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

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

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

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

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

االقتباس: 
ــدارس يف  ــر امل ــة: “تقري ــورة التالي ــاس ىلع الص ــد االقتب ــر عن ــذا التقري ــى ه ــارة إل ــن اإلش يمك
ــم إدارة  ــيق الدعم/قس ــدة تنس ــام 2021” وح ــم 4 لع ــدار رق ــوري ، اإلص ــمال الس ــات الش مخيم
املعلومــات. كمــا يمكــن االطــالع والحصــول ىلع نســخة الكرتونيــة مــن هــذا التقريــر مــن خــالل 

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

إخالء مسؤولية 
 إن املحتــوى والتســميات وطريقــة عــرض املــواد والبيانــات الــواردة يف هــذا التقريــر ال تعكــس 
بالضــرورة وجهــات نظــر أو سياســات وحــدة تنســيق الدعــم أو املنظمــات املتعاونــة معهــا. كمــا 
يــا مــن الوحــدة لهــا.  علمــا بأنــه تــم الحصــول ىلع املعلومــات مــن خــالل  أن ذلــك ال يعنــي تبنَّ
شــبكة الباحثيــن امليدانييــن التابعيــن لوحــدة تنســيق الدعــم، مــن خــالل إجــراء مقابــالت مــع 
مصــادر املعلومــات الرئيســيين )KIIs( مــع مصــادر تراهــم الوحــدة جديريــن بالثقــة؛ ولكــن دون أن 
يشــكل ذلــك ضمانــا منهــا بــأي حــال مــن األحــوال.  ويضــاف إلــى ذلــك نفــي الوحــدة وجــود أيــة 
ضمانــة مهمــا كان نوعهــا تتعلــق بالحــاالت التــي تنطــوي ىلع تنبــؤات بالظــروف املســتقبلية.
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(IMU) وحدة إدارة املعلومات



يرصــد اإلصــدار الرابــع مــن التقريــر املوضوعــي »املــدارس يف مخيمــات الشــمال الســوري«؛ قطــاع التعليــم ضمــن املخيمــات يف 
املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام يف شــمال غــرب ســوريا يف ظــل اســتمرار الحــرب القائمــة ىلع مــدى أكثــر مــن عشــر 
ســنوات ويقّيــم وضــع مــدارس املخيمــات يف ســوريا خــال العــام الدراســي 2020-2021؛ ويســلط الضــوء ىلع مــدى تأثيــر الحــرب 
ــم  ــاع التعلي ــروس COVID-19؛ ىلع قط ــار في ــر انتش ــس أث ــا يعك ــم؛ كم ــاع التعلي ــزوح ىلع قط ــة الن ــورية وبيئ ــرة يف س الدائ
 IMU يف مخيمــات الشــمال الســوري. تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا التقريــر هــو دراســة ســنوية، تصدرهــا وحــدة إدارة املعلومــات

التابعــة لوحــدة تنســيق الدعــم ACU، ويغطــي كافــة املــدارس يف مخيمــات النــزوح يف شــمال غــرب ســوريا.

ــاًء ىلع اإلصــدارات الســابقة مــن هــذه الدراســة الصــادرة خــال األعــوام  ــر بن ــة املســتخدمة يف هــذا التقري ــّم وضــع املنهجي ت
املاضيــة تحــت نفــس العنــوان » املــدارس يف مخيمــات الشــمال الســوري »، واســتخدمت الدراســة املنحــى الكمــي والنوعــي يف 
تنــاول وعــرض بيانــات املــدارس امُلَقّيمــة. وللعــام الثالــث ىلع التوالــي أُضيــف لهــذه الدراســة اســتطاعات رأي أُجريــت مــع الطــاب 
وأوليــاء األمــور واملعلميــن ومــدراء املــدارس، والهــدف مــن إضافــة اســتطاعات الــرأي عكــس األوضــاع التعليميــة مــن وجهــات نظــر 
مختلفــة. زار باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ 1,302 مخيمــا يف كافــة املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام يف شــمال غــرب 
ســوريا؛ ملعرفــة عــدد املخيمــات التــي تحتــوي ىلع املــدارس وجمــع معلوماتهــا، تبيــن أن 1,127مخيمــا ال يحتــو ىلع مــدارس و175 
مخيمــا يحتــوي ىلع مــدارس، وبلــغ عــدد االســتمارات التــي تــم جمعهــا عــن واقــع املــدارس امُلَقّيمــة 3,442 اســتمارة إلكترونيــة، 
منهــا 3,253 اســتبيانا الســتطاع الــرأي مــع الطــاب وأهاليهــم واملدرســين ومــدراء املــدارس، علمــا بــأن تصميــم وتطوير االســتبيانات 
املســتخدمة يف هــذه الدراســة اعتمــدت إلــى حــد كبيــر ىلع التعليقــات التــي تلقتهــا وحــدة إدارة املعلومــات التابعــة لوحــدة 
تنســيق الدعــم مــن خــال مؤتمــر عقدتــه الوحــدة وحضــره ممثلــون عــن الحكومــة التركيــة، وأعضــاء قطــاع التعليــم، وممثلــون عــن 
املنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، ومندوبــون عــن املنظمــات الســورية غيــر الحكوميــة، يف مدينــة غــازي عينتــاب يف شــهر 

آب/ أغســطس 2018.

شــمل هــذا اإلصــدار مــن التقريــر مــدارس املخيمــات يف شــمال غــرب ضمــن محافظتــي إدلــب وحلــب. وبلــغ عــدد مــداس املخيمات 
ــم  ــذا التقيي ــراء ه ــات IMU؛ إلج ــدة إدارة املعلوم ــو وح ــا باحث ــي زاره ــات الت ــدد املخيم ــغ ع ــة. بل ــر 189 مدرس ــذا التقري ــن ه ضم
1,127مخيمــا ضمــن محافظتــي حلــب وإدلــب؛ تواجــدت مــداس ضمــن 175 مخيمــا فقــط. وأظهــرت نتائــج الدارســة أن 22% )14,095 
ــا( تبعــد مدارســهم عــن أماكــن  ــر، %8 )5,226 طالب ــن -200 500 مت ــا( مــن الطــاب تبعــد مدارســهم عــن أماكــن ســكنهم بي طالب
ــملتها  ــي ش ــات الت ــدارس املخيم ــوع م ــن مجم ــة( م ــج أن %97 )184 مدرس ــال النتائ ــن خ ــن م ــر. وتبي ــن 500 مت ــر م ــكنهم أكث س

الدراســة كانــت مســجلة لــدى جهــة رســمية، %3 )5 مدرســة( غيــر مســجلة لــدى أي جهــة رســمية.

الملخص	التنفيذي

القسم األول: المنهجية:

القسم الثاني: معلومات عامة
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ــى فقــط مــن  ــدّرس الحلقــة األول ــم ت ــج الدراســة أن %21 )39 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقيي أظهــرت نتائ
مرحلــة التعليــم األساســي، %76 )143 مدرســة( تــدرس الحلقتيــن األولــى والثانيــة مــن مرحلــة التعليــم األساســي، %2 )4 مدرســة( 
تــدرس كافــة املراحــل الدراســية )حلقتــي التعليــم األساســي األولــى والثانيــة باإلضافــة للتعليــم الثانــوي(، %2 )3 مدرســة( تــدرس 
ــم  ــن ت ــين الذي ــوع املدرس ــن مجم ــا( م ــاد %39 )211 مدرس ــة. أف ــة الثانوي ــي واملرحل ــم األساس ــة التعلي ــن مرحل ــة م ــة الثاني الحلق
اســتطاع1 آرائهــم ضمــن مــدارس املخيمــات أن الطــاب يعانــون مــن تنمــر الطــاب األكبــر ســنا، وتبيــن مــن خــال نتائــج الدراســة 
أن نســبة %16 )31 مدرســة( فقــط مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات قــد أتمــت أكثــر مــن %81 مــن املنهــاج الدراســي املقــرر للطــاب 
ــي  ــاج الطــاب مــن نســخ املنهــاج املدرســي ضمــن مــدارس املخيمــات الت ــغ مجمــوع احتي ــت، وبل خــال العــام الدراســي الفائ

شــملها التقييــم 16,715 نســخة منهــاج مدرســي.

أظهــرت النتائــج أن %30 )78 مدرســة( مــن األبنيــة املدرســّية املســتخدمة ضمــن مخيمــات الشــمال الســوري التــي شــملتها الدراســة 
عبــارة عــن خيمــة أو أكثــر، %19 )39 مدرســة( غــرف مســبقة الصنــع أو مــا تعــرف بكرفانــات، %14 )29 مدرســة( غــرف اســمنتية ذات 
ــمنتية  ــرف اس ــة( غ ــرة، %6 )12 مدرس ــات كبي ــة( صيوان ــي، %8 )17 مدرس ــي نظام ــاء مدرس ــة( بن ــمنتية، %10 )21 مدرس ــقف اس أس
ــواح توتيــاء، %4 )8 مدرســة( غــرف اســمنتية مغطــاة بعــازل مطــري، %1 )2 مدرســة( غــرف طينيــة، ومدرســة واحــدة  مســقوفة بأل
كانــت بنــاء طابقــي تــم تحويلــه ملدرســة. وتبيــن مــن خــال الدراســة أن %77 )1,593 نافــذة( مــن مجمــوع النوافــذ ضمــن مــدارس 
املخيمــات التــي شــملتها الدراســة ال تحتــاج ألي عمليــات إصــاح، %17 )348 نافــذة( تحتــاج لعمليــات إصــاح، %6 )125 نافــذة( تحتــاج 
ــواب ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة ال تحتــاج ألي عمليــات  ــا( مــن مجمــوع األب ــى اســتبدال، و%78 )1,053 باب إل

إصــاح، %19 )261 بابــا( تحتــاج لعمليــات إصــاح، %3 )42 بابــا( تحتــاج إلــى اســتبدال.

أظهــرت نتائــج الدارســة أن %60 )114 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم تحصــل ىلع ميــاه الشــرب واالســتخدام 
عــن طريــق صهاريــج، %12 )22 مدرســة( تحصــل ىلع امليــاه مــن الشــبكة العامــة،%5 )10 مــدارس( تحصــل ىلع امليــاه مــن أماكــن 
قريبــة أو مــن الخيــم املجــاورة، %2 )3 مدرســة( تحصــل ىلع امليــاه مــن بئــر مجــاور للمدرســة، وتواجــدت مدرســة واحــدة تحتــوي 
ىلع بئــر ضمــن املدرســة، فيمــا ال يوجــد ميــاه ضمــن %21 )39 مدرســة( ويحضــر الطــاب امليــاه معهــم مــن منازلهــم. وبلــغ عــدد 
صنابيــر امليــاه التــي تحتــاج الســتبدال يف مــدارس مخيمــات الشــمال الســوري 355 صنبــور ميــاه، وتبيــن مــن خــال الدراســة أن 81% 
)540 مرحــاض( مــن دورات امليــاه تعمــل وهــي بحالــة جيــدة، %14 )91 مرحــاض( منهــا بحاجــة إلصاحــات بســيطة، %5 )34 مرحــاض( 
منهــا بحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل كاملــة أو اســتبدال. و%33 )62 مدرســة( مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم 
والتــي تحتــوي ىلع دورات ميــاه تتخلــص مــن ميــاه الصــرف ضمــن شــبكة الصــرف الصحــي النظاميــة، %60 )114 مدرســة( تتخلــص 

مــن ميــاه الصــرف ضمــن حفــر فنيــة غيــر نظاميــة، %7 )13 مــدارس( تتخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي يف العــراء.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن %92 )174 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدارســة تحتــوي ىلع مقاعــد، %8 )15 مــدارس( 
ال تحتــوي مقاعــد ويجلــس الطــاب يف هــذه املــدارس ىلع األرض، و%85 )13,961مقعــدًا( مــن مجمــوع املقاعــد الدراســية ضمــن 
مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة صالحــة لاســتخدام، %9 )1,486 مقعــدًا( تحتــاج إلصــاح، %6 )984 مقعــدًا( أصبحــت تالفــة 
بشــكل كامــل وتحتــاج الســتبدال. وبلــغ احتيــاج مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم 3,512 مقعــدًا، وتبيــن مــن خــال الدراســة 
أن %62 )117 مدرســة( مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة تحتــاج وســائل تدفئــة )صوبيــات(؛ %60 )113 مدرســة( 
ــاج مــدارس املخيمــات  ــغ احتي ــاج أجهــزة حاســوب، وبل ــاج طابعــات؛ %86 )163 مدرســة( تحت ــواح؛ %81 )154 مدرســة( تحت ــاج أل تحت

التــي شــملتها الدراســة مــن مــادة وقــود التدفئــة لعــام دراســي كامــل 850,200 ليتــر ســنويا.

القسم الخامس: تجهيزات المدارس )األثاث المدرسي- تجهيزات تعليمية(:

  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 543 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 30% من املدرسين الذين تم استطاع آرائهم إناث؛ و70% ذكور.. 1
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بلــغ عــدد الطــاب يف املخيمــات التــي شــملتها الدراســة 64,219 طالــب وطالبــة؛ شــّكلت اإلنــاث %52 )33,233 طالبــة( مــن مجمــوع 
الطــاب ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدارســة، يشــّكل الطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 - 10 ســنة الفئــة العمرية 
ــجلين،  ــاب املس ــي الط ــن إجمال ــين( م ــن كا الجنس ــا م ــة %72 )46,532 طالب ــات امُلَقّيم ــدارس املخيم ــاب يف م ــن الط ــر م األكب
ويشــكل الطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 11 - 12 ســنة %19 )12,016 طالبــا مــن كا الجنســين( مــن العــدد اإلجمالــي للطــاب 
املســجلين، ويشــكل الطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 13 - 15 ســنة %8 )5,296 طالبــا مــن كا الجنســين( مــن العــدد اإلجمالــي 
ــات التــي يواجههــا الطــاب يف الحصــول ىلع التعليــم الســليم ضمــن مــدارس  للطــاب املســجلين. وجــاء يف مقدمــة الصعوب
املخيمــات التــي شــملتها الدراســة عــدم توفــر املــال لــدى األســر لتوفيــر مســتلزمات التعليــم ألطفالهــم، وجــاء باملرتبــة الثانيــة 

النقــص يف املــواد التعليميــة والكتــب والقرطاســية.

بلــغ عــدد الطــاب مــن ذوي اإلعاقــة ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم 622 طالبــا، أظهــرت نتائــج الدراســة أن أىلع 
نســبة للطــاب ذوي اإلعاقــة ممــن يعانــون مــن إعاقــة حركيــة وقــد شــكلت نســبتهم %36 )227 طالبــا( مــن مجمــوع الطــاب ذوي 
ــوي ىلع  ــم ال تحت ــملها التقيي ــي ش ــات الت ــدارس املخيم ــوع م ــن مجم ــة( م ــة أن %23 )44 مدرس ــج الدراس ــرت نتائ ــة، وأظه اإلعاق
مدرســين تلقــوا دورات يف مجــال الدعــم النفســي االجتماعــي، و %77 )145 مدرســة( مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات التــي شــملها 
ــع  ــت م ــي أُجري ــرأي الت ــتطاعات ال ــال اس ــن خ ــم م ــذا القس ــرض ه ــن؛ ويع ــيين مختصي ــدين نفس ــوي ىلع مرش ــم ال تحت التقيي

الطــاب أهــم العــواض املتعلقــة بالشــعور والتفاعــل والوعــي بالــذات لــدى الطــاب.

ــن  ــة( م ــاث %45 )1,060 مدرِّس ــّكلت اإلن ــة، ش ــدّرس ومدرِّس ــة 2,333 ُم ــملتها الدراس ــي ش ــات الت ــين يف املخيم ــدد املدّرس ــغ ع بل
ــدارس  ــج الدراســة أن %80 )1,863 مدّرســا( مــن املدّرســين يف م مجمــوع املدرســين يف مخيمــات الشــمال الســوري، أظهــرت نتائ
املخيمــات التــي شــملها التقييــم تقاضــوا رواتــب مــن مصــادر متعــددة خــال العــام الدراســي 2021-2020، %20 )464 مدّرســا( لــم 
يتقاضــوا رواتــب. مــن خــال اســتطاعات2 الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع املدرســين؛ أفــاد %90 )486 مدرســا( مــن املدرســين أن 

الرواتــب ال تتناســب مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة.

يعــرض هــذا القســم تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة ضمــن املــدارس للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ تبيــن مــن خــال الدراســة 
توفــر ميــزان حــرارة بــدون ملــس ضمــن %20 فقــط مــن املــدارس املقيمــة؛ و%49 مــن املــدارس ال تتوفــر فيهــا كميــات كافيــة مــن 
مــواد التنظيــف والصابــون؛ وضمــن %71 مــن املــدارس ال تتوفــر مــواد كافيــة لتعقيــم اليديــن؛ وضمــن %32 مــن املــدارس ال تتوفــر 
ــن  ــن %61 م ــة؛ وضم ــق العام ــم املراف ــم تعقي ــدارس ال يت ــن امل ــن %93 م ــن؛ وضم ــل اليدي ــرب وغس ــاه الش ــن مي ــة م ــات كافي كمي

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

تصــّدرت الحاجــة إلــى وقــود التدفئــة قائمــة األولويــات يف القســم األكبــر مــن مــدارس املخيمــات، وجــاء باملرتبــة الثانيــة الحاجــة 
إلــى كتــب املناهــج املدرســية وتوفيــر الدفاتــر والقرطاســية للطــاب، وتصــدرت الحاجــة لتوفيــر رواتــب للكــوادر التدريســية قائمــة 
االحتيــاج يف القســم األكبــر مــن املــدارس. وخــال هــذا العــام ظهــرت الحاجــة إلــى توفيــر مــواد الوقايــة مــن فيــروس COVID-19؛ 

ضمــن مــدارس املخيمــات؛ باإلضافــة إلــى الحاجــة لتوفيــر مســتلزمات التعليــم عــن بعــد.

القسم الثامن: الدعم النفسي واألطفال ذوي االعاقة:

القسم السابع: الطالب

القسم التاسع: المدرسون

19-COVID القسم العاشر: وسائل واجراءات الوقاية من فيروس

القسم الحادي عشر: األولويات والتوصيات

ــن . 2 ــة، 30% م ــملتها الدراس ــي ش ــات الت ــا يف املخيم ــع 543 مدرس ــتطاع رأي م ــات اس ــدة إدارة املعلوم ــو وح ــرى باحث أج
ــور. ــاث؛ و70% ذك ــم اســتطاع آرائهــم إن ــن ت املدرســين الذي
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القسم	األول:	المنهجية
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املرحلة األولى

يشــمل هــذا التقييــم 189 مدرســة ضمــن 175 مخيمــا يف شــمال غــرب ســوريا؛ وتوزعــت املخيمــات ضمــن محافظتــي إدلــب وحلــب. 
قــام باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات IMU بزيــارة 1,302 مخيمــا يف كافــة املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام يف شــمال غــرب 
ســوريا؛ ملعرفــة عــدد املخيمــات التــي تحتــوي ىلع املــدارس وجمــع معلوماتهــا، تبيــن أن 1,127 مخيمــا ال يحتــو ىلع مــدارس و175 
مخيمــا تحتــوي ىلع مــدارس، يذكــر تواجــد عــدد كبيــر مــن املخيمــات العشــوائية ضمــن العينــة وتكــون هــذه املخيمــات صغيــرة 

وهــو مــا يفســر عــدم وجــود مــدارس ضمنهــا.
 جدول 1: تغطية التقييم

يف هــذه الدراســة تــم إظهــار األشــكال البيانيــة ىلع مســتويين؛ املســتوى األول املحافظــة؛ ويضــم محافظتــي إدلــب 
وحلــب؛ واملســتوى الثانــي تجمــع املخيمــات، حيــث ُقســمت املخيمــات إلــى 17 تجمــع منهــا 13 تجمــع يف محافظــة 
إدلــب و4 تجمعــات يف محافظــة حلــب، يذكــر أن القســم األكبــر مــن التجمعــات معتمــدة لــدى قطــاع إدارة وتنســيق 
املخيمــات CCCM؛ فيمــا تواجــدت عــدد مــن املخيمــات العشــوائية التــي تقــع يف محيــط إحــدى البلــدات وقــد تــم 

اعتبــار هــذه املجموعــة مــن املخيمــات تشــكل تجمعــا؛ وُســمّي تجمعهــا باســم البلــدة القريبــة مــن املخيمــات.

عينة التقييم 01

عدد املدارس ضمن 
املخيمات

عدد املخيمات التي 
تحتوي مدارس

عدد املخيمات التي تمت 
زيارتها

عدد النواحي عدد املناطق املحافظة

153 140 1,108 10 3 إدلب

36 35 194 5 5 حلب

189 175 1,302 15 8 املجموع

مرحلــة تصميــم األدوات: قامــت وحــدة إدارة املعلومــات IMU بتصميــم اســتبيان مخّصــص لهــذا التقييــم باإلضافــة ألربعــة . 1
ــن: ــرأي ىلع مرحلتي اســتطاعات لل

ــات  ــدارس يف مخيم ــر “امل ــل يف تقري ــة العم ــة ىلع خالص ــر مبني ــن التقري ــدار م ــذا اإلص ــتخدمة يف ه ــتبيانات املس ــات إن االس ــدارس يف مخيم ــر “امل ــل يف تقري ــة العم ــة ىلع خالص ــر مبني ــن التقري ــدار م ــذا اإلص ــتخدمة يف ه ــتبيانات املس إن االس
الشــمال الســوري” مــن خــالل اإلصــدارات الثــالث الفائتــة، وُيذكــر أن قســم إدارة املعلومــات الشــمال الســوري” مــن خــالل اإلصــدارات الثــالث الفائتــة، وُيذكــر أن قســم إدارة املعلومــات IMUIMU؛ يجــري ورشــة عمــل بعــد إعــداد ؛ يجــري ورشــة عمــل بعــد إعــداد 
كل إصــدار مــن التقريــر ويتلقــى التغذيــة الراجعــة والتوصيــات مــن الشــركاء العامليــن يف قطــاع التعليــم باإلضافــة إلــى اســتقبال كل إصــدار مــن التقريــر ويتلقــى التغذيــة الراجعــة والتوصيــات مــن الشــركاء العامليــن يف قطــاع التعليــم باإلضافــة إلــى اســتقبال 
كافــة التعليقــات واالقتراحــات عــن طريــق البريــد االلكترونــي؛ ويعكــس فريــق إدارة املعلومــات كافــة املقترحــات يف اســتبياناته كافــة التعليقــات واالقتراحــات عــن طريــق البريــد االلكترونــي؛ ويعكــس فريــق إدارة املعلومــات كافــة املقترحــات يف اســتبياناته 
لتضميــن كافــة املعلومــات التــي يحتاجهــا الشــركاء يف قطــاع التعليــم، وتــّم الوصــول إلــى الصيغــة النهائيــة مــن األدوات خــالل لتضميــن كافــة املعلومــات التــي يحتاجهــا الشــركاء يف قطــاع التعليــم، وتــّم الوصــول إلــى الصيغــة النهائيــة مــن األدوات خــالل 

مرحلتيــن:مرحلتيــن:

أدوات التقييم 02

وضعــت وحــدة إدارة املعلومــات مســودة أوليــة عــن االســتبيان الــذي يغطــي مجموعــة واســعة مــن النقــاط املتعلقــة بوضــع 
املــدارس واحتياجاتهــا يف مخيمــات الشــمال الســوري. حيــث تــم وضــع االســتبيان ىلع أســاس نمــوذج اســتبيان تقريــر “املــدارس 
يف مخيمــات الشــمال الســوري” اإلصــدار الثالــث )2019/2018( الصــادر يف العــام املاضــي، وأخــذت وحــدة إدارة املعلومــات بعيــن 
االعتبــار يف تصميمهــا االســتبيان، الــدروس املســتفادة مــن إصدارتهــا الثــاث الســابقة، ويف هــذا اإلصــدار مــن التقريــر تــم إضافــة 
أســئلة متعلقــة باإلجــراءات االحترازيــة املطبقــة يف املــدارس للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ حيــث اســتخلصت هــذه 
األســئلة مــن قائمــة3 التحقــق لدعــم إعــادة فتــح املــدارس والتحضيــر لظهــور طفــرات جديــدة مــن COVID-19؛ أو أزمــات الصحــة 
العامــة املماثلــة؛ والتــي أصدرتهــا منظمــة الصحــة العامليــة، كمــا تمــت االســتفادة مــن قائمــة التحقــق للعــودة اآلمنــة للمــدارس 

.Education cluster ؛ التــي شــاركها قطــاع التعليــم يف تركيــاCOVID-19 يف ظــل انتشــار فيــروس

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

االستبيانات. ىلع 
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ــرأي . 2 ــا ىلع اســتخدام اســتبيان املدرســة واســتطاعات ال ــغ عددهــم 37 باحث ــن والبال ــب الباحثي ــم تدري ــة التدريــب: ت مرحل
بالشــكل املطلــوب، وذلــك يف دورة تدريبيــة أجريــت عــن بعــد باســتخدام برنامــج Skype for Business واســتمرت هــذه الــدورة 
ملــدة 5 أيــام بمعــدل 4 ســاعات يوميــا. تــم خالهــا شــرح االســتبيانات بشــكل تفصيلــي، وآليــات اختيــار العينــات العشــوائية 
ــات  ــع ماحظ ــم جم ــث ت ــن، حي ــتمرت يومي ــتبيانات )Piloting( اس ــة لاس ــرة تجريبي ــدورة فت ــل ال ــرأي، تخل ــتطاعات ال الس

الباحثيــن مــن خــال العمــل امليدانــي وتعديــل بعــض النقــاط يف االســتبيانات بنــاًء ىلع هــذه املاحظــات.

آليــة مــلء االســتبيانات: شــمل هــذا اإلصــدار مــن تقريــر املــدارس أربعــة أنــواع الســتطاعات الــرأي باإلضافــة إلــى اســتبيان . 3
املدرســة األساســي:

اســتبيان املدرســة األساســي: تّمــت تعبئــة هــذا االســتبيان مــن خــال زيــارات ميدانيــة للمــدارس وإجــراء مقابــات مــع مصــادر  ▪
ــم أو  ــال التعلي ــطة يف مج ــرى ناش ــة أخ ــة وأي جه ــس املحلي ــم يف املجال ــب التعلي ــكادر اإلداري ومكات ــل ال ــات مث املعلوم
قّدمــت اســتجابة يف هــذا املجــال، كمــا تــّم اتبــاع طريقــة املاحظــة امليدانيــة املباشــرة مــن قبــل الباحثيــن واالطــاع ىلع 

ســجات الطــاب امللتحقيــن باملدرســة يف كل مرحلــة دراســية.

اســتطاع رأي الطــاب: تــّم توجيــه الباحثيــن الختيــار مــن 5 إلــى 10 طــاب مــن كل مدرســة )بحســب حجــم املدرســة( مــع األخذ  ▪
بعيــن االعتبــار تنــوع الجنســين ضمــن املدرســة، وأن يكــون االختيــار عشــوائيا ويســتهدف الطــاب يف أعمــار مختلفــة، أجــرى 
باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 974 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة ضمــن املخيمــات التــي شــملتها 
الدراســة؛ قســم مــن هــؤالء األطفــال ملتحقيــن باملــدارس وقســم منهــم متســربين، شــكلت اإلنــاث 39% مــن األطفــال الذيــن 
تــم اســتطاع آرائهــم فيمــا شــكل الذكــور 61%، جميــع األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم نازحيــن؛ منهــم 53% نازحيــن مــن 

محافظــة أخــرى؛ و41% نازحيــن مــن بلــدة أخــرى ضمــن نفــس املحافظــة؛ و6% نازحيــن ضمــن بلدتهــم ذاتهــا.

اســتطاع رأي األهالــي: بعــد أن أتــّم الباحثــون جمــع االســتبيانات ضمــن املــدارس تــّم وضــع عينــات عشــوائية لألهالــي الذيــن  ▪
يتوجــب اســتهدافهم اعتمــادًا ىلع عــدد ســكان املخيمــات، تــم توجيــه الباحثيــن الســتهداف ســكان لديهــم أطفــال ضمــن 
املــدارس، وســكان آخــرون أطفالهــم متســربين مــن املــدارس، كمــا تــم اســتهداف الجنســين مــن أهالــي األطفــال يف ســن 
املدرســة، والعمــل ىلع اســتهداف كافــة شــرائح مجتمــع النــزوح )مخيمــات الشــمال الســوري( عــن طريــق جمــع اســتطاعات 
ــن  ــال يف س ــم أطف ــردًا لديه ــع 1,548 ف ــتطاع رأي م ــات اس ــدة إدارة املعلوم ــو وح ــرى باحث ــة. أج ــن مختلف ــن أماك ــرأي م ال
ــم  ــن ت ــراد الذي ــن األف ــة، 34% م ــملتها الدراس ــي ش ــات الت ــا( يف املخيم ــربين منه ــدارس أو متس ــن بامل ــة )ملتحقي املدرس

اســتطاع آرائهــم إنــاث؛ و66% ذكــور.

ــو  ▪ ــرى باحث ــين، أج ــع املدرس ــتطاعات رأي م ــراء 3- 5 اس ــون بإج ــام الباحث ــدارس ق ــارة امل ــال زي ــين: خ ــتطاع رأي املدرس اس
وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 543 مدرســا يف املخيمــات التــي شــملتها الدراســة، 30% مــن املدرســين الذيــن تــم 

اســتطاع آرائهــم إنــاث؛ و70% ذكــور.

اســتطاع رأي مــدراء املــدارس: خــال زيــارة املــدارس قــام الباحثــون بإجــراء اســتطاع رأي واحــد مــع مديــر املدرســة أو نائبــه،  ▪
أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 152 مديــرًا ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة، منهــم 

15% إنــاث و85% ذكــور.

