذا التقريــر؛ يفتقــر الطــالب إلــى الكتــب املدرســية وكتــب األنشــطة والدفاتــر، وتفتقــر 
ــادي  ــع االقتص ــّكل الوض ــدارس، ويش ــض امل ــررة يف بع ــذ متض ــا أن النواف ــود، كم ــة والوق ــة التدفئ ــى أنظم ــدارس إل امل
للوالديــن تحّديــًا كبيــرًا وقــد يــؤدي تــرّدي الوضــع املعيشــي لألســر لحرمــان أبنائهــم مــن التعليــم؛ إّن مــا تــّم ذكــره يؤكــد 
أهميــة تزويــد الطــالب باللــوازم املدرســية األساســية واللبــاس املدرســي املوّحــد إلــى جانــب اللباس الشــتوي؛ قــد يكون 
ــوازم الطــالب  ــب املدرســية ول ــوى القياســي للحقائ ــم أن يحــددوا املحت ــد للشــركاء املتخصصيــن يف التعلي مــن املفي
لتجنــب التبايــن يف الحقائــب املدرســية التــي يحصــل عليهــا الطــالب؛ ومــن املفيــد التنســيق مــع القّطاعــات األخــرى 
التــي تعمــل ىلع توزيــع اللبــاس الشــتوي بحيــث يتــم توزيــع هــذا اللبــاس ضمــن املــدارس مّمــا قــد يشــّجع الّطــالب ىلع 
االلتحــاق باملدرســة؛ وقــد يســاهم هــذا التوزيــع بتخفيــض عوامــل تســّرب األطفــال املرتبطــة بتــردي الوضــع املعيشــي 

لألســر.
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مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب54 ؛ ســألوهم فيمــا إذا تناولــوا وجبــة طعــام خفيفــة صباحــا 
قبــل قدومهــم إلــى املدرســة )وجبــة اإلفطــار(، وســأل الباحثــون الطــاب فيمــا إذا كانــوا يتناولــون الطعــام يف املدرســة ضمــن 
فتــرات االســتراحة؛ أفــاد %19 )1,464 طالبــا( مــن الطــاب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم بعــدم تناولهــم وجبــة إفطــار خفيفــة قبــل 
ــم  ــن ت ــاب الذي ــن الط ــا( م ــاد %54 )4,077 طالب ــة؛ أف ــام يف املدرس ــاول الطع ــص تن ــا يخ ــا، وفيم ــة صباح ــى املدرس ــدوم إل الق
اســتطاع آرائهــم بأنهــم ال يتناولــون الطعــام يف املدرســة؛ %42 )3,195 طالبــا( يحضــرون وجبــة طعــام معهــم مــن املنــزل بشــكل 

يومــي؛ %3 )211 طالبــا( يشــترون الطعــام أو الحلــوى يف املدرســة؛ 47 طالبــا يحضــرون وجبــة طعــام مــن املنــزل أحيانــا.

استطالع رأي الطالب: تناول وجبة طعام قبل قدوم األطفال إلى املدرسة 02
أو خالل الدوام ضمن املدرسة

شكل )67( استطالع رأي الطالب؛ تناول وجبات الطعام قبل وضمن املدرسة

كشف التقييم أّن املدارس بحاجة إلى ما يقارب 9,319 سبورة و3,023 طابعة.

االحتياجات األساسية للمدارس03

شكل )68( أعداد السبورات والطابعات التي تحتاجها املدارس العاملة

  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,530 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات. شــكلت اإلنــاث 42% . 54
مــن األطفــال وشــّكل الذكــور %58 مــن األطفــال، كان %73 مــن األطفــال الذيــن شــملهم االســتطاع مــن املجتمــع املضيــف و%27 مــن النازحيــن داخلًيــا، %2 مــن األطفــال 

الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم كانــوا يعانــون مــن إعاقــة.
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يف بيئــة محــدودة الكتــب املدرســية وبوجــود مدرســين غيــر متدربيــن ىلع أســاليب التدريــس يف ظــل نقــص الكتــب املدرســية، 
تعتبــر الســبورات واحــدة مــن أهــم الوســائل التعليميــة، وأحيانــا يجــد املعّلمــون أنفســهم مجبريــن ىلع كتابــة الــدروس كاملــة 
ــدارس  ــا امل ــي تحتاجه ــبورات الت ــدد الس ــغ ع ــا. وبل ــية أو انعدامه ــج املدرس ــب املناه ــص يف كت ــايف النق ــبورات؛ لت ىلع الس
العاملــة يف شــمال غــرب ســوريا 3,690 ســبورة، وبلــغ عــدد الســبورات التــي تحتاجهــا املــدارس العاملــة يف شــمال شــرق ســوريا 

5,629 ســبورة.

وتســتخدم الطابعــات داخــل املــدارس لنســخ األوراق الرســمية وامتحانــات الطــاب، وباإلضافــة إلــى ذلــك، تســتخدم الطابعــات يف 
بعــض املــدارس التــي ال تحتــوي ىلع كتــب منهــاج لطباعــة تماريــن أو فصــول مــن الكتــب املدرســية لتعويــض النقــص الحــاد 
يف الكتــب املدرســية، ولذلــك تحتــاج املــدارس إلــى توفيــر طابعــات وتوفيــر الدعــم باملحابــر واألوراق بشــكل دوري. وبلــغ عــدد 
الطابعــات التــي تحتاجهــا املــدارس العاملــة يف شــمال غــرب ســوريا 1,110 طابعــة، وبلــغ عــدد الطابعــات التــي تحتاجهــا املــدارس 

العاملــة يف شــمال شــرق ســوريا 1,913 طابعــة.

ــة التــي شــملها التقييــم 13,462 مدفئــة؛ وَتســتخدم املــدارس يف ســوريا  ــغ عــدد املدافــئ التــي تحتاجهــا املــدارس العامل بل
مدافــئ املــازوت، وكذلــك فــإن املدافــئ بحاجــة أيضــا إلــى تجهيــزات إضافيــة بمــا يف ذلــك أنابيــب التخّلــص مــن الدخــان الناتــج 
عــن عمليــة االحتــراق، وتحتــاج املدافــئ إلجــراء أعمــال الصيانــة بشــكل ســنوي، وتوفيــر قطــع تبديــل كل ســنتين أو ثــاث ســنوات.

احتياج املدارس من املدافئ04

شكل )69 عدد/نسبة املدافئ التي تحتاجها املدارس العاملة

ــة  ــئ بدائي ــي مداف ــوف، وه ــة الصف ــازوت لتدفئ ــادة امل ــتخدام م ــل باس ــي تعم ــئ الت ــوريا ىلع املداف ــدارس يف س ــد امل تعتم
تعتمــد ىلع احتــراق املــازوت داخــل املدفئــة لتوليــد الحــرارة، ويتــم وضــع مدفــأة يف منتصــف كل غرفــة صفيــة، وبالرغــم مــن 
اســتخدام مدافــئ الحطــب يف عــدد قليــل مــن املــدارس إال أنهــا ُتعــد غيــر مائمــة للبيئــة التعليميــة، حيــث أن حجــم االنبعاثــات 

الناتجــة عــن احتــراق الحطــب كبيــر جــدًا وقــد ُيســّبب األذى لأطفــال.

بلــَغ احتيــاج املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم مــن مــادة املــازوت لعــام دراســي كامــل 16,218,600 ليتــر ســنويا، وتكفــي 
هــذه الكميــة مــن املــازوت لتشــغيل املدافــئ ضمــن املــدارس العاملــة لـــ 5 ســاعات يوميــا ملــدة أربعــة أشــهر.

احتياج املدارس من وقود التدفئة05

شكل )70( احتياج املدارس العاملة من وقود التدفئة

ــدوام  ــام ال ــم أي ــون معظ ــو وتك ــران/ يوني ــهر حزي ــي يف ش ــبتمبر وينته ــول/ س ــهر أيل ــوريا يف ش ــي يف س ــام الدراس ــدأ الع يب
ــكل  ــه بش ــوج في ــاقط الثل ــار وتس ــول األمط ــه وهط ــدة برودت ــوريا بش ــل يف س ــذا الفص ــز ه ــتاء، يتمي ــل الش ــي يف فص املدرس
ــغ  ــد، ويبل ــي الواح ــام الدراس ــال الع ــل خ ــهر ىلع األق ــة أش ــوريا أربع ــدارس يف س ــن امل ــئ ضم ــغيل املداف ــم تش ــتمر. يت مس

ــا. ــر يومي ــازوت 5 ليت ــادة امل ــن م ــأة م ــاج كل مدف ــط احتي متوس
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أظهــرت نتائــج الدارســة أن %26 )853 مدرســة( مــن املــدارس املقيمــة ُيفــرض فيهــا ىلع الطالــب دفــع رســوم ماليــة مــرة واحــدة 
يف العــام الدراســي؛ وُتدفــع هــذه الرســوم تحــت مســمى تعــاون ونشــاط؛ وتبــرر املــدارس فــرض هــذه الرســوم ىلع الطــاب لســّد 
احتياجــات املــدارس األساســية مــن وقــود التدفئــة واإلصاحــات واالحتياجــات األخــرى بمــا فيهــا دفــع تعويضــات رمزيــة للمدرســين 
الذيــن ال يتلقــون رواتــب، وتواجــدت إلــى نســبة للمــدارس التــي تفــرض ىلع الطــاب دفــع الرســوم املاليــة يف محافظــة إدلــب؛ 

حيــث تبيــن أن %79 )623 مدرســة( مــن املــدارس هنــاك تفــرض ىلع الطــاب دفــع هــذه الرســوم.

رسوم ُيطلب دفعها من الطالب ضمن املدارس06

شكل )71( عدد/نسب املدارس حسب دفع رسوم مالية ضمنها من قبل الطالب

بالرغــم مــن أن القيمــة املاليــة للرســوم التــي تفرضهــا املدرســة ليســت مرتفعــة )ال تتجــاوز 1 دوالر عــن كل طالــب(؛ وتدفــع ملــرة 
 JENA ــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة ــم التعلي ــر55 تقيي واحــدة فقــط خــال العــام الدراســي؛ مــن خــال تقري
“أفــاد %19 )219 طفــًا( مــن األطفــال أنهــم لــم يلتحقــوا باملدرســة لوجــود رســوم ماليــة ُيطلــب دفعهــا يف املدرســة وال يســتطيع 
الطــاب تأميــن هــذه الرســوم؛ وهــو مــا أكــد عليــه %9 )438 شــخصا( مــن مقدمــي الرعايــة”. وأظهــرت الدراســة الحاليــة مــن تقريــر 
املــدارس يف ســوريا وجــود فئــات مــن الطــاب يتــم إعفاؤهــا مــن دفــع املرســوم املاليــة؛ حيــث يتــم اعفــاء الطــاب األيتــام ضمــن 
823 مدرســة مــن دفــع الرســوم املاليــة؛ ويف حــال وجــود عــدة أطفــال يف املدرســة ذاتهــا يتــم اعفــاء قســم منهــم مــن دفــع 
الرســوم يف 519 مدرســة؛ ويتــم اعفــاء أبنــاء الكــوادر التعليميــة مــن دفــع الرســوم يف 398 مدرســة، ويتــم اعفــاء أبنــاء الشــهداء 

واملعتقليــن مــن دفــع الرســوم يف 32 مدرســة، ويتــم اعفــاء الفقــراء مــن دفــع الرســوم يف 24 مدرســة.

شكل )72( عدد/نسب املدارس حسب فئات الطالب التي ُتعفى من دفع الرسوم املالية

55 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf  
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بلــغ عــدد املدّرســين يف املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم 40,076 مــدّرس؛ وأظهــرت الّدراســة أنَّ %49 )19,740 ُمدّرســة( مــن 
الكــوادر التعليميــة يف املــدارس العاملــة امُلَقّيمــة إنــاث و%51 )20,336 ُمــدّرس( مــن الكــوادر التعليميــة ذكــور.

أعداد املدّرسين01

شكل )73( عدد/نسب املدرسين حسب الجنس

ــاد ىلع  ــم االعتم ــث يت ــة؛ حي ــوادر التعليمي ــص يف الك ــن النق ــم م ــكل دائ ــم بش ــاع التعلي ــى قط ــوريا؛ عان ــرب يف س ــل الح قب
ــذه  ــمل ه ــم؛ تش ــاع التعلي ــة يف قط ــّد الحاج ــوكاء( لس ــين ال ــوريا باملدرس ــرف يف س ــا ُيع ــو م ــة )وه ــود مؤقت ــين بعق مدرس
اإلحصائيــة كافــة املدرســين الذيــن تواجــدوا يف املــدارس العاملــة أثنــاء إجــراء التقييــم بغض النظــر عــن حالتهــم الوظيفية. ويف 
املــدارس املختلطــة )التــي تحتــوي طابــا ذكــورًا وإناثــا( يجــب إيجــاد تــوازن يف عــدد الذكــور واإلنــاث ضمــن الكــوادر التعليميــة 
واإلداريــة؛ يف املــدارس التــي تحتــوي أحــد الجنســين مــن الطــاب )إمــا ذكــور أو إنــاث( غالبــا مــا يكــون الجنــس الغالــب )العــدد 

األكبــر( للكــوادر اإلداريــة والتدريســية مماثــًا لجنــس الطــاب يف املدرســة .

لــم يتمكــن باحثــو و حــدة إدارة املعلومــات IMU؛ مــن زيــارة كافــة املــدارس يف ريــف حلــب الشــمالي وعفريــن رأس العيــن وتــل 
أبيــض، ولــدى مقاطعــة املعلومــات مــع املكاتــب التربويــة التابعــة للمجالــس املحليــة يف هــذه املناطــق؛ تبيــن أن عــدد املدارس 
املســجلة لــدى مكتــب التربيــة يف عفريــن 264 مدرســة؛ وبحســب إحصائيــات املكاتــب التربويــة يبلــغ عــدد املدرســين ضمــن هــذه 
املــدارس 1,910 مدرســا؛ وتمكــن باحثــو IMU؛ مــن زيــارة 220 مدرســة؛ وأحصــى الباحثــون 1,363 مدرســا يف مــدارس عفريــن، وبلــغ 
عــدد املــدارس املســجلة لــدى مكتــب التربيــة يف ريــف حلــب الشــمالي 661 مدرســة؛ وبحســب إحصائيــات املكاتــب التربويــة يبلــغ 
عــدد املدرســين ضمــن هــذه املــدارس 7,042 مدرســا؛ تمكــن باحثــو IMU؛ مــن زيــارة 261 مدرســة؛ وأحصــى الباحثــون 3,648 مدرســا 
يف مــدارس ريــف حلــب الشــمالي، وبلــغ عــدد املــدارس املســجلة لــدى مكتــب التربيــة يف رأس العيــن وتــل أبيــض 429 مدرســة 
وبحســب إحصائيــات املكاتــب التربويــة يبلــغ عــدد املدرســين ضمــن هــذه املــدارس 2,264 مدرســا؛ تمكــن باحثــو IMU؛ مــن زيــارة 

331 مدرســة فقــط ؛ وأحصــى الباحثــون 1,846 مدرســا يف مــدارس رأس العيــن وتــل أبيــض.
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خريطة )5( عدد املدرسين ىلع مستوى الناحية
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تبّيــن مــن خــال الّدراســة أّن %84 )33,665 ُمدّرســا( مــن العــدد اإلجمالــي للمدّرســين املشــمولين يف هــذه الّدراســة هــم ُمدّرســون 
نهــم مــن مزاولــة مهنــة التدريــس، فيمــا شــّكلت نســبة  نظاميــون، وهــذا يعنــي أّنهــم تخّرجــوا مــن الكليــات أو املعاهــد التــي تمكَّ
ــح ىلع  ــخصا(؛ واصطل ــن %16 )6,411 ش ــين النظاميي ــدد امُلدّرس ــص يف ع ــبب النق ــس بس ــة التدري ــوا مهن ــن زاول ــخاص الذي األش

تســميتهم يف هــذه الدراســة مدّرســون غيــر نظاميــون. 

الحالة الوظيفية للمدّرسين02

شكل )74( عدد/نسبة املدّرسين حسب الحالة الوظيفية

ــوريا  ــرة يف س ــرب الّدائ ــل الح ــم قب ــّم توظيفه ــن ت ــون الذي ــر امُلدّرس ــذا التقري ــون” يف ه ــون النظامي ــح “امُلدّرس ــي مصطل يعن
بعقــود دائمــة مــع مديريــة التربيــة التابعــة للنظــام الســوري، حيــث خضــع هــؤالء املدّرســون ملســابقة توظيــف نّظمتهــا وزارة 
التربيــة التابعــة للنظــام ووقعــوا عقــود عمــل دائمــة؛ وقــد خضعــوا لهــذه املســابقة بعــد االنتهــاء مــن دراســتهم يف الجامعــات 
ــا  ــاب وفق ــم الط ــم لتعلي ــي تؤهله ــين( الت ــداد املدرس ــد إع ــون ومعاه ــوم والفن ــات اآلداب والعل ــطة )كلي ــد املتوس أو املعاه
لتخصصاتهــم. وبعــد انــدالع الحــرب يف ســوريا؛ أنشــأت مديريــات التربيــة التابعــة للحكومــة الســورية املؤقتــة )حكومــة املعارضــة( 
معاهــد إلعــداد امُلدّرســين وفــروع لكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية يف املناطــق التــي تقــع خــارج ســيطرة النظــام الســوري يف 
محافظتــي إدلــب وحلــب لتأهيــل امُلدّرســين وســّد الفجــوة يف نقــص الكــوادر التدريســية؛ واعُتِبــر خريجــو هــذه املعاهــد والكليــات 

مدّرســين نظامييــن. 

