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iii ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

المتهيد

ي سوريا. سببت السنوات الأربع هذه من الأزمة والرصاع الكث�ي من
 يش�ي شهر آذار من عام 2015 اىل بداية السنة الرابعة عىل الأزمة والرصاع �ف

ق الأوسط الحديث. إذ سعى أك�ث من 3.9 مليون مواطن سوري  ي تاريخ ال�ث
ي �ف

ي البالد، والذي نجم عنه حدوث أك�ب نزوح سكا�ف
المعاناة والدمار الهائل �ف

ي سن الدراسة )5 اىل 17 سنة(. تحمل الأطفال داخل 
اىل اللجوء اىل البلدان المجاورة: حيث ان نصف هذا العددهم من الأطفال الذين كان ثلثهم �ف

ي الحصول عىل التعليم.
اع؛ حيث حرم الكث�ي منهم من طفولتهم اىل جانب حقهم �ف ف ي الدول المجاورة العبء الأك�ب من وطأة هذا ال�ف

 سوريا و�ف

ي البلدان المجاورة.
ي سوريا وأك�ث من نصف مليون طفل خارج المدرسة �ف

ف طفل خارج المدرسة �ف أن الأعداد مريعة – حيث يوجد مليون�ي

ي البلدان المجاورة. تمثل 
ي سوريا أو �ف

ي الحصول عىل التعليم �ف
ي يواجهها الأطفال والأرس السورية �ف

تصف هذه الدراسة المعوقات المتعددة ال�ت

ي الوسائل والبيئة الأرشادية وعدم 
ف من الخصول عىل التعليم وهي الختالفات �ف ي تمنع الأطفال الالجئ�ي

التحديات التالية بعض من التحديات ال�ت

وجود المساحات الكافية المخصصة للتعلم، بالضافة اىل القيود المالية وفقدان العائد الماىلي الناتج من الفرص البديلة للدراسة، فضال عن الحاجة 

ف والضعفاء، بالضافة اىل بعض السياسات والممارسات الغ�ي  ف استجابة اىل احتياجات الأطفال النازح�ي اىل الدعم النفسي والجتماعي وتدريب المعلم�ي

مشجعة عىل كل من المستوى المركزي والمدرسة.

ي يجب أن 
ي تحدد امكانية الحصول عىل التعليم أيضا بالجودة وصلتها بمحتوى المناهج الدراسية. ماهي المناهج الدراسية ال�ت

ترتبط العوامل ال�ت

ي من شأنها أن تجعل التعلم ذات صلة ومغزى بالنسبة لهم؟ هل يجب أن يتبع 
ف ؟ ماهي المناهج الدراسية ال�ت ف الالجئ�ي يتبعها الأطفال السوري�ي

ي قد تعمل عىل تعزيز الندماج وليس التكامل حيث يتم تجاهل هويتهم اىل حد كب�ي 
ي الدول المستضيفة، وال�ت

ف المناهج الدراسية �ف الأطفال الالجئ�ي

ي من شأنها أن تشجع عىل العودة اىل الوطن؟ هل يجب أن تعطي المناهج الدراسية 
ي بلدهم، وال�ت

ي تتبع �ف
؟ أم ينبغي تقديم المناهج الدراسية ال�ت

ي المستقبل، وتعزز من عملية بناء السالم والهوية والتماسك الجتماعي؟
الأمل باعادة العمار �ف

ي سوريا والدول 
تمثل هذه الأسئلة معا الجدل الدائر حول اعتماد ومنح الشهادات الدراسية. يعمل هذا التقرير عىل توثيق الممارسات المختلفة �ف

ف بالضافة اىل السياسات المتعلقة بالقرار  ي تثبت صحة )أو عدم صحة( تعلم الأطفال السوري�ي
المجاورة المتعلقة بمنح الشهادات الدراسية ال�ت

بتعليمهم المسبق. كما وتسلط الدراسة الضوء عىل ظهور جهات سياسية تقدم تعليم وشهادات دراسية بدون وجود أطر اعتماد واضحة.

امج والسياسات التعليمية وذلك  ي مجال ال�ب
لقد بدأت الحكومات المضيفة والمنظمات الوطنية والدولية ووكالت الأمم المتحدة بجهود حثيثة �ف

. حيث سيقوم هذا التقرير بتسليط الضوء عىل تلك الجهود أيضا.  ف استجابة لحتياجات الأطفال السوري�ي

ي 
ف عىل التعليم �ف ف بان الكث�ي قد تم انجازه من أجل توسيع فرص حصول الأطفال السوري�ي ومع دخول الأزمة عامها الخامس، يمكننا أن نكون واثق�ي

ي الحصول عىل 
ي المنطقة. وبسبب حرمانهم من فرصتهم �ف

ي الدول المجاورة. ولكن مع ذلك فان الكث�ي من الأطفال ل يزالون خارج المدرسة �ف
سوريا و�ف

ي وسط تلك الأزمة. ان هذه الدراسة هي دعوة اىل بدأ العمل حيث يجب أن نصل اىل أولئك 
ف خطر الضياع �ف التعليم واجه جيل من الأطفال السوري�ي

ي الحصول عىل التعليم النوعي.
ف الذين حرموا من حقهم �ف الأطفال السوري�ي

امنا الخاص تجاه هؤلء الأطفال. ف ي اختيار مسارات مبتكرة لنحقق ال�ت
فلتكن لدينا الشجاعة �ف

ماريا كاليفيس

ق الوسط وشمال افريقيا ي منطقة ال�ث
مديرة مكتب اليونيسف القليمي �ف
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شكر وتقدير

ي اجراء هذه الدراسة وعملوا عىل تقديم المدخالت التقنية والدعم اثناء س�ي عملية البحث 
اء والمؤسسات �ف لقد ساهم العديد من الزمالء والخ�ب

وصياغة واعداد ومراجعة التقرير.

امج الأكاديمية وسامي  قامت أكاديمية الملكة رانيا للمعلم باعداد النسخة الأوىل من هذا التقرير، وقام كل من م�ف التاجي المدير المساعد لل�ب

ي العراق( 
ي مرص( ومحمد مكطوف ال حميد )�ف

ي )�ف
: نهال محمد حف�ف ف ف الميداني�ي خصاونة من الأردنية باجراء مدخالت خاصة بمساعدة الستشاري�ي

ق الأوسط وشمال افريقيا(  ي تركيا(. كما قامت فريدة أبودان )من مكتب اليونيسف القليمي لمنطقة ال�ث
ي لبنان( وشاكر سنكر )�ف

ي )�ف
وسماح حلوا�ف

باجراء المزيد من البحوث وصياغة الصدارات الالحقة. كما وقام يوسف سيد من جامعة كيب بيننسول للتكنولوجيا وجامعة ساسكس بمراجعة مهمة 

للتقريرحيث أسهم بتقديم تحليل وتوصيات قيمة.

ي هذا التقرير:
اتهم وتفانيهم ومعرفتهم �ف كذلك استثمر العديد من الأشخاص الآخرين خ�ب

ي كل من سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق 
ي مناقشات المجموعة المحورية �ف

ي المقابالت و�ف
ف الذين شاركوا �ف ف والآباء والمعلم�ي الأطفال السوري�ي  •

ومرص الذين ضحوا بوقتهم وقدموا معلومات قيمة.

اتهم المفيدة.  ي كل من سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص بتقديم المدخالت التقنية وخ�ب
ساهمت الوزارات المسؤولة عن التعليم �ف  •

اتها الميدانية المهمة فيما يتعلق بالمشاكل الرئيسية ي قدمت خ�ب
ي كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص وال�ت

المنظمات غ�ي الحكومية �ف  • 

 ،)Triangle( وتراينكل ،)STC( ومنظمة إنقاذ الطفولة ،)NRC( ف ويجي لالجئ�ي ي مجال التعليم وهي: المجلس ال�ف
ف �ف ي تواجه الأطفال السوري�ي

ال�ت

وسبارك )SPARK(، ولجنة النقاذ الدولية )IRC(، وتضامن، وخدمات الغاثة الكاثوليكية )CRS(، والخدمات النفسية – الجتماعية ومعهد التدريب 

ي هولندا )War Child(، والحركة الجتماعية )Le Mouvement Social(، واقرأ، 
ي القاهرة )PSTIC(، وبالن مرص )PLAN(، ومنظمة طفل الحرب �ف

�ف

ة، وبناء، ومؤسسة مرام  وعات الصغ�ي ف )PIN(، ومكتب دعم التنمية المحلية والم�ث وتر دس هومس لبنان )TDH(، والكادر، والناس المحتاج�ي

.)Questscope( وكويست سكوب

ي وقدمت تعليقاتها عىل المسودات – 
ي اجراء المقابالت أثناء البحث الميدا�ف

ف القطرية �ف كما شاركت فرق مكاتب المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  •

ي راي ورشا العواملة 
ي لبنان بالضافة اىل ارو�ث

ي عاد �ف ون وليندا جوساس وأجاثا أ�ب ف كارلس�ت ست�ي ي تركيا – ك�ي
وعىل وجه الخصوص، جنيفر روبرتس �ف

ي مرص.
ي �ف

ي العراق ومحمد شو�ت
ي الأردن وعىلي جبار وديسماس نياموانا �ف

�ف

وت بتقديم قراءة مفيدة لفصل لبنان.  ي ب�ي
ساهم مكتب اليونسكو القليمي �ف  •

ي 
ي تركيا بالضافة اىل رانيا زخيا �ف

يت بنيكا وتشيهارو كوندو �ف ي سوريا، جيما ه�ف
فرق مكتب اليونيسف القطري، وخاصة باربرا اثرىل وتومويا سونودا �ف  •

ي مرص بتقديم 
ي العراق وإيناس حجازي �ف

ف وأبريل كوتزي �ف ي الأردن وعبد القادر كاك سور، إكيم جيج�ي
لبنان وديما جرار وسوزان اياري وهند عمر �ف

ف  ي الفصل�ي
ق الأوسط وشمال افريقيا )MENA( �ف تحليل ومعلومات قيمة. وقد ساهمت فازيلينا نايدينوفا من مكتب اليونيسف القليمي لمنطقة ال�ث

الثامن والتاسع، وكذلك قام فرانشيسكو كالكاغنو بدعم عملية البحث والتنسيق.

ي الحصول عىل التعليم. 
ف �ف ام القوي لدعم حقوق الأطفال السوري�ي ف ي هذا العمل استثنائية وأكدت عىل الل�ت

لقد كانت المشاركة الحقيقية �ف

ي
دينا قرايصا�ت

)MENA( ق الأوسط وشمال افريقيا ي منطقة ال�ث
ي مكتب اليونيسف القليمي �ف

مستشارة التعليم �ف
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لقد استمد السبب الرئيسي وراء اجراء هذه الدراسة من الأزمة السياسية 

ي تراكمت عىل مدى السنوات الأربع الماضية 
والنسانية الصعبة ال�ت

ي أدت بدورها اىل نزوح 7.6 مليون مواطن سوري داخل 
ي سوريا وال�ت

�ف

ف اخرى منهم اىل الدول المجاورة2، وخاصة تركيا  بالدهم1 وانتقال مالي�ي

ولبنان والأردن والعراق ومرص3. أدى تصاعد مستوى العنف داخل سوريا 

ف غ�ي المنقطع اىل  ي تدفق السوري�ي
اىل زيادة خطورة الوضع، مما تسبب �ف

البلدان المضيفة بحثا عن اللجوء. يعت�ب من الصعب جدا تقديم أعدادا 

ف لدى  ف المسجل�ي وح حيث بلغ عدد السوري�ي ف موثوقة عن مدى حجم ال�ف

ي البلدان المضيفة 
ف )UNHCR( �ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ف تركيا ف ب�ي ي عام 2014 موزع�ي
 الخمس أك�ث من 3.9 مليون سوري �ف

 )أك�ث من 1.7 مليون لجئ( ولبنان )أك�ث من 1.1 مليون لجئ( والأردن

 ) أك�ث من 600,000 لجئ( والعراق )أك�ث من 200,000 لجئ( ومرص

)أك�ث من 140,000 لجئ(4. هذا وقد تكون هذه الأعداد أقل بكث�ي من 

ف لدى المفوضية السامية  الأعداد الفعلية، حيث لم يسجل كل السوري�ي

ي البلدان المضيفة. فعىل سبيل المثال، تم تسجيل ما ل يزيد عن 37٪ 
�ف

ي 
ف )UNHCR( �ف ف لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي من السوري�ي

ي لبنان5.
بعض المناطق �ف

ي 
ف المتواجدين �ف تقدر الحكومات المضيفة أعدادا أك�ب من السوري�ي

ي آذر 2013 وجود 
بلدانهم. عىل سبيل المثال، قدرت الحكومة اللبنانية �ف

ي البالد، بالمقارنة مع 250,000 فقط سجلوا لدى 
أك�ث من مليون سوري �ف

ف )UNHCR(6. وبالمثل، قدرت  المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي البالد، بالمقارنة مع 
الحكومة الأردنية وجود 1.6 مليون سوري �ف

ف  600,000 سوري سجلوا لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ين الأول 2014(؛ كما وقدرت حكومة مرص  )UNHCR( )اعتبارا من ت�ث

 وجود 300,000 سوري عىل اراضيها وذلك اعتبارا من حزيران 2013،

ف لدى المفوضية هو 80,000 ف المسجل�ي ف كان عدد السوري�ي ي ح�ي
 �ف

سوري فقط7.

ف الذين تم تسجيلهم لدى  ف السوري�ي ي لالجئ�ي
يش�ي التحليل الديموغرا�ف

ف )UNHCR( اىل أن الأطفال يشكلون  المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي سن الدراسة
 نصف عددهم وان ما يقارب نسبة ٪835 منهم �ف

ي كانون الأول 2014،
 )5 اىل 17 سنة(. وحسب التقدير الذي اجري �ف

ي سن الدراسة )أو أك�ث من 
فأن أك�ث من نصف عدد الأطفال الذين هم �ف

642,000( هم خارج المدرسة حاليا. أما داخل سوريا، فقد كان الوضع 

ف 1.6  أك�ث سوءا، حيث قدر عدد الأطفال الذين هم خارج المدرسة ب�ي

 مليون و 2.4 مليون طفل خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014

)انظر الجدول 1(.

كما وتكشف هذه الدراسة، فان مدى ضخامة حجم الأزمة والتهج�ي 

ف قد أثر سلبا عىل س�ي تعليمهم  الق�ي الذي حصل لالأطفال السوري�ي

ي التعليم.
وتقدمهم �ف

كاء الآخرين أربعة أنواع من التحديات  تواجه الحكومات المضيفة وال�ث

ي لها 
ف وال�ت ف السوري�ي ي طريق توف�ي التعليم النوعي لالجئ�ي

ي تقف �ف
ال�ت

عالقة بالمناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية. ان التحدي الأول 

ي اي دولة 
ف �ف هو امكانية الوصول للتعليم حيث ان التدفق الهائل لالجئ�ي

وبالخص الدول ذات الموارد القليلة يمكن ان يشكل ضغطا هائال عىل 

نظام التعليم الحكومي من أجل استيعاب وتكامل الأطفال. يزداد تفاقم 

ي وسائل التدريس والحاجة اىل تقديم 
هذا الوضع بسبب الختالفات �ف

ف  ف بالضافة اىل دعم المعلم�ي الدعم النفسي والجتماعي لالأطفال الالجئ�ي

ف والضعفاء. من اجل الستجابة اىل احتياجات الأطفال النازح�ي

ف  ثانيا، ماهي المناهج الدراسية يجب أن يدرسها الأطفال السوري�ي

؟ هل يجب أن تكون مناهج البلد المضيف أو مناهج وطنهم؟  ف الالجئ�ي

، فان التحدي الآخر هو فيما اذا كان يجب توف�ي المناهج  وبالتاىلي

ي تمكن 
ي تسهل عملية الأندماج والتكامل و/أو تلك ال�ت

الدراسية ال�ت

الأطفال من العودة اىل سوريا.

 ، ف ي سيتبعها الأطفال السوري�ي
ثالثا، أيا كانت المناهج الدراسية ال�ت

فان السؤال المهم هو فيما إذا كانت هناك فرصا لثراء تلك المناهج 

الدراسية. مثال، ما هو الجراء الذي تم اتخاذه من أجل الأطفال 

ي البلد المضيف وبلغة 
ف الذين يدرسون المناهج الدراسية �ف السوري�ي

أخرى غ�ي لغة وطنهم؟ أو ماهو الجراء الذي تم اتخاذه لدعم الأطفال 

وتقديم الدعم النفسي والجتماعي لهم؟

.syria.unocha.org ،تقديرات المم المتحدة  1

ي آذار 2015.
ف data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php، تم الدخول �ف ي للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

و�ف الموقع اللك�ت  2

ف الذين تلقاهم كل بلد. تم ترتيب الدول حسب عدد الالجئ�ي  3

.data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php ،2014 ي عام
ين الثا�ف ، بيانات التسجيل اعتبارا من مطلع ت�ث ف ي للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

و�ف الموقع اللك�ت  4

.INEE ،2014  5

  data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php ف ي للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
و�ف الموقع اللك�ت  6

السابق.  7

ي هذا التقرير.
يعت�ب سن 5 اىل 17 سنة هو سن الدراسة �ف  8
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ف اعتبارا من شهر آب من عام 2013. ي سن الدراسة باستخدام بيانات التسجيل التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
تم حساب عدد الأطفال �ف  9

ف اعتبارا من شهر حزيران من عام 2013.  ي سن الدراسة باستخدام بيانات التسجيل التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
تم حساب عدد الأطفال �ف  10

ف اعتبارا من شهر كانون الأول من عام 2013.  ي سن الدراسة باستخدام بيانات التسجيل التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
تم حساب عدد الأطفال �ف  11

اوح اعمارهم  ف لالأطفال الذين ت�ت ي سن الدراسة باستخدام بيانات التسجيل التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
تم حساب التقديرات المستقبلية لعدد الأطفال �ف  12

ف الذي تم تقديره من مراجعة منتصف العام لخطة الستجابة القليمية )RRP6(. أصبحت التقديرات  ف 5 اىل 11 سنة و 12 اىل 17 سنة ومن اجماىلي عدد الالجئ�ي ب�ي
ي نهاية عام 2014. وكانت التقديرات المستقبلية 

ف �ف ف السوري�ي ة من الالجئ�ي ، مما أدى اىل تدفق اعداد كب�ي ي
ي تركيا أقل من الواقع بسبب حصار كوبا�ف

المستقبلية لالعداد �ف
. ف ي شهر كانون الول بسبب وضع الحكومة اللبنانية قيودا عىل تسجيل الالجئ�ي

ي لبنان أعىل مما كانت عليه �ف
لالعداد �ف

بيانات شهر آب من عام 2013: بيانات من سايت رب اليونسف، 8 آب 2013؛ بيانات شهر حزيران 2014 وبيانات شهر كانون الأول 2014: بيانات من التعليم القليمي   13

ي لبنان. 
بية والتعليم �ف ي المدارس من قبل وزارة ال�ت

ي تم تحديثها شهريا لكل من تركيا ولبنان والردن والعراق ومرص. لم تتوفر العداد النهائية للتسجيل �ف
RRP6 ال�ت

ف 5 اىل 17 سنة.  اوح اعمارهم ب�ي ف 6 اىل 15 سنة بينما تغطي اعداد البلدان الخرى الأطفال الذين ت�ت اوح اعمارهم ب�ي تغطي اعداد لبنان الأطفال الذين ت�ت
بيانات شهر آب من عام 2013: بيانات من سايت رب اليونسف، 8 آب 2013؛ بيانات شهر حزيران 2014 وبيانات شهر كانون الأول 2014: بيانات من التعليم القليمي   14

ي لبنان. 
بية والتعليم �ف ي المدارس من قبل وزارة ال�ت

ي تم تحديثها شهريا لكل من تركيا ولبنان والردن والعراق ومرص. لم تتوفر العداد النهائية للتسجيل �ف
RRP6 ال�ت

ف 5 اىل 17 سنة. اوح اعمارهم ب�ي ف 3 اىل 18 سنة بينما تغطي اعداد البلدان الخرى الأطفال الذين ت�ت اوح اعمارهم ب�ي تغطي اعداد لبنان الأطفال الذين ت�ت
ي عام 

ي لسوريا �ف
ي السنوي السوري لعام 2011 والتعداد السكا�ف

ي )UNPD( والكتاب الحصا�أ
متوسط تقديرات السكان باستخدام بيانات برنامج الأمم المتحدة النما�أ  15

ين ي ت�ث
ف �ف ف المسجل�ي ي الوليات المتحدة. هذا التقدير هو لبداية عام 2014. تم طرح عدد الأطفال الالجئ�ي

ي �ف
 2004 والتقديرات المستقبلية لمكتب التعداد السكا�ف

الأول من عام 2013 من أجماىلي عدد السكان.
ي 12 محافظة. لم تتوفر البيانات

ي والتعليم الأسا�ي والثانوية العامة والثانوية المهنية �ف
ي مرحلة التعليم قبل البتدا�أ

بيانات 2013 / 2014: تش�ي البيانات اىل الطالب �ف  16 

ي 
ي مرحلة التعليم قبل البتدا�أ

ي سوريا(. البيانات السابقة )2010–2012(: تش�ي البيانات اىل الطالب �ف
ف المتبقية من الـ 14 محافظة �ف من الرقة ودير الزور )المحافظت�ي

ي 13 محافظة. ولم تتوفر البيانات من الرقة. جميع البيانات مأخوذة من نظام ادارة معلومات التعليم لوزارات 
والتعليم الأسا�ي والثانوية العامة والثانوية المهنية �ف

.)EMIS( التعليم
ف وبرنامج الأمم تم حساب العدد باستخدام البيانات المأخوذة من نظام ادارة معلومات التعليم لوزارات التعليم )EMIS( والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  17 

ي 
ي �ف

ي عام 2004 والتقديرات المستقبلية لمكتب التعداد السكا�ف
ي لسوريا �ف

ي السنوي السوري لعام 2011 والتعداد السكا�ف
ي )UNPD( والكتاب الحصا�أ

المتحدة النما�أ
الوليات المتحدة.

البلد

ن الذين هم  # عدد الطفال المسجل�ي
ي سن الدراسة )5 اىل17 سنة(

�ن

# العدد المتوقع 
ي 

لالطفال الذين هم �ن
 سن الدراسة

ي 
)5 اىل17 سنة(12 �ن
نهاية عام 2014

# عدد الطفال الذين 
ي سن الدراسة 

هم �ن
ن بمدارس  الملتحق�ي
التعليم النظامي13 
كانون الول 2014

# عدد الطفال الذين 
ي سن الدراسة 

هم �ن
ن بمدارس  الملتحق�ي

التعليم غ�ي النظامي14 
كانون الول 2014

ي
 # عدد الطفال الذين هم �ن

سن الدراسة ولكنهم خارج المدرسة

 آب
92013

حزيران 
102014

 كانون الأول
112014

 آب
2013

حزيران 
2014

كانون الأول 
2014

داخل 
سوريا

 5.7 مليون15
)2014 / 2013( 

 6.4 مليون
)2013 / 2012(

3.7 مليون16 
)3.5 مليون 2012 / 2013(
)5.6 مليون 2011 / 2012(
)5.5 مليون 2010 / 2011(

 2 مليون أو 35٪
 17)2014 / 2013(
 2.9 مليون أو 45٪

)2013 / 2012(

) ن خارج سوريا )لجئ�ي

 187,000 )107,714 –110,000274,722531,071350,000تركيا
 حزيران 2014( )33,400

– 2013 آب(

– 7,285( 26,140
حزيران 2014( )ل توجد 

بيانات – آب 2013(

76,600
)70٪(

 159,723
)58٪(

 317,931
)60٪(

 8,043 )80,771 –194,014352,094383,898510,000لبنان
 حزيران 2014( )34,547

– آب 2013(

 – 71,634( 109,503
حزيران 2014( 24,833 

– آب 13(

134,654
)69٪(

199,689
)57٪(

266,352
)69٪(

127,857 )120,555 – 181,000206,079213,432238,000الأردن
حزيران 2014( )44,098 

– آب 2013(

– 18,759( 54,301
 حزيران 2014( )3,625

– آب 2013(

133,277
)74٪(

66,765
)32٪(

31,274
)15٪(

35,146 )20,916 – 38,35058,83167,23465,000العراق
حزيران 2014( )10,415 

– آب 2013(

6,166 )لتوجد بيانات – 
حزيران 2014( )لتوجد 

بيانات – آب 2013(

27,935
)73٪(

37,915
)64٪(

25,922
)39٪(

41,240 )28,943 – 33,70041,45842,03342,000مرص
حزيران 2014( )18,700 

– آب 2013(

لتوجد برمجة للتعليم 
غ�ي النظامي

15,000
)45٪(

12,515
)30٪(

793
)2٪(

اجماىلي 
عدد 

ن الالجئ�ي

557,064933,1841,237,6681,205,000399,286 
– 358,899( 

 حزيران 2014(
)141,140 – آب 2013(

196,110 
– 97,678( 

 حزيران 2014(
)28,458 – آب 2013(

387,466
)70٪(

476,607
)51٪(

 642,272
)52٪(

ي سوريا والدول المجاورة، وذلك اعتبارا من كانون الأول 2014 
ن داخل وخارج المدرسة �ن الجدول 1 الأطفال السوري�ي
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ي توفر 
رابعا، هناك تحدي آخر يقف أمام الحكومات والمنظمات ال�ت

 التعليم النوعي لالأطفال وهو منح واعتماد الشهادات الدراسية.

ي قائمة توضيح المصطلحات، فان مصطلح منح 
وكما هو مذكور �ف

الشهادات الدراسية يش�ي اىل اصدار شهادة تصادق عىل وتحقق من 

 صحة عملية التعلم كما ويتطلب منح الشهادة الدراسية نوعا من

التقييم الذي يكون: 

عادة خارجي؛   •

عادة يكون امتحان؛   •

ويرتبط عادة بدورات أو مراحل من التعلم؛   •

ويمكن أن يشمل التعلم الحاصل داخل المدرسة – وهو تحدي   •

ي ظل تلك الظروف الصعبة.
ي �ف

استثنا�أ

كما وجدت هذه الدراسة، فان منح الشهادات الدراسية هو تحدي 

لجميع برامج التعليم خارج نظام التعليم النظامي. وهذا يتضمن 

تقديم برامج التعليم غ�ي النظامي )NFE( والتعلم الم�ع أو برامج 

 تعويض ما فات الأطفال من الدروس السابقة. بالضافة اىل ذلك،

ي ينبغي أن تكون الوكيل أو 
ومن ناحية السياسات، ما هي الجهة ال�ت

المؤسسة المخولة والمعتمدة لعتماد برامج التعلم وإصدار الشهادات 

ي البلدان 
ف عىل التعليم �ف ف الحاصل�ي ف الالجئ�ي الدراسية لالأطفال السوري�ي

المضيفة المختلفة، والذين خضعوا لأنواعا مختلفة من طرق التعليم 

والمناهج الدراسية؟

اع حيث عادة ما يش�ي العتماد اىل  ف ي حالت ال�ف
يشكل العتماد تحديا �ف

ي بعض الأحيان القرار بمقدمي 
ترخيص وصحة وفاعلية برامج التعلم، و�ف

ي تكون 
ي الحالت ال�ت

ا للغاية �ف خدمات التعليم. يعت�ب الوضع مح�ي

ي تقع 
امج التعليم ال�ت اع بالضافة اىل ان منح العتماد ل�ب ف رة من ال�ف مترصف

خارج نظام التعليم النظامي يشكل تحديا اضافيا.

لقد سعت هذه الدراسة وضمن هذا السياق اىل تقديم فهم أفضل 

ف وذلك من خالل تحليل  امج التعليمية المتاحة لالأطفال السوري�ي لل�ب

ي كل من سوريا وتركيا 
ف وبشكل موسع �ف وضع تعليم الأطفال السوري�ي

ولبنان والأردن والعراق ومرص. وعىل الرغم من التغي�ي ال�يع للوضع 

ال ان نتائج تقرير الدراسة قد تمكنت من لفت النتباه اىل التحديات 

ف  ك�ي ي تواجه الأطفال والأرس والمؤسسات التعليمية مع ال�ت
والمصاعب ال�ت

ي جميع أرجاء المنطقة 
وبشكل خاص عىل المناهج الدراسية المقدمة �ف

والقضايا الأخرى ذات الصلة بالعتماد ومنح الشهادات الدراسية.

هيكلية التقرير. لقد تم التطرق اىل منهجية الدراسة وطرق جمع 

ي المقدمة. حيث يطرح الفصل الأول الملخص 
البيانات وتحليلها �ف

ي البلدان المضيفة اىل جانب 
القليمي المتعلق بدراسات الحالة �ف

ي بدورها 
استعراض دراسات حالة مماثلة ضمن سياقات أخرى وال�ت

تركز عىل نفس المواضيع الناشئة عىل المستوى القليمي، فضال عن 

ي تكون موجهة اىل 
استنتاجات وتوصيات عىل مستوى السياسات وال�ت

ي عملية توف�ي التعليم 
جميع الأطراف والوكالت العاملة المنخرطة �ف

ي 
ي الفصل الثا�ف

. بينما تصف دراسات الحالة �ف ف ف الالجئ�ي لالأطفال السوري�ي

ي سوريا وداخل 
ف �ف اىل الفصل السابع التعليم المقدم لالأطفال السوري�ي

 البلدان المضيفة الخمس وهي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص.

ف  ف الفلسطيني�ي كذلك يصف الفصل الثامن طريقة توف�ي التعليم لالجئ�ي

ي 
ف �ف ف الفلسطيني�ي من قبل وكالة الأمم المتحدة لالغاثة وتشغيل الالجئ�ي

ف يتناول الفصل التاسع تعليم الأطفال  ي ح�ي
ق الأد�ف )الأونروا(. �ف ال�ث

ي ذلك باكستان 
ف الآخرين ضمن سياقات وحالت مختلفة بما �ف الالجئ�ي

ف ف المتواجدين عىل امتداد الحدود ب�ي  وكينيا والأطفال الالجئ�ي

تايالند وميانمار.

امج التعليمية المختارة  المنهجية. تعرض هذه الدراسة عددا من ال�ب

ي كل من سوريا وتركيا ولبنان والأردن 
ف �ف والمتاحة لالأطفال السوري�ي

ي ذلك المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية 
والعراق ومرص بما �ف

ي المدارس العامة وبرامج التعليم غ�ي النظامي. ويعمل 
امج التعليم �ف ل�ب

التقرير كذلك عىل طرح وجهات النظر الحالية والنقاشات والجدل الدائر 

. ف حول موضوع برامج التعلم المتاحة لالأطفال السوري�ي

ية  ف وفضال عن مراجعة الدراسات المنشورة وغ�ي المنشورة باللغة النجل�ي

ي البلدان الستة 
كية أجرت فرق البحث تحقيقا ميدانيا �ف والعربية وال�ت

وذلك عن طريق استخدام المقابالت شبه المنظمة ومناقشات المجموعة 

ي ذلك صانعوا السياسات 
المحورية مع عدد من الجهات المعنية بما �ف

وممارسوا مهنة التعليم18 والمسؤولون الحكوميون والموظفون 

ي وكالت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى 
المسؤولون �ف

 )NGOs( بالضافة اىل موظفي المنظمات المحلية والدولية غ�ي الحكومية

ف ومدراء المدارس والأطفال وأولياء الأمور. فقد أجريت أك�ث  والمعلم�ي

ي جميع 
من 400 مقابلة شخصية وجلسة مناقشة للمجموعة المحورية �ف

ي تم 
ي منتصف عام 2013 واستنادا اىل النتائج الأولية ال�ت

الدول الست �ف

الحصول عليها فقد تم اعداد التقرير الأوىلي للدراسة بمجرد النتهاء من 

ي شهري آذار ونيسان من عام 2014
 عملية تحليل البيانات. و�ف

ي بهدف تحديث بعض 
بدأت مرحلة متابعة رسيعة من البحث الميدا�ف

القضايا الناشئة.

التحديات والقيود. لقد واجهت هذه الدراسة العديد من التحديات 

والقيود وقد تم أخذ جميع الحتياطات الممكنة خالل عملية جمع 

ي الدراسة وخاصة 
ف �ف البيانات بهدف حماية مصالح جميع المشارك�ي

ي ذلك 
ا عن آرائهم والأطفال بما �ف الضعفاء والأشخاص الأقل تعب�ي

ي تم الحصول عليها19. لقد أجريت عملية 
فرض رسية المعلومات ال�ت

ي شهري حزيران وتموز من عام 2013 بعد ما تم 
جمع البيانات الأولية �ف

ة الأمد.  امج الصيفية قص�ي اغالق المدارس بشكل رسمي و تم البدء بال�ب

ي تم التوصل اليها من 
يستند هذا التقرير واىل حد كب�ي عىل الأفكار ال�ت

المقابالت الشخصية والتحليل الوثائقي.

املقدمة

تم اجراء المقابالت ومناقشات المجموعة المحورية بناءا عىل أسئلة وقائمة مرجعية بالمناطق متفق عليها )أنظر الملحق 1(.  18

ي هذه الدراسة كما لم يتم تقديم قائمة بأسماء هؤلء الأشخاص لضمان ال�ية.
لم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص الذين اجريت المقابالت معهم �ف  19
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كانت عملية جمع البيانات ضمن بيئات مضطربة وغ�ي آمنة وصعبة 

ي مناطق معينة 
ف و�ف للغاية حيث أدت قضية الأمن داخل مخيمات الالجئ�ي

أخرى اىل تعطيل جداول عمل فرق البحث والزيارات الميدانية. وكان 

ي بلدان 
القيام ببعض الزيارات الميدانية مسألة مهددة للحياة ل سيما �ف

مثل العراق ولبنان ومرص حيث كان احتمال اندلع أعمال العنف قائما 

ي بداية هذه 
ي مرص، انتقل بعض السوريون الذين شاركوا �ف

عىل الدوام. �ف

الدراسة فيما بعد اىل بلدان أخرى ولم يكن بعد ذلك بالمكان أن يكونوا 

. ولذلك فقد  ي
ي نهاية البحث الميدا�ف

ي جرت �ف
جزءا من عملية التحقق ال�ت

اهتمت فرق البحث بعكس واظهار وجهات النظر والتصورات المختلفة 

وبتسليط الضوء عىل جوانب معينة من الخالف والتأكد من المعلومات 

كة مع  كلما كان ذلك ممكنا وذلك من خالل القيام بالمراجعة المش�ت

دراسات ومقابالت شخصية أخرى متوفرة.

ي توصلت اليها 
لقد تم تحديث الدراسة لعدة مرات قبل اعالن النتائج ال�ت

ة بشكل مستمر وبالرغم من عدم امكانية  بهدف مواكبة الظروف المتغ�ي

تعميم النتائج إل أنها تسلط الضوء عىل تصورات وأولويات مختلف 

الطراف الفاعلة.

وعىل الرغم من التحديات والصعوبات تقدم هذه الدراسة أول مراجعة 

ي المنطقة مع 
ف �ف امج التعليمية المتوفرة لالأطفال السوري�ي شاملة لل�ب

ف عىل التحديات المتعلقة بالمناهج والعتماد ومنح الشهادات  ك�ي ال�ت

الدراسية من أجل تشكيل وتطوير سياسات وممارسات مستقبلية.

املقدمة
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امللخص االقليمي  1

ي انبثقت نتيجة 
يظهر الملخص القليمي جميع المواضيع الرئيسية ال�ت

لتحليل السياقات الخاصة بكل بلد، وبالأخص: امكانية حصول الأطفال 

ي 
ف عىل التعليم ضمن برامج التعليم النظامي )بالدرجة الأوىل �ف السوري�ي

ي 
مدارس التعليم العام( وبرامج التعليم غ�ي النظامي )بالدرجة الأوىل �ف

المدارس غ�ي الحكومية(. ويتطرق الملخص القليمي بالضافة اىل ذلك 

ي ذلك توف�ي التعليم وفقا لصدارات 
اىل جوانب المناهج الدراسية بما �ف

 . ف ف السوري�ي مختلفة من المنهج الدرا�ي السوري المنقح ودور المعلم�ي

كما تم تناول قضايا أخرى تدور حول عملية التقييم والعتماد واصدار 

الشهادات الدراسية.

اماكنية الوصول اىل التعلمي النظايم  1.1

ي سوريا حاليا عامها الرابع فقد دفعت بقدرة 
بعد ان دخلت الأزمة �ف

ي ذلك التعليم – قريبا 
تقديم الخدمات الجتماعية الأساسية – بما �ف

ي سوريا عادة 
من حافة النهيار. تقع مسؤولية توف�ي التعليم النظامي �ف

عىل عاتق الحكومة وتصاحبها اما مشاركة ضئيلة أو معدومة من قبل 

المنظمات غ�ي الحكومية أو القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بتوف�ي 

ي 
ف البتدائية والثانوية20. وبالرغم من الرصاع الدائر �ف التعليم للمرحلت�ي

مة بتوف�ي وتقديم ف بية السورية مل�ت  البالد، فقد بقيت وزارة ال�ت

ي
ي سوريا وبقيت هي الفاعل الرئيسي �ف

 التعليم لجميع الأطفال �ف
عملية توف�ي التعليم.

ومما يث�ي الأهتمام وبشكل كب�ي وجود ما يقدر ب 1.3 اىل 1.6 مليون 

ي سن التعليم الأسا�ي )5 اىل 14 سنة( خارج المدرسة 
طفل سوري �ف

أو أنهم يحضورون بشكل غ�ي منتظم بسبب الرصاع المستمر وحجم 

ف يرتفع العدد المقدر ي ح�ي
وح الداخىلي الهائل داخل سوريا. �ف ف  ال�ف

للشباب )5 اىل 17 سنة( الذين هم خارج المدرسة اىل حواىلي 2.1 اىل 2.4 

ي سن التعليم الثانوي
ف الذين هم �ف  مليون عند اضافة عدد اليافع�ي

لهذه المجموعة21.

ي عند ٪73، ال ان النسبة تتفاوت 
بينما يثبت معدل الحضور الوط�ف

ي جميع أنحاء البالد اذ تم تأكيد انخفاض معدلت 
وبشكل كب�ي �ف

ي يصعب الوصول اليها22. كذلك يختلف الوضع 
ي المناطق ال�ت

الحضور �ف

ي تسيطر 
ف محافظة واخرى وذلك بسبب اختالف الجهات الفاعلة ال�ت ب�ي

ي المجتمعات 
عىل تلك المناطق المختلفة. وعىل الرغم من كون الوضع �ف

معقد ومتغ�ي اىل حد ما ال انه يمكن تقسيمها اىل ثالثة أنواع من 

 المناطق: )أ( مناطق آمنة نسبيا تقع تحت سيطرة الحكومة )ب(

 مناطق متنازع عليها )ج( والمناطق الخاضعة لسيطرة جهات غ�ي
تابعة للحكومة.

