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ــم النشــر مــن قبــل وحــدة  حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة © وحــدة تنســيق الدعــم 2019. ت
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ــكال  ــن األش ــكل م ــا ويف أي ش ــا أو جزئي ــر كلي ــذا التقري ــع ه ــة وتوزي ــر وطباع ــتخدام وتصوي ــمح باس  ُيس
لألغــراض التعليميــة أو لغايــات غيــر ربحيــة، وذلــك دون الرجــوع إلــى الجهــة صاحبــة حقــوق الطبع والنشــر 
ــه  ــق.  وتتوج ــة الح ــة صاحب ــى الجه ــارة إل ــرار واإلش ــريطة اإلق ــذا ش ــا؛ وه ــاص منه ــول ىلع إذن خ للحص
وحــدة تنســيق الدعــم بالتقديــر لتزويدهــا بنســخة مــن أي منشــور ُتسَتســقى بعــض بياناتــه مــن هــذا 
التقريــر كمصــدر.  علمــا بأنــه يحظــر بيــع أو اســتخدام هــذا املنشــور كســلعة أو ىلع نحــو تجــاري أو ألي 
ــن وحــدة تنســيق الدعــم.  ــه دون الحصــول ىلع إذن خطــي مســبق م ــت طبيعت ــا كان غــرض تجــاري أي
وترســل طلبــات الحصــول ىلع هكــذا إذن، مــع بيــان الغــرض مــن االستنســاخ ومــدى اســتخدام البيانــات و/ 
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يــا مــن وحــدة   إن ذكــر أو اإلشــارة إلــى أي شــركة أو مؤسســة أو منتــج تجــاري يف هــذا املســتند ال يعنــي تبنَّ
تنســيق الدعــم لهكــذا جهــة.  كمــا ال يســمح باســتخدام املعلومــات الــواردة يف هــذه املســتند ألغــراض 
الدعايــة أو اإلعــالن.  علمــا بــأن اســتخدام األســماء والعالمــات التجاريــة والرمــوز )إن وجــدت( تــم مــن بــاب 
ــة أو حقــوق الطبــع  ــة؛ دون وجــود أي نيــة يف التعــدي ىلع قوانيــن العالمــات التجاري الصياغــة التحريري

والنشــر.

©حقوق نشر الصور والرسوم التوضيحية ىلع النحو املحدد.

االقتباس: 
 يمكن اإلشارة إلى هذا التقرير عند االقتباس ىلع الصورة التالية: »تقرير املدارس يف مخيمات الشمال السوري

اإلصدار 03 – 2019، وحدة تنسيق الدعم/وحدة إدارة املعلومات«
 كمــا يمكــن االّطــالع والحصــول ىلع النســخة االلكترونيــة مــن هــذا التقريــر مــن خــالل موقــع الوحــدة ىلع العنــوان 

/https://www.acu-sy.org/imu-reports التالــي: 

إخالء مسؤولية
إن املحتــوى والتســميات وطريقــة عــرض املــواد والبيانــات الــواردة يف هــذا التقريــر ال تعكــس بالضــرورة وجهــات نظــر أو 
يــا مــن الوحــدة لهــا.  علمــا  سياســات وحــدة تنســيق الدعــم أو املنظمــات املتعاونــة معهــا. كمــا أن ذلــك ال يعنــي تبنَّ
ــن لوحــدة تنســيق الدعــم، مــن  ــن التابعي ــن امليدانيي ــات مــن خــالل شــبكة الباحثي ــم الحصــول ىلع املعلوم ــه ت بأن
خــالل إجــراء مقابــالت مــع مصــادر املعلومــات الرئيســيين مــع مصــادر تراهــم الوحــدة جديريــن بالثقــة؛ ولكــن دون أن 
ــك نفــي الوحــدة وجــود أيــة ضمانــة مهمــا كان  ــى ذل ــأي حــال مــن األحــوال.  ويضــاف إل ــا منهــا ب ــك ضمان يشــكل ذل

نوعهــا تتعلــق بالحــاالت التــي تنطــوي ىلع تنبــؤات بالظــروف املســتقبلية.
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تهــدف وحــدة تنســيق الدعــم إلــى تعزيــز قــدرة الجهــات الفاعلــة 
يف األزمــة الســورية ىلع اتخــاذ القــرارات، وذلــك مــن خــالل جمــع 
البيانــات عــن الوضــع اإلنســاني يف ســورية وتحليلهــا ومشــاركتها. 
ــك أّسســت وحــدة تنســيق الدعــم مــن خــالل وحــدة  مــن أجــل ذل
إدارة املعلومــات شــبكة ضخمــة مــن الباحثيــن الذيــن تــم اختيارهــم 
بنــاء ىلع معاييــر معينــة كمســتوى التعليــم وعالقاتهــم مــع 
ــل  ــم ىلع العم ــى قدرته ــة إل ــات باإلضاف ــادر املعلوم ــف مص مختل
يف مختلــف الظــروف وقدرتهــم ىلع التواصــل يف جميــع الحــاالت. 
ــات التــي يصعــب  تعمــل وحــدة إدارة املعلومــات  ىلع جمــع البيان
ــا  ــدر أنواع ــا وتص ــول عليه ــة الحص ــة الدولي ــات الفاعل ىلع الجه
مختلفــة مــن املنتجــات بمــا يف ذلــك تقييمــات االحتياجــات 
والتقاريــر  الطارئــة  والتقاريــر  والخرائــط  املوضوعيــة  والتقاريــر 
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املدارس يف مخيمات الشمال السوري1
اإلصدار: 03/ كانون األول 2019

يرصـد اإلصـدار الثالـث من التقريـر املوضوعي »املدارس يف مخيمات الشـمال السـوري«؛ قطاع التعليـم ضمن املخيمات 
يف املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام يف الجمهوريـة العربيـة السـورية يف ظـل اسـتمرار الحـرب القائمة ىلع 
مـدى أكثـر مـن ثماني سـنوات ويقّيـم وضع مـدارس املخيمات يف سـوريا خـالل عام 2019؛ ويسـلط الضـوء ىلع مدى 
تأثيـر الحـرب الدائـرة يف سـورية وبيئـة النزوح ىلع قطـاع التعليم. تجدر اإلشـارة إلى أن هذا التقرير هو دراسـة سـنوية، 
تصدرهـا وحـدة إدارة املعلومـات IMU التابعـة لوحدة تنسـيق الدعم ACU، ويغطـي كافة املـدارس يف مخيمات النزوح 

يف شـمال شـرق وشـمال غرب سورية.

الملخص التنفيذي

القسم األول

القسم الثاني

المنهجية

معلومات عامة

تـّم وضـع املنهجيـة املسـتخدمة يف هـذا التقريـر بنـاًء ىلع اإلصـدارات السـابقة مـن هـذه الدراسـة الصـادرة خـالل األعـوام 
املاضيـة تحـت نفـس العنوان ))املدارس يف مخيمات الشـمال السـوري((، واسـتخدمت الدراسـة املنحى الكمـي والنوعي يف 
تنـاول وعـرض بيانـات املـدارس امُلَقّيمة. وللعام الثانـي ىلع التوالي ُأضيف لهذه الدراسـة اسـتطالعات رأي ُأجريت مع الطالب 
وأوليـاء األمـور واملعلميـن ومـدراء املـدارس، والهـدف من إضافة اسـتطالعات الـرأي عكس األوضـاع التعليمية مـن وجهات نظر 
مختلفـة. زار باحثـو وحـدة إدارة املعلومـات IMU؛ 598 مخيـم يف كافـة املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام؛ ملعرفـة عدد 
املخيمـات التـي تحتـوي ىلع املـدارس وجمع معلوماتها، تبيـن أن 462 مخيم ال يحتوي ىلع مـدارس و136 مخيم يحتوي ىلع 
مـدارس، وبلـغ عـدد االسـتمارات التـي تـم جمعها عـن واقع املـدارس امُلَقّيمـة 2,061 اسـتمارة إلكترونيـة، منها 1,892 اسـتبيانًا 
السـتطالع الـرأي مـع الطـالب وأهاليهم واملدرسـين ومـدراء املـدارس، علمًا بـأن تصميم وتطوير االسـتبيانات املسـتخدمة يف 
هـذه الدراسـة اعتمـدت إلـى حـد كبير ىلع التعليقـات التي تلقتهـا وحـدة إدارة املعلومات التابعـة لوحدة تنسـيق الدعم من 
خـالل مؤتمـر عقدتـه الوحـدة وحضره ممثلـون عن الحكومـة التركية، وأعضـاء قطاع التعليـم، وممثلون عن املنظمـات الدولية 
غيـر الحكوميـة، ومندوبـون عـن املنظمات السـورية غيـر الحكوميـة، يف مدينة غازي عينتاب يف شـهر آب/ أغسـطس 2018.

يف هـذا اإلصـدار مـن التقريـر1 تمكنـت وحـدة إدارة املعلومـات IMU، مـن زيـادة تغطيتها لتشـمل كافة مـدارس املخيمات يف 
املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام، وشـمل هـذا اإلصـدار مـن التقريـر وللمـرة األولـى مـدارس املخيمات يف شـمال شـرق 
سـورية؛ ضمـن محافظـات الرقـة والحسـكة ودير الزور وريف دمشـق الشـرقي. بلغ عدد مـداس املخيمات ضمن هـذا التقرير 169 
مدرسـة. بلـغ عـدد املخيمات التـي زارها باحثو وحـدة إدارة املعلومات IMU؛ إلجـراء هذا التقييم 598 مخيمـًا ضمن 6 محافظات؛ 
تواجـدت مـداس ضمـن 136 مخيمـًا فقط؛ وبلـغ عدد هذه املدارس 169 مدرسـة. وأظهرت نتائـج الدارسـة أن 25% )14,058 طالبًا( 
مـن الطـالب تبعـد مدارسـهم عن أماكـن سـكنهم بيـن 200- 500 متـر، 10% )5,436 طالبًا( تبعد مدارسـهم عن أماكن سـكنهم 
أكثـر مـن 500 متـر. وتبيـن مـن خالل النتائـج أن 79% )134 مدرسـة( من مجموع مـدارس املخيمات التي شـملتها الدراسـة كانت 

مسـجلة لـدى جهـة رسـمية، 21% )35 مدرسـة( غير مسـجلة لدى أي جهة رسـمية.

1.     يعتبر هذا اإلصدار من تقرير املدارس يف مخيمات الشمال السوري اإلصدار الثالث

»Ar.pdf_2019-Schools-in-camps/02/2019/https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads « اإلصدار الثاني       

Ar.pdf-V01-2017-B1n-Camps%Schools-%C4/08/2017/https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads « اإلصدار األول        



2 تم إعداده من قبل وحدة إدارة املعلومات 
يف وحدة تنسيق الدعم

القسم الثالث

القسم الرابع

القسم الخامس

أبنية المدارس

المياه واإلصحاح ضمن المدارس

تجهيزات المدارس )األثاث المدرسي- تجهيزات تعليمية(

أظهرت النتائج أن 29% )53 مدرسـة( من األبنية املدرسـّية املسـتخدمة ضمن مخيمات الشـمال السـوري التي شـملتها الدراسـة 
عبـارة عـن خيمـة أو أكثـر، 15% )28 مدرسـة( غـرف اسـمنتية مسـقوفة بألـواح توتيـاء، 14% )25 مدرسـة( غـرف اسـمنتية ذات 
أسـقف اسـمنتية، 11% )21 مدرسـة( غـرف مسـبقة الصنـع أو ما تعرف بكرفانـات، 10% )18 مدرسـة( غرف طينية، 8% )14 مدرسـة( 
بنـاء مدرسـي نظامـي، 6% )11 مدرسـة( صيوانـات كبيـرة، 4% )7 مدرسـة( غـرف اسـمنتية مغطاة بعـازل مطري، 4% )7 مدرسـة( 
بنـاء مهجـور تـم تحويلـه ملدرسـة. وتبين من خـالل الدراسـة أن 78% )1,611 نافذة( من مجمـوع النوافذ ضمن مـدارس املخيمات 
التـي شـملتها الدراسـة ال تحتـاج ألي عمليـات إصـالح، 14% )290 نافـذة( تحتـاج لعمليـات إصـالح، 8% )166 نافـذة( تحتـاج إلـى 
اسـتبدال، و83% )741 بابـًا( مـن مجمـوع األبـواب ضمـن مـدارس املخيمـات التي شـملتها الدراسـة ال تحتـاج ألي عمليـات إصالح، 

14% )123 بابـًا( تحتـاج لعمليـات إصـالح، 3% )23 بابـًا( تحتاج إلى اسـتبدال.

أظهرت نتائج الدارسـة أن 67% )117 مدرسـة( من مدارس املخيمات التي شـملها التقييم تحصل ىلع مياه الشـرب واالسـتخدام 
عـن طريـق صهاريـج، 17% )27 مدرسـة( تحصـل ىلع امليـاه مـن الشـبكة العامـة، 7% )11 مدرسـة( تحصـل ىلع امليـاه مـن بئـر 
مجـاور للمدرسـة، 3% )5 مـدارس( تحصـل ىلع امليـاه مـن أماكـن قريبـة أو مـن الخيـم املجـاورة، 7% )12 مدرسـة( ال يتوفـر فيها 
ميـاه ويحضـر الطـالب امليـاه معهم من منازلهـم، وبلغ عدد صنابير امليـاه التي تحتاج السـتبدال يف مدارس مخيمات الشـمال 
السـوري 320 صنبـور ميـاه، وتبيـن مـن خـالل الدراسـة أن 24% )40 مدرسـة( مـن مـدارس املخيمـات التـي شـملتها الدراسـة ال 
تحتـوي ىلع دورات ميـاه، و83% )566 مرحـاض( مـن دورات امليـاه ضمـن مـدارس املخيمـات تعمل وهـي بحالة جيـدة، %14 )97 
مرحـاض( منهـا بحاجـة إلصالحـات بسـيطة، 3% )17 مرحـاض( منهـا بحاجـة إلـى إعـادة تأهيـل كاملـة أو اسـتبدال، و%43 )73 
مدرسـة( مـن مجمـوع مـدارس املخيمـات التي شـملها التقييم والتـي تحتوي ىلع دورات ميـاه تتخلص من ميـاه الصرف ضمن 
شـبكة الصـرف الصحـي النظاميـة، 51% )86 مدرسـة( تتخلـص مـن مياه الصـرف ضمن حفـر فنية غيـر نظاميـة، 6% )10 مدارس( 

تتخلـص مـن مياه الصـرف الصحـي يف العراء.

أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 89% )151 مدرسـة( مـن مـدارس املخيمـات التـي شـملتها الدارسـة تحتـوي ىلع مقاعـد، %11 )18 
مـدارس( ال تحتـوي مقاعـد ويجلـس الطالب يف هذه املـدارس ىلع األرض، و87% )15,429مقعد( من مجموع املقاعد الدراسـية 
ضمـن مـدارس املخيمات التي شـملتها الدراسـة صالحة لالسـتخدام، 8% )1,461 مقعـد( تحتاج إلصـالح، 5% )807 مقعد( أصبحت 
تالفـة بشـكل كامـل وتحتـاج السـتبدال، وبلـغ احتياج مـدارس املخيمـات التي شـملها التقييـم 3,236 مقعدًا، وتبيـن من خالل 
الدراسـة أن 51% )86 مدرسـة( مـن مجمـوع مـدارس املخيمات التي شـملتها الدراسـة تحتاج وسـائل تدفئة )صوبيـات(؛ %57 )97 
مدرسـة( تحتـاج ألـواح؛ 80% )136 مدرسـة( تحتـاج طابعـات؛ 86% )145 مدرسـة( تحتـاج أجهـزة حاسـوب، وبلـغ احتيـاج مـدارس 

املخيمـات التـي شـملتها الدراسـة من مـادة وقـود التدفئة لعام دراسـي كامـل 851,400 ليتر سـنويًا.
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القسم السادس

القسم السابع

القسم الثامن

القسم التاسع

القسم العاشر

المراحل الدراسية والمناهج

الطالب

الدعم النفسي واألطفال ذوي االعاقة

المدرسون

األولويات والتوصيات

أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 27% )45 مدرسـة( مـن مـدارس املخيمـات التـي شـملها التقييـم تـدّرس الحلقـة األولـى فقـط من 
مرحلـة التعليـم األساسـي، 66% )111 مدرسـة( تـدرس الحلقتيـن األولـى والثانيـة مـن مرحلـة التعليم األساسـي، 5% )9 مدرسـة( 
تـدرس كافـة املراحـل الدراسـية )حلقتـي التعليم األساسـي األولـى والثانية باإلضافـة للتعليم الثانـوي(، 2% )4 مدرسـة( تدرس 
الحلقـة الثانيـة مـن مرحلـة التعليـم األساسـي واملرحلـة الثانويـة، وأفـاد 50% )238 مدرسـًا( مـن مجمـوع املدرسـين الذيـن تم 
اسـتطالع2  آرائهـم ضمـن مـدارس املخيمـات أن الطـالب يعانـون من تنمـر الطالب األكبر سـنًا، وتبين مـن خالل نتائج الدراسـة 
أن نسـبة 66% )111 مدرسـة( مـن مجمـوع مـدارس املخيمـات قـد أتمت أكثر مـن 81% من املنهاج الدراسـي املقـرر للطالب خالل 
العـام الدراسـي الفائـت ، وأن 83% مـن الطالب تواجـدوا يف مراحلهم الحالية من خالل إتمام املرحلة الدراسـية السـابقة بنجاح؛ 
فيمـا تواجـد القسـم اآلخـر مـن الطالب من خالل آليات أخرى كاسـتنفاذ سـنوات الرسـوب وسـبر املعلومات والتسـجيل ألول مرة، 
وشـكلت التربيـة التابعـة لحكومـة املعارضـة مصـدرًا لـ 33% مـن مجموع الكتـب التي يتم اسـتخدامها ضمن مـدارس املخيمات 
التـي شـملتها الدارسـة، وبلـغ مجمـوع احتيـاج الطـالب مـن نسـخ املنهـاج املدرسـي ضمـن مـدارس املخيمـات التي شـملها 

التقييـم 10,678 نسـخة منهاج مدرسـي.

بلـغ عـدد الطـالب يف املخيمـات التـي شـملتها الدراسـة 54,988 طالـب وطالبـة؛ وشـّكلت اإلنـاث 51% )28,022 طالبـة( مـن 
مجمـوع الطـالب ضمـن مـدارس املخيمـات التـي شـملتها الدارسـة، ويشـّكل الطـالب الذين تتـراوح أعمارهـم بين 6 - 12 سـنة 
الفئـة العمريـة األكبـر مـن الطـالب يف مـدارس املخيمـات امُلَقّيمـة 91% )49,818 طالبـًا من كال الجنسـين( من إجمالـي الطالب 
املسـجلين، وتشـّكل الطالبـات اللواتـي تتـراوح أعمارهـن بيـن 6 -12 سـنة 46% )25,151طالبـة( مـن العـدد اإلجمالـي للطـالب 
املسـجلين. وجـاء يف مقدمـة الصعوبـات التـي يواجههـا الطالب يف الحصـول ىلع التعليم السـليم ضمن مـدارس املخيمات 
التـي شـملتها الدراسـة النقـص يف املـواد التعليميـة والكتـب والقرطاسـية، جـاء يف املرتبـة الثانيـة واجب مسـاعدة الطفل 

ألسـرته، ثـم عـدم توفـر الدخـل أو املـال إلرسـال األطفـال إلى املدرسـة.

بلـغ عـدد الطـالب مـن ذوي اإلعاقـة ضمن مـدارس املخيمات التي شـملها التقييـم 518 طالبًا، أظهـرت نتائج الدراسـة أن أىلع 
نسـبة للطـالب ذوي اإلعاقـة ممـن يعانـون مـن إعاقة حركيـة وقد شـكلت نسـبتهم 40% )205 طالبًا( من مجمـوع الطالب ذوي 
اإلعاقـة، وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن 40% )67 مدرسـة( مـن مجمـوع مـدارس املخيمـات التـي شـملها التقييـم ال تحتوي ىلع 
مدرسـين تلقـوا دورات يف مجـال الدعم النفسـي االجتماعي، و 78% )132 مدرسـة( مـن مجموع مدارس املخيمات التي شـملها 
التقييـم ال تحتـوي ىلع مرشـدين نفسـيين مختصيـن؛ ويعـرض هـذا القسـم مـن خـالل اسـتطالعات الـرأي التـي ُأجريـت مـع 

الطـالب أهـم العـواض املتعلقـة بالشـعور والتفاعل والوعـي بالذات لـدى الطالب.

بلـغ عـدد املدّرسـين يف املخيمـات التـي شـملتها الدراسـة 2,255 ُمـدّرس ومدرِّسـة، شـّكلت اإلنـاث 47% )1,064 مدرِّسـة( مـن 
مجمـوع املدرسـين يف مخيمـات الشـمال السـوري، وأظهـرت نتائج الدراسـة أن 87% )1,960 مـدّرس( من املدّرسـين يف مدارس 
املخيمـات التـي شـملها التقييـم تقاضـوا رواتـب مـن مصـادر متعـددة خـالل العـام الدراسـي 2018-2019، 13% )295 مـدّرس( لم 
يتقاضـوا رواتـب، مـن خـالل اسـتطالعات3 الرأي التي أجراهـا الباحثون مع املدرسـين؛ أفاد 10% )47 مدرسـًا( فقط من املدرسـين 
أن الرواتـب تتناسـب مـع متطلبـات الحيـاة اليوميـة؛ فيمـا أفـاد 90% )428 مدرسـًا( أن الرواتـب ال تتناسـب مـع متطلبـات الحيـاة 

اليومية.

تصـدرت الحاجـة إلـى كتـب املناهـج املدرسـية قائمـة األولويـات وجـاء باملرتبـة الثانيـة لقائمـة األولويـات الحاجـة إلـى توفير 
قرطاسـية للطـالب وجـاء باملرتبـة الثالثـة الحاجـة لتأميـن رواتـب للمدرسـين.

2.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 475 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 41% من املدرسين الذين تم استطالع آرائهم إناث؛ و59% ذكور.

3.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 475 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 41% من املدرسين الذين تم استطالع آرائهم إناث؛ و59% ذكور.



4 تم إعداده من قبل وحدة إدارة املعلومات 
يف وحدة تنسيق الدعم

01
القسم

المنهجية



املدارس يف مخيمات الشمال السوري5
اإلصدار: 03/ كانون األول 2019

عينة التقييم01
يشـمل هـذا التقييـم 169 مدرسـة ضمـن 136 مخيـم مـن مخيمـات الشـمال السـوري؛ التـي توزعـت يف مخيمـات محافظـات 
إدلـب وحلـب وريـف دمشـق والحسـكة والرقـة ودير الزور. قـام باحثـو وحـدة إدارة املعلومات IMU بزيـارة 598 مخيـم يف كافة 
املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام؛ ملعرفة عدد املخيمـات التي تحتـوي ىلع املدارس وجمـع معلوماتها، تبيـن أن 462 
مخيـم ال يحتـوي ىلع مـدارس و136 مخيـم يحتـوي ىلع مـدارس، يذكـر تواجـد عـدد كبيـر مـن املخيمـات العشـوائية ضمن 

العينـة وتكـون هـذه املخيمـات صغيـرة وهـو ما يفسـر عدم وجـود مـدارس ضمنها.

تم تقسيم املدارس املقّيمة ضمن منطقتين جغرافيتين حسب السيطرة والوصول والوضع األمني:
املخيمات	الغربية:	. 1

تتضمـن املخيمـات يف محافظتـي إدلـب وحلـب ضمـن مناطق تخضع لسـيطرة قـوات املعارضـة؛ حيـث زار الباحثون 555 
مخيمـًا؛ تواجـدت املـدارس ضمـن 128 مخيمـًا فقـط؛ وبلغ عدد هـذه املدارس 141 مدرسـة؛ فيمـا لم تتواجد مـدارس ضمن 
427 مخيمـًا، وقـد تـم إظهـار بيانـات املـدارس يف املخيمـات الغربية ىلع مسـتوى التجّمع؛ بسـبب تواجد عـدد كبير من 
املخيمـات قريبـة مـن بعضهـا والتـي تشـكل تجمعـًا للمخيمـات؛ وقـد تتواجـد عـدة تجمعـات يف البلـدة ذاتهـا كمـا هو 

الحـال يف بلـدة أطمة.

املخيمات	الشرقية:	. 2
تتضمـن املخيمـات يف محافظـات الحسـكة والرقـة وديـر الـزور وريـف دمشـق )مخيـم الركبـان(؛ ويف فترة جمـع البيانات 
كانـت كافـة املخيمـات تقـع يف مناطـق تسـيطر عليهـا مـا تسـمى بقـوات سـورية الديمقراطيـة SDF؛ باسـتثناء مخيم 
الركبـان يف ريـف دمشـق الشـرقي والـذي يخضـع لسـيطرة قـوات املعارضـة، وزار الباحثـون 43 مخيمًا؛ تواجـدت املدارس 
ضمـن 8 مخيمـات فقـط؛ وبلـغ عـدد هـذه املدارس 28 مدرسـة؛ فيما لـم تتواجد مـدارس ضمـن 35 مخيمًا، وقد تـم إظهار 
بيانـات املـدارس يف املخيمـات الشـرقية ىلع مسـتوى املنطقـة؛ حيـث ال توجـد تجمعـات للمخيمـات يف املحافظـات 

الشرقية.

جدول )1( تغطية التقييم

عدد املخيمات التي 
ال تحتوي مدارس

عدد املدارس ضمن 
املخيمات

عدد املخيمات التي 
تحتوي مدارس

عدد املخيمات الكلي 
التي تمت زيارتها

عدد القرى
عدد 

النواحي
عدد 

املناطق
املحافظات

332 110 97 429 27 8 5 إدلب

95 31 31 126 17 9 6 حلب

0 14 1 1 1 1 1 ريف دمشق

0 8 5 5 4 4 3 الحسكة

14 4 1 15 1 1 1 الرقة

21 2 1 22 1 1 1 دير الزور

462 169 136 598 51 24 17 املجموع
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أدوات التقييم02
مرحلة تصميم األدوات: . 1

قامـت وحـدة إدارة املعلومـات IMU بتصميـم اسـتبيان مخّصـص لهـذا التقييـم باإلضافة ألربعـة اسـتطالعات للرأي ىلع 
حلتين: مر

املرحلـة األولـى: وضعـت وحـدة إدارة املعلومات مسـودة أولية عن االسـتبيان الذي يغطـي مجموعة واسـعة من النقاط 
املتعلقـة بوضـع املـدارس يف املخيمـات واحتياجاتهـا. حيـث تـم وضـع االسـتبيان ىلع أسـاس نمـوذج اسـتبيان تقرير 
»املـدارس يف سـوريا« اإلصـدار الرابـع )2018/2017( الصـادر يف العـام املاضـي وتقريـر املـدارس يف مخيمـات الشـمال 
السـوري اإلصـدار02. هـذا إلـى جانـب األخـذ بتعليقـات مختلـف املعنييـن بقطـاع التعليـم يف سـوريا من خـالل املؤتمر 
الـذي عقدتـه وحـدة إدارة املعلومـات يف شـهر آب/ أغسـطس 2018.  هذا باإلضافة إلـى أن وحـدة إدارة املعلومات أخذت 

بعيـن االعتبـار يف تصميمهـا االسـتبيان، الدروس املسـتفادة مـن إصدارتها السـابقة.
ويشـمل هـذا اإلصـدار ىلع أربعة اسـتطالعات للـرأي تتناول رأي الطـالب وأولياء أمور الطـالب واملعلمين ومـدراء املدارس، 
وذلـك بغيـة رصـد الوضـع التعليمـي بصـورة أدق وعكـس وجهة نظـر تلك الشـريحة مـن املجتمع لقطـاع التعليـم، وقد 
تـّم تطويـر بعـض األسـئلة التـي يتـم اسـتخدامها يف دراسـات ذات صلـة بالعمليـة التعليميـة كالقسـم التعليمـي يف 
اسـتبيانات تقييـم ملحـة عامـة عـن االحتياجـات اإلنسـانية HNO، واسـتطالعات الـرأي التي تم اسـتخدامها يف مشـروع 
تقييـم القـراءة والرياضيـات للصفـوف املبكـرة EGRA/EGMA؛ والـذي قام قسـم إدارة املعلومـات بتنفيذه بإشـراف برنامج 
مناهـل وشـركة Chemonics؛ كمـا سـاهمت منظمـة إحيـاء األمـل يف تطويـر أقسـام مـن اسـتطالعات الـرأي املتعلقـة 

بالدعـم النفسـي االجتماعـي لـدى الطالب. 
املرحلـة الثانيـة: تّمـت مشـاركة االسـتبيانات مع منسـقي قطـاع التعليـم وأعضاء القطـاع، واستشـارة خبير تعليـم أثناء 

تصميـم االسـتبيانات قبـل إصـدار النسـخة النهائية منه.

مرحلة التدريب:. 2
تـم تدريـب الباحثيـن ىلع اسـتخدام اسـتبيان املدرسـة واسـتطالعات الرأي بالشـكل املطلـوب، وذلـك يف دورة تدريبية 
أجريـت عـن بعـد باسـتخدام برنامـج Skype for Business واسـتمرت هـذه الـدورة ملـدة 5 أيـام بمعدل 4 سـاعات يوميا. 
تـم خاللهـا شـرح االسـتبيانات بشـكل تفصيلي، وآليـات اختيار العينات العشـوائية السـتطالعات الـرأي، تخلل الـدورة فترة 
تجريبيـة لالسـتبيانات )Piloting( اسـتمرت يوميـن، حيث تم جمع مالحظـات الباحثين من خالل العمـل امليداني وتعديل 

بعـض النقـاط يف االسـتبيانات بناًء ىلع هـذه املالحظات.

آلية ملء االستبيانات:. 3
شمل هذا اإلصدار من تقرير املدارس أربعة أنواع الستطالعات الرأي باإلضافة إلى استبيان املدرسة األساسي:

اسـتبيان املدرسـة األساسـي: تّمـت تعبئـة هـذا االسـتبيان مـن خـالل زيـارات ميدانيـة للمـدارس وإجـراء مقابـالت مـع 
مصـادر املعلومـات مثـل الـكادر اإلداري ومكاتـب التعليم يف املجالس املحليـة وأي جهة أخرى ناشـطة يف مجال التعليم 
أو قّدمـت اسـتجابة يف هـذا املجـال، كمـا تـّم اتبـاع طريقـة املالحظـة امليدانية املباشـرة من قبـل الباحثيـن واالطالع 

ىلع سـجالت الطـالب امللتحقيـن باملدرسـة يف كل مرحلة دراسـية.
اسـتطاع رأي الطـاب: تـّم توجيـه الباحثيـن الختيـار مـن 5 إلـى 10 طـالب مـن كل مدرسـة )بحسـب حجـم املدرسـة( 
مـع األخـذ بعيـن االعتبـار تنـوع الجنسـين ضمـن املدرسـة، وأن يكـون االختيـار عشـوائيا ويسـتهدف الطـالب يف أعمار 
مختلفـة، قـام باحثـو وحـدة إدارة املعلومـات IMU، بإجـراء اسـتطالع رأي مـع 812 طفاًل تتـراوح أعمارهم بين 5 و17 سـنة 
ضمـن املخيمـات التي شـملتها الدراسـة؛ قسـم مـن هؤالء األطفـال ملتحقين باملدارس وقسـم منهم متسـربين، شـكلت 
اإلنـاث 43% مـن األطفـال الذيـن تـم اسـتطالع آرائهم فيما شـكل الذكـور 57%، جميـع األطفال الذيـن تم اسـتطالع آرائهم 
نازحيـن؛ منهـم 52% نازحيـن مـن محافظـة أخـرى؛ و34% نازحيـن مـن بلـدة أخرى ضمـن نفـس املحافظـة؛ و13% نازحين 

ضمـن بلدتهـم ذاتهـا؛ و1% الجئيـن عراقيين.
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الجدول الزمني03
بـدأ اإلعـداد لتقريـر »املـدارس يف مخيمـات الشـمالي السـوري« بإصـداره الثالـث يف نهايـة شـهر كانـون الثاني/ينايـر 2019؛ 
حيـث كان مـن املقـرر جمـع البيانات من املـدارس يف الفصل الدراسـي الثاني )بعـد انتهاء عطلة منتصف السـنة الدراسـية(؛ 
تـّم تطويـر االسـتبيانات وإضافـة كافة التعديـالت املقترحة من الشـركاء يف قطـاع التعليم، وقام مسـؤولو البيانـات والتحليل 
ببرمجـة االسـتبيانات إلكترونيـا باسـتخدام برنامـج Kobo Collect. تـّم تدريـب الباحثيـن ىلع مـلء االسـتبيانات الخاصة بجمع 
 .Skype for Business املعلومات واسـتكمال اسـتبيانات اسـتطالع الرأي؛ وذلك ىلع مدى 5 أيام عبر اإلنترنت باسـتخدام برنامج
واسـتغرقت عمليـة تدريب الباحثين 20 سـاعة تدريبية؛ وانتهت يف منتصف شـهر شـباط/فبراير 2019؛ بـدأت الفترة التجريبية 
لالسـتبيانات Piloting واسـتمرت 4 أيـام أرسـل خاللهـا الباحثـون بيانـات تجريبيـة عن كافـة االسـتبيانات واسـتطالعات الرأي؛ 
وقـام مسـؤولو البيانـات والتحليـل باختبـار البيانـات والتأكـد مـن القيـم الـواردة. وّقعـت وحـدة تنسـيق الدعـم ACU؛ مذكرات 
تفاهـم لجمـع البيانـات مـع مديريتـي تربيـة إدلب وحلـب بتاريـخ 2 آذار/مـارس 2019؛ بدأت فتـرة جمع البيانـات بتاريـخ 4 آذار/
مـارس 2019؛ وانتهـت يف شـهر حزيران/يونيـو 2019. بدأ مسـؤولو البيانات والتحليل باسـتخراج القيم الشـاذة واملفقودة وتمت 
مراجعتهـا مـع الباحثيـن لتبـدأ بعدهـا عملية التحليـل، بالتزامن مـع عملية التحليل تـم إصدار الخرائـط الخاصـة بالتقرير، لتبدأ 
عمليـة كتابـة التقريـر باللغـة العربيـة ويترجـم التقريـر للغـة اإلنكليزيـة بالتزامـن مع كتابـة التقرير، ثـم بدأت عمليـة تصميم 

التقريـر وُأصـدرت النسـخة النهائية منه يف شـهر نيسـان/أبريل 2020.