.Kobo Collect قام الباحثون بجمع االستبيان إلكترونيًا من خالل استخدام برنامج

املرحلة الثانية:

تــّم تطبيــق واختبــار أدوات التقييــم املســتخدمة يف هــذا الدراســة مــن خــال تقييــم مدرســتين يف كل مــن محافظتــي حلــب 
وإدلــب، كمــا ُكّلــف باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات بمــلء اســتطاعات الــرأي إلكترونيــا مــن أجــل اختبــار النتائــج، وقــام مســؤولو 
ــط  ــي تضب ــود الت ــض القي ــوا بع ــن وأدخل ــن الباحثي ــات م ــة البيان ــتام عين ــات باس ــدة إدارة املعلوم ــات يف وح إدارة املعلوم

املعلومــات؛ وأجــروا مراجعــة شــاملة لــألدوات املســتخدمة.
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بــدأ اإلعــداد لتقريــر “املــدارس يف مخيمــات الشــمال الســوري” بإصــداره الرابــع يف نهايــة شــهر أيلول/ســبتمبر 2020؛ حيــث كان 
ــراءات  ــن اإلج ــي ضم ــدوام املدرس ــق ال ــاء تعلي ــد انته ــي األول )بع ــل الدراس ــدارس يف الفص ــن امل ــات م ــع البيان ــرر جم ــن املق م
االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19(؛ تــّم تطويــر االســتبيانات وإضافــة كافــة التعديــات املقترحــة مــن الشــركاء يف 
قطــاع التعليــم، وقــام مســؤولو البيانــات والتحليــل ببرمجــة االســتبيانات إلكترونيــا باســتخدام برنامــج ONA. تــّم تدريــب الباحثيــن 
ىلع مــلء االســتبيانات الخاصــة بجمــع املعلومــات واســتكمال اســتبيانات اســتطاع الــرأي؛ وذلــك ىلع مــدى 5 أيــام عبــر اإلنترنــت 
باســتخدام برنامــج Skype for Business. واســتغرقت عمليــة تدريــب الباحثيــن 20 ســاعة تدريبيــة؛ وانتهــت بتاريــخ 7 تشــرين األول/
أكتوبــر 2020؛ بــدأت الفتــرة التجريبيــة لاســتبيانات Piloting واســتمرت 4 أيــام أرســل خالهــا الباحثــون بيانــات تجريبيــة عــن كافــة 
االســتبيانات واســتطاعات الــرأي؛ وقــام مســؤولو البيانــات والتحليــل باختبــار البيانــات والتأكــد مــن القيــم الــواردة. وّقعــت وحــدة 
تنســيق الدعــم ACU؛ مذكــرات تفاهــم لجمــع البيانــات مــع مديريــات تربيــة إدلــب وحلــب وحمــاة؛ بــدأت فتــرة جمــع البيانــات يف 
ــات والتحليــل  ــدأ مســؤولو البيان ــر 2021. ب ــون الثاني/يناي ــة شــهر كان ــون األول/ديســمبر 2020؛ وانتهــت يف بداي ــة شــهر كان بداي
باســتخراج القيــم الشــاذة واملفقــودة وتمــت مراجعتهــا مــع الباحثيــن لتبــدأ بعدهــا عمليــة التحليــل، بالتزامــن مــع عمليــة التحليــل 
تــم إصــدار الخرائــط الخاصــة بالتقريــر، لتبــدأ عمليــة كتابــة التقريــر باللغــة العربيــة ويترجــم التقريــر للغــة اإلنكليزيــة بالتزامــن مــع 

كتابــة التقريــر، ثــم بــدأت عمليــة تصميــم التقريــر وأُصــدرت النســخة النهائيــة منــه يف شــهر نيســان/أبريل 2021.

الجدول الزمني 03

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

داخليــا وخارجيــا.

إدارة وتحليل البيانات 04

ــض  ــوري؛ بع ــمال الس ــات الش ــدارس يف مخيم ــر امل ــات تقري ــع بيان ــة جم ــاء عملي ــات أثن ــن التحدي ــة م ــن مجموع ــه الباحثي واج
هــذه الصعوبــات مرتبطــة بالقــوى املســيطرة والعمليــات العســكرية وبعضهــا اآلخــر مرتبــط بعوامــل طبيعيــة كالظــروف الجويــة 

ــافات. أو املس

الوصول إلى املدرسة
ــات التربيــة التابعــة للحكومــة                        ــرام وتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع مديري ــام وحــدة تنســيق الدعــم بإب  ىلع الرغــم مــن قي
ــى مدارســهم؛  ــم يســمحوا لباحثــي وحــدة إدارة املعلومــات بالدخــول إل ــة، إال أن بعــض مــدراء املــدارس ل الســورية املؤقت
وذلــك بســبب رفــض مــدراء املخيمــات التــي تتواجــد فيهــا املــدارس مشــاركة أي معلومــات عــن املخيــم؛ تواجــد 12 مدرســة 

ضمــن     مخيمــات شــمال غــرب ســوريا لــم يتــم تغطيتهــا ضمــن هــذا اإلصــدار مــن التقريــر.

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

الباحثيــن ىلع التواجــد ضمــن املــدارس لفتــرات أطــول إلحصــاء الطــاب يف فتــرات الــدام املتعــددة.

املسافة بين املخيمات العشوائية
ــات  ــن الجه ــل أي م ــون دون تدخ ــأها النازح ــا )أنش ــئة ذاتي ــات املُنش ــرف باملخيم ــا ُتع ــوائية م ــات العش ــر املخيم تنتش
اإلنســانية( حــول املــدن والبلــدات؛ وتكــون متباعــدة والوصــول إليهــا صعبــا بســبب وعــورة الطــرق، وهــو مــا كلــف الباحثيــن 
املزيــد مــن الوقــت والجهــد للوصــول إلــى هــذه املخيمــات باإلضافــة إلــى التكلفــة املاديــة الباهظــة، وهــذه املخيمــات ال 
تحتــوي ىلع إدارة لهــا وال تعمــل بهــا أي جهــة إنســانية؛ ممــا جعــل الوصــول للمعلومــات التعليميــة أمــرًا بالــغ الصعوبــة؛ 

واضطــر الباحثــون إلــى مقابلــة ســكان هــذه املخيمــات واســتخاص املعلومــات منهــم.

.

.

.

الصعوبات والتحديات 05
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القسم	الثاني:	معلومات	عامة



يعتبر هذا اإلصدار من تقرير املدارس يف مخيمات الشمال السوري اإلصدار الرابع. 4
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/ACU_IMU_Schools_in_Camps_2019_AR.pdf اإلصدار الثالث

»https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2019/02/Schools-in-camps-2019_Ar.pdf « اإلصدار الثاني
»https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/08/Schools-%C4%B1n-Camps-2017-V01-Ar.pdf « اإلصدار األول
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(ACU) وحدة تنسيق الدعم
(IMU) وحدة إدارة املعلومات

ــات شــمال غــرب  ــة املــدارس يف مخيم ــة كاف ــن تغطي ــات IMU، م ــت وحــدة إدارة املعلوم ــر4 تمكن ــن التقري يف هــذا اإلصــدار م
ســوريا؛ وبلــغ عــدد املخيمــات التــي زارهــا باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ إلجــراء هــذا التقييــم 1,302 مخيمــا ضمــن محافظتــي 
حلــب وإدلــب؛ تواجــدت مــداس ضمــن 175 مخيمــا فقــط؛ وبلــغ عــدد املــدارس زارهــا الباحثــون 189 مدرســة؛ فيمــا لــم يتمكنــوا مــن 
زيــارة 12 مدرســة. ولــم تتواجــد مــدارس ضمــن 1,127 مخيمــا أو موقعــا للنازحيــن؛ قســم مــن هــذه املخيمــات غيــر نظاميــة وعــدد 
العائــات فيهــا قليــل باملقارنــة مــع مخيمــات أخــرى؛ وقــد يتواجــد ضمــن هــذه املخيمــات مبــادرات أهليــة لتعليــم الطــاب، فيمــا 
قــد يتوجــه عــدد كبيــر مــن أطفــال املخيمــات للتعّلــم يف مــدارس املــدن والبلــدات املجــاورة؛ ومــن املهــم النظــر إلــى املســافة 
التــي يقطعهــا األطفــال لبلــوغ مــدارس خــارج أماكــن ســكنهم؛ وصعوبــة الوصــول إلــى هــذه املــدارس خصوصــا يف فصــل الشــتاء 

وعنــد وجــود ظــروف أمنيــة ُتشــكل خطــرًا ىلع حيــاة األطفــال.

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

المخيمات التي تحتوي مدارس وعدد المدارس ضمنها 01



5 .https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf  
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ــد  ــم تبع ــملها التقيي ــي ش ــات الت ــدارس املخيم ــن م ــاب ضم ــوع الط ــن مجم ــا( م ــة أن 70% )45,152 طالب ــج الدارس ــرت نتائ أظه
مدارســهم عــن أماكــن ســكنهم أقــل مــن 200 متــر، 22% )14,095 طالبــا( تبعــد مدارســهم عــن أماكــن ســكنهم بيــن 200- 500 متــر، 

8% )5,226 طالبــا( تبعــد مدارســهم عــن أماكــن ســكنهم أكثــر مــن 500 متــر.
شكل  2: عدد ونسب الطالب حسب ُبعّد املدرسة عن مساكن الطالب

بعد المدارس عن مساكن الطالب 02

ــم وفقــا ملعاييــر  وفــق الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE 5، “يجــب تحديــد املســافة القصــوى بيــن املتعلميــن وأماكــن التعّل
محليــة ووطنيــة، مــن املهــم األخــذ بعيــن االعتبــار قضايــا األمــن والســامة، وإمكانيــة االســتفادة، مثــل مســاكن الجنــود، األلغــام 
ــع أماكــن  ــن مــن املجتمــع حــول موق ــن، األهــل، وأعضــاء آخري ــة، واألجمــة الكثيفــة يف الجــوار، يجــب استشــارة املتعلمي األرضي

ــة”.  التعليــم واألخطــار املحتمل



. 4 http://bit.ly/2uCzG87

12

(ACU) وحدة تنسيق الدعم
(IMU) وحدة إدارة املعلومات

ــة  ــار أمني ــد أي أخط ــدم تواج ــب( بع ــب وإدل ــي حل ــورية )يف محافظت ــرب س ــمال غ ــات ش ــات يف مخيم ــادر املعلوم ــادت مص أف
مثــل مســاكن الجنــود واأللغــام األرضيــة أو األجمــة الكثيفــة )الغابــات الكثيفــة(، إال أن األخطــار هنــاك متعلقــة بالســامة العامــة 
للطــاب أثنــاء توجههــم للمــدارس، حيــث يســلك الطــاب طرقــا ضيقــة ومزدحمــة باآلليــات واملشــاة؛ كذلــك إن طــرق املخيمــات 
غيــر مجهــزة ملــرور الســيارات بســبب ضيقهــا وعــدم وجــود طبقــة اســفلتية فيهــا، ويجــب اســتخدامها ملــرور آليــات الخدمــات 
العامــة فقــط، كســيارات اإلغاثــة وصهاريــج امليــاه وســيارات اإلســعاف، كمــا أن آليــات الخدمــة يجــب أن تراعــي فتــرات االزدحــام 
الشــديد للحفــاظ ىلع ســامة الســكان، يتــم حاليــا اســتخدام طــرق املخيمــات ملــرور كافــة الســيارات العامــة والخاصــة ممــا يشــّكل 
ازدحامــا شــديدًا قــد يعــّرض حيــاة األطفــال للخطــر، يظهــر ذلــك الحاجــة املاســة ملنــع الســيارات مــن اســتخدام طــرق املخيمــات، 
وكذلــك يجــب ىلع الكــوادر التدريســية العمــل ىلع تنظيــم االلتحــاق الصباحــي للطــاب يف املــدارس وخروجهــم منهــا وخصوصــا 
يف املراحــل األولــى مــن التعليــم، وأكــدت مصــادر املعلومــات أن طريــق معظــم املخيمــات تنقطــع يف فصــل الشــتاء يف فتــرات 

هطــول األمطــار ممــا يجعــل وصــول الطــاب إلــى املــدارس صعبــا.

ــع هــذه املــدارس بأماكــن تجمــع  ــرة يف ســورية؛ وارتبطــت مواق ــدارس املخيمــات بعــد الحــرب الدائ ــر مــن م نشــأ القســم األكب
النازحيــن يف املخيمــات النظاميــة أو العشــوائية؛ بعــض هــذه املــدارس التزمــت بمجموعــة مــن املعاييــر جعلــت الجهــات الرســمية 
املرتبطــة بالســلطة املحليــة تعتبرهــا مــدارس نظاميــة وتعتــرف بهــا؛ فيمــا بقــي عــدد قليــل مــن املــدارس مبــادرات عبــارة عــن 
مبــادرات أهليــة أو مــدارس غيــر نظاميــة وغيــر مســجلة لــدى أي جهــة رســمية، أظهــرت نتائــج الدراســة أن %97 )184 مدرســة( مــن 
مجمــوع مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة كانــت مســجلة لــدى جهــة رســمية، %3 فقــط مــن املــدارس غيــر مســجلة لــدى 
ــادرات  ــارة عــن مب ــدارس عب ــا؛ و4 م ــات قورقين ــة تواجــدت يف تجمــع مخيم ــر نظامي أي جهــة رســمية أخــرى؛ منهــا مدرســة غي

أهليــة.

يعــّرف الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE، ســلطة التعليــم “ هــي الحكومــات ووزاراتهــا املرافقــة والدوائــر واملؤسســات والــوكاالت 
ــن التعليــم ىلع مســتوى الوطــن، واملقاطعــة، واملســتوى  ــم، إنهــا تمــارس ســلطة تأمي املســؤولة يف ضمــان الحــق يف التعلي
املحلــي، يف الســياقات حيــث تكــون ســلطة الحكومــة ضعيفــة، يمكــن لألطــراف غيــر الحكوميــة مثــل املنظمــات غيــر الحكوميــة 

ووكاالت األمــم املتحــدة أن تتولــى هــذه املســؤولية.”

كانــت املــدارس ُتنشــأ مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم واملؤسســات التابعــة لهــا قبــل الحــرب، لكــن بعــد األحــداث الدائــرة خرجــت 
ــن  ــوزع النازحي ــدة يف أماكــن ت ــاك حاجــة ملحــة إلنشــاء مــدارس جدي معظــم املناطــق عــن ســيطرة النظــام الســوري، وكان هن
والتــي تعانــي مــن ضغــط يف عــدد الطــاب ضمــن مدارســها؛ أو تكــون املــدارس بعيــدة نســبيا عــن أماكــن اســتقرار النازحيــن، 
قامــت العديــد مــن الجهــات بإنشــاء أنــواع مختلفــة مــن املــدارس كاملــدارس املؤقتــة أو أماكــن التعليــم اآلمنــة والتــي لــم تكــن 
ــع للقــوى املســيطرة  ــة تتب ــات تربي ــُكّل مديري ــع تســّرب الطــاب. بعــد َتَش ــدى أي جهــة رســمية كحــل إســعايف ملن مســجلة ل
الجديــدة يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، بــدأت هــذه املديريــات بتنظيــم العمليــة التعليميــة عــن طريــق 
ــر محــددة ىلع املــدارس امُلنشــأة بعــد األحــداث  ــل األحــداث، وتطبيــق معايي ــت موجــودة قب اإلشــراف ىلع املــدارس التــي كان
الدائــرة ليتــم تســجيلها لديهــا، مــن هــذه املعاييــر وجــود مدرســين مؤهليــن يف هــذه املدرســة، ووجــود هيكليــة إداريــة ونظــام 
إداري واضــح، وحصــول الطــاب ىلع مســتوى تعليمــي مناســب وتدريــس مناهــج محــددة ووجــود آليــة واضحــة لامتحانــات وترفــع 

الطــاب؛ وغيرهــا مــن املعاييــر التــي تراهــا مديريــات التربيــة ضروريــة.

تسجيل المدرسة لدى جهة رسمية 03
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شكل 3: عدد ونسب املدارس حسب تسجليها لدى جهات رسمية
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القسم	الثالث:	أبنة	المدارس
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أظهــرت النتائــج أن %30 )78 مدرســة( مــن األبنيــة املدرســّية املســتخدمة ضمــن مخيمــات الشــمال الســوري التــي شــملتها الدراســة 
عبــارة عــن خيمــة أو أكثــر، %19 )39 مدرســة( غــرف مســبقة الصنــع أو مــا تعــرف بكرفانــات، %14 )29 مدرســة( غــرف اســمنتية ذات 
ــمنتية  ــرف اس ــة( غ ــرة، %6 )12 مدرس ــات كبي ــة( صيوان ــي، %8 )17 مدرس ــي نظام ــاء مدرس ــة( بن ــمنتية، %10 )21 مدرس ــقف اس أس
ــواح توتيــاء، %4 )8 مدرســة( غــرف اســمنتية مغطــاة بعــازل مطــري، %1 )2 مدرســة( غــرف طينيــة، ومدرســة واحــدة  مســقوفة بأل

كانــت بنــاء طابقــي تــم تحويلــه ملدرســة.

شكل 4: عدد ونسب املدارس حسب نوع البناء املدرسي

نوع البناء المدرسي 01

بلــغ عــدد مــدارس املخيمــات املكونــة مــن خيمــة أو أكثــر 78 مدرســة، ُيضــاف إليهــا املــدارس املكونــة مــن صيوانــات )خيــم كبيــرة( 
ــاب  ــن الط ــر م ــدد كبي ــد ع ــث أن تواج ــنويا؛ حي ــتبدال س ــى اس ــات إل ــم والصيوان ــذه الخي ــاج ه ــة، تحت ــا 17 مدرس ــغ عدده والبال
ــا  ــم حيثم ــل لهــذه الخي ــات أو غــرف اســمنتية كبدي ــن كرفان ــد مــن ســرعة اتافهــا؛ ومــن األفصــل العمــل ىلع تأمي ضمنهــا يزي
أمكــن، وريثمــا يتــم تأميــن البدائــل املناســبة يجــب العمــل ىلع اســتبدال الخيــم بشــكل ســنوي، وعــزل الخيــم بشــكل جيــد لتأميــن 

الــدفء لألطفــال يف فصــل الشــتاء.

ــل الجــو الســيئة  ــر عــزالً لعوام ــي شــكلت 29 مدرســة يف املخيمــات؛ أكث ــر الغــرف االســمنتية ذات الســقف االســمنتي والت ُتعتب
باملقارنــة مــع أنــواع الغــرف األخــرى؛ وبالرغــم مــن ذلــك فهــي ال تؤّمــن درجــة كافيــة مــن العــزل؛ حيــث أن الكتــل املتفرقــة للغــرف 

تســمح بمــرور الهــواء ضمنهــا ممــا يقّلــل درجــة العــزل باملقارنــة مــع أبنيــة املــدارس النظاميــة. 
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شكل 5: عدد ونسب الغرف الصفّية ضمن املدارس حسب نوعها

وتواجــدت ضمــن مــدارس مخيمــات الشــمال الســوري غــرف اســمنتية مســقوفة بلــوح توتيــاء )صفائــح معدنيــة(؛ وقــد بلــغ عــدد 
هــذه املــدارس 12 مدرســة؛ تحمــي ألــواح التوتيــاء الغــرف مــن تســّرب األمطــار؛ إال أنهــا ال تعــزل بــرودة الجــو يف الشــتاء وخصوصــا 
عنــد تراكــم الثلــوج فوقهــا، تواجــدت 8 مــدارس يف مخيمــات الشــمال الســوري مكونــة مــن غــرف اســمنتية بــدون أســقف ويتــم 
تغطيتهــا بعــوازل مطريــة فقــط؛ وتحتــاج هــذه املــدارس لتبديــل عــوازل أســقفها مرتيــن يف الســنة ىلع األقــل، ففــي فصــل 
الصيــف يكــون العــازل املطــري قــد جــّف واهتــرئ نتيجــة حــرارة الشــمس، ومــع نهايــة فصــل الشــتاء يكــون قــد اهتــرئ نتيجــة 
تراكــم الثلــوج وتجمــع ميــاه األمطــار فوقــه؛ وقــد ال يصمــد هــذا العــازل لنهايــة فصــل الشــتاء يف املخيمــات التــي تعانــي مــن 
هبــوب ريــاح شــديدة؛ ومــن األفضــل اســتبدال هــذه العــوازل ببنــاء أســقف اســمنتية لهــذه املــدارس حيثمــا أمكــن. يوجــد 2 مدرســة 
يف مخيمــات الشــمال الســوري عبــارة عــن غــرف طينيــة؛ وتعتبــر هــذه الغــرف أكثــر عــزالً لعوامــل الجــو بشــرط توفيــر اإلجــراءات 
اآلتيــة؛ يجــب عــزل الغرفــة الطينيــة بطبقــة مــن االســمنت يف أرضيــة الغرفــة باإلضافــة لطــاء الجــدران بمــادة عازلــة من اإلســفلت 
وبعــض األليــاف ىلع ارتفــاع 50 ســم؛ حيــث تعتبــر التربــة يف معظــم أراضــي املخيمــات تربــة زراعيــة قــد تســبب انهيــار الجــدران 
نتيجــة الرطوبــة؛ ويجــب توفيــر موقــد حطــب يف جســم الغرفــة االســمنتية؛ حيــث يضمــن إشــعاله باســتمرار عــدم َتشــُكّل الرطوبــة 
يف جســم الغرفــة؛ كمــا يجــب عــزل الســقف بمــادة عازلــة مــزودة بمــادة ليفيــة تضمــن تماســك الســقف عنــد تعّرضــه لألمطــار 
والثلــوج؛ وتحتــاج هــذه الغــرف ألعمــال الصيانــة بشــكل مســتمر ممــا يجعــل تكاليــف إنشــائها وإجــراء أعمــال الصيانــة الدوريــة لهــا 

مكلفــة جــدًا.

بلــغ مجمــوع الغــرف الصفّيــة ضمــن مــدارس املخيمــات 1,459 غرفــة، وبلــغ عــدد الغــرف الصفّيــة والتــي هياكلهــا عبــارة عــن خيــم 
ــن؛  ــن صفيتي ــى غرفتي ــا إل ــوان أحيان ــيم الصي ــم تقس ــا؛ يت ــم( 117 صيوان ــرة الحج ــم كبي ــات )الخي ــدد الصيوان ــغ ع ــة؛ وبل 396 خيم
تحتــاج الخيــم والصيوانــات الســتبدال كل ســنة؛ ويجــب العمــل ىلع تأميــن بدائــل مناســبة لهــذه الخيــم حيثمــا أمكــن؛ وتكــون 
البدائــل املناســبة بالكرفانــات أو الغــرف االســمنتية أو املــدارس النظاميــة، بلــغ عــدد الغــرف االســمنتية املســقوفة بألــواح توتيــاء 
ــة؛ ويجــب  ــة؛ وبلــغ عــدد الغــرف االســمنتية املســقوفة بعــازل مطــري 40 غرفــة صفّي ضمــن مــدارس املخيمــات 102 غرفــة صفّي
العمــل ىلع بنــاء اســقف اســمنتية لهــذه الغــرف حيثمــا أمكــن والعمــل ىلع توفيــر الظــروف املناســبة التــي قــد تحــول هــذه 
الغــرف إلــى أبنيــة مدرســية نظاميــة كتوفيــر أســوار للغــرف مســاحات مكشــوفة لقضــاء فتــرة االســتراحة بيــن الــدروس وتنفيــذ 
بعــض األنشــطة الرياضيــة. وتواجــد ضمــن مــدارس املخيمــات بنــاء طابقــي مكــون مــن 7 غــرف تــم تحويلــه إلــى مدرســة تحتــوي 

ــة. ىلع 7 غــرف صفّي

أعداد الغرف الصفية 02
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شكل 6: عدد ونسب النوافذ يف مدارس املخيمات حسب حالتها

يتضــن هــذا القســم معلومــات عــن نوافــذ الغــرف بكافــة أنواعهــا والكرفانــات )مســبق الصنــع(؛ فيمــا ال يتضمــن معلومــات عــن 
نوافــذ الخيــم والتــي تكــون قماشــية وقــد ال يتواجــد يف جســم الخيمــة نوافــذ، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن 77% )1,593 نافــذة( 
مــن مجمــوع النوافــذ ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة ال تحتــاج ألي عمليــات إصــاح، 17% )348 نافــذة( تحتــاج 

لعمليــات إصــاح، 6% )125 نافــذة( تحتــاج إلــى اســتبدال.

03 حالة النوافذ

يصنــع القســم األكبــر مــن نوافــذ مــدارس املخيمــات والتــي تتألــف مــن غــرف اســمنتية مــن مــادة الحديــد؛ فيمــا تصنــع نوافــذ 
ــات مــن مــادة الباســتيك )PVC(، ُتغطــي 36% )745 نافــذة( مــن مجمــوع النوافــذ يف مــدارس املخيمــات املقيمــة قطــع  الكرفان
باســتيكية )فيبــر(؛ تحتــاج القطــع الباســتيكية )فيبــر( إلــى اســتبدال كل عــام حيــث أنهــا تتلــف بســبب تعرضهــا ألشــعة الشــمس 
بشــكل دائــم، وتعتبــر هــذه املــواد أقــل مقاومــة ألشــعة الشــمس مــن الزجــاج، ويســتخدم الزجــاج لتغطيــة 54% )1,106 نافــذة( مــن 
النوافــذ، و4% )87 نافــذة( مــن النوافــذ مغطــاة بأغلفــة باســتيكية؛ وال تصلــح األغلفــة الباســتيكية لتغطيــة النوافــذ حيــث أنهــا 
حــل مؤقــت يف حــال عــدم توفــر الزجــاج أو بدائلــه املناســبة، فيمــا كانــت 7% )135 نافــذة( مكشــوفة وغيــر مغطــاة بــأي مــادة 

لعــزل العوامــل الجويــة وتأميــن الــدفء للصفــوف  الدراســية.
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شكل 7: عدد ونسب النوافذ يف مدارس املخيمات حسب املواد التي تغطيها

شكل 8: عدد ونسب األبواب يف مدارس املخيمات حسب حالتها

يتضــن هــذا القســم معلومــات عــن أبــواب الغــرف بكافــة أنواعهــا والكرفانــات )مســبق الصنــع(؛ فيمــا ال يتضمــن معلومــات عــن 
أبــواب الخيــم والتــي تكــون قماشــية، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن 78% )1,053 بابــا( مــن مجمــوع األبــواب ضمــن مــدارس املخيمــات 
التــي شــملتها الدراســة ال تحتــاج ألي عمليــات إصــاح، 19% )261 بابــا( تحتــاج لعمليــات إصــاح، 3% )42 بابــا( تحتــاج إلــى اســتبدال.

ــر  ــواب الغــرف اإلســمنتية املســتخدمة للتدريــس يف مخيمــات الشــمال الســوري معدنيــة، ويصنــع القســم األكب كانــت جميــع أب
ــواب أقــل عــزالً  ــان املعدنيــة يف األطــراف، تكــون هــذه األب ــاء(، كمــا يتواجــد بعــض القضب منهــا مــن الصفائــح املعدنيــة )توتي
للصــوت والعوامــل الجويــة مــن األبــواب الخشــبية التــي تســتخدم عــادًة يف الغــرف الصفيــة ضمــن املــدارس النظاميــة، وكذلــك 
تــؤدي رطوبــة الجــو إلــى صــدأ هــذه األبــواب، تحتــاج هــذه األبــواب املعدنيــة ألعمــال صيانــة يف بدايــة كل عــام دراســي نتيجــة 
رداءة املــواد التــي يتــم تصنيــع األبــواب منهــا. وكانــت أبــواب الكرفانــات مصنوعــة مــن مــادة الباســتيك )PVC( والتــي تحتــاج إلــى 

صيانــة بشــكل دوري.

حالة األبواب 04
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قبــل انــدالع الحــرب يف ســوريا؛ ُيشــترط أن يــداوم الطالــب عــدد محــدد مــن أيــام الــدوام املدرســي )خــال العــام الدراســي( إلــى 
جانــب تجــاوز االمتحــان لينتقــل إلــى املرحلــة الدراســية األىلع- ويجــب تتجــاوز عــدد األيــام التــي التحــق بهــا الطالــب 80% مــن 

عــدد أيــام الــدوام املدرســي خــال العــام.

ــا تمــت مقارنتهــا  ــة نســبيا إذا م ــة آمن ــن الحــدود الســورية التركي ــة م ــدارس مخيمــات الشــمال الســوري القريب ــة م ــرت كاف اعُتب
مــع املخيمــات البعيــدة عــن الحــدود والتــي تقــع يف مناطــق تتعــرض للقصــف، وتعتبــر العوامــل الجويــة الســيئة هــي الســبب 
الرئيســي لتعليــق أيــام الــدوام يف مــدارس املخيمــات القريبــة مــن الحــدود، فعنــد هطــول األمطــار أو تســاقط الثلــوج تتشــكل 

شكل 9: عدد ونسب مدارس املخيمات حسب تعليق الدوام املدرسي فيها نتيجة الظروف الجوية السيئة

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 94% )177 مدرســة( مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة لــم يتــم تعليــق الــدوام 
املدرســي فيهــا خــال العــام الدراســي 2020-2021؛ بينمــا 6% )12 مدرســة( فقــط تــم تعليــق الــدوام فيهــا بســبب الظــروف الجويــة 

الســيئة.

ال تعكــس هــذه البيانــات واقــع تعليــق الــدوام املدرســي بســبب الظــروف الجويــة الســيئة؛ حيــث أن فتــرة جمــع البيانــات كانــت 
يف شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020؛ ويف هــذه الفتــرة لــم يكــن فصــل الشــتاء قــد بــدأ بشــكل فعلــي يف شــمال ســوريا؛ كمــا 
لــم تحــدث عواصــف مطريــة شــديدة تــؤدي إلــى تعليــق الــدوام املدرســي، ويســرّد هــذا القســم مــن التقريــر عــدة عواصــف مطريــة 
ضربــت املخيمــات يف شــمال ســوريا وأدت إلــى تعليــق الــدوام املدرســي؛ إلــى جانــب غــرق مئــات الخيــم ومقتــل وإصابــة عــدد 

مــن األطفــال النازحيــن نتيجــة انهيــار املــأوى فوقهــم بســبب العواصــف الشــديدة.

تعليق الدوام ضمن المدراس 05
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الفيضانــات يف املخيمــات وتصبــح طرقهــا وعــرة، وكذلــك التدريــس ضمــن الخيــم يف درجــات الحــرارة املنخفضــة وأثنــاء تشــكل 
الصقيــع يشــكل خطــرًا ىلع صحــة األطفــال، يف املخيمــات البعيــدة عــن الحــدود يتــم تعليــق الــدوام املدرســي بســبب الظــروف 
الجويــة الســيئة ووعــورة الطرقــات؛ إلــى جانــب تعليــق الــدوام املدرســي بســبب تصعيــد األعمــال العســكرية وتعــرض مناطــق 

تواجــد املخيمــات للقصــف.