ي 
ي المناطق ال�ت

بية تقديم الخدمات التعليمية العامة �ف تواصل وزارة ال�ت

ل تزال تحت سيطرة الحكومة حيث ل تزال معظم المدارس مفتوحة 

ي هذه المناطق ويتم اتباع المنهج السوري الرسمي فيها ول تزال 
�ف

المتحانات الرسمية مستمرة فيها. وكذلك يمكن تقسيم المناطق الآمنة 

ي لتزال تقدم فيها الخدمات العامة عىل نفس 
نسبيا اىل: المناطق ال�ت

ة من  ي كانت قبل الأزمة ومناطق شهدت تدفق أعداد كب�ي
ة ال�ت الوت�ي

ي سن الدراسة ل 
ف داخليا. جدير بالذكر ان العديد من الأطفال �ف النازح�ي

. ف ي شهدت تدفقا للنازح�ي
ي المناطق ال�ت

يذهبون اىل المدرسة �ف

ي مستوى حضورالطالب اىل المدرسة 
هذا وتوجد أسباب عديدة وراء تد�ف

ي ذلك قلة أعداد الصفوف الدراسية المتوفرة. وبالضافة اىل ذلك، 
بما �ف

ام بعض موظفي مديريات  ف تش�ي الأدلة القولية المنقولة اىل عدم ال�ت

بية المركزية لتسهيل عملية  ي اتخذتها وزارة ال�ت
بية بالقرارات ال�ت ال�ت

ي 
ف �ف ف داخليا حيث ل يسمح لالأطفال النازح�ي تسجيل الأطفال النازح�ي

بعض المدارس بالتسجيل لأنهم ل يملكون الوثائق الرسمية أو لكون 

ي بعض 
ف يجب عىل الطالب �ف ي ح�ي

المدرسة مكتظة بالطالب مسبقا �ف

ي 
المناطق دفع وديعة مالية مقابل استخدام المواد والكتب التعليمة ال�ت

يجب أن يتم ارجاعها للمدرسة لحقا.

ي هذه مناطق 
ات عىل مستوى المدرسة �ف لقد حدثت العديد من التغي�ي

الأمنة نسبيا حيث تم تقليص ساعات التدريس وحذف بعض المواد 

ي المدارس 
ف �ف ت�ي الدراسية )مثل التاريخ( بهدف استيعاب نظام الف�ت

ي 
ي اليوم الدرا�ي �ف

وبذلك قلت ساعات تدريس الأطفال لنحو النصف �ف

. ف ت�ي كال الف�ت

ي يقع خارج نطاق هذا التقرير
ف عىل سبيل المثال وال�ت ف المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية والدولية من اجل توف�ي تعليم البالغ�ي ف الحكومة وب�ي اكات ب�ي اقيمت رسث  20

خطة الستجابة لسوريا، 2015.  21

ي تقع داخل سوريا بما ليقل عن ٪17 للعام الدرا�ي 2013 / 2014.
ي المخيمات ال�ت

ي معدل الحضور �ف
أشار تقييم الحتياجات المتكاملة لسوريا لعام 2013 اىل تد�ف  22
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ي هو السبب الرئيسي 
ي المناطق المتنازع عليها، فان الوضع الأم�ف

أما �ف

ف اىل عدم الذهاب أو النتظام بالذهاب  الذي دفع بالأطفال والمدرس�ي

ي بعض الحالت ل تعت�ب المدرسة مكانا آمنا لالأطفال 
اىل المدرسة. و�ف

ي حالت أخرى يكون الطريق المؤدي من واىل المدرسة خطرا
 بينما �ف

رت أو دمرت العديد من  جدا لالستخدام وفضال عىل ذلك فقد ترصف

بية العمل وتقديم الخدمات  المدارس23. من الصعب جدا عىل وزارة ال�ت

ي لتقع تحت سيطرة الحكومة بسبب 
ي المناطق ال�ت

التعليمية العامة �ف

. ف محدودية حركة الموظف�ي

ي تقع 
ار بالكث�ي من مدارس المناطق ال�ت كذلك فقد تم تدم�ي أو ال�ف

تحت سيطرة جهات غ�ي حكومية وغالبا ما يستمر تقديم الخدمات 

ي تسيطر عليها الجماعات المعتدلة وباستخدام 
ي المناطق ال�ت

التعليمية �ف

المنهج النظامي السوري ولكن بعد حذف بعض المواد الدراسية مثل 

بية الوطنية والتاريخ باعتبارها تعكس وجهات نظر الحكومة الحالية.  ال�ت

ي بعض هذه المناطق فانه يتم استخدام المناهج الدراسية السورية 
أما �ف

ي أقرها 
بية والتعليم24، وال�ت ي تم تعديلها من قبل الهيئة السورية لل�ت

ال�ت

ي تركيا.
ي السوري الذي مقره �ف

الأئتالف الوط�ف

ي المناطق 
بدأت بعض المدارس بتدريس اللغة الكردية كمادة دراسية �ف

ي محافظة الحسكة بينما أصبحت اللغة الكردية هي 
ي تقع �ف

الكردية ال�ت

ي مدارس أخرى الآن مما أدى هذا بدوره اىل منع الأطفال 
لغة التدريس �ف

ف باللغة الكردية من اللتحاق بالمدرسة. ف داخليا غ�ي الناطق�ي النازح�ي

ة من الأطفال من الوصول  استجابة لعدم قدرة وامكانية أعدادا كب�ي

وح الداخىلي فقد قامت  ف والحضور اىل المدرسة بسبب انعدام الأمن وال�ف

بية ومنظمة اليونيسف ووكالة الأمم المتحدة لغاثة  كل من وزارة ال�ت

ق الأد�ف )الأونروا( معا بمراجعة  ي ال�ث
ف �ف ف الفلسطيني�ي وتشغيل الالجئ�ي

ي وضعت أصال من قبل الأونروا لمساعدة الأطفال 
ي ال�ت

مواد التعلم الذا�ت

ف حيث وعملوا بعد ذلك عىل تنقيح مواد التعلم  ف الالجئ�ي الفلسطيني�ي

ي وذلك تمشيا مع المناهج الدراسية النظامية السورية بعد اضافة 
الذا�ت

بية قد  بية. وبذلك تكون وزارة ال�ت المدخالت التقنية من قبل وزارة ال�ت

ي المنازل أو مراكز التعلم 
ي وباستخدامها �ف

أقرت بمواد التعلم الذا�ت

المجتمعية باعتبارها جزءا ل يتجزأ من عملية توف�ي التعليم كاستجابة 

طارئة لالأزمة السورية.

ي البلدان المضيفة الخمس لم 
عىل الرغم من أن معظم الحكومات �ف

25 ال انه قد سمح  ف توقع عىل اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئ�ي

ف عموما باللتحاق بالمدارس العامة. قد يرتبط هذا  لالأطفال السوري�ي

ف بالحصول  ي تضمن حق الأطفال الالجئ�ي
بالأطر القانونية الأخرى ال�ت

ي وقعت عليها جميع الدول 
عىل التعليم مثل اتفاقية حقوق الطفل ال�ت

ي المنطقة جهودا 
ي المنطقة. هذا وتبذل الحكومات ووزارات التعليم �ف

�ف

ي ترافق 
ف التعليمية وال�ت حثيثة من أجل تلبية احتياجات الأطفال السوري�ي

ي يواجهها كل من الحكومة
 هذه الجهود الكث�ي من التحديات ال�ت

والأطفال والأرس.

ي تركيا ممكنا 
ي المدارس العامة �ف

ف �ف كان تسجيل والتحاق الأطفال السوري�ي

ط تقديم بعض الوثائق المناسبة مثل ترصيح  منذ بداية الأزمة ولكن ب�ث

ي المدارس 
كية هي لغة التدريس �ف القامة26 وشهادة اللغة )اللغة ال�ت

العامة(. قد يردع نقص المعلومات المتعلقة باجراءات التسجيل 

بالضافة اىل العوامل القتصادية غالبية الأطفال من التسجيل واللتحاق. 

كية  ف بالمدارس ال�ت ولقد ورد ان 7,446 طفل سوري فقط كانوا ملتحق�ي

ف أن نظام المدارس العامة  ي ح�ي
وذلك اعتبارا من شهر آيار 272014 �ف

 يمكنه أن يستوعب ما يصل اىل 20,000 طفل سوري عىل الأقل28.

ي تعيق اللتحاق
ي محاولة التغلب عىل بعض العقبات الدارية ال�ت

 و�ف

كية ي ال�ت
بية والتعليم الوط�ف  والحصول عىل التعليم فقد رفعت وزارة ال�ت

ي أيلول 292014 عندما 
ط الحصول عىل ترصيح القامة �ف )MONE( رسث

أصدرت تعميم 2014/21 والذي يدير وبشكل كامل حصول الأجانب 

ي البالد. هذا وتشمل فقرات التعميم إنشاء لجان تعليم 
عىل التعليم �ف

ف  ة من الأطفال السوري�ي ي تضم أعداد كب�ي
ي المحافظات ال�ت

اقليمية �ف

اح انشاء مدارس  ومنحهم سلطة تحديد الحتياجات التعليمية واق�ت

جديدة )أو مراكز تعليم مؤقتة كما يطلق عليها رسميا( وتسهيل التحاق 

. ف الأطفال السوري�ي

كي ورصد 
ي نظام التعليم ال�ت

ف �ف ومن أجل تسجيل الطالب السوري�ي

بية  تحصيلهم العلمي ومنحهم الشهادات الدراسية وضعت وزارة ال�ت

كية )MONE( منذ عدة سنوات نظام ادارة معلومات  ي ال�ت
والتعليم الوط�ف

ي والذي يشار اليه بـ 'e-okul'30. وبمساعدة 
و�ف التعليم )EMIS( اللك�ت

منظمة اليونيسف، هناك EMIS جديد وهو قيد الستخدام حاليا بهدف 

ف )يشار اليه باسم YÖBIS(31. هذا  تسجيل ورصد الأطفال السوري�ي

امللخص االقليمي

رت أو أستخدمت  ي ريف دمشق قد دمرت أو ترصف
ي حلب و489 �ف

ي حمص و347 مدرسة �ف
اعتبارا من شهر حزيران من عام 2014، كان هناك 347 مدرسة غ�ي عاملة �ف  23

ف داخليا. يواء النازح�ي كمالجئ لإ
.www.syreducom.org/description ، ف ي بداية عام 2013 لتقدم فرص التعليم للطالب السوري�ي

ي تركيا �ف
بية والتعليم �ف تأسست الهيئة السورية لل�ت  24

. ف لم توقع سوى مرص وتركيا عىل اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئ�ي  25

كية. يعطي ترصيح القامة كل ي المدارس ال�ت
ي أيلول من عام 2014، كان ترصيح الأقامة هي الوثيقة الرئيسية المطلوبة للتسجيل �ف

قبل صدور التعميم 2014/21 �ف  26 

ي نظام ادارة معلومات التعليم )EMIS(. وم�ت ما تم ادراج الطالب ضمن قاعدة 
ف الطالب �ف ي رقم معرف فريد خاص به، والذي يستخدم لتضم�ي مواطن تركي أو أجن�ب

ف الذين ليملكون ترصيح القامة  البيانات، فانه يتم تسجيلهم رسميا ويكون بامكانهم الحصول عىل شهاداتهم التعليمية. وقد ذكر أنه سمح لالأطفال السوري�ي
اف رسمي بتعلمهم )مقابلة مع المفوضية السامية  ون عىل أنهم "ضيوف" وأنهم لن يحصلوا عىل أي اع�ت ي هذه الحالة يحرصف

كية ولكنهم �ف ي المدارس ال�ت
باللتحاق �ف

ي أنقرة بتاريخ 2 نيسان من عام 2014(.
ي تاريخ 3 نيسان من عام 2014 ومقابلة مع اليونيسف �ف

ي أنقرة �ف
ف �ف لشؤون الالجئ�ي

تش�ي البيانات اىل شهر آيار 2014.  27

ي أنقرة بتاريخ 3 نيسان من عام 2014.
ي �ف

بية والتعليم الوط�ف ي وزارة ال�ت
مقابلة مع مسؤول �ف  28

. ي
بية والتعليم الوط�ف ي أيلول من عام 2014 من قبل وزارة ال�ت

التعميم 2014/21 الصادر �ف  29

ف ومدراء المدارس بالضافة اىل الطالب وأولياء أمورهم. تكون البيانات ونية وتش�ي اىل نظام ادارة معلومات التعليم المصمم للمعلم�ي ي المدرسة اللك�ت
‘E-okul’ تع�ف  30 

ي متناول الطالب وأولياء الأمور.
ف والمدراء �ف ي يتم ادخالها اىل النظام من قبل المعلم�ي

ال�ت
.www.aa.com.tr/ar/news/421489 قم بزيارة الموقع  31
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وسيتم ادخال جميع البيانات الشخصية والأكاديمية المتعلقة بالطالب 

ف ضمن هذا النظام الجديد )YÖBIS( والذي سيضمن تلقي  السوري�ي

ي يتلقاها الأطفال الأتراك وأنهم 
ف نفس الخدمات ال�ت الأطفال السوري�ي

سيمنحون شهادات دراسية بناءا عىل تعلمهم. وعىل المدى الطويل 

سيتم استخدام النظام الجديد )YÖBIS( لدارة بيانات التعليم لجميع 

ي البالد.
الأطفال الأجانب �ف

ي تركيا )المشار اليها باسم "مراكز اليواء"( 
ف �ف ي مخيمات الالجئ�ي

أما �ف

ف هناك. كما أنشأت بعض  فقد أعدت مدارس لالأطفال السوري�ي

ف فقط  المدارس )مراكز التعليم المؤقتة( المخصصة لالأطفال السوري�ي

ف كانت مدارس اخرى تستوعب الطالب  ي ح�ي
ي المجتمعات المضيفة �ف

�ف

ة ما بعد الظهر. ي ف�ت
ف �ف ي ساعات الصباح والأطفال السوري�ي

 الأتراك �ف

ف وعىل مستوى  ي أنشأت داخل مخيمات الالجئ�ي
تقع المدارس ال�ت

ي 
بية والتعليم الوط�ف اف وزارة ال�ت المحافظات )مثل البلديات( تحت إرسث

 )AFAD( ويقدم لها الدعم من قبل سلطة ادارة الكوارث والطوارئ

كية العادية )عىل الرغم  ي المدارس ال�ت
ولكنها لم تكن معتمدة تماما كبا�ت

من أحراز تقدما ملحوظا بهذا الشأن(32. تسمح فقرات التعميم 2014/21 

ي 
بية والتعليم الوط�ف بتشغيل هذه المدارس وتمنح السلطة اىل وزارة ال�ت

ف الوزارة. ي لتتبع قوان�ي
اف بالمدارس ال�ت كية )MONE( بعدم الع�ت ال�ت

ي 
لقد أثار محتوى المناهج الدراسية ولغة التدريس المستخدمة �ف

ي تركيا حيث تم استخدام 
ف الكث�ي من الجدل �ف تدريس الأطفال السوري�ي

ي مراكز اليواء )مخيمات 
ي فتحت �ف

ي المدارس ال�ت
كي �ف

المنهج الدرا�ي ال�ت

جمة الشفوية باللغة العربية خالل العام الدرا�ي ( مع ال�ت ف  الالجئ�ي

 2011 / 2012 33. ولكن هذا الوضع قد تغ�ي خالل العام الدرا�ي

كية ضمنيا عىل استخدام  2012 / 2013 عندما وافقت الحكومة ال�ت

 . ف ي المدارس المخصصة لالأطفال السوري�ي
المناهج السورية المنقحة �ف

كية وعىل نحو تقليدي اىل ادماج الأطفال  لقد سعت سياسة الحكومة ال�ت

ي 
كي بما �ف

ي ال�ت
ف وأطفال الأقليات ضمن النظام المدر�ي الوط�ف الالجئ�ي

كية. ونتيجة لذلك فقد أدى تدفق اعداد من  ذلك تدريسهم اللغة ال�ت

ف الذي لم يسبق له مثيل اىل ظهور نظام تعليمي  ف السوري�ي الالجئ�ي

ف والذي اعتمد استخدام المناهج الدراسية  مخصص لالأطفال السوري�ي

السورية المنقحة.

ي ل يتكامل 
تشكل عملية رصد وتقييم المناهج السورية المنقحة وال�ت

كي ومع القيم المجتمعية 
مضمونها وأهدافها مع نظام التعليم ال�ت

.)MONE( كية ي ال�ت
بية التعليم الوط�ف  تحديا بالنسبة لوزارة ال�ت

ي اجريت من أجل هذه الدراسة ان ضعف 
وقد ذكر خالل المقابالت ال�ت

ي السوري والحكومة السورية المؤقتة 
النفوذ السيا�ي لالئتالف الوط�ف

)الجهتان اللتان اقرتا استخدام المناهج السورية المنقحة( أو غياب 

ي تواجهها 
ف هي من القضايا الصعبة ال�ت ف الجهت�ي اف الرسمي بهات�ي الع�ت

كية MONE فيما يتعلق بمنح الشهادات  ي ال�ت
بية والتعليم الوط�ف وزارة ال�ت

ف الذين درسوا أحدى هذه النسخ المنقحة من  الدراسية لالأطفال السوري�ي

المناهج السورية34.

ي سوريا، 
ي لبنان، وقبل اندلع الأزمة �ف

لم يكن نظام التعليم العام �ف

ف حيث يهيمن  يستوعب سوى ٪30 فقط من نسبة الأطفال اللبناني�ي

ف  القطاع الخاص عىل التعليم فيها. وغالبا ما يتنافس الأطفال السوري�ي

ي القبول واللتحاق بمدارس غالبا 
ف الضعفاء الحال �ف مع الأطفال اللبناني�ي

ي المدرسة العامة فان الأطفال 
ي حال تم قبولهم �ف

ذات موارد شحيحة. و�ف

ية  ف ف يتعلمون الرياضيات والعلوم باللغة الفرنسية أو النجل�ي السوري�ي

ي طريق تعلم الأطفال 
)باعتبارها لغة التدريس( مما يشكل عائقا يقف �ف

الذين تعودوا عىل اللغة العربية كوسيلة للتدريس. كذلك تلجأ المدارس 

ف اىل استخدام  ف بهدف استيعاب الأطفال السوري�ي ت�ي ي تتبع نظام الف�ت
ال�ت

ي المكثف والمخترص والذي يدرس باللغة العربية 
المنهج الدرا�ي اللبنا�ف

ف حذفت مواد أخرى –  ي ح�ي
ف عىل مواد التدريس الأساسية �ف ك�ي مع ال�ت

بية  لأسباب تعود اىل التأخر ببدء العام الدرا�ي – مثل الفنون وال�ت

ف  البدنية والأنشطة الالمنهجية الأخرى وهي مواد يكون الأطفال الالجئ�ي

بأمس الحاجة اليها.

ف بكونها مكتظة  ي يرتادها الأطفال السوري�ي
ي الأردن، تمتاز المدارس ال�ت

و�ف

ي مناطق معينة )محافظات المفرق واربد والزرقاء 
بالطالب بشكل عام. و�ف

ف  ف السوري�ي كز عدد كب�ي من الالجئ�ي ي الدرجة الأوىل( حيث ي�ت
وعمان �ف

ف قدرة نظام التعليم العام عىل استيعابها35.  تفوق اعداد الطلبة الالجئ�ي

ف تلقت هذه المدارس  ة من الأطفال السوري�ي فبالضافة اىل العداد الكب�ي

ف الذين انتقلوا من المدارس الخاصة  أعدادا اضافية من الأطفال الأردني�ي

اىل مدارس نظام التعليم العام خالل السنوات القليلة الماضية وذلك 

ي البالد36. كذلك يتم تعليم 
ي حصلت �ف

بسبب الأزمة القتصادية ال�ت

ي المدارس العامة،
ف المناهج الدراسية الأردنية �ف  الأطفال السوري�ي

ة لالأطفال  ويبدو أن التأقلم مع هذا المنهج الجديد ليسبب مشاكل كث�ي

ف بالمقارنة مع البلدان الأخرى بسبب استخدام نفس لغة  السوري�ي

ي سوريا. اضافة اىل ذلك فقد أنشأت وزارة
 التدريس المستخدمة �ف

ف  ي الأردن مدارس لالأطفال داخل مخيمات الالجئ�ي
بية والتعليم �ف ال�ت

ي نهاية 
ومنحتها العتماد الكامل حيث يتلقى الطالب شهادات رسمية �ف

. العام الدرا�ي

امللخص االقليمي

ي )MONE(. عىل سبيل المثال
بية والتعليم الوط�ف ي تقع رسميا تحت ادارة وزارة ال�ت

ي تركيا وال�ت
ف �ف ي تم انشائها لالأطفال السوري�ي

هناك العديد من أنواع المدارس ال�ت  32 

ي تدعمها 
. يمكن اعتماد بعض برامج التعليم ال�ت ي

بية والتعليم الوط�ف ي تدعمها منظمة اليونيسف من قبل وزارة ال�ت
سوف تصدر شهادات لمراكز التعليم المؤقتة ال�ت

. ولكن يكون وضع برامج اخرى غ�ي مؤكد لذا ل يتم ي
بية والتعليم الوط�ف ف وزارة ال�ت ف كل منظمة وب�ي  المنظمات غ�ي الحكومية وذلك بناءا عىل بروتوكول موقع ب�ي

اعتمادها بشكل كامل.
ي نفس الوقت.

ي الذي تم استخدامه هنا هو لسهولة الرجوع فقط. تم استخدام العديد من اصدارات المناهج الدراسية المنقحة معا �ف
تيب الزم�ف ان ال�ت  33

ي أنقرة بتاريخ 3 نيسان من عام 2014.
ي �ف

بية والتعليم الوط�ف ي وزارة ال�ت
مقابلة مع مسؤول �ف  34

.2014 ، وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي  35

ونج، 2014. ، 2014؛ زايك وآرمس�ت وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي  36
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ي أستقبلت أك�ب 
ي حكومة اقليم كردستان )KRG(، وهي المنطقة ال�ت

�ف

ي الكردي 
ف داخل العراق، يتم تدريس المنهج الوط�ف عدد من الالجئ�ي

ية والعربية حيث يتعلم  ف باستخدام كل من اللغة الكردية والنجل�ي

ف باستخدام النسخة العربية من المنهج الدرا�ي  الأطفال السوري�ي

الكردي. ومنذ مطلع عام 2014 لم يتلقى نظام التعليم العام لحكومة 

ي بغداد 
انية من قبل الحكومة المركزية �ف ف اقليم كردستان مخصصات الم�ي

ف مما أدى اىل تعطيل الدروس وأثر عىل جودة  لتغطية رواتب المعلم�ي

ف فضال عن كون عدد كب�ي  التعليم، كما وأسفر عنه زيادة تغيب المعلم�ي

ف يبحثون عن فرص عمل أفضل خارج المخيمات.  ف السوري�ي من المعلم�ي

ي 
ف �ف ي تواجه الأطفال السوري�ي

وكان من ضمن المشاكل الأساسية ال�ت

المجتمعات المضيفة داخل اقليم كردستان هو الفتقار اىل الفصول 

) ف ت�ي  الدراسية )تعمل جميع المدارس داخل المخيمات بنظام الف�ت

ي التدريس.
ي تستخدم اللغة العربية �ف

 وقلة أعداد المدارس ال�ت

ي 
ي التدريس �ف

ي تستخدم اللغة العربية �ف
وبذلك فأن عدد المدارس ال�ت

ف الذين  ية غ�ي كاف لستيعاب جميع الأطفال السوري�ي المناطق الحرصف

هم خارج المدرسة.

ي بعض مخيمات 
منذ كانون الول من عام 2013 لجأت بعض المدارس �ف

ي وضعتها 
ف أيضا اىل استخدام المناهج السورية المنقحة )ال�ت الالجئ�ي

ي السوري 
ي أقرها الئتالف الوط�ف

بية والتعليم وال�ت الهيئة السورية لل�ت

ي تركيا(. وقد اعلن وبشكل رسمي أن السبب الرئيسي الذي يقف 
ومقره �ف

وراء السماح باستخدام المناهج الدراسية السورية المنقحة هو النقص 

ي اللغة العربية. لقد اثارت 
ي نسخ الكتب المدرسية الكردية �ف

الحاصل �ف

ي 
ي المدارس ال�ت

مسألة منح الشهادات الدراسية لالأطفال الذي يدرسون �ف

بية والتعليم  تستخدم المناهج السورية المنقحة جدل داخل وزارة ال�ت

بية والتعليم ي نهاية المطاف، وافقت وزارة ال�ت
 الكردستانية. و�ف

ف عىل التعليم  ي حصول الأطفال السوري�ي
ي آذار 2014( عىل التصديق �ف

)�ف

باستخدام هذا المنهج المنقح لكنها وبنفس الوقت قررت رفض 

ي المدارس وذلك اعتبارا من العام الدرا�ي 2014 / 2015 
استخدامه �ف

حيث سيسمح باستخدام المناهج الدراسية الكردية فقط.

ي حق 
ف وعىل نحو استثنا�أ ي مرص، فقد منح الأطفال السوري�ي

أما �ف

ي تتبع المناهج الدراسية المرصية 
اللتحاق بالمدارس العامة وال�ت

ات لثراء المناهج الدراسية  حيث لم يتم أدخال أية تعديالت أو تغي�ي

ف عىل الندماج. كما أفاد بعض  المرصية بهدف مساعدة الأطفال السوري�ي

ف المناهج الدراسية السورية  الأطفال الذين يعانون بسبب الختالفات ب�ي

ياء  ف ي مواد التاريخ والجغرافية والفلسفة والف�ي
والمرصية، وخاصة �ف

والكيمياء. اىل أنه عىل الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرئيسية 

ي التدريس ال ان تقديم الدروس باللهجة المرصية قد شكل تحديا 
�ف

ف الذين يصعب عليهم فهم اللهجة المرصية37. لالأطفال السوري�ي

اماكنية الوصول اىل التعلمي غري النظايم  1.2

تسعى المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية والدولية جاهدة لزيادة امكانية 

ف عىل التعليم حيث تعمل جنبا اىل جنب مع  حصول الأطفال السوري�ي

ف  ف والالجئ�ي القطاع العام من أجل الستجابة لحتياجات الطفال النازح�ي

ي كل بلد 
التعليمية. تتخذ برامج التعليم غ�ي النظامي أشكال مختلفة �ف

مضيف بالضافة اىل اختالف الجهات الفاعلة المعنية وتنوع الفرص 

المتاحة للجهات الفاعلة غ�ي الحكومية لتوف�ي وتقديم التعليم لالأطفال. 

ي لبنان عىل 
ي والمنظمات غ�ي الحكومية �ف

تاريخيا، كان للمجتمع المد�ف

ي 
سبيل المثال دورا فاعال وقويا وذلك نتيجة للحرب الأهلية الطويلة ال�ت

ة طويلة من الزمن.  ي البالد والفتقار اىل وجود حكومة تنفيذية لف�ت
دارت �ف

ي تركيا وحكومة اقليم كردستان العراق، فانه ل يوجد سوى عدد 
أما �ف

قليل من المنظمات غ�ي الحكومية حيث ان الدولة هي الجهة الفاعلة 

ي بعض 
المهيمنة والمسؤولة عن توف�ي وتقديم خدمات التعليم. و�ف

ي تقدمها المنظمات 
البلدان يتم رصد الجهود والخدمات التعليمية ال�ت

ي عن قرب حيث تتضمن برامج 
غ�ي الحكومية ومنظمات المجتمع المد�ف

ي جميع أنحاء المنطقة برنامج التعليم الم�ع 
التعليم غ�ي النظامي �ف

بوي للبحوث  ي لبنان والذي وضعته منظمة اليونيسف والمركز ال�ت
�ف

ي الأردن بالضافة اىل نموذج المركز 
والأنماء38، وبرنامج التعليم الم�ع �ف

ف التعليم  ي مرص الهادف اىل خلق الوصل ب�ي
المجتمعي الذي تم وضعه �ف

النظامي وغ�ي النظامي.

ي تستخدم مناهج دراسية 
هناك العديد من برامج التعليم الم�ع ال�ت

امج  ف هذه ال�ب ي لبنان. ومن اجل خلق التوافق والتنسيق ب�ي
مختلفة �ف

 )MEHE( بية والتعليم العاىلي عملت كل من منظمة اليونيسف ووزارة ال�ت

نامج  بوي للبحوث والأنماء39 عىل وضع منهج درا�ي واحد ل�ب والمركز ال�ت

ف  التعليم الم�ع يضم المراحل الدراسية الثالث معا وذلك بهدف تمك�ي

الأطفال من اكمال كل صف درا�ي خالل أربعة أشهر فقط وبالتاىلي اكمال 

ي غضون 12 شهرا40. ان منهج التعليم 
كل مرحلة )ثالث صفوف دراسية( �ف

ي تشمل 
الم�ع هو منهج درا�ي مكثف لمرحلة التعليم الأسا�ي ال�ت

الصفوف من 1 اىل 9 والذي تم وضعه واعداده لالأطفال خارج المدرسة 

. لقد تم تطوير هذا  ف الذين لم يحصلوا عىل التعليم لأك�ث من عام�ي

ي بداية عام 
ة اختباره �ف نامج مسبقا ومن المتوقع أن يتم البدأ بف�ت ال�ب

ي واجهها الطالب 
ي وآذار(. ونظرا للصعوبات ال�ت

ف كانون الثا�ف 2015 )ب�ي

ي إيجاد المقاعد الدراسية ضمن مدارس قطاع التعليم العام 
ف �ف السوري�ي

ي كث�ي من الأحيان تكون بمثابة 
ي عام 2013 فان برامج التعليم الم�ع �ف

�ف

امللخص االقليمي

ي تمتاز
ي جميع الدول العربية. يطرح الدرس باستخدام ما يسمى بالعربية العامية وال�ت

ي كتابة الكتب المدرسية وهي لغة مفهومة �ف
تستخدم اللغة العربية الفصحى �ف  37 

بان لها لهجات مختلفة من الصعب فهمها.
ي لبنان.

بية والتعليم العاىلي �ف بوي للبحوث والأنماء هو فرع البحوث التابع لوزارة ال�ت المركز ال�ت  38

. ف بية والتعليم العاىلي وهو المسؤول عن وضع المناهج الدراسية وتدريب المعلم�ي ي يقع تحت مظلة وزارة ال�ت
بوي للبحوث والأنماء هو معهد تق�ف ان المركز ال�ت  39

ي شهر آيار من عام 2014.
بية والتعليم العاىلي �ف بوي للبحوث والأنماء ووزارة ال�ت ف كل من منظمة اليونيسف والمركز ال�ت تم توقيع مذكرة التفاهم ب�ي  40
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ف عىل التعليم النظامي وبذلك  الفرصة الثانية لحصول الأطفال السوري�ي

ي حال توفر المقاعد 
سيكون بامكانهم النتقال اىل المدارس الحكومية �ف

ي المستقبل.
الدراسية لهم �ف

ي الأردن، فيشار اىل التعليم غ�ي النظامي ومنذ وقت طويل عىل
 أما �ف

نامج الذي يهدف اىل إعادة ادماج الأطفال الذين كانوا خارج  انه ال�ب

ف  ة تزيد عن ثالث سنوات والذين لم يعودوا مؤهل�ي المدرسة لف�ت

 لاللتحاق بالتعليم النظامي بشكل مبارسث اىل التعليم النظامي مرة أخرى.

ة لم يعد الآن بالمكان اعتبار الأطفال الذين  وحسب التطورات الأخ�ي

ي اللتحاق لمدة سنة دراسية واحدة أو أنهم لم يلتحقوا مسبقا 
تأخروا �ف

ف لاللتحاق المبارسث بالتعليم النظامي. حيث يتوجب  بالمدرسة مؤهل�ي

نامج التعليم غ�ي النظامي كمسار لعادة ادماجهم  عليهم اللتحاق ب�ب

ي التعليم النظامي. وهناك العديد من برامج التعليم غ�ي النظامي 
�ف

ي تتباين بدءا من برنامج التعليم لالأطفال الذين ت�بوا من التعليم 
وال�ت

ي الصيف 
ي وبرامج الدراسات �ف

لية وبرامج التعليم المسا�أ ف والدراسة الم�ف

اىل برامج تعليم الكبار ومحو الأمية41.

 يقع برنامج التعليم لالأطفال الذين ت�بوا من المدرسة تحت مظلة وزارة

ف عليه. هو برنامج  بية والتعليم حيث خصصت قسم خاص للقائم�ي ال�ت

ف من قبل وزارة  ف المعين�ي معتمد بشكل كامل ويدرس من قبل المعلم�ي

بية والتعليم. كما وتعمل المنظمات غ�ي الحكومية )NGO( عىل  ال�ت

بية والتعليم عىل كيفية تدريس المنهج  تدريب42 معلمي وزارة ال�ت

الدرا�ي المكثف وال�يع بالضافة اىل توف�ي الأماكن المناسبة للعمل 

نامج هو  نامج لالطفال. ان الهدف الرئيسي من هذا ال�ب عىل تقديم ال�ب

ف الأطفال الذين فاتتهم العديد من سنوات الدراسة أو قد يكونون  تضم�ي

نامج ضمن فئة التعليم غ�ي  ممن ينتمي اىل خلفية محرومة. يصنف ال�ب

ي نفس 
ي احتياجات الأطفال و�ف النظامي لأنه يهدف اىل أن يكون مرنا ويل�ب

الوقت له منهج درا�ي ذات صلة ومع�ف بالنسبة لالأطفال المستبعدين. 

نامج ال حاجات عدد قليل من الأطفال  ي ال�ب ولكن مع ذلك ل يل�ب

نامج حاليا ال  ي الأردن حيث ل يقبل ال�ب
ف خارج المدرسة �ف السوري�ي

ي سن 13 سنة فما فوق وبالتاىلي لم يوىل أي اهتمام 
الأطفال الذين هم �ف

لالأطفال الأصغر سنا والذين قد يحتاجون اىل الحصول عىل بديل عن 

التعليم الرسمي أو الذين بحاجة اىل تعويض الدروس او المراحل 

ي فاتتهم.
التعليمية ال�ت

ع العمل باستخدام أساليب مبتكرة بحيث يكون  ي مرص، فقد رسث
و�ف

ي اي مكان وغ�ي تابع للتعليم النظامي مكمال للتعليم 
التعليم المقدم �ف

النظامي. فبهدف التغلب عىل المشاكل المتعلقة بالمدارس المكتظة 

ي الموارد أصبح بامكان اولياء المور تسجيل أبنائهم 
بالطالب والنقص �ف

ي المدارس 
ي المدارس العامة ولكنهم يحضورون الفصول الدراسية �ف

�ف

ي المراكز المجتمعية بدل من 
ي تديرها المنظمات غ�ي الحكومية أو �ف

ال�ت

المدارس العامة. وبذلك يكون قد تم ادراجهم ضمن نظام التعليم 

ي المدرسة ح�ت نهاية 
ي نفس الوقت تتاح لهم فرصة البقاء �ف

النظامي و�ف

السنة الدراسية والخضوع لالمتحانات النهائية ويحصلون عىل شهاداتهم 

ف بها لكنهم سيتعلمون المنهج الدرا�ي  الدراسية المصدقة والمع�ت

ي مكان تخصصه لهم المنظمات غ�ي الحكومية أو المجتمع 
المرصي �ف

ف الذين  ف السوري�ي المضيف وضمن بيئة مألوفة ثقافيا من قبل المعلم�ي

يستخدمون لهجة مألوفة بالنسبة لهم.

ي الأردن 
عىل الرغم من توفر مجموعة من برامج التعليم غ�ي النظامي �ف

ي كل من تركيا وحكومة اقليم كردستان حيث 
ولبنان ال ان الحال مختلف �ف

ف  ي احتياجات الأطفال السوري�ي ي تل�ب
تكون برامج التعليم غ�ي النظامي ال�ت

أما قليلة أو معدومة.

ي 
ف �ف ي الخاص بالأطفال السوري�ي

لم يتم تطوير برامج التدريب المه�ف

ي لالأطفال 
المنطقة عىل وجه الخصوص. لقد خلق توف�ي التدريب المه�ف

ي 
بية والتعليم وال�ت ي الأردن بعض المخاوف لدى وزارة ال�ت

ف �ف السوري�ي

ف  ف السوري�ي ي لالجئ�ي
ي مسألة تقديم التدريب المه�ف

ددة �ف بدت م�ت

ف الشباب  وذلك خوفا من أن قد يؤدي هذا اىل رفع معدلت البطالة ب�ي

. وقد وافقت الحكومة الأردنية عىل برنامج المهارات  ف ف الأردني�ي والبالغ�ي

ف )16 اىل  التقنية وما بعد التعليم الأسا�ي المخصص للشباب السوري�ي

ف  ويجي لالجئ�ي ي والذي يديره المجلس ال�ف 24 عاما( داخل مخيم الزع�ت

ي مختلف المجالت التقنية ولكن هذه 
نامج دورات �ف )NRC(. ويضم ال�ب

بية التعليم الردنية43. الدورات ليست معتمدة انها من قبل وزارة ال�ت

تعديالت املناجه الدراسية السورية  1.3

استطاعت العديد من المنظمات غ�ي الحكومية – السورية بشكل خاص44 

ف غ�ي القادرين عىل اللتحاق بالتعليم  – من الوصول اىل الأطفال السوري�ي

ي البلدان المضيفة. ووفرت هذه المنظمات نسخ معدلة 
النظامي �ف

ي 
للمناهج الدراسية السورية )المشار اليها بالمناهج السورية المنقحة �ف

هذا التقرير عىل الرغم من وجود العديد من النسخ المنقحة(. فمثال، 

ي لبنان والأردن 
كانت المناهج الدراسية السورية المنقحة المستخدمة �ف

امللخص االقليمي

ي الردن، قاموس المصطلحات، 24 تموز من عام 2014،
فريق عمل قطاع التعليم �ف  41 

data.unhcr.org/syrianrefugees/working_group.php?Page=Country&LocationId=107&Id=
ية السالمية. ية )JOHUD( ومركز الجمعية الخ�ي ي الهاشمي للتنمية الب�ث

كاء المنظمات غ�ي الحكومية هم كوست سكوب )Questscope( والصندوق الرد�ف رسث  42

ي الردن، قاموس المصطلحات، 24 تموز من عام 2014،
فريق عمل قطاع التعليم �ف  43 

data.unhcr.org/syrianrefugees/working_group.php?Page=Country&LocationId=107&Id=
اع هي مسألة تقع خارج نطاق هذه الدراسة. ينبغي اجراء ف ي أصبحت نشطة قبل أو أثناء ال�ف

ان تقديم نظرة عامة مفصلة عن المنظمات غ�ي الحكومية السورية ال�ت  44 

ي
ي تم بموجبها تصنيف المنظمات غ�ي الحكومية السورية. تم تصنيف المنظمات غ�ي الحكومية السورية خالل البحث الميدا�ف

 المزيد من البحث بخصوص الفئات ال�ت
ي تم 

ي تقوم عادة عىل أساس الدين( والمنظمات غ�ي الحكومية التابعة للمعارضة والمنظمات غ�ي الحكومية ال�ت
ية )وال�ت : الجمعيات الخ�ي ي تركيا عىل النحو التاىلي

�ف
. ف ف السوري�ي تأسيسها من قبل المهجرين و / أو الالجئ�ي
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هي تقريبا نفس المناهج الدراسية السورية الرسمية بعد اجراء بعض 

ي تش�ي اىل 
التعديالت عىل محتواها والمتمثل بحذف كل المواضيع ال�ت

ي تقدم 
حزب البعث45 وعائلة الأسد. وعىل ما يبدو قامت المنظمات ال�ت

ي تعت�ب مادة 
بية الوطنية وال�ت هذه المناهج الدراسية بحذف مادة ال�ت

ي لبنان فقد قدمت الهيئة 
دراسية وثيقة الصلة بالحكومة الحالية46. أما �ف

بية الوطنية47.  بية المدنية بدل من مادة ال�ت بوية السورية مادة ال�ت ال�ت

وبهذا فان عملية تنقيح المناهج الدراسية السورية لم تنفذ بطريقة 

ف تم تنفيذ العديد ي ح�ي
ي كل من لبنان والأردن �ف

 منهجية أو منسقة �ف

 من التنقيحات المنهجية والمنظمة للمناهج الدراسية السورية

ي تركيا.
الرسمية �ف

قدمت أول نسخة منقحة للكتب المدرسية السورية الرسمية من قبل 

ي 
هيئة الشام السالمية48، وهي منظمة غ�ي حكومية سورية مسجلة �ف

تركيا. حيث قامت الهيئة بمراجعة الكتب المدرسية المخصصة للصفوف 

الدراسية 1 اىل 12 وحذف جميع الصور المتعلقة بمدح الحكومة السورية 

الحالية وكل ما يش�ي اليها بالضافة اىل تغي�ي العديد من خرائطها 

ي تركيا.
الجغرافية ومن ثم تم توزيع الكتب المدرسية المنقحة �ف

بية  ي عام 2013 من قبل الهيئة السورية لل�ت
ي �ف

حصل التنقيح الثا�ف

ي منتصف 
ي قامت بطبع وتوزيع 1.4 مليون كتاب مدر�ي �ف

والتعليم49 وال�ت

بية والتعليم عىل تنقيح المناهج  عام 2013. عملت الهيئة السورية لل�ت

ف  ف السوري�ي بوي�ي ف ال�ت ف والمختص�ي الدراسية السورية وبدعم من المعلم�ي

ي السوري. وجدت منظمة اليونيسف بعد 
ي أقرها المجلس الوط�ف

وال�ت

قيامها بتحليل محتوى هذه النسخ المنقحة50 أن معظم التعديالت قد 

ي تضم مواد اللغة العربية والرياضيات 
اجريت عىل الكتب المدرسية ال�ت

ي المقام 
ي أدخلت عىل الكتب المدرسية �ف

والعلوم. وكانت التعديالت ال�ت

ات السياسية ثم الدينية.  الأول ذات طبيعة تربوية تليها التغي�ي

ي أدخلت عىل الكتب المدرسية عن 
بوية ال�ت ات ال�ت زاد اجماىلي عدد التغي�ي

400 اضافة أو تغي�ي وعىل العكس من ذلك فقد تم الكشف عن اجراء 

. ي
 119 تغي�ي عىل المحتوى السيا�ي و 22 تغي�ي عىل المحتوى الدي�ف

ي 
بوية ال�ت ات ال�ت ف التغي�ي ابط ب�ي وكان الأفتقار واضحا اىل التناسق وال�ت

ي جميع الصفوف الدراسية.
 أدخلت عىل كل مادة دراسية �ف

ي أجريت عىل كتاب مادة العلوم التفك�ي 
ات ال�ت وبينما عززت التغي�ي

النقدي والستفسار والمسائلة ال أنه لم يتم الحفاظ عىل استمرارية 

هذا الأسلوب خالل النص كما أنه لم يكن موحدا أو مندمجا مع الكتب 

ي ذلك مادة التاريخ والدراسات الجتماعية51.
 المدرسية الأخرى بما �ف

وربما يرجع السبب وراء عدم التناسق اىل عدم وجود رؤية واضحة عند 

القيام بعملية تنقيح الكتب المدرسية، والذي تجىل أيضا بغياب الرسالة 

ي يدعم أساس عملية التنقيح52.
العامة أو البيان ال�ت

بية الوطنية من الكتب المدرسية  بالضافة اىل ذلك تم حذف مادة ال�ت

بية المدنية53 بدل عنها. لم تتكيف النسخة  وورد أنه يتم تدريس ال�ت

ي – أي أنها 
وح السكا�ف ف المنقحة الثانية من المناهج السورية مع حالة ال�ف

لم تتناول أي مهارات حياتية أو تقدم التوعية بمخاطر الألغام أو برامج 

الدعم النفسي والجتماعي.