باختصــار ُيعــّرف املدّرســون النظاميــون بأنهــم تخرجــوا مــن كليــات أو معاهــد تؤهلهــم ملزاولــة مهنــة التدريــس؛ وكل 
مــن عــدا ذلــك هــم مدّرســون غيــر نظاميــون. مــا يميــز املدّرســين النظامييــن قدرتهــم ىلع إدارة الصفــوف ومعرفتهم لأســاليب 
الفّعالــة يف التعامــل مــع الّطــاب مــن كافــة األعمــار وكافــة الحــاالت، حيــث يتّضمــن تعليمهــم مــادة تســمى طرائــق التدريــس 
عــدا عــن كــون بعــض املدّرســين حاصليــن ىلع دبلــوم التأهيــل التربــوي. يعــّرف الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE 56، طرائــق 
ــجيع  ــم لتش ــوى التعّل ــم محت ــتخدامها يف تقدي ــا واس ــّم اختياره ــي ت ــة الت ــي املقارب ــس ه ــاليب التدري ــس “ أس التدري

اكتســاب املعرفــة واملهــارات لــدى كل املتعلميــن”. 
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ــن  ــهادات م ــون ىلع ش ــن حاصل ــر النظاميي ــين غي ــن املدرس ــا( م ــر نظامي ــا غي ــة أن %27 )1,702 مدّرس ــال الّدراس ــن خ ــن م تبّي
جامعــات أو معاهــد غيــر مختصــة بالتدريــس )أي أنهــم أنهــوا تعليمهــم العالــي يف جامعــات ومعاهــد غيــر مختصــة بتدريــس 
الطــاب(، كمــا وأّن %36 )2,342 مدرســا غيــر نظاميــا( هــم طــاب تعليــم عالــي غيــر متخرجــون )طــاب كليــات ومعاهــد(، وال يوجــد 

لــدى %37 )2,385 مدّرســا غيــر نظاميــا( إال شــهادة ثانويــة أو مســتوى تعليمــي أقــل.

التحصيل العلمي للمدّرسين غير النظاميين03

شكل )75( عدد/نسبة املدّرسين غير النظاميين حسب تحصيلهم العلمي

حملــة الشــهادة الجامعيــة أو شــهادات املعاهــد غيــر املتخصصــة بالتعليــم: الفــرق بينهــم وبيــن واملدّرســين النظاميين  	
هــو غيــاب التخصــص العلمــي للمــادة التعليميــة لــدى هــؤالء األشــخاص وعــدم معرفتهــم لطرائــق التدريــس التــي يتعّلمهــا 
املدرســون النظاميــون ضمــن كلياتهــم أو معاهدهــم، مــن املمكــن إخضــاع هــذا القســم مــن املدّرســين غيــر النظامييــن لعــدد 
مــن الــدورات يف طرائــق التدريــس وكيفيــة إدارة الحصــة الصفيــة والتعامــل مــع الطــاب ممــا قــد يجعلهــم أكثــر كفــاءة يف 

العمليــة التعليميــة.

ــات أو املعاهــد يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة  	 ــر مــن طــاب الكلي طــالب الجامعــات أو املعاهــد: تواجــد عــدد كبي
ــق  ــة يف مناط ــد الواقع ــات أو املعاه ــتهم يف الكلي ــام دراس ــة إتم ــاع األمني ــم األوض ــمح له ــم تس ــن ل ــوري مم ــام الس النظ
ــا نتيجــة نقــص الكــوادر التدريســية  ــوا طاب ــة التدريــس وهــم مازال ــى مزاولتهــم مهن ــا أّدى إل ســيطرة النظــام الســوري مّم
وحاجتهــم للعمــل، قــد يكــون مــن املفيــد تأهيــل هــؤالء الطــاب للتدريــس يف املراحــل املبتدئــة بعــد إخضاعهــم لعــدد 

ــدورات الضروريــة يف مجــال التعليــم. مــن ال

قبــل الحــرب يف ســوريا؛ كانــت مديريــة التربيــة التابعــة للنظــام الســوري ُتبــرم عقــود عمــل مؤقتــة مــع بعــض األشــخاص غيــر 
املتخّصصيــن بالعمليــة التعليميــة ويتــم تعيينهــم يف املناطــق التــي تعانــي مــن نقــص حــاد يف امُلدّرســين، وعــادًة مــا يتــم 
إبــرام عقــود قصيــرة األمــد مــع بعــض طــاب الجامعــة ليحلــوا محــل امُلدرســات الحاصــات ىلع إجــازة األمومــة يف حــال عــدم 
ــمح لخريجــي املــدارس  ــا ُس ــن، كم ــر النظاميي ــّمّي هــؤالء باملدرســين غي ــن؛ وُس ــن املدرســين املؤهلي ــل املناســب م ــر البدي توف
الثانويــة وطلبــة الجامعــات الذيــن لــم ينهــوا دراســتهم بســبب الصــراع بالتدريــس يف املــدارس، وُيعــرف هــؤالء أيضــا باملدرســين 

غيــر النظامييــن.
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ــي  ــتوى التدريس ــم للمس ــن تقييمه ــألوهم ع ــدارس؛ س ــدراء57  امل ــع م ــون م ــا الباحث ــي أجراه ــرأي الت ــتطاعات ال ــال اس ــن خ م
للمعلميــن غيــر النظامييــن، أفــاد %55 )1,222 مديــرًا( مــن املــدراء الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أن مدراســهم ال تحتــوي مدســين غيــر 
نظامييــن؛ %29 )640 مديــرًا( أفــادوا أن املســتوى التدريســي للمعلميــن غيــر النظاميــن جيــد؛ %15 )320 مديــرًا( أفــادوا أن املســتوى 

التدريســي للمعلميــن غيــر النظامييــن متوســط؛ 22 مديــرًا أفــادوا أن املســتوى التدريســي للمعلميــن غيــر النظامييــن ســيء.

استطالع رأي مدراء املدارس: تقييم املدّرسين غير النظاميين04

شكل )76( عدد/نسبة املدراء الذين تم استطالع آرائهم حسب تقييمهم ألداء املدرسين غير النظاميين

حملــة الشــهادة الثانويــة ومــا دون ذلــك: يف بعــض األحيــان يتــم اســتخدام حملــة الشــهادة الثانويــة لتدريــس الصفــوف  	
ــن ال  ــخاص الذي ــح األش ــا ال يصل ــدورات، فيم ــن ال ــدد م ــم لع ــد إخضاعه ــك بع ــط وذل ــاب فق ــراءة والحس ــادئ الق ــى مب األول

ــة التدريــس. ــة مهن ــة ىلع األقــل ملزاول يمتلكــون شــهادة ثانوي

أظهــرت نتائــج الدراســة أن %88 )35,143 مــدّرس( مــن املدّرســين يف املــدارس التــي شــملها التقييــم تقاضــوا رواتــب مــن مصــادر 
متعــّددة خــال العــام الدراســي 2021-2020، %12 )4,933 مــدّرس( لــم يتقاضــوا رواتــب، وتواجــدت أىلع نســبة للمدرســين الذيــن ال 
يتقاضــون رواتــب يف محافظــة إدلــب؛ حيــث بلغــت نســبتهم هنــاك %36 )4,165 مــدّرس( مــن مجمــوع املدرســين يف املحافظــة.

املدّرسون الذين يتلقون رواتب05

شكل )77( عدد/ نسبة املدرسين الذين يتلقون رواتب

  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 2,204 مديرًا يف املدارس العاملة يف 5 محافظات. وكان %17 منهم إناث و%83 منهم ذكور.. 57
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ــراب  ــاء اإلض ــل وج ــن العم ــا ع ــا عام ــة اضراب ــدارس الثانوي ــب امل ــة إدل ــرات يف محافظ ــت عش ــباط/فبراير 2021؛ أعلن ــخ 5 ش بتاري
بســبب توقــف دعــم رواتــب املعلميــن ألكثــر مــن عاميــن، وخــرج املدرســين والطــاب وأهليهــم يف احتجاجــات للمطالبــة بدفــع 
رواتبهــم. وبتاريــخ 6 شــباط/فبراير 2021؛ وقعــت مديريــة التربيــة والتعليــم الحــرة )التابعــة لحكومــة املعارضــة( يف محافظــة حلــب 
مذكــرة تفاهــم مــع برنامــج مناهــل لدعــم 121 مدرســة ملــدة 3 أشــهر؛ ويتضمــن الدعــم تقديــم منــح ماليــة لـــ 1,611 موظــف تربــوي، 
كمــا وقعــت مديريــة التربيــة والتعليــم الحــرة يف محافظــة إدلــب مذكــرة تفاهــم مــع برنامــج مناهــل لدعــم 318 مدرســة ملــدة 3 
أشــهر؛ ويتضمــن الدعــم تقديــم منــح ماليــة لـــ 4,279 موظــف تربــوي. وتبــدأ املنــح املاليــة مــن شــهر شــباط/فبراير 2021؛ وتنتهــي 

يف شــهر نيســان/أبريل 2021.

خريطة )6( نسبة املعلمين الذين يتلقون رواتبهم - ىلع مستوى الناحية
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ــا(  ــة لـــ SDF، 18% )6,456 مدّرس ــة التابع ــم التربي ــع رواتبه ــين تدف ــن املدّرس ــا( م ــة أن %55 )19,259 مدّرس ــج الّدراس ــرت نتائ أظه
تدفــع وقــف املعــارف التركيــة رواتبهــم، %16 )5,699 مدّرســا( تدفــع املنظمــات املحليــة رواتبهــم، %5 )1,608 مدّرســا( تدفــع التربيــة 
التركيــة رواتبهــم، %5 )1,856 مدّرســا( تدفــع التربيــة التابعــة للنظــام رواتبهــم، فيمــا تدفــع املنظمــات الدوليــة رواتــب 69 مدرســا 

فقــط؛ ويتلقــى 146 مدرســا رواتبهــم مــن جهــات أخــرى كاألفــراد الداعميــن.

الجهات التي تقدم الرواتب )الجهات املانحة(06

شكل )78( عدد/نسب املدرسين الذين يتلقون رواتب حسب الجهات التي تقدم الرواتب

بحســب الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE ، “يتــم تأميــن تعويــض مائــم وكاٍف ليمّكــن املعلميــن وســائر العامليــن يف التعليــم 
مــن التركيــز ىلع عملهــم مــن دون الحاجــة إلــى الســعي خلــف مــوارد دخــل إضافيــة لتأميــن حاجاتهــم األساســية. عنــد الحاجــة، 
يجــب تأســيس أو تطويــر نظــام دفــع مائــم للمعلميــن وســائر العامليــن يف التعليــم بأســرع وقــت ممكــن. يجــب ىلع نظــام الدفع 
أن يحتــرم واقــع أنــه لســلطات التعليــم املســؤولية الرئيســية يف ضمــان التعويــض. يضــع التنســيق بيــن األطــراف املعنيــة، بمــا 
يف ذلــك ســلطات التعليــم، النقابــات، أعضــاء املجتمــع، اللجــان والجمعيــات، ووكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غيــر الحكوميــة، 

حجــر األســاس لسياســة التنســيق واملمارســة املســتدامة، ويســاعد يف االنتقــال مــن التعــايف إلــى التنميــة.”
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تدفــع الجهــات املانحــة رواتــب املدرســين بثــاث عمــات؛ الليــرة الســورية والــدوالر األمريكــي والليــرة التركيــة، وإليجــاد مقارنــة بين 
الرواتــب تــم حســاب قيمــة الراتــب بالــدوالر األمريكــي بتاريــخ جمــع البيانــات؛ وتــم اعتمــاد ســعر تصريــف كل 1 دوالر أمريكــي يقابــل 
2,980 ليــرة ســورية، كمــا تــم اعتمــاد ســعر تصريــف كل 1 دوالر أمريكــي 7.4 ليــرة تركيــة، أظهــرت نتائــج الدراســة أن املنظمــات 
الدوليــة تدفــع أىلع متوســط لرواتــب املدّرســين، حيــث بلــغ متوســط الرواتــب لديهــا 129 دوالر أمريكــي، جــاء باملرتبــة الثانيــة 
املنظمــات املحليــة بمتوســط رواتــب 127 دوالر أمريكــي؛ وجــاء باملرتبــة الثالثــة التربيــة الحــّرة )تربيــة املعارضــة( بمتوســط رواتــب 
116 دوالر أمريكــي، وجــاء باملرتبــة الرابعــة وقــف املعــارف التركيــة بمتوســط رواتــب 102 دوالر أمريكــي، وجــاء باملرتبــة الخامســة 
التربيــة التابعــة لـــ SDF؛ بمتوســط رواتــب 67 دوالر أمريكــي، وكان أســوأ متوســط للرواتــب هــي التــي يدفعهــا النظــام الســوري 

للمدرســين وقــد بلــغ متوســط هــذه الرواتــب 20 دوالر أمريكــي فقــط.

متوسط رواتب املدّرسين07

شكل )79( متوسط رواتب املدّرسين-أىلع/أقل قيمة بالدوالر األمريكي حسب الجهة التي تدفع الرواتب

ينــص الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE 58 “ىلع ضــرورة مجابهــة عوامــل الســوق “يمكــن للتعويــض أن يكــون ماليــا أو غيــر 
مالــي. يجــب ىلع النظــام أن يكــون متســاويا ومســتداما. عنــد تطبيقهــا، يجــب ىلع سياســات التعويــض وضــع ســابقة ويتوقــع 
مــن املعلميــن املؤهليــن وســائر العامليــن يف التعليــم أن يحافظــوا عليهــا. يف ظــروف النــزوح، قــد ينتقــل املعلمــون املؤهلــون 
ــى عبــور الحــدود. مــن املهــم األخــذ  ــو اضطرهــم األمــر إل ــى ل ــى حيــث توجــد أجــور أىلع، حّت وســائر العامليــن يف التعليــم إل
بعيــن االعتبــار قــوى الســوق مثــل: كلفــة املعيشــة، الطلــب ىلع املعلميــن واألخصائييــن اآلخريــن، مســتويات األجــور يف مهــن 

ذات كفــاءة مماثلــة، مثــل العنايــة بالصحــة، توافــر املعلميــن املؤهليــن وســائر العامليــن يف التعليــم”.

يعمــل قطــاع التعليــم التابــع ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية OCHA؛ ىلع إيجــاد آليــات لتوحيــد أجــور املعلميــن يف ســوريا، 
وقــد أجــرى عــدة مجموعــات عمــل كان مــن مخرجاتهــا دليــل لتوحيــد رواتــب العامليــن يف قطــاع التعليــم ضمــن عــدة درجــات؛ إال 
أن غيــاب اآلليــات امللزمــة لتطبيــق هــذه املعاييــر جعــل منهــا غيــر مســتخدمة مــن قبــل القســم األكبــر مــن الشــركاء؛ ومازالــت 

الفروقــات يف الرواتــب موجــودة ضمــن املنطقــة الجغرافيــة ذاتهــا.

58 .https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010)HSP(-Arabic_HiRes.pdf  
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مــا يميــز الرواتــب التــي تدفعهــا الحكومــة التركيــة والنظــام الســوري أنهــا أكثــر اســتقرارًا واســتدامة؛ تدفــع التربيــة التركيــة رواتــب 
املدّرســين بالليــرة التركيــة؛ ويتــم تحويــل الرواتــب إلــى حســابات مصرفيــة خاصــة باملدّرســين عبــر شــركة البريــد التركيــة PTT؛ 
والتــي فتحــت فروعــا يف ريــف حلــب الشــمالي، فيمــا أبلغــت مصــادر املعلومــات يف املــدارس التــي تتلقــى دعمــا مــن منظمــات 
محليــة ودوليــة أو مــن التربيــة الحــرة أن دعــم الرواتــب غيــر مســتقر ويرتبــط بالجهــة املانحــة، وعــادًة مــا تتأخــر الرواتــب ألكثــر 
مــن شــهرين، وتنقطــع الرواتــب أثنــاء العطلــة الصيفيــة حيــث يتــم صــرف الرواتــب للمدّرســين بحســب أّيــام الــدوام املدرســي ممــا 
ــرًا مــن املدّرســين املختصيــن ببعــض  يشــّكل عائقــا أمــام املدّرســين ويدفعهــم للبحــث عــن مهــن أخــرى. ُيذكــر أن قســما كبي
املــواد توجهــوا للعمــل مــع جهــات أخــرى تقــدم رواتــب مرتفعــة وأكثــر اســتقرارًا، وقــد شــكل غيــاب هــؤالء املدّرســين فجــوة كبيــرة 
يف العمليــة التعليميــة، وتوّجــه القســم األكبــر مــن مدّرســي اللغــات األجنبيــة للعمــل لــدى املنظمــات الدوليــة بأعمــال مكتبيــة 
)غيــر التدريــس( ممــا شــكل نقصــا يف عــدد مدّرســي اللغــات األجنبــة، وتوجــه القســم األكبــر مــن املرشــدين النفســيين للعمــل 

مــع منظمــات إنســانية خــارج مجــال التعليــم )يف املجــال الطبــي(.