بتاريــخ 16 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ تضــررت أكثــر مــن 1,000 خيمــة يف مخيمــات محافظــة إدلــب وحلــب نتيجــة األمطــار الغزيــرة 
التــي هطلــت؛ حيــث جرفــت الســيول عشــرات الخيــم يف املخيمــات العشــوائية؛ وغرقــت عشــرات الخيــم وتســربت امليــاه إلــى 
مئــات الخيــم التالفــة؛ ممــا أدى إلــى تضــرر مــواد املــأوى للعائــات النازحــة؛ يف ريــف إدلــب الشــمالي؛ غرقــت عشــرات الخيــم يف 
مخيمــات تجمعــي الفــردوس والشــيخ بحــر بالقــرب مــن بلــدة حرنبــوش؛ وغرقــت أكثــر 30 خيمــة يف مخيــم حلــب1 بالقــرب مــن 
بلــدة دركــوش بســبب العاصفــة املطريــة. ويف ريــف حلــب الغربــي؛ غرقــت 20 خيمــة يف مخيــم قرطبــة بالقــرب مــن بلــدة باتبــو 

بســبب األمطــار الغزيــرة، وغرقــت عشــرات الخيــم يف املخيمــات العشــوائية املحيطــة بمدينــة اعــزاز. 

وبتاريــخ 17 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ تضــرر أكثــر مــن 150 مخيمــا يف شــمال غــرب ســورية نتيجــة العاصفــة املطريــة، ضمــن تجمــع 
مخيمــات الكرامــة يف بلــدة قــاح أدى هطــول األمطــار إلــى تســرب امليــاه إلــى قســم مــن الخيــم يف مخيمــي اإلخــاء واألحــرار؛ 
ويف املخيمــات العشــوائية املحيطــة ببلــدة مشــهد روحيــن غرقــت معظــم الخيــم يف مخيمــي حنتوتيــن وســرمين، وبالقــرب 
مــن بلــدة باريشــا؛ غرقــت 40 خيمــة يف مخيــم املــزار بســبب الهطــوالت املطريــة املرتفعــة؛ وغــادر قســم كبيــر مــن النازحيــن 
القاطنيــن يف املخيــم إلــى املخيمــات املجــاورة؛ حيــث أصبــح وصــول الســيارات اإلغاثيــة والخدميــة إلــى املخيــم معدومــا بســبب 
تشــكل الطيــن يف طرقــات املخيــم، ويف مخيــم بشــائر الخيــر؛ غرقــت 80 خيمــة وانقطعــت الطرقــات عــن 80% مــن املخيم بســبب 
تشــكل الطيــن يف طرقــات املخيــم، ويف مخيــم العمــر التابــع لتجمــع أطمــة غرقــت عشــرات الخيــم والغــرف ممــا دفــع األهالــي 

إلــى اللجــوء للمســجد القريــب مــن املخيــم فيمــا لجــأ قســم مــن النازحيــن إلــى أقربائهــم يف مخيمــات مجــاورة. 

وبتاريــخ 19 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ يف ريــف إدلــب الشــمالي أُصيــب 3 أطفــال يف مخيــم كفرنبــودة بالقــرب مــن بلــدة عقربــات 
ــم النصــر ضمــن تجمــع قــاح نتيجــة  ــرة، وغرقــت معظــم الخيــم يف مخي ــار جــدران غرفتهــم بســبب األمطــار الغزي نتيجــة انهي
هطــول األمطــار ممــا أدى تلــف مــواد املــأوى للعائــات النازحــة؛ كمــا انقطعــت معظــم الطــرق ضمــن مخيمــات التجمــع بســبب 
انســداد مجــاري تصريــف األمطــار، ويف املنطقــة الوســطى مــن محافظــة إدلــب؛ فــارق الحيــاة طفــل يف مخيــم التمانعــة شــمال 
بلــدة كللــي نتيجــة ســقوط حائــط غرفــة عليــه بســبب األمطــار الغزيــرة. وغرقــت أكثــر مــن 50 خيمــة يف املخيمــات القريبــة مــن 
بلــدة الشــيخ بحــر نتيجــة األمطــار الغزيــرة. وبتاريــخ 31 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ ضربــت عاصفــة مطريــة مخيمــات النــزوح ورافقهــا 
ــم؛ حيــث غرقــت وانهــارت  ــن؛ باإلضافــة لتضــرر آالف الخي ــم فــوق النازحي ــات الخي ــار مئ ــى غــرق وانهي ــاح شــديدة؛ ممــا أدى إل ري
عشــرات الخيــم يف مخيمــات املــزار وشــهد والخربــة بالقــرب مــن بلــدة باريشــا؛ كمــا غرقــت عــدة خيــم يف املخيمــات املحيطــة 
ببلــدة كفــر عــروق، وانهــارت عــدة خيــم فــوق النازحيــن يف مخيــم ســرغايا بالقــرب مــن مدينــة تفتنــاز؛ وأدى انهيــار أحــد الغــرف 

إلــى إصابــة طفــل بجــروح. كمــا غرقــت وانهــارت مئــات الخيــم يف تجمــع مخيمــات أطمــة. 

ــا أدى  ــات؛ مم ــة املخيم ــات كاف ــن يف طرق ــن الطي ــات م ــكل طبق ــى تش ــة إل ــة املطري ــي؛ أدت العاصف ــب الغرب ــف إدل ويف ري
ــن؛  ــوق النازحي ــم ف ــرات الخي ــارت عش ــات؛ وانه ــم املخيم ــى معظ ــاه إل ــرب املي ــا تس ــات؛ كم ــى املخيم ــول إل ــدام الوص ــى انع إل
ــة  ــاه لكاف ــربت املي ــاء تس ــم عط ــوريا؛ ويف مخي ــهداء س ــم ش ــة يف مخي ــة؛ و15 خيم ــم الاذقي ــم يف مخي ــارت 4 خي ــث انه حي
الخيــم وانهــارت عــدة خيــم، ويف مخيــم الفاتحــة تمزقــت وانهــارت عشــرات الخيــم، ويف مخيــم الفــاروق انهــارت أكثــر مــن 20 
خيمــة. وبتاريــخ 3 آذار/مــارس 2021؛ هطلــت أمطــار غزيــرة ممــا أدى إلــى غــرق 15 مخيــم بالقــرب مــن مدينــة معــرة تمصريــن؛ وأدت 
الفيضانــات إلــى تدميــر 607 خيمــة بشــكل كلــي؛ ودمــرت الفيضانــات 1,475 خيمــة بشــكل جزئــي )أدت الفيضانــات إلــى تلــف مــواد 
ــاح شــديدة  ــخ 11 آذار/مــارس 2021؛ اقتلعــت ري ــة نازحــة، وبتاري ــازح يشــكلون 2,082 عائل ــات 11,020 ن املــأوى(؛ وتضــرر مــن الفيضان
340 خيمــة ضمــن مخيمــات النازحيــن يف محيــط بلــدة الشــيخ بحــر؛ منهــا 25 خيمــة يف مخيــم اإلســكان؛ و85 خيمــة يف مخيــم 
الكرامــة؛ و50 خيمــة يف مخيــم الربيــع؛ و90 خيمــة يف مخيــم القاهــرة؛ و90 خيمــة يف العمــران؛ و35 خيمــة يف مخيــم البيــان؛ 

و55 خيمــة يف مخيــم الصــدر. 

ويف الفتــرة املمتــدة بيــن 11- 17 آذار/مــارس 2021؛ هطلــت أمطــار مصحوبــة بريــاح شــديدة ممــا أدى إلــى تضــرر 84 موقعــا للنازحيــن 
ضمــن مخيمــات شــمال غــرب ســوريا؛ وأدت هــذه الريــاح إلــى دمــار 1,412 خيمــة.



أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 974 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة ضمــن املخيمــات التــي شــملتها الدراســة؛ قســم مــن هــؤالء األطفــال ملتحقيــن . 6
باملــدارس وقســم منهــم متســربين، شــكلت اإلنــاث 39% مــن األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم فيمــا شــكل الذكــور 61%، جميــع األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم نازحيــن؛ 

منهــم 53% نازحيــن مــن محافظــة أخــرى؛ و41% نازحيــن مــن بلــدة أخــرى ضمــن نفــس املحافظــة؛ و6% نازحيــن ضمــن بلدتهــم ذاتهــا.
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شكل 10: عدد ونسبة الطالب الذين تم استطالع آرائهم حسب شعورهم باألمان ضمن املدارس

ــأن الوجــود باملدرســة ال يشــعرهم باألمــان، %95 )923  ــم اســتطاع6 آرائهــم ب ــن ت ــا( مــن مجمــوع الطــاب الذي أفــاد 5% )51 طالب
ــأن الوجــود باملدرســة يشــعرهم باألمــان. ــا( أفــادوا ب طالب

استطالع رأي الطالب: هل يساعدك الوجود بالمدرسة على الشعور باألمان: 06
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القسم	الرابع:	المياه	واإلصحاح	ضمن	المدارس
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شكل 11: عدد ونسب مدارس املخيمات حسب مصادر املياه ضمنها

أظهــرت نتائــج الدارســة أن 60% )114 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم تحصــل ىلع ميــاه الشــرب واالســتخدام 
عــن طريــق صهاريــج، 12% )22 مدرســة( تحصــل ىلع امليــاه مــن الشــبكة العامــة،5% )10 مــدارس( تحصــل ىلع امليــاه مــن أماكــن 
قريبــة أو مــن الخيــم املجــاورة، 2% )3 مدرســة( تحصــل ىلع امليــاه مــن بئــر مجــاور للمدرســة، وتواجــدت مدرســة واحــدة تحتــوي 

ىلع بئــر ضمــن املدرســة، فيمــا ال يوجــد ميــاه ضمــن 21% )39 مدرســة( ويحضــر الطــاب امليــاه معهــم مــن منازلهــم.

مصادر المياه ضمن المدارس 01

ــذا  ــمل ه ــن )ال يش ــل اليدي ــرب وغس ــذ للش ــكل تلمي ــاه ل ــن املي ــًا م ــر يومي ــر 3 لت ــب توفي ــفير7 “يج ــر اس ــتنادًا ملعايي اس
ــض(”. ــالزم للمراحي ــاء ال ــدار امل املق

لــدى زيــارة املــدارس تــم ســؤال القائميــن عليهــا عــن كميــة ميــاه الشــرب وغســل اليديــن التــي يتــم تزويــد املــدارس بهــا وتقســيم 
هــذه الكميــات ىلع عــدد الطــاب يف املدرســة؛ كمــا أُخــذ رأي القائميــن ىلع املــدارس عــن كميــة ميــاه الشــرب وغســل اليديــن 
التــي يحصــل عليهــا الطــاب يوميــا للوصــول للمعلومــة األكثــر دقــة. تبيــن مــن خــال الدراســة توّفــر كميــات مناســبة مــن ميــاه 
الشــرب وغســل اليديــن يف 68% )102 مدرســة( مــن املــدارس التــي شــملتها الدراســة؛ حيــث يتوفــر لــكل طالــب يف هــذه املــدارس 
3 ليتــر مــن ميــاه الشــرب وغســل اليديــن، وتوّفــرت كميــات قليلــة مــن ميــاه الشــرب وغســل اليديــن ضمــن 24% )36 مدرســة( مــن 
املــدارس؛ حيــث يتوفــر لــكل طالــب يف هــذه املــدارس أقــل مــن 3 ليتــر مــن ميــاه الشــرب وغســل اليديــن، فيمــا لــم تتوفــر ميــاه 

للشــرب وغســل اليديــن يف 8% )12 مدرســة( مــن املــدارس.



8 .https://www.abebooks.com/Sphere-Handbook-Humanitarian-Charter-Minimum-Standards/22763864890/bd?cm_mmc=ggl-_-US_AbeBooks_DSA_GOOG-
LE-_-naa-_-naa&gclid=EAIaIQobChMIoOi8xt-K3QIVGZ7VCh3PVAYSEAAYASAAEgL95PD_BwE
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اســتنادًا ملعاييــر اســفير8“ يجــب توفيــر 20- 40 لتــر يوميــا لــكل مســتعمل ملراحيــض الســيفون التقليديــة املوصولــة باملجــاري، 
3- 5 لتــر يوميــا لــكل مســتعمل ملراحيــض الدفــع املائــي”.

تبيــن مــن خــال الدراســة توّفــر كميــات مناســبة مــن ميــاه الحمامــات يف 53% )80 مدرســة( مــن املــدارس التــي شــملتها الدراســة؛ 
حيــث يتوفــر لــكل طالــب يف هــذه املــدارس 20 ليتــر مــن ميــاه الحمامــات، وتوّفــرت كميــات قليلــة مــن ميــاه الحمامــات ضمــن %56 
)37 مدرســة( مــن املــدارس؛ حيــث يتوفــر لــكل طالــب يف هــذه املــدارس أقــل مــن 20 ليتــر مــن ميــاه الحمامــات، فيمــا لــم تتوفــر 

ميــاه الحمامــات يف 9% )14 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل 12: عدد ونسب املدارس حسب توفر كميات مناسبة من مياه الشرب واالستخدام ضمنها

 ،COVID-19 ويذكــر هنــا الحاجــة لزيــادة كميــة امليــاه املخصصــة لغســل اليديــن وذلــك ضمــن إجــراءات الوقايــة مــن انتشــار فيــروس
حيــث يتطلــب تعقيــم اليديــن امليــاه بالصابــون ملــدة تتجــاوز 20 ثانيــة.

ويجــب التنويــه إلــى ضــرورة أن تكــون مصــادر امليــاه الجوفيــة بعيــدة عــن أماكــن التغــوط، وبحســب املبــادئ التوجيهيــة ملشــروع 
اســفير “يجــب أن تقــع الحفــر الترشــيحية ومراحيــض الخنــادق و/أو املراحيــض ىلع بعــد 30 متــرًا ىلع األقــل عــن أي مصــدر مــن 
مصــادر امليــاه الجوفيــة” مــع األســف ال يتــم مراعــاة هــذه الشــروط ضمــن مخيمــات الشــمال الســوري؛ حيــث تحتــوي املخيمــات ىلع 
الحفــر الفنيــة غيــر النظاميــة )الحفــر الفنيــة التــي ال تحتــوي ىلع طبقــات لتصفيــة ميــاه الصــرف الصحــي قبــل وصولهــا للميــاه 

الجوفيــة( إلــى جانــب وجــود عــدد مــن اآلبــار امليــاه املســتخدمة للشــرب.

عدد ونسبة مدارس املخيمات حسب توفر كميات 
مناسبة من مياه الشرب وغسل اليدين لكل طالب

عدد ونسبة مدارس املخيمات حسب توفر كميات 
مناسبة من مياه االستخدام )دورات املياه( لكل طالب
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شكل 13: عدد صنابير املياه املخصصة للشرب ومقارنتها مع أعداد الطالب والصنابير التي تحتاج الستبدال

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 34% )64 مدرســة( مــن مجمــوع مــدارس مخيمــات الشــمال يبلــغ عــدد الطــاب فيهــا لــكل صنبــور ميــاه 
أقــل مــن 50 طالــب، 28% )52 مدرســة( يبلــغ عــدد الطــاب فيهــا لــكل صنبــور مــن 50 إلــى 100 طالــب، 26% )49 مدرســة( يبلــغ عــدد 

الطــاب فيهــا لــكل صنبــور أكثــر مــن 100 طالــب لــكل صنبــور، 13% )24 مدرســة( ال تحتــوي ىلع صنابيــر ميــاه.

وبلــغ عــدد صنابيــر امليــاه التــي تحتــاج الســتبدال يف مــدارس مخيمــات الشــمال الســوري 355 صنبــور ميــاه، يشــمل هــذا العــدد 
جميــع صنابيــر امليــاه ســواًء املســتخدمة للشــرب أو يف دورات امليــاه أو الصنابيــر املســتخدمة لألمــور الخدميــة األخــرى كالصنابيــر 

املســتخدمة لتنظيــف املــدارس أو ســقاية حدائــق املــدارس يف بعــض األحيــان.

عدد الطالب لكل صنبور مياه وصنابير المياه التي تحتاج الستبدال 02

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

عدد صنابير املياه التي تحتاج الستبدال
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يكــون تــوّزع صنابيــر امليــاه مدروســا بحيــث ال يتجّمــع كافــة الطــاب يف زاويــة واحــدة مــن املدرســة. ويف ظــروف انتشــار فيــروس 
COVID-19؛ يجــب أن تتأكــد الكــوادر التعليميــة مــن تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي بيــن الطــاب أثنــاء شــربهم للمــاء؛ كمــا 
يجــب التأكــد مــن أن الطــاب يســتخدمون أكوابهــم الخاصــة وال يشــربون املــاء مــن الصنبــور مباشــرًة؛ كمــا يجــب التأكــد مــن عــدم 

مشــاركة أكوابهــم مــع أي مــن زمائهــم. 

شكل 14: عدد ونسب املدارس حسب توفر دورات للمياه ضمنها

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 32% )61 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة ال تحتــوي ىلع دورات ميــاه، %68 )128 
مدرســة( تحتــوي ىلع دورات ميــاه.

توفر دورات مياه ضمن المدارس 03

ــاه أن الطــاب ضمــن 34 مدرســة يضطــرون الســتخدام  ــوي ىلع دورات للمي ــغ القائمــون ىلع مــدارس املخيمــات التــي ال تحت أبل
الحمامــات ضمــن املخيمــات املجــاورة؛ ويف 26 مدرســة يضطــرون للذهــاب إلــى خيمهــم التــي يســكنون فيهــا الســتخدام الحمامات 
هنــاك والعــودة إلــى املدرســة؛ ويف مدرســة واحــدة يتغــوط األطفــال يف العــراء. إن عــدم تواجــد دورات ميــاه خاصــة باملــدارس 
يزيــد مــن احتمــال تعــرض األطفــال لــألذى، حيــث يشــير الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE “يجــب ىلع مرافــق الصــرف الصحــي 
ــة والكرامــة والســامة، يجــب أن تقفــل  ــات، ويجــب أن تحافــظ ىلع الخصوصي أن تكــون متاحــة للوصــول لألشــخاص ذوي اإلعاق
أبــواب املراحيــض مــن الداخــل، مــن أجــل منــع التحــرش الجنســي واالســتغال، يجــب وجــود مراحيــض منفصلــة للفتيــان/ الرجــال، 
والفتيــات/ النســاء يف أماكــن آمنــة، مناســبة، ســهلة الوصــول.” إن وجــود املراحيــض التــي يســتخدمها أطفــال املــدارس خــارج 
املســاحات التعليميــة يزيــد مــن احتمــال تعرضهــم للخطــر، حيــث ســيكون مــن الصعــب ىلع القائميــن ىلع العمليــة التعليميــة 

التأكــد مــن عوامــل الســامة التــي تــم ذكرهــا آنفــا.
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شكل 15: عدد ونسب املدارس التي ال تحتوي دورات للمياه حسب الوسائل البديلة لدورات املياه التي يلجأ إليها األطفال

شكل 16: عدد ونسبة دورات املياه ضمن مدارس املخيمات حسب حالتها

يعــرض هــذا القســم حالــة دورات امليــاه ضمــن 128 مدرســة )املــدارس التــي تحتــوي دورات ميــاه( مــن أصــل 189 مدرســة شــملتها 
الدراســة، حيــث لــم يتواجــد ضمــن 61 مدرســة دورات للميــاه، وتتألــف دورات امليــاه )الحمامــات( يف املــدارس الســورية مــن عــدة 
ــدارس  ــة يف م ــض الفردي ــدد املراحي ــغ ع ــث بل ــض؛ حي ــدة مراحي ــى ع ــمة إل ــات مقس ــة الحمام ــاء أو كتل ــون بن ــض- يك مراحي
املخيمــات التــي شــملها التقييــم 665 مرحــاض؛ وأظهــرت نتائــج الدراســة أن 81% )540 مرحــاض( مــن دورات امليــاه تعمــل وهــي 
بحالــة جيــدة، 14% )91 مرحــاض( منهــا بحاجــة إلصاحــات بســيطة، 5% )34 مرحــاض( منهــا بحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل كاملــة أو 

اســتبدال.

حالة دورات المياه ضمن المدارس 04



9 .https://www.abebooks.com/Sphere-Handbook-Humanitarian-Charter-Minimum-Standards/22763864890/bd?cm_mmc=ggl-_-US_AbeBooks_DSA_GOOG-
LE-_-naa-_-naa&gclid=EAIaIQobChMIoOi8xt-K3QIVGZ7VCh3PVAYSEAAYASAAEgL95PD_BwE
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ــر مــن األطفــال، كمــا  ــة بســبب اســتخدامها مــن قبــل عــدد كبي ــة دوري ــاه يف املــدارس إلجــراء أعمــال صيان ــاج دورات املي تحت
ــاج للتنظيــف بشــكل يومــي. تحت

حســب املبــادئ التوجيهيــة ملشــروع اســفير9“ يجــب توفيــر مرحــاض واحــد لــكل 30 فتــاة ومرحــاض واحــد لــكل 60 فتــى؛ إذا لــم 
يكــن باإلمــكان تأميــن مراحيــض منفصلــة مــن البدايــة؛ يمكــن اتخــاذ التدابيــر لتفــادي اســتخدام الفتيــات والفتيــان للمراحيــض يف 

الوقــت نفســه”

تحتــوي 128 مدرســة ىلع دورات للميــاه؛ منهــا 20 مدرســة مخصصــة لجنــس واحــد مــن الطــاب )تحتــوي ىلع طــاب ذكــور فقــط 
أو إنــاث فقــط(؛ و108 مدرســة تحتــوي ىلع طــاب مــن الجنســين؛ 27% )29 مدرســة( مــن هــذه املــدارس ال تحتــوي ىلع دورات ميــاه 
مخصصــة لــكل جنــس؛ ويســتخدم الطــاب الذكــور واإلنــاث دورات امليــاه ذاتهــا؛ فيمــا احتــوت 73% )79 مدرســة( ىلع دورات ميــاه 

منفصلــة لــكل جنــس.

ــكادر التعليمــي  ويجــب توفيــر دورات ميــاه مخصصــة للــكادر التعليمــي والخدمــي يف املــدارس؛ ويجــب أن تكــون دورات ميــاه ال
ــن أن %52  ــد تبي ــاه. وق ــتخدام دورات املي ــاء اس ــات أثن ــدوث املضايق ــب ح ــاب لتجن ــاه الط ــن دورات مي ــة ع ــي منفصل والخدم
ــوادر  ــتخدم الك ــي؛ وتس ــي والخدم ــكادر التعليم ــة لل ــاه مخصص ــا دورات مي ــر فيه ــم تتوف ــات ل ــدارس املخيم ــن م ــة( م )66 مدرس
التعليميــة والخدميــة دورات امليــاه املخصصــة للطــاب؛ فيمــا توفــرت يف 48% )62 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات دورات ميــاه 

ــة. ــة والخدمي مخصصــة للكــوادر التعليمي



10 .https://www.abebooks.com/Sphere-Handbook-Humanitarian-Charter-Minimum-Standards/22763864890/bd?cm_mmc=ggl-_-US_AbeBooks_DSA_GOO-
GLE-_-naa-_-naa&gclid=EAIaIQobChMIoOi8xt-K3QIVGZ7VCh3PVAYSEAAYASAAEgL95PD_BwE
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شكل 17: عدد ونسبة مدارس املخيمات حسب آليات التخلص من مياه الصرف الصحي

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 33% )62 مدرســة( مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم والتــي تحتــوي ىلع دورات 
ميــاه تتخلــص مــن ميــاه الصــرف ضمــن شــبكة الصــرف الصحــي النظاميــة، 60% )114 مدرســة( تتخلــص مــن ميــاه الصــرف ضمــن حفــر 

فنيــة غيــر نظاميــة، 7% )13 مــدارس( تتخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي يف العــراء.

أماكن التخلص من مياه الصرف الصحي 05

يعتبــر غائــط األطفــال أكثــر خطــورة مــن غائــط الكبــار، وبحســب املبــادئ التوجيهيــة ملشــروع اســفير10 “ينبغــي إيــاء عنايــة 
خاصــة للتخلــص مــن غائــط األطفــال الــذي عــادًة مــا يكــون أخطــر مــن غائــط الكبــار )حيــث أن مســتوى انتشــار األمــراض الغائطيــة 

املنشــأ بيــن األطفــال كثيــرًا مــا يكــون أىلع، وقــد ال يكــون األطفــال قــد كّونــوا أجســاما مضــادة ملكافحــة األمــراض(”.

تبيــن مــن خــال الدراســة أن 60% )114 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم تتخلــص مــن ميــاه الصــرف ضمــن 
حفــر فنيــة غيــر نظاميــة، حيــث ال تكــون هــذه الحفــر مفروشــة بطبقــات مــن األحجــار والتــراب والتــي تضمن عــدم وصــول الفضات 
الغائطيــة للميــاه الجوفيــة، كذلــك أن عــدد الطــاب الكبيــر ضمــن املــدارس يظهــر الحاجــة إلفــراغ حفــر الصــرف الصحــي املخصصــة 
للمــدارس بشــكل دوري، غالبــا مــا تتواجــد حفــرة صــرف صحــي واحــدة ملدرســة تحتــوي ىلع عــدد كبيــر مــن الطــاب، ممــا يــؤدي 
ــر  ــذا األم ــد ه ــتاء يزي ــل الش ــون يف فص ــي تك ــدوام املدرس ــام ال ــم أي ــار أن معظ ــريع، وىلع اعتب ــكل س ــر بش ــان الحف ــى طوف إل
احتماليــة طوفــان الحفــر الفنيــة بســبب األمطــار. قــد يــؤدي عــدم إفــراغ الحفــر الفنيــة إلــى انتشــار نواقــل األمــراض يف البيئــة 
املحيطــة باملدرســة، وتتخلــص 7% )13 مــدارس( مــن مــدارس املخيمــات املقيمــة مــن ميــاه الصــرف الصحــي يف العــراء وتتجمــع 

هــذه امليــاه ىلع شــكل بــرك تتجمــع عندهــا نواقــل األمــراض.
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شكل 18: عدد ونسبة مدارس املخيمات حسب احتوائها ىلع مقاعد للطالب

ــد، %8 )15  ــوي ىلع مقاع ــة تحت ــملتها الدارس ــي ش ــات الت ــدارس املخيم ــن م ــة( م ــة أن 92% )174 مدرس ــج الدراس ــرت نتائ أظه
مــدارس( ال تحتــوي مقاعــد ويجلــس الطــاب يف هــذه املــدارس ىلع األرض، تفــرض البيئــة التعليميــة الســليمة وجــود مقاعــد 
للطــاب لضمــان جلــوس الطــاب يف الصفــوف بشــكل صحــي يســاعدهم ىلع الكتابــة وتلقــي املعلومــات بشــكل ســليم. قبــل 

ــة. ــع الطــاب يجلســون ىلع مقاعــد دراســية ضمــن األماكــن التعليمي ــرة يف ســورية كان جمي األحــداث الدائ

المقاعد: 01
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شكل 19: عدد ونسبة عدد ونسب املقاعد ضمن مدارس املخيمات حسب حالتها

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 85% )13,961مقعــدًا( مــن مجمــوع املقاعــد الدراســية ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة 
صالحــة لاســتخدام، 9% )1,486 مقعــدًا( تحتــاج إلصــاح، 6% )984 مقعــدًا( أصبحــت تالفــة بشــكل كامــل وتحتــاج الســتبدال.

حالة المقاعد: 02

إن نــوع املقاعــد الدراســية األكثــر اســتخداما يف ســورية يتكــون مــن قســمين مــن حيــث مــواد التصنيــع، قســم معدنــي وهــو عبارة 
عــن أنابيــب معدنيــة، وقســم خشــبي وهــو عبــارة عــن ألــواح خشــبية تشــكل الجــزء الــذي يجلــس عليــه الطــاب )دفــة الجلــوس( 
باإلضافــة للــدرج، يف الظــروف العاديــة يتعــرض القســم الخشــبي مــن املقعــد الدراســي للتلــف ويحتــاج لصيانــة كل عــدة ســنوات 

)يتــم اســتبدال ألــواح الخشــب(.
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شكل 20: عدد ونسب املقاعد التي تحتاجها مدارس املخيمات

ــاج  ــغ احتي ــة، بل ــا كل مدرس ــي تحتاجه ــد الت ــدد املقاع ــن ع ــار ع ــون باالستفس ــام الباحث ــدارس ق ــن امل ــات م ــع البيان ــاء جم أثن
ــرمدا. ــات س ــع مخيم ــاج يف تجم ــن االحتي ــبة األىلع م ــزت النس ــدًا، وترك ــم 3,512 مقع ــملها التقيي ــي ش ــات الت ــدارس املخيم م

احتياج المقاعد: 03
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شكل 21: عدد ونسبة مدارس املخيمات التي تحتاج مدافئ ووسائل داعمة للعملية التعليم

ــة  ــاج وســائل تدفئ ــي شــملتها الدراســة تحت ــات الت ــدارس املخيم ــن مجمــوع م ــج الدراســة أن 62% )117 مدرســة( م أظهــرت نتائ
)صوبيــات(؛ وبلــغ عــدد املدافــئ التــي تحتاجهــا هــذه املــدارس 662 مدفــأة، 60% )113 مدرســة( تحتــاج ألــواح؛ وبلــغ عــدد األلــواح 
ــي تحتاجهــا هــذه املــدارس  ــغ عــدد الطابعــات الت ــاج طابعــات؛ وبل ــوح، 81% )154 مدرســة( تحت ــي تحتاجهــا املــدارس 473 ل الت
165 طابعــة، 86% )163 مدرســة( تحتــاج أجهــزة حاســوب؛ وبلــغ عــدد أجهــزة الحاســوب التــي تحتاجهــا هــذه املــدارس 284 جهــاز 

حاســوب.

وسائل التدفئة والمعدات الداعمة للعملية التعليمية 04

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

عــن احتــراق الحطــب كبيــر جــدًا وقــد يســبب األذى لألطفــال.