اسـتطاع رأي األهالـي: بعـد أن أتـّم الباحثون جمع االسـتبيانات ضمن املدارس تـّم وضع عينات عشـوائية لألهالي الذين 
يتوجـب اسـتهدافهم اعتمـادًا ىلع عـدد سـكان املخيمات، تـم توجيه الباحثين السـتهداف سـكان لديهـم أطفال ضمن 
املـدارس، وسـكان آخـرون أطفالهـم متسـربين مـن املـدارس، كمـا تم اسـتهداف الجنسـين مـن أهالي األطفال يف سـن 
املدرسـة، والعمـل ىلع اسـتهداف كافة شـرائح مجتمـع النزوح )مخيمات الشـمال السـوري( عن طريق جمع اسـتطالعات 
الـرأي مـن أماكـن مختلفة. قـام باحثو وحـدة إدارة املعلومـات IMU، بإجراء اسـتطالعات رأي مـع 1,734 فـردًا لديهم أطفال 
يف سـن املدرسـة )ملتحقيـن باملـدارس أو متسـربين منها( يف املخيمات التي شـملتها الدراسـة، 32% من األفـراد الذين 

تـم اسـتطالع آرائهم إنـاث؛ و68% ذكور.
اسـتطاع رأي املدرسـين: خـالل زيارة املـدارس قام الباحثون بإجراء 3- 5 اسـتطالعات رأي مع املدرسـين، حيـث تّم إجراء 
اسـتطالعات رأي مـع 475 مدرسـا يف املخيمـات التـي شـملتها الدراسـة، 41% مـن املدرسـين الذيـن تم اسـتطالع آرائهم 

إنـاث؛ و59% ذكور.
اسـتطاع رأي مـدراء املـدارس: خـالل زيـارة املـدارس قـام الباحثـون بإجـراء اسـتطالع رأي واحـد مـع مديـر املدرسـة أو 
نائبـه، وقـد قـام باحثو وحـدة إدارة املعلومـات IMU، بإجراء اسـتطالعات رأي مـع 158 مديرًا ضمن مـدارس املخيمات التي 

شـملتها الدراسـة، منهـم 12% إنـاث و88% ذكور.
.Kobo Collect قام الباحثون بجمع االستبيان إلكترونيا من خالل برنامج استخدام برنامج
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04

05

إدارة وتحليل البيانات

الصعوبات والتحديات

قام الباحثون بتعبئة االسـتبيانات إلكترونيا باسـتخدام برنامج Kobo Collect؛ وقام منسـقو شـبكة الباحثين بمتابعة اسـتقبال 
بيانـات الدراسـة ودمـج البيانـات املرسـلة يف قاعـدة بيانـات ىلع برنامـج الــ Excel؛ وعمـل مسـؤولو إدارة املعلومـات ىلع 
تنظيـف البيانـات والتحّقـق منهـا إليجـاد القيم الشـاذة واملفقـودة وتصحيحها أو اسـتكمالها بالتزامـن مع جمـع البيانات. بعد 
انتهـاء مرحلـة تنظيـف البيانـات، بدأ فريـق املعلومات يف إظهـار البيانات وإنشـاء جداول ورسـوم بيانية عنها. وتم اسـتخدام 
برامـج وأدوات برمجيـة مثل Dax, Query Editor, Arc GIS وAdobe Illustrator وAdobe InDesign وAdobe Photoshop لوضع 
وصياغـة البيانـات التـي تـم جمعهـا بشـكل مرئـي. وتّمت كتابـة املسـودة األولى مـن التقريـر باللغـة العربية وترجمتـه فيما 
بعـد إلـى اإلنجليزيـة. علما بأنـه تم إخضاع التقريـر بإصداره يف كلتـا اللغتين إلى معاييـر ضمان الجودة يف اإلعـداد واملحتوى 

داخليـا وخارجيا.

واجـه الباحثـون مجموعـة مـن التحديـات أثنـاء عمليـة جمـع بيانات تقريـر »املـدارس يف مخيمات الشـمال السـوري«؛ بعض 
هـذه الصعوبـات مرتبطـة بالقوى املسـيطرة والعمليـات العسـكرية وبعضها اآلخـر مرتبط بعوامـل طبيعية كالظـروف الجوية 

املسافات. أو 
يعتبـر مخيـم الركبـان يف ريـف دمشـق الشـرقي محاصـرًا وال يمكـن الوصـول لـه؛ ولـم يتواجـد لـدى وحـدة تنسـيق الدعـم 
باحثيـن يف هـذا املخيـم عنـد البـدء بجمع بيانـات تقريـر »املـدارس يف مخيمات السـوري«؛ تواصلـت وحدة تنسـيق الدعم 

مـع القائميـن ىلع العمليـة التعليميـة يف املخيـم ودربتهـم ىلع جمـع البيانـات وإرسـالها.
ترفضـت القـوى املسـيطرة يف املخيمـات الشـرقية )يف محافظـات الحسـكة والرقـة وديـر الـزور( مشـاركة أي معلومـات عن 
النازحيـن يف املخيمـات؛ وتعتبـر هـذه املخيمـات أماكـن إقامـة إجباريـة للنازحيـن؛ اضطـر باحثـوا وحـدة تنسـيق الدعم إلى 
جمـع البيانـات مـن هذه املخيمات بشـكل سـري؛ كما كان عدد اسـتطالعات الرأي مـن املخيمات الشـرقية قليـاًل باملقارنة مع 

عـدد اسـتطالعات الـرأي التـي ُجمعت مـن املخيمـات الغربية.
يف محافظتـي حلـب وإدلـب؛ تواجـد عـدد كبيـر مـن املخيمـات العشـوائية أو ما ُتعـرف باملخيمـات املُنشـئة ذاتيا )أنشـأها 
النازحـون دون تدخـل أي مـن الجهـات اإلنسـانية(؛ وهـذه املخيمـات ال تحتـوي ىلع إدارة لهـا وال تعمـل بها أي جهة إنسـانية؛ 
ممـا جعـل الوصـول للمعلومـات التعليمية أمـرًا بالغ الصعوبة؛ واضطـر الباحثون إلى مقابلة سـكان هذه املخيمات واسـتخالص 

املعلومـات منهم.
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المخيمات التي تحتوي مدارس وعدد المدارس 01
ضمنها

يف هـذا اإلصـدار مـن التقريـر4 تمكنـت وحـدة إدارة املعلومـات IMU، من زيـادة تغطيتها لتشـمل كافة مـدارس املخيمات يف 
املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام، حيـث شـملت اإلصداريـن السـابقين مـن التقريـر مـدارس املخيمات يف شـمال غرب 
سـورية )ضمـن محافظتـي حلـب وإدلـب(؛ بينمـا شـمل هذا اإلصـدار مـن التقريـر وللمـرة األولى مـدارس املخيمات يف شـمال 

شـرق سـورية؛ ضمـن محافظـات الرقة والحسـكة وديـر الزور وريف دمشـق الشـرقي.
بلـغ عـدد املخيمـات التـي زارهـا باحثـو وحـدة إدارة املعلومـات IMU؛ إلجـراء هـذا التقييـم 598 مخيمـا ضمـن 6 محافظـات؛ 

تواجـدت مـداس ضمـن 136 مخيمـا فقـط؛ وبلـغ عـدد هـذه املـدارس 169 مدرسـة.

تواجـد العـدد األكبـر من مـداس املخيمـات يف محافظة إدلـب وبلغ عددها 110 مدرسـة توزعـت يف 97 مخيما، جـاء باملرتبة 
الثانيـة محافظـة حلـب وبلـغ عـدد مـدارس املخيمـات هناك 31 مدرسـة توزعـت ضمـن 31 مخيمـا؛ يذكـر أن محافظتي حلب 
وإدلـب يتواجـد فيهمـا العـدد األكبر مـن املخيمات وقد بلـغ عددهـا 555 مخيما؛ ويزيد عـدد النازحين يف هـذه املخيمات عن 
نصـف مليـون نـازح؛ ويتعبـر عدد املـدارس ضمن مخيمـات هاتين املحافظتيـن غير كايف؛ حيـث ال تتواجد مـدارس ضمن 427 
مخيمـا؛ قسـم مـن هـذه املخيمـات غير نظامية وعـدد العائالت فيهـا قليـل باملقارنة مع مخيمـات أخرى؛ وقـد يتوجه أطفال 
هـذه املخيمـات للتعليـم يف مـدارس املدن والبلـدات املجاورة؛ ومن املهـم النظر إلى املسـافة التي يقطعهـا األطفال لبلوغ 
مـدارس خـارج أماكـن سـكنهم؛ وصعوبـة الوصـول إلـى هـذه املـدارس خصوصـا يف فصل الشـتاء وعنـد وجود ظـروف أمنية 

ُتشـكل خطرًا ىلع حيـاة األطفال. 

شكل 1: أعداد املخيمات التي تحتوي مدارس وأعداد املدارس ضمنها- مستوى التجمع/املنطقة

4.      يعتبر هذا اإلصدار من تقرير املدارس يف مخيمات الشمال السوري اإلصدار الثالث
»Ar.pdf_2019-Schools-in-camps/02/2019/https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads « اإلصدار الثاني        

»Ar.pdf-V01-2017-B1n-Camps%Schools-%C4/08/2017/https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads « اإلصدار األول        
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تواجـد يف محافظـة الحسـكة 8 مـدارس توزعـت ضمـن 5 مخيمـات، ويتواجد ضمـن محافظة ديـر الزور مخيم واحـد يف بلدة 
أبـو خشـب يحتـوي ىلع مدرسـتين، وتواجـد ضمـن محافظة الرقـة 4 مـدارس ضمن مخيـم األقطـان، وتواجد ضمـن مخيمات 

الركبـان التابعة لريف دمشـق الشـرقي 14 مدرسـة.

بعد المدارس عن مساكن الطالب02
يف هـذا اإلصـدار مـن التقريـر4 تمكنـت وحـدة إدارة املعلومـات IMU، من زيـادة تغطيتها لتشـمل كافة مـدارس املخيمات يف 
املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام، حيـث شـملت اإلصداريـن السـابقين مـن التقريـر مـدارس املخيمات يف شـمال غرب 
سـورية )ضمـن محافظتـي حلـب وإدلـب(؛ بينمـا شـمل هذا اإلصـدار مـن التقريـر وللمـرة األولى مـدارس املخيمات يف شـمال 

شـرق سـورية؛ ضمـن محافظـات الرقة والحسـكة وديـر الزور وريف دمشـق الشـرقي.
بلـغ عـدد املخيمـات التـي زارهـا باحثـو وحـدة إدارة املعلومـات IMU؛ إلجـراء هـذا التقييـم 598 مخيمـا ضمـن 6 محافظـات؛ 

تواجـدت مـداس ضمـن 136 مخيمـا فقـط؛ وبلـغ عـدد هـذه املـدارس 169 مدرسـة.
شكل 2:  عدد ونسب الطالب حسب ُبعّد املدرسة عن مساكن الطالب
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وفـق الحـد األدنـى ملعاييـر التعليـم 5INEE ، »يجـب تحديـد املسـافة القصوى بيـن املتعلميـن وأماكـن التعّلم وفقـا ملعايير 
محليـة ووطنيـة، مـن املهـم األخـذ بعين االعتبـار قضايـا األمن والسـالمة، وإمكانيـة االسـتفادة، مثل مسـاكن الجنـود، األلغام 
األرضيـة، واألجمـة الكثيفـة يف الجـوار، يجـب استشـارة املتعلميـن، األهـل، وأعضـاء آخريـن مـن املجتمـع حـول موقـع أماكن 

التعليـم واألخطـار املحتملة«. 
أفـادت مصـادر املعلومـات يف مخيمـات شـمال غـرب سـورية )يف محافظتـي حلـب وإدلـب( بعـدم تواجـد أي أخطـار أمنية 
مثـل مسـاكن الجنـود واأللغـام األرضيـة أو األجمـة الكثيفـة )الغابـات الكثيفـة(، إال أن األخطار هنـاك متعلقة بالسـالمة العامة 
للطـالب أثنـاء توجههـم للمـدارس، حيـث يسـلك الطالب طرقـا ضيقـة ومزدحمة باآلليـات واملشـاة؛ كذلك إن طـرق املخيمات 
غيـر مجهـزة ملـرور السـيارات بسـبب ضيقهـا وعـدم وجود طبقـة اسـفلتية فيهـا، ويجب اسـتخدامها ملـرور آليـات الخدمات 
العامـة فقـط، كسـيارات اإلغاثـة وصهاريـج امليـاه وسـيارات اإلسـعاف، كما أن آليـات الخدمـة يجـب أن تراعي فتـرات االزدحام 
الشـديد للحفـاظ ىلع سـالمة السـكان، يتـم حاليـا اسـتخدام طـرق املخيمـات ملـرور كافـة السـيارات العامـة والخاصـة ممـا 
يشـّكل ازدحامـا شـديدًا قـد يعـّرض حيـاة األطفـال للخطـر، يظهـر ذلـك الحاجـة املاسـة ملنع السـيارات مـن اسـتخدام طرق 
املخيمـات، وكذلـك يجـب ىلع الكـوادر التدريسـية العمـل ىلع تنظيـم االلتحـاق الصباحي للطـالب يف املـدارس وخروجهم 
منهـا وخصوصـا يف املراحـل األولـى مـن التعليـم، وأكـدت مصـادر املعلومـات أن طريق معظـم املخيمات تنقطـع يف فصل 
الشـتاء يف فتـرات هطـول األمطـار ممـا يجعـل وصول الطـالب إلى املـدارس صعبـا، ويذكـر أن 55% من الطـالب يف مخيمات 
منطقـة أريحـا يقطعـون مسـافة تزيد عـن 500 متر للوصول إلـى مدارسـهم؛ ويقطع 35% منهم مسـافة تتراوح بيـن 200 إلى 
500 متـر للوصـول إلـى مدارسـهم، وتشـير املعلومـات أن مخيمـات منطقـة أريحا عشـوائية وطرقهـا وعرة يف فصل الشـتاء.
يف مخيمات شـمال شـرق سـورية؛ وضمن محافظات الرقة والحسـكة دير الزور تحاصر الجهات املسـيطرة املخيمات وينصبون 
حواجزهـم ضمنهـا؛ ممـا قـد يعـرض الطـالب لألخطـار يف طريقهـم إلـى املـدارس، ويقطـع 38% مـن طـالب يف مخيمـي 
منطقـة املالكيـة مسـافة تزيـد عـن 500 متـر للوصول إلى مدارسـهم؛ ويقطـع 35% منهم مسـافة تتـراوح بيـن 200 إلى 500 

متر للوصـول إلى مدارسـهم.
يف مخيـم الركبـان التابـع لريـف دمشـق الشـرقي؛ يقطع 27% مـن الطالب مسـافة تزيد عن 500 متـر للوصول إلى مدارسـهم؛ 
ويقطـع 35% منهـم مسـافة تتـراوح بيـن 200 إلـى 500 متـر للوصـول إلـى مدارسـهم، يذكـر أن املخيـم يقـع يف منطقـة 

صحراويـة طرقهـا شـديدة الوعـورة ممـا قـد يشـكل عائقـا أمـام وصول الطـالب إلى املـدارس يف الشـتاء.
فيمـا يخـص املخيمـات التـي ال تحتـوي مـدارس ضمنهـا يضطـر الطالب لقطـع مسـافات طويلة قد تصـل إلى 3 كـم للوصول 
إلـى مـدارس يف مخيمـات أخـرى أو قـرى قريبـة، أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 71% )462 مخيـم( مـن مجمـوع املخيمـات التـي 

شـملتها الدراسـة ال تتواجـد فيهـا مـدارس ممـا يضطر الطـالب للتوجـه إلى مـدارس خـارج مخيماتهم.

5.    https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_28%2010HSP29%_AR.pdf
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تسجيل المدرسة لدى جهة رسمية03
نشـأ القسـم األكبـر مـن مـدارس املخيمـات بعـد الحـرب الدائـرة يف سـورية؛ وارتبطـت مواقـع هـذه املـدارس بأماكـن تجمع 
النازحيـن يف املخيمـات النظامية أو العشـوائية؛ بعـض هذه املدارس التزمـت بمجموعة من املعايير جعلت الجهات الرسـمية 
املرتبطـة بالسـلطة املحليـة تعتبرهـا مـدارس نظامية وتعتـرف بها؛ فيما بقيـت مجموعة من هـذه املدارس مبـادرات أهلية 
أو مـدارس غيـر نظامية وغير مسـجلة لدى أي جهة رسـمية، أظهرت نتائج الدراسـة أن 79% )134 مدرسـة( مـن مجموع مدارس 
املخيمـات التـي شـملتها الدراسـة كانـت مسـجلة لـدى جهـة رسـمية، 21% )35 مدرسـة( غير مسـجلة لـدى أي جهة رسـمية 

أخرى.
شكل 3:  عدد ونسب املدارس حسب تسجيلها لدى جهات رسمية
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كانـت املـدارس ُتنشـأ مـن قبـل وزارة التربية والتعليـم واملؤسسـات التابعة لها قبـل الحرب، لكن بعـد األحـداث الدائرة خرجت 
معظـم املناطـق عـن سـيطرة النظـام السـوري، وكان هنـاك حاجـة ملحة إلنشـاء مـدارس جديـدة يف أماكـن تـوزع النازحين 
والتـي تعانـي مـن ضغـط يف عـدد الطـالب ضمـن مدارسـها؛ أو تكون املـدارس بعيدة نسـبيا عـن أماكـن اسـتقرار النازحين، 
قامـت العديـد مـن الجهـات بإنشـاء أنـواع مختلفـة من املـدارس كاملـدارس املؤقتـة أو أماكـن التعليـم اآلمنة والتـي لم تكن 
مسـجلة لـدى أي جهـة رسـمية كحـل إسـعايف ملنـع تسـّرب الطـالب. بعـد َتَشـُكّل مديريـات تربيـة تتبـع للقوى املسـيطرة 
الجديـدة يف املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظام السـوري، بـدأت هـذه املديريـات بتنظيم العمليـة التعليميـة عن طريق 
اإلشـراف ىلع املـدارس التـي كانـت موجـودة قبـل األحـداث، وتطبيـق معاييـر محـددة ىلع املدارس امُلنشـأة بعـد األحداث 
الدائـرة ليتـم تسـجيلها لديهـا، مـن هـذه املعايير وجود مدرسـين مؤهليـن يف هذه املدرسـة، ووجـود هيكلية إداريـة ونظام 

إداري واضـح، وحصـول الطـالب ىلع مسـتوى تعليمـي مناسـب وغيرهـا مـن املعايير التـي تراها مديريـات التربيـة ضرورية.
يف شـمال غـرب سـورية؛ اعتبـر التقريـر مـدارس املخيمات املسـجلة لـدى مديريـة التربيـة الحرة التابعـة لحكومـة املعارضة 
مـدارس مسـجلة لـدى جهـة رسـمية، وتبين وجـود 6 مـدارس غير مسـجلة لـدى مديرية التربيـة، منها مدرسـتي ديـر البلوط 
واملحمديـة يف تجمـع مخيمـات ديـر البلـوط؛ ومدرسـة القصـر يف تجمـع مخيمـات معـرة النعمـان؛ ومدرسـة مخيـم القرية 

الطينيـة يف تجمـع معـرة تمصريـن؛ ومدرسـتي مخيمـات الزراعـي والكنـاوي يف تجمع مخيمـات جرابلـس والباب.
يف شـمال شـرق سـورية؛ كانـت كافة مـدارس املخيمات والبالـغ عددها 29 مدرسـة غير مسـجلة لدى أي جهة رسـمية، حيث 
نشـأت هـذه املـدارس بمبـادرات مـن سـكان املخيمـات وبعضهـا تلقـى دعما مـن منظمة إنسـانية بشـكل متقطـع؛ فيما لم 

يتلـق القسـم اآلخر منهـا أي دعم.
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نوع البناء المدرسي01
أظهـرت النتائـج أن 29% )53 مدرسـة( مـن األبنيـة املدرسـّية املسـتخدمة ضمـن مخيمـات الشـمال السـوري التـي شـملتها 
الدراسـة عبـارة عـن خيمـة أو أكثر، 15% )28 مدرسـة( غرف اسـمنتية مسـقوفة بألواح توتياء، 14% )25 مدرسـة( غرف اسـمنتية 
ذات أسـقف اسـمنتية، 11% )21 مدرسـة( غـرف مسـبقة الصنـع أو مـا تعـرف بكرفانـات، 10% )18 مدرسـة( غرف طينيـة، %8 )14 
مدرسـة( بنـاء مدرسـي نظامـي، 6% )11 مدرسـة( صيوانـات كبيرة، 4% )7 مدرسـة( غـرف اسـمنتية مغطاة بعازل مطـري، %4 )7 

مدرسـة( بنـاء مهجور تـم تحويله ملدرسـة.

شكل 4:  عدد ونسب املدارس حسب نوع البناء املدرسي



املدارس يف مخيمات الشمال السوري17
اإلصدار: 03/ كانون األول 2019

بلـغ عـدد مـدارس املخيمـات املكونة من خيمة أو أكثر 53 مدرسـة، ُيضـاف إليها املـدارس املكونة من صيوانـات )خيم كبيرة( 
والبالـغ عددهـا 11 مدرسـة، تحتـاج هـذه الخيـم والصيوانات إلى اسـتبدال سـنويا؛ حيـث تواجد عـدد كبير من الطـالب ضمنها 

يزيـد مـن سـرعة اتالفها؛ ومـن األفصل العمـل ىلع تأميـن كرفانات أو غرف اسـمنتية كبديـل لهذه الخيـم حيثما أمكن.
ُتعتبـر الغـرف االسـمنتية ذات السـقف االسـمنتي والتـي شـكلت 25 مدرسـة يف املخيمـات؛ أكثـر عـزالً لعوامـل الجو السـيئة 
باملقارنـة مـع أنـواع الغـرف األخـرى؛ وبالرغـم من ذلك فهـي ال تؤّمن درجـة كافية مـن العزل؛ حيـث أن الكتـل املتفرقة للغرف 
تسـمح بمـرور الهـواء ضمنها ممـا يقّلل درجـة العزل باملقارنـة مع أبنية املـدارس النظاميـة، تواجدت ضمن مـدارس مخيمات 
الشـمال السـوري غـرف اسـمنتية مسـقوفة بلـوح توتيـاء )صفائح معدنيـة)؛ وقد بلغ عـدد هذه املـدارس 28 مدرسـة؛ تحمي 
ألـواح التوتيـاء الغـرف من تسـّرب األمطـار؛ إال أنها ال تعزل برودة الجو يف الشـتاء وخصوصـا عند تراكم الثلـوج فوقها، تواجدت 7 
مـدارس يف مخيمـات الشـمال السـوري مكونة من غرف اسـمنتية بدون أسـقف ويتم تغطيتهـا بعوازل مطريـة فقط؛ وتحتاج 
هـذه املـدارس لتبديـل عـوازل أسـقفها مرتيـن يف السـنة ىلع األقـل، ففـي فصـل الصيـف يكـون العـازل املطري قـد جّف 
واهتـرئ نتيجـة حـرارة الشـمس، ومـع نهايـة فصـل الشـتاء يكون قد اهتـرئ نتيجـة تراكم الثلـوج وتجمـع مياه األمطـار فوقه؛ 
وقـد ال يصمـد هـذا العـازل لنهايـة فصـل الشـتاء يف املخيمات التـي تعاني مـن هبوب ريـاح شـديدة؛ ومن األفضل اسـتبدال 
هـذه العـوازل ببنـاء أسـقف اسـمنتية لهذه املـدارس حيثما أمكـن. يوجد 18 مدرسـة يف مخيمات الشـمال السـوري عبارة عن 
غـرف طينيـة؛ وتعتبـر هـذه الغـرف أكثر عـزالً لعوامل الجو بشـرط توفير اإلجـراءات اآلتيـة؛ يجب عـزل الغرفة الطينيـة بطبقة 
مـن االسـمنت يف أرضيـة الغرفـة باإلضافـة لطـالء الجـدران بمـادة عازلـة مـن اإلسـفلت وبعـض األليـاف ىلع ارتفاع 50 سـم؛ 
حيـث تعتبـر التربـة يف معظـم أراضـي املخيمات تربة زراعية قد تسـبب انهيـار الجدران نتيجـة الرطوبة؛ ويجـب توفير موقد 
حطـب يف جسـم الغرفـة االسـمنتية؛ حيث يضمن إشـعاله باسـتمرار عدم َتشـُكّل الرطوبة يف جسـم الغرفة؛ كمـا يجب عزل 
السـقف بمـادة عازلـة مـزودة بمـادة ليفية تضمن تماسـك السـقف عند تعّرضـه لألمطـار والثلوج؛ وتحتـاج هذه الغـرف ألعمال 

الصيانـة بشـكل مسـتمر ممـا يجعل تكاليـف إنشـائها وإجراء أعمـال الصيانـة الدورية لهـا مكلفة جدًا، 

أعداد الغرف الصفية02
بلـغ عـدد الخيـم ضمـن مـدارس املخيمـات 329 خيمـة؛ وبلغ عـدد الصيوانـات )الخيم كبيـرة الحجـم( 76 صيوانا؛ يتم تقسـيم 
الصيـوان أحيانـا إلـى غرفتين صفيتيـن؛ تحتاج الخيم والصيوانات السـتبدال كل سـنة؛ ويجب العمل ىلع تأمين بدائل مناسـبة 
لهـذه الخيـم حيثمـا أمكـن؛ وتكـون البدائل املناسـبة بالكرفانـات أو الغـرف االسـمنتية أو املـدارس النظامية، بلغ عـدد الغرف 
االسـمنتية املسـقوفة بألـواح توتيـاء ضمـن مـدارس املخيمـات 265 غرفـة؛ وبلـغ عـدد الغـرف االسـمنتية املسـقوفة بعازل 
مطـري 35 غرفـة؛ ويجـب العمـل ىلع بناء اسـقف اسـمنتية لهذه الغـرف حيثما أمكـن والعمـل ىلع توفير الظروف املناسـبة 
التـي قـد تحـول هـذه الغـرف إلى أبنيـة مدرسـية نظاميـة كتوفير أسـوار للغرف مسـاحات مكشـوفة لقضـاء فترة االسـتراحة 

بيـن الـدروس وتنفيذ بعـض األنشـطة الرياضية.
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حالة النوافذ03
يتضـن هـذا القسـم معلومـات عـن نوافـذ الغـرف بكافـة أنواعهـا والكرفانات )مسـبق الصنـع(؛ فيمـا ال يتضمـن معلومات عن 
نوافـذ الخيـم والتـي تكـون قماشـية وقـد ال يتواجد يف جسـم الخيمة نوافـذ، وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن 78% )1,611 نافذة( 
مـن مجمـوع النوافـذ ضمـن مـدارس املخيمات التي شـملتها الدراسـة ال تحتـاج ألي عمليـات إصـالح، 14% )290 نافـذة( تحتاج 

لعمليـات إصـالح، 8% )166 نافـذة( تحتـاج إلى اسـتبدال.

شكل 5: عدد ونسب الغرف الصفية يف مدارس املخيمات حسب نوعها

شكل 6:  عدد ونسب النوافذ يف مدارس املخيمات حسب حالتها
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يف شـمال شـرق سـورية؛ تواجـدت الغـرف املدرسـية يف مخيمـات الركبـان فقـط؛ وتحتـاج 40 نافذة ضمـن هذه الغـرف إلى 
اسـتبدال ألنهـا أصبحـت تالفـة بشـكل كامـل وال يمكـن إصالحهـا؛ فيما احتاجـت 8 نوافـذ أخرى إلى إصـالح، فيمـا كانت جميع 
مـدارس املخيمـات يف مناطـق ديـر الـزور ومنبـج وتل أبيـض ومناطق الحسـكة مكونـة من مجموعة مـن الخيـم؛ وال تتضمن 

هـذه الخيـم نوافـذ لذلك لم تظهـر معلوماتها يف الشـكل السـابق.
تصنـع كافـة نوافـذ مـدارس املخيمـات من مادة الحديـد، ُتغطـي 48% )982 نافذة( من مجمـوع النوافذ يف مـدارس املخيمات 
املقيمـة قطـع بالسـتيكية )فيبـر(؛ تحتـاج القطع البالسـتيكية )فيبر( إلى اسـتبدال كل عام حيـث أنها تتلف بسـبب تعرضها 
ألشـعة الشـمس بشـكل دائـم، وتعتبـر هذه املـواد أقل مقاومة ألشـعة الشـمس من الزجـاج، ويسـتخدم الزجـاج لتغطية %40 
(831 نافـذة( مـن النوافـذ، و4% )87 نافـذة( مغطـاة بأغلفة بالسـتيكية؛ وال تصلـح األغلفة البالسـتيكية لتغطيـة النوافذ حيث 
أنهـا حـل مؤقـت يف حـال عـدم توفر بدائـل الزجاج املناسـبة، فيمـا كانـت 8% )167 نافذة( مكشـوفة وغيـر مغطاة بـأي مادة 

قـد تعـزل العوامـل الجوية وتؤمن الـدفء للصفوف  الدراسـية.

شكل 7:  عدد ونسب النوافذ يف مدارس املخيمات حسب املواد التي تغطيها
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حالة األبواب04
يتضـن هـذا القسـم معلومـات عـن أبـواب الغرف بكافـة أنواعهـا والكرفانـات )مسـبق الصنـع(؛ فيمـا ال يتضمـن معلومات عن 
أبـواب الخيـم والتـي تكـون قماشـية، وأظهرت نتائـج الدراسـة أن 83% )741 بابـا( من مجموع األبـواب ضمن مـدارس املخيمات 
التـي شـملتها الدراسـة ال تحتـاج ألي عمليـات إصـالح، 14% )123 بابا( تحتـاج لعمليات إصـالح، 3% )23 بابا( تحتاج إلى اسـتبدال.

كانـت جميـع أبـواب الغـرف اإلسـمنتية املسـتخدمة للتدريـس يف مخيمات الشـمال السـوري معدنيـة، ويصنع القسـم األكبر 
منهـا مـن الصفائـح املعدنيـة )توتيـاء(، كمـا يتواجـد بعـض القضبـان املعدنيـة يف األطـراف، تكـون هـذه األبـواب أقـل عزالً 
للصـوت والعوامـل الجويـة مـن األبـواب الخشـبية التي تسـتخدم عـادًة يف الغرف الصفيـة ضمن املـدارس النظاميـة، وكذلك 
تـؤدي رطوبـة الجـو إلـى صـدأ هذه األبـواب، تحتـاج هذه األبـواب املعدنيـة ألعمال صيانـة يف بدايـة كل عام دراسـي نتيجة 
رداءة املـواد التـي يتـم تصنيـع األبـواب منها. وكانـت أبواب الكرفانـات مصنوعة مـن مادة البالسـتيك )PVC( والتـي تحتاج إلى 

صيانة بشـكل دوري.
يف شـمال غـرب سـورية؛ تواجـد 65 بابـا ضمن مـدارس املخيمات أصبحـت تالفـة وال يمكن إصالحهـا وتحتاج السـتبدال؛ منها 
23 بـاب يف مـدارس تجمـع مخيمـات أطمـة؛ و10 أبـواب ضمن مـدارس تجمع مخيمـات الرحمـة؛ و7 أبواب يف مـدارس كل من 
تجمعـات األتـارب وقـاح وسـرمدا. كمـا تواجـدت 168 بابـا تحتـاج إلجـراء أعمـال صيانـة تواجد القسـم األكبـر منهـا يف مدارس 

تجمعـات أطمة وسـلقين وسـرمدا وخربـة الجوز.
 يف شـمال شـرق سـورية؛ تواجـدت الغـرف املدرسـية يف مخيمـات الركبـان فقـط؛ ويحتـاج 20 بابا ضمـن هذه الغـرف إلجراء 
أعمـال صيانـة، فيمـا كانـت جميـع مـدارس املخيمات يف مناطـق دير الـزور ومنبج وتـل أبيض ومناطـق الحسـكة مكونة من 

مجموعـة مـن الخيـم؛ وتكون أبـواب الخيم قماشـية وال يمكـن إصالحها.

شكل 8:  عدد ونسب األبواب يف مدارس املخيمات حسب حالتها



املدارس يف مخيمات الشمال السوري21
اإلصدار: 03/ كانون األول 2019

تعليق الدوام ضمن المدارس05
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 49% )83 مدرسـة( مـن مجمـوع مـدارس املخيمـات التـي شـملتها الدراسـة لـم يتم تعليـق الدوام 
املدرسـي فيهـا خـالل العام الدراسـي الفائـت؛ بينما 51% )86 مدرسـة( تم تعليـق الدوام فيها بسـبب الظروف الجوية السـيئة 

أو ألسـباب أمنية.

شكل 9: خروج املدرسة عن العمل خالل فصلين دراسيين متتاليين
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قبـل انـدالع الحـرب يف سـوريا؛ ُيشـترط أن يـداوم الطالـب عدد محـدد من أيـام الدوام املدرسـي )خـالل العام الدراسـي( إلى 
جانـب تجـاوز االمتحـان لينتقـل إلـى املرحلـة الدراسـية األىلع- ويجـب تتجاوز عـدد األيـام التي التحـق بها الطالـب 80% من 

عـدد أيـام الدوام املدرسـي خـالل العام.
اعُتبـرت كافـة مـدارس مخيمـات الشـمال السـوري القريبـة مـن الحـدود السـورية التركيـة آمنـة نسـبيا إذا مـا تمـت مقارنتها 
مـع املخيمـات البعيـدة عـن الحـدود والتـي تقـع يف مناطق تتعـرض للقصـف، وتعتبـر العوامل الجوية السـيئة هي السـبب 
الرئيسـي لتعليـق أيـام الـدوام يف مـدارس املخيمـات القريبـة مـن الحـدود، فعند هطـول األمطار أو تسـاقط الثلوج تتشـكل 
الفيضانـات يف املخيمـات وتصبـح طرقهـا وعـرة، وكذلك التدريـس ضمن الخيـم يف درجات الحـرارة املنخفضة وأثناء تشـكل 
الصقيـع يشـكل خطـرًا ىلع صحـة األطفـال، يف املخيمـات البعيدة عن الحـدود يتم تعليق الدوام املدرسـي بسـبب الظروف 
الجويـة السـيئة ووعـورة الطرقـات؛ إلـى جانـب تعليـق الدوام املدرسـي بسـبب تصعيـد األعمال العسـكرية وتعـرض مناطق 
تواجـد املخيمـات للقصـف؛ ففـي مـدارس تجمـع مخيمـات معرة النعمـان تـم تعليق الدوام املدرسـي خـالل العام الدراسـي 

الفائـت لفتـرات طويلـة نتيجـة تصعيد األعمـال العسـكرية وارتفـاع وتيرة القصـف هناك.
يف شـمال غـرب سـورية؛ ُعّلـق الـدوام املدرسـي خـالل العام الدراسـي املاضي ضمـن 17 مدرسـة يف تجمع مخيمـات أطمة 
و12 مدرسـة يف تجمـع مخيمـات خربـة الجـوز وكافـة مـدارس تجمـع مخيمات معـرة النعمـان والبالـغ عددها 9 مـدارس؛ كما 
ُعّلـق الـدوام يف 8 مـدارس يف تجمـع مخيمـات سـرمدا و6 مـدارس يف تجمـع مخيمـات الكرامـة و3 مـدارس يف كل مـن 
تجمعـي حـارم والرحمـة 2 مدرسـة يف كل مـن تجمعـات قـاح معرتمصريـن وجرابلـس والباب وضمن مدرسـة واحـدة يف كل 

مـن تجمعـي أريحـا واعزاز.
يف شـمال شـرق سـورية؛ ُعّلـق الـدوام املدرسـي خـالل العـام الدراسـي املاضـي يف كافـة مـدارس املخيمـات يف منطقة 
الركبـان والبالـغ عددهـا 14 مدرسـة؛ ويف كافـة مـدارس املخيمات يف منطقـة مركز الحسـكة والبالغ عددها 4 مـدارس، ويف 
كافـة مـدارس املخيمـات يف منطقـة رأس العيـن والبالـغ عددهـا مدرسـتين، فيمـا لـم ُيعّلـق الـدوام املدرسـي يف مدارس 

املخيمـات ضمـن مناطـق ديـر الـزور ومنبج وتـل أبيـض واملالكية.