شكل )80( نسب رواتب املدرسين حسب العملة التي يتم دفع الرواتب بها

تبيــن مــن خــال الدراســة أن كافــة الرواتــب يف مناطــق عفريــن وريــف حلــب الشــمالي ورأس العيــن وتــل أبيــض يتــم دفعهــا 
بالليــرة التركيــة؛ وتدفــع هــذه الرواتــب وقــف املعــارف التركيــة عبــر شــركة البريــد التركيــة PTT؛ والتــي فتحــت فروعــا يف كافــة 
تــل املناطــق، ويتــم دفــع %90 مــن الرواتــب يف محافظــة إدلــب بالــدوالر األمريكــي، فيمــا يتــم دفــع كافــة الرواتــب يف املحافظــات 
الشــرقية الخاضعــة لســيطرة SDF؛ بالليــرة الســورية؛ وتدفــع التربيــة التابعــة لـــ SDF؛ الرواتــب هنــاك؛ وبتاريــخ 21 شــباط/فبراير 
2021؛ بــدأت املــدارس يف ريــف ديــر الــزور الشــرقي اضرابــا عامــا لحيــن تنفيــذ مطالــب املعلميــن كاملــة مــن قبــل SDF؛ ومــن أهــم 
ــدوالر األمريكــي؛  ــذي تشــهده الليــرة الســورية مقابــل ال ــر ال ــار الكبي ــك بعــد االنهي ــدوالر األمريكــي؛ وذل ربــط رواتــب املعلميــن بال

حيــث يتلقــى املعلمــون رواتبهــم بالليــرة الســورية.
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مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع املدّرســين59 ؛ ســألوهم فيمــا إذا كانــت الرواتــب التــي يتلقونهــا تتناســب 
مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة، أفــاد %8 )374 مدّرســا( فقــط مــن املدّرســين أّن الرواتــب تتناســب مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة؛ 

فيمــا أفــاد %92 )4,300 مدّرســا( أن الرواتــب ال تتناســب مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة.

استطالع رأي املدّرسين: تناُسب الراتب/ الحوافز مع متطلبات الحياة اليومية 	

شكل )81( عدد/نسب املدّرسين الذين تم استطالع آرائهم حسب تلبية رواتبهم ملتطلبات الحياة اليومية

 Save the ــة وبحســب   تقريــر60  “العمــل نحــو زيــادة جــودة التعليــم لأطفــال النازحــون داخليــا”؛ الصــادر منظمــة انقــاذ الطفول
Children، “ غــادر مــا ال يقــل عــن 180,000 مــن العامليــن يف مجــال التعليــم نظــام التعليــم”

وســأل الباحثــون املدّرســين يف حــال كان لديهــم مصــادر دخــل إضافيــة غيــر التدريــس؛ أفــاد %86 )6,584 مدّرســا( أنهــم ال يمتلكــون 
ــاد %14 )1,072 مــدّرس( فقــط أنهــم يمتلكــون  ــن أف ــب التــي يتلقونهــا مــن املــدارس؛ يف حي ــر الروات ــة غي مصــادر دخــل إضافي

مصــادر دخــل إضافيــة.

شكل )82( عدد/نسب املدّرسين الذين تم استطالع آرائهم حسب تواجد مصادر دخل إضافية- غير الرواتب

  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع . 59
آرائهــم مــن اإلنــاث و%57مــن الذكــور.

60 .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/action_towards_education_idp_children_report_final.pdf  
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نتيجــة تــردي األوضــاع املعيشــية يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام؛ وعــدم تلبيــة الرواتــب التــي يتلقاهــا املدّرســون 
ملتطلبــات الحيــاة اليوميــة-  باإلضافــة إلــى وجــود قســم مــن املدّرســين ال يتلــق أي رواتــب؛ تعمــل بعــض الجهــات ىلع توزيــع 
ــوادر  ــة لهــم؛ وحرصــا ىلع عــدم فقــدان الك ــاة اليومي ــات الحي ــن متطلب ــن ضمــن املــدارس لســّد جــزء م ــة للمعلمي ــواد عيني م
التعليميــة مــن خــال بحثهــا عــن مصــادر دخــل أخــرى أكثــر إدرارًا للمــال؛ وغالبــا مــا يتــم توزيــع هــذه املــواد يف املــدارس التــي 
ــوزع عــدة جهــات بعــض  ــة مــع مــدارس أخــرى، ت ــّق املدّرســون ضمنهــا رواتــب؛ أو أنهــم يتلقــون رواتــب متدنيــة باملقارن ال يتل

املســاعدات التــي تكــون ىلع شــكل ســال غذائيــة أو مــواد أخــرى كدعــم للقائميــن ىلع العمليــة التعليميــة.

أظهــرت نتائــج الّدراســة أن %1 )46 مدرســة( فقــط مــن مجمــوع املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم يتلقــى فيهــا املدّرســون 
مــواد دعــم إضافيــة )مــواد عينيــة( إلــى جانــب رواتبهــم، %99 )3,294 مدرســة( ال يتلــق فيهــا املدّرســون أي مــواد دعــم إضافيــة.

تلقي املدرسين موادًا عينية08

شكل )83( عدد/نسب املدارس العاملة حسب تلقي املدرسين ضمنها مواد عينية إلى جانب الراتب
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تبيــن مــن خــال الدراســة أّن %47 مــن الكــوادر اإلداريــة والخدميــة يف املــدارس املقّيمــة هــم مــدراء مــدارس )2,925 مديــرًا(، 16% 
منهــم معاونــو مــدراء )981 معــاون مديــر(، %6 منهــم أمنــاء ســر )377 أميــن ســر(، و%5منهــم موجهــو الصفــوف )320 موجهــا(، و3% 

منهــم أمنــاء مكتبــة )208 أميــن مكتبــة(، و%22 منهــم مســتخدمون )1,359 مســتخدما(. 

الكوادر اإلدارية والخدمية09

شكل )84( عدد/ نسبة الكوادر اإلدارية ضمن املدارس حسب وصفهم الوظيفي

ــاع  	 ــم إتب ــن أّن يت ــد م ــة يف املــدارس، والتأك ــة التعليمي ــر املدرســة اإلشــراف ىلع العملي ــات الرئيســية ملدي تشــمل الواجب
اإلجــراءات واألنظمــة، يف الوضــع الطبيعــي يتواجــد مديــر واحــد يف كل مدرســة، ولكــن يف بعــض املــدارس غيــر النظاميــة 
)مثــل املــدارس الريفيــة ومراكــز التعليــم املؤقتــة واملراكــز التعليميــة اآلمنــة( قــد ال يتواجــد مديــر للمدرســة أحيانا، ويتقاســم 

املدّرســون املهــام اإلداريــة. 

ربمــا تحتــوي بعــض املــدارس يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام مديريــن، يتــم تعييــن أحدهمــا مــن قبــل النظــام  	
ــن اآلخــر وزارة التربيــة التابعــة للحكومــة الســورية املؤقتــة، وقــد تحتــوي املــدارس ذات الحجــم الكبيــر ىلع  الســوري، وُتعّي
ــه ىلع إدارة  ــر ومعاون ــاوب املدي ــد يتن ــم بعــض املهــام معــه، وق ــق تقاس ــر املدرســة عــن طري ــر يدعــم مدي معــاون مدي

املدرســة يف املــدراس التــي تحتــوي فترتــي دوام )صباحــي ومســائي(.

يشــرف موجهــو املدرســة ىلع الطــاب خــارج الصفــوف ويتولــون إدارة الحصــص الدراســية نيابــة عــن املــدّرس عندمــا يكــون  	
أحــد املعلميــن غائبــا؛ كمــا يشــرفون ىلع تفقــد دوام الطــاب والتواصــل مــع األهالــي يف حــال تغيــب الطــاب.

تتمحور مهمة أمناء السر ىلع الحفاظ ىلع ورقيات الطاب واملدّرسين وتنظيمها. 	

تتمحــور مهمــة أميــن املكتبــة يف اإلشــراف ىلع املكتبــات ضمــن املــدارس وإعــارة الكتــب واملراجــع للطــاب؛ ونتيجــة عــدم  	
توفــر مكتبــات مجهــزة يف غالبيــة املــدارس يتحمــل أمنــاء املكاتــب مهــام املوجهيــن يف اإلشــراف ىلع الطــاب.
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الدعم	النفسي
والطالب	المعاقون

القســــم	الثاني	عشر
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تزايــدت أعــداد األطفــال املعاقيــن يف ســوريا نتيجــة ظــروف الحــرب؛ حيــث ُيصــاب األطفــال نتيجــة القصــف أو انفجــار األلغــام ممــا 
يحــدث أحــد أنــواع اإلعاقــة لديهــم، وتبّيــن مــن خــال الّدراســة أن %23 )770 مدرســة( فقــط مــن املــدارس العاملــة التــي شــملها 
ــد يكــون  ــن؛ وق ــوي %77 )2,570 مدرســة( مــن املــدارس ىلع أطفــال معاقي ــا ال تحت ــن؛ فيم ــوي ىلع أطفــال معاقي ــم تحت التقيي

األطفــال املعاقــون يف املناطــق التــي تحتــوي ىلع هــذه املــدارس محروميــن مــن الّتعليــم. 

األطفال املعاقون ضمن املدارس01

شكل )85( عدد/نسبة املدارس حسب وجود أطفال معاقين ضمنها

بلــغ عــدد الطــاب املعاقيــن ضمــن املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم 3,516 طالبــا معاقــا؛ شــّكلت اإلعاقــة الحركيــة 41% 
)1,447 طالبــا معاقــا( مــن مجمــوع اإلعاقــات التــي عانــى منهــا الطــاب؛ شــّكل فقــدان البصــر %14 )503 طالبــا فاقــدًا لحاســة البصــر(؛ 
وشــّكلت اإلعاقــة الذهنّيــة %17 )585 طالبــا يعانــي مــن إعاقــة ذهنّيــة(؛ شــّكل عــدم القــدرة ىلع النطــق %16 )568 طالبــا يعانــون 

مــن صعوبــة يف النطــق(؛ شــّكل فقــدان حاســة الســمع %12 )413 طالبــا يعانــون مــن فقــدان حاســة الســمع(.

األطفال املعاقون ضمن املدارس حسب نوع اإلعاقة02

شكل )86( عدد/نسبة الطالب املعاقين ضمن املدارس حسب نوع اإلعاقة
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اإلعاقــات الحركّيــة غالبــا مــا تكــون نتيجــًة إلصابــات بســبب القصــف املدفعــي أو الجــوي أثنــاء الحــرب الدائــرة يف ســوريا، وتواجدت 
إعاقــات أخــرى يصعــب تشــخيصها بشــكل دقيــق حيــث تحتــاج إلــى أخصائييــن مــن النــادر تواجدهــم يف املناطــق التــي شــملها 
التقييــم؛ وقــد يكــون تــرّدي األوضــاع املعيشــية ألهالــي األطفــال مــا يمنعهــم مــن البحــث عــن أطبــاء مختصيــن قادريــن ىلع 
ــم  ــر النطــق لديهــم؛ ول ــال تأّخ ــن األطف ــر م ــات تواجــد عــدد كبي ــدت مصــادر املعلوم ــة أطفالهــم؛ أّك ــح لحال التشــخيص الصحي
يعرضوهــم أهلهــم ىلع أي اخصائييــن؛ واكتشــف األهــل يف مراحــل متأخــرة أن الطفــل ال يعانــي مــن مشــاكل يف النطــق إاّل أّنــه 
يعانــي مــن مشــاكل يف الســمع ممــا أّدى لتأخــر النطــق لديــه؛ ويف هــذه الحالــة يجــب إيجــاد وســائل مســاعدة للســمع كخطــوة 
أولــى لحــل املشــكلة؛ ونتيجــة اكتشــاف فقــدان الطفــل للســمع يف عمــر متأخــر يحتــاج الطفــل إلــى أخصائييــن ملســاعدته ىلع 
ــارج  ــل أو خ ــق )داخ ــم النط ــاعدته ىلع تعّل ــن ملس ــر أخصائيي ــة دون توفي ــل يف املدرس ــد الطف ــال تواج ــق؛ يف ح ــم النط تعّل
ــه  ــل زمائ ــة واإلهمــال مــن قب ــي الطفــل مــن العزل ــه فقــد يعان ــرات مضاعفــة ىلع حالت ــى تأثي ــك إل ــؤدي ذل ــد ي املدرســة( ق

ومعلميــه. كذلــك يعانــي الســكان يف املناطــق التــي شــملتها الدراســة مــن صعوبــة تشــخيص اإلعاقــات الذهنّيــة.

ــال  ــتقبال األطف ــزة الس ــم مجّه ــملها التقيي ــي ش ــة الت ــدارس العامل ــن امل ــط م ــة( فق ــة أن %3 )100 مدرس ــج الّدراس ــرت نتائ أظه
املعاقيــن؛ فيمــا لــم تكــن %97 )3,240 مدرســة( مجّهــزة الســتقبال األطفــال املعاقيــن، وذلــك بالرغــم مــن تواجــد 3,516 طالبــا معاقــا 

ضمــن %23 مــن املــدارس العاملــة املقّيمــة.

تجهيز املدارس الستقبال األطفال املعاقين03

شكل )87( عدد/نسبة املدارس حسب تجهيزها الستقبال األطفال املعاقين

بحســب الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــمINEE 61 ، “يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار حاجــات النــاس ذوو اإلعاقــات الجســدية والبصريــة 
ــن  ــة أو الذي ــي املتحرك ــاس يف الكراس ــتوعب الن ــارج أن تس ــل واملخ ــب ىلع املداخ ــم، يج ــق التعلي ــم مراف ــد تصمي ــة عن بعناي
يســتخدمون معــدات للمســاعدة الحركيــة، كذلــك يجــب ىلع مســاحة الصــف واألثــاث ومرافــق امليــاه والصــرف الصحــي أن تلبــي 
حاجــات األشــخاص ذوو اإلعاقــات، عنــد تحديــد األماكــن أو بنــاء مرافــق التعليــم ينصــح بالتعــاون ىلع املســتوى املحلــي والوطنــي 

مــع املنظمــات التــي تمثــل األشــخاص ذوو اإلعاقــات املختلفــة، وأهالــي التاميــذ ذوو اإلعاقــات، والشــباب ذوو اإلعاقــات”
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تبّيــن نتائــج الدراســة أّنــه فقــط %1 )31 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس العاملــة امُلقّيمــة تواجــد فيهــا مختّصــون بالتعامــل مــع 
الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــة؛ حيــث تواجــد هــؤالء املختّصــون ضمــن 28 مدرســة يف محافظــة إدلــب؛ وضمــن مدرســتين يف 
ريــف حلــب الشــمالي؛ وضمــن مدرســة واحــدة يف محافظــة الرقــة، ولــم يتواجــد مختّصــون للتعامــل مــع األطفــال املعاقيــن ضمــن 

%99 )3,309 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة املقّيمــة.

توفر مختصين للتعامل مع األطفال املعاقين ضمن املدراس حسب الحاجة04

شكل )88( عدد/نسب املدارس حسب وجود مختصين بالتعامل مع األطفال املعاقين

تضاعفــت أعــداد األطفــال األيتــام يف ســوريا خــال الســنوات املاضيــة بســبب الحــرب الدائــرة، حيــث فقــد العديــد مــن األطفــال 
ــة  ــدارس العامل ــام يف امل ــدد األيت ــغ ع ــن، وبل ــتهدف املدنيي ــي تس ــكرية الت ــات العس ــة للعملي ــا نتيج ــن أو كليهم ــد الوالدي أح
امُلقّيمــة 55,031 يتيمــا، وتواجــدت أكبــر نســبة للطــاب األيتــام يف محافظــة إدلــب وهــو مــا شــّكل %43 )23,701 طالبــا يتيمــا( مــن 

مجمــوع الطــاب األيتــام ضمــن املــدارس املقّيمــة.

األيتام ضمن املدارس05

شكل )89( أعداد/نسب الطالب األيتام ضمن املدارس
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قبــل األحــداث الدائــرة تضّمنــت غالبيــة املــدارس مرشــد نفســي مــن خريجــي كليــة علــم النفــس ليتــّم الرجــوع إليــه عنــد وجــود 
طــاب يعانــون مــن مشــاكل متعّلقــة بحالتهــم النفســية، يقــوم هــذا املرشــد النفســي بمتابعــة األطفــال والرجــوع لأهــل عندمــا 
يحتــاج لذلــك ليتعــاون معهــم ىلع مســاعدة األطفــال ىلع تجــاوز األزمــات النفســية وخصوصــا يف فتــرة املراهقــة. ال تتواجــد 
ــات لتخريــج مرشــدين نفســيين؛ لذلــك يجــب العمــل ىلع تأهيــل قســم مــن  ضمــن املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام كلّي
الكــوادر اإلدارّيــة عــن طريــق إخضاعهــم لعــدد مــن الــدورات التدريبّيــة ليصبحــوا قادريــن ىلع حــّل قســم مــن املشــاكل النفســية 

التــي قــد يواجههــا طــاب املــدارس.

تواجــدت النســبة األكبــر للطــاب األيتــام مــن مجمــوع طــاب املــدارس يف منطقتــي عفريــن وريــف حلــب الشــمالي؛ حيــث بلغــت 
نســبتهم يف كل املنطقتيــن %9 مــن مجمــوع الطــاب ضمــن املــدارس؛ وبلغــت نســبتهم يف محافظــة إدلــب %8 مــن مجمــوع 
الطــاب؛ وبلغــت نســبتهم يف محافظــة ديــر الــزور %6 مــن مجمــوع الطــاب؛ وبلغــت نســبتهم يف كل مــن منطقــة رأس العيــن 

ومحافظــة الحســكة %5 مــن مجمــوع الطــاب.