بية والتعليم بطباعة الكتب المدرسية المنقحة  قامت الهيئة السورية لل�ت

ي 
ي كل من تركيا وحكومة اقليم كردستان العراق والمناطق ال�ت

وتوزيعها �ف

ي سوريا54. كما واستخدمت الكتب المدرسية 
تقع تحت سيطرة المعارضة �ف

ي 
ف �ف ف السوري�ي ي بعض المدارس الحكومية داخل مخيمات الالجئ�ي

�ف

ي 
اقليم كردستان العراق خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014 وكذلك �ف

ي تقع تحت رعاية سلطة ادارة الكوارث 
ي المدارس ال�ت

ف و�ف مخيمات الالجئ�ي

 )MONE( كية ي ال�ت
بية والتعليم الوط�ف والطوارئ )AFAD( ووزارة ال�ت

ي 
ي المجتمعات المضيفة �ف

ي أقامتها المبادرات الخاصة �ف
والمدارس ال�ت

ي تسيطر عليها 
ي تقع ضمن المناطق ال�ت

تركيا بالضافة اىل المدارس ال�ت

المعارضة داخل سوريا.

بية والتعليم ومنذ أواخر عام 2013  كما وقامت الهيئة السورية لل�ت

وح�ت بدايات عام 2014 بتوزيع نسخة ثانية من الكتب المدرسية 

ها عىل  المنقحة وجعلها متاحة عىل نطاق أوسع وذلك عن طريق ن�ث

بية والتعليم قد قامت  نت55. وذكر ان الهيئة السورية لل�ت ي الن�ت
موقعها �ف

ي كل من سوريا وتركيا 
ف �ف بتوزيع مليون كتاب مدر�ي عىل الطالب السوري�ي

ولبنان والأردن، وتخطط ان يصل توزيعها اىل 2 مليون كتاب مدر�ي 

بحلول نهاية عام 562014 ولكن لم تعد هذه النسخة المنقحة تنال 

ي السوري.
موافقة واقرار الئتالف الوط�ف

امللخص االقليمي

ي عام 1970 حول البالد اىل دولة الحزب الواحد 
ي عام 1963. وعندما توىل حافظ الأسد السلطة عن طريق انقالب عسكري �ف

ي سوريا �ف
أستوىل حزب البعث عىل السلطة �ف  45

اكية العلمانية. ي مسعاه للوصول اىل المثال الأعىل للدولة العربية الأش�ت
ف للحزب. أستمر حزب البعث �ف )حزب البعث( وحافظ عىل منصبه كأم�ي

وت بتاريخ 19 آذار من عام 2014. ي ب�ي
بوية السورية �ف ي الهيئة ال�ت

مقابلة مع مسؤول �ف  46

. ف ي منظور تعزيز برمجة بناء السالم لالأطفال السوري�ي
ي هذا الموضوع أن يكون مفيدا �ف

ان من شأن اجراء التحليل الدقيق لما يتم تدريسه �ف  47

.islamicsham.org ،هيئة الشام السالمية  48

. قم بزيارة الموقع ف ي بداية عام 2013 لتقديم فرص التعليم لالأطفال السوري�ي
ي تركيا �ف

بية والتعليم �ف تأسست الهيئة السورية لل�ت  49 

www.syreducom.org/description
.2014 ، منظمة اليونيسف، لم ين�ث  50

السابق.  51

السابق.  52

ي استخدمت فيها اىل 
بية المدنية والمصادر ال�ت وت بتاريخ 19 آذار من عام 2014. تحتاج مسألة كيفية تدريس مادة ال�ت ي ب�ي

بوية السورية �ف مقابلة مع موظفي الهيئة ال�ت  53

المزيد من البحث والعمل.
.)ISIS( ي العراق والشام

ماعدا المناطق المسيطر عليها من قبل تنظيم الدولة السالمية �ف  54

.www.syreducom.org/description قم بزيارة الموقع  55

.www.syreducom.org/description/43 قم بزيارة الموقع  56
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بية والتعليم  ي نهاية عام 2013، قامت الهيئة الوطنية العليا لل�ت
و�ف

ي الخارج 
بية السورية �ف 57، وهي جهة تعليمية تقوم بدور وزارة ال�ت

العاىلي

ي تركيا، بالتنقيح الثالث 
وذلك قبل تشكيل الحكومة المؤقتة السورية �ف

والذي شمل الكتب المدرسية التابعة للصفوف الدراسية من 1 اىل 12. 

ي اىل  هذا وقد تناول التنقيح الثالث حذف كل ما يش�ي وبشكل سل�ب

الحكومات والدول المضيفة وقد أقرته الحكومة السورية المؤقتة.

ي 
ف �ف بالضافة اىل المناهج السورية المنقحة، تمكن الأطفال السوري�ي

ي يتم تدريسها بشكل 
تركيا ولبنان من الحصول عىل المناهج الليبية، وال�ت

ي لتلك المرحلة الدراسية.
ي الصف 12 لتسهيل المتحان النها�أ

رئيسي �ف

ي 
ي المناطق السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة السالمية �ف

أما �ف

العراق والشام )ISIS( فتوجد نسخة منقحة أخرى من المناهج الدراسية 

ياء والكيمياء من  ف السورية قيد الستخدام أيضا. حيث حذفت مادة الف�ي

ف  ي ح�ي
مواد التدريس وتم تقليص ساعات تدريس مادة الرياضيات و�ف

تعرض مادة الجغرافية المنطقة العربية من منظور اسالمي. كما حظر 

كل ما يش�ي اىل الجمهورية العربية السورية واعلن عن الأناشيد والكلمات 

ك وكفر" وتم تجريد الكتب المدرسية من جميع  الوطنية عىل أنها "رسث

ي العراق 
ي تعت�ب غ�ي لئقة من قبل تنظيم الدولة السالمية �ف

الصور ال�ت

.58)ISIS( والشام

املعملون السوريون  1.4

ي سوريا ومنذ بداية الأزمة أك�ث من 52,500 
بية �ف لقد فقدت وزارة ال�ت

ي اجتماعي59.
 )٪22( معلما ومعلمة بالضافة اىل 523 )٪18( اخصا�أ

ف داخل البالد وخارجها اىل حدوث  ف السوري�ي أدى تنقل ونزوح المعلم�ي

ي العدد 
ي بعض المناطق وحدوث فائض �ف

ف �ف ي عدد الموظف�ي
نقص حاد �ف

ي مناطق أخرى. فعىل سبيل المثال، فقدت محافظة الحسكة أك�ث من 
�ف

ا من  ي تستضيف عددا كب�ي
ف كان لدى المناطق ال�ت ي ح�ي

1,600 معلم �ف

ي المدرسة مثل محافظة الالذقية 
ف �ف ي عدد العامل�ي

ف داخليا فائضا �ف النازح�ي

.60
ي
ي لديها 4,800 معلم وموظف اداري اضا�ف

ال�ت

ف  ف السوري�ي لم يكن هناك مراجعة شاملة تتناول وضع وخلفية المعلم�ي

ي البلدان المضيفة، ورغم وجود تقديرات مختلفة لأعدادهم 
ف �ف النازح�ي

أل أنه لم يكن هناك عدد متفق عليه. مثال، تش�ي التقديرات اىل وجود 

ي تركيا وتقدر 
ف �ف ي مخيمات الالجئ�ي

ما ل يقل عن 3,650 معلم سوري �ف

ف  ي لالجئ�ي ي مخيم الزع�ت
اللجنة الثقافية السورية61 وجود 1,000 معلم �ف

ة لمسح 62REACH اىل وجود ما  ف أشارت البيانات الأخ�ي ي ح�ي
ي الأردن �ف

�ف

يقارب ضعف ذلك العدد )حواىلي 1,900 معلم(.

ي البلدان المضيفة الخمسة 
لقد تبنت الحكومات والمنظمات الدولية �ف

اتيجيات مختلفة فيما يتعلق بدور ودفع رواتب وتدريب  ممارسات واس�ت

ف مع انعدام وجود رؤية واضحة ومالئمة ومتفق عليها  ف السوري�ي المعلم�ي

حول كيفية استخدام هذه الموارد.

ي تركيا عىل استخدام 
ي �ف

بية والتعليم الوط�ف عندما وافقت وزارة ال�ت

المناهج الدراسية السورية خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013 

ي المخيمات 
ف �ف ف كمتطوع�ي ف السوري�ي وافقت أيضا عىل تعبئة المعلم�ي

والمجتمعات المضيفة. بموجب نظام الحماية المؤقتة ل يتلقى 

ف حاليا تصاريح العمل63 وبالتاىلي ل يمكنهم أن  ف السوري�ي المعلم�ي

ي )MONE( بشكل رسمي 
بية والتعليم الوط�ف يحصلوا عىل رواتب وزارة ال�ت

ي تديرها سلطة ادارة الطوارئ والكوارث 
ي المدارس ال�ت

رغم عملهم �ف

ي )MONE(. ولذلك تتم تعبئتهم 
بية والتعليم الوط�ف )AFAD( ووزارة ال�ت

ف ولكن ل يمكنهم الحصول عىل رواتب منتظمة رغم أنهم  كمتطوع�ي

 . ف ي المحلي�ي
بية والتعليم الوط�ف اف مسؤوىلي وزارة ال�ت يعملون تحت ارسث

بية التعليم  ي التدريس وضعت وزارة ال�ت
ولتعويض عملهم التطوعي �ف

اك مع منظمة اليونيسف نظام الـ YÖBIS وهو نظام  ي وبالش�ت
الوط�ف

ف والطالب  ادارة معلومات التعليم )EMIS( التكميىلي للسوري�ي

ي تركيا.
الأجانب �ف

 )MONE( ي
بية التعليم الوط�ف وبالضافة اىل ذلك، تعمل كل من وزارة ال�ت

ف  ف السوري�ي ي لدراج المعلم�ي
ومنظمة اليونيسف عىل وضع إطار قانو�ف

وبشكل رسمي ضمن نظام التعليم وبالتاىلي إيجاد حل مستدام لمشكلة 

ي من عام 2014 وقعت كل من منظمة 
ين الثا�ف ي ت�ث

رواتبهم64. و�ف

يد PTT بروتوكول  ي وبنك ال�ب
بية والتعليم الوط�ف اليونيسف ووزارة ال�ت

ف  التفاق الذي يع�ف بتوف�ي حوافز موحدة أو تعويضات للمعلم�ي

امللخص االقليمي

www.etilaf.org/ت لل–ايلعلا–ةينطولا–ةئيهلا–بتكم/فالتئلا–بتاكم/فالتئلا–ةزهجأ _ ل ي اعلا–ميلعتلاو–ةيب.html ،بية والتعليم الهيئة الوطنية لل�ت  57

ي المدارس
ب �ف ي المدارس السورية لنه ليجب تدريس ح�ت جدول الرصف

روبنسن، جوليان، "ألغى تنظيم الدولة السالمية جميع الدروس ماعدا الدراسات السالمية �ف  58 

ي من عام 2014،
ين الثا�ف ي ديىلي ميل أولين، 7 ت�ث

 لن كل العلم يعود للخالق"، �ف
www.independent.ie/world-news/middle-east/islamic-state-shuts-downschools-in-eastern-syria-30726961.html

ي سوريا الدعم النفسي والجتماعي للطالب بالضافة اىل ادارة المهام الدارية مثل رصد حضور الطالب. الرقام مأخوذة من خطة 
ف �ف ف الجتماعي�ي يقدم الأخصائي�ي  59

الستجابة النسانية لسوريا، 2014.
خطة الستجابة النسانية لسوريا، 2014  60

بوية السورية. لقد أنشئت اللجنة من خالل حملة التعبئة  ي الأردن باسم اللجنة ال�ت
ي �ف ي مخيم الزع�ت

ي تموز من عام 2012 �ف
تأسست اللجنة الثقافية السورية �ف  61

ف ف المجتمع المحىلي وب�ي ي ادارة العالقة ب�ي
سوس الدولية من اجل التعامل مع قضايا التعليم. وتشارك اللجنة وبشكل مكثف �ف ي قادتها منظمة ان�ت

 المجتمعية ال�ت

ي المخيم.
بية �ف ي أنشأتها وزارة ال�ت

المدارس ال�ت
.2014 ،)REACH( مبادرة ريج  62

ي إطار نظام الحماية المؤقتة.
ف وذلك �ف ي يتم فيها إصدار تصاريح العمل للسوري�ي

ان وزارة العمل هي المسؤولة عن الترصيح بالقطاعات والمناطق الجغرافية ال�ت  63

ف ضمن نظام التعليم. ف السوري�ي اتيجية ادارة شؤون موظفي التعليم لتوجيه وضع إطار عمل اندماج المعلم�ي لقد وضعت منظمة اليونيسف وثيقة اس�ت  64
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ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ي المخيمات والمجتمعات المضيفة. لقد وضع 
ف �ف ف العامل�ي السوري�ي

ف من خالل  ف السوري�ي وتوكول أول آلية وطنية لدفع الرواتب للمعلم�ي ال�ب

ي )MONE( مع تقديم الدعم الماىلي الأوىلي 
بية والتعليم الوط�ف وزارة ال�ت

من قبل منظمة اليونيسف65.

ي نظام التعليم 
ف �ف ف السوري�ي ي لبنان، فال يتم توظيف المعلم�ي

أما �ف

العام رغم أنهم ومن الناحية النظرية يمكنهم ممارسة مهنة التدريس 

ي التدريس مع شهادة 
بعد أن تتم الموافقة عىل معادلة شهاداتهم �ف

التدريس اللبنانية. لكن يمكن للمدارس الخاصة أن تقوم بتوظيف 

بية  ف بعد حصولهم عىل ترصيح من قبل وزارة ال�ت ف السوري�ي المعلم�ي

والتعليم العاىلي )MEHE(. تقوم المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية 

ف لدعم توف�ي وتقديم برامج  ف السوري�ي والدولية بتوظيف المعلم�ي

ف حيث  التعليم الم�ع وبرامج التعليم غ�ي النظامي للطالب السوري�ي

ي المنظمات غ�ي الحكومية وتدفع لهم 
ف للعمل �ف تتم تعبئتهم كمتطوع�ي

حوافز مالية مقابل عملهم66.

ي حزيران من 
ي لبنان، أنه �ف

بوية السورية �ف وحسب ما أفادت الهيئة ال�ت

ي 
ف 1,150 اىل 1,200 معلم سوري يعمل �ف عام 2014 كان هناك ما ب�ي

ف هناك67. كما وأفادت  لبنان حيث يقومون بتدريس الأطفال السوري�ي

ف بشكل  ف السوري�ي ي دفع رواتب المعلم�ي
الهيئة عن وجود صعوبات �ف

منتظم لأن ذلك يعتمد عىل الأموال المدفوعة من قبل الجهات المانحة. 

ي تدريس المناهج الدراسية 
ف أيضا �ف ف السوري�ي كما يتم توظيف المعلم�ي

ي كل من لبنان وتركيا.
الليبية للصف 12 �ف

بية والتعليم ومكتب  ف وزارة ال�ت ي الأردن، أدت اتفاقية عقدت ب�ي
و�ف

ف 260 معلم سوري كمساعدين  ي عمان اىل تعي�ي
اليونيسف القطري �ف

ي 
ي المدارس ال�ت

ف الذين يدرسون �ف ف الأردني�ي لتقديم الدعم للمعلم�ي

. وبشكل عام ل توظف مدارس التعليم  ف أعدت داخل مخيمات الالجئ�ي

ف ولكن يتم توظيف  ف السوري�ي ي المجتمعات المضيفة المعلم�ي
العام �ف

عدد كب�ي منهم من قبل المنظمات غ�ي الحكومية للعمل عىل تقديم 

برامج التعليم.

ف  ف السوري�ي ف المعلم�ي ي اقليم كردستان العراق، فقد تم تعي�ي
أما �ف

ي البالد 
ايدة من الطالب �ف ف بعقود عمل مؤقتة وذلك استجابة لالعداد الم�ت

ف باللغة  ف والهيئة التدريسية الناطق�ي بالضافة اىل الحاجة اىل المدرس�ي

ف ودفع رواتبهم  ف السوري�ي العربية. لقد كانت مسألة توظيف المعلم�ي

ي كانون الأول من عام 2013 علقت الحكومة 
ة للجدل. و�ف قضية مث�ي

ي بغداد مسألة دفع الرواتب لحكومة اقليم كردستان بسبب 
المركزية �ف

الخالف الدائر حول تصدير النفط. ونظرا للصعوبات المالية ووضع 

ي اقليم 
ف غ�ي المستقر والواضح مسبقا �ف ف الأكراد والعراقي�ي المعلم�ي

بية والتعليم عدم توظيف المزيد من  كردستان فقد قررت وزارة ال�ت

ف  ف السوري�ي . لتوجد أي دللة حول مص�ي المعلم�ي ف ف السوري�ي المعلم�ي

الذين تعاقدوا مسبقا عىل أساس عقود عمل مؤقتة. ولقد أثارت مسألة 

ف تساؤلت عديدة حول كيفية التعامل  ف السوري�ي إهمال توظيف المعلم�ي

ي المستقبل ول سيما فيما يتعلق بمشكلة 
ف �ف مع تعليم الأطفال السوري�ي

استخدام اللغة العربية كلغة للتدريس حيث يوجد عدد قليل من 

ف الأكراد الذين يمكنهم التدريس باللغة العربية. المعلم�ي

ف  ف للقيام بتدريس الأطفال السوري�ي ف السوري�ي  لم يتم توظيف المعلم�ي

ي مرص وذلك لأسباب عدة وهي: أول،
ي المدارس الحكومية �ف

 �ف

ف مع  لقد صادقت مرص عىل اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئ�ي

ف اىل الخدمات العامة والتوظيف. ثانيا،  التحفظ بشأن وصول الالجئ�ي

ف الذين ينتظرون الحصول عىل  ف المرصي�ي ي أعداد المعلم�ي
يوجد فائض �ف

ي مواردها 
ي وزارة المالية من وجود نقص عام �ف

فرصة عمل. وثالثا، تعا�ف

ي مراكز 
ف �ف ف السوري�ي المالية68. ولكن مع هذا فقد تم توظيف المعلم�ي

ي تديرها المنظمات غ�ي الحكومية 
التعليم السورية ومراكز المجتمع ال�ت

ومبادرات القطاع الخاص. وبالتاىلي تغطى رواتبهم إما من قبل المنظمات 

غ�ي الحكومية أو من قبل المجتمع المضيف الذي تعاقد معهم.

التقيمي ومنح الهشادات الدراسية واالعمتاد  1.5

ي سوريا عىل الشهادات الدراسية الوطنية طالما أنهم 
يحصل الطالب �ف

 يدرسون المناهج الدراسية الوطنية ويجتازون المتحانات الرسمية.

يوجد نوعان من نقاط انهاء المراحل الدراسية الرسمية ضمن نظام 

ي 
التعليم السوري: الصف 9 عندما يجتاز الطالب المتحان النها�أ

ويحصلون عىل شهادة المرحلة المتوسطة والصف 12 عندما يجتازون 

ي لمرحلة البكالوريا. عىل الرغم من أن اجتياز المتحان 
المتحان النها�أ

ي للصف 12 يش�ي اىل اجتياز آخر امتحان لتلك المرحلة الدراسية 
النها�أ

ي المنطقة ال انه ليوجد 
وانهاء المدرسة ضمن جميع أنظمة التعليم �ف

ي للصف 9 وانهاء هذه المرحلة الدراسية ضمن 
مايقابل المتحان النها�أ

ي كل من الأردن وتركيا.
نظام التعليم �ف

ي آيار 
ف الذين فاتتهم المتحانات الرسمية �ف لقد تم منح الطالب السوري�ي

وحزيران من عام 2013 فرصة الحضور والحصول عىل دروس تعليمية 

تعويضية وبصورة خاصة بالنسبة لطالب الصفوف 9 و 12 الذين 

امللخص االقليمي

ي يمكن استخدامها لسحب المال 
يد PTT المدفوعة مسبقا وال�ت ف داخل وخارج المخيم حوافز شهرية يتم توزيعها من خالل بطاقات بنك ال�ب ف العامل�ي سيتلقى المعلم�ي  65

ي المتاجر.
ىلي �ف

ىلي أو بطاقات السحب الآ
من أجهزة الرصاف الآ

ف الذين تم تعيينهم من قبل  ف واللبناني�ي ف السوري�ي بية والتعليم العاىلي عىل وضع سعر موحد لدفع حوافز المعلم�ي وافق كل من فريق عمل قطاع التعليم ووزارة ال�ت  66

ي الساعة.
المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية والدولية بما يعادل 10 دولرات �ف

ي
ي طرابلس و500 �ف

ي عكار و250 �ف
وت بتاريخ 19 آذار من عام 2014. تم تصنيف العدد حسب كل منطقة جغرافية: 400 �ف ي ب�ي

بوية السورية �ف مقابلة مع الهيئة ال�ت  67 

البقاع وجبل لبنان وعرسال.
ي القاهرة بتاريخ 8 نيسان من عام 2014.

بية والتعليم �ف ي وزارة ال�ت
مقابلة مع موظف �ف  68



13 ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ي قبل بدء 
اصبحت لديهم فرصة للجلوس والخضوع لمتحان الدور الثا�ف

ي أيلول من عام 2013. وخالل العام الدرا�ي 
العام الدرا�ي الجديد �ف

ف المتواجدين داخل المنطقة  ف الفلسطين�ي 2013 / 2014 سمح لالجئ�ي

موك بمغادرة المخيم وأداء امتحان الصف 9  المحا�ة من مخيم ال�ي

ي دمشق حيث كانت خدمات التعليم ل تزال متاحة69.
�ف

ي وقت متأخر بسبب 
قد يتوجب عىل الأطفال الذين التحقوا بالمدارس �ف

وح اعادة نفس السنة الدراسية كما يجب عليهم تقديم طلب  ف اع وال�ف ف ال�ف

الجلوس والخضوع لختبار تحديد المستويات بهدف تحديد مستوى 

تعليمهم. ل تؤدي دورات الدروس التعويضية والدورات ال�يعة اىل 

ي 
الحصول عىل الشهادة الرسمية ما لم يجتاز الطالب المتحان الوط�ف

ي 
بية بالدورات التعليمية ال�ت ف وزارة ال�ت الرسمي. وبشكل عام، ل تع�ت

ي المراكز غ�ي الحكومية وبالتاىلي لن يتمكن 
ي مراكز اليواء أو �ف

أجريت �ف

ف الحصول عىل شهادة  الطالب الذين يكملون هذه الدورات من تأم�ي

ف بها رسميا من قبل الحكومة السورية مالم يجتازوا اختبار  دراسية مع�ت

ي الرسمي.
تحديد المستوى والمتحان الوط�ف

ي سوريا تقدم المنظمات غ�ي 
ي بعض المناطق المتنازع عليها �ف

و�ف

الحكومية الوطنية والدولية تقارير الصف الدرا�ي الخاصة بهم للطالب 

بية السورية. ف بها وزارة ال�ت ي لتع�ت
ي نهاية العام الدرا�ي وال�ت

 �ف

اف بأية شهادة صادرة من  ليس هناك أي اقرار وموافقة حكومية أو اع�ت

جهة المعارضة والقائمة عىل أساس المناهج الدراسية السورية المنقحة 

ي تسيطر عليها الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية
ي المناطق ال�ت

 �ف

 )جماعات المعارضة(. ولكن بدل من ذلك وعىل سبيل المثال،

ف المحلية وتدير المتحانات النهائية للصفوف ف نقابات المعلم�ي  ت�ث

9 و 12 ويمنح الطالب الذين اجتازوا تلك المتحانات الشهادات الدراسية 

ي تركيا.
ي السوري ومقره �ف

ي تصدرها سلطة الئتالف الوط�ف
ال�ت

وتتضمن قاعدة بيانات التعليم الوطنية السورية سجل منح الشهادات 

ف داخل سوريا. ان بامكان  ف السوري�ي الدراسية لجميع الطالب والمعلم�ي

بية السورية إعادة اصدار وتوزيع الشهادات الدراسية الرسمية  وزارة ال�ت

 لأولئك الأشخاص الذين فقدوا شهاداتهم وخاصة للصفوف 9 و 12.

ورية لعودة الأطفال اىل  ي تعت�ب �ف
ومن شهادات التعليم الأخرى ال�ت

ي تحدد مستوى تعليم الطفل.
 المدرسة هي وثيقة التسجيل وال�ت

لكن من غ�ي ممكن إصدار هذه الوثائق بالنسبة لالأطفال الذين يعيشون 

ي تسيطر عليها الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية.
ي المناطق ال�ت

�ف

ي البلدان المضيفة فيتم تنظيم منح الشهادات الدراسية بطرق 
أما �ف

ي لبنان اداء المتحانات الرسمية 
ف �ف مختلفة. فمثال يسمح للطالب السوري�ي

لنهاية السنة الدراسية والتخرج من المدرسة طالما يمكنهم تقديم 

بية والتعليم العاىلي  دليال عىل هويتهم. ومع ذلك فقد طلبت وزارة ال�ت

ي عام 2012 من طالب الصفوف الدراسية 9 اىل 12 تقديم 
)MEHE( �ف

ي حصلوا عليها )الشهادة الرسمية(، 
النسخ الرسمية للمواد والدرجات ال�ت

الأمر الذي حال دون امكانية تسجيل الطالب الذين لم تكن هذه النسخ 

الأصلية بحوزتهم. لم توافق الغالبية العظمى من المدارس عىل تسجيل 

ي التعليم 
ي المرحلة الثالثة من التعليم السا�ي و�ف

ف �ف الطالب السوري�ي

الثانوي خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013 ولعدة أسباب هي: أول، كان 

ي ستسدد مبالغ 
هناك التباس حول الوثائق الرسمية المطلوبة والجهة ال�ت

ف من دفعها للمدارس.  ي تم إعفاء الأطفال السوري�ي
الرسوم الدراسية ال�ت

ثانيا، لم يكن مدراء المدارس متأكدين من أنه سيسمح بمعادلة وثائق 

ي 
التعليم. ثالثا، أراد مدراء المدارس تجنب الرباكات غ�ي المتوقعة ال�ت

ي مدارسهم. كما فرض بعض مدراء المدارس 
قد تعيق س�ي المتحان �ف

ف لأنهم  اختبارات صعبة لتحديد المستوى التعليمي لالأطفال السوري�ي

ف من أن يؤثر قبولهم سلبا عىل مستوى مدرستهم الأكاديمي  كانوا قلق�ي

ي 
ف من التسجيل �ف وبالتاىلي عىل سمعتها. لقد تمكن الطالب السوري�ي

ط  بية والتعليم العاىلي رسث المتحانات النهائية عندما اسقطت وزارة ال�ت

ي حصلوا عليها
 تقديم النسخ الرسمية للمواد والدرجات ال�ت

ي عام 2013. ولكن حدث هذا قبل أيام قليلة فقط 
)الشهادة الرسمية( �ف

من بدء المتحانات النهائية للصف التاسع المتوسط وامتحانات البكالوريا 

ف من الجلوس والخضوع  للصف 12 مما منع العديد من الطالب السوري�ي

لهذه المتحانات.

ي الأردن، يحق للطالب الذين اجتازوا امتحان الصف 12 )التوجيهي( 
و�ف

ف بها بغض النظر عن  بنجاح الحصول عىل شهادة معتمدة ومع�ت

جنسيتهم. حيث يعت�ب جميع الطالب الذين يحصلون عىل هذه الشهادة 

 . ف ف أو أردني�ي ف لتقديم طلب اللتحاق بالجامعة سواء كانوا سوري�ي مؤهل�ي

ي خالل  ي مخيم الزع�ت
ف �ف لم يتم افتتاح الصف 12 لالأطفال السوري�ي

العام الدرا�ي 2012 / 2013 كما لم يسمح لأي طفل سوري باللتحاق 

ي مدارس المجتمعات المضيفة. حيث يتطلب 
بهذا الصف الدرا�ي �ف

الجلوس لالمتحان التوجيهي أن يكون الطالب قد أنهوا الصف 11 و 12 

ي وبالتاىلي لم يسمح لي طالب سوري 
عىل الأقل وبالمنهج الدرا�ي الأرد�ف

ي عام 2013. 
ي امتحان شهادة الثانوية العامة �ف

ي الصف 12 للمشاركة �ف
�ف

ي العام
ف لالمتحان التوجيهي لأول مرة �ف  خضع الطالب السوري�ي

الدرا�ي 2013 / 2014.

ف الذين وصلوا اىل سنة التخرج،  ي العراق، فيسمح للطالب السوري�ي
أما �ف

ي 
والذين قدموا السجالت المدرسية المطلوبة من أداء المتحان الوط�ف

ي يحصل عليها 
ي والحصول عىل نفس الشهادات الدراسية ال�ت

النها�أ

. ف الطالب العراقي�ي

ي 
ف �ف ي العراق، حيث تركز معظم الطالب السوري�ي

ي محافظة الأنبار �ف
و�ف

عام 2013، كانت نسبة النجاح متدنية بالنسبة لالأعداد القليلة منهم 

ي امتحان البكالوريا. حيث كان عدد الطالب 
الذين تمكنوا من المشاركة �ف

الذين شاركوا بالمتحان 24 طالب فقط من أصل 35 طالب سجلوا 

ي مخيم القائم ولم يتمكن أي منهم من النجاح 
ي المتحان �ف

للمشاركة �ف

ف شاركت 13 طالبة فقط من أصل 42 طالبة سجلت  ي ح�ي
ي المتحان. �ف

�ف

ي ولم تتمكن سوى 4 طالبات
ي المخيم الثا�ف

ي المتحان �ف
 للمشاركة �ف

من أجتيازه.

امللخص االقليمي
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ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص14
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ي حكومة 
ف �ف لم يتم تنظيم أمتحانات الصف 9 أو 12 لالأطفال السوري�ي

ي العراق خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013 مثل 
اقليم كردستان �ف

منح الشهادات الدراسية القائمة عىل أساس المناهج الدراسية السورية 

ي 
المنقحة أحدى القضايا الرئيسية بالنسبة لحكومة اقليم كردستان �ف

ي وإجراء امتحانات  العراق. وعىل الرغم من استخدام منهج درا�ي أجن�ب

، فقد خلقت هذه المسألة جدل داخل  اعتمادا عىل هذا المنهج الدرا�ي

ف المنظمات الدولية المختلفة حيث أشار  بية والتعليم وب�ي وزارة ال�ت

بية والتعليم )آذار 2014( أن حكومة اقليم كردستان  موظفي وزارة ال�ت

ف  كانت ستمنح الشهادات الدراسية الرسمية لجميع الأطفال السوري�ي

بغض النظر عن المناهج الدراسية المستخدمة.

ي المدارس الحكومية 
ف �ف ف المسجل�ي ي تركيا، يتبع الطالب السوري�ي

و�ف

ي 
ي البالد والذي يتضمن أربعة امتحانات �ف

كية نظام تقييم التعلم �ف ال�ت

ي ذلك امتحان منتصف الفصل الدرا�ي وامتحان 
كل سنة دراسية بما �ف

. يخضع الطالب عند نهاية الصف 8 لالمتحان  نهاية الفصل الدرا�ي

ي تسمح 
ي وال�ت

ي ويحصلون عىل شهادة مرحلة التعليم البتدا�أ
النها�أ

لهم بالستمرار بالدراسة واللتحاق بالمدرسة الثانوية. ان امتحان نهاية 

ي نهاية الصف 12 هو المتحان الوحيد 
المرحلة الثانوية والذي يحدث �ف

للتخرج من المدرسة والذي سيتيح حصول الطالب عىل شهادة الثانوية 

العامة إما ترك نظام التعليم أو الستمرار بالتعليم واللتحاق بالتعليم 

ي بلدان أخرى.
ي تركيا أو �ف

العاىلي �ف

كية مما  ي المدارس ال�ت
ف �ف ورغم التحاق عدد محدود من الطالب السوري�ي

 يؤهلهم للحصول عىل الدبلوما الوطنية أو الشهادة الدراسية

ي نهاية كل مرحلة(، ال ان مسألة 
)وخاصة بالنسبة لالمتحانات الرسمية �ف

ف الذين حصلوا عىل التعليم  اصدار الشهادات الدراسية لالأطفال السوري�ي

ل تزال مسألة مهمة جدا. وبسبب غياب وجود أي حل قابل للتطبيق 

كية اعطاء  ي ال�ت
بية والتعليم الوط�ف عىل المدى الطويل قررت وزارة ال�ت

ف شهادات حضور للصفوف 1 اىل 12 وذلك ابتداء  الطالب السوري�ي

ي تركيا تلقى الأطفال 
من العام الدرا�ي 2012 / 2013. وللمرة الأوىل �ف

ون مراكز التعليم المؤقتة شهادات مدرسية من  ف الذين يحرصف السوري�ي

ي نهاية الفصل الدرا�ي الأول من 
ي �ف

بية التعليم الوط�ف قبل وزارة ال�ت

العام الدرا�ي 2014 / 2015.