يف ظــل النقــص الحــاد بالكتــب املدرســية يضطــر املدرســون لكتابــة الــدرس كامــًا ىلع الســبورة، كمــا تعتبــر الســبورة الوســيلة 
التعليميــة الوحيــدة واألكثــر فعاليــة يف ظــل انعــدام كافــة الوســائل الداعمــة للعمليــة التعليمــة.

ــدد  ــراوح ع ــث يت ــي، حي ــم اإلداري والتدريس ــل الطاق ــن قب ــة م ــراض إداري ــورية ألغ ــدارس س ــوب يف م ــزة الحاس ــتخدم أجه تس
الحواســيب التــي يتــم اســتخدامها لهــذا الغــرض بيــن 3- 5 حواســيب يف كل مدرســة، وألغــراض تعليميــة ضمــن قاعــات الحاســوب، 
ويتــراوح عــدد الحواســيب يف كل قاعــة بيــن 16- 20 حاســوب بحســب حجــم القاعــة، ويبــدأ تعليــم مــادة تقنيــات الحاســوب يف 

الحلقــة الثانيــة مــن مرحلــة التعليــم األساســي.
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شكل 22: عدد ونسبة ليترات وقود التدفئة التي تحتاجها مدارس املخيمات

بلــغ احتيــاج مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة مــن مــادة املــازوت لعــام دراســي كامــل 850,200 ليتــر ســنويا؛ وهــي الكمية 
مــن الوقــود تكفــي لفصــل الشــتاء يف ســوريا والــذي يمتــد ألربــع أشــهر تقريبــا.

وقود التدفئة 05

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

ــا. ــر يومي ــازوت 5 ليت ــادة امل ــن م ــأة م ــاج كل مدف ــط احتي متوس



أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 974 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة ضمــن املخيمــات التــي شــملتها الدراســة؛ قســم مــن هــؤالء األطفــال ملتحقيــن . 11
باملــدارس وقســم منهــم متســربين، شــكلت اإلنــاث 39% مــن األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم فيمــا شــكل الذكــور 61%، جميــع األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم نازحيــن؛ 

منهــم 53% نازحيــن مــن محافظــة أخــرى؛ و41% نازحيــن مــن بلــدة أخــرى ضمــن نفــس املحافظــة؛ و6% نازحيــن ضمــن بلدتهــم ذاتهــا.
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شكل 23: عدد ونسبة الطالب الذين تم استطالع آرائهم حسب تناولهم وجبة طعام قبل الدوام املدرسي

ــوا وجبــة طعــام خفيفــة )فطــور( قبــل قدومهــم  مــن خــال اســتطاعات11 رأي الطــاب تــم ســؤالهم فيمــا إذا كانــوا قــد تناول
للمدرســة، وكذلــك تــم ســؤالهم إذا كانــوا يتناولــون وجبــة طعــام خفيفــة يف املدرســة. أفــاد 78% )755 طالبــا( مــن الطــاب الذيــن 
تــم اســتطاع آرائهــم بأنهــم تناولــوا وجبــة طعــام خفيفــة قبــل قدومهــم للمدرســة، 22% )219 طالبــا( أفــادوا أنهــم لــم يتناولــوا 

وجبــة طعــام قبــل قدومهــم للمدرســة.

استطالع رأي الطالب: هل تناولت وجبة طعام خفيفة قبل قدومك للمدرسة/ هل تناولت وجبة 
طعام في المدرسة

06

ــون  ــم اســتطاع آرائهــم أنهــم ال يتناول ــن ت ــن الطــاب الذي ــا( م ــاد 61% )496 طالب ــاول الطعــام يف املدرســة، أف ــا يخــص تن فيم
الطعــام يف املدرســة، 33% )267 طالبــا( يحضــرون الطعــام معهــم مــن املنــزل )يتناولــون وجبــة طعــام خفيفــة يف املدرســة(، %5 

)41 طالبــا( تقــدم لهــم املدرســة وجبــة طعــام بشــكل يومــي، 1% )9 طــاب( يقومــون بشــراء الطعــام يف املدرســة.

شكل 24: عدد ونسبة الطالب الذين تم استطالع آرائهم حسب تناولهم وجبة طعام خالل الدوام املدرسي



القسم	السادس:	المراحل	الدراسية	والمناهج
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12 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf  
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شكل 25: عدد ونسبة املدارس حسب املراحل الدراسية ضمنها

ــى فقــط مــن  أظهــرت نتائــج الدراســة أن 21% )39 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم تــدّرس الحلقــة األول
مرحلــة التعليــم األساســي، 76% )143 مدرســة( تــدرس الحلقتيــن األولــى والثانيــة مــن مرحلــة التعليــم األساســي، 2% )4 مدرســة( 
تــدرس كافــة املراحــل الدراســية )حلقتــي التعليــم األساســي األولــى والثانيــة باإلضافــة للتعليــم الثانــوي(، 2% )3 مدرســة( تــدرس 

الحلقــة الثانيــة مــن مرحلــة التعليــم األساســي واملرحلــة الثانويــة.

المراحل الدراسية 01

يبــدأ األطفــال يف ســوريا بارتيــاد املــدارس يف ســن 6 ســنوات، وتتكــون املراحــل الدراســّية هنــاك مــن مرحلتيــن، مرحلــة الّتعليــم 
ــذي يقســم  ــم وال ــع نظــام املراحــل الدراســّية القدي ــن املــدارس تتب ــر م ــوي، إال أن القســم األكب ــم الثان ــة الّتعلي األساســي ومرحل
املــدارس إلــى مــدارس ابتدائّيــة )صــف 1-6( ومــدارس إعدادّيــة )صــف 7- 9( ومــدارس ثانوّيــة )صــف 10- 12(، وقبــل نشــوب الحــرب 

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

ــة الفصــل بيــن املراحــل التدريســّية )مراحــل تعليــم أساســي- ثانــوي(؛ حيــث إّن  ــة التعليمّي يفــرض الوضــع الســليم لســير العملّي
الفصــل بيــن األطفــال بحســب األعمــار واملراحــل التدريســّية املختلفــة يجّنــب األطفــال التنّمــر مــن زمائهــم األكبــر ســّنا؛ والــذي قــد 

ينعكــس ىلع شــخصيات األطفــال وقدرتهــم ىلع التعّلــم.

بحســب تقريــر التعليــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة12 )جينــا( والصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ بالتعــاون 
مــع منظمــة إنقــاذ الطفولــة SCI؛ وقطــاع التعليــم يف تركيــا و13 منظمــة متخصصــة يف مجــال التعليــم “تبيــن أن نســب األطفــال 
خــارج املدرســة ترتفــع بالتقــدم باملراحــل الدراســية؛ كمــا أن نســب األطفــال خــارج املدرســة اإلنــاث تكــون دائمــا أىلع مــن نســب 
األطفــال خــارج املدرســة الذكــور. وتبيــن مــن خــال الدراســة أن نســب التســرب ضمــن املخيمــات دائمــا تكــون أىلع مــن التســرب 

ضمــن املــدن والبلــدات”.

مــن خــال نتائــج التقريــر تنبيــن انخفــاض أعــداد املــدارس الثانويــة يف املخيمــات؛ وغالبــا مــا يتوجــه القســم األكبــر مــن أطفــال 
املخيمــات يف ســّن التعليــم الثانــوي للدراســة يف مــدارس املــدن والبلــدات املجــاورة )خــارج املخيــم(؛ كمــا ترتفــع نســبة التســرب 

يف املراحــل الثانويــة ضمــن املخيمــات.



  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 543 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 30% من املدرسين الذين تم استطاع آرائهم إناث؛ و70% ذكور.. 13
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شكل 26: عدد ونسبة املدرسين الذين تم استطالع آرائهم حسب وجود ظاهرة تنمر األطفال بين طالبهم

أفــاد 39% )211 مدرســا( مــن مجمــوع املدرســين الذيــن تــم اســتطاع13 آرائهــم ضمــن مــدارس املخيمــات أن الطــاب يعانــون مــن 
تنمــر الطــاب األكبــر ســنا، 61% )332 مدرســا( أفــادوا بــأن الطــاب ال يعانــون مــن هــذه الظاهــرة.

استطالع رأي المدرسين: هل يعاني الطالب األقل عمرًا من مضايقات الطالب األكبر عمرًا 
نتيجة وجود طالب ال تتناسب أعمارهم مع مراحلهم الدراسية )تنمر األطفال(:

02

شكل 27: عدد ونسبة املدارس حسب املراحل الدراسية ضمنها

تعكــس النســبة التــي يتــم تدريســها مــن املنهــاج املقــرر للطــاب والــذي يخولهــم تجــاوز املرحلــة الدراســية أحــد أشــكال الجــدوى 
مــن العمليــة التعليميــة، وتعبــر عــن التــزام املدرســين بالخطــة الســنوية املقــررة مــن مديريــات التربيــة، ولكنهــا ال تعكــس بشــكل 
حقيقــي املســتوى الفعلــي للطــاب، أظهــرت نتائــج الدراســة أن نســبة 16% )31 مدرســة( فقــط مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات 
قــد أتمــت أكثــر مــن 81% مــن املنهــاج الدراســي املقــرر للطــاب خــال العــام الدراســي الفائــت، 35% )66 مدرســة( قــد أتمــت بيــن 
61%- 80% مــن املنهــاج املقــرر، 23% )44 مدرســة( قــد أتمــت بيــن 41%- 60% مــن املنهــاج املقــرر، كذلــك 12% )23 مدرســة( قــد 
أتمــت أقــل مــن 21%- 40% فقــط مــن املنهــاج الدراســي املقــرر، 13% )25 مــدارس( أتمــت أقــل مــن 20% فقــط مــن املنهــاج املقــرر.

النسبة التي تمَّ تدريسها من المنهاج خالل العام الفائت 03



  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 1,548 فــردًا لديهــم أطفــال يف ســن املدرســة )ملتحقيــن باملــدارس أو متســربين منهــا( يف املخيمــات التــي شــملتها . 14
الدراســة، 34% مــن األفــراد الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم إنــاث؛ و66% ذكــور.

40

(ACU) وحدة تنسيق الدعم
(IMU) وحدة إدارة املعلومات

مــع بدايــة عــام 2020؛ بــدأت قــوات النظــام حملــة عســكرية ىلع محافظــة إدلــب واألريــاف املتصلــة بهــا مــن محافظتــي حلــب 
وحمــاة؛ وترافقــت الحملــة العســكرية مــع تصعيــد القصــف ىلع محافظــة إدلــب؛ ممــا أدى إلــى تعليــق الــدوام املدرســي يف قســم 
ــزوح؛  ــب )وخصوصــا يف بالقــرب مــن خطــوط التمــاس( نتيجــة األعمــال العســكرية وحــركات الن ــر مــن مــدارس محافظــة إدل كبي
انتهــت الحملــة العســكرية بســيطرة النظــام ىلع 125 مدينــة وبلــدة يف أريــاف إدلــب الشــرقية والجنوبيــة وريــف حلــب الغربــي 
وريــف حمــاة الشــمالي؛ ليبــدأ انتشــار فيــروس COVID-19؛ ممــا أدى لبــدء تعليــق الــدوام املدرســي يف ســورية؛ ولــم يــداوم القســم 
األكبــر مــن الطــاب يف ســورية إلــى مدارســهم خــال الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي 2019- 2020، وهــو مــا يبــرر أن 88% مــن 
املــدارس لــم تتمكــن مــن انهــاء القســم األكبــر مــن املناهــج الدراســية املقــررة؛ يف حيــن أن 12% )403 مدرســة( فقــط مــن املــدارس 
تمكنــت مــن انهــاء أكثــر مــن 80% مــن املناهــج املقــررة عــن طريــق أســاليب التعليــم عــن ُبعــد خــال تعليــق الــدوام املدرســي.

شكل 28: عدد ونسبة األهالي الذين تم استطالع آرائهم حسب تقيمهم لوضع التعليم باملقارنة مع التعليم قبل عام 2011

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجريــت مــع األهالــي14؛ ســألهم الباحثــون عــن رأيهــم بســير العمليــة التعليمــة يف الوقــت 
الراهــن باملقارنــة مــع التعليــم قبــل عــام 2011، أفــاد 49% )767 ولــي أمــر( مــن األهالــي الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أن التعليــم 
قبــل عــام 2011 كان أفضــل، 36% )566 ولــي أمــر( أفــادوا أن التعليــم يف الوقــت الراهــن أفضــل، 15% )229 ولــي أمــر( كانــت إجابتهــم 

ال أعلــم.

استطالع رأي األهالي: بالمقارنة مع التعليم قبل عام 2011، هل تسير العملية التعليمية في 
الوقت الراهن بشكل أفضل:

04
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ــة الدراســية األىلع، ثــاث طــرق كانــت موجــودة  ــى املرحل ــة دراســية إل توجــد عــدة طــرق النتقــال طــاب املــدارس مــن مرحل
قبــل الحــرب الدائــرة يف ســورية وهــي النجــاح ونقــل الطالــب ألنــه معيــد واســتنفاذ ســنوات الروســب، وفرضــت ظــروف الحــرب 
طريقتيــن جديدتيــن لوجــود الطــاب يف مراحلهــم الدراســية وهمــا ســبر املعلومــات والتســجيل ألول مــرة. وفــرض انتشــار جائحــة 
ــدوام  ــة الدراســية األىلع؛ فبعــد تعليــق ال COVID-19؛ خــال العــام الدراســي 2019- 2020؛ طريقــة جديــدة لنقــل الطــاب للمرحل
ــل  ــرارًا بنق ــة ق ــات التربي ــدرت مديري ــة؛ أص ــة امتحاني ــراء أي عملي ــة اج ــة COVID-19؛ وصعوب ــار جائح ــن انتش ــّد م ــي للح املدرس
طــاب املراحــل االنتقاليــة )صــف 1-8 وصــف 10 و11( إلــى املرحلــة الدراســية األىلع؛ واعتمــاد درجاتهــم التعليميــة يف أخــر عمليــة 
ــق  ــل تعلي ــي 2019- 2020؛ قب ــام الدراس ــن الع ــي األول م ــل الدراس ــات الفص ــاب امتحان ــرى الط ــث أج ــا؛ حي ــوا له ــة خضع امتحاني

الــدوام املدرســي؛ واعُتمــدت النتائــج االمتحانيــة لهــذا الفصــل.

ــم  ــي التعلي ــة يف مرحلت ــوف االنتقالي ــاب الصف ــع ط ــل جمي ــرارًا بنق ــام ق ــة النظ ــدرت حكوم ــان/أبريل 2020؛ أص ــخ 26 نيس بتاري
األساســي والثانــوي إلــى املرحلــة األىلع؛ ووضــع خطــة لتعويــض الفاقــد التعليمــي للطــاب مــع بدايــة العــام الدراســي القــادم، 
كمــا طلبــت حكومــة النظــام مــن وزارتــي التعليــم والصحــة التنســيق لتحديــد املوعــد املناســب إلجــراء امتحانــات التعليم األساســي 
والثانــوي بكافــة فروعهــا؛ وذلــك بعــد اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الوقائيــة مــن فيــروس COVID-19؛ وقــررت حكومــة النظــام تمديــد 

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

ــذي نــص ىلع نقــل طــاب  ــرار رقــم “3431”؛ وال ــب ق ــة والتعليــم يف إدل ــة التربي ــل 2020؛ أصــدرت مديري ــخ 4 نيســان/ أبري وبتاري
ــد  ــة؛ وُتعتم ــم الحالي ــي صفوفه ــي تل ــية الت ــوف الدراس ــوي للصف ــي والثان ــم األساس ــي والتعلي ــن مرحلت ــة م ــوف االنتقالي الصف
نتيجــة الفصــل الدراســي الثانــي لتكــون نفــس نتيجــة الفصــل الدراســي األول؛ وكافــة الطــاب الذيــن ليــس لديهــم نتائــج بالفصــل 
الدراســي األول يتــم اجــراء امتحــان لهــم مــع بدايــة العــام الدراســي القــادم )العــام الدراســي 2020- 2021( لتحديــد إمكانيــة نقلهــم 

للصفــوف التــي تلــي صفوفهــم.

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

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

اســتنفاذ ســنوات الرســوب: ُيرّفــع الطــاب إلــى الصــف الدراســي األىلع بســبب اســتنفاذ ســنوات الرســوب؛ فعندمــا يرُســب  ▪
الطالــب ألكثــر مــن ســنة يف الصــف الدراســي ذاتــه يتــم نقلــه إلــى الصــف األىلع ألنــه لــم يعــد مســموحا لــه بالبقــاء يف 
نفــس الصــف بســبب عمــره غيــر املتناســب مــع أعمــار الطــاب اآلخريــن؛ ويف الوقــت ذاتــه ال يمكــن اســتبعاده مــن املدرســة 
ألّن قانــون التعليــم اإللزامــي يلــزم الطــاب بالذهــاب إلــى املدرســة حتــى إتمــام التعليــم األساســي بحلقتيــه األولــى والثانيــة؛ 
وُيســمح للطالــب أن يرُســب ســنتين فقــط يف الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي )الصفــوف 1-4( كمــا يســمح لــه أن يرســب 
ســنتين فقــط يف الحلقــة الثانيــة مــن التعليــم األساســي )الصفــوف 5-9(؛ ويف حــال اســتنفذ هاتيــن الســنتين مــن الرســوب 

املســموح بهمــا ُينقــل الطالــب تلقائيــا للصــف الدراســي األىلع حتــى يف حــال عــدم اجتيــازه االمتحانــات بنجــاح.

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

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

ــذه  ▪ ــجيل يف ه ــاء التس ــر أثن ــق العم ــن طري ــب ع ــا الطال ــق به ــي يلتح ــّية الت ــة الدراس ــّدد املرحل ــّرة: ُتح ــجيل ألول م التس
املــدارس للمــّرة األولــى؛ يف هــذه الحالــة ال تســتخدم آليــة ســبر معلومــات الطــاب وال ُتطلــب الوثائــق الرســمّية التــي تثبــت 

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

آليات وصول الطالب للمرحلة الحالية 05



  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 543 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 30% من املدرسين الذين تم استطاع آرائهم إناث؛ و70% ذكور.. 15
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شكل 29: استطالع رأي املدرسين؛ نسبة الطالب الذين تتناسب أعمارهم مع مراحلهم الدراسي

ــن تتناســب  ــع املدرســين؛ ســألوهم عــن النســبة مــن طابهــم الذي ــون م ــي أجراهــا الباحث ــرأي الت مــن خــال اســتطاعات15 ال
أعمارهــم مــع مراحلهــم الدراســية؛ ومــن خــال إجابــات املدرســين تــم حســاب متوســط لنســب الطــاب الذيــن تتناســب أعمارهــم 
ــن تتناســب أعمارهــم مــع مراحلهــم الدراســية يف مــدارس كل مــن  ــغ متوســط نســب الطــاب الذي مــع مراحلهــم الدراســية، بل
ــارب ودارة عــزة %75؛ ويف مــدارس تجمــع ســرمدا %73؛ ويف  ــة الجــوز وحــارم %76؛ ويف مــدارس تجمــع األت تجمعــات أطمــة وخرب
مــدارس تجمــع قــاح %71؛ ويف مــدارس تجمــع ســلقين %70؛ ويف مــدارس تجمــع أرمنــاز وكفــر تخاريــم %69؛ ويف مــدارس تجمــع 

الرحمــة 68%.

استطالع رأي المدرسين: برأيك ما هي النسبة من طالبك الذين تتناسب مراحلهم الدراسية الحالية 
مع أعمارهم:

06
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شكل 30: نسب مصادر الكتب املدرسية

شــكلت التربيــة التابعــة لحكومــة املعارضــة مصــدرًا لـــ %38 مــن مجمــوع الكتــب التــي يتــم اســتخدامها ضمــن مــدارس املخيمــات 
التــي شــملتها الدارســة، وشــكلت املنظمــات املحليــة مصــدرًا لـــ %35 مــن مجمــوع الكتــب املســتخدمة، يف حيــن شــكلت الكتــب 
املســتعملة )كتــب تــم إعادتهــا مــن الطــاب( نســبة %16 مــن مجمــوع الكتــب املســتخدمة، وشــكلت املنظمــات الدوليــة مصــدرًا لـــ 
%8 مــن الكتــب، وشــكلت وقــف املعــارف التركيــة مصــدرًا لـــ %3 مــن الكتــب، وشــكلت الجهــات األخــرى مصــدرًا لـــ %1 مــن الكتــب؛ ومــن 

أهــم الجهــات األخــرى التــي توفــر الكتــب املنــح الشــخصية أو طباعــة الكتــب ىلع نفقــة إدارة املدرســة أو املخيــم.

مصادر الكتب المدرسية07

ُيعــرِّف الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE، املنهــاج “املنهــج هــو خطــة عمــل ملســاعدة املتعلميــن يف تحســين معرفتهــم 
ومهاراتهــم، إنــه ينطبــق ىلع برامــج التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي، ويجــب أن يكــون مائمــا ومتأقلمــا مــع كل املتعلميــن، إنــه 
يشــمل أهــداف ومســتوى التعّلــم، التقييمــات، أســاليب التدريــس”، وقــد تنوعــت مصــادر كتــب املناهــج املدرســية ضمــن مــدارس 

املخيمــات التــي شــملتها الدراســة.



16 .https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_AR.pdf  
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ــق  ▪ ــي يف مناط ــاج دراس ــب منه ــود كت ــدم وج ــة ع ــوريا ونتيج ــرب يف س ــدالع الح ــد ان ــة: بع ــة للمعارض ــة الّتابع الّتربي
املعارضــة بــدأت الّتربيــة الّتابعــة للمعارضــة وبدعــم مــن عــدة جهــات مانحــة بطباعــة كتــب املنهــاج الدراســي يف تركيــا 
وتوزيعهــا ضمــن املناطــق الخاضعــة لســيطرة املعارضــة بشــكل مّجانــي؛ ومازالــت بعــض املنّظمــات الدوليــة تدعــم الّتربيــة 
الّتابعــة لحكومــة املعارضــة بالقســم األكبــر مــن الكتــب املدرســّية وذلــك بتوزيــع الكتــب مــن خــال الّتربيــة الّتابعــة لحكومــة 
املعارضــة. وشــكلت التربيــة التابعــة لحكومــة املعارضــة مصــدرًا لـــ 38% مــن مجمــوع الكتــب التــي يتــم اســتخدامها ضمــن 

مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدارســة.

ــدى حكومــة املعارضــة وتوزعهــا  ▪ وقــف املعــارف التركيــة: تطبــع الحكومــة التركيــة كتــب املناهــج الدراســية املعتمــدة ل
يف بعــض مخيمــات ريــف حلــب الشــمالي، حيــث كانــت وقــف املعــارف التركيــة مصــدرًا للقســم األكبــر مــن كتــب املناهــج 

املدرســية املوزعــة يف مــدارس مخيمــات تجمــع اعــزاز.

ــج  ▪ ــات املناه ــذه املنّظم ــوزع ه ــا؛ وت ــب مجان ــة الكت ــة واملحلّي ــات الدولّي ــّدم املنّظم ــة: تق ــة والدولّي ــات املحلّي املنّظم
ــة. ــة املعارض ــن حكوم ــدة م املعتم

ــد الحــد األدنــى ملعاييــر الّتعليــم INEE 16، ىلع تأميــن الكتــب يف بدايــة العــام الدراســي حيــث نــّص ىلع مــا يلــي “يتــم  يؤّك
تأميــن مــواد كافيــة للتدريــس والتعليــم ويتــم شــراؤها محليــا، وذلــك بطريقــة مناســبة ذات إطــار زمنــي”. ويجــب أن يتــم تأميــن 
ــادر  ــد مص ــة؛ تؤك ــم باملدرس ــور التحاقه ــاب ف ــوّزع ىلع الط ــي ت ــام الدراس ــة الع ــي يف بداي ــاج الدراس ــن املنه ــة م ــخ كافي نس
املعلومــات أن القســم األكبــر مــن نســخ املنهــاج املدرســي ُتــوّزع بعــد مضــي أكثــر مــن عــّدة أشــهر ىلع بــدء العــام الدراســي. كمــا 
يجــب توزيــع نســخ غيــر مســتعملة مــن املنهــاج الدراســي وخصوصــا كتــب األنشــطة؛ حيــث تحتــوي كتــب األنشــطة ىلع تماريــن 
واختبــارات تطبيقيــة ُيكلــف الطــاب باإلجابــة عليهــا لقيــاس مــدى اســتيعابهم للمــواد الدراســية؛ ويف حــال كانــت كتــب األنشــطة 
مســتخدمة يف وقــت ســابق )كتــب تمــت اعادتهــا مــن الطــاب( ســتكون كافــة االختبــارات التطبيقيــة قــد تمــت اإلجابــة عليهــا؛ 
ــدارس  ــتخدمة يف م ــب املس ــوع الكت ــن مجم ــبة 16% م ــاب( نس ــن الط ــا م ــم إعادته ــب ت ــتعملة )كت ــب املس ــكلت الكت ــد ش وق

املخيمــات. 



أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 1,548 فــردًا لديهــم أطفــال يف ســن املدرســة )ملتحقيــن باملــدارس أو متســربين منهــا( يف املخيمــات التــي شــملتها . 17
الدراســة، 34% مــن األفــراد الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم إنــاث؛ و66% ذكــور.
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شكل 31: عدد ونسبة األهالي الذين تم استطالع آرائهم حسب املناهج التي يرغبون أن ُتدّرس ألطفالهم

ــن  ــر( م ــي أم ــاد 99% )1,551 ول ــهم؛ أف ــم يف مدارس ــها أطفاله ــون أن يدرس ــي يرغب ــج الت ــن املناه ــي17 ع ــون األهال ــأل الباحث س
األهالــي أنهــم يرغبــون أن يــدرس أطفالهــم منهــاج حكومــة املعارضــة )املنهــاج الســوري املعــّدل(؛ وأفــاد 1% )9 ولــي أمــر( مــن 

األهالــي أنهــم يرغبــون أن يــدرس أطفالهــم منهــاج النظــام الســوري.

استطالع رأي األهالي: حول المناهج الدراسية التي يرغبون أن يدرسها أوالدهم:08

شكل 32: عدد ونسبة املدارس حسب املراحل الدراسية ضمنها

بلــغ مجمــوع احتيــاج الطــاب مــن نســخ املنهــاج املدرســي ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم 16,715 نســخة منهــاج 
مدرســي؛ ويتــراوح عــدد الكتــب املدرســّية ضمــن النســخة الواحــدة مــن املنهــاج بيــن 1- 11 كتــاب بحســب املرحلــة الدراســّية.

احتياج الكتب المدرسية09

ــّم حســاب عــدد النســخ التــي يحتاجهــا الطــاب ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم مــن خــال حســاب الفــرق  ت
بيــن عــدد الطــاب امللتحقيــن ونســخ املنهــاج املتوفــرة الجديــدة )التــي تــم توزيعهــا خــال العــام الدراســي( يف املــدارس، ولــم 
تحســب الكتــب املســتعملة يف وقــت ســابق )الكتــب التــي تمــت إعادتهــا مــن الطــاب(؛ ىلع اعتبــار أن اســتخدام هــذه الكتــب 
يحــرم الطــاب مــن اإلجابــة ىلع التماريــن التطبيقيــة التــي تتضمنهــا الكتــب وبالتالــي الجــدوى مــن اســتخدام الكتــب املســتعلمة 

أقــل مــن اســتخدام الكتــب الجديــدة.



  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 543 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 30% من املدرسين الذين تم استطاع آرائهم إناث؛ و70% ذكور.. 18
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شكل 33: عدد ونسبة املدرسين الذين تم استطالع آرائهم حسب آليات التعامل مع نقص كتب املنهاج

ــع املدرســين؛ ســألوهم عــن األســاليب املســتخدمة كحــّل ملشــكلة  ــون م ــي أجراهــا الباحث ــرأي18 الت ــن خــال اســتطاعات ال م
النقــص يف نســخ املنهــاج ضمــن الصفــوف، أفــاد 39% )276 مدرســا( مــن املدرســين أنهــم يكتبــون الــدرس كامــًا ىلع الســبورة، 
وأفــاد 34% )240 مدرســا( مــن املدرســين أنهــم يشــركون أكثــر مــن طالــب بنســخة منهــاج واحــدة- حســب عــدد نســخ املنهــاج 
املتوفــرة، وأفــاد 5% )35 مدرســا( مــن املدرســين أنهــم يســتعيرون نســخ منهــاج مــن الصفــوف األخــرى إلتمــام الــدروس ويعيدونهــا 

ألصحابهــا يف نهايــة كل درس، فيمــا أفــاد 23% )162 مدرســا( بعــدم وجــود نقــص لكتــب املنهــاج ضمــن صفوفهــم.

استطالع رأي المدرسين: كيف تتعامل مع نقص المنهاج المدرسي ضمن الغرفة الصفية: 10



القسم	السابع:	الطالب
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19 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf  
20 .https://www.unicef.org/press-releases/after-almost-ten-years-war-syria-more-half-children-continue-be-deprived-education  
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شكل 34: عدد ونسبة الطالب حسب الجنس

بلــغ عــدد الطــاب يف املخيمــات التــي شــملتها الدراســة 64,219 طالــب وطالبــة؛ شــّكلت اإلنــاث 52% )33,233 طالبــة( مــن مجمــوع 
الطــاب ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدارســة، فيمــا شــّكل الذكــور 48% )30,986 طالبــا( مــن مجمــوع الطــاب.

أعداد الطالب 01

بحســب تقريــر التعليــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة19 )جينــا( والصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ بالتعــاون 
مــع منظمــة إنقــاذ الطفولــة SCI؛ وقطــاع التعليــم يف تركيــا و13 منظمــة متخصصــة يف مجــال التعليــم” نســب األطفــال خــارج 
املدرســة اإلنــاث تكــون دائمــا أىلع مــن نســب األطفــال خــارج املدرســة الذكــور، وتبيــن مــن خــال الدراســة أن نســب التســرب 

ضمــن املخيمــات دائمــا تكــون أىلع مــن التســرب ضمــن املــدن والبلــدات”.