شكل )90( أعداد/نسب الطالب األيتام من مجموع طالب املدارس

ــملها  ــي ش ــة الت ــدارس العامل ــن امل ــة( م ــن %94 )3,129 مدرس ــيّين ضم ــدين نفس ــد مرش ــدم تواج ــة ع ــال الدراس ــن خ ــن م تبّي
ــدارس. ــن امل ــط م ــة( فق ــيون يف %6 )211 مدرس ــدون نفس ــد مرش ــا تواج ــم؛ فيم التقيي

املرشدون النفسّيون ضمن املدارس06

شكل )91( عدد/نسب املدارس حسب تواجد مرشدين نفسيين ضمنها
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تظهــر نتائــج الدراســة تواجــد معّلميــن يف %19 فقــط )640 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم خضعوا 
لــدورات تدريبّيــة يف مجــال الدعــم النفســي االجتماعــي؛ وليــس مــن الضــروري أن يكــون كافــة املعّلميــن يف هــذه املــدارس قــد 
خضعــوا لــدورات يف هــذا املجــال؛ حيــث يتواجــد قســم قــد خضــع لــدورات دعــم نفســي اجتماعــي وقســم آخــر يف املدرســة 

ذاتهــا لــم يخضــع لهــذه الــدورات.

توفر مدّرسين خضعوا لدورات تدريبية يف الدعم النفسي االجتماعي07

شكل )92( عدد/نسب املدارس حسب تواجد مدرسين خضعوا لدورات الدعم النفسي االجتماعي

ــدوري  ــب ال ــب املناس ــم التدري ــن يف التعلي ــائر العاملي ــون وس ــى املعلم ــم INEE 62 ،”يتلق ــر التعلي ــى ملعايي ــد األدن ــب الح بحس
ــداث  ــن األح ــة ع ــية ناتج ــات نفس ــوريا لصدم ــال يف س ــم األطف ــّرض معظ ــة تع ــم”، نتيج ــم وظروفه ــا لحاجاته ــم وفق واملنّظ
الدائــرة، كان البــّد مــن تدريــب كافــة املدّرســين ىلع كيفيــة التعامــل مــع األطفــال يف زمــن الحــرب، وكذلــك كيفيــة التصــرف أثنــاء 
وقــوع الكــوارث، حيــث أن وجــود عــدد كبيــر مــن األطفــال يف غرفــة صفيــة واحــدة يحتــاج خبــرة وســرعة اســتجابة وتنظيــم يف 
تصــرف املــدّرس لحمايــة األطفــال وتقليــل الضــرر قــدر اإلمــكان أثنــاء وقــوع أيــة كارثــة، كذلــك يف التعامــل مــع العــوارض املنتشــرة 

لــدى األطفــال والناتجــة عــن الحــرب الدائــرة يف ســوريا.

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع املدّرســين63 ؛ ســألوهم فيمــا إذا تلقــوا دورات يف مجــال التعليــم يف 
زمــن الكــوارث؛ أفــاد %33 )1,542 مدّرســا( فقــط مــن املدّرســين أنهــم تلقــوا تدريبــات يف مجــال التعليــم يف زمــن الكــوارث؛ فيمــا 

لــم يتلــق %67 )3,132 مدّرســا( أي دورات يف هــذا املجــال.

استطالع رأي املدّرسين: الخضوع لدورات تدريبية يف مجال التعليم يف 08
زمن الكوارث

شكل )93( عدد/نسب املدرسين الذين تم استطالع آرائهم حسب تلقيهم تدريبا يف مجال التعليم يف زمن الكوارث

62 .  https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf
  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات، كانــت نســبة %43 مــن املعّلميــن الذيــن تــّم اســتطاع . 63

آرائهــم مــن اإلنــاث و%57مــن الذكــور.



املدارس يف سوريا 2021

101

ــا إذا تلقــوا دورات يف مجــال إدارة  ــدراء64  املــدارس؛ ســألوهم فيم ــع م ــون م ــي أجراهــا الباحث ــرأي الت مــن خــال اســتطاعات ال
املدرســة يف زمــن الكــوارث؛ أفــاد %28 )615 مديــرًا( فقــط مــن املــدراء أنهــم تلقــوا تدريبــات يف مجــال إدارة املدرســة يف زمــن 

ــرًا( أي دورات يف هــذا املجــال. ــق %72 )1,589 مدي ــم يتل الكــوارث؛ فيمــا ل

استطالع رأي املدراء: الخضوع لدورات تدريبية يف مجال إدارة املدرسة 09
يف زمن الكوارث

شكل )97( عدد/نسب املدراء الذين تم استطالع آرائهم حسب تلقيهم دورات يف مجال اإلدارة يف الكوارث

ــات الدعــم النفســي االجتماعــي  ــم خدم ــي شــملها التقيي ــة الت قّدمــت فقــط %12 )400 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس العامل
خــال العــام الدراســي -2019 2020؛ فيمــا لــم ُتقــّدم هــذه الخدمــات يف %88 )2,940 مدرســة( مــن املــدارس، ويذكــر انخفــاض كافــة 
أنشــطة الدعــم النفســي االجتماعــي بعــد انتشــار فيــروس COVID-19؛ حيــث انخفــض تقديــم هــذه األنشــطة داخــل املــدارس 
وخارجهــا؛ وأدى تعليــق التعليــم كإجــراء للحــّد مــن انتشــار الفيــروس إلــى زيــادة العزلــة لــدى الطــاب؛ ممــا يظهــر الحاجــة إلــى 
زيــادة أنشــطة الدعــم النفســي االجتماعــي بشــرط التــزام بقواعــد التباعــد االجتماعــي واإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار 

الفيــروس.

توّفر خدمات الدعم النفسي االجتماعي ضمن املدارس10

شكل )95( عدد/نسبة املدارس حسب تقديمها لخدمات الدعم النفسي االجتماعي

  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 2,204 مديرًا يف املدارس العاملة يف 5 محافظات. وكان %17 منهم إناث و%83 منهم ذكور.. 64
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كــرّدة فعــل ىلع الحــرب الدائــرة وتبعاتهــا، غالبــا مــا يحــاول القائمــون ىلع املــدارس دمــج الترفيــه باألنشــطة املدرســّية الحتــواء 
مشــاعر العزلــة واالنغــاق لــدى الطــاب، وقــد تشــمل األنشــطة الترفيهيــة املســرحيات املدرســية واملعــارض الفنيــة واملســابقات 
ــم امُلدّرســون الطــاب عــن طريــق التمثيــل أو الغنــاء أو الرســم؛ وتســاهم هــذه األنشــطة بدمــج  التحفيزيــة للطــاب؛ حيــث ُيَعلِّ
الطــاب مــن مناطــق مختلفــة وتكســر الحواجــز الســلبية التــي قــد يخّلفهــا النــزوح؛ ممــا يعــّزز ثقــة الطــاب ضمــن املــدارس 

بأنفســهم ويســاعدهم ىلع بنــاء عاقــة صداقــة جديــدة.

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع أهالي الطــاب65 ؛ ســألوهم فيمــا إذا عّبــر أطفالهــم امللتحقــون باملدارس 
عــن عــدم رغبتهــم بالذهــاب إلــى املدرســة؛ %9 )611 شــخصا( مــن األهالــي أفــادوا بــأن أطفالهــم دائمــا يعّبــرون عــن عــدم رغبتهــم 

بالذهــاب إلــى املدرســة؛ وأفــاد %51 )3,576 شــخصا( أن أطفالهــم أحيانــا يعّبــرون عــن عــدم رغبتهــم بالذهــاب إلى املدرســة.

استطالع رأي أولياء األمور: تعبير األطفال عن عدم رغبتهم بالذهاب إلى املدرسة11

شكل )96( عدد/نسب األهالي الذين تم استطالع آرائهم حسب رغبة أطفالهم بالذهاب إلى املدرسة

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب ؛ ســألوهم عنــد مــدى تكــرار شــعورهم بمجموعــة مــن الظواهــر 
املتعلقــة بالشــعور خــال شــهر؛ مــن أكثــر الظواهــر انتشــارًا بيــن الطــاب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم صعوبــة حفــظ املعلومــات 
والــدروس وقــد أفــاد %8 )587 طالبــا( مــن الطــاب تكــرار شــعورهم بذلــك بشــكل دائــم؛ فيمــا أفــاد %56 )4,196 طالبــا( مــن الطــاب 

شــعورهم بهــذه الظاهــرة أحيانــا؛ فيمــا أفــاد %36 )2,747 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم نــادرًا مــا يشــعرون بهــذه الظاهــرة. 

أفــاد %6 )426 طالبــا( مــن الطــاب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أن انتباههــم دائمــا يتشــتت بســهولة؛ فيمــا أفــاد %40 )3,040 طالبــا( 
أن انتباههــم أحيانــا يتشــتت بســهولة؛ وأفــاد %54 )4,064 طالبــا( مــن الطــاب أن انتباههــم نــادرًا مــا يتشــتت بســهولة.

أفــاد %6 )454 طالبــا( مــن الطــاب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أنهــم دائمــا يســتغرقون وقتــا طويــًا للدخــول يف النــوم عندمــا 
يســتلقون يف الفــراش؛ فيمــا أفــاد %34 )2,587 طالبــا( أنهــم أحيانــا يســتغرقون وقتــا طويــًا للدخــول يف النــوم عندمــا يســتلقون 
يف الفــراش؛ وأفــاد %60 )4,489 طالبــا( مــن الطــاب أ أنهــم نــادرًا يســتغرقون وقتــا طويــًا للدخــول يف النــوم عندمــا يســتلقون 

يف الفــراش.

أفــاد %12 )925 طالبــا( مــن الطــاب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أنهــم دائمــا يشــعرون بالضيــق الشــديد عندمــا يتذكــرون مواقــف 
مؤملــة مــروا بهــا؛ فيمــا أفــاد %26 )2,112 طالبــا( أنهــم يشــعرون بهــذه الظاهــرة أحيانــا؛ وأفــاد %60 )4,493 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم 

نــادرًا مــا يشــعرون بهــذه الظاهــرة.

استطالع رأي الطالب: العوارض املتعلقة بالشعور لدى الطالب ضمن املدارس12

أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,522 فــردًا لديهــم أطفــال يف ســن املدرســة )داخــل املــدارس وخارجهــا( يف 5 محافظــات، %30مــن األفــراد الذيــن . 65
تــّم اســتطاع آرائهــم إنــاث و%70 ذكــور، %72مــن املجتمــع املضيــف و%28مــن النازحين.
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شكل )97( نسب درجة انتشار عوارض متعلقة بالشعور لدى الطالب

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب66 ؛ ســألوهم عنــد مــدى تكــرار شــعورهم بمجموعــة مــن الظواهــر 
املتعلقــة بالتفاعــل مــع اآلخريــن خــال شــهر؛ مــن أكثــر الظواهــر الســلبية انتشــارًا بيــن الطــاب الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم أنهــم 
ــع  ــون م ــاب يلعب ــن الّط ــر م ــا كان القســم األكب ــراد األســرة؛ فيم ــع أف ــن ويتشــاجرون م ــع األطفــال اآلخري يتشــاجرون جســديا م

أصدقائهــم ويلتزمــون بالقواعــد املدرســية.

استطالع رأي الطالب: العوارض املتعلقة بالتفاعل لدى الطالب13

شكل )98( نسب درجة انتشار عوارض متعلقة بالتفاعل لدى الطالب

   أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 7,530 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة داخــل املــدارس وخارجهــا يف 5 محافظــات. شــكلت اإلنــاث 42% . 66
مــن األطفــال وشــّكل الذكــور %58 مــن األطفــال، كان %73 مــن األطفــال الذيــن شــملهم االســتطاع مــن املجتمــع املضيــف و%27 مــن النازحيــن داخلًيــا، %2 مــن األطفــال 

الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم كانــوا يعانــون مــن إعاقــة.



اإلصدار 06 - العام الدراسي 2020/2021

104

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب67 ؛ ســألوهم عنــد مــدى تكــرار شــعورهم بمجموعــة مــن الظواهــر 
ــذات خــال شــهر؛ أفــاد %7 )550 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم غالبــا مــا يشــعرون بامللــل؛ وأفــاد 47% )3,531  املتعلقــة بالوعــي بال

طالبــا( أنهــم أحيانــا يشــعرون بامللــل؛ وأفــاد %46 )3,449 طالبــا( أنهــم نــادرًا مــا يشــعرون بامللــل.

ــا(  ــاد %38 )2,885 طالب ــت؛ وأف ــة انخفض ــم يف املدرس ــعرون أن درجاته ــا يش ــا م ــم غالب ــاب أنه ــن الط ــا( م ــاد %5 )403 طالب وأف
أنهــم أحيانــا يشــعرون أن درجاتهــم يف املدرســة انخفضــت؛ وأفــاد %56 )4,242 طالبــا( أنهــم نــادرًا مــا يشــعرون أن درجاتهــم يف 

املدرســة انخفضــت.

أفــاد %8 )590 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم غالبــا مــا يشــعرون بالخــوف؛ وأفــاد %35 )2,605 طالبــا( أنهــم أحيانــا يشــعرون بالخــوف؛ 
وأفــاد %58 )4,335 طالبــا( أنهــم نــادرًا مــا يشــعرون بالخــوف.

استطالع رأي الطالب: العوارض املتعلقة بالوعي بالذات لدى الطالب14

شكل )99( نسب درجة انتشار عوارض متعلقة بالوعي بالذات لدى الطالب

تبّيــن مــن خــال الّدراســة أن 3 مــدارس فقــط مــن املــدارس العاملــة التــي شــملتها الّدراســة تســتخدم لــدوارات محــو األّميــة ملــن 
تتجــاوز أعمارهــم 18 ســنة، وتواجــدت هــذه املــدارس يف محافظــة إدلــب، يف حــال اســتخدام املــدارس لــدورات محــو األّميــة يجب 
التأكــد مــن فصــل طــاب املــدارس عــن األشــخاص الذيــن يّتبعــون دورات محــو األّميــة، وذلــك لتجنــب تعــّرض األطفــال للمضايقــات 

مــن هــؤالء األشــخاص، ويتــم الفصــل إمــا يف أماكــن التعليــم أو يف أوقــات التعليــم.

استخدام املدارس يف دورات محو األّمية ملن تتجاوز أعمارهم 18 سنة15

شكل )100( عدد/نسب املدارس حسب استخدامها لدورات محو األمية
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ُتعــّرف إجــراءات68  العمــل القياســية للوقايــة مــن العنــف القائــم ىلع النــوع االجتماعــي واالســتجابة لــه مســارات اإلحالــة “مســار 
اإلحالــة هــو آليــة مرنــة تربــط الناجيــن بخدمــات داعمــة وكفــؤة وبشــكل آمــن، مثــل الرعايــة الطبيــة والصحــة العقليــة والدعــم 

النفســي االجتماعــي ومســاعدة الشــرطة والدعــم القانوني/العدالــة.”

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع مــدراء69  املــدارس؛ ســألوهم فيمــا إذا تلقــوا تدريبــات لاســتخدام اآلمــن 
ــة  ــرًا( مــن املــدراء الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أنهــم ال يعرفــون مــا معنــى مســار اإلحال ــة؛ أفــاد %60 )1,315 مدي ملســارات اإلحال
ولــم يســمعوا بــه؛ أفــاد %25 )560 مديــرًا( مــن املــدراء أنهــم يعرفــون مســارات اإلحالــة )ســمعوا بهــا( لكنهــم ال يعرفــون طريقــة 

االســتخدام اآلمــن لهــا؛ فقــط %15 )329 مديــرًا( مــن املــدراء تلقــوا تدريبــات حــول االســتخدام اآلمــن ملســارات اإلحالــة.

يذكــر أن %12 )538 مدّرســا( فقــط مــن املدّرســين الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم تلقــوا تدريبــات حــول االســتخدام اآلمــن ملســارات 
اإلحالــة.

استطالع رأي املدراء، تلقي تدريب حول االستخدام اآلمن ملسارات اإلحالة16

شكل )101( عدد/نسب مدراء املدارس حسب تلقيهم تدريبا عن االستخدام اآلمن ملسارات اإلحالة

68 .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_arabic_final.pdf  
  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 2,204 مديرًا يف املدارس العاملة يف 5 محافظات. وكان %17 منهم إناث و%83 منهم ذكور.. 69



اإلصدار 06 - العام الدراسي 2020/2021

106

السياسات	واإلجراءات
التي تنظم العملية التعليمية

القســــم	الثالث	عشر



املدارس يف سوريا 2021

107

قبــل الحــرب يف ســوريا؛ يتــم تعييــن مديــر املدرســة مــن املدّرســين القدامــى والذيــن خضعــوا لعــدة دورات تؤّهلهــم ليصبحــوا 
ضمــن الطواقــم اإلداريــة يف املدرســة، مــن خــال هــذه الــدورات يتــم تدريــب املدّرســين ىلع األعمــال اإلداريــة ضمــن املدرســة 
وآليــات تطبيــق السياســات واإلجــراءات بالشــكل األمثــل؛ فرضــت ظــروف الحــرب يف ســوريا تعييــن كــوادر إداريــة جديــدة ضمــن 
املــدارس، مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع مــدراء70  املــدارس؛ ســألوهم فيمــا إذا خضعــوا ألي دورات يف 
إدارة املدرســة قبــل أو بعــد أن أصبحــوا مــدراًء للمــدارس؛ أفــاد %46 )1,021 مديــرًا( فقــط أنهــم خضعــوا لــدورات يف إدارة املدرســة؛ 

فيمــا أفــاد %54 )1,183 مديــرًا( أنهــم لــم يخضعــوا ألي دورات يف مجــال إدارة املدرســة.