شكل 10: متوسط عدد أيام خروج املدرسة عن العمل خالل فصلين دراسيين متتاليين
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يف شـمال غـرب سـورية؛ يالحـظ ارتفـاع متوسـط عـدد أيـام تعليـق الـدوام املدرسـي يف مـدارس تجمـع مخيمـات معـرة 
النعمـان؛ وذلـك يف الفصل الدراسـي الثاني مـن العام الدراسـي 2018-2019؛ ويعزى ذلـك إلى التصعيد يف األعمال العسـكرية 
يف هـذه الفتـرة وارتفـاع وتيـرة القصـف التـي أجبـرت املجمعـات التربويـة ىلع تعليـق الـدوام حفاظا ىلع سـالمة الطالب 
والكـوادر التدريسـية؛ باملقابـل لـم ُيعّلـق الـدوام املدرسـي يف الفصـل األول مـن العـام الدراسـي ذاتـه، كما أظهرت الدراسـة 
ارتفـاع متوسـط عـدد أيـام تعليـق الدوام املدرسـي يف تجمـع مخيمات معـر تمصريـن وذلك يف الفصـل الدراسـي األول من 

العـام الدراسـي 2018-2019؛ ويعـزى ذلـك إلـى وعـورة طـرق هـذه املخيمات نتيجـة العواصـف املطرية.
يف شـمال شـرق سـورية؛ أظهـرت الدارسـة ارتفاع متوسـط عـدد أيـام تعليق الـدوام املدرسـي يف مخيمات مناطـق الركبان 
ومركـز الحسـكة ورأس العيـن؛ وذلـك خـالل الفصليـن الدراسـيين مـن العـام الدراسـي 2018-2019، فيما لـم يتم تعليـق الدوام 

املدرسـي يف مـدارس املخيمـات ضمـن مناطـق مركـز دير الـزور ومنبج وتـل أبيـض واملالكية.

يف شـمال غـرب سـورية؛ أفـاد 37% )11 طفـاًل( مـن األطفـال الذين تـم اسـتطالع آرائهم يف مـدارس تجمع مخيمـات معرة 
تمصريـن أن الوجـود يف املدرسـة ال يشـعرهم باألمـان، وأفـاد 27% )9 أطفـال( مـن األطفـال الذيـن تـم اسـتطالع آرائهـم يف 

مـدارس تجمـع مخيمـات معـرة النعمـان أن الوجـود يف املدرسـة ال يشـعرهم باألمان.
يف شـمال شـرق سـورية؛ أفـاد 82% )9 أطفـال( مـن األطفـال الذيـن تم اسـتطالع آرائهم يف مـدارس مخيمـات منطقة تل 

أبيـض أن الوجود يف املدرسـة ال يشـعرهم باألمان.

1. استطالع رأي الطالب: هل يساعدك الوجود باملدرسة ىلع الشعور باألمان:
أفـاد 6% )52 طفـاًل( مـن مجمـوع األطفـال الذيـن تـم اسـتطالع  آرائهم بـأن الوجود باملدرسـة ال يشـعرهم باألمـان، %94 )762 

طفـاًل( أفـادوا بأن الوجـود باملدرسـة يشـعرهم باألمان،

شكل 11: استطالع رأي الطالب: شعور الطالب باألمان ضمن املدرسة

6.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 812 طفاًل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة ضمن املخيمات التي شملتها الدراسة؛ قسم من هؤالء األطفال ملتحقين 
        باملدارس وقسم منهم متسربين، شكلت اإلناث 43% من األطفال الذين تم استطالع آرائهم فيما شكل الذكور 57%، جميع األطفال الذين تم استطالع آرائهم نازحين؛ 

        منهم 52% نازحين من محافظة أخرى؛ و34% نازحين من بلدة أخرى ضمن نفس املحافظة؛ و13% نازحين ضمن بلدتهم ذاتها؛ و1% الجئين عراقيين.
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مصادر المياه ضمن المدارس01
أظهرت نتائج الدارسـة أن 67% )117 مدرسـة( من مدارس املخيمات التي شـملها التقييم تحصل ىلع مياه الشـرب واالسـتخدام 
عـن طريـق صهاريـج، 17% )27 مدرسـة( تحصـل ىلع امليـاه مـن الشـبكة العامـة، 7% )11 مدرسـة( تحصـل ىلع امليـاه من بئر 
مجـاور للمدرسـة، 3% )5 مـدارس( تحصـل ىلع امليـاه مـن أماكـن قريبـة أو من الخيـم املجـاورة، 7% )12 مدرسـة( ال يتوفر فيها 

ميـاه ويحضـر الطـالب امليـاه معهم مـن منازلهـم، وتواجدت مدرسـة واحدة تحتـوي ىلع بئر ضمن املدرسـة.

شكل 12: طرق الحصول ىلع مياه الشرب واالستخدام ضمن مدارس املخيمات
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ويجـب التنويـه إلـى ضـرورة أن تكون مصادر امليـاه الجوفيـة بعيدة عن أماكـن التغوط، وبحسـب املبادئ التوجيهية ملشـروع 
اسـفير »يجـب أن تقـع الحفـر الترشـيحية ومراحيض الخنـادق و/أو املراحيـض ىلع بعد 30 متـرًا ىلع األقل عـن أي مصدر من 
مصـادر امليـاه الجوفيـة« مع األسـف ال يتم مراعاة هذه الشـروط ضمن مخيمات الشـمال السـوري؛ حيث تحتـوي املخيمات ىلع 
الحفـر الفنيـة غيـر النظاميـة )الحفـر الفنيـة التي ال تحتـوي ىلع طبقـات لتصفية ميـاه الصرف الصحـي قبل وصولهـا للمياه 

الجوفيـة( إلـى جانـب وجود عـدد من اآلبار املياه املسـتخدمة للشـرب.

اسـتنادًا ملعاييـر اسـفير7  »يجـب توفيـر 3 لتـر يوميـا من امليـاه لكل تلميذ للشـرب وغسـل اليدين )ال يشـمل هذا املقـدار املاء 
الـالزم للمراحيض(«.

لـدى زيـارة املـدارس تم سـؤال القائميـن عليها عن كمية مياه الشـرب وغسـل اليديـن التي يتـم تزويد املدارس بها وتقسـيم 
هـذه الكميـات ىلع عـدد الطـالب يف املدرسـة؛ كمـا ُأخـذ رأي القائمين ىلع املـدارس عن كمية مياه الشـرب وغسـل اليدين 
التـي يحصـل عليهـا الطـالب يوميـا للوصـول للمعلومـة األكثـر دقـة. تبيـن من خـالل الدراسـة توّفر كميات مناسـبة مـن مياه 
الشـرب وغسـل اليديـن يف 54% )91 مدرسـة( مـن املدارس التي شـملتها الدراسـة؛ حيث يتوفـر لكل طالب يف هـذه املدارس 
3 ليتـر مـن ميـاه الشـرب وغسـل اليديـن، وتوّفـرت كميـات قليلـة مـن ميـاه الشـرب واالسـتخدام ضمـن 37% )62 مدرسـة( من 
املـدارس؛ حيـث يتوفـر لـكل طالـب يف هـذه املـدارس أقـل من 3 ليتـر من ميـاه الشـرب وغسـل اليدين، فيمـا لم تتوفـر مياه 

للشـرب وغسـل اليدين يف 9% )16 مدرسـة( مـن املدارس.
اسـتنادًا ملعاييـر اسـفير8  » يجـب توفيـر 20- 40 لتر يوميا لكل مسـتعمل ملراحيـض السـيفون التقليدية املوصولـة باملجاري، 

3- 5 لتـر يوميـا لكل مسـتعمل ملراحيض الدفـع املائي«.
تبيـن مـن خـالل الدراسـة توّفر كميات مناسـبة من ميـاه الحمامات يف 48% )76 مدرسـة( من املدارس التي شـملتها الدراسـة؛ 
حيـث يتوفـر لـكل طالـب يف هـذه املدارس 20 ليتـر من ميـاه الحمامات، وتوّفـرت كميات قليلة مـن مياه الحمامـات ضمن %39 
(61 مدرسـة( مـن املـدارس؛ حيـث يتوفـر لـكل طالـب يف هـذه املدارس أقـل من 20 ليتـر من ميـاه الحمامـات، فيما لـم تتوفر 

ميـاه الحمامـات يف 13% )20 مدرسـة( من املدارس.

شكل 13: توفر كميات مناسبة من مياه الشرب واالستخدام ضمن مدارس املخيمات

7.      https://spherestandards.org/wp-content/uploads/The-Sphere-Handbook-2018-AR-2.pdf
8.      https://spherestandards.org/wp-content/uploads/The-Sphere-Handbook-2018-AR-2.pdf



املدارس يف مخيمات الشمال السوري27
اإلصدار: 03/ كانون األول 2019

صنابير المياه02
بلـغ عـدد صنابيـر امليـاه التـي تحتـاج السـتبدال يف مـدارس مخيمـات الشـمال السـوري 320 صنبور مياه، يشـمل هـذا العدد 
جميـع صنابيـر املياه سـواًء املسـتخدمة للشـرب أو يف دورات املياه أو الصنابير املسـتخدمة لألمور الخدمية األخـرى كالصنابير 

املسـتخدمة لتنظيـف املدارس أو سـقاية حدائـق املدارس يف بعـض األحيان.

تتعـرض صنابيـر امليـاه ضمـن املـدارس للتلف بشـكل كبير، حيث إنها تسـتخدم مـن قبل عدد كبيـر من الطـالب، ويجب اجراء 
أعمـال صيانـة دورية لها واسـتبدالها يف حال تعـذر إصالحها.

يف شـمال غـرب سـورية؛ بلـغ عـدد صنابير امليـاه التـي تحتاج السـتبدال ضمـن مـدارس املخيمـات 298 صنبور ميـاه، تواجد 
العـدد األكبـر مـن صنابيـر امليـاه التي تحـاج السـتبدال يف مـدارس مخيمات تجمـع اعزاز؛ وبلـغ عددهـا 62 صنبور ميـاه، وبلغ 
عددهـا يف مـدارس تجمـع مخيمـات أطمة 53 صنبـور مياه، وبلغ عددهـا يف مدارس تجمـع مخيمات سـلقين 41 صنبور مياه.
يف شـمال شـرق سـورية؛ بلـغ عـدد صنابير املياه التـي تحتاج السـتبدال ضمن مدارس املخيمـات 22 صنبور ميـاه، 9 منها يف 
مـدارس مخيمـات الركبـان؛ و4 صنابيـر يف مـدارس مخيمـات كل مـن منطقتـي تل أبيـض ورأس العيـن؛ و5 منهـا يف مدارس 

املالكية. مخيمات منطقـة 

شكل 14: صنابير املياه التي تحتاج الستبدال ضمن مدارس املخيمات
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عدد الطالب لكل صنبور مياه03
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 33% )56 مدرسـة( مـن مجمـوع مـدارس مخيمات الشـمال يبلغ عدد الطـالب فيها لـكل صنبور مياه 
أقـل مـن 50 طالـب، 30% )50 مدرسـة( يبلـغ عدد الطالب فيها لـكل صنبور من 50 إلـى 100 طالب، 22% )37 مدرسـة( يبلغ عدد 

الطـالب فيهـا لـكل صنبور أكثـر من 100 طالب لـكل صنبور، 15% )26 مدرسـة( ال تحتـوي ىلع صنابير مياه.

يف مـدارس سـوريا؛ تبلـغ فتـرة االسـتراحة بيـن الـدروس 30 دقيقـة، مما يجعـل عدد الطـالب لكل صنبـور أقل مـن 50 طالب 
مقبـوالً وال يشـكل أي ازدحـام أو تدافـع أمـام صنابيـر املياه. يف حـال تجاوز عدد الطالب لـكل صنبور 50 طالب قـد يكون هناك 
ازدحـام بسـيط ىلع صنابيـر امليـاه يف فتـرة االسـتراحة بين الـدروس، يف حال وصـل عدد الطالب لـكل صنبـور 100 طالب أو 
أكثـر يصبـح مـن املؤكـد حصـول ازدحـام شـديد أمـام صنابير امليـاه وقد ُيحَرم قسـم مـن الطالب من شـرب املياه خـالل فترة 
االسـتراحة بيـن الـدروس بعـد أن يكونوا قـد قضوا 90 دقيقـة )حصتين دراسـيتين متتاليتين( دون شـرب املـاء؛ كذلك يجب أن 

يكـون تـوّزع صنابيـر املياه مدروسـا بحيـث ال يتجّمـع كافة الطـالب يف زاوية واحدة من املدرسـة.

شكل 15: عدد الطالب لكل صنبور مياه ضمن مدارس املخيمات
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يف شـمال غـرب سـورية؛ لـم تتواجـد صنابيـر للمياه ضمن 20 مدرسـة منها 12 مدرسـة ال تتوفر فيهـا املياه؛ و8 مـدارس تتوفر 
فيهـا امليـاه إال أنهـا ال تحتـوي ىلع صنابيـر ميـاه للشـرب، حيـث لم تتواجـد صنابير مياه للشـرب ضمـن 5 مـدارس يف كل من 
تجمعـي مخيمـات معـرة النعمـان وأطمـة؛ و2 مدرسـة يف كل من تجمعات أريحا وسـرمدا وقاح، ومدرسـة واحـد يف كل مكن 
تجمعـات خربـة الجـوز وسـلقين واعـزاز وجرابلـس والبـاب. ويوجـد ازدحـام كبيـر للطـالب ىلع صنابير ميـاه الشـرب ضمن 37 

مدرسـة 7 منهـا يف مـدارس تجمـع مخيمـات أطمـة و6 منها يف مـدارس كل مـن تجمعي مخيمـات خربة الجـوز واعزاز.
يف شـمال شـرق سـورية؛ لـم تتواجـد صنابير للميـاه ضمن 6 مـدارس يف مخيمـات منطقة الركبـان؛ فيما كان ازدحـام الطالب 

أمـام صنابيـر مياه الشـرب قليـاًل يف كافة مـدارس املخيمـات األخرى.

توفر دورات مياه ضمن المدارس04
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 24% )40 مدرسـة( مـن مـدارس املخيمـات التي شـملتها الدراسـة ال تحتـوي ىلع دورات مياه، %76 

(129 مدرسـة( تحتـوي ىلع دورات مياه.
شكل 16: توفر دورات للمياه ضمن املدارس
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بحسب الحد األدنى ملعايير التعليم INEE9، »يجب توافر مرافق الصرف الصحي ضمن أو بالقرب من بيئة التعلم« 
يف شـمال غـرب سـورية؛ أظهـرت نتائـج الدراسـة عـدم توفـر دورات للميـاه يف 28 مدرسـة ضمـن املخيمـات التـي شـملها 
الدارسـة؛ منهـا 7 مـدارس يف تجمـع مخيمـات معـرة النعمـان؛ و5 مدارس يف تجمـع مخيمات األتـارب؛ و4 مـدارس يف تجمع 
مخيمـات سـرمدا؛ و3 مـدارس يف تجمـع مخيمـات جرابلـس والبـاب؛ و2 مدرسـة يف كل مـن تجمعـات مخيمات أطمـة وحارم 

وخربـة الجـوز؛ ومدرسـة واحـدة يف كل مـن تجمعـات أريحا وقـاح معـرة تمصرين.
يف شـمال شـرق سـورية؛ أظهـرت نتائـج الدراسـة عـدم توفـر دورات للميـاه يف 12 مدرسـة ضمـن املخيمـات التـي شـملها 

الدارسـة؛ منهـا 11 مدرسـة يف مخيمـات منطقـة الركبـان؛ ومدرسـة واحـدة يف مخيمـات منطقـة منبـج.
أبلـغ القائمـون ىلع مـدارس املخيمـات التي ال تحتـوي ىلع دورات للمياه أن الطـالب ضمن 20 يضطرون السـتخدام الحمامات 
ضمـن املخيمـات املجـاورة؛ ويف 17 مدرسـة يضطرون للذهـاب إلى خيمهم التي يسـكنون فيها واسـتخدام الحمامات والعودة 
إلـى املدرسـة؛ ويف مدرسـتين يتغـوط األطفـال يف العراء؛ ويف مدرسـة واحدة يسـتخدم األطفـال حمامات املخيـم العامة. 
إن عـدم تواجـد دورات ميـاه خاصـة باملـدارس يزيـد مـن احتمـال تعـرض األطفـال لـألذى، حيـث يشـير الحـد األدنـى ملعايير 
التعليـم INEE »يجـب ىلع مرافـق الصـرف الصحـي أن تكون متاحة للوصول لألشـخاص ذوي اإلعاقات، ويجـب أن تحافظ ىلع 
الخصوصيـة والكرامـة والسـالمة، يجـب أن تقفـل أبـواب املراحيـض مـن الداخل، من أجـل منع التحرش الجنسـي واالسـتغالل، 
يجـب وجـود مراحيـض منفصلـة للفتيـان/ الرجـال، والفتيـات/ النسـاء يف أماكـن آمنـة، مناسـبة، سـهلة الوصـول.« إن وجـود 
املراحيـض التـي يسـتخدمها أطفـال املـدارس خـارج املسـاحات التعليمية يزيد مـن احتمـال تعرضهم للخطر، حيث سـيكون 

مـن الصعـب ىلع القائميـن ىلع العمليـة التعليميـة التأكـد من عوامـل السـالمة التي تم ذكرهـا آنفا.

شكل 17: عدد نسبة املدارس التي ال تحتوي دورات للمياه حسب الوسائل البديلة لدورات املياه التي يلجأ إليها األطفال

9.     https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf
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حالة دورات مياه ضمن المدارس05
يعـرض هـذا القسـم حالـة دورات املياه ضمن 129 مدرسـة )املـدارس التي تحتـوي دورات مياه( من أصل 169 مدرسـة شـملتها 
الدراسـة، حيـث لـم يتواجـد ضمـن 40 مـدارس دورات ميـاه، وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن 83% )566 مرحـاض( مـن دورات املياه 
تعمـل وهـي بحالـة جيـدة، 14% )97 مرحاض( منها بحاجـة إلصالحات بسـيطة، 3% )17 مرحاض( منها بحاجة إلـى إعادة تأهيل 

كاملة أو اسـتبدال.

تحتـاج دورات امليـاه يف املـدارس إلجـراء أعمال صيانة دورية بسـبب اسـتخدامها من قبل عـدد كبير من األطفـال، كما تحتاج 
للتنظيف بشـكل يومي.

حسـب املبـادئ التوجيهيـة ملشـروع اسـفير10 » يجـب توفيـر مرحاض واحـد لكل 30 فتـاة ومرحاض واحـد لكل 60 فتـى؛ إذا لم 
يكـن باإلمـكان تأميـن مراحيض منفصلـة من البداية؛ يمكـن اتخاذ التدابيـر لتفادي اسـتخدام الفتيات والفتيـان للمراحيض يف 

الوقت نفسـه«
تحتـوي 129 مدرسـة ىلع دورات للميـاه؛ منهـا 14 مدرسـة مخصصة لجنس واحد مـن الطالب )تحتوي ىلع طـالب ذكور فقط 
أو إنـاث فقـط(؛ و15 مدرسـة تحتـوي ىلع طـالب مـن الجنسـين؛ 34% )39 مدرسـة( مـن هذه املـدارس ال تحتـوي ىلع دورات 
ميـاه مخصصـة لـكل جنس؛ ويسـتخدم الطـالب الذكور واإلنـاث دورات امليـاه ذاتها؛ فيما احتـوي 66% )76 مدرسـة( ىلع دورات 

ميـاه منفصلة لـكل جنس.

شكل 18: حالة دورات املياه ضمن مدارس املخيمات

10.      https://spherestandards.org/wp-content/uploads/The-Sphere-Handbook-2018-AR-2.pdf
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أماكن التخلص من مياه الصرف الصحي06
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 43% )73 مدرسـة( مـن مجمـوع مدارس املخيمـات التي شـملها التقييم والتي تحتـوي ىلع دورات 
ميـاه تتخلـص مـن ميـاه الصرف ضمن شـبكة الصرف الصحـي النظامية، 51% )86 مدرسـة( تتخلـص من مياه الصـرف ضمن حفر 

فنيـة غيـر نظاميـة، 6% )10 مـدارس( تتخلص من ميـاه الصرف الصحـي يف العراء.

ويجـب توفيـر دورات ميـاه مخصصـة للـكادر التعليمـي والخدمي يف املـدارس؛ ويجـب أن تكـون دورات مياه الـكادر التعليمي 
والخدمـي منفصلـة عـن دورات ميـاه الطـالب لتجنـب حـدوث املضايقـات أثنـاء اسـتخدام دورات امليـاه. وقـد تبيـن أن %65 
(84 مدرسـة( مـن مـدارس املخيمـات لـم تتوفـر فيهـا دورات ميـاه مخصصـة للـكادر التعليمـي والخدمـي؛ وتسـتخدم الكوادر 
التعليميـة والخدميـة دورات امليـاه املخصصـة للطـالب؛ فيما توفـرت يف 35% )45 مدرسـة( من مدارس املخيمـات دورات مياه 

مخصصـة للكـوادر التعليميـة والخدمية.

شكل 19: أماكن التخلص من مياه الصرف الصحي ضمن مدارس املخيمات
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يعتبـر غائـط األطفـال أكثـر خطـورة مـن غائط الكبـار، وبحسـب املبـادئ التوجيهيـة ملشـروع اسـفير11  »ينبغي إيـالء عناية 
خاصـة للتخلـص مـن غائـط األطفال الـذي عادًة ما يكـون أخطر من غائـط الكبار )حيث أن مسـتوى انتشـار األمـراض الغائطية 

املنشـأ بيـن األطفـال كثيـرًا مـا يكـون أىلع، وقد ال يكـون األطفال قـد كّونوا أجسـاما مضـادة ملكافحـة األمراض(«.
تبيـن مـن خـالل الدراسـة أن 51% )86 مدرسـة( مـن مـدارس املخيمـات التي شـملها التقييـم تتخلص مـن مياه الصـرف ضمن 
حفـر فنيـة غيـر نظاميـة، حيـث ال تكـون هـذه الحفـر مفروشـة بطبقـات مـن األحجـار والتـراب والتـي تضمـن عـدم وصـول 
الفضـالت الغائطيـة للميـاه الجوفيـة، كذلـك أن عـدد الطـالب الكبير ضمن املـدارس يظهر الحاجـة إلفراغ حفر الصـرف الصحي 
املخصصـة للمـدارس بشـكل دوري، غالبـا مـا تتواجد حفـرة صرف صحي واحدة ملدرسـة تحتـوي ىلع عدد كبير مـن الطالب، 
ممـا يـؤدي إلـى طوفان الحفر بشـكل سـريع، وىلع اعتبـار أن معظـم أيام الدوام املدرسـي تكـون يف فصل الشـتاء يزيد هذا 
األمـر احتماليـة طوفـان الحفـر الفنية بسـبب األمطار. قـد يؤدي عدم إفـراغ الحفر الفنية إلى انتشـار نواقل األمـراض يف البيئة 
املحيطـة باملدرسـة، وتتخلـص 6% )10 مـدارس( مـن مـدارس املخيمات املقيمـة من مياه الصـرف الصحي يف العـراء وتتجمع 

هـذه املياه ىلع شـكل بـرك تتجمـع عندها نواقـل األمراض.
يف شـمال غـرب سـورية؛ تتخلـص 9 مـدارس ضمـن املخيمـات مـن ميـاه الصـرف الصحـي يف العـراء؛ 2 مدرسـة يف كل مـن 
تجمعـي جرابلـس والبـاب وأريحـا؛ ومدرسـة واحد يف كل من تجمعـات معرة النعمان وقاح وسـرمدا وحارم أطمـة. كما تتخلص 
69 مدرسـة مـن ميـاه الصرف الصحـي يف الحفر الفنية غير النظامية؛ منها 13 مدرسـة يف تجمع مخيمات سـرمدا؛ 12 مدرسـة 
يف تجمـع مخيمـات خربـة الجـوز 9 مـدارس يف تجمع مخيمات سـلقين 7 مدارس يف تجمـع مخيمات األتـارب؛ 5 مدارس يف 

تجمـع مخيمات معـرة النعمان.
يف شـمال شـرق سـورية؛ تتخلـص مدرسـة واحـدة يف مخيمـات منطقـة الركبان مـن ميـاه الصرف الصحـي يف العـراء، فيما 

يتخلـص العـدد األكبـر مـن مـدارس املخيمـات الشـرقية من ميـاه الصـرف الصحـي يف الحفر الفنيـة غيـر النظامية.

11.       https://spherestandards.org/wp-content/uploads/The-Sphere-Handbook-2018-AR-2.pdf
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المقاعد01
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 89% )151 مدرسـة( مـن مـدارس املخيمـات التـي شـملتها الدارسـة تحتـوي ىلع مقاعـد، %11 )18 

مـدارس( ال تحتـوي مقاعـد ويجلـس الطـالب يف هـذه املـدارس ىلع األرض.

تفـرض البيئـة التعليميـة السـليمة وجود مقاعد للطـالب لضمان جلوس الطالب يف الصفوف بشـكل صحي يسـاعدهم ىلع 
الكتابـة وتلقـي املعلومات بشـكل سـليم. قبـل األحداث الدائرة يف سـورية كان جميع الطالب يجلسـون ىلع مقاعد دراسـية 

ضمن األماكـن التعليمية.

شكل 20: وجود مقاعد ضمن مدارس املخيمات
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حالة المقاعد02
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 87% )15,429مقعـد( من مجموع املقاعد الدراسـية ضمن مدارس املخيمات التي شـملتها الدراسـة 

صالحـة لالسـتخدام، 8% )1,461 مقعـد( تحتـاج إلصـالح، 5% )807 مقعد( أصبحت تالفة بشـكل كامل وتحتاج السـتبدال.

إن نـوع املقاعـد الدراسـية األكثـر اسـتخداما يف سـورية يتكـون مـن قسـمين مـن حيـث مـواد التصنيع، قسـم معدنـي وهو 
عبـارة عـن أنابيـب معدنيـة، قسـم خشـبي وهـو عبـارة عـن ألـواح خشـبية تشـكل الجـزء الـذي يجلس عليـه الطـالب )دفة 
الجلـوس( باإلضافـة للـدرج، يف الظـروف العاديـة يتعرض القسـم الخشـبي مـن املقعد الدراسـي للتلـف ويحتـاج لصيانة كل 

عـدة سـنوات )يتـم اسـتبدال ألواح الخشـب(.

يف شـمال غـرب سـورية؛ لـم يتواجـد مقاعـد للطـالب يف مدرسـة بلوزيـا التابعـة ملخيم غطـاء الرحمـة يف تجمع سـرمدا، 
كذلـك لـم يتواجـد مقاعـد يف مدرسـة مخيـم القصـر التابع لتجمـع معـرة النعمـان، ويجلس طـالب املدرسـتين ىلع األرض.
يف شـمال شـرق سـورية؛ لـم يتواجـد مقاعد للطـالب ضمن مـدراس مخيمات منطقـة الركبان والبالـغ عددها 14 مدرسـة، ولم 

يتواجـد مقاعـد للطالب يف مدرسـتي مخيمات منطقـة املالكية.

شكل 21: حالة املقاعد ضمن مدارس املخيمات
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يف شـمال غـرب سـورية؛ بلـغ عدد مقاعـد الطالب التـي تحتاج إلصـالح 1,446 مقعـدًا ضمن مـدارس املخيمات؛ تواجـد العدد 
األكبـر منهـا يف مـدارس مخيمـات سـرمدا وبلـغ عددهـا 226 مقعـدًا؛ وبلـغ عددهـا يف مـدارس مخيمـات اطمـة 220؛ ويف 
مـدارس مخيمـات الرحمـة 211؛ ويف مـدارس مخيمـات الكرامـة 203؛ ويف مدارس مخيمات خربـة الجوز 188 مقعـدًا. وبلغ عدد 
مقاعـد الطـالب التالفـة لدرجـة ال يمكن إصالحهـا 792 مقعدًا وتحتـاج هذه املقاعد السـتبدال بمقاعد جديـدة؛ وتواجد العدد 
األكبـر مـن املقاعـد التالفـة والتي تحتـاج السـتبدال يف مدارس مخيمـات اطمة وبلـغ عددها 230 مقـدًا؛ وبلغ عـدد املقاعد 
التالفـة والتـي تحتـاج السـتبدال يف مـدارس مخيمـات الرحمـة 120 مقعـدًا؛ وبلـغ عددهـا يف مـدارس مخيمـات سـرمدا 112 

مقعـدًا؛ وبلـغ عددهـا يف مدارس مخيمـات األتـارب 105 مقعدًا.
يف شـمال شـرق سـورية؛ لـم يتواجـد مقاعد للطالب ضمن مـدراس مخيمات منطقـة الركبـان والبالغ عددها 14 مدرسـة، فيما 
تواجـد 15 مقعـدًا تحتـاج إلصـالح 7 منهـا يف مدارس مخيمـات منطقة تل أبيـض و8 منها يف مدارس مخيمـات منطقة رأس 
العيـن، وتواجـد 15 مقعـدًا تالفـة لدرجـة ال يمكن إصالحهـا وتحتاج السـتبدال 8 منها يف مـدارس مخيمات منطقـة تل أبيض 

و7 منهـا يف مـدارس مخيمات منطقـة رأس العين.

يف شـمال غـرب سـورية؛ بلـغ عدد املقاعـد التي تحتاجهـا مدارس مخيمـات تجمع أطمـة 520 مقعدًا وهو ما شـكل 23% من 
احتيـاج املقاعـد يف مخيمـات غـرب سـورية؛ وبلغ عـدد املقاعد التـي تحتاجها مـدارس مخيمـات تجمع سـرمدا 359 مقعدًا 
وهـو مـا شـكل 16% مـن االحتيـاج؛ وبلغ عدد املقاعـد التي تحتاجها مـدارس مخيمات تجمـع الرحمة 295 مقعدًا وهو ما شـكل 
13% مـن االحتيـاج؛ وبلـغ عـدد املقاعـد التـي تحتاجها مـدارس مخيمات تجمـع جرابلس والبـاب 255 مقعدًا وهو ما شـكل %11 

مـن االحتياج.

احتياج المقاعد03
أثنـاء جمـع البيانـات مـن املـدارس قـام الباحثـون باالستفسـار عـن عـدد املقاعـد التـي تحتاجهـا كل مدرسـة، بلـغ احتيـاج 
مـدارس املخيمـات التـي شـملها التقييـم 3,236 مقعـدًا، منهـا 2,276 مقعـدًا تحتاجهـا مـدارس املخيمـات يف شـمال غـرب 

سـورية؛ و660 مقعـدًا تحتاجهـا مـدارس املخيمـات يف شـمال شـرق سـورية.

شكل 22: احتياج مدارس املخيمات من املقاعد
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يف شـمال شـرق سـورية؛ تواجـد االحتياج األكبـر من املقاعد يف مخيمـات منطقة الركبـان؛ وبلغ عدد املقاعـد التي يحتاجها 
املـدارس هنـاك 462 مقعـدًا وهـو مـا شـكل 48% من احتيـاج املقاعد يف املخيمـات الشـرقية؛ ويذكر عدم تواجـد مقاعد يف 
كافـة مـدارس مخيمـات الركبـان وطـالب املخيـم يجلسـون ىلع األرض يف مدارسـهم، وبلـغ عـدد املقاعـد التـي تحتاجهـا 
مـدارس مخيمـات منطقـة املالكيـة 350 مقعـدًا وهـو ما شـكل 36% مـن االحتياج؛ وبلـغ عدد املقاعـد التي تحتاجهـا مدارس 

مخيمـات منطقـة منبـج 100 مقعـدًا وهو ما شـكل 10% مـن االحتياج.

وسائل التدفئة والمعدات الداعمة للعملية التعليمية04
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 51% )86 مدرسـة( مـن مجمـوع مـدارس املخيمـات التـي شـملتها الدراسـة تحتـاج وسـائل تدفئـة 
)صوبيـات(؛ وبلـغ عـدد املدافـئ التـي تحتاجهـا هذه املـدارس 499 مدفـأة، 57% )97 مدرسـة( تحتاج ألـواح؛ وبلغ عـدد األلواح 
التـي تحتاجهـا املـدارس 384 لـوح، 80% )136 مدرسـة( تحتـاج طابعـات؛ وبلـغ عـدد الطابعـات التـي تحتاجهـا هـذه املدارس 
158 طابعـة، 86% )145 مدرسـة( تحتـاج أجهـزة حاسـوب؛ وبلـغ عـدد أجهزة الحاسـوب التي تحتاجهـا هذه املـدارس 323 جهاز 

حاسوب.

شكل 23: احتياج مدارس املخيمات من املدافئ والوسائل الداعمة للعملية التعليمية
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تعتمـد املـدارس يف سـورية ىلع املدافـئ التـي تعمـل باسـتخدام مـادة املـازوت لتدفئـة الصفوف، وهـي مدافـئ بدائية 
تعتمـد ىلع احتـراق املـازوت داخـل املدفئـة لتوليـد الحـرارة، يتـم وضع مدفـأة يف منتصـف كل غرفـة صفيـة، وبالرغم من 
اسـتخدام مدافـئ الحطـب يف بعـض املخيمـات إال أنها تعد غير مالئمـة للبيئة التعليميـة، حيث أن حجـم االنبعاثات الناتجة 
عـن احتـراق الحطـب كبيـر جـدًا وقد يسـبب األذى لألطفـال، بلغ عـدد املدافئ التـي تحتاجها املـدارس العاملة التي شـملها 
التقييـم 499 مدفـأة منهـا 421 مدفـأة تحتاجهـا مـدارس املخيمـات الغربيـة؛ و78 مدفـأة مدرسـة تحتاجها مـدارس املخيمات 

الشرقية.

يف ظـل النقـص الحـاد بالكتـب املدرسـية يضطر املدرسـون لكتابة الـدرس كاماًل ىلع السـبورة، كما تعتبر السـبورة الوسـيلة 
التعليميـة الوحيـدة واألكثـر فعاليـة يف ظـل انعـدام كافة الوسـائل الداعمة للعمليـة التعليمـة، بلغ احتياج مـدارس مخيمات 
الشـمال السـوري التـي شـملها التقييم للسـبورات )ألواح الصفـوف( 384 سـبورة؛ منها 295 سـبورة تحتاجها مـدارس املخيمات 

الغربيـة؛ و53 سـبورة تحتاجهـا مدارس املخيمات الشـرقية.

تسـتخدم أجهـزة الحاسـوب يف مـدارس سـورية ألغـراض إداريـة مـن قبـل الطاقـم اإلداري والتدريسـي، حيـث يتـراوح عـدد 
الحواسـيب التي يتم اسـتخدامها لهذا الغرض بين 3- 5 حواسـيب يف كل مدرسـة، وألغراض تعليمية ضمن قاعات الحاسـوب، 
ويتـراوح عـدد الحواسـيب يف كل قاعـة بين 16- 20 حاسـوب بحسـب حجـم القاعة، ويبدأ تعليـم مادة تقنيات الحاسـوب يف 
الحلقـة الثانيـة مـن مرحلـة التعليـم األساسـي. بلغ عـدد أجهزة الحاسـوب التـي تحتاجها مـدارس مخيمات الشـمال السـوري 
التـي شـملها التقييـم 323 جهـاز حاسـوب؛ منهـا 271 جهـاز حاسـوب تحتاجها مـدارس املخيمـات الغربية و52 جهاز حاسـوب 

تحتاجها مـدارس املخيمات الشـرقية.
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وقود التدفئة05
بلـغ احتيـاج مـدارس املخيمـات التـي شـملتها الدراسـة مـن مـادة املـازوت لعـام دراسـي كامـل 851,400 ليتـر سـنويا؛ منهـا 

755,400 ليتـر احتيـاج مـدارس املخيمـات الغربيـة؛ و96,000 ليتـر احتيـاج مـدارس املخيمـات الغربيـة.

يبـدأ العـام الدراسـي يف سـورية يف شـهر أيلـول/ سـبتمبر وينتهـي يف شـهر حزيـران/ يونيـو وتكـون معظـم أيـام الـدوام 
املدرسـي يف فصـل الشـتاء، يتميـز هـذا الفصـل يف سـورية بشـدة برودتـه وهطـول األمطـار وتسـاقط الثلـوج فيه بشـكل 
مسـتمر. يتـم تشـغيل املدافـئ ضمـن املـدارس يف سـورية أربعـة أشـهر ىلع األقـل خـالل العـام الدراسـي الواحـد، ويبلـغ 

متوسـط احتيـاج كل مدفـأة مـن مـادة املـازوت 5 ليتـر يوميـا.