ي تركيا معقدا نوعا ما 
ي المجتمعات المضيفة �ف

يعت�ب وضع المدارس �ف

كية لالأطفال  ي أنشأتها السلطات ال�ت
وذلك لأنه بالضافة اىل المدارس ال�ت

ي تمنح العديد 
ف يوجد عدد كب�ي من المدارس غ�ي المسجلة وال�ت السوري�ي

من تلك المدارس شهادات دراسية خاصة بها وعىل الرغم من عدم 

ي )MONE( بتلك المدارس.
بية والتعليم الوط�ف اف وزارة ال�ت أع�ت

ي السوري وبالتعاون من الهيئة 
ي آب 2013، نظم الئتالف الوط�ف

و�ف

ي للصف 12 
70، المتحان النها�أ

بية والتعليم العاىلي الوطنية العليا لل�ت

ي مناطق 
)امتحان البكالوريا( لما يقارب 10,000 طالب سوري71 مقيم �ف

لم تعد تحت سيطرة الحكومة السورية داخل سوريا72 بالضافة اىل 

ي كل من تركيا ولبنان والأردن. وبالمثل، أجرت وزارة 
ف �ف الطالب المقيم�ي

ي 
ي شكلت حديثا من قبل الحكومة السورية المؤقتة �ف

بية والتعليم ال�ت ال�ت

ي للصف 12 ولأك�ث من 9,500 طفل سوري 
حزيران 2014 المتحان النها�أ

ي كل من سوريا وتركيا ولبنان والأردن73.
�ف

ي تجريها 
كانت تلك المتحانات النهائية للصف 12 مماثلة لالمتحانات ال�ت

الحكومة السورية وبعد أدخال بعض التعديالت عليها. وكان لديهم ثالثة 

يعة(74؛ وقد أعدت أسئلة المتحان من  ي وال�ث فروع وهي )العلمي والد�ب

ي تركيا ومن 
ف �ف ي التعليم السوري المقيم�ي

ف �ف قبل مجموعة من المتخصص�ي

ي سوريا 
ي أسستها المعارضة �ف

ثم تم توزيعها عىل اللجان المحلية ال�ت

بوية  ي البلدان المضيفة، مثل الهيئة ال�ت
وعىل المنظمات الداعمة75 �ف

ي لبنان.
السورية �ف

بية والتعليم العاىلي والهيئة  كما ودعمت الهيئة الوطنية العليا لل�ت

ي العوام 2013 و 2014، تنظيم المتحان 
بية والتعليم �ف السورية لل�ت

. لقد وجد ان هذا  ي ي للصف 12 وذلك وفقا للمنهج الدرا�ي اللي�ب
النها�أ

ف  ف الأطفال السوري�ي المتحان كان الأك�ث انتشارا والخيار الأك�ث شيوعا ب�ي

ي 
ي عام 762014 ولكن سيتم رفض استخدام ذلك المتحان �ف

ي تركيا �ف
�ف

ي السوري للصف 12.
عام 2015 لصالح المتحان النها�أ

ي 
بية التابعة للحكومة السورية المؤقتة )الئتالف الوط�ف توفر وزارة ال�ت

السوري سابقا( الشهادات الدراسية لطالب الصف 12 الذين يجتازون 

كية  ف الحكومة ال�ت ي للتخرج من المدرسة. وتع�ت
المتحان النها�أ

ي تقدمها مثل هذه الجهات )ليس فقط للطالب 
بالشهادات الدراسية ال�ت

ي 
ي �ف

ي تركيا ولكن أيضا للطالب الذين أدوا المتحان النها�أ
ف �ف السوري�ي

كل من سوريا ولبنان والأردن( من خالل شهادة معادلة تسمح للطالب 

ي بعض 
ي تركيا و�ف

ي تعليمهم واللتحاق بالتعليم العاىلي �ف
بالستمرار �ف

ي السوري اتفاقيات محددة 
ي عقد الئتالف الوط�ف

الجامعات الأوروبية ال�ت

 . ف ي تشمل الطالب السوري�ي
معها وال�ت

بية والتعليم  فم كل من وزارة ال�ت واعتبارا من شهر آذار 2014، لم تل�ت

ي الأردن بمنح 
بية والتعليم �ف ي لبنان ووزارة ال�ت

العاىلي )MEHE( �ف

الشهادات الدراسية لالصدارات المختلفة من المناهج الدراسية السورية 

ي أجزاء مختلفة من البالد. 
ي المدارس الخاصة �ف

المنقحة والمستخدمة �ف

بية والتعليم وبعض  ي عام 2013، نسقت الهيئة السورية لل�ت
و�ف

´

امللخص االقليمي
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ما مجموعه 5,431 طالب سوري و 4,053 طالبة سورية.   71

ي محافظات حلب ودرعا وأدلب ودير الزو والرقة وريف دمشق 113 مديرية.
ي تم انشائها �ف

بية ال�ت كان مجموع مديريات ال�ت  72

جان، 2014. بوبوفيتش ودلبالس وب�ي  73

ويستند هذا القسم عىل ملخص سياسات سوريا لسبارك )SPARK(: شهادة البكالوريا للتخرج من الثانوية، 27 أيلول من عام 2013.  74

بية والتعليم الردنية  ف قامت اللجنة الثقافية السورية ووزارة ال�ت ي ح�ي
ي لبنان �ف

بوية السورية بدعم الخدمات اللوجستية لالمتحان �ف عىل سبيل المثال، قامت الهيئة ال�ت  75

ي الردن.
بدعم الخدمات اللوجستية لالمتحان �ف

السابق.  76
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ي أجرت المتحانات النهائية للصف
ية السالمية ال�ت  الجمعيات الخ�ي

ي السوري 
ي لبنان والأردن اتفاقيات محددة مع الئتالف الوط�ف

9 و 12 �ف

ي تركيا لتقديم شهادة امتحان المرحلة المتوسطة وشهادة امتحان 
ومقره �ف

البكالوريا لنهاء المرحلة الدراسية والتخرج من المدرسة.

ف الحكومة السورية وحكومات كل من  اف وطنية ب�ي هناك اتفاقيات أع�ت

لبنان والأردن والعراق ومرص بشأن المعادلة المتبادلة لشهادات الدبلوم 

والشهادات الدراسية المصدق عليها من قبل وزارة الشؤون الخارجية 

كية. ينبغي  السورية. ولكن ل توجد مثل هذه التفاقيات مع الحكومة ال�ت

ف حكومات العديد من  ي تعقد ب�ي
ي هذه التفاقات الحكومية ال�ت

النظر �ف

ي المستقبل عند مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز إعادة قبول 
البلدان �ف

ي المدارس عند عودتهم اىل سوريا. 
ف �ف ف الالجئ�ي أو قبول الأطفال السوري�ي

هناك مخاوف من أحتمال تأث�ي التوترات السياسية والجتماعية الراهنة 

اف بالشهادات  ف سوريا وبعض البلدان المضيفة عىل مسألة الع�ت ب�ي

ي لبنان والأردن عىل سبيل المثال حيث 
التعليمية وهذا هو الحال �ف

بية والتعليم  ف وزارة ال�ت ل توجد متابعة رسمية لالتفاقيات السابقة ب�ي

ي سوريا وعىل سبيل المثال ايضا فقد أجريت بعد 
بية �ف الأردنية ووزارة ال�ت

ي حصل عليها 
بداية الأزمة من أجل تنظيم اعتماد الشهادات الدراسية ال�ت

ي الأردن.
ف �ف الطالب السوري�ي

ف حكومة اقليم كردستان العراق  كما أنه ل توجد اية اتفاقيات ب�ي

اف بالشهادات التعليمية  والحكومة السورية فيما يتعلق بمسألة الع�ت

وعموما فان الشهادات الدراسية الصادرة من حكومة اقليم كردستان هي 

ي سوريا 
بية �ف ي وزارة ال�ت

ف بها دوليا. وقد اشار مسؤول �ف شهادات مع�ت

ي حال عودة الأطفال اىل سوريا 
فون بهذه الشهادات، �ف أنهم سوف يع�ت

ي بعض المدارس 
ولكن قد يخلق استخدام المناهج السورية المنقحة �ف

ي تقع داخل بعض المخيمات الواقعة ضمن اقليم كردستان ومنح 
ال�ت

اف بها. شهاداتها الدراسية بعض الغموض فيما يتعلق بمسألة الع�ت

أمثلة مقارنة  1.6

ي فهم وتحليل نماذج المناهج الدراسية وإصدار 
بهدف التعمق �ف

ق  ي منطقة ال�ث
ف �ف الشهادات الدراسية ومنح العتماد لالأطفال السوري�ي

الأوسط قامت الدراسة بمراجعة عددا من الأمثلة المقارنة المتعلقة 

ف ضمن سياقات متنوعة ولبلدان مختلفة. بتعليم الأطفال الالجئ�ي

ف  ف الالجئ�ي احدى هذه النماذج الوثيقة الصلة بتعليم الأطفال السوري�ي

ي وضعته وكالة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل 
هو نظام التعليم ال�ت

ق الأد�ن )الأونروا(. حيث تدير الأونروا  ي ال�ش
ن �ن ن الفلسطيني�ي الالجئ�ي

ق الأوسط والمتمثل بوجود  ي منطقة ال�ث
ف �ف أك�ب نظام تعليمي لالجئ�ي

بوية ومعهدين لتدريب  703 مدرسة و 9 كليات مهنية وكليتان للعلوم ال�ت

. وبسبب وجود حواىلي نصف مليون طفل مسجل77، ف  المعلم�ي

فان الأونروا تعمل ضمن خمس مناطق )غزة والضفة الغربية وسوريا 

ولبنان والأردن(. تقدم الأونروا من خالل مدارسها تسع اىل ع�ث سنوات 

ي وذلك اعتمادا عىل لوائح وتعليمات سلطات 
من التعليم الأسا�ي المجا�ف

. كما وتقدم  ف ف الالجئ�ي البلدان المضيفة ولجميع الأطفال الفلسطيني�ي

ي لبنان78. 
الأونروا التعليم الثانوي �ف

ي كل 
تتبع مدارس الأونروا المناهج الدراسية لسلطة/للبلد المضيف �ف

ي عام 1953 وذلك بهدف 
منطقة تعمل فيها، وكما هو متفق عليه �ف

ي البلدان المضيفة – 
تسهيل انتقال الطالب اىل مرحلة التعليم الثانوي �ف

: )أ( يتبعون المناهج  ف باستثناء لبنان. تعمل مدارس الأونروا عىل مستوي�ي

الدراسية للبلد أو سلطة البلد المضيف )المناهج الدراسية الوطنية( و 

ي وتحسن من معرفة 
ي تغ�ف

)ب( أنها تتبع مجموعة من مواد التدريس ال�ت

ي توفرها مدارس الأونروا لطالبها )المناهج الدراسية(79.
الطالب وال�ت

وبالرغم من قوة وإنجازات نظام الأونروا التعليمي كان هناك ادراك 

ورة الصالح الشامل80. لذا، أطلق  ايد للحاجة اىل �ف ف واضح وم�ت

ا لالصالح ولمدة  وعا كب�ي ي عام 2011 م�ث
برنامج الأونروا التعليمي �ف

أربع سنوات وذلك بهدف تلبية مطالب نظام التعليم للقرن الحادي 

ي 
ف �ف ف الالجئ�ي ف الخدمات المقدمة للطلبة الفلسطيني�ي ين وتحس�ي والع�ث

ف  المدارس التابعة لالأونروا. ويمكن تحقيق ذلك من خالل توف�ي المعلم�ي

ي مدارس منحت صالحية اتخاذ 
ف تدريبا جيدا �ف ف والمدرب�ي المتحمس�ي

ي امكانية التحاق جميع الأطفال بالمدرسة وبغض 
القرارات؛ والمساواة �ف

النظر عن نوع الجنس والمقدرة والظروف الصحية والوضع الجتماعي 

ي 
والقتصادي بالضافة اىل استخدام المناهج الدراسية المناسبة وال�ت

ي متناول الجميع والبيئة المدرسية والصفية المناسبة ومصادر 
تكون �ف

ي ذلك استخدام تكنولوجيا جديدة81.
تعلم معدة بشكل جيد بما �ف

ي غزة بالتوافق مع المناهج 
ي مدارس الأونروا �ف

يتم تطبيق التعليم �ف

الدراسية التابعة للسلطة الفلسطينية للصفوف 1 اىل 829. ولكن نظام 

ي التمويل ولعدة 
ي من الجهاد بسبب النقص �ف

ي غزة يعا�ف
التعليم �ف

 .83 ف ت�ي ي غزة عىل أساس نظام الف�ت
سنوات حيث تعمل ٪94 من المدارس �ف

" ف  وبهدف تصحيح هذا الوضع قدمت الأونروا مبادرة "مدارس التم�ي

ي تتضمن المناهج الدراسية المكرسة لحقوق النسان بالضافة اىل 
ال�ت

امللخص االقليمي

ي 26 آيار من عام 2014.
ي حالة العمل الفاعل، www.unrwa.org/what-we-do/education، تم الدخول �ف

التعليم: �ف  77

برنامج التعليم لالونروا/اليونسكو، التقرير السنوي، عمان، 2010، صفحة 9–10.   78

اطار عمل الونروا لتحليل وتنفيذ نوعية المناهج الدراسية، ص. 3.  79

اتيجية الونروا لصالح التعليم 2012–2015، ص. 5. اس�ت  80

ي 26 آيار من عام 2014.
ي حالة العمل الفاعل، www.unrwa.org/what-we-do/education، تم الدخول �ف

التعليم: �ف  81

،unispal.un.org/UNISPAL.nsf/361eea1cc08301c485256cf600606959/aa1b7b90f79c031e85257b9d004de092?OpenDocument ،2013 ،الونروا  82 

ي 26 آيار من عام 2014.
تم الدخول �ف

ي 26 آيار من عام 2014.
ي قطاع غزة، www.unrwa.org/activity/education-gaza-strip، تم الدخول �ف

التعليم �ف  83
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ي 
ي تدعم الطالب ذوي التحصيل العلمي المتد�ف

توف�ي مواد التدريس ال�ت

ف  ي وتحسن من معرفة الطالب الموهوب�ي
ي تغ�ف

ومواد التدريس الثرائية ال�ت

. فضال عن تقديم المساعدة للفئات الهشة من الطالب وذوي  ف والمتفوق�ي

ي ذلك برامج التعليم الصيفية ودروس ما 
ي بما �ف

التحصيل العلمي المتد�ف

 بعد المدرسة وأضافة المزيد من الوقت لدروس اللغة 

لعربية والرياضيات84.

ي منطقة الضفة الغربية للمرحلة المتوسطة فقط 
توفر الأونروا التعليم �ف

وح�ت نهاية الصف 859 حيث يلتحق طالب المرحلة الثانوية بالمدارس 

العامة. تشغل الوكالة 99 مرفق تعليمي حيث يصل عدد الطالب فيها 

اىل أك�ث من 50,000 طالب وطالبة86. تتعاون الأونروا وبشكل وثيق مع 

ي لجان التنسيق الفنية من أجل التعامل 
السلطة الفلسطينية وتشارك �ف

 . ف ي المدرسية وتدريب المعلم�ي
مع قضايا مثل الكتب المدرسية والمبا�ف

ي المناقشات المتعلقة بالمناهج الفلسطينية 
كما وشاركت الوكالة أيضا �ف

ي اعدت لتشمل جميع الصفوف الدراسية ضمن نظام 
الجديدة وال�ت

التعليم العام87.

ي سوريا هم الأك�ث هشاشا نتيجة 
ف الشباب �ف ف الفلسطيني�ي كان الالجئ�ي

ي سوريا كانت جميع المدارس 
اع �ف ف اع الدائر هناك. فقبل اندلع ال�ف ف لل�ف

ف لتوفر التعليم  ت�ي 118 التابعة لالأونروا قيد التشغيل وبنظام الف�ت

ي كانت تتبع المناهج 
ي والثانوي لحواىلي 67,300 طالب وال�ت

البتدا�أ

ي 
الدراسية السورية. كما وتعمل الأونروا عىل تعليم بعض من طالبها �ف

بية والتعليم والذي  م مع وزارة ال�ت 43 مدرسة عامة نتيجة لالتفاق الم�ب

ة بعد الظهر88. ي ف�ت
 يسمح لالأونروا باستخدام المدارس العامة �ف

كاء عىل العديد من  وقد عملت الوكالة مع مجموعة من ال�ث

اتيجيات بهدف الحد من تشويش وارباك طالب الأونروا المتأثرين  الس�ت

ي وتقديم 
اتيجيات تطوير مواد التعلم الذا�ت بالأزمة. وتشمل هذه الس�ت

برامج التعليم الصيفية وتنظيم امكانية وصول الطالب وأدائهم 

ي جميع 
المتحانات89. كذلك يستهدف برنامج الأونروا للتعلم الذا�ت

ف 6 اىل 15 سنة )الصفوف 1 اىل 9(90 اوح أعمارهم ب�ي  الأطفال الذين ت�ت

ل  ف ي المدرسة والم�ف
وهو برنامج منظم يمكن أقلمته لالستخدام �ف

ها من المواقع91. ف والمالجئ وغ�ي ومخيمات الالجئ�ي

لبنان هو البلد الوحيد الذي92 توفر فيه الأونروا التعليم الثانوي حيث 

تقوم الوكالة بتشغيل تسع مدارس ثانوية93. وبشكل عام تمكنت الأونروا 

ي جميع أنحاء 
ة �ف ي مدارسها الـ 69 المنت�ث

من استيعاب 31,753 طالب �ف

ي عام 942014.
البالد �ف

ي الأردن، فتوفر الأونروا التعليم الأسا�ي لأك�ث من 115,000 طالب 
أما �ف

ي الصفوف 4 و 8 و 10 لالمتحانات 
ضمن 172 مدرسة. يخضع الطالب �ف

ي المواد الأساسية )اللغة العربية واللغة 
الوطنية لختبار الجودة �ف

ية والعلوم والرياضيات( والذين يحققون وباستمرار نتائج أفضل  ف النجل�ي

ي المدارس الخاصة أو العامة الأخرى95.
من الطالب �ف

ي نظام الأونروا عىل ثالثة مستويات: )أ( عىل مستوى 
يعمل التقييم �ف

الوكالت و)ب( عىل مستوى المنطقة والذي ينتج عنه الحصول عىل 

المؤهالت والجوائز و)ج( عىل مستوى المدرسة/الفصول الدراسية96. 

وبهذا فان التقييم يعت�ب أك�ث فاعلية عندما يتم فهمه عىل انه عملية 

تعكس الأوجه المتعددة للمناهج الدراسية والتعلم ضمن اطار 

عمل الأونروا لتحليل وتطبيق جودة المناهج الدراسية )اطار المناهج 

الدراسية(. حيث يتم تشجيع القيام بعملية التقييم المستمرة والقائمة 

عىل اساس الصف الدرا�ي والمعلم )الختبارات أو المتحانات الوطنية(. 

ف المناهج الدراسية والتدريس والتعلم  مة بالتوفيق ب�ي ف ان الأونروا مل�ت

وممارسات التقييم من أجل تعزيز ثقافة التقييم الذي يمتاز بوجود 

مغزى وأن يكون وثيق الصلة بالموضوع وموثوق به97.

ي تجريها الأونروا مقبولة من قبل معظم الحكومات 
تعت�ب المتحانات ال�ت

ف اىل المدارس  ف الفلسطيني�ي المضيفة وذلك لأغراض تسجيل ونقل الالجئ�ي

ي يشملها نطاق عمل الأونروا 
ي البلد المضيف ضمن المناطق ال�ت

العامة �ف

ف كل من الأردن وسوريا والسلطة الفلسطينية  باستثناء لبنان. وهكذا تع�ت

ي تم وضعها وادارتها من قبل 
ي غزة والضفة الغربية( بالمتحانات ال�ت

)�ف

ي مدرسة الأونروا الثانوية 
ي لبنان يتابع الأطفال تعليمهم إما �ف

الأونروا. و�ف

اف والأقرار بامتحانات الأونروا  ي مدرسة خاصة. ان السبب وراء الأع�ت
أو �ف

ي تتبعها الأونروا تتناسق وتتفق مع المناهج 
هو كون المناهج الدراسية ال�ت

الدراسية لكل حكومة مضيفة أو مع السلطة الفلسطينية. وكما سنناقش 

ي فصل دراسات الحالة حيث تعمل الأونروا عىل 
وبمزيد من التفصيل �ف

امللخص االقليمي

ي 26 آيار من عام 2014.
ي قطاع غزة، www.unrwa.org/activity/education-gaza-strip، تم الدخول �ف

التعليم �ف  84

، فانها مرحلة إلزامية ومجانية. وبعد انهاء المرحلة البتدائية )ست سنوات دراسية(  . وبالتاىلي تعت�ب الأونروا المرحلة العدادية جزءا ل يتجزأ من مرحلة التعليم السا�ي  85

ي الأردن(.
ي الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان( أو أربع سنوات )�ف

ي تتألف إما من ثالث سنوات )�ف
 بنجاح، يتقدم طالب الأونروا اىل المرحلة العدادية، وال�ت

اتيجية الأونروا لصالح التعليم 2011–2015، ص. 17. أنظر اس�ت
ي 26 آيار من عام 2014.

ي الضفة الغربية، www.unrwa.org/activity/education-west-bank، تم الدخول �ف
التعليم �ف  86

منظمة اليونيسف، 2010، ص. 14 و 16.  87

ي 26 آيار من عام 2014.
ي سوريا، www.unrwa.org/activity/education-syria، تم الدخول �ف

التعليم �ف  88

السابق.  89

. ي
الرجوع اىل القسم عن سوريا لمزيد من التفاصيل عن برنامج التعلم الذا�ت  90

ق  ي منطقة ال�ث
ي اجتماع المكتب القليمي لمنظمة اليونيسف �ف

ي الأونروا �ف
ي برامج التعليم �ف

تو بيانكوىلي أخصا�أ يستند هذا القسم عىل العرض التقديمي الذي قدمه ال�ب  91

ي شهر نيسان من عام 2014.
ي عمان �ف

ي الزمة السورية والذي عقد �ف
اتيجية التعليم �ف الوسط وشمال افريقيا لمناقشة اس�ت

ي 26 آيار من عام 2014.
ي لبنان، www.unrwa.org/activity/education-lebanon، تم الدخول �ف

التعليم �ف  92

ي 5 حزيران من عام 2014.
التعليم: معرفة ومهارات، www.unrwa.org/what-we-do/knowledge-and-skills، تم الدخول �ف  93

ي 26 آيار من عام 2014.
ي لبنان، www.unrwa.org/activity/education-lebanon، تم الدخول �ف

التعليم �ف  94

ي 26 آيار من عام 2014.
ي الردن، www.unrwa.org/activity/education-jordan، تم الدخول �ف

التعليم �ف  95

اطار عمل الونروا لتحليل وتنفيذ نوعية المناهج الدراسية، ص. 14.  96

اطار عمل الونروا لتحليل وتنفيذ نوعية المناهج الدراسية، ص. 14.  97
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اثراء المناهج الدراسية للحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية من 

. ف أجل تلبية الحتياجات التعليمية لالأطفال الفلسطيني�ي

وكذلك تقدم الأونروا مثال جيدا حول كيف يمكن ان يوازن تعليم 

ف  ك�ي ف احتياجات الحكومات المضيفة مع الحتفاظ بال�ت ف ب�ي الأطفال الالجئ�ي

ي 
ف )الفلسطينية(. فيما يىلي وصف للبدائل الأخرى ال�ت عىل هوية الالجئ�ي

ي تقف عائقا امام امكانية الوصول اىل 
يمكن تبنيها لمعالجة التحديات ال�ت

.98 ف التعليم والجودة ومنح الشهادات الدراسية لالأطفال الالجئ�ي

ي العودة اىل أفغانستان 
ي باكستان، تشكل سياسة الحكومة والرغبة �ف

�ف

ي 
. وبسبب اختالف نظام التعليم �ف ف خيارات التعليم لالأطفال الالجئ�ي

ي أفغانستان يدرس العديد 
باكستان وبشكل كب�ي عن نظام التعليم �ف

99. استجابت لجنة النقاذ 
ي
ف المنهج الدرا�ي الأفغا�ف من الطالب الالجئ�ي

ي لم 
ف الأفغان ال�ت الدولية )IRC( لنداءات تقديم الدعم لمدارس الالجئ�ي

امج التعليمية وبمستوى مقبول.  تعد لديها الأموال الالزمة لتقديم ال�ب

ي تدعمها لجنة النقاذ الدولية )IRC( الآن التعليم 
حيث توفر المدارس ال�ت

ف والتعليم الثانوي )للصفوف 7 اىل  ي لالولد والفتيات الالجئ�ي
البتدا�أ

لية  ف 12( للفتيات الالجئات. بالضافة اىل ذلك تم تشكيل المدارس الم�ف

نشاء  ي المناطق النائية أو المحافظة حيث لم يكن عدد الطالب كافيا لإ
�ف

مدرسة أو لم يكن يسمح للفتيات بمغادرة أحيائهم. تتبع هذه المدارس 

.100 ف ي مدارس الالجئ�ي
لية نفس المناهج الدراسية المتبعة �ف ف الم�ف

ي تدعمها لجنة النقاذ الدولية )IRC( المناهج 
تستخدم المدارس ال�ت

بية والتعليم الأفغانية بهدف تعزيز التعلم  الدراسية التابعة لوزارة ال�ت

)IRC( باستخدام لغة الأطفال الأوىل. لقد بذلت لجنة النقاذ الدولية 

نامج ولشهادات  منذ عام 2002 جهودا حثيثة لكسب المنا�ة لل�ب

. ان الهدف من ذلك هو خلق  ف الطالب ذات الصلة ولتدريب المعلم�ي

ي وطنهم وبالتاىلي 
ف والتعليم �ف ف تعليم الالجئ�ي التوافق والتنسيق ب�ي

ف  تسهيل عمليات العودة وإعادة الندماج. ولكن عندما بدأ الالجئ�ي

 )IRC( ي عام 2002 واجهت لجنة النقاذ الدولية
بالعودة اىل الوطن �ف

ف ضمن المجتمع  ا يتعلق باعادة ادماج الطالب والمعلم�ي تحديا كب�ي

ي أفغانستان وذلك من حيث الفتقار اىل وجود آلية لالقرار بالشهادة 
�ف

الثانوية الصادرة من جهة لجنة النقاذ الدولية )IRC( وبالتاىلي اعدت وزارة 

ي أفغانستان نقاط توجيهية لتتبعها القنصلية الأفغانية 
بية والتعليم �ف ال�ت

اف بشهادات  ي بيشاور )باكستان( مع التفاق عىل أنه سيتم الع�ت
�ف

الطالب الصادرة من مدارس مسجلة مع القنصلية بعد ان يتم ختمها من 

ي أفغانستان.
قبل القنصلية �ف

ق ميانمار حيث  ي �ش
يعيش ما يقدر بأك�ث من 500,000 نازح داخليا �ف

ي شمال محافظة ماي هونغ 
ي �ف

ي الكاري�ف
يوجد مخيمان رسميان101 لالج�أ

ي تايالند وسبعة مخيمات رسمية أخرى تقع اىل الجنوب وعىل 
سون �ف

امتداد الحدود حيث يشكل الكارين الغالبية العظمى فيها. وبحلول 

 )UNHCR( ف نهاية عام 2007 سجلت المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ما مجموعه 130,435 لجئ102. يقدر وجود أك�ث من 200,000 لجئ من 

ي تايالند كما ويقدر 
ف �ف ميانمار والذين يعيشون خارج مخيمات الالجئ�ي

ي تايلند103.
وجود أك�ث من 2 مليون عامل مهاجر من ميانمار يعيشون �ف

ان لدى ولية الكارين قسم للتعليم والذي يقدم الدعم للطالب 

ي 
ف والمهاجرين �ف ف داخل ميانمار والعديد من مدارس الالجئ�ي والمعلم�ي

ي للتعليم )KnED( والذي ليس لديه تاريخ طويل 
تايلند. ان قسم الكاري�ف

ي 
كالذي لدى قسم كارين للتعليم )KED( هو المسؤول عن تعليم الكاري�ف

104. هناك ثالث منظمات غ�ي حكومية دولية  ف ف الشمالي�ي ي مخيمي الالجئ�ي
�ف

رئيسية تعمل عىل توف�ي التعليم عىل امتداد الحدود: منظمة ZOA لرعاية 

ف  ي مخيمات كارين السبع لالجئ�ي
ي تعمل بالدرجة الأوىل �ف

ف وال�ت الالجئ�ي

ي 
ي مخيمي الكاري�ف

ي تعمل �ف
ف )JRC( وال�ت ومنظمة اليسوعية لرعاية الالجئ�ي

ي تركز عىل تعليم المهاجرين 
ومنظمة التعليم العالمي تايالند وال�ت

. ف ي مخيمات الالجئ�ي
ف �ف وتدعم تدريب المعلم�ي

ي 
ي عام 1999سياسة التعليم للجميع وال�ت

تبنت الحكومة التايالندية �ف

ي تايالند من حق اللتحاق 
مكنت جميع الأطفال الذين يعيشون �ف

ي 
ها من المدارس( ومنحتهم الفرصة �ف بالمدارس التايالندية )وغ�ي

الحصول عىل الشهادات الدراسية التايالندية. ولكن، لتزال عدد من 

التحديات قائمة ومستمرة، مثل الصعوبات المالية والعوائق اللغوية 

وعدم امكانية الوصول اىل الصفوف 11 و 12 )بموجب الدستور 

( واستمرار  ف التايالندي، ل تعت�ب هذه الصفوف من حق غ�ي التايلندي�ي

ي 
ف العنرصي105. كما ويمكن لالأطفال والشباب الذين يعيشون �ف التمي�ي

ف أن يحصلوا عىل التعليم ح�ت الصف 10 وان كل  مخيمات الالجئ�ي

من )KED( و )KnED(106 هما المسؤولن عن وضع المناهج الدراسية 

ف والمدارس. اف عىل تدريب المعلم�ي وتوحيدها والرسث

ي عام 1999 نزح أك�ث من 200,000 
ي – الرو�ي �ف

اع الشيشا�ف ف ي ذروة ال�ف
�ف

ي اىل انغوشيا والذين قلة أعمار نسبة ٪45 منهم عن 18سنة.
 شيشا�ف

ي من عام 2000 قدمت لجنة النقاذ الدولية )IRC( برنامجها 
ي كانون الثا�ف

�ف

ف التعليم غ�ي النظامي  ي حالت الطوارئ والذي يجمع ب�ي
للتعليم �ف

والأنشطة النفسية والجتماعية. ولكن كان أولياء أمور الطلبة يخشون من 
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بية والتعليم  ي تايالند عىل انه منظمة مجتمعية. ومع ذلك، ينظر أعضائها لأنفسهم عىل أنهم يمثلون وزارة ال�ت
ي المنفى �ف

ينظر اىل قسم كارين للتعليم )KED( �ف  106

ك، 2009، ص. 141(. ف )ك�ي ف الشمالي�ي ي مخيمي الالجئ�ي
ي �ف

ي للتعليم )KnED( فهو المسؤول عن تعليم الكاري�ف
ي المنفى. أما بالنسبة لقسم الكاري�ف

للحكومة �ف
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نامج عند عودتهم اىل الشيشان.  ي ال�ب
اف بمشاركة أبنائهم �ف عدم الع�ت

ولمعالجة هذه المسألة سعت لجنة النقاذ الدولية )IRC( بالحصول عىل 

بية والتعليم ونتيجة  اف بمدارسها وشهاداتها عن طريق وزارة ال�ت الع�ت

ي حالت الطوارئ من برنامج تعليم غ�ي 
لذلك تطور برنامج التعليم �ف

ي من عام 2000.
ين الثا�ف ي ت�ث

 النظامي اىل برنامج تعليم النظامي �ف

بية والتعليم  لقد تعاونت لجنة النقاذ الدولية )IRC( مع كل من وزارة ال�ت

ي الشيشان وتلقت الخطط الدراسية 
بية والتعليم �ف ي انغوشيا ووزارة ال�ت

�ف

بية  ي حزيران من عام 2001 وضعت وزارة ال�ت
. و�ف ف من كال الوزارت�ي

ف  ي انغوشيا موعدا لالمتحانات النهائية لجميع الأطفال النازح�ي
والتعليم �ف

داخليا من الشيشان بهدف تقييم تقدمهم وتحصيلهم الأكاديمي ومنح 

.107 ف العتماد لجميع الطلبة المؤهل�ي

ي امكانية وصول الشهادات 
ي تسهم �ف

هناك مجموعة من العوامل ال�ت

ي الشيشان. لقد ساهم تدخل أولياء 
ف داخليا �ف الدراسية للطالب النازح�ي

ف عىل التعليم العاىلي بشكل عام والذين يرون التعليم  الأمور الحاصل�ي

ي ارتفاع معدلت 
ف مستقبل أطفالهم �ف عىل انه أفضل وسيلة لتأم�ي

 )IRC( اللتحاق والحضور اىل المدرسة. كما استفادت لجنة النقاذ الدولية

ي 
ف تأهيال عاليا �ف ف المؤهل�ي ف النازح�ي ات ومهارات بعض المعلم�ي من خ�ب

ي التدريس من قبل 
مجتمع المستوطنات والذي حصلوا عىل شهادات �ف

ف معهم  ي الشيشان. لقد جلب هؤلء المعلم�ي
بية والتعليم �ف وزارة ال�ت

المواد والكتب المدرسية الأمر الذي سهل وبشكل كب�ي عمليات وضع 

. بالضافة اىل ذلك لقد  ف المناهج الدراسية ومنح الشهادات للمعلم�ي

ي انغوشيا خالل المراحل الأوىل من 
بية والتعليم �ف اك وزارة ال�ت ضمن ارسث

ف قد  برنامج التعليم النظامي ان يكون تعلم الطالب وتدريب المعلم�ي

امتثل لجميع معاي�ي التعليم ومنح الشهادات الدراسية108.

ي نهاية ثمانينيات القرن المنرصم 
يا �ف ي ليب�ي

لقد اندلعت الحرب الأهلية �ف

وهرب كث�ي من الناس اىل البلدان المجاورة. وبحلول نهاية عام 1990 كان 

ي ساحل العاج109. وفرت وكالة ادفنتست 
ي �ف هناك 272,000 لجئ ليب�ي

يك المفوضية السامية لشؤون  لالغاثة والتنمية )ADRA(، وهي رسث

ي حالت الطوارئ110 معظم 
ف )UNHCR( التنفيذي للتعليم �ف الالجئ�ي

ي عام 1992 بتوف�ي 
ف ثم بدأت )ADRA( �ف خدمات التعليم للطلبة الالجئ�ي

ية هي  ف . كانت اللغة النجل�ي ف ي والثانوي لالأطفال الالجئ�ي
التعليم البتدا�أ

ية  اللغة الأساسية للتدريس وتم استخدام المناهج الدراسية الليب�ي

ف  ف�ي ف المح�ت ف والمتطوع�ي ومن ثم تم تزويد المدارس بكادر من المعلم�ي

الذين انطبقت عليهم بعض المتطلبات الأكاديمية111. وبحلول نهاية 

ف  ية الأوىل وبدء برنامج المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي الحرب الليب�ي

ف  ف اىل ديارهم ب�ي ف عاد عدد كب�ي من الالجئ�ي )UNHCR( باعادة التوط�ي

عامي 1997 و 1999؛ لقد تعرضت حكومة ساحل العاج للضغوط لكي 

ف محليا112. لقد انهي التعليم الثانوي  ف المتبق�ي تقبل بفكرة ادماج الالجئ�ي

ف وبشكل رسمي بعد عام 2000. ولكن لم يكن من الممكن  للطلبة الالجئ�ي

ي المؤسسات التعليمية الثانوية التابعة لحكومة ساحل العاج 
الندماج �ف

ف حكومة ساحل العاج  وذلك بسبب عدم وجود بروتوكول اتفاق ب�ي

ف وأيضا نظرا لمستوى الكفاءة العاىلي  والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي ان 
ي المرحلة الثانوية. مما يع�ف

ي كتابة اللغة الفرنسية المطلوب �ف
�ف

ف عند تلك المرحلة هي اما الت�ب من المدرسة  خيارات الطالب الالجئ�ي

ية من  ف يا أو النتقال اىل دولة ناطقة باللغة النجل�ي أو العودة اىل ليب�ي

ي 
أجل مواصلة الدراسة أو اللتحاق باحدى المؤسسات الخاصة ال�ت

ي تحل محل مدارس )ADRA( الثانوية.
ف وال�ت ف الالجئ�ي يديرها المعلم�ي

ة  اليون وساحل العاج خالل ف�ت يا وس�ي لقد اجتاح الرصاع ليب�ي

التسعينيات من القرن المنرصم، مما أدى اىل نزوح مئات الآلف من 

ي بلد مضيف ناطق باللغة الفرنسية وجد 
ف اىل غينيا. ولكن �ف الالجئ�ي

ي نظام التعليم 
ي الندماج �ف

ية صعوبة �ف ف ف باللغة النجل�ي الطالب الناطق�ي

ي البداية أي إطار عمل شامل يمكن أن 
113 وأيضا لم يكن هناك �ف

ي
الغي�ف

ف من خالله. ولذلك وضعت لجنة النقاذ  تعمل جميع مدارس الالجئ�ي

يا. ي ليب�ي
 الدولية )IRC( نظاما أساسيا عىل غرار النظام المستخدم �ف

حيث قدمت لجنة النقاذ الدولية )IRC( إطار عمل للتنظيم للمدارس 

ي المواد 
ولكن لم تكن المناهج الدراسية النظامية وكان هناك نقص �ف

ف فقد استمرت  والكتب المدرسية. وبالرغم من آمال الطالب والمعلم�ي

اليون114 وأصبحت الحاجة اىل حل طويل الأمد  يا وس�ي ي ليب�ي
الحروب �ف

واضحة جدا. أراد أولياء الأمور والطالب التأكد من أن دورات التدريس 

ي تقدمها مدارس لجنة النقاذ الدولية )IRC( ستكون معادلة لتلك
 ال�ت

اف بشهاداتهم الدراسية عند عودتهم  ي وطنهم وأنه سيتم الع�ت
ي �ف

ال�ت

اىل الوطن115.