استطالع رأي املدراء: الدورات التدريبية يف اإلدارة املدرسية02

شكل )103( عدد/نسبة املدراء الذين تّم استطالع آرائهم حسب خضوعهم لدورات يف إدارة املدرسة

ــم إداري إحــدى الشــروط األساســّية يف املــدارس  ــة واضحــة وطاق ــة إدارّي ــر وجــود هيكلي ــرة يف ســوريا؛ اعُتب ــل الحــرب الدائ قب
النظاميــة؛ ويف املــدارس الريفّيــة قــد يتواجــد مديــر فقــط دون تواجــد أفــراد طاقــم إداري آخريــن؛ وقــد يــؤّدي أحــد املدّرســين يف 
املــدارس الريفيــة مهــام املديــر يف حــال عــدم تعييــن مديــر ضمنهــا، ومــن مهــام الطاقــم اإلداري تطبيــق السياســات واإلجــراءات 
التــي أقّرتهــا مديريــات التربّيــة واملجمعــات التربوّيــة ضمــن املــدارس، تبّيــن وجــود هيكليــة إداريــة واضحــة وطاقــم إداري يف 88% 
)2,944 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة امُلقّيمــة، يف حيــن ال يوجــد هيكليــة إدارّيــة واضحــة وطاقــم إداري يف %12 )396 مدرســة( 

منهــا.

وجود هيكلية إدارية وطاقم إداري01

شكل )102( عدد/نسب املدارس حسب وجود هيكلية إدارية وطاقم إداري ضمنها

تتكــّون الهيكليــة اإلدارّيــة للمدرســة النظاميــة مــن مديــر املدرســة يف أىلع الهــرم، والــذي قــد يكــون اإلداري الوحيــد فقــط يف 
ــاعده يف  ــر يس ــا للمدي ــر نائب ــم الكبي ــة ذات الحج ــدارس النظامي ــد يف امل ــة(، ويوج ــر النظامي ــدارس غي ــرة )امل ــدارس الصغي امل
القيــام بمهامــه. وتحتــوي املــدارس النظاميــة ىلع موجهيــن يراقبــون الطــاب يف املدرســة ويضبطــون الصفــوف عندمــا ال يكــون 
املعّلمــون يف صفوفهــم. وقــد يتواجــد أمنــاء للســر يف املــدارس النظاميــة، حيــث تــوكل إليهــم مهمــة حفــظ وتنظيــم ســجّات 

املــدارس والطــاب واملعّلميــن.

  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 2,204 مديرًا يف املدارس العاملة يف 5 محافظات. وكان %17 منهم إناث و%83 منهم ذكور.. 70
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بحســب كافــة املدّرســين الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم لــم يكــن التوقيــع ىلع مدونــة قواعــد الســلوك شــائعا يف إجــراءات تعييــن 
ــم  ــة والتعلي ــن عنهــا وزارة التربي ــن تعل ــث كان املــدّرس يخضــع ملســابقة تعيي ــرة؛ حي ــل الحــرب الدائ املدّرســين يف ســوريا قب
يف الحكومــة؛ لتصــدر الــوزارة فيمــا بعــد أســماء املقبوليــن والذيــن يتــم تعيينهــم ضمــن إجــراءات يتــم اتباعهــا ضمــن مديريــات 
ــم،  ــين ىلع حقوقه ــول املدّرس ــرص ىلع حص ــرض أن تح ــن املفت ــي كان م ــن والت ــات املعلمي ــدت نقاب ــل تواج ــة، باملقاب التربي
فيمــا يتــم تعميــم واجبــات املدّرســين مــن قبــل مديريــات التربيــة واملجمعــات التربويــة. بعــد انــدالع الحــرب يف ســوريا؛ أصبحــت 
معظــم املــدارس يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام تتلقــى دعمهــا مــن مانحيــن )جهــات دوليــة- أو منظمــات( وغالبــا 
مــا يشــترط املانحــون توقيــع كافــة املوظفيــن )بمــا فيهــم الكــوادر التدريســية( ىلع مدونــة وقواعــد الســلوك التــي ُتعــّرف أي 

موظــف بحقوقــه وواجباتــه.

ــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع املدّرســين71 ؛ أفــاد %50 )2,320 مدّرســا( مــن املدّرســين أنهــم وّقعــوا  مــن خــال اســتطاعات ال
ىلع مدّونــة قواعــد الســلوك؛ فيمــا أفــاد %50 )2,354 مدّرســا( أنهــم لــم يوقعــوا ىلع أي وثيقــة تعّرفهــم بحقوقهــم وواجباتهــم.

استطالع رأي املدّرسين: توقيع مدّونة قواعد السلوك03

شكل )104( عدد/نسب املدّرسين الذين تم استطالع آرائهم حسب توقيعهم ىلع مدّونة قواعد السلوك

جــاء يف هــرم صانعــي القــرار األكثــر تأثيــرًا ضمــن املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم التربيــة التابعــة لـــ SDF؛ والتــي تؤثــر 
بشــكل كبيــر ضمــن كافــة املــدارس يف شــرق ســورية ضمــن محافظــات الرقــة والحســكة وديــر الــزور وضمــن ريــف حلــب الشــرقي، 
وجــاء باملرتبــة الثانيــة ضمــن صانعــي القــرار األكثــر تأثيــرًا املكاتــب التعليميــة يف املجالــس املحليــة؛ والتــي توثــر بشــكل كبيــر 
ضمــن مناطــق ريــف حلــب الشــمالي وعفريــن ورأس العيــن وتــل أبيــض، وجــاء باملرتبــة الثالثــة التربيــة التابعــة لحكومــة املعارضــة 
والتــي تؤثــر يف محافظــة إدلــب. ويؤثــر النظــام بشــكل ضعيــف يف مــدارس ريــف حلــب الشــرقي ومحافظتــي الحســكة وديــر 

الــزور.

صانعو القرار األكثر تأثيرًا ضمن املدارس04

شكل )105( صانعو القرار األكثر تأثيرًا ضمن املدارس

  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 4,674 معّلمــا داخــل . 71
ــن  ــن املعّلمي ــبة %43 م ــت نس ــات، كان ــا يف 5 محافظ ــدارس وخارجه امل

الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم مــن اإلنــاث و%57مــن الذكــور.
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يتحّدد التأثير ىلع صانعي القرار ضمن املدارس استنادًا إلى ثالث مسائل أساسية: 

إقــرار النظــام الداخلــي وتحديــد ســاعات الــدوام واملناهــج الدراســية: تحديــد السياســات واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا  	
مــن قبــل املدرســة، وتحديــد ســاعات عمــل املدرســة وأيــام العطــل، وقــرار تعليــق العمــل يف املــدارس يف حــاالت الطــوارئ، 

وتحديــد نوعيــة املناهــج التــي ُتــدّرس ضمــن املــدارس.

ــرارات  	 ــدار ق ــة، وإص ــباب مختلف ــود ألس ــاء العق ــدد أو إنه ــن الج ــف املعلمي ــة: توظي ــوادر اإلدارّي ــن والك ــف املعلمي توظي
ــية.  ــة والتدريس ــوادر اإلداري ــا الك تّتبعه

تحديد سلم رواتب: تحديد الرواتب والترقيات للكوادر التدريسّية واإلدارية والخدمّية وفقا لأقدمّية وسنوات الخبرة. 	

أظهــرت نتائــج الدراســة أّن %94 )3,131 مدرســة( مــن إجمالــي املــدارس العاملــة امّلقّيمــة تســتخدم ســجل الحضــور اليومــي للطــاب 
لتعقــب حضــور الطــاب؛ فيمــا ال تســتخدم %6 )209 مدرســة( ســجل الحضــور اليومــي.

توفر سجل الحضور اليومي للطالب05

شكل )106( عدد/نسبة املدارس حسب استخدامها سجل الحضور اليومي للطالب

ضمــن قوانيــن التعليــم يف ســوريا؛ ُيشــترط أن يــداوم الطالــب عــددًا محــددًا مــن أيــام الــدوام املدرســي )خــال العام الدراســي( 
إلــى جانــب تجــاوز االمتحــان لينتقــل إلــى املرحلــة الدراســية األىلع- ويجــب أن تتجــاوز عــدد األيــام التــي التحــق بهــا الطالــب 
%80 مــن عــدد أيــام الــدوام املدرســي خــال العــام، ولضبــط دوام الطــاب يف املــدارس البــد مــن اســتخدام ســجل حضــور الطــاب؛ 
ــرف  ــام، ُيش ــة الع ــجله يف نهاي ــى س ــاف إل ــاب لتض ــرر للط ــر املب ــرر وغي ــاب املب ــام الغي ــدد أي ــجل ع ــذا الس ــن ه ــجل ضم وُيس
املدّرســون وموجهــو الصفــوف ىلع تقييــد أيــام الغيــاب للطــاب والتأخــر الصباحــي بشــكل يومــي، يذكــر أن شــرط حضــور الطــاب 
%80 مــن عــدد أيــام الــدوام املدرســي تــم تجــاوزه خــال العــام الدراســي -2019 2020؛ ونقــل الطــاب إلــى املرحلــة الدراســية األىلع 

.COVID-19 بســبب تعليــق الــدوام املدرســي ضمــن إجــراءات الحــّد مــن انتشــار فيــروس

كانــت السياســات واإلجــراءات املطّبقــة يف املــدارس الســورية قبــل الحــرب الدائــرة تفــرض اســتخدام املدّرســين لدفاتــر تحضيــر 
الــدروس، ويتوّجــب تحضيــر الــدروس مــن قبــل املدّرســين يف املنــزل، ووضــع خطــة الســتغال وقــت الحصــة الدراســّية بالشــكل 
األمثــل، كمــا يحتــوي يف أحــد أجزائــه الخطــة الســنوّية التــي ســيّتبعها املــدّرس لشــرح املنهــاج كامــًا للطــاب خــال الســنة 
الدراســية. يقــوم مديــر املدرســة بالتوقيــع ىلع دفاتــر تحضيــر املدّرســين بشــكل يومــي للتأكــد مــن التزامهــم بتحضيــر الــّدروس، 
كمــا يقــوم املوجهــون التربويــون بزيــارة املــدارس بشــكل دوري واالّطــاع ىلع مــدى التــزام املدّرســين بالخطــة الســنوية للمنهــاج.

توّفر دفاتر تحضير املدّرسين06



اإلصدار 06 - العام الدراسي 2020/2021

110

أظهــرت نتائــج الّدراســة عــدم اســتخدام املدّرســين لدفاتــر تحضيــر الــدروس يف %7 )232 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة التــي 
شــملها التقييــم؛ فيمــا يســتخدم املدّرســون دفاتــر التحضيــر يف %93 )3,108 مدرســة(.

شكل )107( عدد/نسبة املدارس حسب استخدام املدّرسين فيها دفاتر لتحضير الدروس

ــاء الطــاب  ــاء الطــاب يف املــدارس؛ إنمــا تجتمــع إدارات املــدارس مــع أولي ــم يتواجــد مجلــس ألولي ــل الحــرب يف ســوريا؛ ل قب
ىلع أســاس فصلــي )مرتيــن يف الســنة الدراســية- مــرة واحــدة كل فصــل دراســي(؛ يجــب الدفــع باتجــاه تشــكيل مجالــس ألوليــاء 
الطــاب واالجتمــاع معهــم بشــكل دوري إلشــراكهم يف التخطيــط للعمليــة التعليميــة وإيجــاد الحلــول الفعالــة التــي تتناســب مــع 

الظــروف الحاليــة وفــق اإلمكانيــات املتاحــة.
ــاء أمــور  ــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع مــدراء72  املــدارس؛ ســألوهم فيمــا إذا ُشــكلت مجالــس ألولي مــن خــال اســتطاعات ال
ــم  ــاب ويت ــور الط ــاء أم ــس ألولي ــود مجال ــرًا( بوج ــاد %36 )789 مدي ــكل دوري؛ أف ــور بش ــاء األم ــع أولي ــاع م ــم االجتم ــاب أو يت الط
ــرًا( بعــدم وجــود مجالــس ألوليــاء أمــور الطــاب وال يتــم االجتمــاع مــع أوليــاء  االجتمــاع بشــكل دوري، فيمــا أفــاد %64 )1,415 مدي

ــكل دوري. ــور بش األم

استطالع رأي املدراء: وجود مجلس ألولياء أمور الطالب أو االجتماع مع أولياء األمور 07
بشكل دوري

شكل )108( عدد/نسب املدراء الذين تم استطالع آرائهم حسب وجود مجلس ألولياء أمور الّطالب
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وسائل	واجراءات	الوقاية
  من	فيروس                     

القسم	الرابع	عشر

COVID - 19  
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أظهــرت نتائــج الدارســة عــدم تواجــد ميــزان حــرارة بــدون ملــس )يتحســس الحــرارة عــن بعــّد( لقيــاس حــرارة الطــاب والكــوادر 
التعليميــة يف %95 )3,185 مدرســة( مــن املــدارس؛ فيمــا تواجــد ميــزان حــرارة يف %5 )155 مدرســة( مــن املــدارس فقــط.

توّفر ميزان حرارة بدون ملس ضمن املدارس01

شكل )109( عدد/نسبة املدارس حسب توفر ميزان حرارة بدون ملس ضمنها

يف املــدارس التــي تحتــوي ىلع ميــزان حــرارة بــدون ملــس )والبالــغ عددهــا 115 مدرســة( يتــم قيــاس درجــة حــرارة الطــاب يف 
بدايــة اليــوم املدرســي ضمــن %71 )110 مدرســة( مــن املــدارس فقــط؛ فيمــا ال يتــم قيــاس درجــة حــرارة الطــاب يف بدايــة اليــوم 

املدرســي يف %29 )45 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )110( عدد/نسبة املدارس التي يتوفر فيها ميزان حرارة حسب قياس حرارة الطالب يف بداية الدوام املدرسي
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تتطلــب قواعــد التباعــد االجتماعــي يف الصفــوف املدرســية للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ توفيــر مســاحة 2 متــر لــكل 
طفــل يف الصــف؛ وقــد أظهــرت نتائــج الدارســة عــدم تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي يف %74 )2,483 مدرســة( مــن املــدارس؛ 

فيمــا ُطّبقــت قواعــد التباعــد االجتماعــي يف %26 )857 مدرســة( مــن املــدارس فقــط.

تطبيق قواعد التباعد االجتماعي بين الطالب02

شكل )111( عدد/نسبة املدارس حسب تطبيق قواعد التباعد االجتماعي ضمن الصفوف

تتطلــب قواعــد التباعــد االجتماعــي يف الصفــوف املدرســية للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ جلــوس كل طفــل منفــردًا يف 
مقعــده؛ يف املــدارس التــي ُطّبقــت فيهــا قواعــد التباعــد االجتماعــي )والبالــغ عددهــا 857 مدرســة( أظهــرت الدراســة جلــوس 
ــم  ــن يف مقاعده ــاب منفردي ــس الط ــا ال يجل ــدارس؛ فيم ــن امل ــة( م ــن %65 )554 مدرس ــم ضم ــن يف مقاعده ــاب منفردي الط
ضمــن %35 )303 مدرســة( مــن املــدارس؛ حيــث يجلــس يف مقاعــد هــذه املــدارس أكثــر مــن طالــب؛ ممــا قــد يزيــد احتماليــة نقــل 

.COVID-19 العــدوى بفيــروس

شكل )112( عدد/نسبة املدارس التي ُطّبق فيها قواعد التباعد االجتماعي ضمن الصفوف حسب توفير مقعد لكل طفل
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تتطلــب قواعــد التباعــد االجتماعــي يف الصفــوف املدرســية للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ تغيــر ترتيــب املقاعــد بحيــث 
يتــم تــرك مســافة 2 متــر بيــن الطــاب واملعلــم ومســافة 1 متــر بيــن الطــاب؛ يف املــدارس التــي ُطّبقــت فيهــا قواعــد التباعــد 
االجتماعــي )والبالــغ عددهــا 857 مدرســة( أظهــرت الدراســة أنــه أُعيــد ترتيــب املقاعــد ضمــن %70 )603 مدرســة( مــن املــدارس 
بحيــث طبــق مســافات التباعــد االجتماعــي بيــن الطــاب ومدرســيهم؛ فيمــا لــم ُترتــب املقاعــد ضمــن %30 )254 مدرســة( مــن 

.COVID-19 املــدارس؛ ممــا قــد يزيــد احتماليــة نقــل العــدوى بفيــروس

شكل )113( عدد/نسبة املدارس التي ُطّبق فيها قواعد التباعد االجتماعي ضمن الصفوف حسب أعادة ترتيب مقاعد الطالب

تتطلــب قواعــد التباعــد االجتماعــي يف املــدارس للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ وضــع جــدول مناوبــة للكــوادر التدريســية 
واإلداريــة يف فتــرة االســتراحة )الباحــة(؛ وُيّلــزم الــكادر التدريســي واإلداري بهــذا الجــدول؛ ويراقبــون قواعــد التباعــد االجتماعــي 
بيــن الطــاب يف فتــرة االســتراحة؛ أظهــرت الدراســة إلغــاء فتــرة االســتراحة للحــد مــن انتشــار فيــروس COVID-19 ضمــن 6% )189 
مدرســة( مــن املــدارس فقــط، وُتراقــب الكــوادر التدريســية واإلداريــة تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي يف فتــرة االســتراحة 
ضمــن %36 )1,200 مدرســة(  مــن املــدارس فقــط ؛ فيمــا ال ُتراقــب الكــوادر التدريســية واإلداريــة تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي 

يف فتــرة االســتراحة ضمــن %58 )1,951 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )114( عدد/نسبة املدارس حسب مراقبة الكوادر التدريسية تطبيق قواعد التباعد االجتماعي يف فترة االستراحة
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تتطلــب قواعــد التباعــد االجتماعــي يف املــدارس للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ وضــع محــددات )رســم خطــوط مســافة 
ــاه.........( ويف املمــرات؛ أظهــرت  ــر املي ــد املرافــق العامــة )الحمامــات- صنابي ــح مســافات التباعــد االجتماعــي عن ــر( لتوضي 1 مت
الدراســة وضــع محــددات لتوضيــح مســافات التباعــد االجتماعــي ضمــن %12 )415 مدرســة( مــن املــدارس فقــط؛ فيمــا لــم توضــع 

محــددات لتوضيــح مســافات التباعــد االجتماعــي ضمــن %88 )2,926 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )115( عدد/نسبة املدارس حسب وضع محددات لتطبيق قواعد التباعد االجتماعي

ــق قواعــد التباعــد االجتماعــي ضمــن وســائل النقــل  ــروس COVID-19؛ تطبي ــة للحــّد مــن انتشــار في تفــرض اإلجــراءات االحترازي
العامــة املســتخدمة مــن قبــل الطــاب؛ أظهــرت الدراســة عــدم اســتخدام وســائل النقــل العامــة مــن قبــل معظــم الطــاب ضمــن 
%88 )2,939 مدرســة( مــن املــدارس، وال ُتطّبــق قواعــد التباعــد االجتماعــي ضمــن وســائل النقــل العامــة املســتخدمة مــن قبــل 
الطــاب ضمــن %10 )342مدرســة( مــن املــدارس، فيمــا ُتطّبــق قواعــد التباعــد االجتماعــي ضمــن وســائل النقــل العامة املســتخدمة 

مــن قبــل الطــاب ضمــن %2 )59 مدرســة( مــن املــدارس فقــط.