شكل 24: احتياج مدارس املخيمات من وقود التدفئة خالل عام دراسي
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1. اسـتطالع رأي الطـالب: هـل تناولـت وجبة طعام خفيفـة قبل قدومك للمدرسـة/ هل تناولـت وجبة طعام يف 
املدرسة

مـن خـالل اسـتطالعات12  رأي الطـالب تـم سـؤالهم فيمـا إذا كانـوا قـد تناولـوا وجبـة طعـام خفيفة )فطـور( قبـل قدومهم 
للمدرسـة، وكذلـك تـم سـؤالهم إذا كانوا يتناولـون وجبة طعام خفيفة يف املدرسـة. أفـاد 69% )565 طالبا( مـن الطالب الذين 
تـم اسـتطالع آرائهـم بأنهـم تناولـوا وجبة طعـام خفيفة قبـل قدومهـم للمدرسـة، 31% )249 طالبا( أفـادوا أنهم لـم يتناولوا 

وجبـة طعام قبـل قدومهم للمدرسـة.
فيمـا يخـص تنـاول الطعـام يف املدرسـة، أفـاد 61% )496 طالبـا( مـن الطـالب الذيـن تـم اسـتطالع آرائهـم أنهـم ال يتناولـون 
الطعـام يف املدرسـة، 33% )267 طالبـا( يحضـرون الطعـام معهـم مـن املنـزل )يتناولون وجبـة طعام خفيفة يف املدرسـة(، 

5% )41 طالبـا( تقـدم لهـم املدرسـة وجبـة طعـام بشـكل يومـي، 1% )9 طـالب( يقومون بشـراء الطعام يف املدرسـة.

شكل 25: استطالع رأي الطالب؛ تناول الطعام قبل وخالل الدوام املدرسي

12.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 812 طفاًل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة ضمن املخيمات التي شملتها الدراسة؛ قسم من هؤالء األطفال ملتحقين 
          باملدارس وقسم منهم متسربين، شكلت اإلناث 43% من األطفال الذين تم استطالع آرائهم فيما شكل الذكور 57%، جميع األطفال الذين تم استطالع آرائهم نازحين؛ 

         منهم 52% نازحين من محافظة أخرى؛ و34% نازحين من بلدة أخرى ضمن نفس املحافظة؛ و13% نازحين ضمن بلدتهم ذاتها؛ و1% الجئين عراقيين.
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06
القسم

المراحل 
الدراسية 
والمناهج
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المراحل الدراسية01
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 27% )45 مدرسـة( مـن مـدارس املخيمـات التـي شـملها التقييـم تـدّرس الحلقة األولـى فقط من 
مرحلـة التعليـم األساسـي، 66% )111 مدرسـة( تـدرس الحلقتيـن األولـى والثانية مـن مرحلة التعليم األساسـي، 5% )9 مدرسـة( 
تـدرس كافـة املراحـل الدراسـية )حلقتي التعليم األساسـي األولـى والثانيـة باإلضافة للتعليـم الثانوي(، 2% )4 مدرسـة( تدرس 

الحلقـة الثانيـة من مرحلـة التعليم األساسـي واملرحلـة الثانوية.
شكل 26: املراحل الدراسية ضمن مدارس املخيمات
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يبـدأ األطفـال يف سـوريا بارتيـاد املدارس يف سـن 6 سـنوات، وتتكون املراحل الدراسـّية هناك مـن مرحلتين، مرحلـة الّتعليم 
األساسـي ومرحلـة الّتعليـم الثانـوي، إال أن القسـم األكبـر مـن املـدارس تتبـع نظـام املراحـل الدراسـّية القديـم والذي يقسـم 
املـدارس إلـى مـدارس ابتدائّيـة )صف 1-6( ومـدارس إعدادّية )صـف 7- 9( ومدارس ثانوّيـة )صف 10- 12(، وقبل نشـوب الحرب 

يف سـوريا ُخّصصـت مـدارس لـكل مرحلة مـن املراحـل املذكورة منفصلـة عن املراحـل األخرى.
يفـرض الوضـع السـليم لسـير العملّيـة التعليمّيـة الفصـل بيـن املراحل التدريسـّية )مراحـل تعليم أساسـي- ثانـوي(؛ حيث إّن 
الفصـل بيـن األطفـال بحسـب األعمـار واملراحـل التدريسـّية املختلفـة يجّنب األطفـال التنّمـر من زمالئهـم األكبر سـّنا؛ والذي 

قـد ينعكـس ىلع شـخصيات األطفـال وقدرتهـم ىلع التعّلم.

يف شـمال غـرب سـورية؛ ال يتـم الفصـل بيـن كافـة املراحـل التدريسـّية يف 9 مـدارس ضمـن املخيمـات؛ منهـا 4 مـدارس 
يف مخيمـات تجمـع أطمـة؛ و3 مـدارس يف مخيمـات تجمـع الرحمـة؛ ومدرسـة واحـدة يف كل مـن تجمعـي مخيمـات اعزاز 
وجرابلـس والبـاب. فيمـا لـم تحتـو مـدارس املخيمات ضمـن 9 تجمعـات ىلع مرحلة التعليـم الثانـوي؛ ويضطر طـالب الثانوي 
يف هـذه املخيمـات إلـى قطع مسـافات طويلـة للوصول إلـى مـدارس التعليم الثانـوي ضمن املـدن والبلدات املجـاورة؛ فيما 
يتسـرب قسـم مـن الطـالب لعـدم توفر مـدارس قريبة تحتـوي املراحـل الثانوية؛ ويكـون العدد األكبـر من األطفال املتسـربين 

مـن اإلناث.

بحسـب تقريـر التعليـم املشـترك الخاص باألطفـال خارج املدرسـة13 )جينا( والصـادر عن وحدة تنسـيق الدعـم ACU؛ بالتعاون 
مـع منظمـة إنقـاذ الطفولـة SCI؛ وقطاع التعليـم يف تركيا و13 منظمة متخصصـة يف مجال التعليم »تبين أن نسـب األطفال 
خـارج املدرسـة ترتفـع بالتقـدم باملراحـل الدراسـية؛ كما أن نسـب األطفال خارج املدرسـة اإلنـاث تكون دائما أىلع من نسـب 
األطفـال خـارج املدرسـة الذكـور. وتبين من خالل الدراسـة أن نسـب التسـرب ضمـن املخيمات دائمـا تكون أىلع من التسـرب 

ضمن املـدن والبلدات«.

يف شـمال شـرق سـورية؛ لـم تحتـو كافة املخيمـات ىلع مـدارس للتعليم الثانـوي؛ يذكر عدم تواجـد مدن وبلـدات قريبة من 
مخيمـات الركبـان تحتـوي ىلع مـدارس ثانويـة؛ ممـا يعنـي أن كافة الطـالب ينتهـي تعليمهم يف عنـد الحلقـة الثانية من 
التعليـم األساسـي )الصـف التاسـع(. كذلـك األمـر تمنـع القوى املسـيطرة الطـالب من الخـروج من بعـض املخيمات يف شـرق 

سـورية للوصـول إلى مـدارس تحتوي مرحلـة التعليـم الثانوي.

13.       https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf
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1. اسـتطالع رأي املدرسـين: هـل يعانـي الطالب األقل عمـرًا من مضايقات الطـالب األكبر عمرًا نتيجـة وجود طالب 
ال تتناسـب أعمارهـم مع مراحلهم الدراسـية )تنمر األطفال(:

أفـاد 50% )238 مدرسـا( مـن مجمـوع املدرسـين الذيـن تـم اسـتطالع  آرائهم ضمن مـدارس املخيمـات أن الطـالب يعانون من 
تنمـر الطـالب األكبـر سـنا، 50% )237 مدرسـا( أفـادوا بـأن الطالب ال يعانـون من هـذه الظاهرة.

شكل 27: استطالع رأي املدرسين؛ تنّمر األطفال

14.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 475 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 41% من املدرسين الذين تم استطالع آرائهم إناث؛ و59% ذكور.
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النسبة التي تمَّ تدريسها من المنهاج خالل العام 02
الفائت

تعكـس النسـبة التـي يتم تدريسـها مـن املنهاج املقرر للطـالب والذي يخولهـم تجاوز املرحلة الدراسـية أحد أشـكال الجدوى 
مـن العمليـة التعليميـة، وتعبـر عن التزام املدرسـين بالخطة السـنوية املقـررة من مديريـات التربية، ولكنها ال تعكس بشـكل 
حقيقـي املسـتوى الفعلـي للطـالب، أظهـرت نتائـج الدراسـة أن نسـبة 66% )111 مدرسـة( من مجمـوع مـدارس املخيمات قد 
أتمـت أكثـر مـن 81% مـن املنهاج الدراسـي املقـرر للطالب خالل العـام الدراسـي الفائت، 18% )31 مدرسـة( قد أتمـت بين %61- 
80% مـن املنهـاج املقـرر، 9% )15 مدرسـة( قـد أتمـت بيـن 41%- 60% مـن املنهاج املقـرر، كذلك 1% )2 مدرسـة( قـد أتمت أقل 

مـن 21%- 40% فقـط مـن املنهـاج الدراسـي املقـرر. 6% )10 مـدارس( أتمت أقل مـن 20% فقط من املنهـاج املقرر.

شك 28: النسبة التي تم تدريسها من املنهاج خالل العام املاضي
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بحسـب تقريـر التعليـم املشـترك الخاص باألطفـال خارج املدرسـة15 )جينا( والصـادر عن وحدة تنسـيق الدعـم ACU؛ بالتعاون 
مـع منظمـة إنقـاذ الطفولـة SCI؛ وقطاع التعليـم يف تركيا و13 منظمة متخصصـة يف مجال التعليم« من خالل اسـتطالعات 
الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مع األطفال الذيـن التحقوا باملـدارس وانقطعوا عنها؛ ومقدمـي الرعاية لهؤالء األطفال؛ سـألوهم 
عـن األسـباب املرتبطـة بالعمليـة التعليميـة والتـي دفعـت األطفال إلـى االنقطاع عن املدرسـة؛ أفـاد 10% )333 طفـاًل( أنهم 
انقطعـوا عـن املدرسـة ألن مدّرسـوهم ال يتقيـدون باملناهـج املدرسـية وخطتهـا السـنوية؛ وهـذا مـا أّكـد عليـه %10 )386 
شـخصا( مـن مقدمـي الرعايـة، واحتـل هذا السـبب املرتبـة الثالثة من حيـث األسـباب املهمة التـي أدت إلى انقطـاع األطفال 

عن املدرسـة«.
يف شـمال غـرب سـورية؛ تواجـدت 9 مـدارس ضمـن املخيمـات أتمـت أقـل مـن 20% فقـط مـن املنهـاج املقـرر خـالل العام 
الدراسـي املاضـي؛ منهـا 4 مـدارس ضمـن تجمـع مخيمـات سـرمدا ومدرسـة واحـدة يف كل من تجمعـات خربة الجـوز ومعرة 
النعمـان واألتـارب وديـر البلـوط وجرابلـس والبـاب، وتواجدت مدرسـة واحدة ضمـن تجمع مخيمـات أريحا أتمت بيـن %21- %40 
مـن املنهـاج، وتواجـدت 5 مـدارس أتمـت بيـن 41%- 60% مـن املنهاج منها 2 مدرسـة يف تجمـع معرة النعمان ومدرسـة يف 

كل مـن تجمعـات أريحا وأطمـة وجرابلـس والباب.
يف شـمال شـرق سـورية؛ تواجـدت مدرسـة واحـدة ضمـن مخيمـات منطقـة مركـز ديـر الـزور أتمـت أقـل مـن 20% فقـط من 
املنهـاج املقـرر خـالل العـام الدراسـي املاضي، وتواجدت مدرسـة واحدة ضمـن مخيمات منطقـة رأس العين أتمـت بين %21- 
40% مـن املنهـاج، وتواجـدت 10 مـدارس أتمـت بيـن 41%- 60% مـن املنهاج؛ منها مدرسـة واحـدة يف مخيمـات منطقة مركز 

الحسـكة و9 مـدارس يف مخيمـات منطقـة الركبان.
إن النسـب املتفاوتـة ممـا قـد أتمـه طالب املخيمـات من املناهـج الدراسـية املقررة يظهـر الحاجة املاسـة لوجـود تقييمات 

. 16EGRA/EGMA خارجيـة تقـدر الجـدوى الحقيقيـة من العمليـة التعليميـة كتقييم القـراءة والرياضيات للصفـوف املبتدئـة

15.      https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf
16.      EGRA (Early Grade Reading Assessment) تقييم القراءة للصفوف املبكرة
          EGMA (Early Grade Math Assessment) تقييم الحساب للصفوف املبكرة
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2. اسـتطالع رأي األهالـي: باملقارنـة مـع التعليم قبل عـام 2011، هل تسـير العملية التعليميـة يف الوقت الراهن 
بشـكل أفضل:

مـن خـالل اسـتطالعات الـرأي التـي أجريـت مـع األهالـي17 ؛ سـألهم الباحثـون عـن رأيهم بسـير العمليـة التعليمـة يف الوقت 
الراهـن باملقارنـة مـع التعليـم قبـل عـام 2011، أفـاد 48% )808 ولـي أمـر( مـن األهالـي الذين تـم اسـتطالع آرائهـم أن التعليم 
قبـل عـام 2011 كان أفضـل، 33% )545 ولـي أمـر( أفـادوا أن التعليـم يف الوقت الراهن أفضـل، 19% )318 ولي أمـر( كانت إجابتهم 

أعلم. ال 

شكل 29: استطالع رأي األهالي؛ تقييم وضع التعليم الحالي باملقارنة مع التعليم قبل عام 2011

17.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 1,734 فردًا لديهم أطفال يف سن املدرسة )ملتحقين باملدارس أو متسربين منها( يف املخيمات التي شملتها 
          الدراسة، 32% من األفراد الذين تم استطالع آرائهم إناث؛ و68% ذكور.
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وصول الطالب للمرحلة الحالية03
تبيـن مـن خـالل الدراسـة أن 83% مـن الطـالب تواجـدوا يف مراحلهـم الحاليـة مـن خـالل إتمـام املرحلة الدراسـية السـابقة 
بنجـاح، 15% مـن خـالل سـبر املعلومات، 15% سـجلوا ألول مـرة يف مراحلهم الحالية، 4% تـم ترفيعهم ملراحلهـم الحالية ألنهم 
رسـبوا يف املرحلـة الدراسـية يف العـام السـابق )نقـل ألنه معيـد(؛ 3% تم ترفيعهـم ملراحلهم الحالية بعد اسـتنفاذ سـنوات 

الرسوب

شكل 30: آليات وصول الطالب للمراحل الدراسية الحالية
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النجـاح: يف نهايـة العـام الدراسـي يخضـع الطـالب المتحانـات شـاملة يف املنهاج الدراسـي املعتمـد والذي درسـوه طوال 
ـَع 30% مـن الطالب للعام الدراسـي  العـام؛ إن اجتيـاز هـذه االمتحانـات يعنـي أنهـم انتقلـوا إلى الصـف الّتالي بنجـاح؛ وقد ترفَّ
(2018-2019( بنجـاح. وكانـت نسـب األطفـال الذيـن ترفعـوا عن طريـق النجاح يف مدارس مخيمات شـمال غرب سـورية أىلع 

مـن نسـبهم يف مدارس مخيمات شـمال شـرق سـورية.

َع  ُنقـل ألنـه معيـد: ُيرّفـع بعض الطـالب إلى الصـف الدراسـي األىلع عندما يرسـب يف عاميـن دارسـين متتاليين؛ وقـد ترفَّ
4% مـن الطـالب للعـام الدراسـي )2018-2019( ألنهـم معيديـن. وتواجـدت النسـبة األكبر منهـم ضمن املخيمات الشـرقية يف 

مـدارس مخيمات منطقتـي رأس العيـن والركبان.

اسـتنفاذ سـنوات الرسـوب: ُيرّفـع الطـالب إلـى الصف الدراسـي األىلع بسـبب اسـتنفاذ سـنوات الرسـوب؛ فعندما يرُسـب 
الطالـب ألكثـر مـن سـنة يف الصـف الدراسـي ذاتـه يتـم نقله إلـى الصـف األىلع ألنه لم يعد مسـموحا لـه بالبقـاء يف نفس 
الصـف بسـبب عمـره غيـر املتناسـب مع أعمـار الطـالب اآلخرين؛ ويف الوقـت ذاته ال يمكـن اسـتبعاده من املدرسـة ألّن قانون 
التعليـم اإللزامـي يلـزم الطـالب بالذهـاب إلـى املدرسـة حتـى إتمـام التعليـم األساسـي بحلقتيـه األولـى والثانيـة؛ ويسـمح 
للطالـب أن يرُسـب سـنتين فقـط يف الحلقـة األولـى مـن التعليـم األساسـي )الصفوف 1-4( كما يسـمح له أن يرسـب سـنتين 
فقـط يف الحلقـة الثانيـة مـن التعليم األساسـي )الصفـوف 5-9(؛ ويف حال اسـتنفذ هاتين السـنتين من الرسـوب املسـموح 
ـَع 3% من الطالب  بهمـا ُينقـل الطالـب تلقائيـا للصف الدراسـي األىلع حتى يف حال عـدم اجتيازه االمتحانـات بنجاح؛ وقد ترفَّ
للعـام الدراسـي )2018-2019( نتيجـة اسـتنفاذهم سـنوات الرسـوب. وتواجدت النسـبة األكبر منهـم ضمن املخيمات الشـرقية 

يف مـدارس مخيمـات منطقتـي رأس العيـن والركبان.

سـبر املعلومـات: يف حـال وجـود أطفـال خـارج املدرسـة لعـّدة سـنوات )أطفـال متسـّربين(؛ ويف حـال وجـود أطفـال ال 
يملكـون وثائـق رسـمية توّضـح املرحلـة الدراسـية التـي أتّموها؛ يختبر مدّرسـون مختصـون قدرات هـؤالء األطفال باسـتخدام 
اختبـارات سـريعة تحـدد مسـتواهم العلمـي واملرحلـة التعليمّيـة التي يجـب أن ينضمـوا إليهـا؛ وتواجد 15% مـن الطالب يف 
صفوفهـم يف العـام الدراسـي )2018-2019( مـن خـالل آليـة سـبر املعلومـات. وتواجـد القسـم األكبـر منهـم يف املخيمـات 
الغربيـة والتـي تتلقـى موجـات نـزوح كبيرة بشـكل مسـتمر؛ حيـث تواجدت النسـبة األكبـر ضمن مـدارس مخيمـات تجمعات 

ديـر البلوط ومعـرة النعمـان وحـارم وأريحا.

التسـجيل ألول مـّرة: ُتحـّدد املرحلـة الدراسـّية التـي يلتحق بهـا الطالب عـن طريق العمر أثناء التسـجيل يف هـذه املدارس 
للمـّرة األولـى؛ يف هـذه الحالـة ال تسـتخدم آليـة سـبر معلومـات الطـالب وال ُتطلـب الوثائـق الرسـمّية التـي تثبـت املرحلـة 
الدراسـّية التـي قـد أتّمهـا الطالـب؛ ويسـتثنى هنـا طـالب الصـف األول؛ وتواجـد 14% مـن الطـالب يف صفوفهـم يف العـام 
الدراسـي )2018-2019( مـن خـالل التسـجيل ألول مـرة. وتواجد القسـم األكبر مـن الطالب الذيـن تواجدوا يف مراحلهـم الحالية 
مـن خـالل التسـجيل ألول مـرة يف املخيمـات الشـرقية؛ وضمـن مـدارس مخيمـات مناطـق مركز الحسـكة ومنبج وتـل أبيض 

ومركـز ديـر الزور.
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3. اسـتطالع رأي املدرسـين: برأيـك مـا هـي النسـبة مـن طالبك الذيـن تتناسـب مراحلهـم الدراسـية الحالية مع 
أعمارهم:

مـن خـالل اسـتطالعات18 الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مـع املدرسـين؛ سـألوهم عـن النسـبة مـن طالبهـم الذيـن تتناسـب 
أعمارهـم مـع مراحلهـم الدراسـية؛ ومن خالل إجابات املدرسـين تم حسـاب متوسـط لنسـب الطـالب الذين تتناسـب أعمارهم 

مـع مراحلهم الدراسـية.
يف شـمال غـرب سـوريا؛ بلغ متوسـط نسـب الطالب الذين تتناسـب أعمارهم مـع مراحلهم الدراسـية يف تجمـع مخيمات دير 
البلـوط 36% فقـط مـن مجمـوع الطـالب؛ وبلغت نسـبتهم يف تجمـع مخيمـات أريحا 55% فقـط؛ وبلغت نسـبتهم يف تجمع 

مخيمـات معرة تمصريـن 64% فقط.
يف شـمال شـرق سـوريا؛ بلغ متوسـط نسـب الطـالب الذيـن تتناسـب أعمارهم مـع مراحلهم الدراسـية يف مخيمـات منطقة 
رأس العيـن 47% فقـط مـن مجمـوع الطالب؛ وبلغت نسـبتهم يف مخيمـات منطقة الركبـان 52% فقط؛ وبلغت نسـبتهم يف 

مخيمـات منطقـة مركـز دير الـزور 56% فقط.

شكل 31: استطالع رأي املدرسين؛ نسبة الطالب الذين تتناسب أعمارهم مع مراحلهم الدراسية

18.       أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 475 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 41% من املدرسين الذين تم استطالع آرائهم إناث؛ و59% ذكور.
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مصادر الكتب المدرسية04
شـكلت التربيـة التابعـة لحكومـة املعارضـة مصـدرًا لـ 33% مـن مجموع الكتـب التي يتم اسـتخدامها ضمن مـدارس املخيمات 
التـي شـملتها الدارسـة، يف حيـن شـكلت الكتـب املسـتعملة )كتـب تـم إعادتها من الطـالب( نسـبة 21% من مجمـوع الكتب 
املسـتخدمة، وشـكلت املنظمـات املحليـة مصدرًا لــ 17% من مجموع الكتب املسـتخدمة، وشـكلت املنظمـات الدولية مصدرًا 
لــ 13% مـن الكتـب، وشـكلت الحكومـة التركيـة مصـدرًا لــ 10% من الكتب، وشـكلت الجهة املسـيطرة مصـدرًا لـ 5% مـن الكتب، 

ويسـتعير الطـالب واملدرسـون 2% مـن الكتـب مـن صفوف أخـرى السـتخدامها وإعادتها بعـد انتهاء الحصة الدرسـّية.

شكل 32: مصادر الكتب ضمن مدارس املخيمات
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ُيعـرِّف الحـد األدنـى ملعاييـر التعليـم INEE، املنهـاج »املنهج هـو خطة عمـل ملسـاعدة املتعلمين يف تحسـين معرفتهم 
ومهاراتهـم، إنـه ينطبـق ىلع برامج التعليم الرسـمي وغير الرسـمي، ويجـب أن يكون مالئمـا ومتأقلما مـع كل املتعلمين، إنه 
يشـمل أهـداف ومسـتوى التعّلـم، التقييمـات، أسـاليب التدريـس«، وقد تنوعت مصـادر كتب املناهج املدرسـية ضمـن مدارس 

املخيمات التي شـملتها الدراسـة.

الّتربيـة الّتابعـة للمعارضـة: بعـد اندالع الحرب يف سـوريا ونتيجـة عدم وجود كتب منهاج دراسـي يف مناطـق املعارضة 
بـدأت الّتربيـة الّتابعـة للمعارضـة وبدعـم من عدة جهـات مانحـة بطباعة كتب املنهـاج الدراسـي يف تركيـا وتوزيعها ضمن 
املناطـق الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة بشـكل مّجانـي؛ ومازالـت بعـض املنّظمـات الدوليـة تدعـم الّتربيـة الّتابعـة لحكومة 
املعارضـة بالقسـم األكبـر مـن الكتـب املدرسـّية وذلـك بتوزيع الكتـب من خـالل الّتربيـة الّتابعـة لحكومة املعارضة. وشـكلت 
التربيـة التابعـة لحكومـة املعارضـة مصـدرًا لــ 33% مـن مجمـوع الكتب التـي يتم اسـتخدامها ضمن مـدارس املخيمـات التي 
شـملتها الدارسـة، ويتركـز توزيـع كتـب املناهـج املدرسـية من قبـل التربية التابعـة لحكومـة املعارضة يف مـدارس مخيمات 

شـمال غـرب سـورية؛ فيمـا ال يتـم التوزيع يف مدارس مخيمات شـمال شـرق سـورية.

الحكومـة التركيـة: تطبـع الحكومـة التركيـة كتب املناهج الدراسـية املعتمـدة لدى حكومـة املعارضـة وتوزعها يف بعض 
مخيمـات ريـف حلـب الشـمالي، حيـث كانـت الحكومـة التركيـة مصـدرًا لكافـة كتب املناهـج املدرسـية املوزعـة يف مدارس 
مخيمـات تجمـع ديـر البلـوط، ومصدرًا لـ 73% مـن كتب املناهج املدرسـّية املوزعة يف مـدارس مخيمات تجمع اعـزاز، ومصدرًا 

لــ 40% مـن كتب املناهـج املدرسـّية املوزعة يف مخيمـات تجمع جرابلـس والباب.

املنّظمـات املحلّيـة والدولّيـة: تقـّدم املنّظمـات الدولّيـة واملحلّيـة الكتـب مجانـا؛ ويف املناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
املعارضـة )يف املخيمـات الغربيـة( تطبـع هـذه املنّظمـات املناهـج املعتمـدة مـن حكومة املعارضـة؛ يف مناطق سـيطرة 

القـّوات الكردّيـة )يف املخيمـات الشـرقية( تطبـع هـذه املنّظمـات منهـاج اليونيسـيف )أو مـا ُيعـرف باملنهـاج املسـّرع(.

القوى املسـيطرة: تطبع ما تسـمى بقوات سـورية الديمقراطية SDF؛ املناهج املدرسـية يف شـمال شـرق سـورية؛ ويعرف 
املنهـاج املعتمـد لـدى SDF؛ باملنهـاج الكـردي، وتقـوم بتوزيعهـا ضمـن مـدارس املخيمـات الشـرقية؛ وكانـت SDF؛ مصـدرًا 
لــ لكافـة الكتـب املدرسـية يف مـدارس مخيمـات منطقتـي منبـج وتـل أبيـض؛ ومصدرًا لــ 55% مـن الكتب املدرسـية ضمن 

مـدارس مخيمـات منطقـة املالكيـة؛ و25% مـن الكتـب املدرسـية ضمن مـدارس مخيمـات منطقة مركز الحسـكة. 

يؤّكـد الحـد األدنـى ملعاييـر الّتعليـم INEE19 ، ىلع تأميـن الكتـب يف بدايـة العـام الدراسـي حيـث نـّص ىلع مـا يلـي »يتم 
تأميـن مـواد كافيـة للتدريـس والتعليـم ويتم شـراؤها محليـا، وذلك بطريقـة مناسـبة ذات إطار زمنـي«. ويجب أن يتـم تأمين 
نسـخ كافيـة مـن املنهـاج الدراسـي يف بدايـة العـام الدراسـي تـوّزع ىلع الطـالب فـور التحاقهـم باملدرسـة؛ تؤكـد مصادر 
املعلومـات أن القسـم األكبـر مـن نسـخ املنهـاج املدرسـي ُتـوّزع بعـد مضـي أكثر مـن عّدة أشـهر ىلع بـدء العام الدراسـي. 
كمـا يجـب توزيـع نسـخ غيـر مسـتعملة مـن املنهـاج الدراسـي وخصوصا كتـب األنشـطة؛ حيث تحتـوي كتب األنشـطة ىلع 
تماريـن واختبـارات تطبيقيـة ُيكلـف الطـالب باإلجابـة عليهـا لقيـاس مـدى اسـتيعابهم للمـواد الدراسـية؛ ويف حـال كانـت 
كتـب األنشـطة مسـتخدمة يف وقـت سـابق )كتب تمـت اعادتها من الطـالب( سـتكون كافة االختبـارات التطبيقيـة قد تمت 
اإلجابـة عليهـا؛ وقـد شـكلت الكتـب املسـتعملة )كتـب تم إعادتهـا من الطـالب( نسـبة 21% من مجمـوع الكتب املسـتخدمة 

املخيمات.  مـدارس  يف 

19.      https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf
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4. استطالع رأي األهالي: حول املناهج الدراسية التي يرغبون أن يدرسها أوالدهم:
سـأل الباحثـون األهالـي20 عـن املناهـج التـي يرغبـون أن يدرسـها أطفالهـم يف مدارسـهم؛ أفـاد 88% )1,436 ولـي أمـر( مـن 
األهالـي أنهـم يرغبـون أن يـدرس أطفالهـم منهـاج حكومـة املعارضـة )املنهـاج السـوري املعـّدل(؛ وقـد اختار القسـم األكبر 
مـن األهالـي يف املخيمـات الغربيـة هـذا النـوع مـن املنهـاج، وأفـاد 8% )139 ولـي أمـر( مـن األهالي أنهـم يرغبـون أن يدرس 
أطفالهـم منهـاج النظـام السـوري؛ وقـد اختار القسـم األكبر مـن األهالي يف املخيمات الشـرقية هـذا النوع من املنهـاج، وأفاد 
2% )27 ولـي أمـر( مـن األهالـي أنهـم يرغبـون أن يـدرس أطفالهم املنهـاج العراقي؛ وقـد تواجد جميـع األهالي الذيـن اختاروا 
املنهـاج العراقـي يف مخيمـات منطقـة مركز الحسـكة التي تحتوي عـدد كبير من الالجئيـن العراقيين، وأفـاد 1% )16 ولي أمر( 
مـن األهالـي أنهـم يرغبـون أن يـدرس أطفالهم منهـاج الدولة اإلسـالمية، وأفـاد 16 ولي أمر أنهـم يرغبون أن يـدرس أطفالهم 

منهـاج مطبـوع يف داللـة ىلع عـدم توفـر أي كتـب مدرسـية وعـدم اتباع املدرسـين إلـى أي مناهج يف تدريـس الطالب.

شكل 33: استطالع رأي األهالي؛ املناهج املدرسية املرغوبة من قبل األهالي

20.       أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 1,734 فردًا لديهم أطفال يف سن املدرسة )ملتحقين باملدارس أو متسربين منها( يف املخيمات التي شملتها 
            الدراسة، 32% من األفراد الذين تم استطالع آرائهم إناث؛ و68% ذكور.
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احتياج الكتب المدرسية05
بلـغ مجمـوع احتيـاج الطـالب مـن نسـخ املنهـاج املدرسـي ضمـن مـدارس املخيمات التـي شـملها التقييـم 10,678 نسـخة 
منهـاج مدرسـي؛ منهـا 10,353 نسـخة منهـاج لطـالب مـدارس املخيمـات الغربيـة؛ و325 نسـخة منهـاج مدرسـي ملـدارس 
املخيمـات الشـرقية، ويتـراوح عـدد الكتـب املدرسـّية ضمـن النسـخة الواحدة مـن املنهـاج بيـن 1- 11 كتاب بحسـب املرحلة 

الدراسّية.

تـّم حسـاب عـدد النسـخ التـي يحتاجها الطـالب ضمن مـدارس املخيمـات التي شـملها التقييم مـن خالل حسـاب الفرق بين 
عـدد الطـالب امللتحقيـن ونسـخ املنهـاج املتوفـرة الجديـدة )التـي تـم توزيعهـا خـالل العـام الدراسـي( يف املـدارس، ولم 
تحسـب الكتـب املسـتعملة يف وقـت سـابق )الكتـب التي تمـت إعادتها مـن الطـالب(؛ ىلع اعتبار أن اسـتخدام هـذه الكتب 
يحـرم الطـالب مـن اإلجابـة ىلع التمارين التطبيقيـة التي تتضمنهـا الكتب وبالتالي الجدوى من اسـتخدام الكتب املسـتعلمة 

أقـل من اسـتخدام الكتـب الجديدة.

شكل 34: احتياج نسخ املنهاج الدراسي ضمن املدارس
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يف شـمال غـرب سـورية؛ بلـغ عدد نسـخ كتب املنهاج التـي يحتاجها الطـالب ضمن مـدارس املخيمات 10,353 نسـخة كتاب؛ 
تواجـد االحتيـاج األكبـر للكتـب يف مـدارس تجمـع مخيمـات أطمـة؛ وبلـغ عـدد الكتب التـي يحتاجهـا طالب املـدارس هناك 
3,848 نسـخة كتـاب؛ وبلـغ عـدد الكتـب التـي يحتاجها طالب مـدارس تجمع مخيمـات الرحمة 1,312 نسـخة كتـاب؛ وبلغ عدد 
الكتـب التـي يحتاجهـا طـالب مـدارس تجمـع مخيمـات الكرامة 1,074 نسـخة كتـاب؛ وبلغ عـدد الكتـب التـي يحتاجها طالب 

مـدارس تجمـع مخيمات سـرمدا 1,066 نسـخة كتاب.
يف شـمال شـرق سـورية؛ بلـغ عدد نسـخ كتب املنهـاج التـي يحتاجها الطـالب ضمن مـدارس املخيمـات 325 نسـخة كتاب؛ 
تواجـد االحتيـاج األكبـر للكتـب يف مدارس مخيمـات منطقة املالكية؛ وبلـغ عدد الكتب التـي يحتاجها طالب املـدارس هناك 
1688 نسـخة كتـاب؛ وبلـغ عـدد الكتـب التـي يحتاجهـا مـدارس مخيمـات منطقـة منبج 125 نسـخة كتـاب؛ وبلغ عـدد الكتب 
التـي يحتاجهـا مـدارس مخيمـات منطقة الركبان 20 نسـخة كتاب؛ وبلـغ عدد الكتب التـي يحتاجها مـدارس مخيمات منطقة 

تـل أبيض 12 نسـخة كتـاب فقط.

5. استطالع رأي املدرسين: كيف تتعامل مع نقص املنهاج املدرسي ضمن الغرفة الصفية: 
مـن خـالل اسـتطالعات الـرأي21 التـي أجراهـا الباحثـون مـع املدرسـين؛ سـألوهم عـن األسـاليب املسـتخدمة كحـّل ملشـكلة 
النقـص يف نسـخ املنهـاج ضمـن الصفـوف، أفـاد 41% )258 مدرسـا( من املدرسـين أنهم يكتبون الـدرس كاماًل ىلع السـبورة، 
وأفـاد 31% )199 مدرسـا( مـن املدرسـين أنهـم يشـركون أكثـر مـن طالـب بنسـخة منهـاج واحدة- حسـب عدد نسـخ املنهاج 
املتوفـرة، وأفـاد 5% )31 مدرسـا( من املدرسـين أنهم يسـتعيرون نسـخ منهـاج من الصفوف األخـرى إلتمام الـدروس ويعيدونها 
ألصحابهـا يف نهايـة كل درس، أفـاد 2% )13 مدرسـا( مـن املدرسـين أنهـم يلخصـون الـدروس ويطبعونهـا للطـالب. فيما أفاد 

21% )132 مدرسـا( بعـدم وجـود نقـص لكتـب املنهاج ضمـن صفوفهم.