ي نفس المخيمات كان يجب 
ف �ف ف من بلدين مختلف�ي وبسبب وجود لجئ�ي

ي 
عىل لجنة النقاذ الدولية )IRC( التأكد من أن المناهج الدراسية ال�ت

اليون. يا وس�ي ي كل من ليب�ي
 وضعتها ستكون سارية المفعول �ف

ا بالنسبة للجنة النقاذ الدولية )IRC( عىل الرغم  ويشكل هذا تحديا كب�ي

من أن لدى كال البلدين مناهج دراسية متشابهة. ونتيجة لذلك تم وضع 

ي اىل 
مناهج دراسية يمكن استخدامها لصفوف التعليم قبل البتدا�أ

الصف 12 والقائمة عىل أساس الحتياجات الفريدة لنظام المدارس 

ف  ي تقدم خدماتها لالجئ�ي
العاملة من قبل لجنة النقاذ الدولية )IRC( وال�ت

ي غينيا. يوائم هذا المنهج الدرا�ي النظم 
ف �ف اليوني�ي ف والس�ي ي�ي الليب�ي

امج المدرسية لكل  ي كال البلدين من خالل دمج أهداف ال�ب
التعليمية �ف
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ي غينيا. 
ف �ف ف يتم اقلمتها مع وضع الالجئ�ي ي ح�ي

اليون �ف يا وس�ي من ليب�ي

ف  لقد رافقت عملية وضع المناهج الدراسية القيام بتدريب المعلم�ي

ف  عىل تدريس هذا المنهج الجديد وتقديم المزيد من التوجيه للمعلم�ي

ي الحصول عىل 
ة116. ونجحت لجنة النقاذ الدولية )IRC( �ف عديمي الخ�ب

يا لمجلس  ية ومسؤوىلي ليب�ي بية والتعليم الليب�ي موافقة كل من وزارة ال�ت

امتحانات غرب أفريقيا عىل منهجها الدرا�ي الجديد. فيما رفضت حكومة 

اليون الموافقة عىل المناهج الدراسية الجديدة لأنها لم تحتوي عىل  س�ي

.117
ي
مقررات هامة من منهجها الوط�ف

ف داخليا ودوليا نتيجة للرصاع الطويل الذي  ف من الصومالي�ي نزح المالي�ي

ي البالد عىل مدى السنوات الـ 20 الماضية حيث يوجد حواىلي 
احتدم �ف

ف بالقرب من بلدة  ي ثالثة مخيمات لالجئ�ي
200,000 لجئ118 يعيشون �ف

ق كينيا119. يحتوي كل مخيم عىل خمس أو ست مدارس  ي رسث
داداب �ف

ي تتبع المناهج الدراسية الكينية120. 
ابتدائية ومدرسة ثانوية واحدة وال�ت

ف  تأكد النقاط التوجيهية التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي عىل منح الشهادات الدراسية 
)UNHCR( المتعلقة بالتعليم الميدا�ف

ي البلد المضيف والبلد الأم 
بية والتعليم �ف اف وزارات ال�ت ورة اع�ت و�ف

بالشهادات الدراسية الممنوحة. لقد تم حل مشكلة منح الشهادات 

ي هذه الحالة من خالل اعتماد المناهج الدراسية الكينية. 
الدراسية �ف

ي )KCPE( بعد 
وبالتاىلي يحصل الطالب عىل شهادة كينيا للتعليم البتدا�أ

 121)KCSE( انهاء المرحلة البتدائية وعىل شهادة كينيا للتعليم الثانوي

بعد انهاء المرحلة الثانوية. بدأت منظمة ك�ي )CARE( الكينية بتطبيق 

ي عام 1996. وح�ت 
ف �ف ي مخيمات الالجئ�ي

المناهج الدراسية الكينية �ف

ي تدريس 
ف كان يتم استخدام المناهج الدراسية الصومالية �ف ذلك الح�ي

ي كانت لنظام 
المرحلة البتدائية. وعىل الرغم من المزايا العديدة ال�ت

التعليم الصوماىلي ال انه كان يفتقر اىل نظام اصدار الشهادات الدراسية 

بالضافة اىل كونه نظام تعليم غ�ي نظامي وغ�ي معتمد. تفضل الجالية 

ف ولذلك قامت  ي مخيمات الالجئ�ي
ي �ف

ي نظام التعليم الكي�ف
الصومالية تب�ف

منظمة ك�ي )CARE( ابتداءا من عام 1996 وح�ت عام 2004 بالتعاقد مع 

ف عىل شهادات جامعية كينية من اجل تسهيل عملية  ف الحاصل�ي المعلم�ي

. وبالضافة اىل ذلك قامت وزارة  النتقال من نظام التعليم الصوماىلي

ي المدارس اىل تلك المخيمات 
�ف ف عنها وم�ث بية والتعليم بارسال ممثل�ي ال�ت

بهدف مراقبة امتحانات )KCPE( و )KCSE( ومراقبة س�ي عملية التعليم 

والتعلم. ان الحصول عىل شهادات )KSCE( له مزايا جيدة وخاصة 

ي كينيا لأنها تتطابق 
ي متابعة دراستهم �ف

ف �ف ف الراغب�ي بالنسبة للطلبة الالجئ�ي

.122 ف مع شهادات الطالب الكيني�ي

ي من عام 2000، 
ين الثا�ف ف شهر شباط وح�ت شهر ت�ث ة ما ب�ي ي الف�ت

�ف

ي جمهورية الكونغو 
اع الذي اندلع �ف ف فر نحو 30,000 لجئ من ال�ف

ي جمهورية الكونغو. 
ي منطقة بيتو �ف

الديمقراطية وحصلوا عىل اللجوء �ف

ف عىل المجتمع المضيف بسبب قلة عدد  لقد طغت اعداد الالجئ�ي

ي 
ف �ف . ونظرا لتشابه اللغات والعادات كان اندماج الالجئ�ي ف السكان المحلي�ي

المجتمع المضيف سهال نسبيا، ومن دون الحاجة اىل إقامة اي مخيمات 

ي 
ي حصلت �ف

ي آيار من عام 2001 ونتيجة لمحاولة النقالب ال�ت
. و�ف ف لالجئ�ي

بانغي )جمهورية أفريقيا الوسطى( واضطهاد جماعة ياكوما العرقية نزح 

ف 1,000 اىل 1,500 لجئ من بانغي اىل منطقة بيتو أيضا وعىل الرغم  ماب�ي

كون بسمات لغوية وثقافية أقل مع المجتمع المضيف، ال  من أنهم يش�ت

ي جمهورية 
ي منحت لالج�أ

انهم منحوا نفس فرص التكامل والندماج ال�ت

ي حزيران من عام 2001 بدأت كل من لجنة 
الكونغو الديمقراطية123. و�ف

 )UNHCR( ف النقاذ الدولية )IRC( والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

نامجهم التعليمي بعد أن أبدى  العمل من اجل الحصول عىل العتماد ب�ب

ف عدم رضاهم عن برنامج الدراسات غ�ي النظامي.  أولياء أمور الالجئ�ي

 لقد تعاونت كل من لجنة النقاذ الدولية )IRC( والمفوضية السامية

ي جمهورية الكونغو
ف )UNHCR( مع السلطات التعليمية �ف  لشؤون الالجئ�ي

ف من اتباع منهج درا�ي ف الطالب الالجئ�ي  الديمقراطية من اجل تمك�ي
حت كل  ف بها124. كما اق�ت رسمي والحصول عىل شهادة دراسية مع�ت

ف  من لجنة النقاذ الدولية )IRC( والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

بية التعليم شهادات دراسية عن برنامجها  )UNHCR( أن تمنح وزارة ال�ت

. ثم بدأت المفوضية السامية لشؤون  المخصص للتعليم الأسا�ي

ي 
ي أيلول من عام 2003 بتقديم الدعم الف�ف

ف )UNHCR( �ف الالجئ�ي

ف وعملت مع مسؤوىلي وزارة  للمدارس الثانوية المخصصة للطالب الالجئ�ي

ف  بية التعليم وبالتعاون مع لجنة النقاذ الدولية )IRC( عىل تأم�ي ال�ت

نامج125. اصدار شهادات دراسية نظامية لهذا ال�ب

ي للدول العربية والذي يمكن أن يوفر مسارا لتعليم 
يوجد برنامج اضا�ف

ي المنطقة. وبالعمل ضمن إطار مناهج دراسية 
ف �ف الأطفال الالجئ�ي

بوية الثانوية العربية الدولية  معتمدة مسبقا، وضع مركز البحوث ال�ت

ي مدارس 
)البكالوريا( )IAB( للدول العربية. ويهدف )IAB(، والذي يطبق �ف

ي التعليم العاىلي 
التعليم العام، اىل اعداد الطالب لتحقيق النجازات �ف

 )IAB( ي النهاية تمكينهم من بلوغ النجاح وتتوج
ي مكان العمل و�ف

و�ف

اف بها دوليا بشكل  ي يتم الع�ت
بالحصول عىل شهادة الثانوية العامة وال�ت

تدريجي. تمنح شهادة الثانوية العامة عىل أساس التقييم المستمر 

ف عىل  ك�ي ي الصفوف 10 و 11 و 12، بدل من ال�ت
والمنتظم لأداء الطالب �ف

امتحانات نهائية محددة للمرحلة126.
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ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ي 
اتيجيات المتنوعة والمتبعة �ف تعكس هذه الأمثلة مجموعة من الس�ت

ف وضمان حصول برامج التعلم عىل قدرة  توف�ي التعليم لالأطفال الالجئ�ي

اتيجيات فاعلة وناجحة  منح الشهادات والعتماد. كانت بعض هذه الس�ت

وكان لها تأث�ي كب�ي عىل مسارات تعليم الآلف من الطالب. فقد حاز 

ف ومدراء  بوي�ي ف ال�ت بعضها عىل مزايا اضافية )مثل بناء قدرات المخطط�ي

ي 
ف كان بعضها أقل نجاحا وأك�ث قرصا �ف ي ح�ي

ي المنفى( �ف
التعليم �ف

ي دراسة الحالة التابعة لالأونروا ان التحديات 
مداه127. وكما تم توضحه �ف

المتعلقة بمنح الشهادات الدراسية هي تحديات سياسية بقدر ما هي 

ي تستجيب لحتياجات الطالب 
تعليمية. يجب عىل جميع الحلول ال�ت

ي العتبار مدى تعقيد السياقات السياسية المختلفة. 
والأرس أن تأخذ �ف

وعىل سبيل المثال، قد يكون لدى الحكومات المضيفة بعض المخاوف 

ددة  المتعلقة بالأمن والستقرار أو الموارد، ونتيجة لذلك قد تكون م�ت

ف بانظمة تعليم البلد المضيف خوفا من أن  ي ربط الأطفال الالجئ�ي
�ف

ي واقع الأمر قد تشجع 
ي البالد. و�ف

وح �ف ف ة ال�ف يؤدي هذا اىل إطالة ف�ت

الحكومات المضيفة عىل التعليم من اجل العودة اىل الوطن وخاصة 

ف عىل الشهادات الدراسية والعتماد اىل  إذا أدى حصول الأطفال الالجئ�ي

ي سوق العمل للبلد المضيف. ومن ناحية أخرى 
خلق منافسة ناجحة �ف

ي بلدانهم تقديم المناهج الدراسية والمتحانات 
قد ترفض الحكومات �ف

ف لتشجيع العودة اىل الوطن128. الخاصة بهم لالأطفال الالجئ�ي

توصيات سياسات العمل: زيادة توفري التعلمي النويع  1.7

احات بشأن سياسات العمل المتبعة  لقد ظهرت عدة توصيات واق�ت

ي تستحق تدقيق النظر فيها من قبل جميع 
من خالل هذه الدراسة وال�ت

. تعت�ب هذه  ف ي تقديم التعليم لالأطفال السوري�ي
الأطراف المشاركة �ف

التوصيات قابلة للتطبيق عىل جميع السياقات رغم احتمالية اختالف 

اتيجيات والأساليب. ركزت هذة التوصيات  التطبيقات المحددة لالس�ت

ف  ف السوري�ي حات عىل زيادة توف�ي التعليم النوعي لالأطفال الالجئ�ي والمق�ت

ي الحصول عىل التعليم وهو أك�ث 
ي سياق تلبية احتياجاتهم وحقهم �ف

�ف

اع. ف ي الأفق أي حل فوري لل�ف
ي السياق حيث ل يوجد �ف

ورة �ف  من �ف

ان الحاجة اىل اتباع نهج شامل ومنسق ومنطقي وطويل الأمد من اجل 

ي غاية الأهمية.
رفع مستوى جودة التعليم هو امر �ف

اماكنية احلصول عىل التعلمي

ل تزال امكانية الحصول اىل التعليم تشكل عائقا بالنسبة للكث�ي من 

ي داخل سوريا.
ي البلدان المضيفة وكذلك �ف

ف �ف  الأطفال السوري�ي

ف ضغوطا هائلة  لقد سبب التدفق الهائل لعدادا من الأطفال السوري�ي

ي تستضيف 
ي البلدان ال�ت

عىل انظمة تعليم الحكومات المضيفة ول سيما �ف

ي من ضعف البنية التحتية. 
ي تعا�ف

ف أو البلدان ال�ت مسبقا اعدادا من الالجئ�ي

ي اساليب بديلة وجريئة ومبتكرة 
ومن الواضح أن هناك حاجة ملحة لتب�ف

ايد عىل التعليم. كذلك هناك العديد من  ف من اجل تلبية الطلب الم�ت

ي تستحق النظر.
اتيجيات ال�ت الس�ت

أول، يمكن لمبادرات المجتمع المحىلي وللمبادرات الخاصة غ�ي الرسمية 

ف  ي تقديم خدمات التعليم لالأطفال السوري�ي
أن تأخذ دورا مهما �ف

ي يفوق فيها الطلب عىل التعليم قدرة الدولة 
ي الحالت ال�ت

. و�ف ف الالجئ�ي

الستيعابية عىل توف�ي فرص التعليم النظامي، يقدم التعليم البديل 

ي خلق وتهيئة 
خيارا مناسبا. وبالرغم من ذلك يبقى للدولة دورا هاما �ف

البيئة المواتية والفاعلة لكي تتمكن مبادرات المجتمع هذه من النجاح 

ي 
والزدهار. وعالوة عىل ذلك ان الدولة بحاجة اىل القيام بدور نشط �ف

اف عىل مثل هذه المبادرات لضمان توف�ي التعليم عاىلي  تنظيم والرسث

ي من شأنها خلق التواصل 
الجودة للجميع. ينبغي تشجيع المبادرات ال�ت

ي تقدم برامج 
ف برامج التعليم النظامي وغ�ي النظامي وال�ت والربط ب�ي

ي سبيل زيادة 
التعلم العمىلي ذو المع�ف والشهادات الدراسية للطالب �ف

ف للتعليم. يمكن ان نجد أحد الأمثلة عىل  فرص وصول الأطفال السوري�ي

ي المدارس الحكومية 
ف �ف ي مرص، حيث يلتحق الأطفال السوري�ي

ذلك �ف

ي اماكن غ�ي نظامية خارج 
ي الواقع يحضورون الدروس �ف

ولكنهم �ف

ي تدار من قبل المنظمات غ�ي الحكومية. 
الصفوف الدراسية وال�ت

ثانيا، بالنظر اىل القيود المفروضة عىل القدرات الحالية وحجم الأزمة 

السورية فان هناك حاجة ماسة وملحة اىل اتباع مسارات جريئة ومبتكرة 

بهدف زيادة امكانية حصول الطفال عىل التعليم. يعت�ب التعلم 

اضية اتاحة  ي عاىلي الجودة خيارا عمليا جيدا. يمكن للمدرسة الف�ت
ا�ف الأف�ت

الفرصة للتغلب عىل العديد من تحديات البنية التحتية وذلك عن طريق 

تقديم التعليم عاىلي الجودة لالأطفال الذين يبقى من المتعذر الوصول 

ة  ف ي م�ي
ا�ف اليهم ويبقون خارج المدرسة. تقدم مدرسة التعلم الف�ت

ي التأكد من حصول جميع 
ي تتمثل �ف

ف وال�ت اضافية بالنسبة لمجتمع النازح�ي

ات تعلم متشابهة بغض النظر عن  ف عىل خ�ب ف السوري�ي الأطفال الالجئ�ي

المكان الذي يتواجدون فيه كما أنه يزيد من توقعات العودة اىل الوطن 

ويمكنه ان يشجع عىل حس التماسك الجتماعي وعملية بناء السالم عىل 

ي عىل تسهيل عملية 
ا�ف المدى الطويل. كما سيعمل نهج التعلم الف�ت

امج التعليمية.  منح الشهادات والتصديق عىل التعليم ومنح العتماد لل�ب

ف  ي منها الأطفال السوري�ي
ي يعا�ف

ونظرا للصعوبات النفسية والجتماعية ال�ت

ي الغالب ينتمون اىل خلفيات محرومة، يجب التأكد 
، والذين �ف ف الالجئ�ي

ي المخصص لهم بالدعم 
ا�ف من أن يتم استكمال برامج التعلم الف�ت

ف والقادرين عىل  ف والمساعدين المدرب�ي والتواصل الجيد من قبل المعلم�ي

القيام بهذا الدور.

ثالثا، عىل الرغم من أننا نستطيع القيام بالكث�ي من اجل زيادة فرص 

ي 
الحصول عىل التعليم ال ان هناك حاجة ملحة للحد من العوائق ال�ت

تعيق امكانية الحصول عىل التعليم. فمن جانب العرض نحن بحاجة اىل 

امللخص االقليمي
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إيالء المزيد من الهتمام لمسالة ازالة العبء الداري المتعلق بمطالبة 

ف أو الأوراق  الأطفال بتقديم الوثائق الرسمية مثل وثائق تسجيل الالجئ�ي

ي سوريا. 
ي تدل عىل مستوى تعليم الطالب المدر�ي �ف

المدرسية ال�ت

ومن المفهوم أن الأوراق المدرسية هي وثائق هامة؛ ولكن توجد بدائل 

اخرى مثل اختبار تحديد المستوى العلمي. هناك حاجة لوضع اختبارات 

ي ينبغي ان تكون موحدة وموثوقا 
لتحديد المستوى العلمي للطالب وال�ت

ي جميع مدارس كل بلد. بالضافة اىل ذلك يجب أن تجري 
بها وان تتوفر �ف

اختبارات تحديد المستوى أك�ث من مرة واحدة خالل السنة الدراسية 

ي 
ح�ت يتأ�ف لالأطفال الذين نزحوا خالل العام الدرا�ي أو الذين يرغبون �ف

النتقال من برنامج تعليم غ�ي النظامي اىل برنامج تعليم النظامي فرصة 

أخرى للوصول اىل المدرسة م�ت ما بدأت السنة الدراسية.

ف  ي تعليم الأطفال السوري�ي
ا، ان من شأن استخدام النهج الشامل �ف وأخ�ي

ان يزيد من فرص حصولهم عىل التعليم بعد الأسا�ي ول سيما التعليم 

. والحقيقة هي كما وجدت هذه الدراسة أن  الثانوي والتعليم العاىلي

ي سن التعليم الثانوي وان احتمالية 
ف الذين هم �ف هناك الكث�ي من الالجئ�ي

ف  وصولهم اىل التعليم العاىلي ضئيلة أو معدومة. تضم اعداد الالجئ�ي

العديد من الشباب الذين سيستفيدون من فرصة حصولهم عىل التعليم 

ي ذو قيمة من اجل ضمان حصولهم عىل فرص العمل الالئق. 
المه�ف

ف  ف السوري�ي ي تقدم الدعم لالجئ�ي
وينبغي ان تعمل جميع الجهات ال�ت

عىل وضع اطار عمل متماسك وشامل لمرحلة ما بعد التعليم الأسا�ي 

ي بهدف زيادة فرص الوصول اىل مرحلة التعليم الالحق.
والمه�ف

اجلودة واملناجه الدراسية

عىل الرغم من أهمية الوصول الفعىلي اىل التعليم ال ان جودة التعليم 

المقدم تقع عىل نفس القدر من الهمية. هذا ولقد وجدت الدراسة 

ي تستحق الكث�ي من الهتمام.
العديد من التحديات ال�ت

ي المدارس العامة 
ي تستخدم �ف

أول، لقد وجد ان لغة التدريس ال�ت

لبعض البلدان المضيفة، مثل تركيا ولبنان، تختلف عن اللغة العربية 

ي مثل هذه الحالة يحتاج الأطفال 
ي المدارس السورية. و�ف

المستخدمة �ف

ف اىل الدعم والمساعدة لضمان اجادتهم للغة التدريس ح�ت  السوري�ي

يتمكنوا من التعلم. كما وينبغي اعطاء الهمية لمسألة استخدام اللغة 

ي بداية الأمر من اجل تسهيل عملية النتقال بلغة 
ي التدريس �ف

العربية �ف

ي تركيا، 
كية �ف التدريس اىل لغة البلد المضيف، مثل استخدام اللغة ال�ت

ف بالتدفق لأول مرة )ولكن توقف  وهو ما حدث فعال عندما بدأ الالجئ�ي

ي نهاية المطاف(.
استخدام هذه الطريقة �ف

ثانيا، من الواضح أنه لم يتم استخدام وتطبيق المناهج الدراسية 

ي الدول 
ي مدارس التعليم غ�ي النظامي �ف

السورية بشكل منطم �ف

ف المدارس حيث تقوم بعض  المضيفة. مثال، تختلف الممارسات ب�ي

المدارس بطرح وتدريس بعض مواضيع المناهج الدراسية السورية 

ف تقوم مدارس أخرى بحذف ما يعت�ب من العنا� غ�ي  ي ح�ي
الرسمية �ف

ف لعملية مراجعة الكتب  المقبولة. ينبغي وضع اطار عمل ونهج متماسك�ي

المدرسية كما وينبغي تطوير عملية وضع المناهج الدراسية السورية. 

ي 
ي الأهمية لأنه اتمام للمنهاج الدراسية السورية ال�ت

ان هذا الأمر بالغ �ف

ف لدى عودتهم اىل البالد.  سيحتاجها العديد من الأطفال الالجئ�ي

ان مهمة وضع المناهج الدراسية المتماسكة – رغم كونها مهمة صعبة 

ي نفس الوقت توصية هامة من أجل زيادة 
ومشحونة سياسيا – لكنها �ف

توف�ي التعليم النوعي.

ي من 
ثالثا، تكشف هذه الدراسة الحاجة اىل مناهج دراسية اثرائية وال�ت

ي منها الأطفال 
ي يعا�ف

شأنها ان تعالج الصدمة النفسية والجتماعية ال�ت

ي سوريا. ان للصعوبات الجتماعية والنفسية 
اع �ف ف ف نتيجة لل�ف السوري�ي

ي عىل قدرتهم عىل  ف تأث�ي سل�ب ي يواجهها الأطفال السوري�ي
الهائلة ال�ت

وري  التعلم وعىل صحتهم النفسية والعاطفية. ولذلك، فانه من الرصف

توف�ي برنامج شامل وكىلي يقدم الدعم والتعليم النفسي والجتماعي 

ونها  ي يحرصف
ف وبرصف النظر عن المدارس ال�ت لجميع الأطفال السوري�ي

سواء كانت مدارس للتعليم النظامي أو غ�ي النظامي. ومهما كانت 

المناهج الدراسية المستخدمة أو البلد المضيف أو ح�ت نسخة المناهج 

الدراسية السورية المنقحة المتبعة ينبغي أن يكون التعليم من أجل 

اعات من ضمن العنا� الأساسية.  ف السالم وحل ال�ف

رابعا، تتعلق هذه النقطة بالمسألة السابقة وهي الحاجة اىل خلق بيئة 

. وهذا يشمل التصدي لجميع أشكال  ف تعليمية إيجابية لالأطفال السوري�ي

ي بعض المدارس. 
ف �ف ي منها الأطفال السوري�ي

ي يعا�ف
ف ال�ت التنمر والتمي�ي

ف  ي دليل سياسات العمل الموجه اىل جميع المعلم�ي
وينبغي النظر �ف

ي يمكن اتباعها للتصدي 
اتيجيات اليجابية ال�ت والذي بدوره يلخص الس�ت

بية والتعليم  ي المدارس. ينبغي عىل كل من وزارات ال�ت
ف �ف للتنمر والتمي�ي

ي 
ف وضع مدونة لقواعد السلوك ال�ت كاء الدولي�ي ي البلدان المضيفة وال�ث

�ف

. ف تنص عىل أهمية اتباع نهج تعليمي شامل لالأطفال الالجئ�ي

ا، من غ�ي ممكن الحصول عىل تعليم عاىلي الجودة من دون وجود  أخ�ي

ف للعمل. ان احدى التوصيات الهامة لدعم  ف ومتحمس�ي ف متمكن�ي معلم�ي

 . ي
ف هي التطوير المه�ف ف الالجئ�ي ف مع الأطفال السوري�ي ف العامل�ي المعلم�ي

ف  ي للمعلم�ي
حيث ينبغي أن يشمل اطار العمل الشامل للتطوير المه�ف

ي تيس�ي تعلم 
ف للخطر و�ف ي التعامل مع الأطفال المعرض�ي

الدعم �ف

ي التدريس عن لغة بلدهم 
الأطفال حيث تختلف اللغة المستخدمة �ف

ي 
ف �ف ف المؤهل�ي ف السوري�ي الأم. كما يجب توزيع العديد من المعلم�ي

ي تعليم الأطفال 
تهم �ف المدارس الرسمية وغ�ي الرسمية وذلك نظرا لخ�ب

. ينبغي ان تنظر الحكومات المضيفة، جنبا اىل جنب مع  ف السوري�ي

ف  ف السوري�ي ي يمكن فيها استخدام المعلم�ي
ي الطرق ال�ت

، �ف ف كاء الدولي�ي ال�ث

ف ويستلزم هذا  ف الالجئ�ي ف جودة التعليم لالأطفال السوري�ي ي تحس�ي
�ف

ف واجراء مناقشات ملموسة حول  ف السوري�ي اف بمؤهالت المعلم�ي الع�ت

. ي
وضعهم القانو�ف

منح الهشادات الدراسية واالعمتاد

رغم التفاقيات الدولية والمعاهدات والوثائق القانونية القائمة عىل 

ف  أساس الحقوق، وكما وجدت هذه الدراسة، هناك أفتقار لوجود القوان�ي

اف بالتعليم  اف بهم. يتطلب الع�ت المعيارية لمنح الشهادات ولالع�ت

ي بالدهم 
ف من وزارة التعليم �ف المسبق الذي حصل عليه الأطفال الالجئ�ي

ي كث�ي من الأحيان 
أو من وزارات التعليم التابعة للحكومات المضيفة �ف

امللخص االقليمي
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مفاوضات صعبة وعىل أساس فردي129. وبالرغم من وجود الرغبة 

ف أو بالتعلم  اف بمؤهالت الأطفال الالجئ�ي والستعداد لخلق آليات لالع�ت

 المسبق، قد نحتاج اىل التغلب عىل التحديات التقنية مثل:

ف مع مستوى الصف  ي نظام تعليمي مع�ي
مطابقة مستوى الصف �ف

ي نظام آخر ووضع واستيعاب الطالب الذين ينتقلون من واىل 
المناسب �ف

ي منتصف المرحلة البتدائية 
ي منتصف المرحلة الدراسية )مثال �ف

المدرسة �ف

ي منتصف العام الدرا�ي
 أو منتصف المرحلة العدادية( أو �ف

ي منتصف مرحلة دراسية 
)مثال عند نصف العام الدرا�ي سواء كان �ف

معينة أم ل( بالضافة اىل مقارنة المناهج الدراسية لتحديد الختالفات 

وبالتاىلي متطلبات النتقال من نظام تعليمي اىل آخر130. وهكذا يمكننا 

ي تواجه 
القول ان منح الشهادات والعتماد هما من أك�ب التحديات ال�ت

ف لأنه يتم توف�ي التعليم ع�ب  ف الالجئ�ي توف�ي التعليم لالأطفال السوري�ي

ي وقعت تحت 
ي بلدان مضيفة مختلفة بالضافة اىل سوريا ال�ت

الحدود و�ف

اع. ف تأث�ي جهات مختلفة نتيجة لل�ف

هناك عدة أنواع من وسائل توف�ي التعليم المنسقة ع�ب الحدود ذات 

ي تشمل:
أشكال مختلفة من التنظيم وطرق ضمان الجودة وال�ت

أنواع مختلفة من وسائل توف�ي التعليم عن طريق الوكالت المختلفة   •

ي تعمل معا، مثل الأونروا ولجنة النقاذ الدولية )IRC( والمفوضية 
ال�ت

ف )UNHCR(؛ السامية لشؤون الالجئ�ي

المناهج الدولية والقليمية المختلفة مثل البكالوريا الدولية وتقييم   •

البكالوريا الدولية.

المتحانات القليمية المختلفة وطرائق تعليم الأطفال المعتمدة   •

مثل مجلس امتحانات منطقة غرب أفريقيا ومجلس امتحانات 

ق أفريقيا ومجلس امتحانات منطقة جنوب افريقيا  منطقة رسث

؛ و ي ومجلس امتحانات منطقة البحر الكاري�ب

وع بولونيا  آليات ضمان جودة التعليم العاىلي ع�ب الحدود، مثل م�ث  •

 ،)ASEAN( ق آسيا وضمان الجودة التابع لرابطة دول جنوب رسث

اف التابع لليونسكو،  وضمان جودة التعليم العاىلي ومبادرة الع�ت

ي العالم السالمي.
ورابطة وكالت ضمان الجودة �ف

امج التعليمية ع�ب الحدود اىل  ان منح الشهادات الدراسية والعتماد لل�ب

ي توفر التعليم هي من الأمور المهمة 
اف بالمؤسسات ال�ت جانب الع�ت

للتأكد من أن الأطفال الذين يتلقون التعليم ضمن سياق واحد وخاصة 

ف بها مما يجعلها سارية المفعول  ف لديهم شهادات تعلم مع�ت الالجئ�ي

ف الأطراف أمر حيوي  ي بلدان اخرى. تعت�ب الثقة ب�ي
ي أك�ث من سياق و�ف

�ف

اف الناجح بالتعليم ع�ب الحدود والذي  من اجل الوصول اىل مرحلة الع�ت

ي نفس الوقت هناك مبدأ 
اع. و�ف ف ي سياق ال�ف

ا وخاصة �ف يشكل تحديا كب�ي

مهم وهو "الوحدة ضمن اطار التنوع". أما فيما يتعلق بالمناهج الدراسية 

فقد يكون هناك اتفاق عىل أنه ينبغي عىل جميع الأطفال اتباع مناهج 

ك. ولكن توجد مرونة  كة والحصول عىل اطار تقييم مش�ت دراسية مش�ت

بالمسألة المتعلقة باضافة مواد اثرائية كما هو الحال مع نظام أونروا 

للتعليم. مع ذلك فان هذا يتطلب تدخل اية منظمة أو كيان أخر لضمان 

هذه الضافة.

ي هذا السياق، ينبغي عىل جميع الأطراف المعنية بتعليم الأطفال 
و�ف

ك فيما يتعلق  ف ان تعمل معا من اجل وضع اطار عمل مش�ت السوري�ي

بمنح الشهادات الدراسية لتتويج عملية التعلم. وينبغي عىل هذا الطار 

ف من جلوس المتحانات  ي تمكن الأطفال السوري�ي
ي السبل ال�ت

النظر �ف

اف بأولئك الطالب  ي البلد المضيف بالضافة اىل الع�ت
للصف 12 �ف

ك للشهادات  الذين خضعوا لمتحانات أخرى. ان وجود الطار المش�ت

ي اتباع نهج متفق عليه لمنح العتماد والذي يعتمد جميع 
الدراسية يع�ف

. وفيما يتعلق بهذه  ف ف الالجئ�ي برامج التعليم المقدمة لالأطفال السوري�ي

ي إقامة هيكل تنظيمي مؤهل للمصادقة عىل 
التوصية ينبغي النظر �ف

التعلم بالضافة اىل اعتماد برامج التعليم. كما وينبغي عىل مثل هذه 

ك ع�ب  ي ذلك وضع اطار عمل مش�ت
ي أهدافا متعددة بما �ف الهيئة أن تل�ب

الحدود لمنح الشهادات الدراسية والعتماد والتأكد من صحة وفاعلية 

التعلم وتقييم امتحانات نهاية الدورة/المرحلة بالضافة اىل تنسيق 

اكات  وتوحيد عملية وضع المناهج الدراسية وتنقيحها ودعم وتعزيز ال�ث

ف عىل التعليم النوعي. من أجل زيادة فرص حصول الأطفال الالجئ�ي

ي تهدف اىل تعزيز وزيادة 
حات ال�ت تتطلب كل هذه التوصيات والمق�ت

اكة القوية  مستوى جودة التعليم وامكانية الوصول اليه التنسيق وال�ث

ف وكالت التنمية الدولية والوزارات الحكومية والمبادرات المجتمعية  ب�ي

وغ�ي الحكومية للحد من التكرار والتجزؤ. كما ويعتمد نجاح تنفيذ 

حات عىل العمل الوثيق مع أولياء الأمور  كل هذه التوصيات والمق�ت

والمجتمعات المحلية من اجل زيادة الطلب عىل التعليم.

ي المؤتمر القليمي حول تعزيز امكانية توف�ي التعليم 
ح المشاركون �ف واق�ت

ف والأطفال ضمن المجتمعات المضيفة الهشة،  النوعي لالأطفال السوري�ي

ي حزيران من عام 1312014 العديد من التوصيات 
ي عمان �ف

والذي عقد �ف

ي مسألة دعم توف�ي 
ف �ف ي هذا التقرير. وكان المشاركون واضح�ي

الواردة �ف

ي 
ي دعوتهم للحصول عىل التمويل الكا�ف

الجودة ومرصين وبقوة �ف

والمستدام من اجل تنفيذ تلك التوصيات وخاصة فيما يتعلق بدعم 

ي تتحمل معظم التكاليف المالية لتوف�ي التعليم 
الحكومات المضيفة ال�ت

. وبذلك فمن غ�ي المرجح ان يتم تطبيق  ف ف الالجئ�ي لالأطفال السوري�ي

. ي
توصيات زيادة توف�ي التعليم اىل أقىص حد ممكن بدون التمويل الكا�ف

ام  ف ي تحقيق هذه التوصيات الرادة السياسية والل�ت
يتطلب النجاح �ف

اتيجيات متينة ودائمة تعمل عىل  من قبل جميع الأطراف ليجاد اس�ت

. ان صميم  ف ف النازح�ي تلبية الحتياجات التعليمية لالأطفال السوري�ي

ف لتحقيق  ام بالسماح لجميع الأطفال السوري�ي ف هذه التوصيات هو الل�ت

امكانياتهم وخاصة أولئك الذين يبقون خارج المدرسة والتخفيف من 

ي مروا بها وشهدوها.
اعات ال�ت ف الآثار الأك�ث سلبية الناتجة من العنف وال�ف

امللخص االقليمي
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ف والأطفال ضمن المجتمعات المضيفة الهشة، عمان، 17–19 حزيران من عام 2014  المؤتمر القليمي حول تعزيز امكانية توف�ي التعليم النوعي لالأطفال السوري�ي  131

ف ومركز الدراسات اللبنانية. والذي نظمته كل من منظمة اليونيسف واليونسكو والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
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سوريا  2

السياق االجمتايع والسيايس  2.1

ي عام 2011 
ي بدأت �ف

ي سوريا وال�ت
لقد أدت الأزمة السياسية والنسانية �ف

اىل انتشار الموت والدمار واىل انتهاك حقوق النسان وعىل نطاق واسع. 

 وتش�ي التقديرات اىل تعرض حواىل 150,000 شخص عىل القل للقتل

ف والطالب132. ي ذلك الأطفال والمعلم�ي
اع بما �ف ف  منذ بداية ال�ف

ف تقدر الأمم المتحدة وجود 12.2 مليون شخص بحاجة  ي ح�ي
�ف

للمساعدات النسانية داخل سوريا وان نسبة ٪46 منهم أو مايعادل 

5.6 مليون هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. كما ويقدر 

أيضا وجود 7.6 مليون شخص نازح داخليا133. لقد تأثرت المجتمعات 

ي ذلك 
ف وبشكل مبارسث بتلك الأزمة بما �ف المضيفة134 ومجتمعات الالجئ�ي

ف الذين ل تقل اعدادهم عن 440,000 لجئ135. ف الفلسطيني�ي  الالجئ�ي

لقد أدى الركود القتصادي الواسع النتشار والعقوبات المالية المفروضة 

وارتفاع معدلت البطالة وانخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع أسعار 

الوقود واضطراب وتعطل الأسواق اىل جعل الشعب السوري ضعيفا 

وهشا واك�ث عرضة للمخاطر. كما وتواجه البالد أيضا "هجرة الأدمغة" 

اع وانعدام  ف ، بما فيهم المعلمون والأطباء، كنتيجة لذلك ال�ف ف للمهني�ي

ف  ف النازح�ي وجود فرص العمل. وترتب عىل المجتمعات المضيفة والسوري�ي

اتيجيات سلبية للبقاء عىل قيد الحياة،  داخليا اللجوء اىل اتباع اس�ت

ي ذلك سحب الأطفال من المدارس والحد من كمية ونوعية الغذاء 
بما �ف

ي مكان القامة والتسول وارسال الأطفال اىل العمل من اجل 
والمشاركة �ف

الحصول عىل الدخل الالزم136.

سياق التعلمي  2.2

ي تمر الآن بعامها الخامس اىل دفع امكانيات 
ي سوريا وال�ت

أدت الأزمة �ف

تقديم الخدمات الجتماعية الأساسية اىل نقطة النهيار بالضافة اىل 

ي 
ها المدمر عىل امكانية حصول الأطفال عىل التعليم وعىل جودته �ف تأث�ي

ف خطر الضياع  جميع انحاء البالد حيث يواجه جيل من الأطفال السوري�ي

، فقد فاتت عىل عدد  وح الداخىلي ف اع وال�ف ف وسط تلك الأزمة. وبسبب ال�ف

ف  ف دراسيت�ي كب�ي من الأطفال فرصة اللتحاق بالمدرسة لك�ث من سنت�ي

ف ت�ب العديد من الأطفال الآخرين من المدرسة مع  ي ح�ي
لحد الالآن �ف

الأفتقار اىل وجود أية فرصة للعودة اليها أو لالستفادة من فرص التعلم 

البديل. وعىل الرغم من الأزمة تقدر اعداد الأطفال الذين التحقوا 

ي الصفوف الدراسية 1 اىل 12 خالل 
بالمدارس بنحو 3.6 مليون طفل �ف

العام الدرا�ي 2013 / 1372014. ومع ذلك يبقى ما يقدر بنحو 1.3 اىل 

ي سن التعليم الأسا�ي )5 اىل 14 سنة( خارج المدرسة 
1.6 مليون طفل �ف

اع المستمر  ف أو أنهم يحضورنها بشكل غ�ي منتظم وذلك بسبب ال�ف

ف اىل هذه  وح الداخىلي الهائل. وعندما يتم اضافة عدد اليافع�ي ف وال�ف

ف 5 اىل 17 سنة(  اوح أعمارهم ب�ي المجموعة يصبح عدد الشباب )الذين ت�ت

ي 
والذين هم خارج المدرسة حواىلي 2.1 اىل 1382.4 مليون. وأصبح تد�ف

ي يصعب 
ي المناطق ال�ت

معدلت الحضور اىل المدرسة مؤكدا وخصوصا �ف

ي 
الوصول اليها. وعىل الرغم من ثبات متوسط معدل الحضور الوط�ف

ي جميع أنحاء البالد. حيث أنها تنخفض 
عند ٪73، ال ان النسبة تختلف �ف

ي إدلب ودرعا، 
ي محافظ�ت

ي محافظة الرقة، ونسبة ٪46 �ف
اىل نسبة ٪36 �ف

ي محافظة حلب139.
وتكون بنسبة ٪50 �ف

ي سوريا، كان معدل اللتحاق 
وقبل حدوث الأزمة السياسية والنسانية �ف

الجماىلي لمرحلة التعليم الأسا�ي )الصفوف الدراسية 1 اىل 9( 106٪ 

ي سوريا 
اع �ف ف ي المنطقة. أدى ال�ف

ي تمثل واحدة من أعىل المعدلت �ف
وال�ت

ي عام 2013 
ي معدل اللتحاق الجماىلي حيث وصل اىل ٪78.6 �ف

اىل تد�ف

ي منتصف تسعينيات القرن 
وهو أقل بكث�ي من المعدل المسجل �ف

ي امكانية 
. لقد ضاع أك�ث من عقدين من الزمن من التوسع �ف ي

الما�ف

اع140. ف الوصول اىل التعليم بسبب هذا ال�ف

ي نفس الوقت يركز 
وبهدف رفع مستوى التعلم وجعله أك�ث تفاعال و�ف

بية قبل بدأ الأزمة بتنفيذ برنامج شامل  عت وزارة ال�ت عىل الطفل، رسث

لصالح المناهج الدراسية. لقد ركز برنامج الصالح عىل مسألة تعزيز 

"التعلم النشط" والحد من نسبة المعلم اىل الطالب لتصل اىل نسبة 

ف  ف الدراسيت�ي ت�ي معلم واحد لكل 35 طالب بالضافة اىل الغاء نظام الف�ت

 بشكل تدريجي وذلك من خالل تشييد البنية المدرسية الجديدة.
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ي 
بية عىل البدأ بتنفيذ طرح الكتب المدرسية الجديدة �ف عملت وزارة ال�ت

البالد عىل شكل مراحل حيث قدمتها أول للصفوف الدراسية من 1 اىل 

ي العام الدرا�ي 2011 / 2012 من ثم للصفوف الدراسية 
4 و 7 و 10 �ف

ي العام الدرا�ي 2012 / 2013. عىل الرغم من طرح المناهج 
المتبقية �ف

ف عىل  الدراسية الوطنية الجديدة141 ال انه لم يتم تدريب جميع المعلم�ي

كيفية تطبيق طرق تدريس برنامج التعلم النشط الجديدة. وبحلول عام 

2013 لم يتم اختيار سوى نحو 100 مدرسة فقط ضمن ست محافظات 

ي التدريب عىل تطبيق برنامج التعلم النشط مما 
من اجل المشاركة �ف

ي جميع المدارس والفصول الدراسية. 
يش�ي اىل أنه لم يتم البدأ به بعد �ف

ي الوقت الذي كان فيه 
لقد أثرت الأزمة عىل جهود اصالح التعليم �ف

ي من أجل القيام بتطبيق المناهج الدراسية الجديدة 
نظام التعليم يعا�ف

ي المناطق الريفية من محافظة 
ي جميع المجالت وخاصة �ف

بشكل كامل و�ف

ف  ة من الالجئ�ي دمشق بالضافة اىل التعامل مع تدفق العداد الكب�ي

مة  ف بية مل�ت . وبالرغم من الرصاع الدائر البالد بقيت وزارة ال�ت ف العراقي�ي

ي سوريا. وقد اتخذت مجموعة من 
بتوف�ي التعليم لجميع الأطفال �ف

ي أي 
ف داخليا عىل التسجيل �ف ي ذلك تشجيع الأطفال النازح�ي

التداب�ي بما �ف

مدرسة داخل البالد والسماح لالأطفال باداء اختبارات تحديد المستوى 

ي المدارس من دون الحاجة اىل تقديم الوثائق المدرسية 
والتسجيل �ف

ة مؤقتة فضال  ورة لبس الزي المدر�ي اللزامي لف�ت الرسمية وتعليق �ف

عن تنظيم دورة اضافية من المتحانات لالأطفال الذين لم يتمكنوا من 

ي نهاية العام الدرا�ي وذلك قبل بدأ العطلة الصيفية 
اداء امتحاناتهم �ف

ي عام 2013.
�ف

ف محافظة وأخرى ويرجع ذلك أساسا  ومع ذلك يختلف وضع التعليم ب�ي

ي تسيطر عىل مناطق مختلفة من البالد. 
اىل الجهات الفاعلة المختلفة ال�ت

ف  ي سوريا، من المهم أن نم�ي
ولعطاء الوصف الدقيق للوضع التعليمي �ف

ي تقع تحت سيطرة 
ف الفئات الثالث التالية: )أ( المناطق الآمنة نسبيا ال�ت ب�ي

الحكومة، )ب( والمناطق المتنازع عليها و)ج( المناطق الخاضعة لسيطرة 

جهات فاعلة غ�ي حكومية. كما توجد العديد من الفئات الفرعية داخل كل 

فئة من هذه الفئات. يعت�ب من الصعب الحصول عىل البيانات الميدانية، 

وبالتاىلي فانه من غ�ي الممكن الحصول عىل صورة واضحة ومفصلة عن 

اع  ف الوضع. وبالضافة اىل ذلك يعت�ب الوضع غ�ي ثابت بسبب استمرار ال�ف

ات الحاصلة فيما يتعلق بالمناطق الجغرافية  ة التغي�ي مما أدى اىل ك�ث

المسيطر عليها142.