ويف 24 كانــون الثاني/ينايــر 2021؛ صــدر بيــان20 مشــترك بمناســبة اليــوم الدولــي للتعليــم عــن املنســق اإلقليمــي لألزمة الســورية؛ 
واملديــر اإلقليمــي لليونســف يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؛ وحمــل البيــان عنــوان “ عشــر ســنوات مــن الحــرب يف ســوريا 
وأكثــر مــن نصــف األطفــال ال يزالــون محروميــن مــن التعليــم”، وقــد تضمــن البيــان “ يف ســوريا أكثــر مــن 2.4 مليــون طفــل غيــر 
ملتحقيــن باملدرســة، منهــم 40 يف املائــة تقريًبــا مــن الفتيــات. ومــن املرجــح أن يكــون العــدد قــد ارتفــع خــال عــام 2020 نتيجــة 

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



21 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf  
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شكل 35: عدد ونسبة الطالب حسب الجنس والشرائح العمرية

يشــّكل الطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 - 10 ســنة الفئــة العمريــة األكبــر مــن الطــاب يف مــدارس املخيمــات امُلَقّيمــة %72 
)46,532 طالبــا مــن كا الجنســين( مــن إجمالــي الطــاب املســجلين، ويشــكل الطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 11 - 12 ســنة %19 
)12,016 طالبــا مــن كا الجنســين( مــن العــدد اإلجمالــي للطــاب املســجلين، ويشــكل الطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 13 - 15 
ســنة 8% )5,296 طالبــا مــن كا الجنســين( مــن العــدد اإلجمالــي للطــاب املســجلين، والطــاب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 - 18 

ســنة يشــكلون نســبة 1% فقــط )402 طالبــا مــن كا الجنســين(.

الشرائح العمرية للطالب: 02

بحســب تقريــر التعليــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة21 )جينــا( والصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ بالتعــاون 
مــع منظمــة إنقــاذ الطفولــة SCI؛ وقطــاع التعليــم يف تركيــا و13 منظمــة متخصصــة يف مجــال التعليــم” نســب األطفــال خــارج 

املدرســة ترتفــع بالتقــدم باملراحــل الدراســية”.

يعكــس تقســيم الطــاب حســب الشــرائح أحــد أشــكال تســرب الطــاب، حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة انخفــاض نســبة الطــاب 
ضمــن املراحــل التعليميــة املتقدمــة، وبالرغــم مــن توجــه بعــض طــاب املراحــل التعليميــة املتقدمــة للتعّلــم يف مــدارس خــارج 
املخيمــات تبقــى نســبة تســرب الطــاب مــن هــذه املراحــل التعليميــة مرتفعــة. حيــث يضطــر طــاب املراحــل املتقدمــة لقطــع 



  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 1,734 فــردًا لديهــم أطفــال يف ســن املدرســة )ملتحقيــن باملــدارس أو متســربين منهــا( يف املخيمــات التــي شــملتها . 22
الدراســة، 32% مــن األفــراد الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم إنــاث؛ و68% ذكــور.
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مــن خــال اســتطاعات  الــرأي22 التــي أجراهــا الباحثــون مــع األهالــي؛ ســألوهم هــل يلتحــق أطفالهــم باملدرســة بانتظــام؛ أفــاد 
61% )960 ولــي أمــر( مــن األهالــي أن  أطفالهــم جميعهــم )الذكــور واإلنــاث وبكافــة املراحــل الدراســية( يتوجهــون إلــى املدرســة، 
وأفــاد 18% )285 ولــي أمــر( مــن األهالــي أن أطفالهــم يف مراحــل التعليــم األولــى فقــط يذهبــون إلــى املدرســة فيمــا ال يذهــب 
األطفــال يف املراحــل املتقدمــة إلــى املدرســة، وأفــاد 10% )156 ولــي أمــر( مــن األهالــي أن أطفالهــم يف املراحــل يف املراحــل 
ــة ال  ــة والثانوي ــى املدرســة )الشــهادتين اإلعدادي ــى املدرســة فيمــا ال يذهــب طــاب الشــهادات إل ــون إل ــة فقــط يذهب االنتقالي
يذهبــون إلــى املدرســة(، وأفــاد 6% )98 ولــي أمــر( مــن األهالــي أن أوالدهــم ال يذهبــون إلــى املدرســة، وأفــاد 4% )63 ولــي أمــر( مــن 

األهالــي أن الذكــور فقــط يذهبــون إلــى املدرســة.

الشكل 36: عدد ونسبة أولياء األمور الذين تم استطالع آرائهم بناًء ىلع حضور أطفالهم املنتظم يف املدرسة

شكل 37: عدد ونسبة األهالي الذين تم استطالع آرائهم بحسب توجه أطفالهم إلى املدرسة بانتظام

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع أهالــي الطــاب؛ ســألوهم فيمــا إذا عبــروا أوالدهــم امللتحقيــن باملــدارس 
ــدم  ــن ع ــرون ع ــا يعب ــم دائم ــأن أطفاله ــادوا ب ــي أف ــن األهال ــخصا( م ــة؛ 10% )149 ش ــى املدرس ــاب إل ــم بالذه ــدم رغبته ــن ع ع
رغبتهــم بالذهــاب إلــى املدرســة؛ وأفــاد 45% )700 شــخصا( مــن األهالــي أن أطفالهــم أحيانــا يعبــرون عــن عــدم رغبتهــم بالذهــاب 
ــى  ــروا لهــم مطلقــا عــن عــدم رغبتهــم بالذهــاب إل ــم يعب ــي أن أطفالهــم ل ــى املدرســة، وأفــاد 46% )713 شــخصا( مــن األهال إل

املدرســة.

استطالع رأي األهالي: هل عبر لك أحد أطفالك بعدم رغبته بالذهاب للمدرسة:

استطالع رأي األهالي: هل يلتحق أطفالك بالمدرسة بانتظام )دوام مدرسي(:

03

03

مســافات تصــل يف بعــض األحيــان إلــى 2 كيلــو متــر للوصــول إلــى املــدارس اإلعداديــة أو الثانويــة يف القــرى املجــاورة، بحســب 
ــع  ــاون م ــم ACU؛ بالتع ــيق الدع ــدة تنس ــن وح ــادر ع ــا( والص ــة )جين ــارج املدرس ــال خ ــاص باألطف ــترك الخ ــم املش ــر التعلي تقري
منظمــة إنقــاذ الطفولــة SCI؛ وقطــاع التعليــم يف تركيــا و13 منظمــة متخصصــة يف مجــال التعليــم “مــن خــال اســتطاعات الــرأي 
التــي أجراهــا الباحثــون مــع األطفــال الذيــن التحقــوا باملــدارس وانقطعــوا عنهــا؛ ومقدمــي الرعايــة لهــؤالء األطفــال؛ ســألوهم عــن 
األســباب املرتبطــة بالحيــاة املعيشــية ومســتوى الدخــل لألطفــال وأســرهم والتــي دفعــت األطفــال لانقطــاع عــن املدرســة؛ وأفــاد 
21% )971 طفــًا( مــن األطفــال أنهــم انقطعــوا عــن املدرســة ألن الوصــول إلــى املدرســة مكّلــف وال يمتلكــون املــال؛ وهــذا مــا أّكــد 
عليــه 13% )765 شــخصا( مــن مقدمــي الرعايــة”، فميــا ال تتواجــد مــدارس لتعليــم املراحــل اإلعداديــة والثانويــة يف بعــض مخيمــات 
املناطــق الشــرقية أو حتــى يف البلــدات املجــاورة لهــا؛ ممــا يعنــي أن األطفــال يف هــذه املخيمــات ال يكملــون تعليمهــم يف 

املراحــل املتقدمــة )املرحلتيــن اإلعداديــة والثانويــة(.



  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 974 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة ضمــن املخيمــات التــي شــملتها الدراســة؛ قســم مــن هــؤالء األطفــال ملتحقيــن . 23
باملــدارس وقســم منهــم متســربين، شــكلت اإلنــاث 39% مــن األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم فيمــا شــكل الذكــور 61%، جميــع األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم نازحيــن؛ 

منهــم 53% نازحيــن مــن محافظــة أخــرى؛ و41% نازحيــن مــن بلــدة أخــرى ضمــن نفــس املحافظــة؛ و6% نازحيــن ضمــن بلدتهــم ذاتهــا.

51

املدارس يف مخيمات الشمال السوري
اإلصدار الرابع - نيسان 2021

شكل 38: عدد ونسبة الطالب الذين تم استطالع آرائهم حسب األسباب التي تؤدي إلى تأخرهم صباحا عن الدوام املدرسي

مــن خــال اســتطاعات23 الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب؛ ســألوهم يف حــال تأخرهــم صباحــا عــن الــدوام املدرســي؛ 
مــا هــي األســباب التــي أدت إلــى تأخرهــم. أفــاد 30% )231 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تأخــروا ألنهــم اســتيقظوا صباحــا متأخريــن؛ 
وأفــاد 29% )224 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تأخــروا ألن الطقــس كان ســيئا جــدًا؛ وأفــاد 18% )138 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تأخــروا 
ــا( أنهــم تأخــروا  ــا( أنهــم تأخــروا بســبب أمــر طــارئ حــدث معهــم؛ وأفــاد 5% )37 طالب ــوا مرضــى؛ وأفــاد 6% )48 طالب ألنهــم كان
ــن للبقــاء يف  ــوا مضطري ــا( أنهــم تأخــروا ألنهــم كان بســبب عــدم توفــر مواصــات أو تأخــرت وســائل النقــل، وأفــاد 4% )32 طالب

املنــزل للقيــام ببعــض األشــياء قبــل الذهــاب إلــى املدرســة.

استطالع رأي الطالب: ما هي أسباب التأخر الصباحي عن االلتحاق بالمدرسة. 04

شكل 39: عدد ونسبة الطالب الذين تم استطالع آرائهم حسب األسباب التي أدت إلى تغيبهم عن الدوام املدرسي

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب؛ ســألوهم يف حــال تغيبهــم عــن الــدوام املدرســي؛ مــا هــي 
األســباب التــي أدت إلــى هــذا التغيــب. أفــاد 54% )412 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تغيبــوا ألنهــم كانــوا مرضــى يف ذلــك اليــوم؛ 
وأفــاد 13% )102 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تغيبــوا ألن الطقــس كان ســيئا جــدًا؛ وأفــاد 8% )62 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تغيبــوا 
ألنهــم اســتيقظوا متأخريــن يف ذلــك اليــوم؛ وأفــاد 7% )54 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تغيبــوا ألنهــم كانــوا مضطريــن للبقــاء يف 
املنــزل مــع أحــد أفــراد أســرتهم؛ وأفــاد 6% )44 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تغيبــوا ألنهــم كانــوا مضطريــن للبقــاء يف املنــزل للقيــام 

ببعــض األشــياء؛ وأفــاد 5% )39 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تغيبــوا بســبب أمــر طــارئ حــدث معهــم. 

استطالع رأي الطالب: ما هي أسباب التغيب عن المدرسة. 05



  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 152 مديرًا ضمن مدارس املخيمات التي شملتها الدراسة، منهم 15% إناث و85% ذكور.. 24
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شكل 40: استطالع رأي املدراء؛ توفر دفتر تفقد حضور الطالب

مــن خــال اســتطاعات24 الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع مــدراء املــدارس؛ ســألوهم عــن وجــود دفاتــر ملتابعــة الــدوام اليــوم 
للطــاب واآلليــات املتبعــة للتعامــل مــع الطــاب الذيــن يتغيبــون عــن املدرســة باســتمرار، أفــاد 96% )146 مديــرًا( من مــدراء املدرس 
أن مدارســهم تمتلــك دفاتــر ملتابعــة دوام الطــاب؛ فيمــا أفــاد 4% )6 مــدراء( بعــدم وجــود هــذه دفاتــر ملتابعــة دوام الطــاب ضمــن 
مدارســهم، وفيمــا يخــص آليــات التعامــل مــع الطــاب الذيــن يتغيبــون عــن املدرســة باســتمرار؛ أفــاد 50% )137 مديــرًا( مــن املــدراء 
أنهــم يتواصلــون مــع أوليــاء أمــور الطــاب؛ وأفــاد 43% )117 مديــرًا( مــن املــدراء أنهــم ينبهــون الطــاب املتغيبيــن شــفويا؛ وأفــاد 
7% )18 مديــرًا( مــن املــدراء أنهــم يحيلــون الطــاب إلــى املتغيبيــن إلــى املرشــد النفســي االجتماعــي؛ وأفــاد مديــر واحــد أنــه يلجــأ 

لترغيــب األطفــال بالتــزام بالــدوام عــن طريــق تقديــم الهدايــا لهــم.

استطالع رأي مدراء المدرسة: هل تمتلك المدرسة دفتر تفقد يومي لحضور الطالب، كيف يتم 
التعامل مع الطالب الذين يتغيبون بشكل دائم:

06

 أعداد ونسب آليات التعامل مع الطاب الذين يتغيبون عن املدرسة باستمرار
بحسب استطاع رأي مدراء املدارس



25 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf   
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شكل 41: عدد ونسبة مدارس املخيمات حسب الفصل بين الجنسين

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 61% )115 مدرســة( مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات املقّيمــة ال يتــم الفصــل فيهــا بيــن الجنســين، %29 
)54 مدرســة( يتــم فيهــا الفصــل بيــن الجنســين بحســب فتــرات الــدوام الصباحيــة واملســائية )تخصــص فتــرة دوام للذكــور وفتــرة 

أخــرى لإلنــاث(، 11% )20 مــدارس( مخصصــة لجنــس واحــد مــن الطــاب )يتــم الفصــل فيهــا بيــن الجنســين(.

نوع المدارس بحسب الفصل بين الجنسين: 07

قبــل الحــرب يف ســورية كان الفصــل بيــن جنســي الطــاب يبــدأ يف املرحلــة اإلعداديــة يف القســم األكبــر مــن املــدارس، حيــث 
ــب  ــة بحس ــة مفصول ــة والثانوي ــل اإلعدادي ــون املراح ــن تك ــة، يف حي ــى 6( مختلط ــف 1 حت ــن الص ــة )م ــة االبتدائي ــون املرحل تك
جنــس الطــاب، فتخصــص مــدارس لإلنــاث ومــدارس أخــرى للذكــور. يف بعــض القــرى التــي ال تحتــوي عــددًا كبيــرًا مــن املــدارس 
ــط،  ــوف فق ــتوى الصف ــل ىلع مس ــون الفص ــل، ويك ــة املراح ــة لكاف ــدارس مختلط ــد م ــدة تتواج ــا متباع ــون بيوته ــي تك والت
فتتواجــد صفــوف مخصصــة للذكــور وصفــوف أخــرى مخصصــة لإلنــاث، وقــد تحتــوي بعــض القــرى ىلع مدرســة إعداديــة واحــدة أو 
ثانويــة واحــدة وهــذا مــا يفســر وجــود طــاب مــن الجنســين ضمنهــا. بحســب تقريــر التعليــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج 
املدرســة25  )جينــا( والصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ بالتعــاون مــع منظمــة إنقــاذ الطفولــة SCI؛ وقطــاع التعليــم يف 
ــن  ــال الذي ــع األطف ــون م ــا الباحث ــي أجراه ــرأي الت ــتطاعات ال ــال اس ــن خ ــم “م ــال التعلي ــة يف مج ــة متخصص ــا و13 منظم تركي
التحقــوا باملــدارس وانقطعــوا عنهــا؛ ومقدمــي الرعايــة لهــؤالء األطفــال؛ ســألوهم عــن األســباب املرتبطــة بالعــادات والتقاليــد 
ــي  ــاد بهــا األطفــال خــارج املدرســة والت ــي أف والتــي دفعــت األطفــال لانقطــاع عــن املدرســة، جــاء يف مقدمــة األســباب الت
دفعتهــم لانقطــاع عــن املدرســة أن املــدارس مختلطــة وال يســمح لهــم أهلهــم بالتعليــم يف مــدارس مختلطــة؛ حيــث أفــاد %42 
)593 طفــًا( مــن األطفــال أن الســبب األساســي النقطاعهــم عــن مدارســهم واملرتبــط بالعــادات والتقاليــد أن املدرســة مختلطــة 

وال يســمح لهــم أهلهــم بالدراســة فيهــا”



26 .https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010)HSP(-Arabic_HiRes.pdf  
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شكل 42: عدد ونسبة املدارس حسب وجود رياض لألطفال

أظهــرت نتائــج الدارســة أن 96% )182 مدرســة( مــن مجمــوع مــدارس مخيمــات الشــمال الســوري التــي شــملها التقييــم ال تحتــوي 
ريــاض أطفــال، 4% )7 مدرســة( تحتــوي ىلع ريــاض أطفــال.

توفر رياض األطفال ضمن المدارس 08

ُيعــّرف الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE 26، تنميــة الطفولــة املبكــرة “هــي العمليــات التــي مــن خالهــا ينّمــي األطفــال بيــن 
ــم.  عمــر 0 و8 ســنوات، صحتهــم الجســدية األمثــل، والوعــي العقلــي، والثقــة العاطفيــة، والكفــاءة االجتماعيــة والجهوزيــة للتعّل
ــاه والصــرف  ــة وبرمجــة شــاملة تضــم خدمــات الصحــة، الغــذاء، املي ــة ومادي ــر سياســات اجتماعي ــات عب ــم دعــم هــذه العملي يت
الصحــي، النظافــة الشــخصية، التعليــم، وحمايــة الطفــل. يســتفيد كل األطفــال والعائــات مــن برامــج التعليــم العاليــة الجــودة، 
لكــن املجموعــات املحرومــة هــي التــي تســتفيد بشــكل أكبــر”، يعتبــر ســكان املخيمــات مــن الفئــات األكثــر حرمانــا يف ســورية، 
ويعانــي بعــض أطفــال املخيمــات مــن االنقطــاع عــن التعليــم لعــدة ســنوات متتاليــة، وقــد يتعــرض القســم األكبــر منهــم إلــى 
النــزوح لعــدة مــرات، وعليــه يجــب التركيــز ىلع تنميــة الطفولــة املبكــرة لــدى األطفــال يف مخيمــات الشــمال الســوري، وتفعيــل 
برامــج التعليــم مــا قبــل املدرســي )ريــاض األطفــال/ روضــة( والتــي عــادًة مــا تبــدأ يف ســورية مــن عمــر 4 ســنوات حتــى عمــر 6 



27 .https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010)HSP(-Arabic_HiRes.pdf  
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شكل 43: عدد ونسبة املدارس حسب درجات االكتظاظ فيها

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 20% )38 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة يتناســب عــدد الطــاب فيهــا مــع 
الطاقــة االســتيعابية للمدرســة، 47% )89 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة متوســطة االكتظــاظ بالطــاب، 

33% )62 مدرســة( مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها الدراســة مكتظــة جــدًا بالطــاب.

ويذكــر هنــا أن مــن إجــراءات الحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ ضمــن املــدارس هــو أن يجلــس كل طالــب منفــردًا يف مقعــد؛ 
وكذلــك تــرك مقعــد فارغــة بيــن كل صفيــن مــن مقاعــد الطــاب؛ ســيتم التطــرق التخــاذ هــذه اإلجــراءات يف قســم مخصــص للحــّد 

.COVID-19 مــن انتشــار

درجة االكتظاظ ضمن المدارس: 09

ــتخدم  ــن يس ــار م ــن االعتب ــذة بعي ــم آخ ــم أن تصم ــق التعلي ــب ىلع مراف ــم INEE 27، “يج ــر التعلي ــى ملعايي ــد األدن ــب الح بحس
مســاحات التعّلــم، وكيــف يســتخدمونها، يجــب ىلع املســاحات أن تكــون مناســبة للجنــس، العمــر، القــدرة الجســدية واالعتبــارات 
الثقافيــة لــكل املســتخدمين، يجــب وضــع معيــار محلــي واقعــي للحجــم األقصــى للصــف، ويجــب تــرك مســاحة كافيــة، إذا أمكــن، 

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

ال يوجــد معيــار موحــد لحجــم املــدارس أو الغــرف الصفيــة ضمــن مــدارس مخيمــات الشــمال الســوري، فبعــض هــذه املــدارس تكــون 
مجموعــة مــن الخيــم، وبعضهــا اآلخــر يكــون خيــم كبيــرة الحجــم )صيوانــات( ويكــون بعــض هــذه املــدارس كرفانــات، ويف حــال 
كانــت املــدارس غــرف اســمنية تختلــف أحجامهــا مــن مخيــم آلخــر، هــذا االختــاف يف أحجــام املــدارس اضطرنــا لســؤال مصــادر 
املعلومــات عــن الطاقــة االســتيعابية للمدرســة يف فتــرة دوام واحــدة، ومقارنــة هــذه الطاقــة مــع أعــداد الطــاب ضمــن املــدارس 

يف فتــرة دوام واحــدة.
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جدول  2: الصعوبات التي يواجهها الطالب ضمن مدارس املخيمات

جــاء يف مقدمــة الصعوبــات التــي يعانــي منهــا الطــاب يف املــدارس عــدم توفــر املــال لــدى األســر لتوفيــر مســتلزمات التعليــم 
ــة  ــة الثاني ــاء باملرتب ــرهم، وج ــاب وأس ــية للط ــاع املعيش ــردي األوض ــن ت ــروس COVID-19؛ زاد م ــار في ــر أن انتش ــم؛ ويذك ألطفاله
النقــص يف املــواد التعليميــة والكتــب والقرطاســية، جــاء يف املرتبــة الثالثــة واجــب مســاعدة الطفــل ألســرته، وجــاء باملرتبــة 
ــر  ــي ال تفتق ــزوح الت ــة الن ــرر وبيئ ــزوح املتك ــم الن ــم، ث ــي ألبنائه ــتوى التعليم ــم للمس ــدم متابعته ــي وع ــال األهال ــة إهم الرابع

ــات املناســبة. ــاة األساســية والخدم ــات الحي ملقوم

الصعوبات التي يواجها الطالب ضمن المدرسة 10



28 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf  
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شــّكل نقــص املــواد التعليميــة والكتــب والقرطاســية الصعوبــة األولــى ضمــن العــدد األكبــر مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملتها 
الدارســة، أفــادت مصــادر املعلومــات بــأن املدرســين يضطــرون لكتابــة الــدرس كامــًا ىلع الســبورة يف ظــل النقــص الحــاد بنســخ 
ــدروس ىلع دفاترهــم بســبب ضيــق الوقــت ضمــن الحصــة  ــر مــن الطــاب نســخ هــذه ال املنهــاج املدرســي، وال يســتطيع الكثي
الدراســية. كمــا أبلــغ املدّرســون عــن اشــتراك عــدة طــاب بكتــاب واحــد. يتطلــب التعليــم الســليم توفيــر الكتــب املدرســية بشــكل 
مجانــي لكافــة الطــاب وبأعــداد نســخ تتناســب مــع عــدد الطــاب ضمــن املــدارس العاملــة، كمــا يســتخدم 16% مــن الطــاب كتــب 
أنشــطة صفيــة مســتعملة، حيــث تحتــوي هــذه الكتــب ىلع تماريــن يتوجــب ىلع الطــاب اإلجابــة عنهــا، وىلع اعتبــار أن هــذه 
الكتــب مســتعملة ســابقا تكــون جميــع التماريــن فيهــا قــد تــم اإلجابــة عنهــا مســبقا ممــا يجعــل هــذه الكتــب عديمــة الجــدوى 

للطــاب.

بحســب تقريــر التعليــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة28 )جينــا( والصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ بالتعــاون 
مــع منظمــة إنقــاذ الطفولــة SCI؛ وقطــاع التعليــم يف تركيــا و13 منظمــة متخصصــة يف مجــال التعليــم “مــن خــال اســتطاعات 
الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع األطفــال الذيــن التحقــوا باملــدارس وانقطعــوا عنهــا؛ ومقدمــي الرعايــة لهــؤالء األطفال؛ ســألوهم 
عــن األســباب املرتبطــة بالعمليــة التعليميــة والتــي أدت إلــى انقطاعهــم عــن املدرســة؛ أفــاد 12% )665 طفــًا( مــن األطفــال أنهــم 
انقطعــوا عــن املدرســة ألن البيئــة التعليميــة أو املــدارس غيــر مناســبة ولعــدم توفــر مســتلزمات التعليــم ضمنهــا وهــذا مــا أكــد 
عليــه 12% )632 شــخصا( مــن مقدمــي الرعايــة، وانقطــع 9% )497 طفــًا( بســبب عــدم توفــر كتــب املناهــج ضمــن املدرســة؛ وهــو 

مــا أّكــد عليــه 10% )545 شــخصا( مــن مقدمــي الرعايــة”.

جــاء يف املرتبــة الثانيــة واجــب مســاعدة الطفــل ألســرته )عمالــة األطفــال(؛ وذكــر العديــد مــن األطفــال أنهــم يضطــرون للتغيــب 
أحيانــا للقيــام ببعــض األعمــال التــي تتطلــب جهــدًا جســديا، مــن بيــن األســباب التــي شــكلت عائقــا أمــام تلقــي األطفــال التعليــم 
الســليم عــدم توفــر الدخــل واملــال إلرســال األطفــال إلــى املدرســة، ففــي ظــل تــردي األوضــاع املاديــة للنازحيــن يف مخيمــات 
الشــمال الســوري وانعــدام الدخــل لقســم كبيــر منهــم، يترتــب ىلع أهالــي الطــاب دفــع مبالــغ نقديــة كبيــرة لتأميــن مســتلزمات 
التعليــم لطابهــم. قــد يتجــاوز عــدد الطــاب ضمــن األســرة الواحــدة أربعــة أو خمســة أطفــال، ممــا يجعــل األهالــي غيــر قادريــن 
ىلع تحمــل النفقــات الباهظــة إلرســال أطفالهــم إلــى املــدارس، حيــث تبــدأ هــذه النفقــات مــن أجــور النقــل والقرطاســية وتنتهــي 
باللبــاس املدرســي )قــد يكــون اللبــاس موحــد- أو غيــر موحــد(، ويذكــر أن أهالــي الطــاب يف مخيمــات الشــمال الســوري يعتمــدون 
ىلع املســاعدات اإلنســانية كمصــدر رئيســي للدخــل، ممــا يظهــر الحاجــة املاســة لتوفيــر مســتلزمات التعليــم لألطفــال وعــدم 

فــرض مصاريــف إضافيــة ىلع األهالــي.

بحســب تقريــر التعليــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة )جينــا( والصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ بالتعــاون 
مــع منظمــة إنقــاذ الطفولــة SCI؛ وقطــاع التعليــم يف تركيــا و13 منظمــة متخصصــة يف مجــال التعليــم “مــن خــال اســتطاعات 
الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع األطفــال الذيــن التحقــوا باملــدارس وانقطعــوا عنهــا؛ ومقدمــي الرعايــة لهــؤالء األطفال؛ ســألوهم 
عــن األســباب املرتبطــة بالحيــاة املعيشــية والتــي أدت إلــى انقطاعهــم عــن املدرســة؛ أفــاد 29% )1,349 طفــًا( مــن األطفــال أنهــم 
انقطعــوا عــن املدرســة مــن أجــل العمــل إلعالــة أســرهم؛ وهــذا مــا أّكــد عليــه 29% )1,689 شــخصا( مــن مقدمــي الرعايــة، وأفــاد 
21% )971 طفــًا( مــن األطفــال أنهــم انقطعــوا عــن املدرســة ألن الوصــول إلــى املدرســة مكّلــف وال يمتلكــون املــال؛ وهــذا مــا أّكــد 
عليــه 13% )765 شــخصا( مــن مقدمــي الرعايــة، وأفــاد 17% )771 طفــًا( أنهــم انقطعــوا عــن املدرســة لوجــود رســوم ماليــة ُيطلــب 

دفعهــا يف املدرســة وال يســتطيع الطــاب تأميــن هــذه الرســوم؛ وهــو مــا أّكــد عليــه 8% )459 شــخصا( مــن مقّدمــي الرعايــة”.
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29 .https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010)HSP(-Arabic_HiRes.pdf  
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شكل 44: عدد ونسبة الطالب ذوي االعاقة يف مدارس املخيمات

بلــغ عــدد الطــاب مــن ذوي اإلعاقــة ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم 622 طالبــا، أظهــرت نتائــج الدراســة أن أىلع 
نســبة للطــاب ذوي اإلعاقــة ممــن يعانــون مــن إعاقــة حركيــة وقــد شــكلت نســبتهم 36% )227 طالبــا( مــن مجمــوع الطــاب ذوي 
ــا(  ــق، 14% )89 طالب ــدرة ىلع النط ــدم الق ــن ع ــون م ــا( يعان ــي،19 % )118 طالب ــر ذهن ــن تأخ ــون م ــا( يعان ــة، 20% )125 طالب اإلعاق

يعانــون مــن فقــدان حاســة البصــر، 10% )63 طالبــا( يعانــون مــن فقــدان حاســة الســمع.

الطالب ذوي االعاقة حسب نوع اإلعاقة 01

بحســب الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE 29، “يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار حاجــات النــاس ذوو اإلعاقــات الجســدية والبصريــة 
ــن  ــة أو الذي ــي املتحرك ــاس يف الكراس ــتوعب الن ــارج أن تس ــل واملخ ــب ىلع املداخ ــم، يج ــق التعلي ــم مراف ــد تصمي ــة عن بعناي
يســتخدمون معــدات للمســاعدة الحركيــة، كذلــك يجــب ىلع مســاحة الصــف واألثــاث ومرافــق امليــاه والصــرف الصحــي أن تلبــي 
حاجــات األشــخاص ذوو اإلعاقــات، عنــد تحديــد األماكــن أو بنــاء مرافــق التعليــم ينصــح بالتعــاون ىلع املســتوى املحلــي والوطنــي 
مــع املنظمــات التــي تمثــل األشــخاص ذوو اإلعاقــات املختلفــة، وأهالــي التاميــذ ذوو اإلعاقــات، والشــباب ذوو اإلعاقــات”، ياحــظ 
ــا مــا تكــون هــذه اإلعاقــات  ــر للطــاب ذوي اإلعاقــة يعانــون مــن إعاقــات حركيــة أو فقــدان أحــد األطــراف، وغالب أن العــدد األكب

ناتجــة عــن تعرضهــم للقصــف أثنــاء الحــرب الدائــرة. 