شكل 35: استطالع رأي املدرسين؛ آليات التعامل مع نقص كتب املنهاج الدراسي

21.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 475 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 41% من املدرسين الذين تم استطالع آرائهم إناث؛ و59% ذكور.
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07
القسم

الطالب
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أعداد الطالب01
بلـغ عـدد الطـالب يف املخيمـات التي شـملتها الدراسـة 54,988 طالـب وطالبـة منهـم 49,952 طالبا وطالبـة يف املخيمات 
الغربيـة؛ و5,036 طالبـا وطالبـة يف املخيمات الشـرقية، شـّكلت اإلنـاث 51% )28,022 طالبة( من مجموع الطـالب ضمن مدارس 

املخيمـات التـي شـملتها الدارسـة، فيما شـّكل الذكـور 49% )26,966 طالبا( من مجمـوع الطالب.
شكل 36: أعداد الطالب
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يف شـمال غـرب سـورية؛ بلـغ عدد الطـالب يف املخيمات التي شـملتها الدراسـة هنـاك 49,952 طالبـا وطالبـًة؛ تواجد العدد 
األكبـر مـن الطـالب ضمن مـدارس مخيمات تجمع أطمـة وبلغ عددهـم 8,616 طالبا وطالبًة؛ وشـكلت اإلنـاث 51% )4,370 طالبة( 
مـن مجمـع الطـالب يف مـدارس مخيمـات تجمع أطمـة فيما شـكل الذكـور 49% )4,246 طالبا(، بلـغ عدد الطـالب يف مدارس 
مخيمـات تجمـع األتـارب 1,140 طالبـا وطالبًة؛ وشـكلت اإلنـاث 46% )522 طالبـًة( فقط من مجموع الطالب؛ فيما شـكلت نسـبة 
الذكـور 54% )618 طالبـا(؛ كذلـك كانـت نسـبة اإلنـاث منخفضـة بيـن طـالب مـدارس املخيمـات يف تجمعـات سـرمدا ومعـرة 

تمصريـن وجرابلـس والباب وديـر البلوط.
بحسـب تقريـر التعليـم املشـترك الخاص باألطفـال خارج املدرسـة22 )جينا( والصـادر عن وحدة تنسـيق الدعـم ACU؛ بالتعاون 
مـع منظمـة إنقـاذ الطفولـة SCI؛ وقطـاع التعليم يف تركيـا و13 منظمـة متخصصة يف مجـال التعليم« نسـب األطفال خارج 
املدرسـة اإلنـاث تكـون دائمـا أىلع مـن نسـب األطفـال خـارج املدرسـة الذكـور، وتبيـن من خالل الدراسـة أن نسـب التسـرب 

ضمـن املخيمـات دائمـا تكون أىلع من التسـرب ضمـن املـدن والبلدات«.
يف شـمال شـرق سـورية؛ بلـغ عدد الطـالب يف املخيمـات التي شـملتها الدراسـة هنـاك 5,036 طالبـا وطالبًة؛ تواجـد العدد 
األكبـر مـن الطـالب ضمـن مـدارس مخيمـات منطقـة الركبـان وبلـغ عددهـم 1,255 طالبـا وطالبـًة؛ وشـكلت اإلنـاث %53 )662 
طالبـة( مـن مجمـع الطـالب يف مدارس مخيمـات منطقة الركبـان فيما شـكل الذكـور 47% )593 طالبا(، بلغ عـدد الطالب يف 
مـدارس مخيمـات منطقـة رأس العيـن 1,150 طالبـا وطالبًة؛ وشـكلت اإلنـاث 41% )475 طالبًة( فقـط من مجموع الطـالب؛ فيما 
شـكلت نسـبة الذكـور 59% )675 طالبـا(؛ كذلك كانت نسـبة اإلنـاث منخفضة بين طالب مـدارس مخيمات منطقتـي تل أبيض 

الزور. ديـر  ومركز 

22.       https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf
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الشرائح العمرية للطالب02
يشـّكل الطـالب الذيـن تتـراوح أعمارهم بين 6 - 12 سـنة الفئـة العمرية األكبر من الطـالب يف مدارس املخيمـات امُلَقّيمة %91 
(49,818 طالبـا مـن كال الجنسـين( مـن إجمالي الطالب املسـجلين، وتشـّكل الطالبات اللواتـي تتراوح أعمارهن بين 6 -12 سـنة 
46% )25,151طالبـة( مـن العـدد اإلجمالـي للطالب املسـجلين. كما يشـكل الطالب الذين تتـراوح أعمارهم بين 13 - 15 سـنة %7 
فقـط )4,071 طالبـا مـن كال الجنسـين( مـن العـدد اإلجمالي للطـالب املسـجلين، والطالب الذين تتـراوح أعمارهم بيـن 16 - 18 

سـنة يشـكلون نسـبة 2% فقط )65 طالبا من كال الجنسـين(.
شكل 37: الشرائح العمرية للطالب
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بحسـب تقريـر التعليـم املشـترك الخاص باألطفـال خارج املدرسـة23 )جينا( والصـادر عن وحدة تنسـيق الدعـم ACU؛ بالتعاون 
مـع منظمـة إنقـاذ الطفولـة SCI؛ وقطـاع التعليم يف تركيـا و13 منظمـة متخصصة يف مجـال التعليم« نسـب األطفال خارج 

املدرسـة ترتفـع بالتقدم باملراحل الدراسـية«.
يعكـس تقسـيم الطالب حسـب الشـرائح أحد أشـكال تسـرب الطـالب، حيـث أظهرت نتائـج الدراسـة انخفاض نسـبة الطالب 
ضمـن املراحـل التعليميـة املتقدمـة، وبالرغـم مـن توجـه بعـض طـالب املراحـل التعليميـة املتقدمـة للتعّلـم يف مدارس 
خـارج املخيمـات تبقـى نسـبة تسـرب الطالب مـن هذه املراحـل التعليميـة مرتفعـة. حيث يضطر طـالب املراحـل املتقدمة 
لقطـع مسـافات تصـل يف بعـض األحيـان إلـى 2 كيلو متـر للوصـول إلى املـدارس اإلعداديـة أو الثانويـة يف القـرى املجاورة، 
بحسـب تقريـر التعليـم املشـترك الخـاص باألطفـال خارج املدرسـة )جينـا( والصادر عـن وحدة تنسـيق الدعـم ACU؛ بالتعاون 
مـع منظمـة إنقـاذ الطفولـة SCI؛ وقطاع التعليـم يف تركيا و13 منظمة متخصصـة يف مجال التعليم »من خالل اسـتطالعات 
الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مع األطفال الذيـن التحقوا باملـدارس وانقطعوا عنها؛ ومقدمـي الرعاية لهؤالء األطفال؛ سـألوهم 
عـن األسـباب املرتبطة بالحياة املعيشـية ومسـتوى الدخـل لألطفال وأسـرهم والتي دفعـت األطفال لالنقطاع عن املدرسـة؛ 
وأفـاد 21% )971 طفـاًل( مـن األطفـال أنهـم انقطعوا عـن املدرسـة ألن الوصول إلى املدرسـة مكّلـف وال يمتلكون املـال؛ وهذا 
مـا أّكـد عليـه 13% )765 شـخصا( مـن مقدمـي الرعايـة«، فيمـا ال تتواجـد مـدارس لتعليـم املراحـل اإلعداديـة والثانويـة يف 
بعـض مخيمـات املناطـق الشـرقية أو حتـى يف البلدات املجـاورة لها؛ ممـا يعني أن األطفـال يف هذه املخيمـات ال يكملون 

تعليمهـم يف املراحـل املتقدمـة )املرحلتين اإلعداديـة والثانوية(.
يف شـمال غـرب سـورية؛ لـم تتواجـد ضمن مـدارس مخيمـات تجمعي األتـارب وأريحا صفـوف لتدريـس املرحلتيـن اإلعدادية 
والثانويـة؛ ويـدرس كافـة طـالب املـدارس يف هذيـن املرحلـة االبتدائيـة فقط )صـف 1- 6(، فيمـا تواجدت صفـوف لتدريس 
طـالب املرحلـة اإلعداديـة )صـف 7- 9( يف كافـة مـدارس مخيمـات التجمعـات األخـرى؛ وتواجدت صفـوف لتدريـس املرحلة 

الثانويـة يف مـدارس مخيمـات أربـع تجمعـات فقـط؛ هي تجمعـات أطمـة والرحمـة والكرامة وخربـة الجوز.
يف شـمال شـرق سـورية؛ تواجـدت صفـوف لتدريـس طـالب املرحلـة اإلعداديـة )صـف 7- 9( يف مـدارس مخيمـات منطقة 
رأس العيـن فقـط؛ ولـم تتواجـد صفـوف لتدريـس املرحلة الثانويـة هناك؛ فيمـا اقتصر التعليـم ضمن كافة مـدارس املخيمات 

الشـرقية األخـرى ىلع املرحلـة االبتدائيـة فقط )صـف 1- 6(.

23.       https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf

شكل 38: استطالع رأي األهالي؛ انتظام دوام أطفالهم

1. استطالع رأي األهالي: هل يلتحق أطفالك باملدرسة بانتظام )دوام مدرسي(:
مـن خـالل اسـتطالعات24 الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مـع األهالي؛ سـألوهم هـل يلتحـق أطفالهم باملدرسـة بانتظـام؛ أفاد 
60% )1,006 ولـي أمـر( مـن األهالـي أن  أطفالهـم جميعهم )الذكـور واإلناث وبكافة املراحل الدراسـية( يتوجهون إلى املدرسـة، 
وأفـاد 22% )366 ولـي أمـر( مـن األهالـي أن أطفالهـم يف مراحـل التعليـم األولـى فقـط يذهبون إلى املدرسـة فيمـا ال يذهب 
األطفـال يف املراحـل املتقدمـة إلـى املدرسـة، وأفـاد 11% )190 ولـي أمر( مـن األهالي أن أطفالهـم يف املراحـل يف املراحل 
االنتقاليـة فقـط يذهبـون إلـى املدرسـة فيمـا ال يذهب طـالب الشـهادات إلـى املدرسـة )الشـهادتين اإلعداديـة والثانوية ال 
يذهبـون إلـى املدرسـة(، وأفـاد 3% )43 ولـي أمـر( من األهالـي أن الذكـور فقط يذهبون إلى املدرسـة؛ فيمـا أفـاد 3 أولياء أمور 

أن اإلنـاث فقـط يذهبون إلى املدرسـة.

24.       أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 1,734 فردًا لديهم أطفال يف سن املدرسة )ملتحقين باملدارس أو متسربين منها( يف املخيمات التي شملتها 
           الدراسة، 32% من األفراد الذين تم استطالع آرائهم إناث؛ و68% ذكور.
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شكل 39: استطالع رأي األهالي؛ عدم رغبة أطفالهم بالدوام إلى املدارس

شكل 40: استطالع رأي الطالب؛ أسباب التأخر الصباحي

2. استطالع رأي األهالي: هل عبر لك أحد أطفالك بعدم رغبته بالذهاب للمدرسة:
مـن خـالل اسـتطالعات الـرأي التي أجراهـا الباحثون مع أهالـي الطالب؛ سـألوهم فيما إذا عبـروا أوالدهم امللتحقيـن باملدارس 
عـن عـدم رغبتهـم بالذهـاب إلـى املدرسـة؛ 13% )223 شـخصا( مـن األهالـي أفـادوا بـأن أطفالهـم دائمـا يعبـرون عـن عـدم 
رغبتهـم بالذهـاب إلـى املدرسـة؛ وأفاد 52% )867 شـخصا( من األهالـي أن أطفالهم أحيانـا يعبرون عن عـدم رغبتهم بالذهاب 
إلـى املدرسـة، وأفـاد 35% )582 شـخصا( مـن األهالـي أن أطفالهـم لـم يعبـروا لهـم مطلقـا عـن عـدم رغبتهم بالذهـاب إلى 

املدرسة.

3. استطالع رأي الطالب: ما هي أسباب التأخر الصباحي عن االلتحاق باملدرسة.
مـن خـالل اسـتطالعات25  الـرأي التي أجراهـا الباحثون مـع الطالب؛ سـألوهم يف حال تأخرهـم صباحا عن الدوام املدرسـي؛ ما 
هـي األسـباب التـي أدت إلـى تأخرهـم. أفـاد 30% )192 طالبـا( من الطـالب أنهم تأخـروا ألن الطقس كان سـيئا جـدًا؛ وأفاد %30 
(189 طالبـا( مـن الطـالب أنهـم تأخروا ألنهم اسـتيقظوا صباحـا متأخرين؛ وأفـاد 14% )92 طالبـا( من الطالب أنهـم تأخروا ألنهم 
كانـوا مرضـى؛ وأفـاد 11% )68 طالبـا( أنهـم تأخـروا ألنهم كانـوا مضطرين للبقـاء يف املنزل للقيام ببعض األشـياء قبـل الذهاب 

إلـى املدرسـة؛ وأفـاد 6% )39 طالبـا( أنهـم تأخروا بسـبب أمر طارئ حـدث معهم.

4. استطالع رأي الطالب: ما هي أسباب التغيب عن املدرسة.
مـن خـالل اسـتطالعات الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مـع الطالب؛ سـألوهم يف حـال تغيبهـم عن الـدوام املدرسـي؛ ما هي 
األسـباب التـي أدت إلـى هـذا التغيـب. أفـاد 49% )402 طالبا( من الطـالب أنهم تغيبوا ألنهـم كانوا مرضى يف ذلـك اليوم؛ وأفاد 
21% )172 طالبـا( مـن الطـالب أنهـم تغيبـوا ألن الطقس كان سـيئا جـدًا؛ وأفـاد 10% )80 طالبا( مـن الطالب أنهـم تغيبوا ألنهم 
كانـوا مضطريـن للبقـاء يف املنـزل للقيـام ببعـض األشـياء؛ وأفـاد 6% )50 طالبـا( مـن الطـالب أنهـم تغيبوا بسـبب أمـر طارئ 
حـدث معهـم. وأفـاد 6% )50 طالبـا( مـن الطالب أنهـم تغيبوا ألنهـم كانوا مضطريـن للبقاء يف املنـزل مع أحد أفراد أسـرتهم؛ 

وأفـاد 5% )42 طالبـا( مـن الطـالب أنهم تغيبـوا ألنهم اسـتيقظوا متأخرين يف ذلـك اليوم.

25.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 812 طفاًل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة ضمن املخيمات التي شملتها الدراسة؛ قسم من هؤالء األطفال ملتحقين 
          باملدارس وقسم منهم متسربين، شكلت اإلناث 43% من األطفال الذين تم استطالع آرائهم فيما شكل الذكور 57%، جميع األطفال الذين تم استطالع آرائهم نازحين؛ 

          منهم 52% نازحين من محافظة أخرى؛ و34% نازحين من بلدة أخرى ضمن نفس املحافظة؛ و13% نازحين ضمن بلدتهم ذاتها؛ و1% الجئين عراقيين.



املدارس يف مخيمات الشمال السوري63
اإلصدار: 03/ كانون األول 2019

شكل 41: استطالع رأي الطالب؛ أسباب التغيب عن الدوام املدرسي

شكل 42: استطالع رأي املدراء؛ توفر دفتر تفقد حضور الطالب

5. اسـتطالع رأي مـدراء املدرسـة: هـل تمتلـك املدرسـة دفتر تفقـد يومي لحضور الطـالب، كيف يتـم التعامل مع 
الطـالب الذين يتغيبون بشـكل دائم:

مـن خـالل اسـتطالعات26 الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مـع مـدراء املدارس؛ سـألوهم عـن وجـود دفاتر ملتابعـة الـدوام اليوم 
للطـالب واآلليـات املتبعـة للتعامل مع الطالب الذين يتغيبون عن املدرسـة باسـتمرار، أفاد 92% )146 مديـرًا( من مدراء املدرس 
أن مدارسـهم تمتلـك دفاتـر ملتابعـة دوام الطـالب؛ فيمـا أفـاد 8% )12 مديـرًا( بعـدم وجـود هـذه دفاتـر ملتابعـة دوام الطالب 
ضمـن مدارسـهم، وفيمـا يخـص آليـات التعامل مـع الطـالب الذين يتغيبون عـن املدرسـة باسـتمرار؛ أفـاد 49% )140 مديرًا( من 
املـدراء أنهـم يتواصلـون مـع أوليـاء أمور الطـالب؛ وأفـاد 37% )107 مديرًا( من املـدراء أنهم ينبهـون الطالب املتغيبين شـفويا؛ 
وأفـاد 8% )22 مديـرًا( مـن املـدراء أنهـم يحيلون الطـالب إلى املتغيبين إلى املرشـد النفسـي االجتماعي؛ وأفـاد 3% )10 مدراء( 

مـن املـدراء أنهـم يعاقبون الطـالب الذين يتغيبون جسـديا.

26.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 158 مديرًا ضمن مدارس املخيمات التي شملتها الدراسة، منهم 12% إناث و88% ذكور.
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نوع المدارس بحسب الفصل بين الجنسين03
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 83% )141 مدرسـة( مـن مجموع مـدارس املخيمـات املقّيمة ال يتم الفصـل فيها بين الجنسـين، %8 
(14 مدرسـة( يتـم فيهـا الفصل بين الجنسـين بحسـب فتـرات الـدوام الصباحية واملسـائية )تخصص فتـرة دوام للذكـور وفترة 

أخـرى لإلنـاث(، 8% )14 مـدارس( مخصصـة لجنـس واحد من الطـالب )يتم الفصـل فيها بين الجنسـين(.

قبـل الحـرب يف سـورية كان الفصـل بيـن جنسـي الطـالب يبـدأ يف املرحلـة اإلعداديـة يف القسـم األكبـر مـن املـدارس، 
حيـث تكـون املرحلـة االبتدائيـة )مـن الصـف 1 حتـى 6( مختلطـة، يف حيـن تكـون املراحـل اإلعداديـة والثانويـة مفصولـة 
بحسـب جنـس الطـالب، فتخصـص مـدارس لإلنـاث ومـدارس أخرى للذكـور. يف بعـض القـرى التي ال تحتـوي عـددًا كبيرًا من 
املـدارس والتـي تكـون بيوتهـا متباعـدة تتواجـد مـدارس مختلطـة لكافـة املراحـل، ويكـون الفصـل ىلع مسـتوى الصفوف 
فقـط، فتتواجـد صفـوف مخصصـة للذكور وصفـوف أخرى مخصصـة لإلناث، وقـد تحتوي بعـض القرى ىلع مدرسـة إعدادية 

واحـدة أو ثانويـة واحـدة وهـذا مـا يفسـر وجود طـالب مـن الجنسـين ضمنها. 

شكل 43: الفصل بين الجنسين ضمن املدارس
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بحسـب تقريـر التعليـم املشـترك الخاص باألطفـال خارج املدرسـة27 )جينا( والصـادر عن وحدة تنسـيق الدعـم ACU؛ بالتعاون 
مـع منظمـة إنقـاذ الطفولـة SCI؛ وقطاع التعليـم يف تركيا و13 منظمة متخصصـة يف مجال التعليم »من خالل اسـتطالعات 
الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مع األطفال الذيـن التحقوا باملـدارس وانقطعوا عنها؛ ومقدمـي الرعاية لهؤالء األطفال؛ سـألوهم 
عـن األسـباب املرتبطـة بالعـادات والتقاليـد والتي دفعت األطفـال لالنقطاع عن املدرسـة، جاء يف مقدمة األسـباب التي أفاد 
بهـا األطفـال خـارج املدرسـة والتـي دفعتهم لالنقطـاع عن املدرسـة أن املـدارس مختلطة وال يسـمح لهم أهلهـم بالتعليم 
يف مـدارس مختلطـة؛ حيـث أفـاد 42% )593 طفـاًل( مـن األطفـال أن السـبب األساسـي النقطاعهم عـن مدارسـهم واملرتبط 

بالعـادات والتقاليـد أن املدرسـة مختلطة وال يسـمح لهم أهلهم بالدراسـة فيها«

يف شـمال غرب سـورية؛ تبين أن 112 مدرسـة ضمن املخيمات التي شـملتها الدراسـة ال يتم فيها الفصل بين الجنسـين؛ فيما 
كانـت 14 مدرسـة تفصل بين الجنسـين بحسـب فترات الدوام الصباحية واملسـائية؛ منها 11 مدرسـة يف تجمـع مخيمات اعزاز؛ 

و2 مدرسـة يف تجمـع مخيمات خربة الجوز ومدرسـة واحدة يف تجمـع مخيمات الكرامة.

يف شـمال شـرق سـورية؛ تبيـن أن جميـع مـدارس املخيمـات التي شـملتها الدارسـة ال تفصل بين الجنسـين، ويذكـر أن كافة 
هـذه املـدارس تحتـوي ىلع صفـوف لتعليـم املرحلـة االبتدائيـة فقـط )صـف 1- 6( والتـي ال يتـم فيهـا الفصل بين جنسـي 
الطـالب يف سـورية؛ باسـتثناء مدرسـتي مخيمات منطقة رأس العين تحتـوي صفوف لتعليم الطالب ضمـن املرحلة اإلعدادية 

وال يتـم يف هاتيـن املدرسـتين الفصـل بين الطالب حسـب الجنس.

27.        https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf
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توفر رياض األطفال ضمن المدارس04
أظهـرت نتائـج الدارسـة أن 89% )151 مدرسـة( مـن مجمـوع مدارس مخيمات الشـمال السـوري التي شـملها التقييـم ال تحتوي 

ريـاض أطفـال، 11% )18 مدرسـة( تحتوي ىلع ريـاض أطفال.
شكل 44: نوفر رياض األطفال ضمن املدارس
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ُيعـّرف الحـد األدنـى ملعاييـر التعليـم 28INEE ، تنميـة الطفولـة املبكـرة »هي العمليـات التي مـن خاللها ينّمـي األطفال بين 
عمـر 0 و8 سـنوات، صحتهـم الجسـدية األمثـل، والوعـي العقلي، والثقـة العاطفيـة، والكفـاءة االجتماعية والجهوزيـة للتعّلم. 
يتـم دعـم هـذه العمليـات عبـر سياسـات اجتماعيـة وماديـة وبرمجـة شـاملة تضـم خدمـات الصحـة، الغـذاء، امليـاه والصرف 
الصحـي، النظافـة الشـخصية، التعليـم، وحمايـة الطفـل. يسـتفيد كل األطفـال والعائالت مـن برامج التعليـم العاليـة الجودة، 
لكـن املجموعـات املحرومـة هي التي تسـتفيد بشـكل أكبـر«، يعتبر سـكان املخيمات مـن الفئـات األكثر حرمانا يف سـورية، 
ويعانـي بعـض أطفـال املخيمـات مـن االنقطـاع عـن التعليم لعـدة سـنوات متتاليـة، وقد يتعـرض القسـم األكبـر منهم إلى 
النـزوح لعـدة مـرات، وعليـه يجـب التركيز ىلع تنميـة الطفولة املبكـرة لدى األطفـال يف مخيمات الشـمال السـوري، وتفعيل 
برامـج التعليـم مـا قبـل املدرسـي )ريـاض األطفـال/ روضـة( والتي عـادًة مـا تبدأ يف سـورية من عمر 4 سـنوات حتـى عمر 6 

سنوات.

يف شـمال غـرب سـورية؛ ال تحتـوي 130 مدرسـة ىلع ريـاض األطفـال فيمـا تواجـد ريـاض األطفـال يف 10 مـدارس؛ منهـا 2 
مدرسـة يف كل مـن تجمعـات مخيمـات الرحمـة وخربـة الجـوز وسـرمدا وديـر البلوط؛ ومدرسـة واحـدة يف كل مـن تجمعات 

مخيمـات حـارم وقاح.

يف شـمال شـرق سـورية؛ ال تحتـوي 21 مدرسـة ىلع ريـاض األطفـال فيمـا تواجد ريـاض األطفـال يف 8 مـدارس؛ منها 4 يف 
مخيمـات منطقـة تـل أبيـض و2 مدرسـة يف مخيمـات كل مـن منطقتـي املالكية ومركز الحسـكة.

28.       https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010(HSP)-Arabic_HiRes.pdf
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درجة االكتظاظ ضمن المدارس05
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 33% )55 مدرسـة( مـن مـدارس املخيمـات التي شـملتها الدراسـة يتناسـب عدد الطـالب فيها مع 
الطاقـة االسـتيعابية للمدرسـة، 46% )77 مدرسـة( من مدارس املخيمات التي شـملتها الدراسـة متوسـطة االكتظـاظ بالطالب، 

22% )37 مدرسـة( مـن مـدارس املخيمـات التي شـملتها الدراسـة مكتظة جـدًا بالطالب.
شكل 45: درجة االكتظاظ ضمن مدارس املخيمات
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بحسـب الحـد األدنـى ملعاييـر التعليـم 29INEE ، »يجـب ىلع مرافـق التعليـم أن تصمـم آخـذة بعيـن االعتبـار مـن يسـتخدم 
مسـاحات التعّلـم، وكيـف يسـتخدمونها، يجب ىلع املسـاحات أن تكون مناسـبة للجنس، العمـر، القدرة الجسـدية واالعتبارات 
الثقافيـة لـكل املسـتخدمين، يجـب وضـع معيـار محلي واقعي للحجـم األقصى للصـف، ويجب ترك مسـاحة كافيـة، إذا أمكن، 

لصفـوف إضافيـة إذا ازدادت نسـبة االرتيـاد، لتمكيـن التخفيـض التدريجي يف اسـتخدام دوامـات متعددة«.

ال يوجـد معيـار موحـد لحجم املـدارس أو الغرف الصفية ضمن مدارس مخيمات الشـمال السـوري، فبعض هـذه املدارس تكون 
مجموعـة مـن الخيـم، وبعضهـا اآلخـر يكون خيـم كبيرة الحجـم )صيوانـات( ويكون بعـض هذه املـدارس كرفانـات، ويف حال 
كانـت املـدارس غـرف اسـمنية تختلـف أحجامها مـن مخيم آلخـر، هذا االختـالف يف أحجـام املـدارس اضطرنا لسـؤال مصادر 
املعلومـات عـن الطاقة االسـتيعابية للمدرسـة يف فتـرة دوام واحـدة، ومقارنة هذه الطاقـة مع أعداد الطـالب ضمن املدارس 

يف فتـرة دوام واحدة.

يف شـمال غـرب سـورية؛ تواجـدت 35 مدرسـة مكتظـة جدًا بالطـالب؛ منها 7 مـدارس يف تجمـع مخيمات أطمـة؛ و6 مدارس 
يف تجمـع مخيمـات سـرمدا؛ و5 مـدارس يف تجمع مخيمـات معرة النعمـان؛ و4 مدارس يف تجمـع مخيمات اعـزاز؛ و3 مدارس 
يف تجمـع مخيمـات الكرامـة؛ و2 مدرسـة يف كل مـن تجمعات مخيمـات أريحا والرحمة واألتارب؛ ومدرسـة واحـدة يف كل من 
تجمعـات مخيمـات حارم وسـلقين ومعـرة تمصرين وجرابلس والباب. وتواجدت 57 مدرسـة متوسـطة االكتظـاظ بالطالب؛ منها 
9 مـدارس يف كل مـن تجمعـي مخيمـات أطمة وسـرمدا؛ و7 مدارس يف تجمـع مخيمات اعزاز؛ و6 مـدارس يف تجمع مخيمات 
الكرامـة؛ و5 مـدارس يف تجمـع مخيمـات خربة الجوز؛ و4 مدارس يف تجمع مخيمات سـلقين؛ و2 مدرسـة يف كل من تجمعات 

مخيمـات الرحمـة وقـاح معرة تمصرين وديـر البلوط وجرابلـس والباب.

يف شـمال شـرق سـورية؛ تواجـدت 20 مدرسـة مكتظـة جـدًا بالطـالب؛ منهـا 12 مدرسـة يف مخيمـات منطقـة الركبـان؛ و4 
مـدارس يف مخيمـات منطقـة تل أبيض؛ و2 مدرسـة يف مخيمـات منطقة رأس العين؛ ومدرسـة واحـدة يف كل من مخيمات 
منطقتـي مركـز الحسـكة منبـج، وتواجـدت 7 مـدارس متوسـطة االكتظـاظ بالطـالب؛ 2 مدرسـة منهـا يف كل مـن مخيمـات 

مناطـق املالكيـة ومركـز ديـر الـزور والركبان؛ ومدرسـة واحـدة يف مخيمـات منطقة مركز الحسـكة.

29.      https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf
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الصعوبات التي يواجها الطالب ضمن المدرسة06
جـاء يف مقدمـة الصعوبـات التـي يواجهها الطالب يف الحصـول ىلع التعليم السـليم ضمن مدارس املخيمات التي شـملتها 
الدراسـة النقـص يف املـواد التعليميـة والكتب والقرطاسـية، جـاء يف املرتبة الثانية واجب مسـاعدة الطفل ألسـرته، ثم عدم 

توفـر الدخل أو املال إلرسـال األطفال إلى املدرسـة.

شـّكل نقـص املـواد التعليميـة والكتب والقرطاسـية الصعوبـة األولى ضمن العـدد األكبر من مـدارس املخيمات التي شـملتها 
الدارسـة، أفـادت مصـادر املعلومـات بأن املدرسـين يضطـرون لكتابة الـدرس كاماًل ىلع السـبورة يف ظل النقص الحاد بنسـخ 
املنهـاج املدرسـي، وال يسـتطيع الكثيـر مـن الطـالب نسـخ هـذه الـدروس ىلع دفاترهـم بسـبب ضيـق الوقت ضمـن الحصة 
الدراسـية. كمـا أبلغ املدّرسـون عن اشـتراك عـدة طالب بكتـاب واحد. يتطلب التعليم السـليم توفير الكتب املدرسـية بشـكل 
مجانـي لكافـة الطـالب وبأعداد نسـخ تتناسـب مع عدد الطـالب ضمن املـدارس العاملة، كما يسـتخدم 21% مـن الطالب كتب 
أنشـطة صفيـة مسـتعملة، حيـث تحتـوي هذه الكتـب ىلع تمارين يتوجـب ىلع الطالب اإلجابـة عنها، وىلع اعتبـار أن هذه 
الكتـب مسـتعملة سـابقا تكـون جميـع التماريـن فيهـا قد تـم اإلجابـة عنها مسـبقا مما يجعـل هـذه الكتب عديمـة الجدوى 

للطالب.

شكل 46: الصعوبات التي يواجهها طالب مدارس املخيمات الغربية
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بحسـب تقريـر التعليـم املشـترك الخاص باألطفـال خارج املدرسـة30 )جينا( والصـادر عن وحدة تنسـيق الدعـم ACU؛ بالتعاون 
مـع منظمـة إنقـاذ الطفولـة SCI؛ وقطاع التعليـم يف تركيا و13 منظمة متخصصـة يف مجال التعليم »من خالل اسـتطالعات 
الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مع األطفال الذيـن التحقوا باملـدارس وانقطعوا عنها؛ ومقدمـي الرعاية لهؤالء األطفال؛ سـألوهم 
عـن األسـباب املرتبطـة بالعملية التعليميـة والتي أدت إلى انقطاعهم عن املدرسـة؛ أفـاد 12% )665 طفاًل( مـن األطفال أنهم 
انقطعـوا عـن املدرسـة ألن البيئـة التعليميـة أو املـدارس غير مناسـبة ولعدم توفـر مسـتلزمات التعليم ضمنها وهـذا ما أكد 
عليـه 12% )632 شـخصا( مـن مقدمـي الرعايـة، وانقطـع 9% )497 طفاًل( بسـبب عدم توفر كتـب املناهج ضمن املدرسـة؛ وهو 

مـا أّكـد عليه 10% )545 شـخصا( من مقدمـي الرعاية«.
جـاء يف املرتبـة الثانيـة واجـب مسـاعدة الطفل ألسـرته )عمالة األطفـال(؛ وذكـر العديد من األطفـال أنهم يضطـرون للتغيب 
أحيانـا للقيـام ببعـض األعمـال التـي تتطلب جهدًا جسـديا، من بين األسـباب التي شـكلت عائقا أمـام تلقي األطفـال التعليم 
السـليم عـدم توفـر الدخـل واملـال إلرسـال األطفـال إلى املدرسـة، ففـي ظل تـردي األوضـاع املاديـة للنازحيـن يف مخيمات 
الشـمال السـوري وانعـدام الدخـل لقسـم كبير منهـم، يترتب ىلع أهالـي الطالب دفـع مبالغ نقديـة كبيرة لتأمين مسـتلزمات 
التعليـم ألطفالهـم. قـد يتجـاوز عـدد الطـالب ضمن األسـرة الواحـدة أربعة أو خمسـة أطفـال، مما يجعـل األهالي غيـر قادرين 
ىلع تحمـل النفقـات الباهظـة إلرسـال أطفالهـم إلى املدارس، حيث تبـدأ هذه النفقات مـن أجور النقل والقرطاسـية وتنتهي 
باللبـاس املدرسـي )قـد يكـون اللباس موحد- أو غيـر موحد(، ويذكر أن أهالي الطالب يف مخيمات الشـمال السـوري يعتمدون 
ىلع املسـاعدات اإلنسـانية كمصـدر رئيسـي للدخـل، ممـا يظهر الحاجة املاسـة لتوفيـر مسـتلزمات التعليم لألطفـال وعدم 

فـرض مصاريف إضافيـة ىلع األهالي.
بحسـب تقريـر التعليـم املشـترك الخـاص باألطفـال خارج املدرسـة )جينـا( والصادر عـن وحدة تنسـيق الدعـم ACU؛ بالتعاون 
مـع منظمـة إنقـاذ الطفولـة SCI؛ وقطاع التعليـم يف تركيا و13 منظمة متخصصـة يف مجال التعليم »من خالل اسـتطالعات 
الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مع األطفال الذيـن التحقوا باملـدارس وانقطعوا عنها؛ ومقدمـي الرعاية لهؤالء األطفال؛ سـألوهم 
عـن األسـباب املرتبطـة بالحياة املعيشـية والتي أدت إلـى انقطاعهم عن املدرسـة؛ أفاد 29% )1,349 طفاًل( مـن األطفال أنهم 
انقطعـوا عـن املدرسـة مـن أجـل العمـل إلعالة أسـرهم؛ وهـذا ما أّكـد عليـه 29% )1,689 شـخصا( من مقدمـي الرعايـة، وأفاد 
21% )971 طفـاًل( مـن األطفـال أنهـم انقطعـوا عن املدرسـة ألن الوصول إلى املدرسـة مكّلـف وال يمتلكون املال؛ وهـذا ما أّكد 
عليـه 13% )765 شـخصا( مـن مقدمـي الرعايـة، وأفـاد 17% )771 طفاًل( أنهـم انقطعوا عن املدرسـة لوجود رسـوم مالية ُيطلب 

دفعهـا يف املدرسـة وال يسـتطيع الطـالب تأميـن هذه الرسـوم؛ وهو ما أّكـد عليه 8% )459 شـخصا( من مقّدمـي الرعاية«.
جـاء يف مقدمـة الصعوبـات التـي واجههـا األطفال ضمن مـدارس مخيمات منطقـة تل أبيـض أن املناهج التي تـدرس هناك 
غيـر مرغـوب بهـا مـن قبـل الطـالب وأهاليهـم؛ ويذكـر أن الطـالب كانـوا يدرسـون املناهـج الكردية التـي تفرضها ما تسـمى 
بقـوات سـورية الديمقراطيـة SDF؛ والتـي كانـت تسـيطر ىلع مخيمـات تـل أبيـض يف فتـرة جمـع البيانـات، وجـاء التجنيد 

اإلجبـاري باملرتبـة الثانيـة مـن بيـن الصعوبـات التـي يوجههـا األطفال يف مـدارس مخيمـات منطقة تـل أبيض.