ي المناطق الآمنة 
بية تقديم خدمة التعليم العام �ف تواصل وزارة ال�ت

بية  ي تقع تحت سيطرة الحكومة وذلك من خالل مديرية ال�ت
نسبيا وال�ت

ي هذه المناطق 
عىل مستوى المحافظة. ل تزال معظم المدارس �ف

مفتوحة وتتبع المناهج الدراسية السورية الرسمية ول تزال المتحانات 

الرسمية قائمة وبمواعيدها الرسمية. تشمل هذه المناطق الآمنة نسبيا 

ي ليزال تقديم الخدمات 
ف من الفئات الفرعية وهي: المناطق ال�ت اثن�ي

ي 
ي السابق قبل بدأ الزمة، والمناطق ال�ت

العامة فيها قائما كما كان �ف

ف داخليا143. ة من النازح�ي شهدت تدفق اعدادا كب�ي

ي 
ي المناطق ال�ت

ف اىل المدرسة �ف ل يذهب الكث�ي من الأطفال النازح�ي

ي 
ف داخليا. وتتعلق أسباب تد�ف ة من النازح�ي شهدت تدفق اعداد كب�ي

مستوى حضورهم اىل المدرسة بكل من جانب العرض والطلب عىل حد 

سواء. فمن جانب العرض يتم استخدام عدد من المدارس كمالجئ حيث 

ي مختلف أنحاء البالد 
وصل عدد المدارس المستخدمة اىل 320 مدرسة �ف

بية اعتبارا من آذار من عام 2014. بالضافة اىل  وذلك وفقا لوزارة ال�ت

بية  ام بعض موظفي مديريات ال�ت ف ذلك تش�ي الأدلة المنقولة اىل عدم ال�ت

بية المركزية. حيث ل يسمح لالأطفال  ي اتخذتها وزارة ال�ت
بالقرارات ال�ت

ي بعض المدارس بسبب عدم حيازتهم للوثائق 
ف بالتسجيل �ف النازح�ي

 الرسمية المطلوبة أو بسبب اكتظاظ المدرسة باعداد الطالب مسبقا.

ي بعض المناطق دفع وديعة مالية بدل عن مواد 
كما يجب عىل الطالب �ف

ي سيستخدمونها.
التعلم ال�ت

ي القنيطرة 
ين الأول من عام 2013، لم تتأثر محافظ�ت وبحلول شهر ت�ث

ي البالد. حيث استضافت 
اع الدائر �ف ف والسويداء بشدة من جراء ال�ف

رت  ف ترصف ي ح�ي
محافظة القنيطرة 30,000 مواطن سوري نازح داخليا �ف

أو دمرت فيها 107 مدرسة واستخدمت 17 مدرسة كملجأ. واستضافت 

ر أو  محافظة السويداء 18,000 مواطن سوري نازح داخليا ولم تترصف

ف تستخدم سبع مدارس فيها كملجأ حاليا.  ي ح�ي
تدمر فيها أية مدرسة �ف

ي 
ي الالذقية وطرطوس من المحافظات الآمنة نسبيا �ف

تعت�ب محافظ�ت

ف داخليا.  الوقت الحا�ف ولكنهما استقبلتا أعدادا أك�ب بكث�ي من النازح�ي

ي محافظة الالذقية و 
حيث تم استضافت 70,000 نازح عىل الأقل �ف

بية أنه يتم  ي محافظة طرطوس. وافادت وزارة ال�ت
90,000 نازح أخر �ف

رت أو  ف ترصف ي ح�ي
ي محافظة الالذقية �ف

استخدام 11 مدرسة فقط كملجأ �ف

ي محافظة طرطوس، فتستخدم 3 مدارس فيها 
دمرت 97 مدرسة. أما �ف

رت أو دمرت 65 مدرسة. ف ترصف ي ح�ي
كملجأ �ف

ف من  انعدام الأمن هو السبب الرئيسي الذي يردع الأطفال والمعلم�ي

ي المناطق 
ي الذهاب اليها �ف

الذهاب اىل المدرسة أو عدم النتظام �ف

ي بعض الحالت،
 المتنازع عليها. كما ل تعت�ب المدرسة مكانا آمنا �ف

ي حالت أخرى، تكون المدرسة بعيدة عن منازل الأطفال مما 
بينما �ف

رت أو  يجعل الذهاب اليها بأمان أمرا صعبا. بالضافة اىل ذلك فقد ترصف

بية، تش�ي التقديرات اىل ان  دمرت العديد من المدارس. ووفقا لوزارة ال�ت

ف كل أربع مدارس –  ما مجموعه 4,676 مدرسة – أو مدرسة واحدة من ب�ي

ي سوريا وتم تصنفها عىل أنها غ�ي عاملة. ان هذه 
رت من الأزمة �ف قد ترصف

رة و/أو يتعذر وصول نظام  المدارس أما تستخدم كمالجئ، أو أنها مترصف

التعليم الرسمي اليها.

/syrianeducation.org.sy/ecurricula نت، قم بزيارة الكتب المدرسية متوفرة عىل شبكة الن�ت  141

الغرض من هذا التصنيف هو اعطاء فهم عام للموقف عىل الرغم من زيادة تعقيد الوضع الحقيقي.  142

رت أو دمرت. ي اما ترصف
ي أن لديهم عدد من المدارس ال�ت

ي مرحلة ما، مما يع�ف
من المهم التأكيد عىل أن العديد من هذه المالذات الآمنة النسبية قد عانت من العنف �ف  143
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ي حلب وريف دمشق من المناطق 
تعت�ب مدينة حمص وأجزاء من محافظ�ت

المتنازع عليها وبشدة وبالتاىلي فقد فر الكث�ي من الناس اىل مناطق أك�ث 

ي 
ف حو�وا آخرين بسبب القتال الدائر. توجد 347 مدرسة �ف ي ح�ي

أمنا، �ف

ي 
ي تعت�ب غ�ي عاملة. كما توجد 347 و 489 مدرسة �ف

محافظة حمص وال�ت

رت أو  ي أما دمرت أو ترصف
، وال�ت ي حلب وريف دمشق عىل التواىلي

محافظ�ت

ي تقع تحت 
تم استخدامها كمالجئ. ويقال أنه قد تم تحويل المالجئ ال�ت

ي بعض مناطق محافظة حلب144.
الأرض اىل مدارس لالأطفال �ف

ي كل من حماة 
تعمل منظمة انقاذ الطفولة )STC( ضمن 40 موقعا �ف

ي الدرجة الأوىل مع المجتمعات 
وإدلب وشمال حلب وهي تعمل �ف

ي توفرها المجتمعات 
ي مبا�ف

المحلية وتقدم التعليم لـ 70,000 طفل �ف

المحلية. ويستند استخدام المناهج الدراسية السورية الرسمية عىل 

تفضيل المجتمعات المحلية حيث توفر منظمة انقاذ الطفولة المواد 

ك لدارة المدرسة خيار التعامل مع المواد الأك�ث  الدراسية الأساسية وت�ت

ي مقابالت مختلفة أجريت
بية الوطنية والتاريخ. و�ف  حساسية مثل ال�ت

من أجل هذه الدراسة أفاد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن الدافع 

ي المناطق المتنازع 
وراء تفضيل المناهج الدراسية السورية الرسمية �ف

 عليها هو الحاجة اىل الحصول عىل شهادة إتمام وانهاء الدراسة

 وبسبب الخوف من احتمال أن يكون الأطفال أك�ث عرضة للهجوم

ي تم تنقيحها من قبل 
اذا درسوا احدى إصدارات المناهج السورية ال�ت

جماعة المعارضة145.

ي المناطق الخاضعة لسيطرة الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية،
 و�ف

ي تقديم الخدمات التعليمية العامة 
بية �ف تزيد صعوبة عمل وزارة ال�ت

بسبب تقيد حركة موظفيها. ويؤدي هذا اىل جعل عملية جمع المعلومات 

التعليمية أمرا صعبا وبالتاىلي يتم التخطيط عىل أساس الأدلة. وعىل غرار 

ف )المناطق الآمنة نسبيا تحت سيطرة الحكومة والمناطق  ف السابقت�ي الفئت�ي

رت العديد من المدارس الموجودة  المتنازع عليها(، فقد دمرت أو ترصف

ضمن مناطق معينة تقع تحت سيطرة الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية 

ي المناطق الآمنة نسبيا اىل مالجئ
 ونتيجة لذلك تحولت المدارس �ف

. ف ليواء النازح�ي

ف  ي وضع التعليم، وبالمقارنة مع الفئت�ي
وتعزى الختالفات الأخرى �ف

، اىل الجهات الفاعلة المسيطرة عىل توف�ي التعليم. ف  السابقت�ي

ي تسيطر 
ي المناطق ال�ت

حيث غالبا ما تستمر الخدمات التعليمية �ف

عليها الجماعات المعتدلة وذلك باستخدام المناهج الدراسية السورية 

بية  الرسمية. ومع ذلك فقد تم حذف بعض المواد التدريسية مثل ال�ت

ي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحكومة 
الوطنية والتاريخ لأنها تعت�ب من المواد ال�ت

ي مناطق أخرى هي 
ي ل تزال تدرس �ف

الحالية. ان المواد الوحيدة ال�ت

ي الرياضيات 
ية والفرنسية بالضافة اىل ماد�ت ف اللغات العربية والنجل�ي

والعلوم لأنها تعت�ب من المواد المحايدة سياسيا. وغالبا ما تتضمن 

ي 
وط الأخرى حظر استخدام العلم السوري وصورة الرئيس �ف ال�ث

ي محافظة 
ف الواقعتان �ف ي بلدات تلبيسة والرس�ت

المدارس كما هو الحال �ف

ي المناطق 
حمص. ولكن من الصعب ان تبقى المدارس مفتوحة �ف

الخاضعة لسيطرة الجماعات السالمية والجماعات الأك�ث تشددا كما 

ل تسمح بعض الجماعات المسلحة بالفصول الدراسية المختلطة 

أو باستخدام بعض الكتب المدرسية الرسمية مثل الكتب المدرسية 

ي تدريس مادة الدين.
المستخدمة �ف

ي 
لقد بدأت بعض المدارس بتدريس اللغة الكردية كمادة تدريسية �ف

ف أصبحت اللغة  ي ح�ي
المناطق الكردية الواقعة ضمن محافظة الحسكة �ف

ف غ�ي  ي مدارس أخرى مما منع الأطفال النازح�ي
الكردية هي لغة التدريس �ف

ف باللغة الكردية من التسجيل فيها. الناطق�ي

ي 
من غ�ي الممكن إدارة المتحانات الرسمية للصفوف الدراسية 9 و 12 �ف

ي بعض المناطق ل يتمكن الطالب من اداء المتحان ال اذا 
كل مكان. و�ف

تمكنوا من السفر اىل محافظة أخرى. تسيطر الجماعات السالمية عىل 

كاء قطاع  بية ورسث محافظة الرقة وبالتاىلي تكون امكانية وصول وزارة ال�ت

ي 
التعليم اىل المحافظة محدودة. كما واجهت بعض مناطق محافظ�ت

حلب وريف دمشق مشاكل مماثلة.

ي للصف
بية اىل أن المتحان النها�أ  وتش�ي الأدلة المنقولة من وزارة ال�ت

بية ومديرياتها  ي آيار من عام 2014. فقد تعاونت وزارة ال�ت
9 قد أجري �ف

ي نقل 
ي دمشق وعن كثب مع المجتمعات المحلية وساعدت �ف

بوية �ف ال�ت

ي كانت تحت الحصار 
ق الغوطة ال�ت حواىلي 1,000 طفل خارج منطقة رسث

ي منطقة آمنة.
ي �ف

ي المتحان الوط�ف
لكي يتمكنوا من المشاركة �ف

ف خالل الأزمة  وط اللتحاق. نظرا لرتفاع نسبة الأطفال النازح�ي �ش

ي أيلول من عام 1462012 
بية مرسوم �ف الجارية، فقد أصدرت وزارة ال�ت

ي 
بية وجميع مدراء المدارس عىل قبول الطالب �ف لتشجيع مديريات ال�ت

ي حوزتهم 
المدارس العامة عند بداية العام الدرا�ي ح�ت لو لم يكن �ف

الوثائق المدرسية الرسمية والزي المدر�ي وان يتم وضع مدراء المدارس 

اف وتفتيش القسم  ف تحت ارسث الذين رفضوا استقبال الطالب النازح�ي

بية. ي وزارة ال�ت
المسؤول �ف

بية الجراءات التالية لتسجيل أو اعادة تسجيل الطلبة  وضعت وزارة ال�ت

الذين فقدوا وثائقهم الرسمية أو شهاداتهم المدرسية:

ي سن الدراسة تقديم طلب 
عىل أولياء الأمور الذين لديهم أطفال �ف  •

للحصول عىل الوثائق المدرسية الرسمية.

ي الرصد، 29 كانون الول 2014.
الخطيب، م.، "مالجئ حلب أصبحت مدارس تحت الأرض"، �ف  144

ي 4 نيسان 2014. منظمة إنقاذ الطفولة، 2014.
ي غازي عنتاب �ف

مناقشة المجموعة المحورية مع أربع منظمات غ�ي حكومية دولية �ف  145

ف ماديا من  ي المدارس من دون الزي المدر�ي الموحد وعدم مطالبة الطالب غ�ي المتمكني�ي
مرسوم رقم )1( 2053/543، 6 أيلول من عام 2012: ليتم قبول الأطفال �ف  146

جلب القرطاسية.
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ي تقع ضمن 
مطلوب تقديم وثيقة القامة الرسمية لبيان المدرسة ال�ت  •

ي يعيش فيها الطفل.
المنطقة ال�ت

مطلوب تقديم وثائق الحالة المدنية للطفل من السجالت  • 

المدنية الرسمية.

ي ينوي أولياء 
مطلوب وثيقة مصدقة من قبل مدير المدرسة ال�ت  •

الأمور تسجيل أطفالهم فيها. 

ف الصف الدرا�ي  مطلوب تقديم تسلسل الفصل الدرا�ي الذي يب�ي  •

للطفل أو تقديم سجالت المدرسة. 

شهادة المدرسة لمرحلة التعليم المتوسط، واعادة إصدار الشهادة   •

الثانوية اذا كانت متوفرة.

ف  يسمح لالأطفال اداء اختبار تحديد مستوى تعليمهم وبالتاىلي تأم�ي

ي حال عدم توفر الوثائق المطلوبة. هناك مراكز مؤهلة 
قبولهم �ف

ي بدورها توضح 
لتقديم اختبارات أو امتحانات تحديد المستوى وال�ت

وتحدد مستوى الصف الدرا�ي المناسب للطفل. الأطفال الذين فاتتهم 

سنوات الدراسة أو الذين لم يلتحقوا بالمدرسة من قبل لديهم فرصة 

تقديم طلب لاللتحاق بدورات التعليم الم�ع ودورات تعويض المواد 

ي فاتتهم ومن ثم يسمح لهم باداء المتحان الرسمي أو 
والدروس ال�ت

اختبار تحديد المستوى. لقد ذكر بعض أولياء الأمور أثناء اجراء البحث 

ي 
ي لهذه الدراسة أن مدراء المدارس يرفضون تسجيل الأطفال �ف

الميدا�ف

المدرسة بسبب محدودية قدرة المدرسة عىل استيعاب الوافدين الجدد 

ي محافظة 
ي دمشق وطرطوس. �ف

ي بعض المحافظات مثل محافظ�ت
�ف

ي الصف الدرا�ي 
طرطوس عىل سبيل المثال، يجلس أك�ث من 70 طالب �ف

الواحد الذي تبلغ سعته الستيعابية القصوى 35 طالبا فقط.

املناجه الدراسية  2.3

ات أو التعديالت اساسية عىل محتوى  لم يتم ادخال اية تغي�ي

ي 
ي تسيطر عليها الحكومة �ف

ي المناطق ال�ت
المناهج الدراسية السورية �ف

ي 
ي المناطق ال�ت

ف ان الوضع مختلف �ف ي ح�ي
أعقاب اندلع الأزمة الحالية. �ف

تسيطر عليها الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية. ووفقا لموظفي التعليم 

ي لم يتم 
الحكومي الذين أجريت معهم مقابالت خالل البحث الميدا�ف

ادخال أي تعديالت محددة عىل المناهج الدراسية الوطنية والمواضيع 

. ومع ذلك اجريت تعديالت عىل المنهج الدرا�ي  ف ف الماضي�ي خالل العام�ي

ي كانت فيها مديريات التعليم لتزال عاملة، 
ي المناطق ال�ت

للصف 8. و�ف

ي سبيل اتباع المناهج 
ي وسعها �ف

كانت المدارس العامة تبذل كل ما �ف

ي ذلك الدراسات السالمية. ومع ذلك أجريت 
الدراسية الوطنية بما �ف

ي خطة التعليم عىل مستوى المدارس.
ات �ف  العديد من التغي�ي

 حيث تم تخفيض ساعات التدريس وحذف بعض المواد التدريسية

)مثل مادة التاريخ(.

ي مركز المدينة 
ي تقع �ف

ي محافظة حلب، اضطرت بعض المدارس ال�ت
و�ف

ف من  ي تلقت تدفقا لعداد من الأطفال النازح�ي
)منطقة آمنة نسبيا( وال�ت

ي المدارس من 
ف �ف ت�ي ي المحافظة اىل اتباع نظام الف�ت

المناطق الأخرى �ف

ة  ي عدد الطالب. ولأسباب أمنية، تعمل الف�ت
اجل استيعاب الزيادة �ف

ة الثانية من الساعة  الأوىل من الساعة 8:00 وح�ت الساعة 11:30 والف�ت

ي أنه قد تم تخفيض ساعات 
12:00 وح�ت الساعة 03:00 وهذا يع�ف

التدريس لمدة نصف يوم لجميع الطالب. لم يتمكن العديد من الأطفال 

ي العام الدرا�ي 2012 / 2013.
ي حلب من الذهاب اىل المدرسة �ف

 �ف

ي المدارس 
ف �ف ي سوريا، وصل عدد الأطفال المسجل�ي

وقبل حدوث الأزمة �ف

اع والعنف  ف ي حلب اىل 1.2 مليون طفل. لقد عطل ال�ف
البتدائية والثانوية �ف

المكثف وبشدة امكانية وصول الأطفال اىل التعليم حيث تد�ف عدد 

ي المدارس اىل 455,000 – وهو انخفاض حاد بنسبة 
ف �ف الأطفال المسجل�ي

ي المحافظة بمقدار 62٪.
اللتحاق �ف

ي تسيطر عليها الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية، فيختلف 
ي المناطق ال�ت

أما �ف

ي المناطق 
محتوى المناهج الدراسية واىل حد ما عن ما يتم استخدامه �ف

ي جاءت من المناطق المتنازع 
ي تسيطر عليها الحكومة. ووفقا لالأرس ال�ت

ال�ت

ي حلب، فقد حذفت مواضيع معينة من المناهج الدراسية 
عليها �ف

ي تحمل طابعا سياسيا. كما تم حذف مادة 
وخاصة تلك المواضيع ال�ت

ي تعت�ب مادة تدريسية تستند عىل 
ي محافظة حلب وال�ت

بية الوطنية �ف ال�ت

وجهات نظر الأطراف الداعمة للحكومة. وخصصت المزيد من ساعات 

ف الأطفال من حفظ القرآن  التدريس لمادة الدين السالمي من اجل تمك�ي

الكريم بدل من ذلك. تم تعديل محتوى مادة التاريخ الحديث لتشمل 

قصص ومعلومات عن "أبطال الثورة".

افاد الأشخاص الذين اجريت مقابالت معهم أنه يتم تدريس المناهج 

ي المناطق 
ي تقع �ف

ي العديد من المدارس ال�ت
الدراسية السورية الرسمية �ف

ي 
ي العراق والشام )ISIS( �ف

ي يسيطر عليها تنظيم الدولة السالمية �ف
ال�ت

ف  ي قام بها المعلم�ي
سوريا بعد ادخال بعض التعديالت الطفيفة ال�ت

بية147. ولكن هناك تقارير مختلفة  الذين تم توظيفهم من قبل وزارة ال�ت

 )ISIS( ي العراق والشام
عن كيفية تعامل تنظيم الدولة السالمية �ف

ي سيطروا عليها. عىل سبيل المثال 
ي المناطق ال�ت

مع قضايا التعليم �ف

ي تمثل قاعدة تواجد تنظيم الدولة السالمية 
ي محافظة الرقة، وال�ت

�ف

مجة بشأن نظام  ي العراق والشام )ISIS(، فقد أصدروا تعليمات م�ب
�ف

التعليم الذي يسعون جاهدين لتحقيقه مثل منع تدريس الموسيقى 

بية الوطنية والدراسات الجتماعية والتاريخ والتعليم الذي يتضمن  وال�ت

بية الدينية السالمية  الفنون والرياضة والفلسفة وعلم النفس وال�ت

والمسيحية. حيث تم استبدالها جميعا بمواد أخرى اضيفت من قبل 

ات  ف تتعلق التغي�ي ي ح�ي
امج التابعة للدولة السالمية. �ف مديرية ال�ب

الأخرى باللغاء التام لسم "الجمهورية العربية السورية" واستخدام 

سالمية' بدل عنه وبحذف كل الصور والأمثلة من مواد  اسم 'الدولة الإ

ي 4 نيسان 2014.
ي غازي عنتاب �ف

مناقشة المجموعة المحورية مع أربع منظمات غ�ي حكومية دولية �ف  147
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ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص30
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ي ل تتوافق 
ياء وال�ت ف ف من مواد الكيمياء والف�ي الرياضيات والعلوم والقوان�ي

يعة السالمية ورؤية وتصور العالم148. مع تفس�ي ال�ث

ي من عام 2014، نظم تنظيم 
ين الثا�ف ين الأول وت�ث ي شهري ت�ث

و�ف

ي العراق والشام )ISIS( تدريبا دينيا استمر لمدة 
الدولة السالمية �ف

ي المناطق الخاضعة 
ف الذين يقومون بالتدريس �ف ف لجميع المعلم�ي يوم�ي

 )ISIS( ي العراق والشام
لسيطرتهم. كما أعلن تنظيم الدولة السالمية �ف

ي تستمر 
أيضا أنه ينبغي عىل كل معلم ان يحرصف الدورة التدريسية ال�ت

ف ومدراء  ط مسبق للتدريس ودفع الرواتب. رفض المعلم�ي لمدة شهر ك�ث

بية المركزية  المدارس الذين ل يزالون يستلمون رواتبهم من قبل وزارة ال�ت

ي جميع 
ابهم عن العمل )تقريبا �ف الخضوع لذلك التدريب واعلنوا إ�ف

مدارس محافظة حماة وحلب والحسكة(. أصدر تنظيم الدولة السالمية 

ي 
ين الثا�ف ي ت�ث

ي العراق والشام )ISIS( اللوائح المدرسية الجديدة �ف
�ف

من عام 2014 كما أعلنوا عن القيام بتنقيح المناهج الدراسية السورية 

ف أحد قادة تنظيم  "الكافرة". لقد شملت اللوائح المدرسية الجديدة تعي�ي

اف عىل والتأكد من امتثال  ي العراق والشام )ISIS( لالرسث
الدولة السالمية �ف

 )ISIS( ي العراق والشام
جميع المدارس للوائح تنظيم الدولة السالمية �ف

ي تخصص ثالث 
وتقليص اليوم الدرا�ي ليصبح لمدة خمس ساعات وال�ت

ام الفتيات بارتداء الحجاب  ف ي بالضافة اىل ال�ت
ساعات منها للتعليم الدي�ف

ف والطالب. ف لكل من المعلم�ي ف الجنس�ي وتغطية وجوههم والفصل ب�ي

وأما فيما يتعلق بتنقيح المناهج الدراسية، فتستند المناهج الدراسية 

المنقحة عىل الدراسات الدينية الوهابية-السلفية-الحنبلية والدولة 

ف بها  السالمية أو الخالفة بدل من الدول العربية والسالمية المع�ت

ي تم جمعها 
عىل أساس حدودها الوطنية الحالية. ووفقا للمعلومات ال�ت

ي 
ي المناطق ال�ت

ي تركيا، لتقوم الغالبية العظمى من الأرس المتواجدة �ف
�ف

)ISIS( ي العراق والشام
 يسيطر عليها تنظيم الدولة السالمية �ف

ف اي من  بارسال أطفالها اىل المدرسة لنهم يدركون بأنه لن تع�ت

ي سيحصل 
ي الخارج بتلك الشهادات ال�ت

ي سوريا أو �ف
الجامعات والكليات �ف

عليها أطفالهم149.

ي برامج 
يتم استخدام واتباع المناهج الدراسية السورية الرسمية �ف

ي تعيش فيها الأرس والأطفال 
ي داخل المالجئ ال�ت

التعليم التعويىصف

بية الذين تمت  ي سوريا. ووفقا لمسؤوىلي وزارة ال�ت
ف داخليا �ف النازح�ي

، فانه ليوجد اي إذن أو ترصيح  ي
مقابلتهم خالل عملية البحث الميدا�ف

 رسمي لعقد تلك الدورات التعويضية أو ال�يعة داخل المالجئ.

ف بأقرب دورات تعويضية أو برامج  ومع ذلك يلتحق العديد من المتعلم�ي

امج  ي المالجئ. عادة ما تدار هذه الدورات وال�ب
للتعليم الم�ع المتاحة �ف

ي المسجلة 
من قبل المنظمات غ�ي الحكومية ومنظمات المجتمع المد�ف

بية ووزارة الشؤون الجتماعية حيث تسمح كل منهم بهذا  لدى وزارة ال�ت

النوع من الأنشطة داخل المالجئ.

بية ومنظمة اليونيسف والأونروا باجراء المراجعة  قامت كل من وزارة ال�ت

ي وضعت أصال من قبل الأونروا 
ي وال�ت

كة لمواد التعلم الذا�ت المش�ت

ف وذلك استجابة لعدم مقدرة  ف الالجئ�ي لمساعدة الأطفال الفلسطيني�ي

ف من الذهاب اىل المدرسة بسبب  ة من الأطفال السوري�ي اعداد كب�ي

. ثم قاموا بعد ذلك بتنقيح مواد التعلم  وح الداخىلي ف انعدام الأمن وال�ف

ي تماشيا مع المناهج الدراسية السورية الرسمية بعد ان تمت 
الذا�ت

بية. وتم أقرار واعتماد  اضافة بعض المدخالت التقنية من قبل وزارة ال�ت

ي تضم أربع مواد تدريسية للصفوف 1 اىل 6، 
ي ال�ت

مواد التعلم الذا�ت

بية. تم تصميم  وستة مواد تدريسية للصفوف 7 اىل 9 من قبل وزارة ال�ت

ي الدراسة سواء 
ي لتشجيع الأطفال عىل الستمرار �ف

برنامج التعلم الذا�ت

ي 
ي مراكز التعلم المجتمعية باستخدام مواد التعلم الذا�ت

ل أو �ف ف ي الم�ف
�ف

حيثما أمكن ذلك ح�ت لو لم يتمكنوا من الوصول اىل المدارس العامة أو 

مركز المنظمات غ�ي الحكومية. لقد وضعت منظمة اليونيسف المبادئ 

اك ومشاركة المجتمع  التوجيهية التنفيذية الوطنية بحيث يكون ارسث

المحىلي فيها جزءا ل يتجزأ من ادارة وتنفيذ وعملية رصد وتقييم هذا 

ي هو نهج مبتكر ووثيق الصلة بالسياق 
نامج. ان برنامج التعلم الذا�ت ال�ب

ي الوصول اىل المناهج 
يهدف اىل مساعدة الأطفال خارج المدرسة �ف

ي يصعب الوصول 
ي المناطق ال�ت

الدراسية الرسمية ومواصلة التعلم ح�ت �ف

اليها.

ن والطالب. لقد تغييب  ي المناهج الدراسية لكل من المعلم�ي
صعوبات �ن

ف عن عدة فصول دراسية لمدة سنة أو  عدد كب�ي من الأطفال السوري�ي

وح المستمرين. وينطبق هذا وبشكل  ف اع وال�ف ف ف وذلك بسبب ال�ف سنت�ي

ي العديد 
خاص عىل الأطفال الذين نزحوا اىل مناطق اخرى. كما ويعا�ف

ي اعداد الكتب المدرسية والمواد 
ف أيضا من وجود نقص �ف من النازح�ي

التعليمية والتدريسية الأساسية. كما ان معرفتهم المتعلقة بمواد دراسية 

معينة وأدائهم الأكاديمي أقل نسبيا بالمقارنة مع أقرانهم الذين لم 

ي محافظة طرطوس، 
ف الذين تمت مقابلتهم �ف حوا. ووفقا للمعلم�ي ف ي�ف

حوا أعىل نسبيا منه  ف فان الأداء الأكاديمي لطالب المحافظة الذين لم ي�ف

لأولئك الطالب الذين نزحوا من المحافظات الأخرى.

ي المناطق الخاضعة لسيطرة الجهات الفاعلة 
ي تعيش �ف

ي الأرس ال�ت
تعا�ف

غ�ي الحكومية من العديد من الصعوبات الجتماعية والقتصادية ومن 

انعدام الأمن. اضطر العديد من الأطفال الذين نزحوا من منازلهم اىل 

التوقف عن الدراسة وعدم متابعة تعليمهم اما بشكل دائم أو مؤقت. 

تذمر بعض أولياء الأمور والأطفال الذين تمت مقابلتهم من كون 

ي محافظة الرقة "، 28 آب 2014،
التميمي،أ.ج.، "لوائح الدولة السالمية للتعليم �ف  148 

 www.aymennjawad.org/2014/08/the-islamic-state-educational-regulations-in؛ روبنسون، جوليان، "ألغى تنظيم الدولة السالمية جميع
ي ديىلي ميل أولين،

ي المدارس لن كل العلم يعود للخالق"، �ف
ب �ف ي المدارس السورية لنه ليجب تدريس ح�ت جدول الرصف

 الدروس ماعدا الدراسات السالمية �ف
، اوليفر، ف ي من عام www.dailymail.co.uk/news/article-2825451/Islamic-State-shuts-schools-eastern-Syria.html 2014؛ ل�ي

ين الثا�ف  7 ت�ث
ي 2014،

ين الثا�ف ي العراق والشام يعمل عىل وضع مناهج السالم الجديد فقط" 8 ت�ث
 "تغلق المدارس السورية لن تنظيم الدولة السالمية �ف

ي
 www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/11/08/Syria-School-Closures-ISIS-Koran-Teaching-Only؛ الس، رشا، "تغلق الدولة السالمية المدارس �ف

ي 2014،
ين الثا�ف ق سوريا" المستقلة، 7 ت�ث  رسث

www.independent.ie/world-news/middle-east/islamic-state-shuts-down-schools-in-eastern-syria-30726961.html
السابق.  149
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ي سوريا الدعم النفسي والجتماعي للطالب ويدرون المهام الدارية مثل رصد حضور الطالب. اخذت الأرقام من خطة 
ي المدارس �ف

ف �ف ف الجتماعي�ي يقدم الأخصائي�ي  150

الستجابة النسانية لسوريا، 2014.
خطة الستجابة النسانية لسوريا، 2014.  151

ي 4 نيسان 2014.
ي غازي عنتاب �ف

مناقشة المجموعة المحورية مع أربع منظمات غ�ي حكومية دولية �ف  152

ي غالبا ما تكون حدثا صعبا لم يتم التعب�ي عنها من قبل
ي وال�ت

يش�ي التفريغ العاطفي اىل التعب�ي عن مشاعر تتعلق بالما�ف  153

خدمات التعليم الحالية غ�ي كافية أو مناسبة لالأطفال الأك�ث هشاشة 

ي أدائهم 
ف �ف ات من الدراسة أو الأطفال المتلكئ�ي الذين تغييبوا عن ف�ت

الأكاديمي.

ي سوريا ومنذ 
بية �ف . لقد فقدت وزارة ال�ت ن ن وتدريب المعلم�ي المعلم�ي

بداية الأزمة أك�ث من 52,500 )٪22( معلما ومعلمة و 523 )18٪( 

ف داخل البالد وخارجها اىل  اخصائيا اجتماعيا150. وأدى تنقل المعلم�ي

ي بعض المناطق واىل 
ي أعداد الهيئة التدريسية �ف

حدوث نقص حاد �ف

ي مناطق أخرى. فعىل سبيل المثال فقدت محافظة 
وجود فائض منهم �ف

ف يوجد 4,800 معلم وموظف  ي ح�ي
الحسكة أك�ث من 1,600 معلم �ف

ي محافظة الالذقية151.
ي �ف

اداري نازح اضا�ف

أعدت العديد من المنظمات غ�ي الحكومية دورات تعريفية وتدريبية 

ف من أجل تنمية قدراتهم عىل تقديم الدعم النفسي والجتماعي  للمعلم�ي

لالأطفال. أجري التدريب والدورات عىل يد مجموعة من المستشارين 

ف مع  ف العامل�ي ي بدورها ركزت عىل المعلم�ي
ف وال�ت ف والمتخصص�ي المدرب�ي

ة الحجم ولم تشمل جميع  ف ولكن الدورات كانت صغ�ي الأطفال النازح�ي

ف كما انها لم تحتوي عىل مادة  ف مع الأطفال النازح�ي ف العامل�ي المعلم�ي

تدريبية موحدة. ونتيجة لذلك، واستجابة لتلك المشكلة، وضعت منظمة 

اليونيسف الوحدات التدريبية الموحدة لتقديم الدعم النفسي لالأطفال. 

ف الذين اعتادوا التطوع للعمل لدى  سيتم الآن تدريب بعض المعلم�ي

ي الأخرى عىل الدعم 
المنظمات غ�ي الحكومية ومنظمات المجتمع المد�ف

ي التعامل 
ورية �ف النفسي والجتماعي وتزويدهم بالمهارات العملية الرصف

ف الذين قد يحتاجون اىل الدعم النفسي والجتماعي. مع الأطفال النازح�ي

وبالضافة اىل ذلك قامت بعض المنظمات غ�ي الحكومية مثل منظمة 

انقاذ الطفولة ولجنة النقاذ الدولية )IRC( بدمج المهارات الحياتية 

ف ضمن التدريب التأسيسي الخاص  والدعم النفسي والجتماعي للمعلم�ي

امج التدريبية  . واستمرت الجهود الرامية اىل تنسيق وتوحيد ال�ب ف بالمعلم�ي

ي آذار من عام 2014 من أجل تقديم )من خالل جميع المنظمات غ�ي 
�ف

.152 ف الحكومية( حزمة تدريبية موحدة لجميع المعلم�ي

ي محافظة 
ي داريا، وهي منطقة تقع �ف

ي أجريت �ف
كشفت المقابالت ال�ت

ي تسيطر عليها الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية،
 ريف دمشق وال�ت

ف هناك يقدمون الدعم لبعضهم البعض ويتعاملون مع  أن المعلم�ي

الضغط والمحنة النفسية والجتماعية و"التفريغ العاطفي"153 الذي 

ف  رين. كما يعمل معلمي المدارس والخصائي�ي ي منه الطالب المترصف
يعا�ف

ي مناطق اخرى غ�ي خاضعة لسيطرة الحكومة عىل تقديم 
ف �ف الجتماعي�ي

الدعم المجتمعي والفردي استجابة لالحتياجات النفسية والجتماعية 

ي حلب 
ف �ف لالأطفال. ولكن لم يتم تخصيص أي دورات تدريبية للمعلم�ي

خالل السنوات القليلة الماضية. وعىل الرغم من معانات العديد من 

الأطفال من الضغط والمحنة النفسية والجتماعية بسبب أستمرار العنف 

ف  والقصف المدفعي والقصف بالقنابل يوما بعد يوم، لم يتمكن المعلم�ي

هناك من تقديم أي دعم نفسي واجتماعي لالأطفال. ل توجد أية خطة 

ف وخاصة فيما  عمل عىل مستوى الحكومة أو المنطقة لتدريب المعلم�ي

يتعلق بتقديم الدعم النفسي والجتماعي لالأطفال. ومع ذلك ع�ب أولياء 

الأمور عن عدم قدرتهم عىل التعامل مع الشدة النفسية والجتماعية 

ي منها أطفالهم عندما يمرون ببعض المشاكل النفسية 
ي يعا�ف

ال�ت

ي حلب "جاء والد طفلة اىل 
والجتماعية. ذكر احد مدراء المدارس �ف

ي الصف أو عىل الأقل 
ي اذا كان بامكانه البقاء مع ابنته �ف

المدرسة وسأل�ف

انتظارها عند بوابة المدرسة من اجل تقديم الرعاية والحماية لها."

بية والمنظمات  امج التعليمية الأخرى. تعمل كل من وزارة ال�ت ال�ب

ي السوري  غ�ي الحكومية والمنظمات المجتمعية والهالل الأحمر العر�ب

اكة مع وكالت الأمم المتحدة عىل توف�ي التعليم  ي اطار ال�ث
)SARC( و�ف

ي ودورات التعليم الم�ع داخل وخارج المالجئ ضمن 
التعويىصف

ي ذلك "المناطق الساخنة ". 
ي تسيطر عليها الحكومة بما �ف

المناطق ال�ت

بية ومنظمة اليونيسف النوادي  فعىل سبيل المثال تدير كل من وزارة ال�ت

فيهية كجزء من  ي والأنشطة ال�ت
المدرسية )مزيج من التعليم التعويىصف

ي تمكنت من الوصول 
الدعم النفسي والجتماعي المقدم لالطفال( وال�ت

ي ذلك 
ي محافظات حلب والرقة ودير الزور بما �ف

لأك�ث من 45,000 طفل �ف

كاء تعليم  ي تقع ع�ب الخط حيث ل يوجد هناك رسث
ي مناطق ال�ت

الأطفال �ف

من المنظمات غ�ي الحكومية.