شكل )116( عدد/نسبة املدارس حسب تطبيق قواعد التباعد االجتماعي ضمن وسائل النقل العامة املستخدمة من قبل الطالب
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تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن ُتنظــم الكــوادر التدريســية واإلداريــة دخــول وخــروج الطــاب 
ــوادر  ــم الك ــدم تنظي ــة ع ــرت الدراس ــم؛ أظه ــن زمائه ــدوى م ــاب للع ــي الط ــام وتلق ــب االزدح ــة لتجن ــوف واملدرس ــن الصف م
ــا ُتنظــم  ــن الصفــوف واملدرســة ضمــن %41 )1,382 مدرســة( مــن املــدارس، فيم ــة دخــول وخــروج الطــاب م التدريســية واإلداري

ــة دخــول وخــروج الطــاب مــن الصفــوف واملدرســة ضمــن %59 )1,958 مدرســة( مــن املــدارس. الكــوادر التدريســية واإلداري

شكل )117( عدد/نسبة املدارس حسب تنظيم الكوادر التدريسية واإلدارية دخول وخروج الطالب من الصفوف واملدرسة

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ توفيــر كميــات كافيــة مــن مــواد التنظيــف والصابــون ضمــن 
املدرســة؛ أظهــرت الدراســة توفــر كميــات كافيــة مــن مــواد التنظيــف والصابــون ضمــن %22 )736 مدرســة( مــن املــدارس فقــط؛ 

فيمــا لــم تتوفــر كميــات كافيــة مــن مــواد التنظيــف والصابــون ضمــن %78 )2,604 مدرســة( مــن املــدارس.

توفر الصابون ومواد التعقيم ضمن املدارس والتعقيم الدوري03

شكل )118( عدد/نسبة املدارس حسب توفر كميات مناسبة من مواد التنظيف والصابون ضمنها
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ــة؛  ــن املدرس ــم ضم ــال أيديه ــل األطف ــن ليغس ــود روتي ــروس COVID-19؛ وج ــار في ــن انتش ــّد م ــة للح ــراءات االحترازي ــرض اإلج تف
أظهــرت الدراســة وجــود روتيــن لغســل اليديــن يطبقــه األطفــال ضمــن %11 )369 مدرســة( مــن املــدارس فقــط؛ فيمــا ال يوجــد 

ــن ضمــن %89 )2,971 مدرســة( مــن املــدارس. ــن لغســل اليدي روتي

شكل )119( عدد/نسبة املدارس حسب وجود روتين ليغسل األطفال أيديهم

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ توفيــر مــواد تعقيــم اليديــن ضمــن املدرســة بكميــات كافيــة 
للطــاب والكــوادر التدريســية واإلداريــة؛ أظهــرت الدراســة عــدم توفــر أي مــواد لتعقيــم اليديــن ضمــن %65 )2,184 مدرســة( مــن 
املــدارس، وتواجــدت مــواد لتعقيــم اليديــن لكنهــا غيــر كافيــة للمدرســين وال الطــاب ضمــن %14 )463 مدرســة( مــن املــدارس، 
فيمــا تواجــدت مــواد لتعقيــم اليديــن لكنهــا كافيــة للمدرســين فقــط ضمــن %11 )364 مدرســة( مــن املــدارس، وتواجــدت مــواد 

لتعقيــم اليديــن بكميــات كافيــة للمدرســين والطــاب ضمــن %10 )327 مدرســة( مــن املــدارس فقــط.

شكل )120( عدد/نسبة املدارس حسب توفر كميات كافية من مواد تعقيم اليدين

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ تعقيــم املرافــق العامــة ضمــن املــدارس مــن قبــل الكــوادر 
الخدميــة بشــكل دوري )درابــزون الــدرج، مســكات األبــواب، مســكات صنابيــر امليــاه .....( بشــكل يومــي وبعــد كل فرصــة أو تجمــع 
للطــاب؛ أظهــرت الدراســة عــدم تعقيــم املرافــق العامــة ضمــن املــدارس بشــكل دوري ضمــن %88 )2,923 مدرســة( مــن املــدارس، 
وُتعّقيــم املرافــق العامــة ضمــن املــدارس مــرة واحــدة فقــط كل يــوم ضمــن %11 )365مدرســة( مــن املــدارس، فيمــا ُتعّقيــم املرافق 

العامــة ضمــن املــدارس بعــد كل فرصــة وبعــد كل تجمــع للطــاب ضمــن %2 )52مدرســة( مــن املــدارس فقــط.
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شكل )121( عدد/نسبة املدارس حسب تعقيم املرافق العامة ضمنها بشكل دوري

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ توفيــر منشــورات ىلع جــدران املدرســة والصفــوف والباحــة 
والحمامــات؛ للتوعيــة بطــرق الحمايــة مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ والحــض ىلع االلتــزام بهــا؛ أظهــرت الدراســة وجود منشــورات 
ــد  ــا ال توج ــط، فيم ــدارس فق ــن امل ــة( م ــن %45 )1,518 مدرس ــات ضم ــة والحمام ــوف والباح ــة والصف ــدران املدرس ــة ىلع ج توعي

منشــورات توعيــة ىلع جــدران املدرســة والصفــوف والباحــة والحمامــات ضمــن %55 )1,822 مدرســة( مــن املــدارس.

04COVID19 التوعية حول إجراءات الوقاية من

شكل )122( عدد/نسبة املدارس حسب وجود منشورات توعية ىلع جدران املدرسة

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ تدريــب املعلميــن خــال أســبوعين مــن بــدء افتتــاح املدرســة 
ىلع أســاليب الوقايــة مــن فيــروس COVID-19؛ أظهــرت الدراســة تدريــب املعلميــن ىلع أســاليب الوقايــة مــن الفيــروس ضمــن 37% 
)1,250 مدرســة( مــن املــدارس فقــط، فيمــا لــم ُيــدّرب املعلميــن ىلع أســاليب الوقايــة مــن الفيــروس ضمــن %63 )2,090 مدرســة( 

مــن املــدارس.



املدارس يف سوريا 2021

119

ــة  تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن يتــم تحويــل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزل
ــى املشــفى  ــة البرديــة إل ــى املشــفى املختــص، أظهــرت الدراســة تحويــل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزل البرديــة إل
ــى  ــة إل ــة البردي ــن تظهــر عليهــم أعــراض النزل ــا ُيرســل الطــاب الذي ــن املــدارس فقــط، فيم املختــص ضمــن %7 )227 مدرســة( م
بيوتهــم ضمــن %87 )2,921 مدرســة( مــن املــدارس، فيمــا ال يتــم تحويــل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزلــة البرديــة إلــى 
املشــفى وال إرســالهم إلــى بيوتهــم ضمــن %6 )192 مدرســة( مــن املــدارس؛ ويواصلــون دوامهــم مــع زمائهــم ممــا قــد ينقــل عــدوى 

النزلــة البرديــة أو أي مــرض آخــر إلــى زمائهــم.

شكل )123( عدد/نسبة املدارس حسب تدريب املعلمين ىلع أساليب الوقاية من الفيروس

شكل )124( عدد/نسبة املدارس حسب تدوّين معلمو الصفوف مالحظات حول أي أعراض مرضّية ىلع الطالب

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن يــدون معلــم الصــف ماحظــات يوميــة يف الحصــة األولــى 
ــن معلمــو  ــم االحتفــاظ بهــا، أظهــرت الدراســة تدوّي ــر املدرســة ويت ــة ىلع الطــاب؛ ويصــادق عليهــا مدي حــول أي أعــراض مرضّي
ــدارس  ــن امل ــة( م ــن %24 )806 مدرس ــاب ضم ــة ىلع الط ــراض مرضّي ــول أي أع ــى ح ــة األول ــة يف الحص ــات يومي ــوف ماحظ الصف
فقــط، فيمــا لــم يــدّون معلمــو الصفــوف ماحظــات حــول أي أعــراض مرضّيــة ىلع الطــاب ضمــن %76 )2,534 مدرســة( مــن املــدارس.

0519-COVID تبادل املعلومات حول فيروس

شكل )125( عدد/نسبة املدارس حسب تدوّين معلمو الصفوف مالحظات حول أي أعراض مرضّية ىلع الطالب
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تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن يتــم تحويــل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزلــة 
البرديــة إلــى املشــفى املختــص، أظهــرت الدراســة تحويــل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزلــة البرديــة إلــى املشــفى 
املختــص ضمــن %7 )227 مدرســة( مــن املــدارس فقــط، فيمــا ُيرســل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزلــة البرديــة إلــى 
ــة البرديــة  بيوتهــم ضمــن %87 )2,921 مدرســة( مــن املــدارس، فيمــا ال يتــم تحويــل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزل
إلــى املشــفى وال إرســالهم إلــى بيوتهــم ضمــن %6 )192 مدرســة( مــن املــدارس؛ ويواصلــون دوامهــم مــع زمائهــم ممــا قــد ينقــل 

عــدوى النزلــة البرديــة أو أي مــرض آخــر إلــى زمائهــم.

شكل )126( عدد/نسبة املدارس حسب تحويل الطالب الذين تظهر عليهم أعراض النزلة البردية إلى املشفى املختص

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن يتــم تحديــد موقــع للعــزل داخــل املدرســة يف حــال كان 
هنــاك طــاب ظهــرت عليهــم يف الصبــاح أعــراض فيــروس COVID-19؛ أظهــرت الدراســة تحديــد موقــع للعــزل داخــل املدرســة 
للطــاب الذيــن ظهــرت عليهــم يف الصبــاح أعــراض فيــروس COVID-19 ضمــن %4 )137 مدرســة( مــن املــدارس فقــط، فيمــا لــم 
ُتحــدد موقــع للعــزل داخــل املدرســة للطــاب الذيــن ظهــرت عليهــم يف الصبــاح أعــراض فيــروس COVID-19 ضمــن 96% )3,203 

مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )127( عدد/نسبة املدارس حسب تحديد موقع للعزل داخل املدرسة للطالب الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس
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تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ خــال أســبوع مــن افتتــاح املدرســة؛ أن يتــم ملــئ اســتمارة 
ــة  ــر عرض ــن األكث ــن املوظفي ــه م ــف ىلع أن ــف يصن ــة؛ وأي موظ ــال يف املدرس ــن أو العم ــين أو اإلداريي ــي للمدرس ــخ الطب التاري
لخطــر اإلصابــة بالفيــروس؛ يمكــن اعفــاءه مــن العمــل اليومــي يف املدرســة وتكليفــه بمــا يناســبه؛ أظهــرت الدراســة أن الكــوادر 
ــئ  ــم تمل ــا ل ــط، فيم ــدارس فق ــن امل ــة( م ــن %11 )365 مدرس ــي ضم ــخ الطب ــتمارة التاري ــت اس ــال ملئ ــة والعم ــة واإلداري التعليمي

ــخ الطبــي ضمــن %89 )2,975 مدرســة( مــن املــدارس. ــة والعمــال اســتمارة التاري الكــوادر التعليميــة واإلداري

شكل )128( عدد/نسبة املدارس حسب ملئ استمارة التاريخ الطبي للمدرسين أو اإلداريين أو العمال يف املدرسة

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ خــال أســبوع مــن بــدء حضــور الطالــب، أن يتــم ملــئ اســتمارة 
التاريــخ الطبــي للطالــب مــن أجــل التأكــد فيمــا إذا كان يصنــف ىلع أنــه أكثــر عرضــة لخطــر اإلصابــة بالفيــروس، حيــث يمكــن أن 
يســتمر يف التعليــم عــن بعــد، أو يكــون حضــوره يف أوقــات محــددة ومنضبطــة إلــى املــدرس؛ أظهــرت الدراســة أن الطــاب ملئــت 
اســتمارة التاريــخ الطبــي ضمــن %8 )259 مدرســة( مــن املــدارس فقــط، فيمــا لــم يملــئ الطــاب اســتمارة التاريــخ الطبــي ضمــن 92% 

)3,081 مدرســة( مــن املــدارس.
شكل )129( عدد/نسبة املدارس حسب ملئ استمارة التاريخ الطبي للطالب يف املدرسة
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ــة  ــن املدرس ــة بي ــات الصحي ــادل املعلوم ــة لتب ــود آلي ــروس COVID-19؛ وج ــار في ــن انتش ــّد م ــة للح ــراءات االحترازي ــرض اإلج تف
واألهالــي حــول حــاالت اإلصابــة بالفيــروس بيــن الطــاب أو يف محيــط الطالــب )عائلــة الطالــب وجيرانــه(؛ تشــكيل غــرف واتــس 
آب ىلع ســبيل املثــال؛ أظهــرت الدراســة وجــود آليــة لتبــادل املعلومــات الصحيــة بيــن املدرســة واألهالــي حــول حــاالت اإلصابــة 
بالفيــروس ضمــن %29 )981 مدرســة( مــن املــدارس فقــط؛ فيمــا ال تتوّفــر آليــة لتبــادل املعلومــات الصحيــة بيــن املدرســة واألهالــي 

ضمــن %71 )2,359 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )130( عدد/نسبة املدارس حسب توفير آلية لتبادل املعلومات الصحية بين املدرسة واألهالي حول حاالت اإلصابة بالفيروس بين الطالب

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ وجــود تواصــل بيــن إدارة املدرســة والســلطات الطبيــة لتبــادل 
ــن إدارة  ــل بي ــود تواص ــة وج ــرت الدراس ــم؛ أظه ــة به ــة املحيطي ــين والبيئ ــاب واملدرس ــن الط ــروس بي ــار الفي ــات انتش معلوم
املدرســة والســلطات الطبيــة لتبــادل معلومــات انتشــار الفيــروس ضمــن %28 )946 مدرســة( مــن املــدارس فقــط؛ فيمــا ال يوجــد 

تواصــل بيــن إدارة املدرســة والســلطات الطبيــة ضمــن %72 )2,394 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )131( عدد/نسبة املدارس حسب وجود تواصل بين إدارة املدرسة والسلطات الطبية لتبادل معلومات انتشار الفيروس
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تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن تطلــب املدرســة مــن الطــاب الذيــن كانــوا ىلع تمــاس مــع 
حامليــن للفيــروس بااللتــزام املنــزل ملــدة 14 يــوم؛ أظهــرت الدراســة عــدم وجــود معلومــات لــدى املدرســة عــن تمــاس الطــاب 
ــوا ىلع  ــن كان بأشــخاص حامليــن للفيــروس ضمــن %43 )1,450 مدرســة( مــن املــدارس؛ فيمــا تطلــب املدرســة مــن الطــاب الذي
تمــاس مــع حامليــن للفيــروس بااللتــزام املنــزل ملــدة 14 يــوم ضمــن %51 )1,686 مدرســة( مــن املــدارس، وال تطلــب املدرســة مــن 

الطــاب الذيــن كانــوا ىلع تمــاس مــع حامليــن للفيــروس بااللتــزام املنــزل ضمــن %6 )202 مدرســة( مــن املــدارس فقــط.