30.       https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf
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الطالب ذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة01
بلـغ عـدد الطـالب من ذوي اإلعاقـة ضمن مدارس املخيمـات التي شـملها التقييم 518 طالبـا، أظهرت نتائج الدراسـة أن أىلع 
نسـبة للطـالب ذوي اإلعاقـة ممـن يعانون من إعاقـة حركية وقد شـكلت نسـبتهم 40% )205 طالبا( من مجمـوع الطالب ذوي 
اإلعاقـة، 20% )102 طالبـا( يعانـون مـن تأخـر ذهنـي، 17% )86 طالبـا( يعانـون من فقدان حاسـة البصـر، 13% )67 طالبـا( يعانون 

مـن عـدم القـدرة ىلع النطـق، 11% )58 طالبا( يعانون من فقدان حاسـة السـمع.

بحسـب الحـد األدنـى ملعاييـر التعليـمINEE 31 ، »يجـب األخـذ بعين االعتبـار حاجات النـاس ذوو اإلعاقـات الجسـدية والبصرية 
بعنايـة عنـد تصميـم مرافـق التعليـم، يجـب ىلع املداخـل واملخـارج أن تسـتوعب النـاس يف الكراسـي املتحركـة أو الذين 
يسـتخدمون معـدات للمسـاعدة الحركيـة، كذلـك يجـب ىلع مسـاحة الصف واألثـاث ومرافق امليـاه والصرف الصحـي أن تلبي 
حاجـات األشـخاص ذوو اإلعاقـات، عند تحديد األماكـن أو بناء مرافق التعليـم ينصح بالتعاون ىلع املسـتوى املحلي والوطني 

مـع املنظمـات التـي تمثـل األشـخاص ذوو اإلعاقات املختلفـة، وأهالي التالميـذ ذوو اإلعاقـات، والشـباب ذوو اإلعاقات

شكل 47: الطالب ذوي االعاقة ضمن املدارس

31.      https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf
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يالحـظ أن العـدد األكبـر للطـالب ذوي االحتياجـات الخاصـة يعانـون مـن إعاقـات حركيـة أو فقـدان أحـد األطـراف، وغالبـا مـا 
تكـون هـذه اإلعاقـات ناتجـة عـن تعرضهم للقصف أثنـاء الحرب الدائـرة. تعتبر كافـة مـدارس املخيمات غير مجهزة السـتقبال 
األطفـال ذوو اإلعاقـة، حيـث أن هـذه املـدارس ليسـت أبنيـة مدرسـية نظاميـة، فهـي عبـارة عـن خيـم أو كرفانـات، وحتـى 
لـو كانـت غـرف اسـمنية فهـي ال تحتـوي ىلع ممـرات أو تجهيـزات أخـرى تسـاعد األطفـال ذوو اإلعاقـة ىلع ممارسـة اليوم 
املدرسـي بالشـكل املناسـب، غالبـا مـا يتـرك األطفـال ذوو اإلعاقـات الحركيـة يف الصفـوف طـوال اليـوم املدرسـي لصعوبة 
نقلهـم إلـى خـارج الصـف يف أوقـات الـدروس الترفيهيـة، كذلـك ال تتوفـر وسـائل تعليميـة مناسـبة لهـم، وبحسـب تقريـر 
التعليـم املشـترك الخـاص باألطفـال خـارج املدرسـة32 )جينـا( والصادر عـن وحدة تنسـيق الدعـم ACU؛ بالتعاون مـع منظمة 
إنقـاذ الطفولـة SCI؛ وقطـاع التعليـم يف تركيـا و13 منظمة متخصصـة يف مجال التعليم »مـن خالل اسـتطالعات الرأي التي 
أجراهـا الباحثـون مـع األطفـال الذيـن التحقـوا باملـدارس وانقطعـوا عنهـا؛ ومقدمـي الرعايـة لهـؤالء األطفـال؛ سـألوهم عن 
األسـباب املرتبطـة بالعمليـة التعليميـة والتي أدت إلى انقطاعهم عن املدرسـة؛ لـم يلتحق 30% )104 طفـل( من األطفال ذوو 
اإلعاقـة باملـدارس ألنهـا غيـر مجهزة السـتقبال األطفـال ذوو اإلعاقة، كذلـك التحق 40% )150 طفـل( من األطفـال ذوو اإلعاقة 

باملـدارس وانقطعـوا عنهـا ألنهـا غير مجهـزة السـتقبال األطفـال ذوو اإلعاقة.«

32.       https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf
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وجود مدرسين تلقوا دورات في مجال الدعم النفسي 02
االجتماعي للطالب

أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 40% )67 مدرسـة( مـن مجمـوع مـدارس املخيمـات التي شـملها التقييـم ال تحتوي ىلع مدرسـين 
تلقـوا دورات يف مجـال الدعـم النفسـي االجتماعـي؛ بينمـا 60% )102 مدرسـة( تحتوي ىلع مدّرسـين تلقـوا دورات يف مجال 
الدعـم النفسـي االجتماعـي، وليـس مـن الضـروري أن يكون كافة املدرسـين يف هـذه املدارس قـد خضعوا لـدورات يف هذا 

املجـال؛ حيـث قـد يتواجـد قسـم قد خضـع لـدورات دعم نفسـي اجتماعي وقسـم آخـر يف املدرسـة ذاتها لـم يخضع.

شكل 48: توفر مدرسين تلقوا دورات يف الدعم النفسي واالجتماعي للطالب
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بحسـب الحـد األدنـى ملعاييـر التعليـم INEE 33 ،))يتلقـى املعلمـون وسـائر العامليـن يف التعليـم التدريـب املناسـب الدوري 
واملنّظـم وفقـا لحاجاتهـم وظروفهـم((، نتيجـة تعـرض معظـم األطفـال يف سـورية لصدمـات نفسـية ناتجـة عـن األحداث 
الدائـرة، كان البـد مـن تدريـب كافة املدرسـين ىلع كيفيـة التعامل مع األطفـال يف زمن الحـرب، وكذلك كيفيـة التصرف أثناء 
وقـوع الكـوارث، حيـث أن وجـود عـدد كبير مـن األطفال يف غرفـة صفية واحـدة تحتاج خبرة وسـرعة اسـتجابة وتنظيم يف 
تصـرف املـدرس لحمايـة األطفـال وتقليـل الضرر قـدر اإلمكان أثنـاء وقوع أي كارثـة، كذلـك يف التعامل مع العوارض املنتشـرة 

لـدى األطفـال والناتجـة عن الحـرب الدائرة يف سـورية

يف شـمال غـرب سـورية؛ لـم يتواجـد أي مدرسـين تلقـوا دورات يف مجـال الدعـم النفسـي االجتماعـي ضمـن 46 مدرسـة 
مخيمـات؛ 13 مدرسـة ضمـن تجمـع مخيمات اعـزاز؛ و6 مـدارس ضمن تجمـع مخيمات األتـارب؛ و5 مـدارس يف كل من تجمعي 
مخيمـات معـرة النعمـان وجرابلـس والبـاب؛ و4 مـدارس يف تجمع مخيمات سـرمدا؛ و3 مـدارس يف كل من تجمعـي مخيمات 
حـارم وخربـة الجـوز؛ و2 مدرسـة يف تجمـع مخيمات الرحمة؛ ومدرسـة واحـدة يف كل من تجمعـات مخيمات أطمـة والكرامة 

وسـلقين ومعـرة تمصرين ويـر البلوط. 

يف شـمال شـرق سـورية؛ لـم يتواجـد أي مدرسـين تلقـوا دورات يف مجـال الدعـم النفسـي االجتماعـي ضمـن 21 مدرسـة 
مخيمـات؛ حيـث لـم يتواجـد ضمن كافة مـدارس مخيمـات منطقة الركبـان يف الباديـة السـورية أي مدّرس تلقـى دروات يف 
مجـال الدعـم النفسـي االجتماعـي؛ وكذلك لـم يتواجد ضمن كافة مـدارس املخيمـات يف مناطق تل أبيـض واملالكية ومنبج 

أي مدسـين تلقـوا دورات يف مجـال الدعـم النفسـي االجتماعي.

33.       https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf
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وجود مرشدين نفسيين مختصين ضمن المدارس 03
العاملة

أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 78% )132 مدرسـة( مـن مجمـوع مـدارس املخيمات التـي شـملها التقييم ال تحتوي ىلع مرشـدين 
نفسـيين مختصيـن؛ بينمـا 22% )102 مدرسـة( فقـط تحتوي ىلع مرشـدين نفسـيين مختصين.

قبـل األحـداث الدائـرة تضمنـت غالبيـة املـدارس مرشـد نفسـي اجتماعي مـن خريجي علـم النفـس واالجتماع ليتـم الرجوع 
إليـه عنـد وجـود طـالب يعانـون مـن مشـاكل متعلقـة بحالتهـم النفسـية، يقـوم هـذا املرشـد النفسـي بمتابعـة األطفـال 
والرجـوع لألهـل عندمـا يحتـاج لذلك ليتعاون معهم ىلع مسـاعدة األطفـال ىلع تجاوز األزمـات النفسـية وخصوصا يف فترة 

املراهقة.
يف شـمال غرب سـورية؛ تواجد مرشـدين نفسـيين اجتماعيين ضمن 34 مدرسـة؛ منها 9 مدارس يف مخيمات تجمع سـرمدا؛ 
و8 مـدارس يف مخيمـات تجمـع أطمـة؛ و5 مـدارس يف تجمـع مخيمـات الكرامـة؛ و3 مـدارس يف تجمـع مخيمـات قـاح؛ و2 
مدرسـة يف كل مـن تجمعـي أريحـا وسـلقين؛ ومدرسـة واحـدة يف كل مـن تجمعـات الرحمـة وحارم ومعـرة النعمـان ومعرة 

واعزاز. تمصريـن 
يف شـمال شـرق سـورية؛ تواجـد مرشـدين نفسـيين اجتماعيين ضمن 3 مـدارس فقط؛ 2 منهـا يف مدارس مخيمـات منطقة 

مركز الحسـكة؛ ومدرسـة واحـدة يف مخيمات منطقـة رأس العين.

شكل 49: توفر مرشدين نفسيين مختصين ضمن مدارس املخيمات
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شكل 50: استطالع رأي املدرسين؛ تواصل الطالب مع املدرسين معبرين عن عدم شعورهم باألمان

1. اسـتطالع رأي املدرسـين: هـل قـام أحـد الطـالب بالتواصـل معك معبرًا عـن خوفـه أو عدم شـعوره باألمان يف 
املدرسة

مـن خـالل اسـتطالعات34 الـرأي التي أجراهـا الباحثون مع املدرسـين؛ سـألوهم فيما إذا عبـروا لهم الطالب عن عدم شـعورهم 
باألمـان يف املدرسـة؛ أفـاد 36% )169 مدرسـا( مـن املدرسـين الذيـن تـم اسـتطالع آرائهـم أن الطـالب عبـروا لهـم عـن عـدم 
شـعورهم باألمـان ضمـن املدرسـة؛ فيمـا أفـاد 64% )306 مدرسـا( أن الطـالب لم يعبـروا لهم عن عـدم شـعورهم باألمان ضمن 

املدرسة.

34.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 475 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 41% من املدرسين الذين تم استطالع آرائهم إناث؛ و59% ذكور.
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شكل 51: استطالع رأي الطالب؛ نسب درجة انتشار عوارض متعلقة بالشعور لدى الطالب

2. استطالع رأي الطالب: العوراض املتعلقة بالشعور لدى الطالب ضمن املدارس
مـن خـالل اسـتطالعات35 الـرأي التي أجراهـا الباحثون مع الطالب؛ سـألوهم عنـد مدى تكرار شـعورهم بمجموعة مـن الظواهر 
املتعلقـة بالشـعور خـالل شـهر؛ مـن أكثـر الظواهـر انتشـارًا بيـن الطـالب الذين تـم اسـتطالع آرائهم أنهـم يتجنبـون األماكن 
التـي تذكرهـم بالحـوادث السـيئة؛ وقـد أفـاد 29% )232 طالبـا( من الطـالب تكرار شـعورهم بذلك بشـكل دائم؛ فيمـا أفاد %30 
(245 طالبـا( مـن الطـالب شـعورهم بهـذه الظاهرة أحيانـا؛ فيما أفـاد 41% )337 طالبا( من الطـالب أنهم نادرًا ما يشـعرون بهذه 

الظاهرة.
وأفـاد 24% )197 طالبـا( مـن الطـالب الذين تم اسـتطالع آرائهـم أنهم دائما يشـعرون بالضيق الشـديد عندما يتذكـرون مواقف 
مؤملـة مـروا بهـا؛ فيمـا أفـاد 36% )293 طالبـا( أنهم يشـعرون بهـذه الظاهـرة أحيانـا؛ وأفـاد 40% )324 طالبا( من الطـالب أنهم 

نـادرًا ما يشـعرون بهـذه الظاهرة.
وأفـاد 18% )145 طالبـا( مـن الطـالب الذيـن تـم اسـتطالع آرائهم أنهـم دائما يفكرون باألشـياء التـي حدثت يف املاضـي؛ فيما 
أفـاد 38% )310 طالبـا( أنهـم يشـعرون بهـذه الظاهـرة أحيانا؛ وأفـاد 44% )359 طالبـا( من الطالب أنهـم نادرًا ما يشـعرون بهذه 

الظاهرة.

35.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 812 طفاًل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة ضمن املخيمات التي شملتها الدراسة؛ قسم من هؤالء األطفال ملتحقين 
          باملدارس وقسم منهم متسربين، شكلت اإلناث 43% من األطفال الذين تم استطالع آرائهم فيما شكل الذكور 57%، جميع األطفال الذين تم استطالع آرائهم نازحين؛ 

          منهم 52% نازحين من محافظة أخرى؛ و34% نازحين من بلدة أخرى ضمن نفس املحافظة؛ و13% نازحين ضمن بلدتهم ذاتها؛ و1% الجئين عراقيين.
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شكل 52: استطالع رأي الطالب؛ نسب درجة انتشار عوارض متعلقة بالتفاعل لدى الطالب

شكل 53: استطالع رأي الطالب؛ نسب درجة انتشار عوارض متعلقة بالوعي بالذات لدى الطالب

3. استطالع رأي الطالب: العوارض املتعلقة بالتفاعل لدى الطالب
مـن خـالل اسـتطالعات36 الـرأي التي أجراهـا الباحثون مع الطالب؛ سـألوهم عنـد مدى تكرار شـعورهم بمجموعة مـن الظواهر 
املتعلقـة بالتفاعـل مـع اآلخريـن خـالل شـهر؛ مـن أكثـر الظواهـر السـلبية انتشـارًا بيـن الطـالب الذيـن تـم اسـتطالع آرائهم 
أنهـم يتشـاجرون جسـدًا مـع األطفـال اآلخريـن ويتشـاجرون مع أفـراد األسـرة؛ فيما كان القسـم األكبر مـن الطـالب يلعبون مع 

أصدقائهـم ويلتزمـون بالقواعد املدرسـية.
أفـاد 4% )34 طالبـا( مـن الطـالب الذين تم اسـتطالع آرائهم أنهم غالبا ما يتشـاجرون مع أفـراد عائلتهم؛ وأفـاد 25% )201 طالبا( 
مـن الطـالب أنهـم أحيانـا يتشـاجرون مع أفـراد عائلتهـم؛ فيما أفـاد 71% )579 طالبـا( من الطالب أنهـم نادرًا ما يتشـاجرون مع 

عائلتهم. أفراد 
وأفـاد 3% )26 طالبـا( مـن الطـالب الذيـن تم اسـتطالع آرائهم أنهم غالبا ما يتشـاجرون جسـديا مع األطفال اآلخريـن؛ وأفاد %30 
(248 طالبـا( مـن الطـالب أنهم أحيانا يتشـاجرون جسـديا مـع أطفال آخريـن؛ فيما أفـاد 66% )540 طالبا( من الطـالب أنهم نادرًا 

ما يتشـاجرون جسـديا مع أطفـال آخرين.

4. استطالع رأي الطالب: العوارض املتعلقة بالوعي بالذات لدى الطالب
مـن خـالل اسـتطالعات الـرأي التـي أجراهـا الباحثون مع الطـالب؛ سـألوهم عند مدى تكـرار شـعورهم بمجموعة مـن الظواهر 
املتعلقـة بالوعـي بالـذات خـالل شـهر؛ أفـاد 27% )223 طالبـا( مـن الطـالب أنهـم غالبا مـا يعبرون عن مشـاعرهم ألشـخاص 
يثقـون بهـم؛ وأفـاد 42% )342 طالبـا( أنهـم أحيانا يعبرون عن مشـاعرهم ألشـخاص يثقون بهـم؛ وأفـاد 31% )249 طالبا( أنهم 

نـادرًا مـا يعبرون عن مشـاعرهم ألشـخاص يثقـون بهم.
وأفـاد 16% )132 طالبـا( مـن الطـالب أنهـم غالبا ما يشـعرون بامللـل؛ وأفـاد 43% )346 طالبا( أنهـم أحيانا يشـعرون بامللل؛ وأفاد 

41% )336 طالبـا( أنهـم نادرًا ما يشـعرون بامللل.
 أفـاد 14% )114 طالبـا( مـن الطـالب أنهم غالبا ما يشـعرون بالخـوف؛ وأفاد 41% )332 طالبـا( أنهم أحيانا يشـعرون بالخوف؛ وأفاد 

45% )368 طالبـا( أنهـم نادرًا ما يشـعرون بالخوف.

36.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 812 طفاًل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة ضمن املخيمات التي شملتها الدراسة؛ قسم من هؤالء األطفال ملتحقين 
          باملدارس وقسم منهم متسربين، شكلت اإلناث 43% من األطفال الذين تم استطالع آرائهم فيما شكل الذكور 57%، جميع األطفال الذين تم استطالع آرائهم نازحين؛ 

          منهم 52% نازحين من محافظة أخرى؛ و34% نازحين من بلدة أخرى ضمن نفس املحافظة؛ و13% نازحين ضمن بلدتهم ذاتها؛ و1% الجئين عراقيين.
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الطالب األيتام ضمن مدارس المخيمات04
بلـغ عـدد األيتـام ضمـن مـدارس املخيمـات التـي شـملها التقييـم 5,112 طالبـا يتيمـا، منهـم 4,504 طالبـا يتيمـا يف مدارس 
املخيمـات الغربيـة، و608 طالبـا يتيمـا يف مـدارس املخيمات الشـرقية. وتؤكد مصادر املعلومات أن القسـم األكبـر من الطالب 

األيتـام فقـدوا أحـد أو كال والديهـم نتيجـة األعمـال العدائيـة التي تتم ممارسـتها ضـد املدنيين يف سـورية.

شكل 54: الطالب األيتام ضمن مدارس املخيمات
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عدد المدّرسين01
بلـغ عـدد املدّرسـين يف املخيمـات التـي شـملتها الدراسـة 2,255 ُمدّرس ومدرِّسـة، شـّكلت اإلنـاث 47% )1,064 مدرِّسـة( من 
مجموع املدرسـين يف مخيمات الشـمال السـوري، فيما شـّكل الذكور 53% )1,191 ُمدّرسـا(. وبلغ مجموع املدّرسـين يف مدارس 

املخيمـات الغربيـة 2,058 مـدّرس ومدّرسـة، وبلـغ مجموعهم يف مـدارس املخيمات الشـرقية 197 مدّرس ومدّرسـة.

يف املـدارس املختلطـة )التـي تحتـوي طالبا ذكـورًا وإناثا( يجب إيجـاد توازنا يف عدد الذكـور واإلناث ضمن الكـوادر التعليمية 
واإلداريـة؛ يف املـدارس التـي تحتـوي أحـد الجنسـين مـن الطـالب )إمـا ذكـورًا أو إناثـا( غالبا مـا يكون الجنـس الغالـب )العدد 

األكبـر( للكـوادر اإلدارية والتدريسـية مماثـال لجنس الطالب يف املدرسـة .
يف شـمال غـرب سـورية؛ تواجـدت أىلع نسـبة للمدرسـات اإلنـاث يف مـدارس تجمـع مخيمـات معـرة تمصرين؛ حيـث بلغت 
نسـبة اإلنـاث 65% )20 مدّرسـة( مـن مجمـوع الكـوادر التعليميـة هنـاك، وبلغـت نسـبة اإلنـاث ضمـن الكـوادر التعليميـة يف 
مـدارس تجمـع مخيمـات خربـة الجـوز 55% )86 مدّرسـة(، وبلغـت نسـبة اإلنـاث ضمـن الكـوادر التعليميـة يف مـدارس تجمع 
مخيمـات أطمـة 54% )159 مدّرسـة(، وبلغـت نسـبة اإلنـاث ضمن الكـوادر التعليميـة يف مدارس تجمـع مخيمـات الكرامة %51 
(84 مدّرسـة(، فيمـا تواجـدت أقـل نسـبة للمدرسـات اإلنـاث يف مـدارس تجمع مخيمـات أريحا؛ حيـث بلغت نسـبة اإلناث %27 

(4 مدّرسـات( فقـط مـن مجمـوع الكـوادر التعليميـة هناك.

شكل 55: أعداد املدرسين
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الحالة الوظيفية للمدّرسين02
تبيـن مـن خـالل الدراسـة أن 87% )1,953 ُمدّرسـا( مـن العـدد اإلجمالـي للمدّرسـين املشـمولين يف هـذه الدراسـة ُمدّرسـين 
نهم مـن مزاولة مهنة التدريس، فيما شـّكلت نسـبة  نظامييـن، وهـذا يعنـي أنهـم تخرجـوا مـن الكليـات أو املعاهد التـي تمكَّ
األشـخاص الذيـن زاولـوا مهنـة التدريـس بسـبب النقـص يف عـدد امُلدّرسـين النظامييـن 13% )302 شـخصا(؛ واصطلـح ىلع 

تسـميتهم يف هـذه الدارسـة مدرسـين غيـر نظاميين. 

يف شـمال شـرق سـورية؛ تواجـدت أىلع نسـبة للمدرسـات اإلناث يف مـدارس مخيمـات منطقـة الركبان؛ حيث بلغت نسـبة 
اإلنـاث 73% )44 مدّرسـة( مـن مجمـوع الكـوادر التعليميـة هنـاك، وبلغـت نسـبة اإلنـاث ضمـن الكـوادر التعليميـة يف مدارس 
مخيمـات منطقـة مركـز الحسـكة 54% )15 مدّرسـة(، فيما تواجدت أقل نسـبة للمدرسـات اإلناث يف مـدارس مخيمات منطقة 

منبـج؛ حيـث بلغـت نسـبة اإلنـاث 20% )3 مدّرسـات( فقط مـن مجموع الكـوادر التعليميـة هناك.

شكل 56: الحالة الوظيفية للمدرسين
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يعنـي مصطلـح »امُلدرسـون النظاميـون« يف هـذا التقريـر امُلدرسـون الذيـن تـّم توظيفهـم قبـل الحـرب الدائرة يف سـوريا 
بعقـود دائمـة مـع مديريـة التربيـة التابعـة للنظـام السـوري، حيـث خضع هـؤالء املعلمـون ملسـابقة توظيف نظمتهـا وزارة 
التربيـة التابعـة للنظـام ووقعـوا عقـود عمـل دائمة؛ وقـد خضعوا لهذه املسـابقة بعـد االنتهاء مـن دراسـتهم يف الجامعات 
أو املعاهـد املتوسـطة )كليـات اآلداب والعلـوم والفنـون ومعاهـد إعـداد املدرسـين( التـي تؤهلهـم لتعليـم الطـالب وفقـا 
لتخصصاتهـم. وبعـد اندالع الحرب يف سـوريا؛ أنشـأت مديريـات التربية التابعة للحكومة السـورية املؤقتـة )حكومة املعارضة( 
معاهـد إعـداد امُلدرسـين وفـروع لكليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية يف املناطـق التـي تقـع خـارج سـيطرة النظـام السـوري 
يف محافظتـي إدلـب وحلـب لتأهيـل امُلدرسـين وسـّد الفجـوة يف نقـص الكـوادر التدريسـية؛ واعُتِبـر خريجو هـذه املعاهد 
والكليـات مدرسـين نظامييـن. باختصـار ُيعـّرف املدرسـون النظاميون بأنهـم تخرجوا من كليـات أو معاهـد تؤهلهم ملزاولة 
مهنـة التدريـس؛ وكل مـا عـدا ذلك هم مدرسـون غيـر نظاميون. ما يميـز املدّرسـين النظاميين قدرتهـم ىلع إدارة الصفوف 
ومعرفتهـم لألسـاليب الفّعالـة يف التعامـل مـع الطالب من كافة األعمـار وكافة الحـاالت، حيث يتضمن تعليمهم مادة تسـمى 
طرائـق التدريـس عـدا عـن كون بعض املدرسـين حاصليـن ىلع دبلـوم التأهيل التربـوي. يعّرف الحـد األدنى ملعاييـر التعليم 
INEE 37 ، طرائـق التدريـس » أسـاليب التدريـس هـي املقاربـة التـي تـم اختيارهـا واسـتخدامها يف تقديـم محتـوى التعّلـم 

لتشـجيع اكتسـاب املعرفة واملهـارات لـدى كل املتعلمين«.
قبـل الحـرب يف سـوريا؛ كانـت مديريـة التربيـة التابعـة للنظام السـوري ُتبـرم عقود عمـل مؤقتة مـع بعض األشـخاص الغير 
متخصصيـن بالعمليـة التعلميـة ويتـم تعيينهـم يف املناطق التي تعاني مـن نقص حاد يف امُلدرسـين، وعادًة مـا يتم إبرام 
عقـود قصيـرة األمـد مـع بعض طـالب الجامعـة ليحلـوا محل امُلدرسـات الحاصـالت ىلع إجـازة األمومـة يف حال عـدم توفر 
البديـل املناسـب مـن املدرسـين املؤهلين؛ وُسـّمّي هؤالء باملدرسـين غيـر النظامييـن، كما ُسـمح لخريجي املـدارس الثانوية 
وطلبـة الجامعـات الذيـن لـم ينهـوا دراسـتهم بسـبب الصـراع بالتدريـس يف املـدارس، وُيعـرف هـؤالء أيضـا باملدرسـين غير 

النظاميين.

37.       https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf

التحصيل العلمي للمدرسين غير النظاميين03
تبيـن مـن خـالل الدراسـة أن 26% )78 مدرسـا غير نظاميـا( من املدرسـين غير النظامييـن حاصلين ىلع شـهادات من جامعات 
أو معاهـد غيـر مختصـة بالتدريـس )أي أنهـم أنهـوا تعليمهـم العالـي يف جامعـات ومعاهد غيـر مختصة بتدريـس الطالب(، 
كمـا وأّن 49% )147 مدرسـا غيـر نظاميـا( هـم طـالب تعليم عالي غيـر متخرجين )طـالب كليـات ومعاهد(، وال يوجـد لدى %25 

(77 مدرسـا غيـر نظاميا( إال شـهادة ثانويـة أو مسـتوى تعليمي أقل.

حملـة الشـهادة الجامعيـة أو شـهادات املعاهد غير املتخصصـة بالتعليم: الفـرق بينهم وبين واملدرسـين النظاميين 
هـو غيـاب التخصـص العلمـي للمـادة التعليميـة لـدى هـؤالء األشـخاص وعـدم معرفتهـم لطرائـق التدريـس التـي يتعّلمهـا 
املدرسـون النظاميـون ضمـن كلياتهـم أو معاهدهـم، من املمكـن إخضاع هذا القسـم من املدّرسـين غير النظامييـن لعدد من 
الـدورات يف طرائـق التدريـس وكيفيـة إدارة الحصـة الصفيـة والتعامـل مع الطـالب مما قد يجعلهـم أكثر كفـاءة يف العملية 

لتعليمية. ا

طـالب الجامعـات أو املعاهـد: تواجـد عـدد كبير من طـالب الكليات أو املعاهـد يف املناطـق الخارجة عن سـيطرة النظام 
السـوري ممـن لم تسـمح لهم األوضـاع األمنية من إتمام دراسـتهم يف الكليـات أو املعاهد الواقعة يف مناطق سـيطرة النظام 
السـوري ممـا أدى إلـى مزاولتهـم مهنـة التدريـس وهم مازالـوا طالب نتيجـة نقص الكـوادر التدريسـية وحاجتهـم للعمل، قد 
يكـون مـن املفيـد تأهيـل هـؤالء الطـالب للتدريـس يف املراحـل املبتدئة بعـد إخضاعهم لعـدد مـن الـدورات الضرورية يف 

مجـال التعليم.

شكل 57: التحصيل العلمي للمدرسين غير النظامين
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حملـة الشـهادة الثانويـة ومـا دون ذلـك: يف بعـض األحيـان يتـم اسـتخدام حملة الشـهادة الثانويـة لتدريـس الصفوف 
األولـى مبـادئ القـراءة والحسـاب فقـط وذلـك بعـد إخضاعهم لعـدد من الـدورات، فيمـا ال يصلح األشـخاص الذيـن ال يمتلكون 

شـهادة ثانويـة ىلع األقـل ملزاولـة مهنـة التدريس.
يف شـمال غرب سـورية؛ بلغ عدد املدرسـين غير النظامين 297 مدرسـا وهو ما يشـّكل 14% من مجموع املدرسـين هناك؛ من 
مجمـوع املدرسـين غيـر النظاميـن يف مدارس املخيمـات الغربية 78 مدرسـا حاصلين ىلع شـهادة جامعية أو شـهادة معهد 
متوسـط؛ و147 طالـب جامعـي أو معاهـد متوسـطة لم يتمكنوا من إتمـام تعليميهم العالي بسـبب الحرب الدائـرة؛ و77 مدّرس 

حاصلين ىلع شـهادة تعليـم ثانوية أو مسـتوى تعليمي أقل.
يف شـمال شـرق سـورية؛  تواجد مدّرسـين غيـر نظاميين يف مـدارس مخيمات منطقة مركز الحسـكة فقط؛ فيمـا كان جميع 
املدّرسـين يف مـدارس املخيمـات الشـرقية األخـرى نظامييـن؛ وبلـغ عدد املدّرسـين غيـر النظامييـن ضمن مـدارس مخيمات 
منطقـة مركـز الحسـكة 5 مدرسـين؛ منهـم 3 مدرسـين حاصلين ىلع شـهادة جامعية أو شـهادة معهد؛ و2 طـالب جامعات أو 

معاهـد متوسـطة لـم يتمكنـوا من إتمـام تعليميهم العالي بسـبب الحـرب الدائرة.

شكل 58: أداء املدرسين غير النظامين من وجهة نظر املدراء

1. استطالع رأي املدراء: يف حال وجود مدرسين غير نظاميين يف مدرستك كيف تقيم أدائهم التدريسي
مـن خـالل اسـتطالعات38 الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مـع مـدراء املـدارس؛ سـألوهم عـن تقيمهـم للمسـتوى التدريسـي 
للمدرسـين غيـر النظامييـن، أفـاد 61% )96 مديـرًا( مـن املـدراء الذين تم اسـتطالع آرائهم أن مدراسـهم ال تحتوي مدرسـين غير 
نظامييـن؛ 36% )57 مديـرًا( أفـادوا أن املسـتوى التدريسـي للمدرسـين غيـر النظاميـن جيـد؛ 3% )5 مـدراء( أفـادوا أن املسـتوى 
التدريسـي للمدرسـين غيـر النظامييـن متوسـط، يذكر أن اسـتطالع الرأي هذا شـمل مـدارس املخيمات الغربية فقـط؛ حيث ال 

تحتـوي معظـم املـدارس يف املخيمـات الشـرقية ىلع مدرسـين غيـر نظاميين.

38.      أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 158 مديرًا ضمن مدارس املخيمات التي شملتها الدراسة، منهم 12% إناث و88% ذكور.
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المدّرسون الذين يتقاضون رواتب04
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 87% )1,960 مـدّرس( من املدّرسـين يف مـدارس املخيمات التي شـملها التقييم تقاضـوا رواتب من 

مصـادر متعـددة خالل العـام الدراسـي 2018-2019، 13% )295 مدّرس( لـم يتقاضوا رواتب.

يف شـمال غـرب سـورية؛ بلـغ عـدد املدّرسـين الذيـن ملـم يتلقـوا رواتـب خـالل العـام الدراسـي 2018-2019؛ ضمـن مـدارس 
املخيمـات 232 مدّرسـا؛ منهـم 97 مدرسـا يف مـدارس مخيمـات تجمـع خربة الجـوز؛ و35 مدّرسـا يف مدراس مخيمـات تجمع 
الكرامـة؛ و27 مدّرسـا يف مـدارس مخيمـات تجمـع أطمـة؛ و15 مدّرسـا يف مـدارس مخيمـات كل مـن تجمعـي معـرة النعمان 
وسـلقين؛ و12 مدّرسـا يف مـدارس تجمـع مخيمـات سـرمدا؛ و11 مدّرسـا يف مـدارس مخيمـات تجمـع حـارم؛ و7 مدّرسـين يف 
مـدارس مخيمـات كل مـن تجمعـي قـاح وأريحـا؛ و4 مدّرسـين يف مـدارس مخيمـات تجمـع معـرة تمصريـن؛ و2 مدّرسـين يف 

مـدارس تجمـع مخيمـات الرحمة. 
يف شـمال شـرق سـورية؛ لـم يتلق كافة املدّرسـين يف مـدارس مخيمات منطقـة الركبان رواتـب خالل العام الدراسـي 2018-
2019؛ ولـم يتلـق 3 مدرسـين يف مـدارس مخيمـات منطقـة رأس العيـن رواتبـا؛ فيمـا تلقـى كافـة املدرسـين يف املـدارس 

املخيمـات األخـرى رواتبهم.

شكل 59: تلقي املدرسين رواتب شهرية
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الجهات الداعمة للرواتب05
أظهـرت نتائج الدراسـة أَن 57% )1,125 مدّرسـا( تدفـع رواتبهم املنظمات اإلنسـانية املحلية، و26% )512 مدّرسـا( تدفع رواتبهم 
الحكومـة التركيـة، و8% )154 مدّرسـا( تدفـع رواتبهـم منظمـات دوليـة، و5% )101 مدّرسـا( تدفع رواتبهـم التربية الحـرة، %3 )59 
مدّرسـا( تدفـع رواتبهـم الجهة املسـيطرة؛ و9 مدرسـين يتلقـون رواتبهم من جهـات أخرى بعضهـا مبادرات أهليـة أو من أفراد 

متبرعين.