ي المناطق الساخنة 
والأهم من ذلك، ينال التعليم الكث�ي من التقدير �ف

ي تسيطر عليها الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية ولذلك ل يزال بامكان 
ال�ت

ي المدارس العامة الوصول اىل المجتمعات المحلية وتشغيل 
ف �ف المعلم�ي

ي يصعب 
ي المحافظات ال�ت

وادارة النوادي المدرسية والتواري عن النظار �ف

بية والمجتمعات. الوصول اليها. أنها مبادرة قيمة من قبل وزارة ال�ت

ي العيادات 
تقدم وزارة الشؤون الجتماعية دورات التعليم الم�ع �ف

ي تقع بالقرب 
والمساجد والكنائس والقاعات الرياضية والمراكز الأخرى ال�ت

ي التقدم للحصول عىل 
من المالجئ لجميع الطالب الذين يرغبون �ف

 المتحانات الرسمية أو اختبار تحديد المستوى لاللتحاق بالمدرسة.

ف  ورغم ان الدورات تتبع المناهج الدراسية الوطنية، ال انها غ�ي مع�ت

بية. بها من قبل وزارة ال�ت

رين من الأزمة. عىل الرغم من قوة  تقديم الدعم للطالب المترصن

ف وقدرتهم عىل التأقلم مع تغ�ي وضعهم،  العديد من الأطفال السوري�ي

ي المجتمعات والمدارس 
ال انهم يواجهون عدد من الصعوبات �ف

ف والطالب. ف الذي يواجهونه من قبل المعلم�ي  الجديدة مثل التمي�ي

 ونتيجة لذلك ل تقبل بعض المدارس الأطفال الك�ث هشاشة،
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 كما ان كث�ي من الأطفال ليسوا عىل استعداد للعودة اىل المدرسة.

بية ومنظمة اليونيسف  ونظرا لهذا الوضع، تعمل كل من وزارة ال�ت

ي الآن عىل تقديم 
والمنظمات غ�ي الحكومية ومجموعات المجتمع المد�ف

البيئات الآمنة والمساعدة عىل التعلم لالأطفال داخل وخارج البيئة 

بية ومنظمة  المدرسية عىل حد سواء. وكما لحظنا، دعمت وزارة ال�ت

ف  ي العديد من المحافظات لتمك�ي
اليونيسف إنشاء النوادي المدرسية �ف

ي والأنشطة 
ف من حضور دورات التعليم التعويىصف الأطفال النازح�ي

فيهية. وبالضافة اىل ذلك اعدت المنظمات غ�ي الحكومية ومجموعات  ال�ت

ي توفر 
ي مراكز التعليم بالتعاون مع النوادي المدرسية ال�ت

المجتمع المد�ف

. ف ي وصفوف التعليم الم�ع لالأطفال النازح�ي
التعليم التعويىصف

ي تقدمها وزارة 
تتفق الدورات التعويضية ودورات التعليم الم�ع ال�ت

هم مع المناهج الدراسية الوطنية. بية ومنظمة اليونيسف وغ�ي  ال�ت

ي يحتاجها الأطفال 
ولكن لم يتم توف�ي جميع المواد التعليمية ال�ت

لمتابعة المناهج الدراسية. لقد ركزت هذه الدورات عىل اللغات 

ياء والكيمياء  ف ية والفرنسية( والرياضيات والعلوم والف�ي ف )العربية والنجل�ي

فيهية الرسم  والجغرافية وللصف الأول حرصا. وتشمل الأنشطة ال�ت

والموسيقى والرياضة كجزء من الدعم النفسي والجتماعي المقدم اىل 

رين من الأزمة. ولكي تكون هذه الدورات محايدة سياسيا،  الأطفال المترصف

بية الوطنية والتاريخ. فقد استبعدت مواد الدين وال�ت

ف والأطفال خارج المدارس، ايد اعداد الأطفال النازح�ي ف  ونظرا ل�ت

بية بتسهيل التسجيل المدر�ي  بية لمديريات ال�ت فقد أوعزت وزارة ال�ت

والتشجيع عىل التحاق الأطفال بمرحلة التعليم الأسا�ي خالل الأزمة. 

ف أيضا عىل تقديم  وبناءا عىل تلك التعليمات، يتم تشجيع المعلم�ي

ي 
ف لتشجيعهم عىل التسجيل �ف المعلومات لالأرس والأطفال النازح�ي

ف من دفع رسوم التسجيل ومن  المدرسة. تم اعفاء الأطفال النازح�ي

ورة تقديم الوثائق المدرسية  اء الزي المدر�ي ومن �ف ط اللزامي ب�ث ال�ث

الرسمية السابقة. كل ما ينبغي عىل الأطفال الذين ليملكون الوثائق 

الرسمية فعله هو اداء اختبار تحديد المستوى قبل اللتحاق بالمدرسة. 

ي اجتماعي يتعامل مع الأطفال الذين 
ي كل مدرسة عامة اخصا�أ

يوجد �ف

ي الجتماعي هو المسؤول
. ان الخصا�أ ي

 يحتاجون اىل الدعم الضا�ف

رين من الأزمة  عن الحتياجات النفسية والجتماعية لالأطفال المترصف

داخل المدارس.

ة تبذل داخل المالجئ من أجل توف�ي دعم  كما ان هناك جهود كب�ي

الأقران والدعم النفسي والجتماعي وتقييم احتياجات التعلم المسبقة 

الالزمة وذلك بمساعدة المنظمات غ�ي الحكومية ومتطوعي المجتمع 

ي السوري )SARC(. كما يساعد بعض  ي والهالل الأحمر العر�ب
المد�ف

ي 
ي المالجئ الأرس النازحة عىل تسجيل أطفالهم �ف

ف �ف ف المتطوع�ي المعلم�ي

أقرب مدرسة بل وأيضا تهيئتهم لداء اختبار المستوى.

ي عدة 
بيئة التعلم. عادة ما يشار اىل وجود العديد من المدارس �ف

ي الأثاث المدر�ي والكتب 
ي من وجود نقص �ف

ي تعا�ف
محافظات وال�ت

 المدرسية ومواد التعليم والتعلم. لقد أثر انخفاض قيمة العملة

ي البالد عىل تكلفة إنتاج 
المحلية السورية وتدم�ي المطابع المحلية �ف

المواد التعليمية مثل الكتب المدرسية وكتب التمارين. ونتيجة لذلك 

اء وطباعة الكتب المدرسية  بية تحمل تكاليف رسث ليمكن لوزارة ال�ت

الوطنية لجميع طالب المدارس البتدائية. وبالتاىلي فقد أوعزت وزارة 

ي بجمع الكتب المدرسية 
بية لجميع مديرياتها عىل الصعيد الوط�ف ال�ت

ي نهاية العام الدرا�ي
 المستعملة من طالب المدارس البتدائية �ف

ي العام الدرا�ي المقبل. ومع ذلك ل 
وإعادة توزيعها للطالب الجدد �ف

ي 
ك عدد من الطالب �ف ي الكتب المدرسية حادا، حيث يش�ت

يزال النقص �ف

ي أنه ل يمكنهم الدراسة باستخدام الكتاب
 كتاب واحد مما يع�ف

ل بأنفسهم. هناك حاجة ملحة لستكمال مواد ف ي الم�ف
 المدر�ي �ف

ي يوجد فيها عدد 
ي المناطق ال�ت

ي المدارس وخاصة �ف
التدريس والتعلم �ف

. ف كب�ي من الأطفال النازح�ي

؟ ما هو النادي المدرسي

فيهية  ي الفصول الدراسية التعويضية والستفادة من الدعم النفسي والجتماعي من خالل الأنشطة ال�ت
النادي المدر�ي هو المكان الذي يمكن لالأطفال فيه المشاركة �ف

ي 
ف تقدم بعض النوادي المدرسية الخرى أنشطتها �ف ي ح�ي

. تعمل بعض النوادي المدرسية داخل البناية المدرسية �ف ف ف المؤهل�ي ف الجتماعي�ي وتحت رعاية الخصائي�ي
ف داخليا. ي المالجئ المخصصة للنازح�ي

ي تديرها احدى المنظمات غ�ي الحكومية أو �ف
المراكز ال�ت

ف أداء الأطفال التعليمي وتمنعهم من الت�ب من  ي النوادي المدرسية اىل تحس�ي
ي تقدم �ف

ومن وجهة نظر أكاديمية ، تهدف الصفوف الدراسية التعويضية ال�ت
ون النوادي المدرسية من الدعم النفسي والجتماعي من خالل  المدرسة أو تساعدهم عىل اعادة اللتحاق بالمدرسة. وبالضافة اىل ذلك يستفيد الأطفال الذين يحرصف

فيه ومن احالتهم اىل خدمات متخصصة اذا لزم الأمر. التعلم المنظم ومن اللعب وال�ت

ي تعمل فيها تلك النوادي، 
ي المنطقة ال�ت

ف 5 اىل 17 سنة والذين يعيشون �ف اوح أعمارهم ب�ي ان النوادي المدرسية مجانية ومفتوحة لجميع الولد والفتيات الذين ت�ت
سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.

وتعطى الأولوية اىل:

ة من الزمن. الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة لف�ت  •

(؛ ف الأطفال الذين انتقلوا اىل المنطقة من أماكن أخرى )النازح�ي  •

الأطفال الذين ت�بوا من المدرسة.  •

ي المدرسة.
ي مستوى تحصيلهم العلمي �ف

الأطفال الذين يعانون من تد�ف  •
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ليتم استخدام سوى الوسائل التعليمية الأساسية جدا داخل الفصول 

الدراسية – السبورات السوداء والبيضاء والطباش�ي وأقالم الكتابة 

عىل السبورات البيضاء والمساطر وكتب التمارين. لقد تأثرت الفصول 

ي توجد داخل المالجئ أك�ث من ذلك بكث�ي من ناحية النقص 
الدراسية ال�ت

ي محافظات طرطوس 
ي المواد والوسائل التعليمية كما هو الحال �ف

�ف

ي 
ي العديد من المدارس �ف

وحمص ودير الزور وحلب ودمشق. تعا�ف

ي الكتب المدرسية وذلك بسبب الحصار 
محافظة حلب من نقص �ف

المفروض عىل النقل من واىل المحافظة. ووفقا لمعلمي وموظفي 

ي حواىلي ٪60 من المدارس من عدم 
التعليم الذين تمت مقابلتهم، تعا�ف

ي تزود بها. ومن النادر أن تجد أي نوع من أنواع 
كفاية الكتب المدرسية ال�ت

تكنولوجيا المعلومات والتصالت تستخدم داخل الفصول الدراسية 

ونية  ابتداءا من أجهزة العرض اىل أجهزة الكمبيوتر أو اية أجهزة الك�ت

نت(. أخرى )مثل نظام التعلم ع�ب الن�ت

منح الهشادات الدراسية واالعمتاد  2.4

ي ادارة نظام الوزارة للرقابة 
بية �ف بية عىل مديريات ال�ت تعتمد وزارة ال�ت

ف عن  ف الحكومي�ي المدرسية والتفتيش وبابالغ مسؤوىلي المدرسة والمسؤول�ي

احتياجات التعليم وبمراجعة لوائح التعليم ذات الصلة. ويهدف النظام 

اىل ضمان قيام المدارس العامة بتقديم الرعاية المناسبة لالأطفال 

ف والأطفال الذين يحتاجون  ي ذلك الطفال النازح�ي
الك�ث هشاشة بما �ف

ف ضعف  ي بهدف تحس�ي
اىل المساعدة )من خالل دعم التعليم التعويىصف

الأداء الأكاديمي لالأطفال، بالضافة اىل الدعم النفسي والجتماعي(.

ف للحصول عىل الشهادات الدراسية الوطنية  جميع الطالب مؤهل�ي

طالما أنهم درسوا المناهج الدراسية الرسمية واجتازوا اختبارات تحديد 

المستوى والمتحانات الرسمية. وكما لوحظ، تستخدم اختبارات تحديد 

ي المدرسة بسبب 
المستوى لمساعدة الأطفال الذين تأخروا باللتحاق �ف

ي 
ي تحديد مستوى تعليمهم )والذي قد يع�ف

وح وكذلك �ف ف اع وال�ف ف ال�ف

ي 
ف �ف ان عليهم أعادة السنة الدراسية(. يحق لجميع الأطفال الملتحق�ي

الفصول الدراسية الرسمية الحصول عىل نتائج المتحان وعىل نتائج 

التقييم الفصلية.

ي آيار وحزيران من 
تم منح الأطفال الذين غابوا عن المتحانات الرسمية �ف

ي الصفوف 9 و 12 فرصة اللتحاق بصفوف 
عام 2013 وخاصة الأطفال �ف

ي أو دورة التعليم الم�ع. وتمكنوا من اداء دورة 
التعليم التعويىصف

ي أيلول من عام 2013. 
اضافية من المتحانات قبل بدء العام الدرا�ي �ف

ي المنطقة المحا�ة من 
ف الموجودين �ف ف الفلسطيني�ي كما سمح لالجئ�ي

ي دمشق حيث 
موك بمغادرة المخيم لداء امتحان الصف 9 �ف مخيم ال�ي

 كانت الخدمات التعليمية لتزال متاحة خالل العام الدرا�ي
.1542014 / 2013

 ل يتم التصديق عىل نتائج الدورات التعويضية ودورات التعليم الم�ع

ما لم يؤدي الطالب المتحانات الرسمية الوطنية )اختبار تحديد 

المستوى والمتحانات الرسمية(. توفر المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية 

ي بعض المناطق المتنازع عليها تقارير الصف الدرا�ي 
والدولية �ف

ي تستخدم من 
ي نهاية العام الدرا�ي وهي تشبه تلك ال�ت

الخاصة بها �ف

قبل المدارس العامة. ولكن يتم توزيع تقارير الصف الدرا�ي هذه عىل 

بية.  مستوى المدرسة حيث أنها لم تصدر مركزيا من قبل وزارة ال�ت

ي المناطق المتنازع عليها، أشار الأشخاص الذين تمت مقابلتهم خالل 
و�ف

ي اىل أن الأرس قلقة بشأن أمن وسالمة أطفالهم سواء من 
البحث الميدا�ف

ي 
ي المراكز ال�ت

ي أعدتها الحكومة أو �ف
ي مراكز المتحانات ال�ت

تسجيلهم �ف

ي السوري155.
أعدها الئتالف الوط�ف

ي أجريت داخل 
بية بالدورات التعليمية ال�ت ف وزارة ال�ت وعموما، ل تع�ت

ي المراكز غ�ي التابعة للدولة. وبالتاىلي ل يمكن للطالب الذين 
المالجئ أو �ف

ف بها رسميا من قبل  أكملوا مثل هذه الدورات الحصول عىل شهادة مع�ت

الحكومة السورية. ولكن ينبغي عليهم اجتياز اختبار تحديد المستوى 

والمتحان الرسمي بدل من ذلك لكي يتم اصدار شهادة رسمية لهم.

اف حكومي بأية شهادة للتعليم الرسمي منحت من قبل أي  ليوجد اع�ت

من جماعات المعارضة باستخدام المناهج الدراسية السورية المنقحة 

ي تسيطر عليها الجهات الفاعلة غ�ي 
ي المناطق المتنازع عليها وال�ت

�ف

الحكومية. وعىل سبيل المثال، اديرت امتحانات الصفوف 9 و 12 من 

ف ومنح الطالب الذين اجتازوا المتحانات  ف المحلي�ي قبل نقابة المعلم�ي

ي السوري. ترص بعض 
الشهادات الصادرة من قبل الئتالف الوط�ف

ي 
ي حلب عىل تسجيل أبنائها �ف

ي المناطق المتنازع عليها �ف
العائالت �ف

ي مناطق آمنة ح�ت يتمكنوا من اجتياز المتحانات 
المدارس العامة �ف

الرسمية ويتم اصدار شهادة التعليم النظامي لهم.

ي تدير بيانات 
ي السوري وال�ت

هناك قاعدة بيانات للتعليم الوط�ف

ف داخل سوريا.  ف والمعلم�ي الشهادات الدراسية لجميع الطالب السوري�ي

بية السورية اعادة اصدار وتوزيع شهادات التعليم  تستطيع وزارة ال�ت

الرسمية لأولئك الطالب الذين أضاعوا شهاداتهم وخاصة بالنسبة 

لمتحانات الصفوف 9 و 12. وتشمل الشهادات التعليمية الأخرى 

ورية  ي تعت�ب �ف
ورية لعودة الطفل اىل المدرسة وثيقة التسجيل وال�ت الرصف

من اجل الوصول اىل سجل المدرسة والذي بدوره يعكس مستوى تعليم 

ي 
الطفل. ولكن هذا الجراء غ�ي ممكن بالنسبة لالأطفال الذين يعيشون �ف

ي تسيطر عليها الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية
 المناطق ال�ت

)جماعات المعارضة(. 
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ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص34
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ف حكومات كل من  ف الحكومة السورية وب�ي هناك اتفاقيات دولية ب�ي

اف بالشهادات  لبنان والأردن والعراق ومرص )باستثناء تركيا( بشأن الع�ت

الدراسية وشهادات الدبلوم من قبل وزارة الشؤون الخارجية. يجب ان 

توىل هذه التفاقيات الحكومية الدولية المزيد من المراعاة عند التحري 

ف  ي يمكن اتباعها لتعزيز اعادة التحاق الأطفال السوري�ي
عن التداب�ي ال�ت

ي المدارس عند عودتهم اىل سوريا.
ف �ف الالجئ�ي

االستنتاج  2.5

ي تتناول المناهج الدراسية ومنح واعتماد 
تكشف هذه الدراسة وال�ت

ي سوريا عن أن ما يتم تدريسه وماهي أمكانية 
الشهادات الدراسية �ف

ف اىل التعليم يختلف من مكان اىل آخر،  وصول الأطفال السوري�ي

ي تسيطر عىل منطقة محددة.
وذلك اعتمادا عىل الجهة ال�ت

ي المناطق 
بية تواصل تقديم الخدمات التعليمية العامة �ف لتزال وزارة ال�ت

ي ل تزال تحت سيطرة الحكومة. حيث ل تزال معظم المدارس 
ال�ت

مفتوحة وتتبع المناهج الدراسية السورية الرسمية ولتزال المتحانات 

ي هذه المناطق. ويمكن تقسيم هذه 
ي مواعيدها �ف

الرسمية قائمة �ف

المناطق الآمنة نسبيا أك�ث اىل مناطق لتزال الخدمات العامة فيها تقدم 

ة  عىل نفس النحو قبل حدوث الأزمة ومناطق شهدت تدفق اعدادا كب�ي

، ف ف المتدفق�ي ي استقبلت اعداد من النازح�ي
ي المناطق ال�ت

. �ف ف  من النازح�ي

ي المدرسة.
ل يلتحق الكث�ي من الشباب �ف

اع، فان انعدام الأمن هو السبب الرئيسي وراء عدم  ف ي مناطق ال�ف
أما �ف

ي المدرسة. تزداد صعوبة 
ف �ف ذهاب أو عدم انتظام الأطفال والمعلم�ي

ي 
بية وقدرتها عىل تقديم الخدمات التعليمية العامة �ف عمل وزارة ال�ت

ي لتقع تحت سيطرة الحكومة وذلك بسبب محدودية
 المناطق ال�ت

حركة موظفيها.

ف تحولت مدارس اخرى  ي ح�ي
ار بالكث�ي من المدارس �ف تم تدم�ي أو ال�ف

ي المناطق الخاضعة لسيطرة الجهات الفاعلة 
ف داخليا �ف اىل مالجئ للنازح�ي

ي 
غ�ي الحكومية. غالبا ما تستمر عملية تقديم الخدمات التعليمية �ف

ي تسيطر عليها الجماعات المعتدلة وباستخدام المناهج 
المناطق ال�ت

الدراسية السورية الرسمية ولكن بعد حذف بعض المواد التدريسية 

بية الوطنية والتاريخ باعتبارها تعكس وجهات نظر الحكومة  مثل ال�ت

ف يتم استخدام المناهج الدراسية السورية المنقحة من  ي ح�ي
الحالية. �ف

ي بعض هذه المناطق. 
ي تركيا �ف

ي السوري ومقره �ف
قبل الئتالف الوط�ف

ي السوري المتحانات النهائية للصفوف 9 و 12 
أجرى الئتالف الوط�ف

ي هذه المناطق 
خالل الأعوام الدراسية 2012 / 2013 و 2013 / 2014 �ف

وتم منح الشهادات الدراسية للطالب الذين تمكنوا من اجتياز هذه 

ف الحكومة بأي شهادة صادرة من قبل جماعة  المتحانات بنجاح. ل تع�ت

ي 
ف وتقدمهم �ف المعارضة، مما يزيد من صعوبة س�ي الأطفال السوري�ي

المراحل التعليمية الالحقة.

التوصيات  2.6

ي من اجل تعزيز فرص 
لقد ظهرت عدة توصيات من خالل البحث الميدا�ف

ي سوريا عىل التعليم النوعي.
رين من الأزمة �ف حصول الأطفال المترصف

ي سوريا، اصبحت امكانية الحصول عىل التعليم 
اع الدائر �ف ف وبسبب ال�ف

ي مناطق تسيطر 
تحديا وخاصة لالأطفال الذين نزحوا أو الذين يعيشون �ف

عليها الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية. تشكل زيادة امكانية الوصول بأمان 

اىل المدرسة أحدى الأولويات وتتطلب جهودا منسقة من جانب كل من 

الحكومة ووكالت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية. ينبغي 

ي خيارا قابال 
ا�ف اعتبار آليات توصيل التعليم البديلة مثل التعليم الف�ت

للتطبيق لزيادة الوصول اىل التعليم.

وبالضافة اىل ذلك تتطلب زيادة امكانية الوصول اىل التعليم الحد من 

ي تحول دون تسجيل الأطفال. وعىل وجه التحديد ينبغي 
العوائق ال�ت

ي متطلبات التسجيل البديلة مثل اختبارات تحديد المستوى بدل 
النظر �ف

. ف ي ل يملكها الكث�ي من الأطفال النازح�ي
من وثائق القامة وال�ت

ويمكن تعزيز فرص الحصول عىل التعليم من خالل البدء بتنفيذ برنامج 

ف عىل مستوى  كاء الدولي�ي بية وال�ث ي الذي وضعته وزارة ال�ت
التعلم الذا�ت

ف وكالت  بية وب�ي ف وزارة ال�ت البالد. وهذا يتطلب الحوار والمناقشة ب�ي

الأمم المتحدة للتأكد من حل جميع قضايا التنفيذ التقنية المتعلقة 

وط التسجيل  بزيادة امكانية الوصول اىل التعليم. وهذا يشمل تخفيف رسث

نامج قد تم اعتماده والتصديق عليه من  ي المدارس والتأكد من أن ال�ب
�ف

بية. قبل وزارة ال�ت

عىل الرغم من الحاجة اىل زيادة عدد الفصول الدراسية وهي مسألة 

تتعلق بجانب الطلب، ال ان هناك حاجة اىل بناء قدرات المجتمعات 

المحلية للتأكد من فهم أولياء المور ومقدمي الرعاية والسلطات المحلية 

لقيمة التعليم وانهم سيعملون عىل دعم المدارس من خالل توف�ي 

. ف الموارد والمعلم�ي

ف جودة التعليم، ينبغي تقديم توجيهات واضحة بشأن  وبهدف تحس�ي

ف  ي يحصل عليها الأطفال السوري�ي
اف بالشهادات الدراسية ال�ت الع�ت

ي البلدان المضيفة والذين يتبعون مناهج دراسية اخرى غ�ي المناهج 
�ف

ي 
الدراسية السورية الرسمية ويؤدون امتحانات الصف 9 أو 12 وال�ت

ف  تختلف عن المتحانات السورية الرسمية. هناك حاجة اىل التعامل ب�ي

ي تقوم بتقديم المتحانات السورية للصف 9 و 12 والقائمة 
الأطراف ال�ت

عىل أساس الصدارات المنقحة من المناهج الدراسية الرسمية ح�ت ليتم 

معاقبة الأطفال الذين يؤدون هذه المتحانات عن طريق حصولهم عىل 

ف بها. شهادات غ�ي مع�ت

سوريا
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ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص36
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

تركيا  3

السياق االجمتايع والسيايس  3.1

ف الذين  ايدة من السوري�ي ف ي سوريا، تواجدت اعدادا م�ت
منذ بداية الأزمة �ف

ي تركيا. ووفقا لرئاسة ادارة الكوارث الطوارئ 
طلبوا الحماية الدولية �ف

ف داخل  ف السوري�ي كية )AFAD(، استقر حواىلي ٪36 من الالجئ�ي ال�ت

كية(  المخيمات )أو مراكز اليواء كما تسمى من قبل الحكومة ال�ت

ة ضمن ع�ث محافظات )أضنة، آدييامان، غازي عنتاب، شانىلي  والمنت�ث
ي تقع 

اورفا، كيليس، هاتاي، قهرمان، مالطية، ماردين، عثمانية( وال�ت

ف أقامت البقية  ي ح�ي
ق تركيا، �ف ي جنوب وجنوب رسث

بشكل رئيسي �ف

ي جميع 
ي مدن مختلفة �ف

، اي حواىلي ٪64 �ف ف ف السوري�ي المتبقية من الالجئ�ي

ين الول من عام 2014 كان هناك  ي بداية شهر ت�ث
أنحاء البالد156. و�ف

ف مراكز اليواء والمناطق  ف ب�ي ي تركيا متوزع�ي
ي سوري �ف

1,065,902 لج�أ

ف  ي بداية شهر آذار من عام 2015 ارتفع عدد الالجئ�ي
ية157؛ و�ف الحرصف

ف ليصل اىل 1.7 مليون نسمة فضال عن دخول 500 شخص  السوري�ي

كية وبمعدل يومي158. ي ال�ت
سوري اىل الأرا�ف

كية بمجرد  ف بالتسجيل لدى السلطات ال�ت ض أن يقوم السوري�ي من المف�ت

كية نظام الحماية المؤقتة159  وصولهم اىل تركيا. تقدم الحكومة ال�ت

لجميع الشعب السوري ولالأشخاص الذين ليس لديهم جنسية بالضافة 

ف من سوريا. تم تمرير قانون نظام  ف القادم�ي ف الفلسطيني�ي اىل الالجئ�ي

ي يوم 22 من شهر 
ي الجريدة الرسمية �ف

ه �ف الحماية المؤقتة )TP( ون�ث

ين الول من عام 2014 وبدء فاعليتة اعتبارا من ذلك التاريخ. ليضم  ت�ث

ي تركيا 
قانون نظام الحماية المؤقتة أية قيود مفروضة عىل مدة القامة �ف

وتضمن عدم العودة الق�ية )عدم العادة الق�ية(. وينظم هذا 

ي ذلك الأحكام المتعلقة 
ي البالد بما �ف

وعة �ف القانون إقامة الأجانب الم�ث

ي يجب اتباعها. كما وينص القانون أيضا 
باجراءات التسجيل والتوثيق ال�ت

ي تحتوي عىل رقم هوية 
عىل انشاء وثيقة هوية الحماية المؤقتة وال�ت

ي وتمنحه حق الحصول عىل المنافع والخدمات الجتماعية مثل  الأجن�ب

الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل. ووفقا لهذا القانون، يمكن 

لالأشخاص الذين لديهم وثيقة هوية الحماية المؤقتة التقدم بطلب 

للحصول عىل ترصيح عمل والذي يشمل بعض القطاعات والمهن 

والمناطق الجغرافية. ان لهذه الفقرة من القانون آثار ايجابية فيما يتعلق 

ف وبتنظيم عملهم. ف السوري�ي ي للمعلم�ي
بالوضع القانو�ف

ي تديرها 
ي مراكز اليواء ال�ت

160 الذين يعيشون �ف ف ف السوري�ي يحصل الالجئ�ي

رئاسة ادارة الكارث والطوارئ )AFAD( عىل الغذاء والتعليم والخدمات 

الأساسية والمساعدات الطبية161. وعىل النقيض من ذلك، عادة ما يواجه 

ف الذين يعيشون خارج تلك المراكز والذين يحق لهم الحصول  الالجئ�ي

ي 
ة �ف عىل الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة الجتماعية تحديات كب�ي

الوصول اىل الخدمات الأساسية ويعانون من الظروف المعيشية السيئة. 

ف خارج  ف كل أربع لجئ�ي ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، فان واحدا من ب�ي

ي الحدائق 
ي مالجئ مؤقتة �ف

ي ظروف غ�ي مالئمة أو �ف
المخيمات يعيش �ف

العامة162.

ي تركيا منذ 
ف �ف ف السوري�ي كية مسألة الستجابة لالجئ�ي تبنت الحكومة ال�ت

البداية وبشكل شبه كامل وذلك من خالل سلطة ادارة الكوارث والطوارئ 

كية عن  ي من عام 2012 أعلنت الحكومة ال�ت
ي النصف الثا�ف

)AFAD(. و�ف

استعدادها للتعاون مع وكالت الأمم المتحدة من اجل دعم جهودها 

المبذولة. وبالرغم من هذا التفاق بقيت بعض المهام متطلبا حرصيا 

عىل الحكومة مثل جمع المعلومات من خالل تقييم الحتياجات واجراء 

ي حزيران وتموز من عام 2013 أجرت رئاسة ادارة الكارث 
المسوحات163. �ف

ف  والطوارئ )AFAD( دراسة موجزة تهدف اىل تقييم احتياجات الالجئ�ي

ي نيسان من 
ي يواجهونها164. و�ف

ف من اجل تحديد الصعوبات ال�ت السوري�ي

 )MONE( ي
بية والتعليم الوط�ف ي وزارة ال�ت

عام 2014 تم اعداد فريق �ف

ي البالد. 
ف �ف مكرس للتعامل وبشكل حرصي مع تعليم الأطفال السوري�ي

.2014 ، ي
يسث سلطة ادارة الكوارث والطوارئ، 2013؛ ك�ي  156

data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 قم بزيارة  157

السابق، اعتبارا من شهر آذار 2015.  158

ي نيسان 2013 
ف الذين يصلون اىل تركيا. و�ف ف السوري�ي ين الأول من عام 2011 من اجل حماية جميع المواطن�ي ي ت�ث

وضع نظام الحماية المؤقتة من قبل الحكومة �ف  159

ف اىل تركيا الذين هم بحاجة اىل الحماية الدولية. كما صدر مرسوم جديد واصبح قيد التنفيذ  أصدرت تركيا قانونا ينظم جميع الجراءات المتعلقة بالأجانب القادم�ي
ين الأول من عام 2014. ي ت�ث

ي تركيا �ف
ف الذين يلتمسون الحماية الدولية �ف وذلك فيما يتعلق بوضع السوري�ي

ي ظل نظام الحماية المؤقتة. غالبا ما تش�ي لهم السلطات
ف �ف ف السوري�ي ي هذا التقرير فان ذلك يش�ي اىل المواطن�ي

" �ف ف ف السوري�ي عند استخدام مصطلح "الالجئ�ي  160 

ي ظل نظام الحماية المؤقتة.
ف �ف ف السوري�ي كية "بالضيوف" أو المواطن�ي ال�ت

ف خارج المخيمات قد تم تسجيلهم وانهم يحصلون  ومع استمرار الأزمة، يشكل الحفاظ عىل نفس مستوى المساعدات داخل المخيمات والتأكد من ان أولئك المقيم�ي  161

كية ووكالت الأمم المتحدة. ا بالنسبة للسلطات ال�ت عىل الخدمات الأساسية تحديا كب�ي
المم المتحدة، 2014.  162

ي 
ي يقوم بها موظفوا وكالة الأمم المتحدة اىل المواقع الميدانية، ومن المناقشات ال�ت

يتم جمع المعلومات عن التعليم بشكل رئيسي من خالل البعثات المنتظمة ال�ت  163

ية. كما وتقوم الوكالت  ي العديد من المناطق الحرصف
تجري مع السلطات المحلية والمراجعات المكتبية للتقارير الواردة من المنظمات الوطنية والدولية العاملة �ف

ي يعتمد عليها لتصميم مشاريع محددة.
الخاصة بجمع بيانات لرصد برنامجهم وال�ت

سلطة ادارة الكوارث والطوارئ، 2013.  164
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ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

واستنادا اىل بيانات التسجيل الحكومية، يشكل الأطفال أك�ث من نصف 

ف  ف )٪53(، وان أك�ث من ثلث اجماىلي عدد الالجئ�ي ف السوري�ي عدد الالجئ�ي

ي تموز من عام 2014، 
ي سن الدراسة )5 اىل 17 سنة(165. و�ف

)٪35 ( هم �ف

ي 
التحق أك�ث من 60,000 طفل بمدارس المخيمات وحواىل 40,000 طفل �ف

ي المدارس الحكومية166 )يتبعون المناهج 
المجتمعات المضيفة و 7,446 �ف

ف بالمدارس  كية( فاصبح العدد الجماىلي لالأطفال الملتحق�ي الدراسية ال�ت

ي كانون الأول من عام 2014 ارتفع عدد الأطفال 
107,714 طفل167. و�ف

ي المدارس اىل 187,000 طفل. عىل الرغم من 
ف �ف ف الملتحق�ي السوري�ي

ف بمدارس المخيمات )80٪(،  ي نسبة الأطفال الملتحق�ي
ي �ف الرتفاع النس�ب

ي مدارس المجتمعات المضيفة 
ال انها ل تزال منخفضة وبشكل مقلق �ف

)أقل من ٪30(. قدر عدد الأطفال خارج المدرسة بنحو 318,000 طفل 

وذلك اعتبارا من شهر كانون الأول من عام 2014 )انظر الجدول 1(.

المبادرات السورية للتعليم. توفر العديد من المبادرات السورية 

ي البلدان 
ف داخل سوريا و�ف ف والالجئ�ي ف النازح�ي التعليم لالأطفال السوري�ي

ي العراق. 
ف مثل تركيا ولبنان والأردن واقليم كردستان �ف المضيفة لالجئ�ي

ي السوري واىل وزارة 
تنسب العديد من هذه المبادرات اىل الئتالف الوط�ف

ي شكلت حديثا داخل الحكومة السورية المؤقتة168. وتعمل كلتا 
بية ال�ت ال�ت

ي تركيا سواء بالتعاون المفتوح أو بعلم السلطات الوطنية غ�ي 
الجهتان �ف

بية  ي السوري الهيئة الوطنية العليا لل�ت
الرسمي. أسس الئتالف الوط�ف

ف  ي تركيا لتقوم بادارة تعليم الأطفال السوري�ي
169 �ف

والتعليم العاىلي

ي لم تعد تحت سيطرة الحكومة 
ي بعض المناطق داخل سوريا وال�ت

�ف

السورية بالضافة اىل مناطق أخرى خارج سوريا.

كية أيضا وبشكل  لقد انخرطت المنظمات غ�ي الحكومية السورية – ال�ت

ي المنطقة. وعىل 
ف داخل تركيا و�ف ي توف�ي التعليم لالأطفال السوري�ي

فعال �ف

بية والتعليم170، وهي احدى منظمات  سبيل المثال الهيئة السورية لل�ت

ي 
ي تركيا والمتخصصة �ف

ي السورية ومقرها وتسجيلها �ف
المجتمع المد�ف

ي عام 2013 لتوف�ي فرص التعليم 
مجال التعليم. تأسست الهيئة �ف

 . ف ف والالجئ�ي ف النازح�ي الأسا�ي لأك�ب عدد ممكن من الأطفال السوري�ي

ي لم تعد تحت 
ي بعض المناطق داخل سوريا وال�ت

يغطي نطاقها الجغرا�ف

سيطرة الحكومة السورية بالضافة اىل تركيا ولبنان والأردن والعراق 

بية والتعليم هي  )حكومة اقليم كردستان( ومرص. ان الهيئة السورية لل�ت

ي قامت بتنقيح المناهج الدراسية 
واحدة من ضمن عدد من المنظمات ال�ت

ي 
السورية الرسمية. حيث قامت بطبع وتوزيع الكتب المدرسية المنقحة �ف

كل من سوريا وتركيا والعراق )حكومة اقليم كردستان العراق(.

بية  ي السوري وبالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لل�ت
نسق الئتالف الوط�ف

والتعليم العاىلي تنظيم امتحانات الصف 12 لأك�ث من 10,000 طالب 

ي لم تعد تحت سيطرة 
ي المناطق ال�ت

ي عام 2013 �ف
سوري داخل سوريا �ف

الحكومة السورية بالضافة اىل تركيا ولبنان والأردن171.

ي شهر آذار من عام 
ي تركيا �ف

تأسست الحكومة السورية المؤقتة �ف

ي شهر نيسان من عام 
. و�ف ف 2013 مع مجلس من الوزراء التكنوقراطي�ي

2014 عينت الحكومة السورية المؤقتة الدكتور محي الدين بنانه كأول 

ي يواجهها 
بية والذي اوكلت اليه مهمة ايجاد حلول للصعوبات ال�ت وزيرلل�ت

ي ذلك 
ي البلدان المضيفة الخمس بما �ف

ف داخل سوريا و�ف الطالب السوري�ي

اف بالشهادات الدراسية واللتحاق بالجامعة وتوحيد المناهج  مهمة الع�ت

ي الدول المضيفة الخمس172. 
السورية المنقحة مع الأنظمة التعليمية �ف

ي شكلت حديثا 
بية ال�ت ي شهر حزيران من عام 2014 أجرت وزارة ال�ت

و�ف

ي كل من سوريا وتركيا 
امتحانات الصف 12 لأك�ث من 9,500 طفل سوري �ف

ولبنان والأردن173.

سياق التعلمي  3.2

ي تركيا تخطط وترصد كافة 
ي )MONE( �ف

بية والتعليم الوط�ف ان وزارة ال�ت

عت تركيا بالقيام بعدة اصالحات للتعليم  أنشطة التعليم والتدريب. رسث

ي 
ي نظامها التعليمي. و�ف

ة �ف ات الكب�ي مما أدى اىل حدوث العديد التغي�ي

آذار من عام 2012 صدر قانون لصالح التعليم والذي ينص عىل تمديد 

ة اىل أربع سنوات من  ة التعليم اللزامي اىل 12 سنة وتنقسم الف�ت ف�ت

ي وأربع سنوات من التعليم العدادي وأربع سنوات من 
التعليم البتدا�أ

التعليم الثانوي )المعروف باسم نظام 4 + 4 + 4( )انظر الجدول 2(. 

 ويضم التعليم الثانوي عدة فروع: الأكاديمية العامة والمهنية،

وبعد الصالح، الدينية174. يمر نظام المتحانات الذي يؤهل الطالب 

. كما تم تغي�ي السن المحدد  لالنتقال اىل مرحلة التعليم العاىلي بالتغي�ي

data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224# ،2014 ين الول ، 2 ت�ث ف بيانات المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  165

اعتبارا من أيار 2014.  166

ي المجتمعات المضيفة.
ي مراكز التعليم المؤقتة العاملة �ف

ف �ف ف الملتحق�ي ل تشمل هذه الأرقام جميع الأطفال السوري�ي  167

ي الدوحة.
ي 2012 �ف

ين الثا�ف ي ت�ث
تاسست �ف  168

http://www.etilaf.org/html. ، بية والتعليم العاىلي الهيئة الوطنية العليا لل�ت  169 

html. بية-والتعليم-العاىلي أجهزة-الئتالف/مكاتب-الئتالف/مكتب-الهيئة-الوطنية-العليا-لل�ت
. قم بزيارة ف ي بداية عام 2013 لتوف�ي فرص التعليم للطالب السوري�ي

ي تركيا �ف
بية والتعليم، لقد تأسست الهيئة �ف الهيئة السورية لل�ت  170 

www.syreducom.org/description
ي الفقرة 3.3.