شكل )132( عدد/نسبة املدارس حسب طلب املدرسة من الطالب الذين كانوا ىلع تماس مع حاملين للفيروس بااللتزام املنزل

ــة األقنعــة  ــة واإلداري ــوادر التعليمي ــدي الطــاب والك ــروس COVID-19 ؛ أن يرت ــن انتشــار في ــة للحــّد م تفــرض اإلجــراءات االحترازي
الواقيــة )الكمامــات(؛ أظهــرت الدراســة أن الكــوادر التعليمــي واإلداريــة ترتــدي الكمامــات ضمــن %50 )1,658 مدرســة( مــن املــدارس، 

فيمــا ال ترتــدي الكــوادر التعليميــة واإلداريــة الكمامــات ضمــن %50 )1,682 مدرســة( مــن املــدارس.

0619-COVID االلتزام باستخدام األدوات الواقية من فيروس

شكل )133( عدد/نسبة املدارس حسب استخدام الكوادر التعليمية واإلدارية األقنعة الواقية
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وأظهــرت الدراســة أن الطــاب يف شــمال غــرب ســوريا يلتزمــون باســتخدام األقنعــة الواقيــة )الكمامــات( مــن املــدراس بنســب 
أىلع مــن الطــاب يف شــمال شــرق ســوريا؛ وبلغــت نســبة الطــاب الذيــن يلتزمــون باســتخدام الكمامــات ضمــن املــدارس يف 
ريــف حلــب الشــمالي %56 مــن مجمــوع الطــاب؛ وبلغــت نســبتهم يف عفريــن %47 مــن الطــاب؛ وبلغــت نســبتهم يف محافظــة 
إدلــب %40 مــن الطــاب؛ وبلغــت نســبتهم يف محافظــة الحســكة %17 فقــط مــن الطــاب؛ وبلغــت نســبتهم يف محافظــة الرقــة 
%14 فقــط مــن الطــاب؛ وبلغــت نســبتهم يف ريــف حلــب الشــرقي %3  فقــط مــن الطــاب؛ وبلغــت نســبتهم يف محافظــة ديــر 
الــزور %2 فقــط مــن الطــاب؛ فيمــا ال يلتــزم أي مــن الطــاب باســتخدام الكمامــات ضمــن املــدارس يف منطقــة رأس العيــن وتــل 

أبيــض.

شكل )134( نسب الطالب ضمن املدارس حسب استخدامهم لألقنعة الواقية

يف املــدارس التــي يرتــدي فيهــا املدرســون أو الكــوادر التدريســية واإلداريــة األقنعــة الواقيــة )الكمامــات( تــم االستفســار فيمــا إذا 
كانــت هــذه الكمامــات تــوّزع لهــم مجانــا ضمــن املدرســة أم أنهــم يشــترونها ىلع حســابهم؛ أظهــرت الدراســة أن الكمامــات وّزعــت 
مجانــا ضمــن %18 )364 مدرســة( فقــط مــن املــدارس التــي يلتــزم فيهــا الطــاب أو الكــوادر التعليميــة واإلداريــة بارتــداء الكمامــات؛ 

فيمــا يشــتري الطــاب والكــوادر التدريســية واإلداريــة الكمامــات ىلع نفقتهــم الخاصــة ضمــن %82 )1,611 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )135( عدد/نسبة املدارس التي يستخدم الكوادر التعليمية واإلدارية والطالب الكمامات حسب مصدر هذه الكمامات
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ــتخدام أدوات  ــاب اس ــة والط ــوادر التعليمي ــب الك ــروس COVID-19؛ أن تتجن ــار في ــن انتش ــّد م ــة للح ــراءات االحترازي ــرض اإلج تف
ــب اســتخدام أدوات  ــة والطــاب تتجن ــم الســبورة أو املمحــاة؛ أظهــرت الدراســة أن الكــوادر التعليمي ــل قل ــة مشــتركة مث تعليمي
تعليميــة مشــتركة ضمــن %27 )902 مدرســة( مــن املــدارس فقــط، فيمــا ال تتجنــب الكــوادر التعليميــة والطــاب اســتخدام أدوات 

ــة مشــتركة ضمــن %73 )2,438 مدرســة( مــن املــدارس. تعليمي

شكل )136( عدد/نسبة املدارس حسب تجنب استخدام أدوات تعليمية مشتركة

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن تســتخدم الكافتيريــا املدرســية األدوات ملــرة واحــدة فقــط 
ــن 88% )2,945  ــا ضم ــود كافتيري ــدم وج ــة ع ــرت الدراس ــا؛ أظه ــاق أو غيره ــؤوس أو األطب ــوك أو الك ــق أو الش ــت املاع ــواء كان س
ــا املدرســية األدوات ملــرة واحــدة فقــط ضمــن %4 )130 مدرســة( مــن املــدارس، وال  مدرســة( مــن املــدارس؛ وتســتخدم الكافتيري

ــا املدرســية األدوات ملــرة واحــدة فقــط ضمــن %8 )256 مدرســة( مــن املــدارس. تســتخدم الكافتيري

شكل )137( عدد/نسبة املدارس حسب استخدام الكافتيريا املدرسية األدوات ملرة واحدة فقط
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تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أال يســتخدم املعلمــون أي أدوات مشــتركة يف املدرســة، بمــا 
فيهــا كــؤوس الشــاي أو مناديــل التنشــيف وغيرهــا؛ أظهــرت الدراســة أن املعلمــون ال يســتخدمون أي أدوات مشــتركة يف املدرســة 
ضمــن %59 )1,971 مدرســة( مــن املــدارس؛ فيمــا يســتخدم املعلمــون أدوات مشــتركة يف املدرســة ضمــن %41 )1,369 مدرســة( مــن 

املدارس.

شكل )138( عدد/نسبة املدارس حسب استخدام املعلمون أدوات مشتركة يف املدرسة

ــر املدرســة برامــج تعليــم عــن بعــد للطــاب الذيــن  تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن توّف
ال يتمكنــون مــن االلتحــاق بســبب انتشــار فيــروس COVID-19؛ أظهــرت الدراســة أن %23 )761 مدرســة( مــن املــدارس فقــط توّفــر 
املدرســة برامــج تعليــم عــن ُبعــد للطــاب الذيــن ال يتمكنــون مــن االلتحــاق بســبب انتشــار فيــروس COVID-19، فيمــا ال توّفــر 77% 

)2,579 مدرســة( مــن املــدارس برامــج التعليــم عــن ُبعــد.

توفير املدرسة برامج التعليم عن ُبعد للطالب الذين ال يمكنهم الدوام بسبب 07
COVID19 فيروس

شكل )139( عدد/نسبة املدارس حسب توفير برامج تعليم عن بعد للطالب الذين ال يتمكنون من االلتحاق باملدرسة بسبب الفيروس
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بلغــت نســبة املــدارس غيــر العاملــة %9 )345 مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس املقّيمــة، تقــع 169 مدرســة يف شــمال غــرب ســوريا 
يف مناطــق تســيطر عليهــا قــوات املعارضــة، فيمــا تقــع 176 مدرســة يف شــمال شــرق ســوريا يف مناطــق تســيطر عليهــا مــا 

.SDF تســمى بقــوات ســوريا الديمقراطيــة

توّزع املدارس غير العاملة01

شكل )140( عدد/نسبة املدارس غير العاملة حسب أماكن توزعها

يتضمــن هــذا القســم أســباب توقــف املــدارس عــن العمــل بشــكل كامــل؛ وال يتضمــن املــدارس التــي ُعّلــق الــدوام املدرســي فيهــا 
كإجــراء للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19، وتبّيــن مــن خــال الدراســة أن الســبب األول لتوقــف العــدد األكبــر مــن املــدارس عــن 
العمــل هــو دمــار أبنيــة هــذه املــدارس بشــكل كامــل )ال يمكــن ترميــم هــذه املــدارس وتحتــاج إلعــادة بنــاء(، وتواجــد القســم األكبــر 
مــن هــذه املــدارس يف ريــف حلــب الشــمالي ومحافظتــي الرقــة وديــر الــزور،  وجــاء باملرتبــة الثانيــة ألســباب توقــف املــدارس عــن 

العمــل النقــص يف األثــاث املدرســي والتجهيــزات املدرســية، وجــاء باملرتبــة الثالثــة نقــص الكــوادر التدريســية.

أسباب توقف املدارس عن العمل02

شكل )141( أسباب توقف املدارس عن العمل
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ــر  ــا غي ــة )أبنيته ــراض التعليمي ــة لأغ ــة صالح ــة امُلقّيم ــر العامل ــدارس غي ــن امل ــة( م ــة أّن %53 )182 مدرس ــج الدراس ــر نتائ تظه
ــل. ــكل كام ــرة بش ــا مدّم ــة( أبنيته ــبة %26 )88 مدرس ــي، ونس ــكل جزئ ــرة بش ــا مدّم ــة( أبنيته ــا %22 )75 مدرس ــرة(، بينم مدّم

حالة أبنية املدارس غير العاملة03

شكل )142( عدد/نسب املدارس غير العاملة حسب حالة أبنيتها

يظهــر الخــط البيانــي لحالــة أبنيــة املــدارس غيــر العاملــة انخفاضــا يف نســبة املــدارس غيــر العاملــة والتــي كانــت أبنيتهــا غيــر 
مدّمــرة يف العــام 2019 )اإلصــدار الخامــس مــن التقريــر(؛ وباملقابــل يف اإلصــدار ذاتــه ارتفعــت نســبة املــدارس املدّمــرة بشــكل 
جزئــي أو كّلــي، ويف عــام 2020 )يف اإلصــدار الســادس مــن التقريــر- اإلصــدار الحالــي( ارتفعــت نســبة املــدارس غيــر العاملــة التــي 
ــرة بشــكل طفيــف؛ وارتفعــت نســبة املــدارس املدمــرة بشــكل كلــي بنســبة أىلع؛ وُيعــزى ذلــك إلــى  كانــت أبنيتهــا غيــر مدّم
تصاعــد وتيــرة األعمــال العســكرية يف شــمال غــرب ســوريا خــال العــام 2020؛ فيمــا انخفضــت نســبة املــدارس املدمــرة بشــكل 

جزئــي.

شكل )143( مقارنة حالة أبنية املدارس غير العاملة خالل إصدارات التقرير الثالثة األخيرة
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ــة  	 ــة الســتئناف العملّي ــن بديل ــى أماك ــة إل ــوادر التدريســّية واإلدارّي ــة؛ انتقــل الطــاب والك ــر العامل يف بعــض املــدارس غي
التعليمّيــة؛ حيــث يــدرس الطــاب يف أماكــن التعليــم البديلــة )أبنيــة ســكنّية أو خيــم تــّم تجهيزهــا بشــكل بســيط للتعليــم( 
أو اســُتخدمت أبنيــة املــدارس القريبــة ضمــن الفتــرة املســائية )يتــم اســتعارة البنــاء مــن مدرســة أخــرى يف الفترة املســائية(، 

حيــث أظهــرت الّدراســة أن %21 )73 مدرســة( فقــط مــن املــدارس غيــر العاملــة يتــم تعليــم طابهــا ضمــن أماكــن بديلــة.

يف قســم مــن املــدارس غيــر العاملــة توقفــت العمليــة التعليميــة بشــكل تــام؛ وهنــا يضطــر طــاب املدرســة للبحــث عــن  	
مــدارس أخــرى ليتعلمــوا ضمنهــا أو قــد يتــرك األطفــال املــدارس )تســّرب األطفــال(، وأظهــرت الدراســة أن العملّيــة التعليمّيــة 

ضمــن %79 )272 مدرســة( مــن املــدارس غيــر العاملــة متوقفــة.

سير العملية التعليمّية لطالب املدارس املتوقفة عن العمل04

شكل )144( عدد/نسبة املدارس غير العاملة حسب سير العملية التعليمية للطالب
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األولويات
القسم	السادس	عشر
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يطــرح هــذا القســم أولويــات املــدارس امُلقّيمــة يف هــذا التقريــر والبالــغ عددهــا 4,658 مدرســة عاملــة وغيــر عاملــة. تصــّدرت 
الحاجــة إلــى وقــود التدفئــة قائمــة األولويــات وبــرزت بشــكل كبيــر يف محافظتــي إدلــب وديــر الــزور ومناطــق ريــف حلب الشــمالي 
ــروس COVID-19؛ ضمــن املــدارس؛  ــة مــن في ــر مــواد الوقاي ــى توفي ــة الحاجــة إل ــة الثاني ــل أبيــض، وجــاء باملرتب ورأس العيــن وت
ــاء  ــرقي، وج ــب الش ــف حل ــض وري ــل أبي ــن وت ــي رأس العي ــكة ومنطقت ــة الحس ــر يف محافظ ــكل كبي ــة بش ــذه األولوي ــرزت ه وب
باملرتبــة الثالثــة ضمــن قائمــة األولويــات الحاجــة لتوفيــر مســتلزمات التعليــم عــن بعــد؛ كباقــات اإلنترنيــت واألجهــزة االلكترونيــة 
اللوحيــة؛ باإلضافــة إلــى برامــج وتطبيقــات التعليــم عــن بعــد، وقــد تصــدرت قائمــة األولويــات يف محافظــة إدلــب توفيــر رواتــب 
للمدرســين وتوفيــر الكتــب املدرســية للطــاب، وتصــدرت الحاجــة لتوفيــر مناهــج دراســية مائمــة قائمــة األولويــات يف محافظتــي 

الحســكة وديــر الــزور ومنطقــة ريــف حلــب الشــرقي.

األولويات01

شكل )145( األولويات حسب املناطق املعتمدة
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خريطة )7( األولوية األولى للمدارس التي تم تقييمها
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خريطة )8( األولوية الثانية للمدارس املقيمة
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خريطة )9( األولوية الثالثة للمدارس املقيمة
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التوصيات02
ــام  	 ــال الع ــم خ ــون رواتبه ــم ال يتقاض ــملها التقيي ــي ش ــدارس الت ــين يف امل ــن املدّرس ــة أن %12 م ــج الدراس ــرت نتائ أظه

ــين  ــن  املدرس ــد %92 م ــين ؛ أّك ــع املدّرس ــون م ــا الباحث ــي أجراه ــرأي الت ــتطاعات ال ــال اس ــن خ ــي 2021-2020، وم الدراس
ــن يتوقــف خــال  ــب املعلمي ــة ، كمــا أن دعــم روات ــاة اليومي ــات الحي ــب أن رواتبهــم ال تتناســب مــع متطلب أن يتلقــون روات
العطلــة الصيفيــة )أكــدت مصــادر املعلومــات أن دعــم رواتــب املعلميــن ال يتجــاوز ثمانــي أشــهر ســنويا(؛ وأّكــد %86 مــن كافــة 
ــرأي أنهــم ال يمتلكــون مصــادر دخــل إضافيــة؛ كمــا أن قســم مــن الجهــات  املدرســين الذيــن أجريــت معهــم اســتطاعات لل
املانحــة عّلقــت دعــم رواتــب املعلميــن يف فتــرات تعليــق الــدوام املدرســي ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار 
فيــروس COVID-19؛ إن العمليــة التعليميــة ترتكــز بشــكل أساســي ىلع وجــود كــوادر تعليميــة مؤهلــة؛ وعليــه يجــب 
العمــل ىلع تأميــن نظــام مالــي متســاوي ومســتدام؛ ووضــع سياســة واضحــة لســّلم رواتــب املعلميــن تتناســب مــع 
الدعــم املقــدم ومتطلبــات الحيــاة اليوميــة، ففــي ظــروف النــزوح قــد ينتقــل املعلمــون املؤهلــون وســائر العامليــن 
يف التعليــم إلــى حيــث توجــد أجــور أىلع، حّتــى لــو اضطرهــم األمــر إلــى عبــور الحــدود مــن املهــم األخــذ بعيــن 
ــاءة  ــن ذات كف ــور يف مه ــتويات األج ــن ومس ــب ىلع املعلمي ــة، الطل ــة املعيش ــل: كلف ــوق مث ــوى الس ــار ق االعتب

مماثلــة، مثــل العنايــة بالصحــة.

تبيــن مــن خــال الدراســة توفــر ميــزان حــرارة بــدون ملــس ضمــن %5 فقــط مــن املــدارس املقيمــة؛ و%78 مــن املــدارس ال  	
تتوفــر فيهــا كميــات كافيــة مــن مــواد التنظيــف والصابــون؛ وضمــن %90 مــن املــدارس ال تتوفــر مــواد كافيــة لتعقيــم اليديــن؛ 
وضمــن %53 مــن املــدارس ال تتوفــر كميــات كافيــة مــن ميــاه الشــرب وغســل اليديــن؛ وضمــن %88 مــن املــدارس ال يتــم تعقيــم 
املرافــق العامــة؛ وضمــن %89 مــن املــدارس ال تــوزع كمامــات للطــاب لذلــك ال يســتخدم القســم األكبــر مــن الطــاب الكمامــات 
لعــدم قدرتهــم ىلع شــرائها؛ وتبيــن مــن خــال الدراســة أن الخــوف مــن اإلصابــة بفيــروس COVID-19؛ جــاء باملرتبــة الثانيــة 
ــروس COVID-19؛  ــار في ــاء انتش ــرة إلنه ــد فت ــم تحدي ــم يت ــدارس؛ ل ــال يف امل ــا األطف ــي يواجهه ــات الت ــن الصعوب ضم
ــم  ــر ل ــم بــدأت حمــالت اللقــاح ضــّده؛ حتــى تاريــخ أعــداد هــذا التقري ــر مــن دول العال بالرغــم مــن أن القســم األكب
تبــدأ حمــالت اللقــاح يف شــمال ســوريا؛ ومــازال الفيــروس ينتشــر بوتيــرة مرتفعــة؛ عليــه يجــب العمــل ىلع تأميــن 
كافــة مســتلزمات التعقيــم والوقايــة مــن فيــروس COVID-19؛ ضمــن املــدارس؛ كمــا يجــب توزيــع الكمامــات والقفــازات 
للطــالب ضمــن املــدارس؛ حيــث أن املشــايف يف ســوريا غيــر قــادرة ىلع اســتيعاب املصابيــن بالفيــروس بســبب 

اإلمكانــات املحــدودة؛ وعليــه يجــب رفــع إجــراءات الوقايــة مــن الفيــروس.