بحسـب الحـد األدنـى ملعاييـر التعليـمINEE 39 ، »يتـم تأميـن تعويـض مالئـم وكاٍف ليمّكـن املعلميـن وسـائر العامليـن يف 
التعليـم مـن التركيـز ىلع عملهـم مـن دون الحاجـة إلى السـعي خلف مـوارد دخـل إضافية لتأميـن حاجاتهم األساسـية. عند 
الحاجـة، يجـب تأسـيس أو تطويـر نظـام دفـع مالئـم للمعلميـن وسـائر العامليـن يف التعليم بأسـرع وقت ممكـن. يجب ىلع 
نظـام الدفـع أن يحتـرم واقـع أنـه لسـلطات التعليم املسـؤولية الرئيسـية يف ضمـان التعويض. يضع التنسـيق بيـن األطراف 
املعنيـة، بمـا يف ذلـك سـلطات التعليـم، النقابات، أعضـاء املجتمـع، اللجـان والجمعيـات، ووكاالت األمم املتحـدة واملنظمات 
غيـر الحكوميـة، حجـر األسـاس لسياسـة التنسـيق واملمارسـة املسـتدامة، ويسـاعد يف االنتقال مـن التعايف إلـى التنمية.«

شكل 60: الجهات الداعمة للرواتب

39.      https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010(HSP)-Arabic_HiRes.pdf
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يف شـمال غـرب سـورية؛ تدفـع املنظمات املحليـة رواتب 60% )1,093 مدّرسـا( من املدّرسـين ضمن مدارس املخيمـات؛ ويتركز 
نشـاط املنظمـات املحليـة يف مـدارس مخيمات ريف إدلـب، وتدفع الحكومـة التركية رواتب 28% )512 مدّرسـا( من املدّرسـين 
ضمـن مـدارس املخيمـات؛ ويتركز نشـاط الحكومـة التركية يف مـدارس مخيمات ريف حلب الشـمالي؛ حيث تدفـع رواتب كافة 
املدّرسـين ضمـن مـدارس مخيمـات تجمـع ديـر البلـوط؛ ورواتـب 467 مدّرسـا ضمن مـدارس مخيمـات تجمـع اعـزاز؛ ورواتب 26 
مدّرسـا ضمـن مـدارس مخيمات تجمـع الباب وجرابلـس، وتدفع املنظمـات الدولية رواتب 6% )111 مدّرسـا( فقط من املدّرسـين 
ضمـن مـدارس املخيمـات؛ ويتركـز نشـاط املنظمـات الدولية يف مـدارس مخيمات ريـف إدلب، وتدفـع التربية الحـّرة رواتب %6 
(101 مدّرسـا( فقـط مـن املدّرسـين ضمـن مـدارس املخيمـات؛ ويتركـز نشـاط التربيـة الحـّرة يف مـدارس مخيمـات ريف حلب 

الشـمالي، وتبـرع شـخص برواتـب 9 مدّرسـين ضمن مدرسـة دلبيا التابعـة لتجمع مخيمات سـلقين.
يف شـمال شـرق سـورية؛ تدفـع الجهـة املسـيطرة )أو ما ُتسـمى بقـوات سـورية الديمقراطيـة SDF( رواتب كافة املدّرسـين 
ضمـن مـدارس مخيمـات مناطـق املالكيـة وتل أبيـض ومنبج؛ ويبلـغ عدد املدرسـين الذيـن تدفع رواتبهـم SDF؛ 59 مدّرسـا، 
فيمـا تدفـع املنظمات اإلنسـانية املحليـة رواتب كافة املدّرسـين يف مدارس مخيمات منطقـة مركز دير الـزور والبالغ عددهم 
32 مدّرسـا، وتدفـع املنظمـات الدوليـة رواتـب كافـة املدّرسـين يف مـدارس مخيمـات منطقتـي مركـز الحسـكة ورأس العين 

والبالـغ عددهم 43 مدّرسـا.

متوسط رواتب المدرسين06
أظهـرت نتائـج الدراسـة أن املنظمـات الدوليـة تدفـع أىلع متوسـط لرواتـب املدرسـين، حيـث بلـغ متوسـط الرواتـب لديهـا 
111,154 ليـرة سـورية وهـو ما يعـادل 167 دوالرًا أمريكيا تقريبا، جـاء باملرتبة الثانيـة املنظمات املحلية بمتوسـط رواتب 78,313 
ليـرة سـورية؛ وهـو مـا يعـادل 118 دوالرًا أمريكيـا؛ يذكـر أن سـعر صـرف 1 دوالر أمريكـي يف فترة جمـع البيانات كان ُيعـادل 664 

ليـرة سـورية تقريبا.

ينـص الحـد األدنـى ملعاييـر التعليـم INEE »ىلع ضـرورة مجابهـة عوامـل السـوق »يمكـن للتعويـض أن يكـون ماليـا أو غير 
مالـي. يجـب ىلع النظـام أن يكون متسـاويا ومسـتداما. عنـد تطبيقها، يجـب ىلع سياسـات التعويض وضع سـابقة ويتوقع 
مـن املعلميـن املؤهليـن وسـائر العاملين يف التعليـم أن يحافظوا عليهـا. يف ظروف النـزوح، قد ينتقل املعلمـون املؤهلون 
وسـائر العامليـن يف التعليـم إلـى حيـث توجد أجـور أىلع، حّتى لـو اضطرهم األمـر إلى عبور الحـدود. من املهـم األخذ بعين 
االعتبـار قـوى السـوق مثـل: كلفـة املعيشـة، الطلـب ىلع املعلميـن واألخصائييـن اآلخريـن، مسـتويات األجـور يف مهن ذات 

كفـاءة مماثلـة، مثـل العنايـة بالصحـة، توافر املعلميـن املؤهلين وسـائر العامليـن يف التعليم«.

شكل 61: متوسط رواتب املدرسين
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مـا يميـز الرواتـب التـي تدفعها الحكومـة التركية أنها أكثر اسـتقرارًا واسـتدامة؛ تدفـع التربية التركيـة رواتب املدرسـين بالليرة 
التركيـة؛ ويتـم تحويـل الرواتـب إلى حسـابات مصرفية خاصة باملدرسـين يف شـركة البريد التركيـة PTT؛ والتـي فتحت فروعا 
يف ريـف حلـب الشـمالي، فيمـا أبلغـت مصـادر املعلومـات يف املـدارس التـي تتلقى دعما مـن منظمـات محليـة ودولية أو 
مـن التربيـة الحـرة أن دعـم الرواتب غير مسـتقر ويرتبـط بالجهة املانحـة، وعادًة مـا تتأخر الرواتـب ألكثر من شـهرين، وتنقطع 
الرواتـب أثنـاء العطلـة الصيفيـة حيـث يتـم صـرف الرواتـب للمدرسـين بحسـب أيام الـدوام املدرسـي مما يشـكل عائقـا أمام 
املدرسـين ويدفعهـم للبحـث عـن مهـّن أخـرى، يذكر أن قسـم كبير مـن املدرسـين املختصين ببعـض املواد توجهـوا للعمل 
مـع جهـات أخرى ُتقـدم رواتب مرتفعة وأكثر اسـتقرارًا، وقد شـكل غياب هؤالء املدرسـين فجوة كبيرة يف العمليـة التعليمية، 
وتوّجـه القسـم األكبر من مدرسـي اللغـات األجنبية للعمـل لدى املنظمـات الدولية بأعمـال مكتبية )غير التدريس( مما شـكل 
نقصـا يف عـدد مدرسـي اللغـات األجنبـة، وتوجه القسـم األكبر من املرشـدين النفسـيين للعمل مـع منظمات إنسـانية خارج 

مجـال التعليـم )يف املجـال الطبي أو قطـاع الحماية(.
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شكل 62: استطالع رأي املدرسين؛ تلبية الرواتب ملتطلبات الحياة اليومية

2. استطالع رأي املدرسين: هل يتناسب الراتب/ الحوافز التي تتلقاها مع متطلبات الحياة اليومية:
مـن خـالل اسـتطالعات40 الـرأي التي أجراهـا الباحثون مع املدرسـين؛ سـألوهم فيمـا إذا كانت الرواتـب التي يتلقونها تتناسـب 
مـع متطلبـات الحيـاة اليوميـة، أفـاد 10% )47 مدرسـا( فقـط مـن املدرسـين أن الرواتب تتناسـب مع متطلبـات الحيـاة اليومية؛ 

فيمـا أفـاد 90% )428 مدرسـا( أن الرواتـب ال تتناسـب مـع متطلبات الحيـاة اليومية.

40.       أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطالع رأي مع 475 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 41% من املدرسين الذين تم استطالع آرائهم إناث؛ و59% ذكور.
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ي المدّرسين مواد دعم إضافية )غير الرواتب(07
ّ

تلق
أظهـرت نتائج الدراسـة أن 12% )21 مدرسـة( فقـط من مجموع مدارس املخيمات التي شـملها التقييم يتلقى فيها املدّرسـون 
مـواد دعـم إضافيـة إلـى جانب رواتبهـم، فيما ال بتلق املدّرسـون ضمن 88% )148 مدرسـة( من املدارس أي مـواد دعم إضافية.

شكل 63: تلقي املدرسين مواد دعم إضافية غير الراتب
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نتيجـة تـردي األوضـاع املعيشـية يف املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظام؛ وعـدم تلبيـة الرواتب التـي يتلقاها املدرسـون 
ملتطلبـات الحيـاة اليوميـة-  باإلضافـة إلـى وجـود قسـم مـن املدرسـين ال يتلق أي رواتـب؛ تعمل بعـض الجهـات ىلع توزيع 
مـواد عينـة للمعلميـن ضمـن املـدارس لسـّد جـزء مـن متطلبـات الحيـاة اليوميـة لهـم؛ وحرصـا ىلع عـدم فقـدان الكـوادر 
التعليميـة مـن خـالل بحثهـا عـن مصـادر دخـل أخـرى أكثـر إدرارًا للمـال؛ وغالبا مـا يتم توزيـع هذه املـواد يف املـدارس التي 
ال يتلـقّ املدرسـون ضمنهـا رواتـب؛ أو أنهـم يتلقـون رواتـب متدنيـة باملقارنـة مـع مـدارس أخـرى، تـوزع عـدة جهـات بعض 

املسـاعدات التـي تكـون ىلع شـكل سـالل غذائيـة أو مـواد أخـرى كدعـم للقائميـن ىلع العمليـة التعليمية.
يف شـمال غـرب سـورية؛ يتلقى املدّرسـون مـواد دعم إضافية ضمن 19 مدرسـة مخيمـات فقط؛ 14 منهـا يف مخيمات تجمع 

اعـزاز؛ و3 مـدارس يف مخيمـات تجمـع الكرامة؛ ومدرسـة واحدة يف كل من تجمعـي مخيمات معرة تمصريـن وخربة الجوز.
يف شـمال شـرق سـورية؛ يتلقـى املدّرسـون مواد دعـم إضافية يف مدرسـتي مخيمات منطقـة املالكية فقط؛ فيمـا ال يتلق 

املدّرسـون أي مـواد دعم إضافيـة يف كافة مدارس املخيمـات األخرى.
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األولويات01
تصـدرت الحاجـة إلـى كتب املناهج املدرسـية قائمـة األولويات وبرزت بشـكل كبير يف كافـة مدارس مخيمـات محافظة إدلب 
ومخيـم األتـارب يف ريـف حلـب الغربـي؛ كما تصـدرت الحاجة إلـى كتب املناهج مـدارس مخيمـات منطقتي املالكيـة ومنبج، 
وجـاء باملرتبـة الثانيـة لقائمـة األولويـات الحاجـة إلـى توفيـر قرطاسـية للطـالب؛ وقد تصـدرت قائمـة األولويـات يف مدارس 
مخيمـات تجمعـات أريحـا والكرامـة وخربـة الجـوز وقـاح ودير البلـوط، وجـاء باملرتبة الثالثـة الحاجـة لتأمين رواتب للمدرسـين؛ 
وتصـدرت قائمـة األولويـات يف مدارس مخيمـات تجمعات معرة النعمـان واألتارب باإلضافـة ملدارس مخيمات منطقـة الركبان.
تصـدرت الحاجـة إلـى تأميـن مناهـج دراسـية مالئمـة قائمـة األولويـات يف مـدارس مخيمـات مناطـق مركز ديـر الـزور ومركز 
الحسـكة وتـل أبيـض، كما تصدر الحاجـة إلى وقف التجنيـد اإلجباري لألطفال قائمـة األولويات يف مـدارس مخيمات منطقتي 
تـل أبيـض ومركـز ديـر الـزور، وكان هنـاك حاجة ماسـة لتأمين أماكـن تعليمية آمنـة يف مخيمـات منطقة معـرة النعمان ىلع 

اعتبـار أن املنطقـة كانـت تتعـرض للقصف بشـكل يومـي يف فترة جمـع البيانات.

شكل 64: أولويات مدارس املخيمات املقّيمة



96 تم إعداده من قبل وحدة إدارة املعلومات 
يف وحدة تنسيق الدعم

التوصيات02
زار باحثـو وحـدة إدارة املعلومـات IMU؛ 598 مخيما يف كافة املناطق الخارجة عن سـيطرة النظـام؛ ملعرفة عدد املخيمات 
التـي تحتـوي ىلع املـدارس وجمـع معلوماتهـا، تبيـن أن 462 مخيمـا ال يحتـوي ىلع مـدارس و136 مخيمـا فقـط تحتوي 
ىلع مـدارس بلـغ عددهـا 169 مدرسـة؛ 8% فقط من مـدارس املخيمـات أبنيتها نظاميـة )تنطبق عليهـا معايير املدارس 
النظاميـة(؛ فيمـا كانـت 92% مـن املـدارس عبـارة عن مجموعـة من الخيـم أو الغـرف االسـمنتية )ال تنطبق عليهـا معايير 
املـدارس النظاميـة(؛ 51% مـن مـدارس املخيمـات تم تعليـق الدوام فيها بسـبب الظروف الجوية السـيئة أو ألسـباب أمنية 
لعـدة مـرات خـالل العـام الدراسـي املاضـي، وبلغ عـدد الطـالب ضمن مـدارس املخيمـات التي شـملتها الدراسـة 54,988 
طالـب وطالبـة يتلقـون تعليمهـم يف أماكـن تعليميـة مؤقتـة. يجب العمـل ىلع تأمين مـدارس نظاميـة لألطفال 
النازحيـن ىلع اعتبـار أن مخيمـات النـزوح أصبحـت املـالذ األخيـر لهـم وللحـّد مـن تسـرب األطفـال النازحين 
مـن املـدارس؛ كمـا يجب كمـا يجب العمـل ىلع دعم مـدارس املخيمات بشـكلها الحالـي بكافـة االحتياجات 

العاجلـة والضروريـة ريثما يتـم تأمين البدائل املناسـبة.

مـن خـالل نتائـج قطاع امليـاه واإلصحاح يف مـدارس املخيمات تبيـن أن 67% من مـدارس املخيمات التي شـملها التقييم 
تحصـل ىلع ميـاه الشـرب واالسـتخدام عـن طريق صهاريـج؛ وال تسـتطيع هـذه الصهاريج الوصـول للمـدارس عند هطول 
األمطـار والعواصـف الثلجيـة، و7% مـن املـدارس ال يتوفـر فيهـا ميـاه ويحضر الطـالب املياه معهـم من منازلهـم، و22% من 
املـدارس يبلـغ عـدد الطـالب فيهـا لـكل صنبور أكثر مـن 100 طالب لـكل، و15% مـن املـدارس ال تحتوي ىلع صنابيـر مياه، 
و24%  مـن املـدارس ال تحتـوي ىلع دورات ميـاه، يجـب إيـالء عنايـة خاصـة بقطـاع امليـاه واإلصحاح ضمـن مدارس 
املخيمـات للحـّد من انتشـار األمراض بيـن األطفال يف بيئة تفتقـد للخدمات الصحية األساسـية، ويجب ىلع 
مرافـق الصـرف الصحي أن تكـون متاحة للوصول لألشـخاص ذوي اإلعاقات، ويجب أن تحافـظ ىلع الخصوصية 

والكرامة والسـالمة.

تعتبـر مـدارس املخيمـات بكافـة أشـكالها أقـل عـزالً لعوامـل الجـو السـيئة مـن املـدارس النظاميـة التـي تتواجـد ضمن 
املـدن والقـرى، فبرغـم وجـود غـرف اسـمنتية يف بعـض مـدارس املخيمـات إال أن هذه الغـرف غالبـا تكـون متباعدة وال 
تشـّكل كتلـة بنـاء واحدة، أظهرت النتائج أن 29% من األبنية املدرسـّية املسـتخدمة ضمن مخيمات الشـمال السـوري التي 
شـملتها الدراسـة عبـارة عـن خيمـة أو أكثر، 15% غرف اسـمنتية مسـقوفة بألـواح توتياء، 14% غرف اسـمنتية ذات أسـقف 
اسـمنتية، 11% غـرف مسـبقة الصنـع أو مـا تعـرف بكرفانـات، 10% غـرف طينيـة، 6% صيوانـات كبيـرة، 4% غـرف اسـمنتية 
مغطـاة بعـازل مطـري، 4% بنـاء مهجـور تـم تحويلـه ملدرسـة، وخـالل العـام الدراسـي 2019- 2020؛ لـم تتضمـن خطـط 
االسـتجابة ضمـن كافـة املـدارس يف املناطـق الخارجة عن سـيطرة النظام توزيعا لوقـود التدفئة، من خالل اسـتطالعات 
الـرأي التـي أجراهـا الباحثـون مـع الطـالب عن األسـباب التـي أدت إلـى تغيبهـم عـن املدرسـة. أفـاد 49% )402 طالبا( من 
الطـالب أنهـم تغيبـوا ألنهـم كانـوا مرضـى يف ذلـك اليـوم؛ وأفـاد 21% )172 طالبا( مـن الطالب أنهـم تغيبـوا ألن الطقس 
كان سـيئا جـدًا، يجـب تأميـن العزل املناسـب من العوامـل الجوية يف الغـرف الصفية ضمن مـدارس املخيمات، 
كمـا يجـب تزويد املدارس بوسـائل التدفئة املناسـبة والكميـات الكافية من وقـود التدفئـة لحماية األطفال 

مـن املرض.

جـاء يف مقدمـة الصعوبـات التـي يواجههـا الطـالب يف الحصـول ىلع التعليم السـليم ضمن مـدارس مخيمات الشـمال 
السـوري التـي شـملتها الدراسـة النقـص يف املـواد التعليميـة والكتـب والقرطاسـية، بحسـب تقريـر التعليـم املشـترك 
الخـاص باألطفـال خـارج املدرسـة )جينـا( »أفـاد 29% )1,349 طفـاًل( مـن األطفـال أنهـم انقطعـوا عـن املدرسـة من أجل 
العمـل إلعالـة أسـرهم؛ وهـذا مـا أّكد عليـه 29% )1,689 شـخصا( من مقدمـي الرعايـة، وأفـاد 21% )971 طفاًل( مـن األطفال 
أنهـم انقطعـوا عـن املدرسـة ألن الوصـول إلى املدرسـة مكّلـف وال يمتلكون املـال؛ وهذا ما أّكـد عليه 13% )765 شـخصا( 
مـن مقدمـي الرعايـة، وأفـاد 17% )771 طفاًل( أنهم انقطعوا عن املدرسـة لوجود رسـوم مالية ُيطلب دفعها يف املدرسـة 
وال يسـتطيع الطـالب تأميـن هـذه الرسـوم؛ وهو مـا أّكد عليه 8% )459 شـخصا( مـن مقّدمـي الرعاية«. يجـب تأمين عدد 
كايف مـن نسـخ املنهـاج املدرسـي مـع بدايـة كل عـام دراسـي وتوزيعهـا بشـكل مجانـي لكافـة الطـالب 
وبكافـة املراحـل، إن تكاليـف العمليـة التعليميـة يجـب أن تتناسـب مـع دخـل املواطنيـن ويعتمـد معظـم 
سـكان املخيمـات ىلع املسـاعدات اإلنسـانية ممـا يفـرض توفيـر كافـة احتياجـات التعليم بشـكل مجاني.
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بلـغ عـدد الطـالب ذوو اإلعاقـة ضمـن مـدارس املخيمـات التـي شـملها التقييـم 518 طالبـا وطالبـًة؛ كما أن أىلع نسـبة 
للطـالب ذوي اإلعاقـة ممـن يعانـون مـن إعاقـة حركية وقـد شـكلت نسـبتهم 40% )205 طالبا( مـن مجمـوع الطالب ذوي 
اإلعاقـة، وبحسـب تقريـر التعليـم املشـترك الخـاص باألطفـال خـارج املدرسـة  )جينـا( » لـم يلتحـق 30% )104 طفل( من 
األطفـال ذوو اإلعاقـة باملـدارس ألنهـا غيـر مجهـزة السـتقبال األطفـال ذوو اإلعاقـة، كذلـك التحـق 40% )150 طفـل( مـن 
األطفـال ذوو اإلعاقـة باملـدارس وانقطعـوا عنهـا ألنها غيـر مجهزة السـتقبال األطفـال ذوو اإلعاقة«. يجـب تأمين بيئة 
تعليميـة مناسـبة لألطفـال ذوو اإلعاقـة وتأميـن كـوادر مدربـة لتلبيـة احتياجاتهـم وتعليمهم بحسـب نوع 

اإلعاقة.

أظهـرت نتائـج الدراسـة أن 13% )295 مدّرسـا( مـن املدّرسـين يف مـدارس مخيمات الشـمال السـوري التي شـملها التقييم 
لـم يتقاضـوا رواتبهـم خالل العام الدراسـي 2019-2020، وأفاد 90% )428 مدرسـا( من املدّرسـين الذين تم اسـتطالع آرائهم 
بـأن الرواتـب ال يتناسـب مـع متطلبـات الحيـاة اليوميـة. يجـب العمـل ىلع تأميـن نظام مالي متسـاوي ومسـتدام، 
ففـي ظـروف النـزوح قـد ينتقـل املعلمـون املؤهلـون وسـائر العامليـن يف التعليـم إلـى حيث توجـد أجور 
أىلع، حّتـى لـو اضطرهـم األمـر إلى عبـور الحدود )مـدارس املخيمات مجـاورة للحدود(. من املهـم األخذ بعين 
االعتبـار قـوى السـوق مثل: كلفـة املعيشـة، الطلب ىلع املعلميـن ومسـتويات األجور يف مهـن ذات كفاءة 

مماثلـة، مثل العنايـة بالصحة.
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خريطة 1: مدارس مخيمات تجمعي الرحمة والكرامة

توضـح الخريطـة اآلتيـة ترسـيم مخيمـات تجمعـي الكرامـة والرحمة، حيـث تم ترسـيم املخيمات من قبـل باحثي وحـدة إدارة 
املعلومـات عبـر التحـرك حـول املخيمـات، يرمـز كل مضّلـع إلـى أحـد مخيمات التجمعـات، ويعبـر التـدرج اللونـي للمضلع عن 
أعـداد األطفـال يف سـن املدرسـة ضمـن املخيـم فيمـا يعبـر اللـون الرمادي عـن عدم توفـر معلومـات عن األطفال يف سـن 
املدرسـة، ويعبـر حجـم املربـع األزرق الـذي يحتـوي الحـرف »S«، عـن الطاقـة االسـتيعابية ملـدارس املخيمات التـي تضمنها 
التقريـر. توضـح الدوائـر املخططـة حـول املـدارس مسـاحة 200 متر حـول موقع املدرسـة، وهذه املسـاحة ال تتبع للمدرسـة 

إنمـا وضعـت لتوضيـح األماكـن املحيطة باملدرسـة فقط.
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خريطة 2: مدارس مخيمات تجمع سلقين

توضـح الخريطـة اآلتيـة ترسـيم مخيمـات تجمع سـلقين، حيث تم ترسـيم املخيمات مـن قبل باحثـي وحـدة إدارة املعلومات 
عبـر التحـرك حـول املخيمـات، يرمـز كل مضلع إلى أحـد مخيمات التجمع، يعبـر التدرج اللونـي للمضلع عن أعـداد األطفال يف 
سـن املدرسـة ضمـن املخيـم فيمـا يعبر اللـون الرمادي عن عـدم توفر معلومـات عن األطفال يف سـن املدرسـة، ويعبر حجم 
املربـع األزرق الـذي يحتـوي الحـرف »S«، عـن الطاقـة االسـتيعابية ملـدارس املخيمـات التـي تضمنهـا التقريـر. توضـح الدوائر 
املخططـة حـول املـدارس مسـاحة 200 متـر حـول موقـع املدرسـة، وهذه املسـاحة ال تتبـع للمدرسـة إنما وضعـت لتوضيح 

األماكـن املحيطة باملدرسـة فقط.
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خريطة 3: مدارس مخيمات تجمع قاح

توضـح الخريطـة اآلتيـة ترسـيم مخيمـات تجمع قـاح، حيث تم ترسـيم املخيمات مـن قبل باحثـي وحـدة إدارة املعلومات عبر 
التحـرك حـول املخيمـات، يرمـز كل مضلـع إلـى أحـد مخيمـات التجمـع، يعبر التـدرج اللونـي للمضلع عـن أعـداد األطفال يف 
سـن املدرسـة ضمـن املخيـم فيمـا يعبر اللـون الرمادي عن عـدم توفر معلومـات عن األطفال يف سـن املدرسـة، ويعبر حجم 
املربـع األزرق الـذي يحتـوي الحـرف »S«، عـن الطاقـة االسـتيعابية ملـدارس املخيمـات التـي تضمنهـا التقريـر. توضـح الدوائر 
املخططـة حـول املـدارس مسـاحة 200 متـر حـول موقـع املدرسـة، وهذه املسـاحة ال تتبـع للمدرسـة إنما وضعـت لتوضيح 

األماكـن املحيطة باملدرسـة فقط.
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خريطة 4: مدارس مخيمات تجمع أطمة

توضـح الخريطـة اآلتيـة ترسـيم مخيمـات تجمـع أطمـة، حيث تم ترسـيم املخيمـات من قبـل باحثـي وحـدة إدارة املعلومات 
عبـر التحـرك حـول املخيمـات، يرمـز كل مضلع إلى أحـد مخيمات التجمع، يعبـر التدرج اللونـي للمضلع عن أعـداد األطفال يف 
سـن املدرسـة ضمـن املخيـم فيمـا يعبر اللـون الرمادي عن عـدم توفر معلومـات عن األطفال يف سـن املدرسـة، ويعبر حجم 
املربـع األزرق الـذي يحتـوي الحـرف »S«، عـن الطاقـة االسـتيعابية ملـدارس املخيمـات التـي تضمنهـا التقريـر. توضـح الدوائر 
املخططـة حـول املـدارس مسـاحة 200 متـر حـول موقـع املدرسـة، وهذه املسـاحة ال تتبـع للمدرسـة إنما وضعـت لتوضيح 

األماكـن املحيطة باملدرسـة فقط.



102 تم إعداده من قبل وحدة إدارة املعلومات 
يف وحدة تنسيق الدعم

خريطة 5: مدارس مخيمات تجمعي باب السالمة وجرابلس

توضـح الخريطـة اآلتيـة ترسـيم مخيمـات تجمعي باب السـالمة وجرابلس، حيـث تم ترسـيم املخيمات من قبـل باحثي وحدة 
إدارة املعلومـات عبـر التحـرك حـول املخيمـات، يرمـز كل مضلـع إلـى أحد مخيمـات التجمـع، يعبر التـدرج اللونـي للمضلع عن 
أعـداد األطفـال يف سـن املدرسـة ضمـن املخيـم فيمـا يعبـر اللـون الرمادي عـن عدم توفـر معلومـات عن األطفال يف سـن 
املدرسـة، ويعبـر حجـم املربـع األزرق الـذي يحتـوي الحـرف »S«، عـن الطاقـة االسـتيعابية ملـدارس املخيمات التـي تضمنها 
التقريـر. توضـح الدوائـر املخططـة حـول املـدارس مسـاحة 200 متر حـول موقع املدرسـة، وهذه املسـاحة ال تتبع للمدرسـة 

إنمـا وضعـت لتوضيـح األماكـن املحيطة باملدرسـة فقط.
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جدول )2( املخيمات التي تمت زيارتها واملخيمات التي تحتوي مدارس

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #

يحتوي مدرسة مخيم السد )غانا( العريشة العريشة مركز الحسكة الحسكة 1

يحتوي مدرسة مخيم الهول الهول الهول مركز الحسكة الحسكة 2

يحتوي مدرسة املبروكة رأس العين مركز رأس العين رأس العين الحسكة 3

يحتوي مدرسة مخيم تل أسود املالكية مركز املالكية املالكية الحسكة 4

يحتوي مدرسة مخيم نيروز املالكية مركز املالكية املالكية الحسكة 5

ال يحتوي مدرسة ابوقبيع أبو كبيع شرقي مركز الرقة مركز الرقة الرقة 6

ال يحتوي مدرسة الرشيد الرشيد مركز الرقة مركز الرقة الرقة 7

ال يحتوي مدرسة السوايف الرقة مركز الرقة مركز الرقة الرقة 8

ال يحتوي مدرسة الغابة الرشيد مركز الرقة مركز الرقة الرقة 9

ال يحتوي مدرسة القحطانية الرقة مركز الرقة مركز الرقة الرقة 10

ال يحتوي مدرسة ربيعة ربيعة مركز الرقة مركز الرقة الرقة 11

ال يحتوي مدرسة سوايف سوايف مركز الرقة مركز الرقة الرقة 12

ال يحتوي مدرسة قحطانية القحطانية مركز الرقة مركز الرقة الرقة 13

ال يحتوي مدرسة يعرب يعرب مركز الرقة مركز الرقة الرقة 14

ال يحتوي مدرسة الطويحينه الثورة مركز الثورة الثورة الرقة 15

ال يحتوي مدرسة الكدير املنصورة املنصورة الثورة الرقة 16

ال يحتوي مدرسة املنصورة املنصورة املنصورة الثورة الرقة 17

ال يحتوي مدرسة جنوب هنيدة املنصورة املنصورة الثورة الرقة 18

ال يحتوي مدرسة مخيم شرق الحمام املنصورة املنصورة الثورة الرقة 19

يحتوي مدرسة األقطان عين عيسى عين عيسى تل أبيض الرقة 20

ال يحتوي مدرسة احساس 1 أطمة الدانا حارم إدلب 21

ال يحتوي مدرسة احساس 2 أطمة الدانا حارم إدلب 22

ال يحتوي مدرسة االتحاد أطمة الدانا حارم إدلب 23

ال يحتوي مدرسة اإلخالص أطمة الدانا حارم إدلب 24

ال يحتوي مدرسة األمانة أطمة الدانا حارم إدلب 25

ال يحتوي مدرسة األمل أطمة الدانا حارم إدلب 26

ال يحتوي مدرسة األندلس أطمة الدانا حارم إدلب 27

ال يحتوي مدرسة األنفال أطمة الدانا حارم إدلب 28

ال يحتوي مدرسة البر والتقوى أطمة الدانا حارم إدلب 29

ال يحتوي مدرسة البراء أطمة الدانا حارم إدلب 30

يحتوي مدرسة البيان أطمة الدانا حارم إدلب 31

ال يحتوي مدرسة التكافل أطمة الدانا حارم إدلب 32

يحتوي مدرسة التنمية أطمة الدانا حارم إدلب 33

يحتوي مدرسة الجزيرة أطمة الدانا حارم إدلب 34

ال يحتوي مدرسة الحسون أطمة الدانا حارم إدلب 35

ال يحتوي مدرسة الحمزة أطمة الدانا حارم إدلب 36

ال يحتوي مدرسة الخليل أطمة الدانا حارم إدلب 37



104 تم إعداده من قبل وحدة إدارة املعلومات 
يف وحدة تنسيق الدعم

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #

يحتوي مدرسة الرسالة أطمة الدانا حارم إدلب 38

يحتوي مدرسة الريح املرسلة أطمة الدانا حارم إدلب 39

ال يحتوي مدرسة الزهور 1 أطمة الدانا حارم إدلب 40

ال يحتوي مدرسة الزهور 2 أطمة الدانا حارم إدلب 41

ال يحتوي مدرسة العربية أطمة الدانا حارم إدلب 42

ال يحتوي مدرسة العمر أطمة الدانا حارم إدلب 43

ال يحتوي مدرسة الغيث أطمة الدانا حارم إدلب 44

ال يحتوي مدرسة الفاروق عمر أطمة الدانا حارم إدلب 45

ال يحتوي مدرسة الفتح املبين أطمة الدانا حارم إدلب 46

يحتوي مدرسة الفرقان أطمة الدانا حارم إدلب 47

ال يحتوي مدرسة الفضل أطمة الدانا حارم إدلب 48

ال يحتوي مدرسة الفقراء واملحتاجين أطمة الدانا حارم إدلب 49

يحتوي مدرسة املرام أطمة الدانا حارم إدلب 50

يحتوي مدرسة املنتصر أطمة الدانا حارم إدلب 51

ال يحتوي مدرسة الندى أطمة الدانا حارم إدلب 52

يحتوي مدرسة الهبة أطمة الدانا حارم إدلب 53

ال يحتوي مدرسة الهديل أطمة الدانا حارم إدلب 54

ال يحتوي مدرسة الوحدة أطمة الدانا حارم إدلب 55

يحتوي مدرسة الوفاء أطمة الدانا حارم إدلب 56

ال يحتوي مدرسة اليمامة أطمة الدانا حارم إدلب 57

ال يحتوي مدرسة ام الشهداء أطمة الدانا حارم إدلب 58

يحتوي مدرسة إحسان 1 أطمة الدانا حارم إدلب 59

ال يحتوي مدرسة إحسان 2 أطمة الدانا حارم إدلب 60

يحتوي مدرسة أبي الفداء أطمة الدانا حارم إدلب 61

ال يحتوي مدرسة أطفالنا تناشدكم أطمة الدانا حارم إدلب 62

يحتوي مدرسة أورينت أطمة الدانا حارم إدلب 63

ال يحتوي مدرسة رام هللا أطمة الدانا حارم إدلب 64

ال يحتوي مدرسة ريف حلب الجنوبي أطمة الدانا حارم إدلب 65

ال يحتوي مدرسة ريف حماة الشمالي أطمة الدانا حارم إدلب 66

ال يحتوي مدرسة ريف حماة الغربي أطمة الدانا حارم إدلب 67

ال يحتوي مدرسة زمزم 1 أطمة الدانا حارم إدلب 68

ال يحتوي مدرسة زمزم 2 أطمة الدانا حارم إدلب 69

ال يحتوي مدرسة ساعدونا أطمة الدانا حارم إدلب 70

ال يحتوي مدرسة شذا الحرية أطمة الدانا حارم إدلب 71

ال يحتوي مدرسة شمس الحرية أطمة الدانا حارم إدلب 72

ال يحتوي مدرسة صابرون أطمة الدانا حارم إدلب 73

ال يحتوي مدرسة عباد هللا أطمة الدانا حارم إدلب 74

ال يحتوي مدرسة عطشان أطمة الدانا حارم إدلب 75

يحتوي مدرسة قافلة الرحمة أطمة الدانا حارم إدلب 76

ال يحتوي مدرسة قرية حمد العمار أطمة الدانا حارم إدلب 77
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ال يحتوي مدرسة مطوع 1 أطمة الدانا حارم إدلب 78

ال يحتوي مدرسة مطوع 2 أطمة الدانا حارم إدلب 79

ال يحتوي مدرسة يد بيد أطمة الدانا حارم إدلب 80

ال يحتوي مدرسة يوسف ونورا أطمة الدانا حارم إدلب 81

ال يحتوي مدرسة اإليثار أطمة الدانا حارم إدلب 82

يحتوي مدرسة العربية1 أطمة الدانا حارم إدلب 83

يحتوي مدرسة املجد أطمة الدانا حارم إدلب 84

ال يحتوي مدرسة اإلخالص 2 أطمة الدانا حارم إدلب 85

يحتوي مدرسة األسباط أطمة الدانا حارم إدلب 86

ال يحتوي مدرسة األنصار 1 أطمة الدانا حارم إدلب 87

يحتوي مدرسة الجنينة أطمة الدانا حارم إدلب 88

ال يحتوي مدرسة الجويد أطمة الدانا حارم إدلب 89

ال يحتوي مدرسة الزكاة أطمة الدانا حارم إدلب 90

ال يحتوي مدرسة الزهور3 أطمة الدانا حارم إدلب 91

ال يحتوي مدرسة الغرباء أطمة الدانا حارم إدلب 92

ال يحتوي مدرسة أخوة سعدة 1 أطمة الدانا حارم إدلب 93

ال يحتوي مدرسة أخوة سعدة 2 أطمة الدانا حارم إدلب 94

ال يحتوي مدرسة أهل الوفا أطمة الدانا حارم إدلب 95

يحتوي مدرسة براعم كفرزيتا أطمة الدانا حارم إدلب 96

ال يحتوي مدرسة صوران أطمة الدانا حارم إدلب 97

ال يحتوي مدرسة كفرنبودة املنكوب أطمة الدانا حارم إدلب 98

ال يحتوي مدرسة معان أطمة الدانا حارم إدلب 99

ال يحتوي مدرسة أبو بكر الصديق الرحمة الدانا حارم إدلب 100

ال يحتوي مدرسة اإلمام الرحمة الدانا حارم إدلب 101

ال يحتوي مدرسة اإلنتصار الرحمة الدانا حارم إدلب 102

ال يحتوي مدرسة األربعين الرحمة الدانا حارم إدلب 103

ال يحتوي مدرسة األنصار )الرحمة( الرحمة الدانا حارم إدلب 104

ال يحتوي مدرسة الخير الرحمة الدانا حارم إدلب 105

يحتوي مدرسة الرحمة الرحمة الدانا حارم إدلب 106

ال يحتوي مدرسة الشروق الرحمة الدانا حارم إدلب 107

يحتوي مدرسة العاصي الرحمة الدانا حارم إدلب 108

ال يحتوي مدرسة الفردوس الرحمة الدانا حارم إدلب 109

ال يحتوي مدرسة القرى املنكوبة الرحمة الدانا حارم إدلب 110

يحتوي مدرسة املدينة املنورة الرحمة الدانا حارم إدلب 111

ال يحتوي مدرسة املعتصم باهلل الرحمة الدانا حارم إدلب 112

ال يحتوي مدرسة املهاجرين الرحمة الدانا حارم إدلب 113

يحتوي مدرسة النواعير الرحمة الدانا حارم إدلب 114

ال يحتوي مدرسة النور الرحمة الدانا حارم إدلب 115

ال يحتوي مدرسة الوليد الرحمة الدانا حارم إدلب 116

ال يحتوي مدرسة أحباب الرسول الرحمة الدانا حارم إدلب 117

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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ال يحتوي مدرسة بني أمية الرحمة الدانا حارم إدلب 118