تعتبــر كافــة مــدارس املخيمــات غيــر مجهــزة الســتقبال األطفــال ذوو اإلعاقــة، حيــث أن هــذه املــدارس ليســت أبنيــة مدرســية 
نظاميــة، فهــي عبــارة عــن خيــم أو كرفانــات، وحتــى لــو كانــت غــرف اســمنية فهــي ال تحتــوي ىلع ممــرات أو تجهيــزات أخــرى 
تســاعد األطفــال ذوو اإلعاقــة ىلع ممارســة اليــوم املدرســي بالشــكل املناســب، غالبــا مــا يتــرك األطفــال ذوو اإلعاقــات الحركيــة 
يف الصفــوف طــوال اليــوم املدرســي لصعوبــة نقلهــم إلــى خــارج الصــف يف أوقــات الــدروس الترفيهيــة يف وقــت االســتراحة بيــن 
الــدروس، كذلــك ال تتوفــر وســائل تعليميــة مناســبة لهــم، وبحســب تقريــر التعليــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة  



30 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf  
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30)جينــا( والصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ بالتعــاون مــع منظمــة إنقــاذ الطفولــة SCI؛ وقطــاع التعليــم يف تركيــا و13 

ــوا  ــن التحق ــال الذي ــع األطف ــون م ــا الباحث ــي أجراه ــرأي الت ــتطاعات ال ــال اس ــن خ ــم “م ــال التعلي ــة يف مج ــة متخصص منظم
باملــدارس وانقطعــوا عنهــا؛ ومقدمــي الرعايــة لهــؤالء األطفــال؛ ســألوهم عــن األســباب املرتبطــة بالعمليــة التعليميــة والتــي أدت 
إلــى انقطاعهــم عــن املدرســة؛ لــم يلتحــق 30% )104 طفــل( مــن األطفــال ذوو اإلعاقــة باملــدارس ألنهــا غيــر مجهــزة الســتقبال 
األطفــال ذوو اإلعاقــة، كذلــك التحــق 40% )150 طفــل( مــن األطفــال ذوو اإلعاقــة باملــدارس وانقطعــوا عنهــا ألنهــا غيــر مجهــزة 

الســتقبال األطفــال ذوو اإلعاقــة.”

وتواجــدت إعاقــات أخــرى يصعــب تشــخيصها بشــكل دقيــق حيــث تحتــاج إلــى أخصائييــن مــن النــادر تواجدهــم يف املناطــق التــي 
شــملها التقييــم؛ وقــد يكــون تــرّدي األوضــاع املعيشــية ألهالــي األطفــال مــا يمنعهــم مــن البحــث عــن أطبــاء مختصيــن قادريــن 
ىلع التشــخيص الصحيــح لحالــة أطفالهــم؛ أّكــدت مصــادر املعلومــات تواجــد عــدد كبيــر مــن األطفــال تأّخــر النطــق لديهــم؛ ولــم 
يعرضوهــم أهلهــم ىلع أي اخصائييــن؛ واكتشــف األهــل يف مراحــل متأخــرة أن الطفــل ال يعانــي مــن مشــاكل يف النطــق إاّل أّنــه 
يعانــي مــن مشــاكل يف الســمع ممــا أّدى لتأخــر النطــق لديــه؛ ويف هــذه الحالــة يجب إيجاد وســائل مســاعدة للســمع كخطــوة أولى 
لحــل املشــكلة؛ ونتيجــة اكتشــاف فقــدان الطفــل للســمع يف عمــر متأخــر يحتــاج الطفــل إلــى أخصائييــن ملســاعدته ىلع تعّلــم 
النطــق؛ يف حــال تواجــد الطفــل يف املدرســة دون توفيــر أخصائييــن ملســاعدته ىلع تعّلــم النطــق )داخــل أو خــارج املدرســة( 
قــد يــؤدي ذلــك إلــى تأثيــرات مضاعفــة ىلع حالتــه فقــد يعانــي الطفــل مــن العزلــة واإلهمــال مــن قبــل زمائــه ومعلميــه. كذلــك 

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



31 .HSP(-Arabic_HiRes.pdf(2010_INEE_Minimum_Standards_Handbook/1012/https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads  
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شكل 45: عدد ونسبة مدارس املخيمات حسب توفر مدرسين تلقوا دورات يف الدعم النفسي واالجتماعي

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 23% )44 مدرســة( مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم ال تحتــوي ىلع مدرســين تلقــوا 
دورات يف مجــال الدعــم النفســي االجتماعــي؛ بينمــا 77% )145 مدرســة( تحتــوي ىلع مدّرســين تلقــوا دورات يف مجــال الدعــم 
النفســي االجتماعــي، وليــس مــن الضــروري أن يكــون كافــة املدرســين يف هــذه املــدارس قــد خضعــوا لــدورات يف هــذا املجــال؛ 

حيــث قــد يتواجــد قســم قــد خضــع لــدورات دعــم نفســي اجتماعــي وقســم آخــر يف املدرســة ذاتهــا لــم يخضــع.

توفر مدرسين تلقوا دورات في مجال الدعم النفسي االجتماعي ضمن مدارس المخيمات 02

ــدوري  ــب ال ــب املناس ــم التدري ــن يف التعلي ــائر العاملي ــون وس ــى املعلم ــم INEE 31،”يتلق ــر التعلي ــى ملعايي ــد األدن ــب الح بحس
ــداث  ــن األح ــة ع ــية ناتج ــات نفس ــورية لصدم ــال يف س ــم األطف ــرض معظ ــة تع ــم”، نتيج ــم وظروفه ــا لحاجاته ــم وفق واملنّظ
الدائــرة، كان البــد مــن تدريــب كافــة املدرســين ىلع كيفيــة التعامــل مــع األطفــال يف زمــن الحــرب، وكذلــك كيفيــة التصــرف أثنــاء 
وقــوع الكــوارث، حيــث أن وجــود عــدد كبيــر مــن األطفــال يف غرفــة صفيــة واحــدة تحتــاج خبــرة وســرعة اســتجابة وتنظيــم يف 
تصــرف املــدرس لحمايــة األطفــال وتقليــل الضــرر قــدر اإلمــكان أثنــاء وقــوع أي كارثــة، كذلــك يف التعامــل مــع العــوارض املنتشــرة 

لــدى األطفــال والناتجــة عــن الحــرب الدائــرة يف ســورية.



  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 543 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 30% من املدرسين الذين تم استطاع آرائهم إناث؛ و70% ذكور.. 32
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شكل 46: عدد ونسبة مدارس املخيمات حسب توفر مرشدين نفسيين مختصين ضمنها

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 77% )145 مدرســة( مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم ال تحتــوي ىلع مرشــدين 
ــن؛ بينمــا 23% )44 مدرســة( فقــط تحتــوي ىلع مرشــدين نفســيين مختصيــن. نفســيين مختصي

توفر مرشدين نفسيين مختصين ضمن مدارس المخيمات 03

قبــل األحــداث الدائــرة تضمنــت غالبيــة املــدارس مرشــد نفســي اجتماعــي مــن خريجــي علــم النفــس واالجتمــاع ليتــم الرجــوع 
ــال  ــة األطف ــي بمتابع ــد النفس ــذا املرش ــوم ه ــية، يق ــم النفس ــة بحالته ــاكل متعلق ــن مش ــون م ــاب يعان ــود ط ــد وج ــه عن إلي
والرجــوع لألهــل عندمــا يحتــاج لذلــك ليتعــاون معهــم ىلع مســاعدة األطفــال ىلع تجــاوز األزمــات النفســية وخصوصــا يف فتــرة 

املراهقــة.

شكل 47: عدد ونسبة املدرسين الذين تم استطالع آرائهم حسب تعبير طالبهم عن عدم شعورهم باألمان يف املدرسة

مــن خــال اســتطاعات32 الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع املدرســين؛ ســألوهم فيمــا إذا عبــروا لهــم الطــاب عــن عــدم شــعورهم 
ــدم  ــن ع ــم ع ــروا له ــاب عب ــم أن الط ــتطاع آرائه ــم اس ــن ت ــين الذي ــن املدرس ــا( م ــاد 22% )122 مدرس ــة؛ أف ــان يف املدرس باألم
شــعورهم باألمــان ضمــن املدرســة؛ فيمــا أفــاد 78% )421 مدرســا( أن الطــاب لــم يعبــروا لهــم عــن عــدم شــعورهم باألمــان ضمــن 

املدرســة.

استطالع رأي المدرسين: هل قام أحد الطالب بالتواصل معك معبرًا عن خوفه أو عدم شعوره 
باألمان في المدرسة

04



ــال . 33 ــؤالء األطف ــن ه ــم م ــة؛ قس ــملتها الدراس ــي ش ــات الت ــن املخيم ــنة ضم ــن 5 و17 س ــم بي ــراوح أعماره ــًا تت ــع 974 طف ــتطاع رأي م ــات اس ــدة إدارة املعلوم ــو وح ــرى باحث   أج
ملتحقيــن باملــدارس وقســم منهــم متســربين، شــكلت اإلنــاث 39% مــن األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم فيمــا شــكل الذكــور 61%، جميــع األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم 

نازحيــن؛ منهــم 53% نازحيــن مــن محافظــة أخــرى؛ و41% نازحيــن مــن بلــدة أخــرى ضمــن نفــس املحافظــة؛ و6% نازحيــن ضمــن بلدتهــم ذاتهــا.
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شكل 48: استطالع رأي الطالب؛ نسب درجة انتشار عوارض متعلقة بالشعور لدى الطالب

مــن خــال اســتطاعات33 الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب؛ ســألوهم عنــد مــدى تكــرار شــعورهم بمجموعــة مــن الظواهــر 
املتعلقــة بالشــعور خــال شــهر؛ مــن أكثــر الظواهــر انتشــارًا بيــن الطــاب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أنهــم يشــعرون بالضيــق 
الشــديد عندمــا يتذكــرون مواقــف مؤملــة مــروا بهــا؛ وقــد أفــاد 18% )180 طالبــا( مــن الطــاب تكــرار شــعورهم بذلــك بشــكل دائــم؛ 

فيمــا أفــاد 35% )343 طالبــا( مــن الطــاب شــعورهم بهــذه الظاهــرة أحيانــا.

وأفــاد 14% )140 طالبــا( مــن الطــاب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أنهــم دائمــا يتجنبــون األماكــن التــي تذكرهــم بالحــوادث الســيئة؛ 
وقــد أفــاد 31% )298 طالبــا( مــن الطــاب تكــرار شــعورهم بهــذه الظاهــرة أحيانــا؛ فيمــا أفــاد 55% )536 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم 

نــادرًا مــا يشــعرون بهــذه الظاهــرة.

وأفــاد 13% )128 طالبــا( مــن الطــاب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أنهــم دائمــا يفكــرون باألشــياء التــي حدثــت يف املاضــي؛ فيمــا 
أفــاد 31% )301 طالبــا( أنهــم يشــعرون بهــذه الظاهــرة أحيانــا؛ وأفــاد 56% )545 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم نــادرًا مــا يشــعرون بهــذه 

الظاهــرة.

استطالع رأي الطالب: العواض المتعلقة بالشعور لدى الطالب ضمن المدارس 05



  أجــرى باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات اســتطاع رأي مــع 974 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة ضمــن املخيمــات التــي شــملتها الدراســة؛ قســم مــن هــؤالء األطفــال ملتحقيــن . 34
باملــدارس وقســم منهــم متســربين، شــكلت اإلنــاث 39% مــن األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم فيمــا شــكل الذكــور 61%، جميــع األطفــال الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم نازحيــن؛ 

منهــم 53% نازحيــن مــن محافظــة أخــرى؛ و41% نازحيــن مــن بلــدة أخــرى ضمــن نفــس املحافظــة؛ و6% نازحيــن ضمــن بلدتهــم ذاتهــا.
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شكل 49: استطالع رأي الطالب؛ نسب درجة انتشار عوارض متعلقة بالتفاعل لدى الطالب

مــن خــال اســتطاعات34 الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب؛ ســألوهم عنــد مــدى تكــرار شــعورهم بمجموعــة مــن الظواهــر 
ــم اســتطاع آرائهــم  ــن ت ــن الطــاب الذي ــر الظواهــر الســلبية انتشــارًا بي ــن خــال شــهر؛ مــن أكث املتعلقــة بالتفاعــل مــع اآلخري
أنهــم يتشــاجرون جســدًا مــع األطفــال اآلخريــن ويتشــاجرون مــع أفــراد األســرة؛ فيمــا كان القســم األكبــر مــن الطــاب يلعبــون مــع 

أصدقائهــم ويلتزمــون بالقواعــد املدرســية.

أفــاد 3% )27 طالبــا( مــن الطــاب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أنهــم غالبــا مــا يتشــاجرون جســديا مــع األطفــال اآلخريــن؛ وأفــاد %26 
)254 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم أحيانــا يتشــاجرون جســديا مــع أطفــال آخريــن؛ فيمــا أفــاد 71% )693 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم نــادرًا 

مــا يتشــاجرون جســديا مــع أطفــال آخريــن.

وأفــاد 2% )16 طالبــا( مــن الطــاب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أنهــم غالبــا مــا يتشــاجرون مــع أفــراد عائلتهــم؛ وأفــاد %28 )277 
ــا  ــادرًا م ــم ن ــاب أنه ــن الط ــا( م ــاد 70% )681 طالب ــا أف ــم؛ فيم ــراد عائلته ــع أف ــاجرون م ــا يتش ــم أحيان ــاب أنه ــن الط ــا( م طالب

ــراد عائلتهــم. ــع أف يتشــاجرون م

استطالع رأي الطالب: العوارض المتعلقة بالتفاعل لدى الطالب 06
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شكل 50: استطالع رأي الطالب؛ نسب درجة انتشار عوارض متعلقة بالوعي بالذات لدى الطالب

مــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع الطــاب؛ ســألوهم عنــد مــدى تكــرار شــعورهم بمجموعــة مــن الظواهــر 
املتعلقــة بالوعــي بالــذات خــال شــهر؛ أفــاد 34% )333 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم غالبــا مــا يعبــرون عــن مشــاعرهم ألشــخاص 
يثقــون بهــم؛ وأفــاد 31% )305 طالبــا( أنهــم أحيانــا يعبــرون عــن مشــاعرهم ألشــخاص يثقــون بهــم؛ وأفــاد 34% )336 طالبــا( أنهــم 

نــادرًا مــا يعبــرون عــن مشــاعرهم ألشــخاص يثقــون بهــم.

وأفــاد 9% )85 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم غالبــا مــا يشــعرون بامللــل؛ وأفــاد 46% )451 طالبــا( أنهــم أحيانــا يشــعرون بامللــل؛ وأفــاد 
45% )438 طالبــا( أنهــم نــادرًا مــا يشــعرون بامللــل.

 أفــاد 5% )52 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم غالبــا مــا يشــعرون بالخــوف؛ وأفــاد 33% )323 طالبــا( أنهــم أحيانــا يشــعرون بالخــوف؛ وأفــاد 
61% )599 طالبــا( أنهــم نــادرًا مــا يشــعرون بالخــوف.

استطالع رأي الطالب: العوارض المتعلقة بالوعي بالذات لدى الطالب 07

شكل 51: عدد ونسبة الطالب األيتام يف مدارس املخيمات

ــم  ــات أن القس ــادر املعلوم ــد مص ــا، وتؤك ــا يتيم ــم 5,891 طالب ــملها التقيي ــي ش ــات الت ــدارس املخيم ــن م ــام ضم ــدد األيت ــغ ع بل
األكبــر مــن الطــاب األيتــام فقــدوا أحــد أو كا والديهــم نتيجــة األعمــال العدائيــة التــي تتــم ممارســتها ضــد املدنييــن يف ســوريا؛ 
كمــا يعتبــر األطفــال األيتــام مــن الفئــات الضعيفــة التــي تواجــه خطــر التســرب مــن املــدارس نتيجــة فقــد معيــل األســرة وتــردي 

األوضــاع املعيشــية لألســرى؛ ممــا يضطــر األطفــال لتــرك املدرســة والعمــل إلعالــة أســرهم.

الطالب األيتام ضمن مدارس المخيمات 08
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القسم	التاسع:	المدرسون
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شكل 52: عدد ونسبة املدرسين ضمن مدارس املخيمات حسب الجنس

ــن  ــة( م ــاث 45% )1,060 مدرِّس ــّكلت اإلن ــة، ش ــدّرس ومدرِّس ــة 2,333 ُم ــملتها الدراس ــي ش ــات الت ــين يف املخيم ــدد املدّرس ــغ ع بل
ــا(. ــور 55% )1,273 ُمدّرس ــّكل الذك ــا ش ــوري، فيم ــمال الس ــات الش ــين يف مخيم ــوع املدرس مجم

عدد المدّرسين: 01

يف املــدارس املختلطــة )التــي تحتــوي طابــا ذكــورًا وإناثــا( يجــب إيجــاد توازنــا يف عــدد الذكــور واإلنــاث ضمــن الكــوادر التعليميــة 
واإلداريــة؛ يف املــدارس التــي تحتــوي أحــد الجنســين مــن الطــاب )إمــا ذكــورًا أو إناثــا( غالبــا مــا يكــون الجنــس الغالــب )العــدد 

األكبــر( للكــوادر اإلداريــة والتدريســية مماثــا لجنــس الطــاب يف املدرســة .



35 .https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010)HSP(-Arabic_HiRes.pdf  
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شكل 53: عدد ونسبة املدرسين ضمن مدارس املخيمات حسب حالتهم الوظيفية

تبيــن مــن خــال الدراســة أن 88% )2,055 ُمدّرســا( مــن العــدد اإلجمالي للمدّرســين املشــمولين يف هذه الدراســة ُمدّرســين نظاميين، 
نهــم مــن مزاولــة مهنــة التدريــس، فيمــا شــّكلت نســبة األشــخاص  وهــذا يعنــي أنهــم تخرجــوا مــن الكليــات أو املعاهــد التــي تمكَّ
الذيــن زاولــوا مهنــة التدريــس بســبب النقــص يف عــدد امُلدّرســين النظامييــن 12% )278 شــخصا(؛ واصطلــح ىلع تســميتهم يف 

هــذه الدارســة مدرســين غيــر نظامييــن.

الحالة الوظيفية للمدّرسين 02

ــوريا  ــرة يف س ــرب الدائ ــل الح ــم قب ــّم توظيفه ــن ت ــون الذي ــر امُلدرس ــذا التقري ــون” يف ه ــون النظامي ــح “امُلدرس ــي مصطل يعن
ــة التربيــة التابعــة للنظــام الســوري، حيــث خضــع هــؤالء املعلمــون ملســابقة توظيــف نظمتهــا وزارة  بعقــود دائمــة مــع مديري
التربيــة التابعــة للنظــام ووقعــوا عقــود عمــل دائمــة؛ وقــد خضعــوا لهــذه املســابقة بعــد االنتهــاء مــن دراســتهم يف الجامعــات 
ــا  ــاب وفق ــم الط ــم لتعلي ــي تؤهله ــين( الت ــداد املدرس ــد إع ــون ومعاه ــوم والفن ــات اآلداب والعل ــطة )كلي ــد املتوس أو املعاه
لتخصصاتهــم. وبعــد انــدالع الحــرب يف ســوريا؛ أنشــأت مديريــات التربيــة التابعــة للحكومــة الســورية املؤقتــة )حكومــة املعارضــة( 
معاهــد إعــداد امُلدرســين وفــروع لكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية يف املناطــق التــي تقــع خــارج ســيطرة النظــام الســوري يف 
محافظتــي إدلــب وحلــب لتأهيــل امُلدرســين وســّد الفجــوة يف نقــص الكــوادر التدريســية؛ واعُتِبــر خريجــو هــذه املعاهــد والكليــات 
مدرســين نظامييــن. باختصــار ُيعــّرف املدرســون النظاميــون بأنهــم تخرجــوا مــن كليــات أو معاهــد تؤهلهــم ملزاولــة مهنــة 
ــوف  ــم ىلع إدارة الصف ــن قدرته ــين النظاميي ــز املدّرس ــا يمي ــون. م ــر نظامي ــون غي ــم مدرس ــك ه ــدا ذل ــا ع ــس؛ وكل م التدري
ومعرفتهــم لألســاليب الفّعالــة يف التعامــل مــع الطــاب مــن كافــة األعمــار وكافــة الحــاالت، حيــث يتضمــن تعليمهــم مــادة تســمى 
طرائــق التدريــس عــدا عــن كــون بعــض املدرســين حاصليــن ىلع دبلــوم التأهيــل التربــوي. يعــّرف الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم 
INEE 35، طرائــق التدريــس “ أســاليب التدريــس هــي املقاربــة التــي تــم اختيارهــا واســتخدامها يف تقديــم محتــوى التعّلم لتشــجيع 

اكتســاب املعرفــة واملهــارات لــدى كل املتعلميــن”.
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قبــل الحــرب يف ســوريا؛ كانــت مديريــة التربيــة التابعــة للنظــام الســوري ُتبــرم عقــود عمــل مؤقتــة مــع بعــض األشــخاص الغيــر 
متخصصيــن بالعمليــة التعلميــة ويتــم تعيينهــم يف املناطــق التــي تعانــي مــن نقــص حــاد يف امُلدرســين، وعــادًة مــا يتــم إبــرام 
عقــود قصيــرة األمــد مــع بعــض طــاب الجامعــة ليحلــوا محــل امُلدرســات الحاصــات ىلع إجــازة األمومــة يف حــال عــدم توفــر 
البديــل املناســب مــن املدرســين املؤهليــن؛ وُســّمّي هــؤالء باملدرســين غيــر النظامييــن، كمــا ُســمح لخريجــي املــدارس الثانويــة 
ــر  ــين غي ــا باملدرس ــؤالء أيض ــرف ه ــدارس، وُيع ــس يف امل ــراع بالتدري ــبب الص ــتهم بس ــوا دراس ــم ينه ــن ل ــات الذي ــة الجامع وطلب

النظامييــن.

شكل 54: عدد ونسبة املدرسين غير النظاميين ضمن مدارس املخيمات حسب تحصيلهم العلمي

تبيــن مــن خــال الدراســة أن 55% )82 مدرســا غيــر نظاميــا( مــن املدرســين غيــر النظامييــن حاصليــن ىلع شــهادات مــن جامعــات 
أو معاهــد غيــر مختصــة بالتدريــس )أي أنهــم أنهــوا تعليمهــم العالــي يف جامعــات ومعاهــد غيــر مختصــة بتدريــس الطــاب(، 
كمــا وأّن 30% )44 مدرســا غيــر نظاميــا( هــم طــاب تعليــم عالــي غيــر متخرجيــن )طــاب كليــات ومعاهــد(، وال يوجــد لــدى %15 )23 

مدرســا غيــر نظاميــا( إال شــهادة ثانويــة أو مســتوى تعليمــي أقــل.

التحصيل العلمي للمدرسين غير النظاميين 03

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

طــالب الجامعــات أو املعاهــد: تواجــد عــدد كبيــر مــن طــاب الكليــات أو املعاهــد يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 
الســوري ممــن لــم تســمح لهــم األوضــاع األمنيــة مــن إتمــام دراســتهم يف الكليــات أو املعاهــد الواقعــة يف مناطــق ســيطرة النظام 
الســوري ممــا أدى إلــى مزاولتهــم مهنــة التدريــس وهــم مازالــوا طــاب نتيجــة نقــص الكــوادر التدريســية وحاجتهــم للعمــل، قــد 
يكــون مــن املفيــد تأهيــل هــؤالء الطــاب للتدريــس يف املراحــل املبتدئــة بعــد إخضاعهــم لعــدد مــن الــدورات الضروريــة يف 

مجــال التعليــم.

حملــة الشــهادة الثانويــة ومــا دون ذلــك: يف بعــض األحيــان يتــم اســتخدام حملــة الشــهادة الثانويــة لتدريــس الصفــوف األولــى 
مبــادئ القــراءة والحســاب فقــط وذلــك بعــد إخضاعهــم لعــدد مــن الــدورات، فيمــا ال يصلــح األشــخاص الذيــن ال يمتلكــون شــهادة 

ثانويــة ىلع األقــل ملزاولــة مهنــة التدريــس.



  أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 152 مديرًا ضمن مدارس املخيمات التي شملتها الدراسة، منهم 15% إناث و85% ذكور.. 36
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شكل 55: عدد ونسبة املدرسين غير النظاميين ضمن مدارس املخيمات حسب تحصيلهم العلمي

ــي  ــتوى التدريس ــم للمس ــن تقيمه ــألوهم ع ــدارس؛ س ــدراء امل ــع م ــون م ــا الباحث ــي أجراه ــرأي الت ــتطاعات36 ال ــال اس ــن خ م
للمدرســين غيــر النظامييــن، أفــاد 63% )96 مديــرًا( مــن املــدراء الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم أن مدراســهم ال تحتــوي مدرســين غيــر 
ــتوى  ــادوا أن املس ــدراء( أف ــد؛ 5% )8 م ــن جي ــر النظامي ــين غي ــي للمدرس ــتوى التدريس ــادوا أن املس ــرًا( أف ــن؛ 32% )48 مدي نظاميي

ــن متوســط. ــر النظاميي التدريســي للمدرســين غي

استطالع رأي المدراء: في حال وجود مدرسين غير نظاميين في مدرستك كيف تقيم أدائهم 
التدريسي

04

شكل 56: عدد ونسبة املدرسين يف مدارس املخيمات حسب تقاضيهم رواتب شهرية

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 80% )1,863 مدّرســا( مــن املدّرســين يف مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم تقاضــوا رواتــب مــن 
مصــادر متعــددة خــال العــام الدراســي 2020-2021، 20% )464 مدّرســا( لــم يتقاضــوا رواتــب.

المدّرسون الذين يتقاضون رواتب 05



37 .https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1012/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010)HSP(-Arabic_HiRes.pdf  
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شكل 57: عدد ونسبة املدرسين الذين يتلقون رواتب يف مدارس املخيمات حسب الجهة التي تدعم الرواتب

أظهــرت نتائــج الدراســة أَن 54% )1,003 مدّرســا( تدفــع رواتبهــم املنظمــات اإلنســانية املحليــة، و18% )336 مدّرســا( تدفــع رواتبهــم 
التربيــة الحــرة، و17% )309 مدّرســا( تدفــع رواتبهــم منظمــات دوليــة، و12% )215 مدّرســا( تدفــع رواتبهــم وقــف املعــارف التركيــة.

الجهات التي تدعم الرواتب 06

بحســب الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE 37، “يتــم تأميــن تعويــض مائــم وكاٍف ليمّكــن املعلميــن وســائر العامليــن يف التعليم 
مــن التركيــز ىلع عملهــم مــن دون الحاجــة إلــى الســعي خلــف مــوارد دخــل إضافيــة لتأميــن حاجاتهــم األساســية. عنــد الحاجــة، 
يجــب تأســيس أو تطويــر نظــام دفــع مائــم للمعلميــن وســائر العامليــن يف التعليــم بأســرع وقــت ممكــن. يجــب ىلع نظــام الدفــع 
أن يحتــرم واقــع أنــه لســلطات التعليــم املســؤولية الرئيســية يف ضمــان التعويــض. يضــع التنســيق بيــن األطــراف املعنيــة، بمــا 
يف ذلــك ســلطات التعليــم، النقابــات، أعضــاء املجتمــع، اللجــان والجمعيــات، ووكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غيــر الحكوميــة، 

حجــر األســاس لسياســة التنســيق واملمارســة املســتدامة، ويســاعد يف االنتقــال مــن التعــايف إلــى التنميــة.”
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شكل 58: متوسط رواتب املدرسين/أىلع قيمة/أقل قيمة بالدوالر األمريكي بحسب الجهة التي تدفع الرواتب

أظهــرت نتائــج الدراســة أن املنظمــات املحليــة تدفــع أىلع متوســط لرواتــب املدرســين، حيــث بلــغ متوســط الرواتــب لديهــا 154 
دوالرًا أمريكيــا تقريبــا، جــاء باملرتبــة الثانيــة املنظمــات الدوليــة بمتوســط رواتــب 135 دوالرًا أمريكيــا، وبلــغ متوســط الرواتــب الــذي 
تدفعــه التربيــة الحــرة )التربيــة التابعــة للمعارضــة( 107 دوالرًا أمريكيــا، وبلــغ متوســط الرواتــب الــذي تدفعــه الجهــات األخــرى )وقــف 

املعــارف التركيــة وغيرهــا مــن الجهــات( 96 دوالرًا أمريكيــا.

متوسط رواتب المدرسين 07

ينــص الحــد األدنــى ملعاييــر التعليــم INEE “ىلع ضــرورة مجابهــة عوامــل الســوق “يمكــن للتعويــض أن يكــون ماليــا أو غيــر مالــي. 
ــد تطبيقهــا، يجــب ىلع سياســات التعويــض وضــع ســابقة ويتوقــع مــن  يجــب ىلع النظــام أن يكــون متســاويا ومســتداما. عن
ــون  ــون املؤهل ــل املعلم ــد ينتق ــزوح، ق ــروف الن ــا. يف ظ ــوا عليه ــم أن يحافظ ــن يف التعلي ــائر العاملي ــن وس ــن املؤهلي املعلمي
وســائر العامليــن يف التعليــم إلــى حيــث توجــد أجــور أىلع، حّتــى لــو اضطرهــم األمــر إلــى عبــور الحــدود. مــن املهــم األخــذ بعيــن 
ــن ذات  ــور يف مه ــتويات األج ــن، مس ــن اآلخري ــن واألخصائيي ــب ىلع املعلمي ــة، الطل ــة املعيش ــل: كلف ــوق مث ــوى الس ــار ق االعتب

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

مــا يميــز الرواتــب التــي تدفعهــا وقــف املعــارف التركيــة أنهــا أكثــر اســتقرارًا واســتدامة؛ وتدفــع وقــف املعــارف التركيــة رواتــب 
ــة PTT؛  ــد التركي ــى حســابات مصرفيــة خاصــة باملدرســين يف شــركة البري ــل الرواتــب إل ــرة التركيــة؛ ويتــم تحوي املدرســين باللي
والتــي فتحــت فروعــا يف ريــف حلــب الشــمالي، فيمــا أبلغــت مصــادر املعلومــات يف املــدارس التــي تتلقــى دعمــا مــن منظمــات 
محليــة ودوليــة أو مــن التربيــة الحــرة أن دعــم الرواتــب غيــر مســتقر ويرتبــط بالجهــة املانحــة، وعــادًة مــا تتأخــر الرواتــب ألكثــر 
مــن شــهرين، وتنقطــع الرواتــب أثنــاء العطلــة الصيفيــة حيــث يتــم صــرف الرواتــب للمدرســين بحســب أيــام الــدوام املدرســي ممــا 
يشــكل عائقــا أمــام املدرســين ويدفعهــم للبحــث عــن مهــّن أخــرى، يذكــر أن قســم كبيــر مــن املدرســين املختصيــن ببعــض املــواد 
توجهــوا للعمــل مــع جهــات أخــرى ُتقــدم رواتــب مرتفعــة وأكثــر اســتقرارًا، وقــد شــكل غيــاب هــؤالء املدرســين فجــوة كبيــرة يف 
العمليــة التعليميــة، وتوّجــه القســم األكبــر مــن مدرســي اللغــات األجنبيــة للعمــل لــدى املنظمــات الدوليــة بأعمــال مكتبيــة )غيــر 
التدريــس( ممــا شــكل نقصــا يف عــدد مدرســي اللغــات األجنبــة، وتوجــه القســم األكبــر مــن املرشــدين النفســيين للعمــل مــع 

منظمــات إنســانية خــارج مجــال التعليــم )يف املجــال الطبــي أو قطــاع الحمايــة(.