تبيــن مــن خــال الدراســة أن %50 مــن الطــاب امللتحقيــن ال يمتلكــون كتــب املناهــج املدرســية خــال فتــرة جمــع البيانــات؛  	
كمــا أن %42 مــن مجمــوع كتــب املناهــج املدرســية املســتخدمة مســتعملة يف وقــت ســابق )كتــب تــم إعادتهــا مــن الطاب(، 
ــات التــي أكدتهــا مصــادر املعلومــات، كمــا أن النقــص يف الكتــب  ــر الصعوب وكان نقــص كتــب املناهــج املدرســية مــن أكب
ــرك قســم مــن الطــاب للمدرســة؛ وتؤكــد مصــادر املعلومــات  ــى ت ــت مــن األســباب املهمــة التــي أدت إل والقرطاســية كان
أن القســم األكبــر مــن الطــاب يحصلــون ىلع كتبهــم املدرســّية خــال الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي. وعليــه يجــب 
العمــل ىلع تأميــن عــدد كايف مــن كتــب املناهــج املدرســية يف بدايــة كل عــام دراســي لتحقيــق الجــدوى مــن 
هــذه الكتــب، ويجــب أن تتوفــر هــذه الكتــب عــن طريــق الهيئــات التعليميــة وباالعتمــاد ىلع إحصائيــات الطــالب 
ــب  ــن كت ــاء م ــق االكتف ــات تحّق ــاد آلي ــة ىلع إيج ــات املختص ــن الجه ــر يف تمكي ــب النظ ــا يج ــدارس، كم ــن امل ضم

املنهــاج املدرســي ســنويًا وقبــل بــدء العــام الدراســي.

بلــغ عــدد الطــاب املعاقيــن ضمــن املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم 3,516 طالبــا معاقــا؛ وأظهــرت نتائــج الدراســة  	
أن %3 )100 مدرســة( فقــط مــن املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم مجهــزة الســتقبال األطفــال املعاقيــن، وفقــط 1% )31 
مدرســة( مــن مجمــوع املــدارس العاملــة امُلقّيمــة تواجــد فيهــا مختصــون بالتعامــل مــع الطــاب الذيــن يعانــون مــن إعاقــة؛ 
وكان غيــاب املرافــق والخدمــات الخاصــة باملعاقيــن أحــد الصعوبــات التــي تواجههــا هــذه الشــريحة مــن الطــاب؛ وقــد أّدت 
إلــى تســّرب قســم مــن األطفــال املعاقيــن مــن املــدارس، وقــد تضاعفــت أعــداد األطفــال املعاقيــن نتيجــة األعمال العســكرية 
الدائــرة يف ســوريا. إّن تأميــن بيئــة تعليميــة مناســبة لألطفــال املعاقيــن هــي مــن أبســط حقوقهــم؛ لذلــك يجــب 
ىلع كافــة الشــركاء العامليــن يف قطــاع التعليــم والجهــات املانحــة العمــل ىلع تجهيــز جميــع املــدارس بكافــة 
ــة  ــال ذوي اإلعاق ــل األطف ــي تمّث ــات الت ــع املنظم ــاون م ــب التع ــا يج ــن؛ كم ــال املعاقي ــاعدة لألطف ــائل املس الوس

واملعاقيــن وذويهــم لتكــون املرافــق املتاحــة مناســبة ومقبولــة بالنســبة لهــم.
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ــدوام املدرســي يف بدايــة الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي 2020-2019؛ وانتقــل قســم مــن  	 ــات التربيــة ال علقــت مديري
ــم عــن بعــد بســبب عــدم قدرتهــم  ــوا مــن الّتعُل ــم يتمكن ــر مــن الطــاب ل املــدارس للتعليــم عــن ُبعــّد؛ إال أن القســم األكب
ــن مــن  ــل(؛ وتبي ــت أو موباي ــة )تابل ــة اللوحي ــت أو عــدم امتاكهــم األجهــزة االلكتروني ــن االنترني ــة م ــات كاف ــر باق ىلع توفي
خــال الدراســة أن الخــوف مــن اإلصابــة بفيــروس COVID-19؛ جــاء باملرتبــة الثانيــة ضمــن الصعوبــات التــي يواجههــا األطفــال 
يف املــدارس؛ وهــو مــا أدى إلــى تســرب قســم مــن الطــاب الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة وقــد تضعهــم اإلصابــة بهــذا 
الفيــروس يف وضــع صحــي حــرج؛ وعليــه يجــب العمــل ىلع تمكيــن املجتمــع مــن توفيــر مســتلزمات التعليــم عــن ُبعــد 
للطــالب ىلع اعتبــار أن الظــروف الحاليــة فرضــت هــذه املنهجيــة يف التعليــم ىلع كافــة دول العالــم. ويجــب العمــل 

ىلع توفيــر إجــراءات الوقايــة مــن اإلصابــة بفيــروس COVID-19؛ يف املــدارس حيثمــا مــا أمكــن. 

تبّيــن مــن خــال الدراســة عــدم تواجــد مرشــدين نفســيين ضمــن %94 )3,129 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة التــي شــملها  	
التقييــم، أفــاد %60 مــن املــدراء74  الذيــن تــّم اســتطاع آرائهــم أنهــم ال يعرفــون مــا معنــى مســار اإلحالــة ولــم يســمعوا بــه؛ 
وأفــاد %25 مــن املــدراء أنهــم يعرفــون مســارات اإلحالــة )ســمعوا بهــا( لكنهــم ال يعرفــون طريقــة االســتخدام اآلمــن لهــا، وقــد 
ــروس COVID-19؛ مــن  ــة للحــّد مــن انتشــار في ــدوام املدرســي التــي ُطبقــت ضمــن اإلجــراءات االحترازي ــرة تعليــق ال زادت فت
عزلــة الطــاب؛ وتؤكــد تقاريــر منظمــة الصحــة العامليــة ارتفــاع معــدالت العنــف األســري بســبب بعــد انتشــار الفيــروس، يجــب 
ــارة عــن مســاحة آمنــة لأطفــال تؤمــن لهــم الدعــم النفســي االجتماعــي يف ظــل ظــروف الحــرب  أن تكــون املدرســة عب
التــي يعيشــونها. لذلــك يجــب التركيــز ىلع الجانــب النفســي لألطفــال مــن خــالل تدريــب الكــوادر التعليميــة لتكــون 
مؤهلــة للتعامــل مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن ضغوطــات نفســية؛ كمــا يجــب تدريــب الكــوادر التعليميــة لتكــون 
قــادرة ىلع االســتخدام اآلمــن ملســار اإلحالــة، كمــا يجــب دعــم برامــج الصحــة النفســية واالجتماعيــة ضمــن املــدارس.

تبّيــن مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب75  أن %47 )3,287 طالبــا( منهــم تغيبــوا عــن املدرســة  	
ألنهــم كانــوا مرضــى، و%10 )708 طالبــا( تغيبــوا ألن الطقــس كان ســيئا؛ وتزيــد الصفــوف البــاردة مــن احتمــال إصابــة الطــاب 
بالنــزالت البرديــة وهــو مــا قــد يرفــع معــدل اإلصابــة بفيــروس COVID-19؛ كذلــك ترتفــع درجــات الحــرارة بشــكل كبير مــع بداية 
فصــل الصيــف، وعليــه يجــب تأميــن وســائل التدفئــة املناســبة ضمــن املــدارس وتزويــد املــدارس بكميــات كافيــة مــن 
الوقــود املناســب تكفــي لفصــل الشــتاء لحمايــة األطفــال مــن املــرض؛ مــع مراعــاة التهويــة ضمــن الصفــوف، كمــا 

يجــب تزويــد الصفــوف املدرســية باملــراوح لتهويــة الصفــوف يف فصــل الصيــف.

بتاريــخ 24 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ صــدر بيــان76  مشــترك بمناســبة اليــوم الدولــي للتعليــم عــن املنســق اإلقليمــي لأزمــة  	
الســورية؛ واملديــر اإلقليمــي لليونســف يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؛ وحمــل البيــان عنــوان “ عشــر ســنوات مــن الحــرب 
يف ســوريا وأكثــر مــن نصــف األطفــال ال يزالــون محروميــن مــن التعليــم”، وقــد تضمــن البيــان “تؤكــد األمــم املتحــدة وقــوع 
حوالــي 700 هجمــة ىلع مرافــق وطواقــم التعليــم يف ســوريا منــذ بــدء التحقــق مــن االنتهــاكات الجســيمة ضــد األطفــال. 
ــد  ــرة لتحيي ــب املناص ــه يج ــي”. وعلي ــام املاض ــل يف الع ــذا القبي ــن ه ــة م ــدوث 52 هجم ــدة ىلع ح ــم املتح ــدت األم أك
ــة  ــراف بحماي ــة األط ــة لكاف ــة ملزم ــرارات أممي ــتصدار ق ــاه اس ــع باتج ــة؛ والدف ــال العدائي ــة األعم ــن كاف ــدارس م امل

املنشــآت التعليميــة وإزالــة كافــة النقــاط العســكرية القريبــة منهــا والتــي قــد تعــرض األطفــال للخطــر.

ــة التــي شــملها التقييــم تحتــاج ألعمــال صيانــة؛ و%8 مدمــرة  	 تبيــن مــن خــال الدراســة أن %20 مــن أبــواب املــدارس العامل
بشــكل كامــل وال يمكــن إصاحهــا وتحتــاج الســتبدال، كذلــك %17 مــن نوافــذ املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم تحتــاج 
ــن  ــد ضم ــن املقاع ــإّن %10 م ــك ف ــتبدال، وكذل ــاج الس ــا وتحت ــن إصاحه ــل وال يمك ــكل كام ــرة بش ــة؛ و%11 مدم ــال صيان ألعم
املــدارس العاملــة تحتــاج ألعمــال صيانــة لتصبــح صالحــة لاســتخدام؛ و%6 مدّمــرة بشــكل كبيــر وغيــر قابلــة لإلصــاح وتحتــاج 
إلــى اســتبدال. عــادًة تتــم أعمــال الصيانــة الدوريــة ىلع نفقــة املدرســة مــن خــال مبالــغ ماليــة رمزيــة ُتجمــع مــن الطــاب 
)تعــاون ونشــاط( إال أن تــردي األوضــاع املعيشــية للطــاب وأهاليهــم يجعلهــم غيــر قادريــن ىلع دفــع هــذه املبالــغ. وعليــه 
يجــب تأميــن دعــم للمــدارس إلجــراء أعمــال الصيانــة وخصوصــًا أن حجــم األعطــال قــد تضاعــف يف ظــروف الحــرب 

وتعليــق الــدوام املدرســي واســتخدام املــدارس ألغــراض غيــر تعليميــة.

تبّيــن مــن خــال الّدراســة أن %22 مــن املــدارس املتوقفــة عــن العمــل أبنيتهــا مدمــرة بشــكل جزئــي؛ و%26 أبنيتهــا مدمــرة  	
بشــكل كامــل، وكذلــك فــإن %7 مــن املــدارس املســتخدمة للتعليــم مدمــرة بشــكل جزئــي )مســتخدمة ألغــراض التعليم بشــكل 
جزئــي(، و%19 مــن الغــرف الصفيــة ضمــن املــدارس العاملــة تحتــاج لترميــم وإصاحــات متفرقــة، و%28 مــن املــدارس العاملــة 
امُلَقّيمــة مزدحمــة الصفــوف، وعليــه يجــب العمــل ىلع ترميــم املــدارس املتوقفــة عــن العمــل أو إعــادة بنائهــا ليتــم 
تفعيلهــا؛ وكذلــك يجــب ترميــم املــدارس العاملــة املدمــرة بشــكل جزئــي لتعمــل بطاقتهــا الكاملــة لحــل مشــكلة 

الصفــوف املزدحمــة، ويجــب إصــالح األبــواب والنوافــذ لتأميــن الــدفء للطــالب يف فصــل الشــتاء.
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تبيــن مــن  خــال الدراســة أن %19 )619 مدرســة( مــن املــدارس العاملــة التــي شــملها التقييــم مــدارس ريفيــة؛ %2 )69 وحــدة  	
تعليميــة( أماكــن تعليميــة مؤقتــة ويصطلــح ىلع تســميتها مــدارس مؤقتــة، كمــا أظهــرت الدراســة أّن %7 )218 مدرســة( مــن 
ــام، و24% )798  ــطة االزدح ــة متوس ــدارس العامل ــن امل ــة( م ــوف، و%21 )697 مدرس ــة الصف ــة مزدحم ــة امُلَقّيم ــدارس العامل امل
مدرســة( مــن املــدارس تتواجــد فيهــا فترتــا دوام )فتــرة دوام صباحيــة وأخــرى مســائية(؛ يف حيــن تواجــدت ضمــن 44 مدرســة 
ثــاث فتــرات دوام بســبب انتشــار فيــروس COVID-19. وقــد أظهــرت نتائــج الدارســة عــدم تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي 
ــى  ــد األدن ــب الح ــدارس، بحس ــن امل ــام ضم ــا االزدح ــدة أهمه ــباب عدي ــبب ألس ــدارس بس ــن امل ــة( م يف %74 )2,483 مدرس
ــم،  ــاحات التعّل ــتخدم مس ــن يس ــار م ــن االعتب ــذة بعي ــم آخ ــم أن تصم ــق التعلي ــب ىلع مراف ــم INEE 77 ، “يج ــر التعلي ملعايي
وكيــف يســتخدمونها، يجــب ىلع املســاحات أن تكــون مناســبة للجنــس، العمــر، القــدرة الجســدية واالعتبــارات الثقافيــة لــكل 
املســتخدمين، يجــب وضــع معيــار محلــي واقعــي للحجــم األقصــى للصــف، ويجــب تــرك مســاحة كافيــة، إذا أمكــن، لصفــوف 
ــن التخفيــض التدريجــي يف اســتخدام دوامــات متعــددة”، وعليــه يجــب العمــل  ــاد، لتمكي ــة إذا ازدادت نســبة االرتي إضافي
ىلع اســتبدال املــدارس غيــر النظاميــة وبنــاء مــدارس نظاميــة بــدالً منهــا، كمــا يجــب العمــل ىلع بنــاء مــدارس 
جديــدة يف املــدن والبلــدات التــي تحتــوي مــدارس مزدحمــة أو أن الطــالب يقســمون فيهــا ضمــن أكثــر مــن فتــرة 

دوام مدرســي، كمــا يجــب توفيــر الدعــم لتوســيع املــدارس الحاليــة وبنــاء صفــوف جديــدة حيثمــا مــا أمكــن.

خــال العــام 2019 أجــرت وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ يف وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ تقريــر  78تقييــم التعليــم املشــترك  	
الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة JENA يف شــمال غــرب ســوريا يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام بإشــراف قطــاع 
التعليــم يف تركيــا Education Cluster؛ ومنظمــة حمايــة الطفولــة Save the Children International وبالتعــاون مــع مجموعــة 
مــن الشــركاء يف قطــاع التعليــم مكّونــة مــن ثاثــة عشــر منظمــة إنســانية ســورية، وتبيــن مــن خــال نتائــج هــذه الدراســة 
أن %66 )1,130,299 طفــًا( مــن األطفــال يف شــمال غــرب ســوريا ملتحقــون باملــدارس؛ فيمــا كان %34 )582,239 طفــًا( منهــم 
خــارج املدرســة )متســربون مــن املــدارس(. ويف 24 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ صــدر بيــان79 مشــترك بمناســبة اليــوم الدولــي 
للتعليــم عــن املنســق اإلقليمــي لأزمــة الســورية؛ واملديــر اإلقليمــي لليونســف يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؛ وحمــل 
ــون محروميــن مــن التعليــم”، وقــد  ــر مــن نصــف األطفــال ال يزال البيــان عنــوان “ عشــر ســنوات مــن الحــرب يف ســوريا وأكث
تضمــن البيــان “ يف ســوريا أكثــر مــن 2.4 مليــون طفــل غيــر ملتحقيــن باملدرســة، منهــم 40 يف املائــة تقريًبــا مــن الفتيــات. 
ومــن املرجــح أن يكــون العــدد قــد ارتفــع خــال عــام 2020 نتيجــة تأثيــر جائحــة “كوفيــد- 19 “ التــي أدت إلــى تفاقــم تعّطــل 
التعليــم يف ســوريا”. وتبيــن مــن خــال نتائــج هــذا اإلصــدار مــن تقريــر “املــدارس يف ســوريا اإلصــدار 06”؛ أن %63 مــن األطفــال 
ــة  ــمي بكاف ــر الرس ــم غي ــم التعلي ــر ودع ــل ىلع توفي ــب العم ــه يج ــدارس، وعلي ــن امل ــربين م ــوريا متس ــمال س يف ش
أنواعــه )برامــج محــو األميــة- التعليــم املســّرع، التعليــم التعويضــي، التعُلــم الذاتــي( والــذي يكــون الطريــق األساســي 

لنقــل الطــالب مــن التســرب إلــى التعليــم الرســمي.
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