يحتوي مدرسة داررعاية االيتام الرحمة الدانا حارم إدلب 119

ال يحتوي مدرسة سهل الغاب االول الرحمة الدانا حارم إدلب 120

ال يحتوي مدرسة شباب الخير الرحمة الدانا حارم إدلب 121

ال يحتوي مدرسة شهداء عابدين الرحمة الدانا حارم إدلب 122

ال يحتوي مدرسة طيور الجنة الرحمة الدانا حارم إدلب 123

ال يحتوي مدرسة قاسيون الرحمة الدانا حارم إدلب 124

يحتوي مدرسة ألجلكم الرحمة الدانا حارم إدلب 125

يحتوي مدرسة هبة هللا الرحمة الدانا حارم إدلب 126

يحتوي مدرسة اطفال شهداء الحرية الرحمة الدانا حارم إدلب 127

ال يحتوي مدرسة الريان )الرحمة( الرحمة الدانا حارم إدلب 128

ال يحتوي مدرسة القادسية الرحمة الدانا حارم إدلب 129

ال يحتوي مدرسة أفاميا الرحمة الدانا حارم إدلب 130

ال يحتوي مدرسة نصرة الرسول الرحمة الدانا حارم إدلب 131

ال يحتوي مدرسة اطفال الغد الكرامة الدانا حارم إدلب 132

ال يحتوي مدرسة االصالح الكرامة الدانا حارم إدلب 133

يحتوي مدرسة االصيل الكرامة الدانا حارم إدلب 134

ال يحتوي مدرسة اإلخاء الكرامة الدانا حارم إدلب 135

ال يحتوي مدرسة األحرار الكرامة الدانا حارم إدلب 136

ال يحتوي مدرسة األقصى الكرامة الدانا حارم إدلب 137

ال يحتوي مدرسة األمل بالعودة الكرامة الدانا حارم إدلب 138

ال يحتوي مدرسة التضامن الكرامة الدانا حارم إدلب 139

يحتوي مدرسة الحرمين الكرامة الدانا حارم إدلب 140

ال يحتوي مدرسة الحق الكرامة الدانا حارم إدلب 141

يحتوي مدرسة الدعاء الكرامة الدانا حارم إدلب 142

ال يحتوي مدرسة الرجاء الكرامة الدانا حارم إدلب 143

ال يحتوي مدرسة الروضة الكرامة الدانا حارم إدلب 144

يحتوي مدرسة الشهداء الكرامة الدانا حارم إدلب 145

يحتوي مدرسة الشهيد صالح الكرامة الدانا حارم إدلب 146

ال يحتوي مدرسة الصديق الكرامة الدانا حارم إدلب 147

ال يحتوي مدرسة الصفا واملروة الكرامة الدانا حارم إدلب 148

يحتوي مدرسة الفاروق الكرامة الدانا حارم إدلب 149

ال يحتوي مدرسة الفرج الكرامة الدانا حارم إدلب 150

ال يحتوي مدرسة الفضل الكرامة الدانا حارم إدلب 151

يحتوي مدرسة الكرامة الكرامة الدانا حارم إدلب 152

ال يحتوي مدرسة املحبة الكرامة الدانا حارم إدلب 153

ال يحتوي مدرسة املستقبل الكرامة الدانا حارم إدلب 154

ال يحتوي مدرسة املنارة الكرامة الدانا حارم إدلب 155

ال يحتوي مدرسة اإلخالص الكرامة الدانا حارم إدلب 156

ال يحتوي مدرسة اهل الشام الكرامة الدانا حارم إدلب 157

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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ال يحتوي مدرسة أبناء حمص الكرامة الدانا حارم إدلب 158

ال يحتوي مدرسة تبارك الرحمن الكرامة الدانا حارم إدلب 159

ال يحتوي مدرسة حلب الكرامة الدانا حارم إدلب 160

يحتوي مدرسة دعاة الكويت والخيرات الكرامة الدانا حارم إدلب 161

ال يحتوي مدرسة ريف حماه املنكوب الكرامة الدانا حارم إدلب 162

ال يحتوي مدرسة زهرة املدائن الكرامة الدانا حارم إدلب 163

ال يحتوي مدرسة سهل الغاب الكرامة الدانا حارم إدلب 164

ال يحتوي مدرسة شمس الحرية الكرامة الدانا حارم إدلب 165

يحتوي مدرسة صرخة طفل الكرامة الدانا حارم إدلب 166

ال يحتوي مدرسة صالح الدين الكرامة الدانا حارم إدلب 167

يحتوي مدرسة طيبة الكرامة الدانا حارم إدلب 168

يحتوي مدرسة عطاء الكرامة الدانا حارم إدلب 169

ال يحتوي مدرسة مجمع التقوى لأليتام الكرامة الدانا حارم إدلب 170

ال يحتوي مدرسة نصرة املظلومين الكرامة الدانا حارم إدلب 171

ال يحتوي مدرسة نور الشام الكرامة الدانا حارم إدلب 172

ال يحتوي مدرسة نور املستقبل الكرامة الدانا حارم إدلب 173

ال يحتوي مدرسة نور املصطفى الكرامة الدانا حارم إدلب 174

ال يحتوي مدرسة واعتصمو الكرامة الدانا حارم إدلب 175

ال يحتوي مدرسة ياسمين الشام الكرامة الدانا حارم إدلب 176

يحتوي مدرسة االيادي البيضاء الكرامة الدانا حارم إدلب 177

ال يحتوي مدرسة اإليمان باهلل الكرامة الدانا حارم إدلب 178

يحتوي مدرسة الجبل الكرامة الدانا حارم إدلب 179

ال يحتوي مدرسة الحنين الكرامة الدانا حارم إدلب 180

يحتوي مدرسة الرسالة الكرامة الدانا حارم إدلب 181

ال يحتوي مدرسة الزهراء الكرامة الدانا حارم إدلب 182

ال يحتوي مدرسة الغاب املنكوب الكرامة الدانا حارم إدلب 183

يحتوي مدرسة الكريم األوسط الكرامة الدانا حارم إدلب 184

ال يحتوي مدرسة النهضة اإلسالمية الكرامة الدانا حارم إدلب 185

ال يحتوي مدرسة شهداء سهل الغاب الكرامة الدانا حارم إدلب 186

ال يحتوي مدرسة معتقلين سهل الغاب الكرامة الدانا حارم إدلب 187

ال يحتوي مدرسة نور حماة الكرامة الدانا حارم إدلب 188

ال يحتوي مدرسة التوحيد قاح الدانا حارم إدلب 189

يحتوي مدرسة الجوالن قاح الدانا حارم إدلب 190

ال يحتوي مدرسة الخليج العربي قاح الدانا حارم إدلب 191

يحتوي مدرسة السالم قاح الدانا حارم إدلب 192

يحتوي مدرسة الفرقان قاح الدانا حارم إدلب 193

يحتوي مدرسة املجد قاح الدانا حارم إدلب 194

يحتوي مدرسة النصر قاح الدانا حارم إدلب 195

ال يحتوي مدرسة شام العزة قاح الدانا حارم إدلب 196

يحتوي مدرسة امليدان قاح الدانا حارم إدلب 197

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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يحتوي مدرسة قاح قاح الدانا حارم إدلب 198

ال يحتوي مدرسة باب الهوى الفوقاني قاح الدانا حارم إدلب 199

يحتوي مدرسة داررعاية العجزة قاح الدانا حارم إدلب 200

ال يحتوي مدرسة الغروب قاح الدانا حارم إدلب 201

ال يحتوي مدرسة زهرة الخليج قاح الدانا حارم إدلب 202

ال يحتوي مدرسة البيدر قاح الدانا حارم إدلب 203

ال يحتوي مدرسة الريان )قاح( قاح الدانا حارم إدلب 204

ال يحتوي مدرسة العهد باهلل قاح الدانا حارم إدلب 205

ال يحتوي مدرسة املتحابون باهلل قاح الدانا حارم إدلب 206

ال يحتوي مدرسة زهرة الجوالن قاح الدانا حارم إدلب 207

ال يحتوي مدرسة شهداء كفرنبودة قاح الدانا حارم إدلب 208

ال يحتوي مدرسة قبتان الجبل قاح الدانا حارم إدلب 209

ال يحتوي مدرسة كفرنبودة االمل قاح الدانا حارم إدلب 210

ال يحتوي مدرسة كفرنبودة الحرة قاح الدانا حارم إدلب 211

ال يحتوي مدرسة كفرنبودة الصمود قاح الدانا حارم إدلب 212

ال يحتوي مدرسة ملحق امليدان قاح الدانا حارم إدلب 213

ال يحتوي مدرسة مهجرين الغاب قاح الدانا حارم إدلب 214

ال يحتوي مدرسة عمر الفاروق خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 215

يحتوي مدرسة صالح الدين 1 خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 216

ال يحتوي مدرسة صالح الدين 2 خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 217

يحتوي مدرسة عطاء الخير خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 218

يحتوي مدرسة شهداء سوريا خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 219

ال يحتوي مدرسة سلمى 1 خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 220

ال يحتوي مدرسة سلمى 2 خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 221

ال يحتوي مدرسة النهر خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 222

ال يحتوي مدرسة الالذقية خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 223

يحتوي مدرسة الفاتحة خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 224

يحتوي مدرسة الجبل خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 225

يحتوي مدرسة التعاون خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 226

ال يحتوي مدرسة الدانا سرمدا الدانا حارم إدلب 227

ال يحتوي مدرسة الشهباء سرمدا الدانا حارم إدلب 228

ال يحتوي مدرسة أريحا سرمدا الدانا حارم إدلب 229

يحتوي مدرسة صامدون سلقين سلقين حارم إدلب 230

يحتوي مدرسة عائدون سلقين سلقين حارم إدلب 231

يحتوي مدرسة قادمون سلقين سلقين حارم إدلب 232

يحتوي مدرسة االزرق حارم مركز حارم حارم إدلب 233

ال يحتوي مدرسة الدالما حارم مركز حارم حارم إدلب 234

يحتوي مدرسة القرية الطينية حياة كريمة حارم مركز حارم حارم إدلب 235

يحتوي مدرسة القرية الطينية الفردان حارم مركز حارم حارم إدلب 236

يحتوي مدرسة املدينة املنورة حارم مركز حارم حارم إدلب 237

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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ال يحتوي مدرسة تجمع الزراعة حارم مركز حارم حارم إدلب 238

يحتوي مدرسة القصر معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 239

يحتوي مدرسة جدار معراته معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 240

ال يحتوي مدرسة جمعية الهلبة معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 241

يحتوي مدرسة حفصة أم املؤمنين معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 242

يحتوي مدرسة الوفاء معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 243

ال يحتوي مدرسة مخيم الحرش معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 244

ال يحتوي مدرسة مخيم الدانا الجنوبي معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 245

يحتوي مدرسة مخيم الدانا الشمالي معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 246

ال يحتوي مدرسة
مخيم الرحمة 

والضبعان
معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 247

ال يحتوي مدرسة مخيم الشباط معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 248

ال يحتوي مدرسة مخيم الطليعة معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 249

ال يحتوي مدرسة مخيم العذاب معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 250

يحتوي مدرسة مخيم الفداء معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 251

ال يحتوي مدرسة مخيم املقالع معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 252

ال يحتوي مدرسة مخيم تلدم معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 253

ال يحتوي مدرسة
مخيم سوق الغنم 
واالخوة والبنديرة

معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 254

ال يحتوي مدرسة مخيم طريق البارة معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 255

ال يحتوي مدرسة مخيم مروان معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 256

ال يحتوي مدرسة مخيم مسايا معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 257

ال يحتوي مدرسة مخيم ميزر معرة النعمان مركز معرة النعمان معرة النعمان إدلب 258

ال يحتوي مدرسة الرامي  الشرقي احسم احسم أريحا إدلب 259

ال يحتوي مدرسة املغارة احسم احسم أريحا إدلب 260

ال يحتوي مدرسة مخيم احسم الجنوبي احسم احسم أريحا إدلب 261

ال يحتوي مدرسة ابناء الزيارة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 262

ال يحتوي مدرسة ابناء ريف حماه دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 263

ال يحتوي مدرسة ابو الفدا دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 264

ال يحتوي مدرسة اجيال دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 265

ال يحتوي مدرسة ارض املطار دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 266

ال يحتوي مدرسة ارض املطار  2 دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 267

ال يحتوي مدرسة اريحا دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 268

ال يحتوي مدرسة اسالمنا 1 دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 269

ال يحتوي مدرسة اسالمنا 2 دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 270

ال يحتوي مدرسة االبيض دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 271

ال يحتوي مدرسة االحسان دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 272

ال يحتوي مدرسة االحمد دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 273

ال يحتوي مدرسة االمة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 274

ال يحتوي مدرسة االمداد دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 275

ال يحتوي مدرسة االمل دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 276

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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ال يحتوي مدرسة البرج دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 277

ال يحتوي مدرسة البردقلي برج النمرة الدانا حارم إدلب 278

ال يحتوي مدرسة البري بردقلي الدانا حارم إدلب 279

ال يحتوي مدرسة التل دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 280

ال يحتوي مدرسة التوحيد دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 281

ال يحتوي مدرسة الثالج دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 282

يحتوي مدرسة الجبل تل الكرامة الدانا حارم إدلب 283

ال يحتوي مدرسة الحزم دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 284

ال يحتوي مدرسة الحمرا دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 285

ال يحتوي مدرسة الحمود دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 286

ال يحتوي مدرسة الخربة املحاصرة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 287

ال يحتوي مدرسة الخيارة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 288

ال يحتوي مدرسة الخير تل الكرامة الدانا حارم إدلب 289

ال يحتوي مدرسة الخير 2 دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 290

ال يحتوي مدرسة الدراج دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 291

ال يحتوي مدرسة الدويرات دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 292

ال يحتوي مدرسة الربيعة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 293

ال يحتوي مدرسة الرحمن دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 294

ال يحتوي مدرسة الزيارة كفردريان الدانا حارم إدلب 295

ال يحتوي مدرسة السكري دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 296

ال يحتوي مدرسة الصاخور دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 297

ال يحتوي مدرسة الصدقة كفردريان الدانا حارم إدلب 298

ال يحتوي مدرسة العبود دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 299

ال يحتوي مدرسة العزة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 300

ال يحتوي مدرسة الغربال دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 301

ال يحتوي مدرسة الفارس دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 302

يحتوي مدرسة الفاروق دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 303

ال يحتوي مدرسة الفتح دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 304

ال يحتوي مدرسة الفرات دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 305

ال يحتوي مدرسة الفرج دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 306

يحتوي مدرسة الفرقان دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 307

ال يحتوي مدرسة املازوت دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 308

ال يحتوي مدرسة املحبة ترمانين الدانا حارم إدلب 309

ال يحتوي مدرسة املدرسة سرمدا الدانا حارم إدلب 310

ال يحتوي مدرسة املطحنة ترمانين الدانا حارم إدلب 311

ال يحتوي مدرسة املقلع دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 312

ال يحتوي مدرسة املنزلة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 313

ال يحتوي مدرسة املودة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 314

يحتوي مدرسة امليدان دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 315

ال يحتوي مدرسة قرية حمد العمار عقربات الدانا حارم إدلب 316

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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يحتوي مدرسة النشمي دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 317

ال يحتوي مدرسة النعيمية دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 318

ال يحتوي مدرسة النهضة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 319

يحتوي مدرسة النواعير كفردريان الدانا حارم إدلب 320

يحتوي مدرسة النور تل الكرامة الدانا حارم إدلب 321

ال يحتوي مدرسة النوري دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 322

يحتوي مدرسة الهيب تل الكرامة الدانا حارم إدلب 323

ال يحتوي مدرسة الوسيطة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 324

ال يحتوي مدرسة الوضيحي دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 325

ال يحتوي مدرسة الوفاء دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 326

يحتوي مدرسة الوليد دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 327

ال يحتوي مدرسة ام توينة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 328

ال يحتوي مدرسة ام قبيبة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 329

ال يحتوي مدرسة اهل االثر دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 330

ال يحتوي مدرسة بسمة امل دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 331

يحتوي مدرسة بلوزية دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 332

ال يحتوي مدرسة بني خالد تل الكرامة الدانا حارم إدلب 333

ال يحتوي مدرسة بني زيد دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 334

ال يحتوي مدرسة تل الفخار تل الكرامة الدانا حارم إدلب 335

ال يحتوي مدرسة جبل الحص دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 336

ال يحتوي مدرسة حب الريان تل الكرامة الدانا حارم إدلب 337

ال يحتوي مدرسة حزرة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 338

ال يحتوي مدرسة حوران دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 339

ال يحتوي مدرسة خالد بن الوليد دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 340

ال يحتوي مدرسة دبشية دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 341

ال يحتوي مدرسة دالمة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 342

ال يحتوي مدرسة ريف التمانعة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 343

ال يحتوي مدرسة ريف حلب الجنوبي دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 344

ال يحتوي مدرسة سعد بن وقاص دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 345

ال يحتوي مدرسة سفراء ارمل دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 346

ال يحتوي مدرسة سنجار كهربا دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 347

ال يحتوي مدرسة سنجار وادي عباس دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 348

ال يحتوي مدرسة سيالة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 349

ال يحتوي مدرسة شام دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 350

ال يحتوي مدرسة صابرون دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 351

ال يحتوي مدرسة طيبة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 352

ال يحتوي مدرسة عثمان بن عفان دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 353

يحتوي مدرسة عطاء دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 354

ال يحتوي مدرسة عطشانة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 355

ال يحتوي مدرسة عمار بن ياسر دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 356

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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ال يحتوي مدرسة عمر الفاروق دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 357

ال يحتوي مدرسة قرطبة دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 358

ال يحتوي مدرسة مخيم ابو صقر دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 359

ال يحتوي مدرسة مشهد روحين دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 360

يحتوي مدرسة مهين دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 361

يحتوي مدرسة نور الهدى دير حسان_درحشان الدانا حارم إدلب 362

ال يحتوي مدرسة وادي العزيب سرمدا الدانا حارم إدلب 363

ال يحتوي مدرسة الرحمة 2 معرتحرمة كفر نبل معرة النعمان إدلب 364

ال يحتوي مدرسة مخيم الرحمة حاس كفر نبل معرة النعمان إدلب 365

ال يحتوي مدرسة مخيم الرحمة 1 كفر نبل كفر نبل معرة النعمان إدلب 366

ال يحتوي مدرسة مخيم الوليد معرزيتا كفر نبل معرة النعمان إدلب 367

ال يحتوي مدرسة
القرية الطينية مع 

مخيم دوف
معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 368

ال يحتوي مدرسة
خيم النازحين حول 

مورين
معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 369

ال يحتوي مدرسة
مخيم النازحون يف 

كفرجالس
معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 370

يحتوي مدرسة
مخيم بنيان يف كللي 

ومخيمات عشوائية 
حول البلدة

معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 371

ال يحتوي مدرسة
مخيم ريف حماه 
وادلب يف كفربني

معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 372

ال يحتوي مدرسة

مخيم ساعد يف 
االستقبال والعبور 

)مخيم املحطة( يف 
معارة االخوان

معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 373

يحتوي مدرسة
مخيم ساعد يف 

الشيخ بحر
معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 374

ال يحتوي مدرسة
مخيم نازحو ريف ادلب 
الجنوبي الشرقي يف 

الكفر يحمول
معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 375

ال يحتوي مدرسة
مخيم نازحو ريف حلب 

الجنوبي يف زردنا
معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 376

ال يحتوي مدرسة
مخيم نازحي ريف 
ادلب الشرقي يف 

حربنوش
معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 377

ال يحتوي مدرسة مخيم نور الهدى معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 378

ال يحتوي مدرسة
مخيمات النازحون يف 

حزانو
معر تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 379

يحتوي مدرسة ابوطلحة سلقين سلقين حارم إدلب 380

يحتوي مدرسة الصفصافة سلقين سلقين حارم إدلب 381

يحتوي مدرسة بتيا الطيني سلقين سلقين حارم إدلب 382

يحتوي مدرسة بني سريع سلقين سلقين حارم إدلب 383

يحتوي مدرسة دلبيا سلقين سلقين حارم إدلب 384

يحتوي مدرسة السالم قورقانيا قورقينا حارم إدلب 385

ال يحتوي مدرسة مخيم وطى قيقون الجانودية الجانودية جسر الشغور إدلب 386

ال يحتوي مدرسة مخيم بينين بنين مركز أريحا أريحا إدلب 387

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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ال يحتوي مدرسة االتقان خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 388

يحتوي مدرسة الجبل خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 389

ال يحتوي مدرسة الخير 1 خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 390

ال يحتوي مدرسة املغاربة خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 391

يحتوي مدرسة عائدون خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 392

ال يحتوي مدرسة قاطع النهر خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 393

ال يحتوي مدرسة قاطع بشرفة خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 394

ال يحتوي مدرسة كرم الزيتون1 خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 395

ال يحتوي مدرسة كرم الزيتون2 خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 396

ال يحتوي مدرسة مازغلي خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 397

ال يحتوي مدرسة مخيم ابو بديع خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 398

ال يحتوي مدرسة
مخيم األراضي قطاع 

رقم 1
عين البيضا بداما جسر الشغور إدلب 399

ال يحتوي مدرسة مخيم التلة حنبوشية بداما جسر الشغور إدلب 400

ال يحتوي مدرسة مخيم الحمرات عين البيضا بداما جسر الشغور إدلب 401

ال يحتوي مدرسة مخيم الرملية الرملية بداما جسر الشغور إدلب 402

ال يحتوي مدرسة مخيم السالطة حنبوشية بداما جسر الشغور إدلب 403

ال يحتوي مدرسة مخيم الصعيدي خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 404

ال يحتوي مدرسة
مخيم الفرن قطاع 

رقم2
عين البيضا بداما جسر الشغور إدلب 405

ال يحتوي مدرسة مخيم املدرسة حنبوشية بداما جسر الشغور إدلب 406

ال يحتوي مدرسة
مخيم املشفى قطاع 

رقم3
عين البيضا بداما جسر الشغور إدلب 407

ال يحتوي مدرسة مخيم املصبغة عين البيضا بداما جسر الشغور إدلب 408

ال يحتوي مدرسة مخيم املقبرة حنبوشية بداما جسر الشغور إدلب 409

ال يحتوي مدرسة مخيم الناجية عين البيضا بداما جسر الشغور إدلب 410

ال يحتوي مدرسة مخيم الوفاء حنبوشية بداما جسر الشغور إدلب 411

ال يحتوي مدرسة مخيم انين الساحل عين البيضا بداما جسر الشغور إدلب 412

ال يحتوي مدرسة مخيم اهل القرآن خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 413

ال يحتوي مدرسة مخيم آدم خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 414

ال يحتوي مدرسة مخيم بداما عين البيضا بداما جسر الشغور إدلب 415

ال يحتوي مدرسة مخيم بيت صوفان خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 416

ال يحتوي مدرسة مخيم خرماش حنبوشية بداما جسر الشغور إدلب 417

ال يحتوي مدرسة مخيم عشوائي 1 عقربات مركز إدلب مركز إدلب إدلب 418

ال يحتوي مدرسة مخيم عشوائي 2 عقربات مركز إدلب مركز إدلب إدلب 419

ال يحتوي مدرسة الجبالت عريبا مركز حارم حارم إدلب 420

ال يحتوي مدرسة شركة االسمنت حارم مركز حارم حارم إدلب 421

ال يحتوي مدرسة
صامدون سهل 

الغاب 2
كفرحوم مركز حارم حارم إدلب 422

ال يحتوي مدرسة عائدون سهل الغاب 1 كفرحوم مركز حارم حارم إدلب 423

ال يحتوي مدرسة مخيم العرب كفر مو مركز حارم حارم إدلب 424

ال يحتوي مدرسة البنيان املرصوص دركوش دركوش جسر الشغور إدلب 425

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #



114 تم إعداده من قبل وحدة إدارة املعلومات 
يف وحدة تنسيق الدعم

يحتوي مدرسة الوفاء دركوش دركوش جسر الشغور إدلب 426

ال يحتوي مدرسة حلب 2 دركوش دركوش جسر الشغور إدلب 427

ال يحتوي مدرسة حلب3 دركوش دركوش جسر الشغور إدلب 428

ال يحتوي مدرسة عثمان بن عفان دركوش دركوش جسر الشغور إدلب 429

ال يحتوي مدرسة علي بن أبي طالب دركوش دركوش جسر الشغور إدلب 430

ال يحتوي مدرسة مخيم أمهات املؤمنين دركوش دركوش جسر الشغور إدلب 431

ال يحتوي مدرسة مخيم حلب 1 دركوش دركوش جسر الشغور إدلب 432

يحتوي مدرسة باب السالمة الحدودي باب السالمة مركز اعزاز اعزاز حلب 433

يحتوي مدرسة باب السالمة الجديد باب السالمة مركز اعزاز اعزاز حلب 434

يحتوي مدرسة مخيم الريان باب السالمة مركز اعزاز اعزاز حلب 435

يحتوي مدرسة ضاحية سجو باب السالمة مركز اعزاز اعزاز حلب 436

يحتوي مدرسة الجبل جرابلس جرابلس جرابلس حلب 437

ال يحتوي مدرسة امللعب جرابلس جرابلس جربلس حلب 438

يحتوي مدرسة زوغرة جرابلس جرابلس جرابلس حلب 439

يحتوي مدرسة دير البلوط دير البلوط جنديرس عفرين حلب 440

يحتوي مدرسة املحمدية دير البلوط جنديرس عفرين حلب 441

ال يحتوي مدرسة االلفة أورم الكبرى أتارب جبل سمعان حلب 442

ال يحتوي مدرسة االمين أورم الكبرى أتارب جبل سمعان حلب 443

ال يحتوي مدرسة االندلس أورم الكبرى أتارب جبل سمعان حلب 444

يحتوي مدرسة األسمنت أورم الكبرى أتارب جبل سمعان حلب 445

ال يحتوي مدرسة الجبانة االبزمو أتارب جبل سمعان حلب 446

ال يحتوي مدرسة الحدية االبزمو أتارب جبل سمعان حلب 447

يحتوي مدرسة الفجر أورم الكبرى أتارب جبل سمعان حلب 448

ال يحتوي مدرسة املحبة أورم الكبرى أتارب جبل سمعان حلب 449

ال يحتوي مدرسة املناهل أورم الكبرى أتارب جبل سمعان حلب 450

ال يحتوي مدرسة النور أورم الكبرى أتارب جبل سمعان حلب 451

يحتوي مدرسة اورم الجديد أورم الكبرى أتارب جبل سمعان حلب 452

يحتوي مدرسة مخيم االبيض كفر كرمين أتارب جبل سمعان حلب 453

ال يحتوي مدرسة مخيم التالل األتارب أتارب جبل سمعان حلب 454

يحتوي مدرسة مخيم الحقلة كفر كرمين أتارب جبل سمعان حلب 455

ال يحتوي مدرسة مخيم الرشيد األتارب أتارب جبل سمعان حلب 456

ال يحتوي مدرسة مخيم الصناعة األتارب أتارب جبل سمعان حلب 457

يحتوي مدرسة مخيم العزة التوامة أتارب جبل سمعان حلب 458

ال يحتوي مدرسة مخيم املغارة األتارب أتارب جبل سمعان حلب 459

ال يحتوي مدرسة مخيم املغيرة التوامة أتارب جبل سمعان حلب 460

يحتوي مدرسة مخيم املنزلة كفر كرمين أتارب جبل سمعان حلب 461

ال يحتوي مدرسة مخيم شرق االتارب األتارب أتارب جبل سمعان حلب 462

ال يحتوي مدرسة مخيم غرب االتارب األتارب أتارب جبل سمعان حلب 463

ال يحتوي مدرسة مخيم متور املي التوامة أتارب جبل سمعان حلب 464

ال يحتوي مدرسة مخيم معمل السجاد األتارب أتارب جبل سمعان حلب 465

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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يحتوي مدرسة الرسالة أعزاز مركز اعزاز اعزاز حلب 466

يحتوي مدرسة النور أعزاز مركز اعزاز اعزاز حلب 467

يحتوي مدرسة الهالل القطري أعزاز مركز اعزاز اعزاز حلب 468

يحتوي مدرسة شمارخ أعزاز مركز اعزاز اعزاز حلب 469

يحتوي مدرسة باب االيمان أعزاز مركز اعزاز اعزاز حلب 470

يحتوي مدرسة الحرمين أعزاز مركز اعزاز اعزاز حلب 471

يحتوي مدرسة مخيم الكعيبة كعيبة اخترين اعزاز حلب 472

ال يحتوي مدرسة البل البل صوران اعزاز حلب 473

ال يحتوي مدرسة الزيزفون البل صوران اعزاز حلب 474

ال يحتوي مدرسة مخيم البوابية بوابية الزربة جبل سمعان حلب 475

ال يحتوي مدرسة عين العبيد مرمى الحجر مركز جرابلس جرابلس حلب 476

ال يحتوي مدرسة مخيم ارض الجمعية عين البيضا مركز جرابلس جرابلس حلب 477

ال يحتوي مدرسة مخيم الحلوانية الحلوانية مركز جرابلس جرابلس حلب 478

ال يحتوي مدرسة مخيم الخالوي جرابلس مركز جرابلس جرابلس حلب 479

ال يحتوي مدرسة مخيم الوزير جرابلس مركز جرابلس جرابلس حلب 480

ال يحتوي مدرسة مخيم بقرص جرابلس تحتاني مركز جرابلس جرابلس حلب 481

ال يحتوي مدرسة
مخيم طريق مرمى 

الحجر
مرمى الحجر مركز جرابلس جرابلس حلب 482

ال يحتوي مدرسة مخيم مدرسة الزراعة جرابلس مركز جرابلس جرابلس حلب 483

يحتوي مدرسة مخيم الكناوي)البحيرة( ليلوة غندورة جرابلس حلب 484

يحتوي مدرسة ضيوف الشرقية الباب مركز الباب الباب حلب 485

ال يحتوي مدرسة مخيم الحدث حدث مركز الباب الباب حلب 486

ال يحتوي مدرسة مخيم بزاعة بزاعة مركز الباب الباب حلب 487

ال يحتوي مدرسة وقف الديانة التركية الباب مركز الباب الباب حلب 488

ال يحتوي مدرسة مخيم ميدان اكبس ميدان أكبس راجو عفرين حلب 489

يحتوي مدرسة مخيم منبج للنازحين منبج مركز منبج منبج حلب 490

ال يحتوي مدرسة الجرذي الجرذى الشرقي ذيبان امليادين دير الزور 491

ال يحتوي مدرسة سويدان جزيرة سويدان جزيرة ذيبان امليادين دير الزور 492

ال يحتوي مدرسة مخيم بلدة الطيانة الطيانة ذيبان امليادين دير الزور 493

ال يحتوي مدرسة
مخيم بلدة درنج 

وجّمة
درنج ذيبان امليادين دير الزور 494

ال يحتوي مدرسة مخيم ذيبان ذيبان ذيبان امليادين دير الزور 495

ال يحتوي مدرسة معيزيلة مراط خشام مركز دير الزور دير الزور 496

ال يحتوي مدرسة نازحين هجين الدحلة خشام مركز دير الزور دير الزور 497

ال يحتوي مدرسة الجزرة الكسرة كسرة مركز دير الزور دير الزور 498

ال يحتوي مدرسة الزغير الكسرة كسرة مركز دير الزور دير الزور 499

ال يحتوي مدرسة حوايج بومصعة الكسرة كسرة مركز دير الزور دير الزور 500

يحتوي مدرسة مخيم ابو خشب الكسرة كسرة مركز دير الزور دير الزور 501

ال يحتوي مدرسة مخيم الراغب البشير الكسرة كسرة مركز دير الزور دير الزور 502

ال يحتوي مدرسة مخيم العشاوي الكسرة كسرة مركز دير الزور دير الزور 503

ال يحتوي مدرسة تجمع الكسار الكسار بصيرة مركز دير الزور دير الزور 504

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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ال يحتوي مدرسة مخيم البريهة بريهة بصيرة مركز دير الزور دير الزور 505

ال يحتوي مدرسة مخيم الصبحة الصبحة بصيرة مركز دير الزور دير الزور 506

ال يحتوي مدرسة مخيم بريهة بريهة بصيرة مركز دير الزور دير الزور 507

ال يحتوي مدرسة مخيم تجمع السوسة البصيرة بصيرة مركز دير الزور دير الزور 508

ال يحتوي مدرسة
مخيم جانب املركز 

الثقايف
البصيرة بصيرة مركز دير الزور دير الزور 509

ال يحتوي مدرسة مخيم ضمان ضمان بصيرة مركز دير الزور دير الزور 510

ال يحتوي مدرسة مخيم طعس البوفهد البصيرة بصيرة مركز دير الزور دير الزور 511

يحتوي مدرسة

هي 10مخيمات بقرب 
من بعضها 

 تسمى تجمع 
مخيمات الشحيل

الشحيل بصيرة مركز دير الزور دير الزور 512

يحتوي مدرسة الحي التدمري الركبان السبع بيار دوما ريف دمشق 513

يحتوي مدرسة أبناء مهين الركبان دوما ريف دمشق 514

يحتوي مدرسة النجاة الركبان دوما ريف دمشق 515

يحتوي مدرسة البيت التدمري الركبان دوما ريف دمشق 516

يحتوي مدرسة زنوبيا الركبان دوما ريف دمشق 517

يحتوي مدرسة بشرى األمل الركبان دوما ريف دمشق 518

يحتوي مدرسة الشهداء الركبان دوما ريف دمشق 519

يحتوي مدرسة البادية الركبان دوما ريف دمشق 520

يحتوي مدرسة بيت الزهور الركبان دوما ريف دمشق 521

يحتوي مدرسة النور الركبان دوما ريف دمشق 522

يحتوي مدرسة العمور الركبان دوما ريف دمشق 523

يحتوي مدرسة بني خالد الركبان دوما ريف دمشق 524

يحتوي مدرسة خالد بن الوليد الركبان دوما ريف دمشق 525

ال يحتوي مدرسة االمل الركبان دوما ريف دمشق 526

وجود مدرسة ضمن املخيم املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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