   أجرى باحثو وحدة إدارة املعلومات استطاع رأي مع 543 مدرسا يف املخيمات التي شملتها الدراسة، 30% من املدرسين الذين تم استطاع آرائهم إناث؛ و70% ذكور.. 38
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شكل 59: عدد/نسب املدرسين الذين تم استطالع آرائهم حسب تلبية رواتبهم ملتطلبات الحياة اليومية

مــن خــال اســتطاعات38 الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون مــع املدرســين؛ ســألوهم فيمــا إذا كانــت الرواتــب التــي يتلقونهــا تتناســب 
مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة، أفــاد 10% )57 مدرســا( فقــط مــن املدرســين أن الرواتــب تتناســب مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة؛ 

فيمــا أفــاد 90% )486 مدرســا( أن الرواتــب ال تتناســب مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة.

استطالع رأي المدرسين: هل يتناسب الراتب/ الحوافز التي تتلقاها مع متطلبات الحياة 
اليومية:

08
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شكل 60: عدد ونسبة مدارس املخيمات حسب تلقي املدرسين ملواد دعم إضافية غير الراتب

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 6% )12 مدرســة( فقــط مــن مجمــوع مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم يتلقــى فيهــا املدّرســون 
مــواد دعــم إضافيــة إلــى جانــب رواتبهــم، فيمــا ال يتلــق املدّرســون ضمــن 94% )177 مدرســة( مــن املــدارس أي مــواد دعــم إضافيــة.

تلّقي المدّرسين مواد دعم إضافية )غير الرواتب( 09

نتيجــة تــردي األوضــاع املعيشــية يف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام؛ وعــدم تلبيــة الرواتــب التــي يتلقاهــا املدرســون 
ملتطلبــات الحيــاة اليوميــة-  باإلضافــة إلــى وجــود قســم مــن املدرســين ال يتلــق أي رواتــب؛ تعمــل بعــض الجهــات ىلع توزيــع مواد 
عينــة للمعلميــن ضمــن املــدارس لســّد جــزء مــن متطلبــات الحيــاة اليوميــة لهــم؛ وحرصــا ىلع عــدم فقــدان الكــوادر التعليميــة 
ــّق  ــا مــا يتــم توزيــع هــذه املــواد يف املــدارس التــي ال يتل ــر إدرارًا للمــال؛ وغالب مــن خــال بحثهــا عــن مصــادر دخــل أخــرى أكث
املدرســون ضمنهــا رواتــب؛ أو أنهــم يتلقــون رواتــب متدنيــة باملقارنــة مــع مــدارس أخــرى، تــوزع عــدة جهــات بعــض املســاعدات 

التــي تكــون ىلع شــكل ســال غذائيــة أو مــواد أخــرى كدعــم للقائميــن ىلع العمليــة التعليميــة.
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القسم	العاشر:	وسائل	وإجراءات	الوقاية	من	فيروس	كوفيد19-

وسائل	وإجراءات	الوقاية	
من	فيروس	كوفيد-19
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شكل )61( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب توفر ميزان حرارة بدون ملس ضمنها

أظهــرت نتائــج الدارســة عــدم تواجــد ميــزان حــرارة بــدون ملــس )يتحســس الحــرارة عــن بعــّد( لقيــاس حــرارة الطــاب والكــوادر 
التعليميــة يف 80% )152 مدرســة( مــن املــدارس؛ فيمــا تواجــد ميــزان حــرارة يف 20% )37 مدرســة( مــن املــدارس فقــط.

توّفر ميزان حرارة بدون لمس ضمن المدارس 01

ــاب  ــرارة الط ــة ح ــاس درج ــم قي ــة( يت ــا 37 مدرس ــغ عدده ــس )والبال ــدون مل ــرارة ب ــزان ح ــوي ىلع مي ــي تحت ــدارس الت يف امل
يف بدايــة اليــوم املدرســي ضمــن 95% )35 مدرســة( مــن املــدارس؛ فيمــا ال يتــم قيــاس درجــة حــرارة الطــاب يف بدايــة اليــوم 

ــدارس. ــن امل ــط م ــة( فق ــي يف 5% )2 مدرس املدرس

شكل )62( عدد/نسبة مدارس املخيمات التي يتوفر فيها ميزان حرارة حسب قياس حرارة الطالب يف بداية الدوام املدرسي
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شكل )63( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب تطبيق قواعد التباعد االجتماعي ضمن الصفوف

تتطلــب قواعــد التباعــد االجتماعــي يف الصفــوف املدرســية للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ توفيــر مســاحة 2 متــر لــكل 
طفــل يف الصــف؛ وقــد أظهــرت نتائــج الدارســة عــدم تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي يف 69% )131 مدرســة( مــن املــدارس؛ 

فيمــا ُطّبقــت قواعــد التباعــد االجتماعــي يف 31% )58 مدرســة( مــن املــدارس فقــط.

تطبيق قواعد التباعد االجتماعي بين الطالب 02

تتطلــب قواعــد التباعــد االجتماعــي يف الصفــوف املدرســية للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ جلــوس كل طفــل منفــردًا يف 
ــغ عددهــا 58 مدرســة( أظهــرت الدراســة جلــوس  مقعــده؛ يف املــدارس التــي ُطّبقــت فيهــا قواعــد التباعــد االجتماعــي )والبال
الطــاب منفرديــن يف مقاعدهــم ضمــن 57% )33 مدرســة( مــن املــدارس؛ فيمــا ال يجلــس الطــاب منفرديــن يف مقاعدهــم ضمــن 
43% )25 مدرســة( مــن املــدارس؛ حيــث يجلــس يف مقاعــد هــذه املــدارس أكثــر مــن طالــب؛ ممــا قــد يزيــد احتماليــة نقــل العــدوى 

.COVID-19 بفيــروس

شكل )64( عدد/نسبة مدارس املخيمات التي ُطّبق فيها قواعد التباعد االجتماعي ضمن الصفوف حسب توفير مقعد لكل طفل
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تتطلــب قواعــد التباعــد االجتماعــي يف الصفــوف املدرســية للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ تغيــر ترتيــب املقاعــد بحيــث 
يتــم تــرك مســافة 2 متــر بيــن الطــاب واملعلــم ومســافة 1 متــر بيــن الطــاب؛ يف املــدارس التــي ُطّبقــت فيهــا قواعــد التباعــد 
ــدارس  ــن امل ــة( م ــن 62% )36 مدرس ــد ضم ــب املقاع ــد ترتي ــه أُعي ــة أن ــرت الدراس ــة( أظه ــا 58 مدرس ــغ عدده ــي )والبال االجتماع
بحيــث طبــق مســافات التباعــد االجتماعــي بيــن الطــاب ومدرســيهم؛ فيمــا لــم يعــاد ترتيــب املقاعــد ضمــن 38% )22 مدرســة( من 

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

شكل )65( عدد/نسبة مدارس املخيمات التي ُطّبق فيها قواعد التباعد االجتماعي ضمن الصفوف حسب أعادة ترتيب مقاعد الطالب

تتطلــب قواعــد التباعــد االجتماعــي يف املــدارس للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ وضــع جــدول مناوبــة للكــوادر التدريســية 
ــكادر التدريســي واإلداري بهــذا الجــدول؛ ويراقبــون قواعــد التباعــد االجتماعــي  ــزم ال واإلداريــة يف فتــرة االســتراحة )الباحــة(؛ وُيّل
بيــن الطــاب يف فتــرة االســتراحة؛ أظهــرت الدراســة إلغــاء فتــرة االســتراحة للحــد مــن انتشــار فيــروس COVID-19 ضمــن %5 )10 
ــرة االســتراحة  ــة تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي يف فت مدرســة( مــن املــدارس فقــط، وُتراقــب الكــوادر التدريســية واإلداري
ضمــن 69% )130 مدرســة(  مــن املــدارس فقــط ؛ فيمــا ال ُتراقــب الكــوادر التدريســية واإلداريــة تطبيــق قواعــد التباعــد االجتماعــي 

يف فتــرة االســتراحة ضمــن 26% )49 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )66( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب مراقبة الكوادر التدريسية تطبيق قواعد التباعد االجتماعي يف فترة االستراحة

وتتطلــب قواعــد التباعــد االجتماعــي يف املــدارس للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ وضــع محــددات )رســم خطــوط مســافة 
1 متــر( لتوضيــح مســافات التباعــد االجتماعــي عنــد املرافــق العامــة )الحمامــات- صنابيــر امليــاه.........( ويف املمــرات؛ إال أن هــذه 
اإلجــراءات غيــر قابلــة للتطبيــق يف بيئــة املخيــم واملــدارس املتواجــدة فيــه؛ حيــث أن أرضيــات املخيمــات واملــدارس ضمنهــا 

ترابيــة ال يمكــن وضــع محــددات ضمنهــا؛ كمــا ال تتواجــد ممــرات ضمــن مــدارس املخيمــات فهــي تتكــون مــن غــرف متفرقــة.
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شكل )67( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب توفر كميات مناسبة من مواد التنظيف والصابون ضمنها

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ توفيــر كميــات كافيــة مــن مــواد التنظيــف والصابــون ضمــن 
املدرســة؛ أظهــرت الدراســة توفــر كميــات كافيــة مــن مــواد التنظيــف والصابــون ضمــن 51% )97 مدرســة( مــن املــدارس فقــط؛ فيمــا 

لــم تتوفــر كميــات كافيــة مــن مــواد التنظيــف والصابــون ضمــن 49% )92 مدرســة( مــن املــدارس.

توفر الصابون ومواد التعقيم ضمن المدارس والتعقيم الدوري 03

ــة؛  ــن املدرس ــم ضم ــال أيديه ــل األطف ــن ليغس ــود روتي ــروس COVID-19؛ وج ــار في ــن انتش ــّد م ــة للح ــراءات االحترازي ــرض اإلج تف
ــا ال يوجــد  ــن املــدارس فقــط؛ فيم ــن يطبقــه األطفــال ضمــن 31% )59 مدرســة( م ــن لغســل اليدي أظهــرت الدراســة وجــود روتي

ــدارس. ــن امل ــة( م ــن 69% )130 مدرس ــن ضم ــل اليدي ــن لغس روتي
شكل )68( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب وجود روتين ليغسل األطفال أيديهم

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ توفيــر مــواد تعقيــم اليديــن ضمــن املدرســة بكميــات كافيــة 
ــن  ــة( م ــن 24% )45 مدرس ــن ضم ــم اليدي ــواد لتعقي ــر أي م ــدم توف ــة ع ــرت الدراس ــة؛ أظه ــية واإلداري ــوادر التدريس ــاب والك للط
املــدارس، وتواجــدت مــواد لتعقيــم اليديــن لكنهــا غيــر كافيــة للمدرســين وال الطــاب ضمــن 23% )44 مدرســة( مــن املــدارس، فيمــا 
تواجــدت مــواد لتعقيــم اليديــن لكنهــا كافيــة للمدرســين فقــط ضمــن 24% )46 مدرســة( مــن املــدارس، وتواجــدت مــواد لتعقيــم 

اليديــن بكميــات كافيــة للمدرســين والطــاب ضمــن 29% )54 مدرســة( مــن املــدارس فقــط.

شكل )69( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب توفر كميات كافية من مواد تعقيم اليدين
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ــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ تعقيــم املرافــق العامــة ضمــن املــدارس مــن قبــل الكــوادر  تفــرض اإلجــراءات االحترازي
الخدميــة بشــكل دوري )درابــزون الــدرج، مســكات األبــواب، مســكات صنابيــر امليــاه .....( بشــكل يومــي وبعــد كل فرصــة أو تجمــع 
للطــاب؛ أظهــرت الدراســة عــدم تعقيــم املرافــق العامــة ضمــن املــدارس بشــكل دوري ضمــن 56% )106 مدرســة( مــن املــدارس، 
وُتعّقــم املرافــق العامــة ضمــن املــدارس مــرة واحــدة فقــط كل يــوم ضمــن 37% )69 مدرســة( مــن املــدارس، فيمــا ُتعّقيــم املرافــق 

العامــة ضمــن املــدارس بعــد كل فرصــة وبعــد كل تجمــع للطــاب ضمــن 7% )14 مدرســة( مــن املــدارس فقــط.

شكل )70( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب تعقيم املرافق العامة ضمنها بشكل دوري
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تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ إجــراء حمــات توعيــة للطــاب حــول إجــراءات الوقايــة مــن 
فيــروس COVID-19؛ أظهــرت الدراســة إجــراء حمــات توعيــة للطــاب حــول إجــراءات الوقايــة مــن الفيروس ضمــن 85% )161 مدرســة( 
مــن املــدارس فقــط، فيمــا لــم ُتجــر حمــات توعيــة للطــاب حــول إجــراءات الوقايــة مــن الفيــروس ضمــن 15% )28 مدرســة( مــن 

املــدارس.

شكل )73( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب اجراء حمالت توعية للطالب حول إجراءات الوقاية من الفيروس

شكل )71( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب وجود منشورات توعية ىلع جدران املدرسة

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ توفيــر منشــورات ىلع جــدران املدرســة والصفــوف والباحــة 
والحمامــات؛ للتوعيــة بطــرق الحمايــة مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ والحــض ىلع االلتــزام بهــا؛ أظهــرت الدراســة وجود منشــورات 
ــد  ــا ال توج ــط، فيم ــدارس فق ــن امل ــة( م ــن 68% )129 مدرس ــات ضم ــة والحمام ــوف والباح ــة والصف ــدران املدرس ــة ىلع ج توعي

منشــورات توعيــة ىلع جــدران املدرســة والصفــوف والباحــة والحمامــات ضمــن 32% )60 مدرســة( مــن املــدارس.

19-COVID التوعية حول إجراءات الوقاية من 04

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ تدريــب املعلميــن خــال أســبوعين مــن بــدء افتتــاح املدرســة 
ىلع أســاليب الوقايــة مــن فيــروس COVID-19؛ أظهــرت الدراســة تدريــب املعلميــن ىلع أســاليب الوقايــة مــن الفيــروس ضمــن %70 
)133 مدرســة( مــن املــدارس، فيمــا لــم ُيــدّرب املعلميــن ىلع أســاليب الوقايــة مــن الفيــروس ضمــن 30% )56 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )72( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب تدريب املعلمين ىلع أساليب الوقاية من الفيروس



82

(ACU) وحدة تنسيق الدعم
(IMU) وحدة إدارة املعلومات

شكل )74( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب تدوّين معلمو الصفوف مالحظات حول أي أعراض مرضّية ىلع الطالب

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن يــدون معلــم الصــف ماحظــات يوميــة يف الحصــة األولــى 
حــول أي أعــراض مرضّيــة ىلع الطــاب؛ ويصــادق عليهــا مديــر املدرســة ويتــم االحتفــاظ بهــا، أظهــرت الدراســة تدوّيــن معلمــو 
ــة ىلع الطــاب ضمــن 50% )94 مدرســة( مــن املــدارس  ــى حــول أي أعــراض مرضّي الصفــوف ماحظــات يوميــة يف الحصــة األول
فقــط، فيمــا لــم يــدّون معلمــو الصفــوف ماحظــات حــول أي أعــراض مرضّيــة ىلع الطــاب ضمــن 50% )95 مدرســة( مــن املــدارس.

19-COVID تبادل المعلومات حول فيروس 05

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن يتــم تحويــل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزلــة 
البرديــة إلــى املشــفى املختــص، أظهــرت الدراســة تحويــل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزلــة البرديــة إلــى املشــفى 
املختــص ضمــن 18% )34 مدرســة( مــن املــدارس فقــط، فيمــا ُيرســل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزلــة البرديــة إلــى 
بيوتهــم ضمــن 76% )144 مدرســة( مــن املــدارس، فيمــا ال يتــم تحويــل الطــاب الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض النزلــة البرديــة إلــى 
املشــفى وال إرســالهم إلــى بيوتهــم ضمــن 6% )11 مدرســة( مــن املــدارس؛ ويواصلــون دوامهــم مــع زمائهــم ممــا قــد ينقــل عــدوى 

النزلــة البرديــة أو أي مــرض آخــر إلــى زمائهــم.

شكل )75( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب تحويل الطالب الذين تظهر عليهم أعراض النزلة البردية إلى املشفى املختص
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تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن يتــم تحديــد موقــع للعــزل داخــل املدرســة يف حــال كان 
هنــاك طــاب ظهــرت عليهــم يف الصبــاح أعــراض فيــروس COVID-19؛ أظهــرت الدراســة تحديــد موقــع للعــزل داخــل املدرســة 
للطــاب الذيــن ظهــرت عليهــم يف الصبــاح أعــراض فيــروس COVID-19 ضمــن 2% )3 مدرســة( مــن املــدارس فقــط، فيمــا لــم ُيحــدد 
موقــع للعــزل داخــل املدرســة للطــاب الذيــن ظهــرت عليهــم يف الصبــاح أعــراض فيــروس COVID-19 ضمــن 98% )186 مدرســة( 

مــن املــدارس.

شكل )76( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب تحديد موقع للعزل داخل املدرسة للطالب الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ خــال أســبوع مــن افتتــاح املدرســة؛ أن يتــم ملــئ اســتمارة 
ــة  ــر عرض ــن األكث ــن املوظفي ــه م ــف ىلع أن ــف يصن ــة؛ وأي موظ ــال يف املدرس ــن أو العم ــين أو اإلداريي ــي للمدرس ــخ الطب التاري
لخطــر اإلصابــة بالفيــروس؛ يمكــن اعفــاءه مــن العمــل اليومــي يف املدرســة وتكليفــه بمــا يناســبه؛ أظهــرت الدراســة أن الكــوادر 
التعليميــة واإلداريــة والعمــال ملئــت اســتمارة التاريــخ الطبــي ضمــن 21% )40 مدرســة( مــن املــدارس فقــط، فيمــا لــم تملــئ الكــوادر 

التعليميــة واإلداريــة والعمــال اســتمارة التاريــخ الطبــي ضمــن 79% )149 مدرســة( مــن املــدارس.
شكل )77( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب ملئ استمارة التاريخ الطبي للمدرسين أو اإلداريين أو العمال يف املدرسة
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تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ خــال أســبوع مــن بــدء حضــور الطالــب، أن يتــم ملــئ اســتمارة 
التاريــخ الطبــي للطالــب مــن أجــل التأكــد فيمــا إذا كان يصنــف ىلع أنــه أكثــر عرضــة لخطــر اإلصابــة بالفيــروس، حيــث يمكــن أن 
يســتمر يف التعليــم عــن بعــد، أو يكــون حضــوره يف أوقــات محــددة ومنضبطــة إلــى املــدرس؛ أظهــرت الدراســة أن الطــاب ملئــت 
اســتمارة التاريــخ الطبــي ضمــن 30% )56 مدرســة( مــن املــدارس فقــط، فيمــا لــم يملــئ الطــاب اســتمارة التاريــخ الطبــي ضمــن 

70% )133 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )78( عدد/نسبة مدارس املخيمات حسب ملئ استمارة التاريخ الطبي للطالب يف املدرسة

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ وجــود آليــة لتبــادل املعلومــات الصحيــة بيــن املدرســة واألهالي 
حــول حــاالت اإلصابــة بالفيــروس بيــن الطــاب أو يف محيــط الطالــب )عائلــة الطالــب وجيرانــه(؛ تشــكيل غــرف واتــس آب ىلع 
ســبيل املثــال؛ أظهــرت الدراســة وجــود آليــة لتبــادل املعلومــات الصحيــة بيــن املدرســة واألهالــي حــول حــاالت اإلصابــة بالفيــروس 
ضمــن 84% )158 مدرســة( مــن املــدارس؛ فيمــا ال تتوّفــر آليــة لتبــادل املعلومــات الصحيــة بيــن املدرســة واألهالــي ضمــن %16 )31 

مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )79( عدد/نسبة املدارس حسب توفير آلية لتبادل املعلومات الصحية بين املدرسة واألهالي حول حاالت اإلصابة بالفيروس بين الطالب
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تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ وجــود تواصــل بيــن إدارة املدرســة والســلطات الطبيــة لتبــادل 
معلومــات انتشــار الفيــروس بيــن الطــاب واملدرســين والبيئــة املحيطيــة بهــم؛ أظهــرت الدراســة وجــود تواصل بيــن إدارة املدرســة 
والســلطات الطبيــة لتبــادل معلومــات انتشــار الفيــروس ضمــن 49% )93 مدرســة( مــن املــدارس فقــط؛ فيمــا ال يوجــد تواصــل بيــن 

إدارة املدرســة والســلطات الطبيــة ضمــن 51% )96 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )80( عدد/نسبة املدارس حسب وجود تواصل بين إدارة املدرسة والسلطات الطبية لتبادل معلومات انتشار الفيروس

تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن تطلــب املدرســة مــن الطــاب الذيــن كانــوا ىلع تمــاس مــع 
حامليــن للفيــروس بااللتــزام املنــزل ملــدة 14 يــوم؛ أظهــرت الدراســة عــدم وجــود معلومــات لــدى املدرســة عــن تمــاس الطــاب 
بأشــخاص حامليــن للفيــروس ضمــن 22% )42 مدرســة( مــن املــدارس؛ فيمــا تطلــب املدرســة مــن الطــاب الذيــن كانــوا ىلع تمــاس 
مــع حامليــن للفيــروس بااللتــزام املنــزل ملــدة 14 يــوم ضمــن 76% )144 مدرســة( مــن املــدارس، وال تطلــب املدرســة مــن الطــاب 

الذيــن كانــوا ىلع تمــاس مــع حامليــن للفيــروس بااللتــزام املنــزل ضمــن 2% )3 مدرســة( مــن املــدارس فقــط.

شكل )81( عدد/نسبة املدارس حسب طلب املدرسة من الطالب الذين كانوا ىلع تماس مع حاملين للفيروس بااللتزام املنزل



86

(ACU) وحدة تنسيق الدعم
(IMU) وحدة إدارة املعلومات

شكل )82( عدد/نسبة املدارس حسب استخدام الكوادر التعليمية واإلدارية األقنعة الواقية

ــة  ــة األقنع ــة واإلداري ــوادر التعليمي ــاب والك ــدي الط ــروس COVID-19؛ أن يرت ــار في ــن انتش ــّد م ــة للح ــراءات االحترازي ــرض اإلج تف
الواقيــة )الكمامــات(؛ أظهــرت الدراســة أن الكــوادر التعليمــي واإلداريــة ترتــدي الكمامــات ضمــن 81% )153 مدرســة( مــن املــدارس، 

ــات ضمــن 19% )36 مدرســة( مــن املــدارس. ــة الكمام ــة واإلداري ــدي الكــوادر التعليمي ــا ال ترت فيم

19-COVID االلتزام باستخدام األدوات الواقية من فيروس 06

شكل )83( نسب الطالب ضمن املدارس حسب استخدامهم لألقنعة الواقية

يف مخيمــات محافظــة إدلــب؛ أظهــرت الدراســة أن 81% مــن الطــاب يف مــدارس تجمــع خربــة الجــوز يســتخدمون األقنعــة الواقيــة 
)الكمامــات(؛ 67% مــن الطــاب يف مــدارس كل مــن تجمعــي حــارم وجســر الشــغور يســتخدمون األقنعــة الواقيــة، 56% مــن الطــاب 
يف مــدارس تجمــع قورقينــا يســتخدمون األقنعــة الواقيــة، 55% مــن الطــاب يف مــدارس تجمــع الشــيخ بحــر يســتخدمون األقنعــة 
الواقيــة، 48% مــن الطــاب يف مــدارس تجمــع أرمنــاز وكفــر تخاريــم يســتخدمون األقنعــة الواقيــة، 67% مــن الطاب يف مــدارس كل 
مــن تجمعــي ســلقين وســرمدا يســتخدمون األقنعــة الواقيــة، 38% مــن الطــاب يف مــدارس كل مــن تجمعــي قــاح ومعــرة تمصريــن 
يســتخدمون األقنعــة الواقيــة، 23% مــن الطــاب يف مــدارس تجمــع الرحمــة يســتخدمون األقنعــة الواقيــة،  21% مــن الطــاب يف 

مــدارس تجمــع أطمــة يســتخدمون األقنعــة الواقيــة،  19% مــن الطــاب يف مــدارس تجمــع الكرامــة يســتخدمون األقنعــة الواقيــة.

يف مخيمــات محافظــة حلــب؛ أظهــرت الدراســة أن 43% مــن الطــاب يف مــدارس تجمــع األتــارب ودارة عــزة يســتخدمون األقنعــة 
الواقيــة، 15% مــن الطــاب يف مــدارس تجمــع اعــزاز يســتخدمون األقنعــة الواقيــة، 10% مــن الطــاب يف مــدارس تجمــع جرابلــس 

والبــاب يســتخدمون األقنعــة الواقيــة، وال يســتخدم الطــاب مطلقــا األقنعــة الواقيــة يف مــدارس تجمــع ديــر البلــوط.
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يف املــدارس التــي يرتــدي فيهــا املدرســون أو الكــوادر التدريســية واإلداريــة األقنعــة الواقيــة )الكمامــات( تــم االستفســار فيمــا إذا 
كانــت هــذه الكمامــات تــوّزع لهــم مجانــا ضمــن املدرســة أم أنهــم يشــترونها ىلع حســابهم؛ أظهــرت الدراســة أن الكمامــات وّزعــت 
مجانــا ضمــن 39% )67 مدرســة( فقــط مــن املــدارس التــي يلتــزم فيهــا الطــاب أو الكــوادر التعليميــة واإلداريــة بارتــداء الكمامــات؛ 

فيمــا يشــتري الطــاب والكــوادر التدريســية واإلداريــة الكمامــات ىلع نفقتهــم الخاصــة ضمــن 61% )106 مدرســة( مــن املــدارس.

شكل )84( عدد/نسبة املدارس التي يستخدم الكوادر التعليمية واإلدارية والطالب الكمامات حسب مصدر هذه الكمامات

ــتخدام أدوات  ــاب اس ــة والط ــوادر التعليمي ــب الك ــروس COVID-19؛ أن تتجن ــار في ــن انتش ــّد م ــة للح ــراءات االحترازي ــرض اإلج تف
ــتخدام أدوات  ــب اس ــاب تتجن ــة والط ــوادر التعليمي ــة أن الك ــرت الدراس ــاة؛ أظه ــبورة أو املمح ــم الس ــل قل ــتركة مث ــة مش تعليمي
تعليميــة مشــتركة ضمــن 48% )91 مدرســة( مــن املــدارس فقــط، فيمــا ال تتجنــب الكــوادر التعليميــة والطــاب اســتخدام أدوات 

ــدارس. ــن امل ــة( م ــن 52% )98 مدرس ــتركة ضم ــة مش تعليمي

شكل )85( عدد/نسبة املدارس حسب تجنب استخدام أدوات تعليمية مشتركة
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شكل )86( عدد/نسبة املدارس حسب توفير برامج تعليم عن بعد للطالب الذين ال يتمكنون من االلتحاق باملدرسة بسبب الفيروس

ر تفــرض اإلجــراءات االحترازيــة للحــّد مــن انتشــار فيــروس COVID-19؛ أن توّفــر املدرســة برامــج تعليــم عــن بعــد للطــاب الذيــن 
ــر  ال يتمكنــون مــن االلتحــاق بســبب انتشــار فيــروس COVID-19؛ أظهــرت الدراســة أن 70% )133 مدرســة( مــن املــدارس فقــط توّف
املدرســة برامــج تعليــم عــن ُبعــد للطــاب الذيــن ال يتمكنــون مــن االلتحــاق بســبب انتشــار فيــروس COVID-19، فيمــا ال توّفــر %30 

)56 مدرســة( مــن املــدارس برامــج التعليــم عــن ُبعــد.

توفير المدرسة برامج التعليم عن ُبعد للطالب الذين ال يمكنهم الدوام بسبب فيروس 
19-COVID

07
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القسم	الحادي	عشر:	األولويات	والتوصيات
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جدول 3: أولويات مدارس املخيم

تصــّدرت الحاجــة إلــى وقــود التدفئــة قائمــة األولويــات يف القســم األكبــر مــن مــدارس املخيمــات، وجــاء باملرتبــة الثانيــة الحاجــة 
إلــى كتــب املناهــج املدرســية وتوفيــر الدفاتــر والقرطاســية للطــاب، وتصــدرت الحاجــة لتوفيــر رواتــب للكــوادر التدريســية قائمــة 
االحتيــاج يف القســم األكبــر مــن املــدارس. وخــال هــذا العــام ظهــرت الحاجــة إلــى توفيــر مــواد الوقايــة مــن فيــروس COVID-19؛ 
ضمــن مــدارس املخيمــات؛ باإلضافــة إلــى الحاجــة لتوفيــر مســتلزمات التعليــم عــن بعــد؛ كباقــات اإلنترنيــت واألجهــزة االلكترونيــة 

اللوحيــة؛ باإلضافــة إلــى برامــج وتطبيقــات التعليــم عــن بعــد.

األولويات 01



39 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf  
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زار باحثــو وحــدة إدارة املعلومــات IMU؛ 1,302 مخيمــا يف شــمال غــرب ســوريا؛ ملعرفــة عــدد املخيمــات التــي تحتــوي ىلع املــدارس 
وجمــع معلوماتهــا، تبيــن أن 1,127 مخيمــا أو موقعــا للنازحيــن ال يحتــو ىلع مــدارس و175 مخيمــا فقــط تحتــوي ىلع مــدارس بلــغ 
ــا  ــة(؛ فيم ــدارس النظامي ــر امل ــا معايي ــق عليه ــة )تنطب ــا نظامي ــات أبنيته ــدارس املخيم ــن م ــط م ــة؛ 10% فق ــا 169 مدرس عدده
كانــت 90% مــن املــدارس عبــارة عــن مجموعــة مــن الخيــم أو الغــرف االســمنتية )ال تنطبــق عليهــا معاييــر املــدارس النظاميــة(؛ 
وبحســب تقريــر التعليــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة39 )جينــا( والصــادر عــن وحــدة تنســيق الدعــم ACU؛ بالتعــاون 
ــال  ــن خ ــن م ــم “ تبي ــال التعلي ــة يف مج ــة متخصص ــا و13 منظم ــم يف تركي ــاع التعلي ــة SCI؛ وقط ــاذ الطفول ــة إنق ــع منظم م
الدراســة أن نســب التســرب ضمــن املخيمــات دائمــا تكــون أىلع مــن التســرب ضمــن املــدن والبلــدات”. وجــاءت البيئــة التعليميــة 
غيــر املناســبة يف مقدمــة األســباب التــي دفعــت الطــاب وخصوصــا اإلنــاث لتــرك املدرســة، يجــب العمــل ىلع تأميــن مــدارس 
نظاميــة لألطفــال النازحيــن ىلع اعتبــار أن مخيمــات النــزوح أصبحــت املــاذ األخيــر لهــم وللحــّد مــن تســرب األطفــال النازحيــن مــن 
املــدارس؛ كمــا يجــب كمــا يجــب العمــل ىلع دعــم مــدارس املخيمــات بشــكلها الحالــي بكافــة االحتياجــات العاجلــة والضروريــة 

ريثمــا يتــم تأميــن البدائــل املناســبة.

تبيــن مــن خــال الدراســة توفــر ميــزان حــرارة بــدون ملــس ضمــن 20% فقــط مــن املــدارس املقيمــة؛ و49% مــن املــدارس ال تتوفــر 
فيهــا كميــات كافيــة مــن مــواد التنظيــف والصابــون؛ وضمــن 71% مــن املــدارس ال تتوفــر مــواد كافيــة لتعقيــم اليديــن، و21% مــن 
املــدارس ال يتوفــر فيهــا ميــاه ويحضــر الطــاب امليــاه معهــم مــن منازلهــم؛ وضمــن 32% مــن املــدارس ال تتوفــر كميــات كافيــة 
مــن ميــاه الشــرب وغســل اليديــن؛ وضمــن 63% مــن املــدارس ال يتــم تعقيــم املرافــق العامــة؛ وضمــن 61% مــن املــدارس ال تــوزع 
كمامــات للطــاب لذلــك ال يســتخدم القســم األكبــر مــن الطــاب الكمامــات لعــدم قدرتهــم ىلع شــرائها؛ وتبيــن مــن خــال الدراســة 
أن الخــوف مــن اإلصابــة بفيــروس COVID-19؛ جــاء يف مقدمــة الصعوبــات التــي يواجههــا األطفــال يف مــدارس املخيمــات؛ لــم 
يتــم تحديــد فتــرة إلنهــاء انتشــار فيــروس COVID-19؛ وبالرغــم مــن أن القســم األكبــر مــن دول العالــم بــدأت حمــات اللقــاح ضــّده؛ 
حتــى تاريــخ أعــداد هــذا التقريــر لــم تبــدأ حمــات اللقــاح يف شــمال ســوريا؛ ومــازال الفيــروس ينتشــر بوتيــرة مرتفعــة؛ كمــا أن 
انتشــار الفيــروس يف بيئــة املخيمــات أىلع خطــورة مــن املــدن والبلــدات؛ حيــث يتواجــد أكثــر مــن 1.2 مليــون نــازح ضمــن هــذه 
املخيمــات؛ وال يمكــن تطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة بالشــكل األمثــل يف مخيمــات النــزوح؛ عليــه يجــب العمــل ىلع تأميــن كافــة 
مســتلزمات التعقيــم والوقايــة مــن فيــروس COVID-19؛ ضمــن مــدارس املخيمــات؛ كمــا يجــب توزيــع الكمامــات والقفــازات للطــاب 
ــات املحــدودة؛  ــروس بســبب اإلمكان ــن بالفي ــر قــادرة ىلع اســتيعاب املصابي ضمــن املــدارس؛ حيــث أن املشــايف يف ســوريا غي

وعليــه يجــب رفــع إجــراءات الوقايــة مــن الفيــروس.

علقــت مديريــات التربيــة الــدوام املدرســي يف بدايــة الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي 2019-2020؛ وانتقــل قســم مــن املــدارس 
للتعليــم عــن ُبعــّد؛ إال أن القســم األكبــر مــن الطــاب لــم يتمكنــوا مــن الّتعُلــم عــن بعــد بســبب عــدم قدرتهــم ىلع توفيــر باقــات 
كافــة مــن االنترنيــت أو عــدم امتاكهــم األجهــزة االلكترونيــة اللوحيــة )تابلــت أو موبايــل(؛ وتبيــن مــن خــال الدراســة أن الخــوف 
مــن اإلصابــة بفيــروس COVID-19؛ جــاء يف مقدمــة الصعوبــات التــي يواجههــا األطفــال يف املــدارس؛ وهــو مــا أدى إلــى تســرب 
قســم مــن الطــاب الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة وقــد تضعهــم اإلصابــة بهــذا الفيــروس يف وضــع صحــي حــرج؛ وعليــه يجــب 
العمــل ىلع تمكيــن مــن املجتمــع مــن توفيــر مســتلزمات التعليــم عــن ُبعــد للطــاب ىلع اعتبــار أن الظــروف الحاليــة فرضــت هــذه 

املنهجيــة يف التعليــم ىلع كافــة دول العالــم.

مــن خــال نتائــج قطــاع امليــاه واإلصحــاح يف مــدارس املخيمــات تبيــن أن 60% مــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم 
تحصــل ىلع ميــاه الشــرب واالســتخدام عــن طريــق صهاريــج؛ وال تســتطيع هــذه الصهاريــج الوصــول للمــدارس عنــد هطــول األمطــار 
والعواصــف الثلجيــة، و32%  مــن املــدارس ال تحتــوي ىلع دورات ميــاه، ويذكــر هنــا الحاجــة لزيــادة كميــة امليــاه املخصصــة لغســل 
ــون ملــدة  ــاه والصاب ــن باملي ــم اليدي ــب تعقي ــروس COVID-19، حيــث يتطل ــة مــن انتشــار في ــك ضمــن إجــراءات الوقاي ــن وذل اليدي
تتجــاوز 20 ثانيــة، يجــب إيــاء عنايــة خاصــة بقطــاع امليــاه واإلصحــاح ضمــن مــدارس املخيمــات للحــّد مــن انتشــار األمــراض بيــن 
األطفــال يف بيئــة تفتقــد للخدمــات الصحيــة األساســية، ويجــب ىلع مرافــق الصــرف الصحــي أن تكــون متاحــة للوصــول لألشــخاص 

ذوي اإلعاقــات، ويجــب أن تحافــظ ىلع الخصوصيــة والكرامــة والســامة.

التوصيات 02



40 .https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/JENA-Ar_Dec-2019.pdf  
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تعتبــر مــدارس املخيمــات بكافــة أشــكالها أقــل عــزالً لعوامــل الجــو الســيئة مــن املــدارس النظاميــة التــي تتواجــد ضمــن املــدن 
والقــرى، فبرغــم وجــود غــرف اســمنتية يف بعــض مــدارس املخيمــات إال أن هــذه الغــرف غالبــا تكــون متباعــدة وال تشــّكل كتلــة 
بنــاء واحــدة؛ ممــا يعنــي أن توفيــر الــدفء ضمــن هــذه الغــرف والخيــم يحتــاج لعزلهــا بشــكل مناســب، وتبيــن مــن خــال الدارســة 
أن 62% مــن مــدارس املخيمــات تحتــاج لتوفيــر وســائل التدفئــة )صوبيــات(، ومــن خــال اســتطاعات الــرأي التــي أجراهــا الباحثــون 
مــع الطــاب عــن األســباب التــي أدت إلــى تغيبهــم عــن املدرســة. أفــاد 54% )412 طالبــا( مــن الطــاب أنهــم تغيبــوا ألنهــم كانــوا 
ــزل  ــن الع ــب تأمي ــدًا، يج ــيئا ج ــس كان س ــوا ألن الطق ــم تغيب ــاب أنه ــن الط ــا( م ــاد 13% )102 طالب ــوم؛ وأف ــك الي ــى يف ذل مرض
ــة  ــائل التدفئ ــدارس بوس ــد امل ــب تزوي ــا يج ــات، كم ــدارس املخيم ــن م ــة ضم ــرف الصفي ــة يف الغ ــل الجوي ــن العوام ــب م املناس

املناســبة والكميــات الكافيــة مــن وقــود التدفئــة لحمايــة األطفــال مــن املــرض.

جــاء يف مقدمــة الصعوبــات التــي يعانــي منهــا الطــاب يف املــدارس عــدم توفــر املــال لــدى األســر لتوفيــر مســتلزمات التعليــم 
ــة  ــة الثاني ــاء باملرتب ــرهم، وج ــاب وأس ــية للط ــاع املعيش ــردي األوض ــن ت ــروس COVID-19؛ زاد م ــار في ــر أن انتش ــم؛ ويذك ألطفاله
النقــص يف املــواد التعليميــة والكتــب والقرطاســية، بحســب تقريــر التعليــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة )جينــا( 
“أفــاد 29% )1,349 طفــًا( مــن األطفــال أنهــم انقطعــوا عــن املدرســة مــن أجــل العمــل إلعالــة أســرهم؛ وهــذا مــا أّكــد عليــه %29 
)1,689 شــخصا( مــن مقدمــي الرعايــة، وأفــاد 21% )971 طفــًا( مــن األطفــال أنهــم انقطعــوا عــن املدرســة ألن الوصــول إلى املدرســة 
مكّلــف وال يمتلكــون املــال؛ وهــذا مــا أّكــد عليــه 13% )765 شــخصا( مــن مقدمــي الرعايــة، وأفــاد 17% )771 طفــًا( أنهــم انقطعوا عن 
املدرســة لوجــود رســوم ماليــة ُيطلــب دفعهــا يف املدرســة وال يســتطيع الطــاب تأميــن هــذه الرســوم؛ وهــو مــا أّكــد عليــه %8 
)459 شــخصا( مــن مقّدمــي الرعايــة”. يجــب تأميــن عــدد كايف مــن نســخ املنهــاج املدرســي مــع بدايــة كل عــام دراســي وتوزيعهــا 
بشــكل مجانــي لكافــة الطــاب وبكافــة املراحــل، إن تكاليــف العمليــة التعليميــة يجــب أن تتناســب مــع دخــل املواطنيــن ويعتمــد 

معظــم ســكان املخيمــات ىلع املســاعدات اإلنســانية ممــا يفــرض توفيــر كافــة احتياجــات التعليــم بشــكل مجانــي.

بلــغ عــدد الطــاب ذوو اإلعاقــة ضمــن مــدارس املخيمــات التــي شــملها التقييــم 622 طالبــا وطالبــًة؛ كمــا أن أىلع نســبة للطــاب 
ذوي اإلعاقــة ممــن يعانــون مــن إعاقــة حركيــة وقــد شــكلت نســبتهم 36% )227 طالبــا( مــن مجمــوع الطــاب ذوي اإلعاقة، وبحســب 
تقريــر التعليــم املشــترك الخــاص باألطفــال خــارج املدرســة40 )جينــا( “ لــم يلتحــق 30% )104 طفــل( مــن األطفــال ذوو اإلعاقــة 
باملــدارس ألنهــا غيــر مجهــزة الســتقبال األطفــال ذوو اإلعاقــة، كذلــك التحــق 40% )150 طفــل( مــن األطفــال ذوو اإلعاقــة باملــدارس 
وانقطعــوا عنهــا ألنهــا غيــر مجهــزة الســتقبال األطفــال ذوو اإلعاقــة”. يجــب تأميــن بيئــة تعليميــة مناســبة لألطفــال ذوو اإلعاقــة 

وتأميــن كــوادر مدربــة لتلبيــة احتياجاتهــم وتعليمهــم بحســب نــوع اإلعاقــة.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن 20% )464 مدّرســا( مــن املدّرســين يف مــدارس مخيمــات الشــمال الســوري التــي شــملها التقييــم لــم 
يتقاضــوا رواتبهــم خــال العــام الدراســي 2020-2021، وأفــاد 90% )486 مدرســا( مــن املدّرســين الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم بــأن 
ــروف  ــي ظ ــتدام، فف ــاوي ومس ــي متس ــام مال ــن نظ ــل ىلع تأمي ــب العم ــة. يج ــاة اليومي ــات الحي ــع متطلب ــب م ــب ال يتناس الروات
النــزوح قــد ينتقــل املعلمــون املؤهلــون وســائر العامليــن يف التعليــم إلــى حيــث توجــد أجــور أىلع، حّتــى لــو اضطرهــم األمــر 
إلــى عبــور الحــدود )مــدارس املخيمــات مجــاورة للحــدود(. مــن املهــم األخــذ بعيــن االعتبــار قــوى الســوق مثــل: كلفــة املعيشــة، 

الطلــب ىلع املعلميــن ومســتويات األجــور يف مهــن ذات كفــاءة مماثلــة، مثــل العنايــة بالصحــة.
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توضح الخريطة التالية توزيع التجمعات التي تم تقييمها جنًبا إلى جنب مع املخيمات واملدارس التي تم تقييمها.
الخريطة 1: موقع التجمعات التي تم تقييمها )عدد املخيمات التي تم تقييمها ، عدد املدارس التي تم تقييمها(
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توضــح الخريطــة التاليــة ترســيم حــدود مخيمــات تجمعــات كل مــن عفريــن وأطمــه وصلــوه ومشــهد روحيــن والكرامــة والرحمــة.  
ــد  ــى أح ــع إل ــز كل مضل ــات. يرم ــول املخيم ــوال ح ــات بالتج ــدود املخيم ــيم ح ــات بترس ــدة إدارة املعلوم ــو وح ــام باحث ــث ق حي
ــى  ــادي إل ــون الرم ــير الل ــا يش ــم، بينم ــة يف املخي ــن املدرس ــال يف س ــدد األطف ــع ع ــدرج للمضل ــون املت ــس الل ــات، يعك املخيم
نقــص املعلومــات حــول األطفــال يف ســن املدرســة. يعكــس حجــم الصنــدوق األزرق مــع الحــرف “S” الطاقــة االســتيعابية ملــدارس 

املخيمــات املدرجــة يف التقريــر. ويشــير املضلــع بالخــط املتقطــع إلــى أحــد تجمعــات املخيمــات.

الخريطة 2: تجمع مدارس عفرين, أطمة, صلوه, مشهد روحين, الكرامة والرحمة
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توضــح الخريطــة التاليــة ترســيم حــدود مخيمــات تجمعــات كل مــن ســلقين وأرمنــاز وكفرتخاريــم والشــيخ بحــر. حيــث قــام باحثــو 
ــس  ــات، يعك ــد املخيم ــى أح ــع إل ــز كل مضل ــات. يرم ــول املخيم ــوال ح ــات بالتج ــدود املخيم ــيم ح ــات بترس ــدة إدارة املعلوم وح
اللــون املتــدرج للمضلــع عــدد األطفــال يف ســن املدرســة يف املخيــم، بينمــا يشــير اللــون الرمــادي إلــى نقــص املعلومــات حــول 
األطفــال يف ســن املدرســة. يعكــس حجــم الصنــدوق األزرق مــع الحــرف “S” الطاقــة االســتيعابية ملــدارس املخيمــات املدرجــة يف 

التقريــر. ويشــير املضلــع بالخــط املتقطــع إلــى أحــد تجمعــات املخيمــات.

الخريطة 3: تجمع مدارس سلقين, أرمناز, كفرتخاريم والشيخ بحر
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توضــح الخريطــة التاليــة ترســيم حــدود مخيمــات تجمعــات كل مــن دارة عــزة وقــاح وكفرلوســين وحــزره. حيــث قــام باحثــو وحــدة 
إدارة املعلومــات بترســيم حــدود املخيمــات بالتجــوال حــول املخيمــات. يرمــز كل مضلــع إلــى أحــد املخيمــات، يعكس اللــون املتدرج 
للمضلــع عــدد األطفــال يف ســن املدرســة يف املخيــم، بينمــا يشــير اللــون الرمــادي إلــى نقــص املعلومــات حــول األطفــال يف 
ــر.  ســن املدرســة. يعكــس حجــم الصنــدوق األزرق مــع الحــرف “S” الطاقــة االســتيعابية ملــدارس املخيمــات املدرجــة يف التقري

ويشــير املضلــع بالخــط املتقطــع إلــى أحــد تجمعــات املخيمــات.

الخريطة 4: تجمع مدارس دارة عزة, قاح, كفرلوسين وحزره
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توضــح الخريطــة التاليــة ترســيم حــدود مخيمــات تجمعــات كل مــن بــاب الســامة وجرابلــس والبــاب. حيــث قــام باحثــو وحــدة إدارة 
املعلومــات بترســيم حــدود املخيمــات بالتجــوال حــول املخيمــات. يرمــز كل مضلــع إلــى أحــد املخيمــات، يعكــس اللــون املتــدرج 
للمضلــع عــدد األطفــال يف ســن املدرســة يف املخيــم، بينمــا يشــير اللــون الرمــادي إلــى نقــص املعلومــات حــول األطفــال يف 
ــر.  ســن املدرســة. يعكــس حجــم الصنــدوق األزرق مــع الحــرف “S” الطاقــة االســتيعابية ملــدارس املخيمــات املدرجــة يف التقري

ويشــير املضلــع بالخــط املتقطــع إلــى أحــد تجمعــات املخيمــات.

الخريطة 5: تجمع مدارس باب السالمة, جرابلس والباب
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توضــح الخريطــة التاليــة ترســيم حــدود مخيمــات تجمعــات كل مــن جســر الشــغور وخربــة الجــوز. حيــث قــام باحثــو وحــدة إدارة 
املعلومــات بترســيم حــدود املخيمــات بالتجــوال حــول املخيمــات. يرمــز كل مضلــع إلــى أحــد املخيمــات، يعكــس اللــون املتــدرج 
للمضلــع عــدد األطفــال يف ســن املدرســة يف املخيــم، بينمــا يشــير اللــون الرمــادي إلــى نقــص املعلومــات حــول األطفــال يف 
ــر.  ســن املدرســة. يعكــس حجــم الصنــدوق األزرق مــع الحــرف “S” الطاقــة االســتيعابية ملــدارس املخيمــات املدرجــة يف التقري

ويشــير املضلــع بالخــط املتقطــع إلــى أحــد تجمعــات املخيمــات.

الخريطة 6: تجمع مدارس جسر الشغور وخربة الجوز
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الجدول 4: املخيمات التي تحتوي مدارس

عدد املدارس ضمن 
املخيم

املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #

1 اإلخاء جسر الشغور الجانودية جسر الشغور إدلب 1

1 الوفاء جسر الشغور الجانودية جسر الشغور إدلب 2

1 جنان جسر الشغور الجانودية جسر الشغور إدلب 3

1 صدقة جسر الشغور الجانودية جسر الشغور إدلب 4

1 قرية السام جسر الشغور الجانودية جسر الشغور إدلب 5

1 التعاون خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 6

2 الجبل خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 7

1 الحمرات خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 8

1 الفاتحة خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 9

1 رامي حبيب خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 10

1 شهداء سوريا خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 11

2 صاح الدين 1 خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 12

4 عطاء الخير خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 13

1 عين البيضاء خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 14

1 الوفاء جسر الشغور دركوش جسر الشغور إدلب 15

1 حلب 2 جسر الشغور دركوش جسر الشغور إدلب 16

1 سنابل الخضراء جسر الشغور دركوش جسر الشغور إدلب 17

1 عثمان بن عفان جسر الشغور دركوش جسر الشغور إدلب 18

1 الصناعة أرمناز أرمناز حارم إدلب 19

1 القوس أرمناز أرمناز حارم إدلب 20

1 الجزيرة أطمة دانا حارم إدلب 21

1 الجنينة أطمة دانا حارم إدلب 22

1 العربية1 أطمة دانا حارم إدلب 23

1 العيدو أطمة دانا حارم إدلب 24

1 املجد أطمة دانا حارم إدلب 25

2 الهبة أطمة دانا حارم إدلب 26

1 الوفاء أطمة دانا حارم إدلب 27

2 أورينت أطمة دانا حارم إدلب 28

1 براعم كفرزيتا أطمة دانا حارم إدلب 29

1 شحشبو أطمة دانا حارم إدلب 30

1 عمر بن عبد العزيز أطمة دانا حارم إدلب 31

1 قافلة الرحمة أطمة دانا حارم إدلب 32

1 األمين الدانا دانا حارم إدلب 33

1 الجزيرة والفرات الدانا دانا حارم إدلب 34

1 حذيفة بن اليمان الدانا دانا حارم إدلب 35

1 صابرون الدانا دانا حارم إدلب 36

1 الوليد الرحمة دانا حارم إدلب 37

1 ألجلكم الرحمة دانا حارم إدلب 38
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1 الدعاء الكرامة دانا حارم إدلب 39

1 الشهيد صالح الكرامة دانا حارم إدلب 40

1 الكرامة الكرامة دانا حارم إدلب 41

1 الكريم األوسط الكرامة دانا حارم إدلب 42

1 دعاة الكويت والخيرات الكرامة دانا حارم إدلب 43

1 صرخة طفل الكرامة دانا حارم إدلب 44

1 هبة هللا الكرامة دانا حارم إدلب 45

1 تجمع حزرة تجمع حزره دانا حارم إدلب 46

1 القطري تجمع كفر لوسين دانا حارم إدلب 47

1 تجمع العودة تجمع مخيمات مشهد روحين دانا حارم إدلب 48

1 اإليمان دير حسان دانا حارم إدلب 49

1 الجب دير حسان دانا حارم إدلب 50

1 العزة دير حسان دانا حارم إدلب 51

1 املظاليم دير حسان دانا حارم إدلب 52

1 النهضة دير حسان دانا حارم إدلب 53

1 أهل البلد دير حسان دانا حارم إدلب 54

1 بسمة أمل دير حسان دانا حارم إدلب 55

1 باط الصاخور دير حسان دانا حارم إدلب 56

1 حي املهجرين دير حسان دانا حارم إدلب 57

1 خالد بن الوليد دير حسان دانا حارم إدلب 58

1 دريغيته 1 دير حسان دانا حارم إدلب 59

1 دريغيته 2 دير حسان دانا حارم إدلب 60

1 طيبة دير حسان دانا حارم إدلب 61

1 عمر الفاروق دير حسان دانا حارم إدلب 62

1 قصر ابن وردان دير حسان دانا حارم إدلب 63

1 مهين 1 دير حسان دانا حارم إدلب 64

1 مورك الصمود دير حسان دانا حارم إدلب 65

1 األيتام سرمدا دانا حارم إدلب 66

1 الشهباء سرمدا دانا حارم إدلب 67

1 الفطيرة سرمدا دانا حارم إدلب 68

1 الكنجو سرمدا دانا حارم إدلب 69

1 املودة سرمدا دانا حارم إدلب 70

1 النوري سرمدا دانا حارم إدلب 71

1 الوسيطة سرمدا دانا حارم إدلب 72

1 ريف حلب الجنوبي سرمدا دانا حارم إدلب 73

1 ساعد 1 سرمدا دانا حارم إدلب 74

1 سعد بن ابي وقاص سرمدا دانا حارم إدلب 75

1 طيبة سرمدا دانا حارم إدلب 76

1 عندان سرمدا دانا حارم إدلب 77

1 فحيل النصر سرمدا دانا حارم إدلب 78

1 فحيل العز سرمدا دانا حارم إدلب 79

1 معراتة سرمدا دانا حارم إدلب 80

1 عنجارة صلوة دانا حارم إدلب 81

عدد املدارس ضمن 
املخيم

املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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1 الجوالن قاح دانا حارم إدلب 82

1 السام قاح دانا حارم إدلب 83

1 الفرقان قاح دانا حارم إدلب 84

1 امليدان قاح دانا حارم إدلب 85

1 بسراطون قاح دانا حارم إدلب 86

1 داررعاية العجزة قاح دانا حارم إدلب 87

1 شهداء معرة حرمة قاح دانا حارم إدلب 88

1 قاح قاح دانا حارم إدلب 89

1 أبو طلحة سلقين سلقين حارم إدلب 90

1 الصفصافة سلقين سلقين حارم إدلب 91

1 الفاروقية سلقين سلقين حارم إدلب 92

1 بتيا الطيني سلقين سلقين حارم إدلب 93

2 صامدون سلقين سلقين حارم إدلب 94

2 عائدون سلقين سلقين حارم إدلب 95

2 قادمون سلقين سلقين حارم إدلب 96

1 اإلحسان 2 قورقينا قورقينا حارم إدلب 97

1 الريان قورقينا قورقينا حارم إدلب 98

1 السام )ربعيتا( قورقينا قورقينا حارم إدلب 99

2 املدينة املنورة قورقينا قورقينا حارم إدلب 100

1 بشائر الخير قورقينا قورقينا حارم إدلب 101

1 جنة القرى قورقينا قورقينا حارم إدلب 102

1 دوف 2 قورقينا قورقينا حارم إدلب 103

1 مركز إيواء كوكنايا قورقينا قورقينا حارم إدلب 104

1 الجبل الشرقي كفر تخاريم كفر تخاريم حارم إدلب 105

1 الدويلة كفر تخاريم كفر تخاريم حارم إدلب 106

1 تلمنس الجديد كفر تخاريم كفر تخاريم حارم إدلب 107

1 سرغايا كفر تخاريم كفر تخاريم حارم إدلب 108

1 األزرق حارم مركز حارم حارم إدلب 109

1 القرية الطينية حياة 
كريمة

حارم مركز حارم حارم إدلب 110

1 القرية الطينية الفردان حارم مركز حارم حارم إدلب 111

1 املدينة املنورة حارم مركز حارم حارم إدلب 112

1 أمهات املؤمنين حارم مركز حارم حارم إدلب 113

1 الزيتون الشيخ بحر معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 114

2 العمران الشيخ بحر معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 115

1 الغفران الشيخ بحر معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 116

1 القاهرة الشيخ بحر معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 117

1 األزرق معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 118

1 األيادي البيضاء معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 119

1 التح معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 120

1 الجب معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 121

1 الرحمة 1 معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 122

1 الرحمة 3 معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 123

عدد املدارس ضمن 
املخيم

املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة # عدد املدارس ضمن 
املخيم

املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #



102

(ACU) وحدة تنسيق الدعم
(IMU) وحدة إدارة املعلومات

1 السكة معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 124

1 الشيخ مصطفى معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 125

1 العيناء معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 126

1 الكازية املقبرة معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 127

1 الكندوش معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 128

1 الهرتمية معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 129

1 حاج ابراهيم صالح معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 130

1 حيزان معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 131

1 شام 9 معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 132

1 عباد الرحمن معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 133

1 عطاء الخير 1 معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 134

1 عطاء الخير 2 معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 135

1 عطاء الخير 3 معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 136

1 فرج هللا معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 137

1 كفر بني معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 138

1 كفر عميم معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 139

1 كفر عويد معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 140

1 مزن معرة تمصرين معرة تمصرين مركز إدلب إدلب 141

1 الرحمة )السامة( باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 142

1 الرسالة )العرموطة( باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 143

1 الزيتون )الهال( باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 144

1 املقاومة باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 145

1 باب االيمان باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 146

1 باب السامة الجديد باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 147

1 باب السامة الحدودي باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 148

1 باب النور باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 149

1 تل جبين باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 150

1 سجو باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 151

1 شمارين )ضاحية 
الشهداء؛ القطري(

باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 152

1 شهداء تل رفعت باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 153

1 كراج سجو باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 154

1 مخيم الريان باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 155

2 يازيباغ باب السامة مركز اعزاز اعزاز حلب 156

1 ترحين الباب مركز الباب الباب حلب 157

1 تل شفرة الباب مركز الباب الباب حلب 158

1 شبيران الباب مركز الباب الباب حلب 159

1 ضيوف الشرقية الباب مركز الباب الباب حلب 160

1 الحرش األتارب أتارب جبل سمعان حلب 161

1 الطليعة األتارب أتارب جبل سمعان حلب 162

1 العطشانة الغربية األتارب أتارب جبل سمعان حلب 163

1 املطحنة األتارب أتارب جبل سمعان حلب 164

1 اليوسف األتارب أتارب جبل سمعان حلب 165

عدد املدارس ضمن 
املخيم

املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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1 حلب الشهباء األتارب أتارب جبل سمعان حلب 166

1 أهل اللج تل الكرامة أتارب جبل سمعان حلب 167

1 مخيم املطار 1 تل الكرامة أتارب جبل سمعان حلب 168

1 الحاجب دارة عزة دارة عزة جبل سمعان حلب 169

1 أهل بابيص دارة عزة دارة عزة جبل سمعان حلب 170

1 قبتان الجبل دارة عزة دارة عزة جبل سمعان حلب 171

1 الجبل جرابلس مركز جرابلس جرابلس حلب 172

1 زوغرة جرابلس مركز جرابلس جرابلس حلب 173

1 عطاء جرابلس مركز جرابلس جرابلس حلب 174

1 املحمدية عفرين جنديرس عفرين حلب 175

1 دير البلوط عفرين جنديرس عفرين حلب 176

عدد املدارس ضمن 
املخيم

املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة # عدد املدارس ضمن 
املخيم

املخيم التجمع الناحية املنطقة املحافظة #
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