المزيد من المعلومات �ف  171

ي 20 أيار 2014.
قم بزيارة >syriaig.org/syr14/index.php/minstmenu/edu-mnu/1393-2014-05-19-07-01-20<؛ تم الدخول �ف  172

جن، 2014. بوبوفك، دلبليس و ب�ي  173

ف العدادية والثانوية الأولوية العليا كما وعد الحزب مؤيديه  ي المرحلت�ي
بية الدينية �ف أعيد فتح مدارس إمام خطيب بعد الصالح. منح حزب العدالة والتنمية )AKP( ال�ت  174

ي مدارس المام خطيب، يتم تدريس المقررات الأساسية 
ي سن المدارس العدادية والثانوية لهذه المدارس. �ف

عندما جاء اىل السلطة. تم توجيه العديد من الطالب �ف
ف يتم تدريس الموضوعات ذات الصلة الدينية باللغة العربية. ي ح�ي

كية �ف باللغة ال�ت

تركيا
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ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

تركيا

ي عمر 60 أو 66 
ي التعليم الأسا�ي حيث يمكن أن يبدأ الأطفال �ف

للبدء �ف

أو 69 شهرا )5 سنوات، 5 سنوات و6 أشهر، 5 سنوات و 9 أشهر عىل 

( بدل من 72 شهرا السابقة )6 سنوات(. التواىلي

ي المدرسة. كان التحاق الأطفال 
ن �ن وط التحاق الأطفال السوري�ي �ش

ي تركيا أمرا ممكنا ومنذ بداية الأزمة 
ي المدارس العامة �ف

ف �ف السوري�ي

ولكن الوثائق المناسبة المطلوبة )ترصيح القامة(175 والعوائق اللغوية 

كية كلغة للتدريس( ونقص المعلومات المتعلقة باجراءات التسجيل  )ال�ت

ي 
بالضافة اىل القيود المالية قد ردعت غالبية الأطفال من اللتحاق �ف

ون اىل  ف الذين كانوا يحرصف المدارس. وذكر ان عدد الأطفال السوري�ي

كية هو 7,446 طفل فقط وذلك اعتبارا من شهر أيار من عام  المدارس ال�ت

ف أن بامكان نظام المدارس العامة استيعاب ما يصل اىل  ي ح�ي
1762014 �ف

20,000 طفل سوري عىل الأقل177.

بية  ي التغلب عىل بعض العوائق الدارية، رفعت وزارة ال�ت
وللمساعدة �ف

ط الحصول عىل ترصيح القامة  كية )MONE( رسث ي ال�ت
والتعليم الوط�ف

ي أيلول من عام 1782014 عندما أصدرت تعميم 2014/21 والذي 
�ف

ينظم وبشكل شامل امكانية وصول الأجانب اىل التعليم. ودعا التعميم 

ا من  ي تستضيف عددا كب�ي
ي المحافظات ال�ت

اىل انشاء هيئات التعليم �ف

ف مع منحهم سلطة تحديد الحتياجات التعليمية  الأطفال السوري�ي

وتقديم التوصيات فيما يتعلق بانشاء المدارس أو مراكز التعليم 

ي
ف �ف  المؤقتة179 بالضافة اىل تسهيل التحاق الأطفال السوري�ي

المدارس العامة.

وبهدف تسجيل الطالب ورصد مستوى تحصيلهم العلمي ومنحهم 

كية  ي ال�ت
بية والتعليم الوط�ف الشهادات الدراسية، وضعت وزارة ال�ت

ي )EMIS( والذي يشار 
و�ف )MONE( نظام ادارة معلومات التعليم اللك�ت

اليه بأسم "e-okul"180. وبمساعدة منظمة اليونيسف، تم تصميم 

نظام ادارة معلومات التعليم الجديد )EMIS( والذي يشار اليه باسم 

. سيتم ادخال البيانات  ف "YÖBIS"181 لتسجيل ورصد الأطفال السوري�ي

ف ضمن هذا النظام  الشخصية والأكاديمية المتعلقة بالطالب السوري�ي

ي يتلقاها 
ف نفس الخدمات ال�ت والذي سيضمن تلقي الأطفال السوري�ي

 الأطفال التراك وتمنحهم الشهادات الدراسية نتيجة لتعلمهم.

وسيتم استخدام النظام عىل المدى الطويل للتعامل مع بيانات تعليم 

ي البالد
جميع الأطفال الأجانب �ف

كية هي ترصيح القامة. يعطي ترصيح القامة كل مواطن أو  ي المدارس ال�ت
ي أيلول 2014، كان الوثيقة الرئيسية المطلوبة للتسجيل �ف

قبل صدور التعميم 2014/21 �ف  175

ي ان الطالب قد تم تسجيلهم
ي نظام ادارة معلومات التعليم. وم�ت ما تم ادراجهم فهذا يع�ف

ي رقم معرف فريد من نوعه والذي يستخدم لدراج الطالب �ف  أجن�ب
كية من دون ترصيح القامة عىل أنهم "ضيوف" ي المدارس ال�ت

ف باللتحاق �ف  رسميا ويكون بامكانهم الحصول عىل شهاداتهم. وذكر أنه قد سمح لالأطفال السوري�ي
ي 2 نيسان 2014(.

ي أنقرة �ف
ي أنقرة يوم 3 نيسان 2014 ومقابلة مع منظمة اليونيسف �ف

اف رسمي لتعليمهم )مقابلة مع المفوضية �ف ولكنهم لم يحصلوا عىل أي اع�ت
تش�ي البيانات اىل شهر أيار 2014.  176

ي 3 نيسان 2014.
ي أنقرة �ف

ي �ف
بية والتعليم الوط�ف ي وزارة ال�ت

مقابلة من مسؤول �ف  177

. ي
ي أيلول 2014 من قبل وزارة التعليم الوط�ف

صدر التعميم 2014/21 �ف  178

ف بـ "مراكز التعليم المؤقتة". ي تم أنشائها للطالب السوري�ي
يشار اىل المدارس ال�ت  179

ف بالضافة اىل الطالب وأولياء أمورهم. ف والداري�ي ونية، وتش�ي اىل نظام ادارة معلومات التعليم الذي تم تصميمه للمعلم�ي ي المدارس اللك�ت
‘E-okul’ تع�ف  180 

. ف ف والداري�ي ي يتم ادخالها اىل النظام من قبل المعلم�ي
يمكن لأولياء أمور الطالب الطالع عىل البيانات ال�ت

www.aa.com.tr/ar/news/421489 قم بزيارة  181

ي )رياض الأطفال(
يالتعليم قبل البتدا�أ

التعليم الثانويالتعليم العداديالتعليم البتدا�أ

الصفالسنالصفالسنالصفالسنالصفالسن

4K16G110G514G9

5K27G211G615G10

8G312G716G11

9G413G817G12

ي تركيا
الجدول 2 نظام التعليم �ن

املناجه الدراسية  3.3

امج التعلم  ي تركيا معق 2 دا وخصوصا فيما يتعلق ب�ب
يعت�ب الوضع �ف

كية  ، ويعود ذلك جزئيا اىل استخدام اللغة ال�ت ف المتاحة لالأطفال السوري�ي

ي الأزمة 
كية السيا�ي �ف ي التدريس من ناحية واىل تدخل الحكومة ال�ت

�ف

السورية من ناحية أخرى.

المدارس العامة والمناهج الدراسية السورية المنقحة. لقد سمح 

كية.  ي المدارس ال�ت
ي المجتمعات المضيفة باللتحاق �ف

ف �ف لالأطفال السوري�ي

ف  ف الملتحق�ي نا سابقا تعت�ب نسبة الأطفال السوري�ي ومع ذلك وكما أرسث

بالمدارس محدودة.

ي المدارس الموجودة 
ف �ف التحق الغالبية العظمى من الأطفال السوري�ي

ي تستخدم النسخة 
داخل مراكز اليواء والمجتمعات المضيفة وال�ت

المنقحة من المناهج الدراسية السورية. لقد أنشأت المدارس داخل 

. كما تم إنشاء  ف ي تركيا خصيصا لالأطفال السوري�ي
ف �ف مخيمات الالجئ�ي

 ، ف بعض المدارس داخل المجتمعات المضيفة خصيصا لالأطفال السوري�ي

ف قامت مجتمعات أخرى بتقديم خدمة التعليم للطالب الأتراك  ي ح�ي
�ف

ة ما بعد الظهر. تقع جميع  ي ف�ت
ف �ف ي ساعات الصباح ولالأطفال السوري�ي

�ف

ي أنشأت عىل 
ف وتلك ال�ت ي أنشئت داخل مخيمات الالجئ�ي

المدارس ال�ت
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. وعىل سبيل المثال، سيتم ي
بية والتعليم الوط�ف ي تقع رسميا تحت ادارة وزارة ال�ت

ي تركيا وال�ت
ف �ف ي أنشأت لالأطفال السوري�ي

توجد العديد من المدارس المتنوعة ال�ت  182 

ي تدعم 
امج التعليمية ال�ت . كما انه يمكن اعتماد بعض ال�ب ي

بية والتعليم الوط�ف ي تدعمها منظمة اليونيسف من قبل وزارة ال�ت
اصدار شهادات لمراكز التعليم المؤقتة ال�ت

ي
امج الأخرى ال�ت ي والمنظمات بشكل فردي. ولكن هناك بعض ال�ب

بية والتعليم الوط�ف ف وزارة ال�ت وتوكول الموقع ب�ي  من قبل المنظمات غ�ي الحكومية عىل أساس ال�ب
ليس لها وضع مؤكد وغ�ي معتمدة بشكل كامل.

ي نفس الوقت.
ي المشار اليه هو لسهولة الرجوع فقط. يتم تدريس العديد من الصدارات المختلفة من المناهج الدراسية السورية معا �ف

تيب الزم�ف ان ال�ت  183

islamicsham.org/news/786 قم بزيارة  184

islamicsham.org/news/786 قم بزيارة  185

www.syreducom.org/description قم بزيارة  186

استخدمت هذه الكتب المدرسية خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014 ولكن توقف استحدامها منذ ذلك الوقت.  187

منظمة اليونيسف، 2014.  188

السابق.  189

السابق.  190

ي 19 آذار 2014.
وت �ف ي ب�ي

بوية السورية �ف مقابلة مع الهيئة ال�ت  191

ي أنشأت من قبل البلديات( تحت 
مستوى المحافظات )مثل المدارس ال�ت

ي )MONE( وبدعم مقدم 
بية والتعليم الوط�ف اف وزارة ال�ت مراقبة وارسث

من قبل سلطة ادارة الكوارث والطوارئ )AFAD( ولكن لم يتم منح 

العتماد لهذه المدارس بشكل كامل182. وضع التعميم 2014/21 أحكاما 

بية  ي نفس الوقت، منح وزارة ال�ت
تتعلق بتشغيل هذه المدارس، و�ف

ي تعمل خارج نطاف 
اف بالمدارس ال�ت ي سلطة عدم الع�ت

التعليم الوط�ف

ي تمنحها هذه 
تلك الأحكام. يمكن ابطال أو الغاء الشهادات الدراسية ال�ت

تب عليه وجود عواقب سلبية واضحة عىل س�ي وتقدم  المدارس مما ي�ت

ي التعليم.
الطالب �ف

 لقد نوقشت مسألة محتوى المناهج الدراسية ولغة تدريس

ي العام 
ي تركيا. و�ف

ا �ف ف كث�ي ي تعليم الأطفال السوري�ي
المستخدمة �ف

ي 
كية وال�ت الدرا�ي 2011 / 2012 تم استخدام المناهج الدراسية ال�ت

ي أعدت 
ي المدارس ال�ت

جمة الشفوية باللغة العربية �ف رافقها استخدام ال�ت

ي العام الدرا�ي 
داخل مراكز اليواء السورية. ولكن تغ�ي هذا الوضع �ف

ي عىل استخدام 
2012 / 1832013 عندما وافقت الحكومة وبشكل ضم�ف

ي المدارس المخصصة لالأطفال 
المناهج الدراسية السورية المنقحة �ف

ف والأطفال  . تعمل سياسة الحكومة عادة عىل تكامل الالجئ�ي ف السوري�ي

ي ذلك استخدام 
ي بما �ف

ي النظام المدر�ي الوط�ف
ف اىل الأقليات �ف المنتم�ي

ف غ�ي المسبوق  ف السوري�ي ي تدريسهم. أدى تدفق الالجئ�ي
كية �ف اللغة ال�ت

ف يرافقه اتباع المناهج  اىل ظهور نظام تعليمي خاص بالأطفال السوري�ي

الدراسية السورية المنقحة.

تم اجراء العديد من التعديالت عىل المناهج الدراسية السورية الرسمية 

ي أدت بدورها اىل حدوث تعقيدات أخرى. قدمت هيئة الشام 
وال�ت

ي اسطنبول 
السالمية184، وهي منظمة سورية غ�ي حكومية مقرها �ف

التنقيح الأوىلي للمناهج الدراسية السورية وازالت المحتوى المرتبط 

بالحكومة السورية )مثل صور الرئيس بشار الأسد وكل ما يش�ي اىل 

حزب البعث وخطابات حافظ الأسد( بالضافة اىل تعديل العديد من 

الخرائط الجغرافية185. لقد تم تحميل الكتب المدرسية من موقع وزارة 

ة ومن ثم تم تعديلها خالل  نت مبارسث بية السورية عىل شبكة الن�ت ال�ت

ة من الزمن وبذلك تفادوا اجراء المراجعة الشاملة للمناهج  ة قص�ي ف�ت

ي المخيمات 
الدراسية. وزعت هذه الكتب المدرسية وعىل نطاق واسع �ف

والمجتمعات المضيفة. وذكر ان بعض المدارس السورية الموجودة 

كية قد اتبعت المناهج الدراسية السورية  داخل المجتمعات المضيفة ال�ت

للعام الدرا�ي السابق 2011 / 2012.

ف عىل التواىلي نسختها  بية والتعليم ولمرت�ي أصدرت الهيئة السورية لل�ت

 المنقحة الخاصة بها من المناهج الدراسية السورية المنقحة186.

ي مجال 
ف �ف تم التنقيح الأول بدعم من قبل مجموعة من المتخصص�ي

ي السوري.
ف والذي أقره الئتالف الوط�ف  التعليم السوري والمعلم�ي

بية والتعليم 1.4 مليون نسخة من الكتب  وزعت الهيئة السورية لل�ت

ي كل من 
ي منتصف عام 2013 �ف

ي تعكس تنقيحها الأول �ف
المدرسية ال�ت

ي 
سوريا وتركيا وحكومة اقليم كردستان العراق حيث كانت تستخدم �ف

.187 ف ف السوري�ي  بعض المدارس الموجودة داخل مخيمات الالجئ�ي

كية ودمجها ضمن المناهج الدراسية  وتم أيضا أدخال دروس اللغة ال�ت

ي تركيا.
ي تدرس �ف

السورية المنقحة ال�ت

أجرت منظمة اليونيسف تحليال لمحتوى الكتب المدرسية المنقحة من 

ي 
بية والتعليم188 ووجدت أن التعديالت كانت �ف قبل الهيئة السورية لل�ت

ات السياسية ثم الدينية.  المقام الأول ذات طبيعة تربوية تليها التغ�ي

بوي شمل  ، اجري أك�ث من 400 تغ�ي عىل المحتوى ال�ت ي الجماىلي
و�ف

 معظمها الكتب المدرسية لمواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات.

كما لحظت منظمة اليونيسف وجود 119 تغ�ي عىل المحتوى السيا�ي 

. ي
و22 تغي�ي عىل المحتوى الدي�ف

ي أدخلت عىل كل مادة دراسية 
بوية ال�ت ات ال�ت ولكن افتقرت تلك التغي�ي

ي جميع الصفوف الدراسية المختلفة اىل التناسق والتماسك.
 و�ف

ي ادخلت عىل كتب مادة العلوم تعزز 
ات ال�ت عىل الرغم من أن التغي�ي

الستفسار والتفك�ي النقدي، ال انه لم يتم الحفاظ عىل هذا النهج 

وبنحو ثابت ومستمر ع�ب كتب العلوم المدرسية ولم يتم دمجه ضمن 

ي ذلك التاريخ والدراسات الجتماعية189. 
الكتب المدرسية الأخرى بما �ف

تم تنقيح كتب اللغة العربية للصفوف 1 و 2 وعىل اساس رؤية مماثلة. 

ات طفيفة وغ�ي مهمة عىل كتاب الصف 10 مع  ف احدثت تغي�ي ي ح�ي
�ف

ي الكتاب 
اتيجيات الأساسية الموجدة �ف الحتفاظ بنفس الفلسفة والس�ت

المدر�ي الرسمي.

وقد يرجع السبب وراء الفتقار اىل التناسق اىل عدم وجود رؤية واضحة 

عند القيام بتنقيح الكتب المدرسية وقد تجىل ذلك أيضا بغياب الرسالة 

العامة أو البيان الذي تقوم عىل أساسه عملية التنقيح190. تم حذف مادة 

بية  بية الوطنية من المناهج الدراسية ويذكر انه يتم تدريس مادة ال�ت ال�ت

المدنية191 بدل منها. ومن الجدير بالذكر انه لم يتم تكييف المناهج 

وح الجديد الذي يعيشه  ف الدراسية السورية المنقحة مع وضع ال�ف

تركيا
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ق  ي جنوب رسث
، 2014(. تقع الـ 35 مدرسة هذه �ف ي

يسث ي 6 نيسان 2014. وضعت مصادر أخرى هذا العدد عند 100 )انظر ك�ي
ي أنقرة �ف

مقابلة مع منظمة اليونيسف �ف  196

ي تلك المناطق.
ف �ف ف المقيم�ي ة للسوري�ي ف محافظات اسطنبول وازم�ي وأنقرة عىل الرغم من العداد الكب�ي ف بها من قبل الحكومة. لم يتم تضم�ي المنطقة ومع�ت

ان المعلومات حول هذه المدارس متفرقة لأن العديد منها غ�ي مسجلة.  197

ي الخارج كما أنها لم تدمج أي مهارات حياتية أو 
ف �ف الأطفال السوري�ي

نامج النفسي والجتماعي. تقدم أية توعية بمخاطر الألغام أو تضم ال�ب

بية  ي أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014 وزعت الهيئة السورية لل�ت
و�ف

والتعليم النسخة المنقحة الثانية من الكتب المدرسية وجعلتها متوفرة 

نت192. كما ذكر ان الهيئة  ي موقعها عىل الن�ت
تها �ف عىل نطاق واسع ون�ث

بية والتعليم قد تمكنت من توزيع مليون نسخة معدلة من  السورية لل�ت

ي كل من سوريا 
ف المتواجدين �ف هذه الكتب المدرسية للطالب السوري�ي

وتركيا ولبنان والأردن وبخطة توزيع تصل اىل 2 مليون كتاب مدر�ي 

بحلول نهاية عام 1932014.

ف أصدرت الهيئة الوطنية العليا  ف المنقحت�ي ي أعقاب تلك النسخت�ي
و�ف

194 النسخة المنقحة الثالثة من الكتب المدرسية 
بية والتعليم العاىلي لل�ت

ي أقرتها الحكومة السورية المؤقتة. تخطط 
للصفوف 1 اىل 12 وال�ت

بية والتعليم العاىلي ان تجعل الكتب  الهيئة الوطنية العليا لل�ت

وع التعليم  نت كجزء من م�ث المدرسية المنقحة متاحة عىل شبكة الن�ت

بية والتعليم العاىلي هي كيان  195. ان الهيئة الوطنية العليا لل�ت
ي
و�ف اللك�ت

بية ضمن  بية السورية قبل تشكيل وزارة ال�ت تعليمي تقوم بدور وزارة ال�ت

ي نيسان من عام 2014. 
ي تركيا( �ف

الحكومة السورية المؤقتة )مقرها �ف

ي المجتمعات المضيفة: 
ن �ن المدارس المخصصة لالأطفال السوري�ي

ف داخل  هناك أنواع مختلفة من المدارس المخصصة لالأطفال السوري�ي

ي أنشأت من قبل البلديات 
ي تركيا: المدارس ال�ت

المجتمعات المضيفة �ف

ي أنشأت من خالل المبادرات الخاصة. 
والهيئات العامة والمدارس ال�ت

ويستند النوع الأول من المدارس بالدرجة الأوىل عىل جهود البلديات 

. وعىل سبيل  ف والمحافظات من أجل توف�ي التعليم لالأطفال السوري�ي

ف لأك�ث من  ف ابتدائيت�ي ي غازي عنتاب مدرست�ي
المثال افتتحت البلدية �ف

ي 
1,200 طفل سوري. وعىل الرغم من عدم أكتمال رسم الخريطة ال�ت

تحدد مواقع المدارس لحد الآن، ال انه وجدت 35 مدرسة سورية عىل 

ي آذار من عام 1962014.
ي المجتمعات المضيفة �ف

الأقل �ف

ان المدارس الخاصة هي نتاجات عن: 

المنظمات الدينية التابعة لـ "الديانات" )مديرية الشؤون الدينية(  •

ي تركيا ومع 
المبادرات المجتمعية المرتبطة بالمعارضة السورية �ف  •

ف السورية ف أو مع مجتمعات النازح�ي  رجال الأعمال السوري�ي

)ما يسمى بالهجرة الجماعية من سوريا(؛

ف بها من قبل الحكومة. المنظمات غ�ي الحكومية المحلية المع�ت  •

"هناك فصول دراسية اضافية لجميع الطالب. لم يدرس بعض الطالب لمدة 
. ولكن العديد من الطالب ل يأتون اىل المدرسة لن منازلهم بعيدا عن  ف عام�ي

 المدرسة، بينما ينبغي عىل البعض الآخر العمل من اجل مساعدة أرسهم.
ي المنطقة الصناعية 

ل تزيد أعمار بعضهم عن 10 سنوات وعليهم العمل �ف
ي الأسواق والمزارع. ح�ت الطالب الأذكياء اضطروا اىل ترك المدرسة ووجدوا 

و�ف
ي الشوارع لمساعدة أرسهم." 

أنفسهم �ف

ي غازي عنتاب
مدير المدرسة �ف

ي 
كية �ف ي تنظمها ديانات المدارس ال�ت

وبشكل عام، تستخدم المدارس ال�ت

ة ما بعد الظهر )بعد أن يعود الأطفال الأتراك اىل منازلهم(  ف�ت

. وتضم المبادرات المجتمعية مجموعة  ة ثانية للدوام المدر�ي كف�ت

ي الخاصة 
ي المنازل أو المبا�ف

واسعة من المدارس197. تعمل بعضها �ف

ي مبان غ�ي مناسبة ويتد�ف فيها مستوى ضمان الجودة. 
ي تكون غالبا �ف

وال�ت

وضع التعميم 2014/21 أحكاما لهذه المدارس وكانت هذه أول محاولة 

بية  ي تبقى غ�ي مسجلة لدى وزارة ال�ت
لتنظيمها. تصدر المدارس ال�ت

ي نهاية الأمر شهادات تعت�ب باطلة أو غ�ي صالحة من 
ي �ف

والتعليم الوط�ف

ايد بشأن جودة ومضمون التعليم  ف كية. هناك قلق م�ت قبل السلطات ال�ت

المقدم من خالل المبادرات الخاصة والمجتمعية.

امج التعليمية الأخرى والدعم النفسي والجتماعي. ان لدى بعض  ال�ب

ف لدى وصولهم اىل  المدارس برامج جاهزة لمساعدة الأطفال السوري�ي

ي كيليس دروس 
تركيا. فعىل سبيل المثال تشمل استعدادات المدراس �ف

تقوية لالأطفال الذين فاتتهم سنوات من الدراسة والدعم الفردي 

 لالأشخاص الذين يحتاجون اىل المساعدة. ولالأسف تختلف هذه

ف المدارس. وهناك أيضا اختالفات  الخدمات باختالف المحافظات وب�ي

تيبات المدرسية المتعلقة بتسجيل والتحاق الأطفال  من حيث ال�ت

ي س�ي عملية 
واختبارات تحديد المستوى بالضافة اىل مشاركة الأرس �ف

تدريس الطفال والبيئة.

تيبات الموضوعة لمساعدة  ي ال�ت
ة �ف كان من الواضح وجود اختالفات كب�ي

ي 
ي تمت زيارتهما خالل البحث الميدا�ف

ف ال�ت ي المدرست�ي
ف �ف الأطفال السوري�ي

ف  ي ح�ي
ي كيليس وتدار من قبل منظمة غ�ي حكومية �ف

حيث تقع احداهما �ف

ف  ي غازي عنتاب وتدار من قبل بلدية المدينة. ووفقا للمعلم�ي
تقع الخرى �ف

ي كيليس، هناك افتقار للمشاركة الأبوية.
ي تقع �ف

 ومدير المدرسة ال�ت

ي غازي عنتاب عن ارتياحه فيما يتعلق 
ف ع�ب مدير المدرسة �ف ي ح�ي

�ف

ي 
ي تدير المدرسة �ف

ي المنظمة غ�ي الحكومية ال�ت
بالمشاركة الأبوية. تعا�ف

ي 
ي التمويل و�ف

ي ذلك النقص �ف
كيليس من العديد من الصعوبات بما �ف

تركيا
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ات المدرسية بالضافة اىل اكتظاظ الصفوف  ف المواد التعليمية والتجه�ي

الدراسية بالطالب. يعت�ب الدعم النفسي والجتماعي المقدم لالأطفال 

محدود اىل حد ما.

ف داخل  ف الدعم النفسي والجتماعي لالجئ�ي ف الجتماعي�ي يوفر الأخصائي�ي

 مراكز اليواء ولكن لم يتم دمج عملهم ضمن برنامج التعليم.

وكما لحظنا لم يتم تقديم الدعم النفسي والجتماعي أو ح�ت المهارات 

ي المناهج الدراسية السورية المنقحة. وحيثما وجدت الخدمات 
الحياتية �ف

ي كيليس – فأنها تقوم عىل 
ي مدرسة واحدة �ف

النفسية والجتماعية – �ف

أساس خدمة مقدمة من قبل المنظمات غ�ي الحكومية ولكن لم يتم

امج التعليمية. عىل الرغم من  ادماجها بشكل منهجي ومنظم ضمن ال�ب

 أن الحكومة تبدو مستعدة تماما لتقديم الدعم النفسي والجتماعي،

ال انه ورد ان طلباتها من اللوازم تغطي الأجهزة بدل من طلب المساعدة 

التقنية من أجل تلبية الحتياجات النفسية والجتماعية. ومع ذلك تم 

ف للدعم النفسي والجتماعي داخل  وضع أنظمة احالة لالأطفال المحتاج�ي

المخيمات تحت مظلة أنشطة حماية الطفل وذلك اعتبارا من شهر آذار 

من عام 2014.

التعليم غ�ي النظامي. تم تنظيم برامج للتعليم غ�ي النظامي لالأطفال 

ي المجتمعات 
ف داخل مراكز اليواء أو �ف ف والبالغ�ي ف واليافع�ي السوري�ي

ي وتعليم المهارات 
امج التدريب المه�ف المضيفة. وتشمل هذه ال�ب

ي ومحو الأمية للكبار. ولكن ل يتم توف�ي 
الحياتية والتعليم قبل البتدا�أ

التعليم غ�ي النظامي بشكل منهجي بالضافة اىل اعتماده وبشكل رئيسي 

عىل جهود المجتمع المحىلي والمنظمات غ�ي الحكومية. لقد حددت 

ي باعتباره أولوية 
سلطة ادارة الكوارث والطوارئ )AFAD( التدريب المه�ف

ف وفرت المفوضية السامية لشوؤن  ي ح�ي
ف �ف داخل مخيمات الالجئ�ي

ورية لدورات التدريب. ومع ذلك ل  ف )UNHCR( اللوازم الرصف الالجئ�ي

ة التدريب لأنه  تقدم برامج التعليم غ�ي الرسمي أية شهادة بعد انهاء ف�ت

ي 
ي التدريب �ف

ف �ف ليمكن تسجيل تفاصيل المعلومات الشخصية للمشارك�ي

ي )MONE( من دون 
بية والتعليم الوط�ف نظام ادارة معلومات وزارة ال�ت

وجود رقم الهوية الخاص بالأجانب198.

أنشأت المدارس القرآنية داخل مراكز اليواء. ووجد مسح أجرته سلطة 

ادارة الكوارث والطوارئ )AFAD( أن الصفوف القرآنية هي الصفوف 

، حيث يحرصف نحو ٪40 من عدد  ف ف السوري�ي ف المواطن�ي الأك�ث رواجا ب�ي

امج المتاحة199. الذكور و ٪27 من عدد الناث اىل أحدى ال�ب

اتيجية الدارة  ي مراكز التعليم المؤقتة، تحدد اس�ت
بيئة التعلم. �ف

بية  ف وزارة ال�ت ك ب�ي ي وضعت نتيجة للتعاون المش�ت
حة، وال�ت المق�ت

ي مجال 
ف �ف ي ومنظمة اليونيسف أدوار ومسؤوليات العامل�ي

والتعليم الوط�ف

: يتم ادارة كل مركز تعليمي من قبل منسق تابع  التعليم عىل النحو التاىلي

ي )MONE( والذي يقوم بوظيفة مدير أو 
بية والتعليم الوط�ف لوزارة ال�ت

ف اتراك يعملون لدى  ف هم موظف�ي رئيس المدرسة. ان هؤلء المنسق�ي

ي )MONE( تمت أعارتهم من المدارس 
بية والتعليم الوط�ف وزارة ال�ت

ف  ة. وبالضافة اىل ذلك يتم تعي�ي كية عىل أساس مؤقت ولمدة قص�ي ال�ت

ف من نواب المدراء أو نواب رؤساء المدارس والذين يتم اختيارهم  اثن�ي

ي 
ف ليقوموا بمساعدة المنسق �ف ف المتطوع�ي ف السوري�ي ف المعلم�ي من ب�ي

. ف الواجبات الدارية والتدريسية وواجبات دعم المعلم�ي

ف من حالة حرب. ويشاهدون الأخبار عن الحرب.  "جاء الطالب السوري�ي
ي سوريا، وهم قلقون بشأنهم. هذا يؤثر عليهم سلبا.

 لديهم أقارب �ف
يستخدم هؤلء الأطفال وسائل العالم الجتماعية بنشاط. وعندما تلقي نظرة 

ى أنهم يرسلون صورا عن الحرب  عىل صفحات الفيسبوك الخاصة بهم س�ت
ي الشوارع كل يوم، 

لبعضهم البعض. نحن نرى الأطفال يبكون؛ نرى الأطفال �ف
ي ظل هذه الظروف، بالطبع سيكون تحصيلهم 

وهم ل يذهبون اىل المدرسة. �ف
الأكاديمي منخفض بالمقارنة مع أقرانهم الأتراك."

ي غازي عنتاب
مدير المدرسة �ف

ي مراكز 
ي يواجهها مدراء المدارس �ف

ان احدى المشاكل الرئيسية ال�ت

التعليم المؤقتة هي اكتظاظ الصفوف الدراسية بالطالب. وكما أوضح 

ي 
كية حواىلي 25 طالبا �ف ي كيليس، "تضم المدارس ال�ت

مدير المدرسة �ف

ي الصف الدرا�ي الواحد أو 
ي مدرستنا و�ف

الصف الدرا�ي الواحد. ولكن �ف

ي الدرس الواحد هناك 199 طالب وطالبة. لدينا أربعة طالب عىل كل 
�ف

منضدة. الطالب غ�ي قادرين عىل الدراسة. عليهم ان يؤدوا المتحانات 

ي كل صف، ينبغي عليهم 
موا الهدوء. مع وجود معلم أو معلمة �ف ف لكي يل�ت

السيطرة عىل الصف ليكونوا قادرين عىل اعطاء الدرس".

ي كل صف 
، "هناك حواىلي 90 اىل 100 طالب �ف ف وأضاف أحد المعلم�ي

درا�ي ول تمر دقيقة واحدة من دون ان يخرج واحد منهم من الصف 

ي فصل الصيف. فقد كانوا 
ي آخر. لم يأخذ المعلمون اي يوم عطلة �ف

ويأ�ت

يدرسون طوال الصيف ".

وقال معلم آخر، " تتغ�ي الوجوه كل يوم حيث يعود بعض الطالب اىل 

ي هذا 
ة طالب �ف ي بعضهم من سوريا. لم يستمر سوى ع�ث

سوريا ويأ�ت

الصف منذ بداية الفصل الدرا�ي ".

ي المجموعة المحورية العالقة عىل أنها "جيدة"
 وصف ستة طالب �ف

. ومن تعليقات الستجابة: "انهم  ف عندما سألوا عن عالقاتهم مع المعلم�ي

كون الناس"200 واضاف "انهم يبذلون  ( يجذبون وي�ث ف ف السوري�ي )المعلم�ي

ي المدارس ويعمل 
ف وسعداء �ف قصارى جهدهم لبقاء الأطفال منشغل�ي

ف التراك أيضا بعض  بعضهم لساعات طويلة"201، و "قدم المعلم�ي

ي الأدب والتاريخ"202.
الأنشطة التعليمية مثل اعطاء بعض الدروس �ف

ف )YÖBIS( وباصدار وثائق الهوية والأرقام الخاصة  من المرجح أن يتغ�ي هذا الوضع مع الأخذ بنظام ادارة معلومات التعليم الجديد الخاص بالأطفال السوري�ي  198

بالأجانب وذلك بموجب قانون الحكومة لنظام الحماية المؤقتة.
سلطة ادارة الكوارث والطوارئ، 2013.  199

مناقشة المجموعة المحورية 1.  200

.1 )HT( مناقشة المجموعة المحورية 1 ومدراء المدارس  201

.2 )HT( مدراء المدارس  202

تركيا
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ف متفرقة،  وعىل الرغم من أن لقاءات الطالب التراك والسوري�ي

 ال انه يبدو ان هناك عالقة ايجابية بينهم. وأوضح أحد الطالب

"يجلب الطالب التراك الكعك والزهور من بلدة مجاورة لغازي عنتاب 

ي طالب الجامعات لزيارتنا خالل العطلة الصيفية"203.
كما ويأ�ت

ف الأكاديمي ضعيف  تش�ي الدلة المنقولة اىل أن أداء الأطفال السوري�ي

نسبيا عىل ما يبدو. وبالرغم من وصف بعض الطالب الذين تمت 

مقابلتهم تحصيلهم العلمي عىل انه ضعيف، ال ان أربعة طالب اخرين 

ف "انهم طالب جيدين لأن  وصفوه عىل أنه جيد. وأوضح احد المعلم�ي

ي سوريا…وجاؤا اىل هنا وبدؤا حياة 
لديهم الكث�ي الكث�ي من المشاكل �ف

ي مكانهم فانهم لن يكونوا 
جديدة، واعتقد انه اذا كان هناك اخرين �ف

ف خالل احدى  ء نفسه". وأشار أحد المعلم�ي ي
قادرين عىل فعل السث

ي ظل هذه الظروف " الحرب القائمة 
جلسات المجموعة المحورية أنه �ف

ي سوريا والطالب بعيدين عن وطنهم الأم فأنهم يؤدون بشكل جيد. 
�ف

عىل الأقل، انهم يأتون اىل المدرسة ول زالوا يرغبون بالتعلم".

ف الذين تمت مقابلتهم أنهم عانوا من  وأفاد معظم الطالب السوري�ي

مشاكل اجتماعية ونفسية لدى وصولهم اىل تركيا مما عرقل تكيفهم 

مع البيئة المدرسية الجديدة. شكل التكيف النفسي والجتماعي مشكلة 

ف لم يرى  ي ح�ي
ف الذين تمت مقابلتهم �ف بالنسبة لبعض الطالب السوري�ي

ي غازي عنتاب أن الأطفال 
ي ذلك. وأكد مدير المدرسة �ف

اخرين مشكلة �ف

ي التكيف
ي مدرسته لم يواجهوا مشاكل �ف

 الذين التحقوا �ف

النفسي والجتماعي.

ي لدينا. 
"نحن نحاول ان نخلق بيئة مدرسية جميلة رغم محدودية المرافق ال�ت

ف أول مرة اىل هذه المدرسة، لم تواجهوا أي  عندما جاء الأطفال السوري�ي
ي التكيف. لدينا زي واحد. حيث اكتسبوا سلوك الطالب حالما جاؤا

 مشاكل �ف
اىل المدرسة،."

ي غازي عنتاب
مدير المدرسة �ف

هناك وجهات نظر مختلفة من قبل العائالت السورية فيما يتعلق 

. وعىل الرغم من أن هناك تقارير تفيد  ف ف الجنس�ي بالتعليم المختلط ب�ي

ف الولد والفتيات، ال ان هناك  بعدم قبول الأرس السورية لالختالط ب�ي

ي 
ات اىل وجود العديد من الفصول الدراسية المختلطة ح�ت �ف مؤرسث

ف صفوفها بشكل عام.  ي يتم الفصل ب�ي
صفوف المرحلة الثانوية وال�ت

ي المدارس السورية204 عىل 
لتوجد تعليمات تخص اللباس المدر�ي �ف

ويد  ف ي )MONE( تخطط ل�ت
بية والتعليم الوط�ف الرغم من أن وزارة ال�ت

. المدارس بالزي المدر�ي

ي 
كية �ف المواد التعليمية. عىل الرغم من استخدام الكتب المدرسية ال�ت

ي المدارس السورية،
كية �ف كية وخالل الدروس ال�ت  المدارس ال�ت

ال ان الكتب المدرسية السورية تشكل المصدر التعليمي الرئيسي الذي 

ي مراكز التعليم المؤقتة.
ف حاليا �ف يستخدمه الطالب السوري�ي

ف بنحو  ف مراكز التعليم المؤقتة داخل مخيمات الالجئ�ي تم اعداد وتجه�ي

ات  أفضل من حيث توفر المكتبات داخل الفصول الدراسية ومخت�ب

ي افتتحت من قبل 
الكمبيوتر وورش العمل بالمقارنة مع المدارس ال�ت

ي المجتمعات المضيفة. وعىل سبيل المثال ل 
المنظمات غ�ي الحكومية �ف

ات الكمبيوتر أو ورش  ي مكتبات الفصول الدراسية أو مخت�ب
يوجد نقص �ف

ي تديرها بلدية مدينة غازي عنتاب وهذا لينطبق 
ي المدارس ال�ت

العمل �ف

عىل جميع مدارس المخيم205.

بالضافة اىل المواد التعليمية المقدمة للمدارس ولمراكز التعليم 

ف من تقديم مواد وفرص التعلم الضافية  المؤقتة تمكن بعض المعلم�ي

ف أنه تمكن  ي أوقات فراغهم. وأفاد أحد المعلم�ي
أو المحسنة للطالب �ف

من اعطاء "وقت حر للطالب. نعطي القصص للطالب لكي يستفيدوا 

ف القصص…ويعطى الطالب القيم الأخالقية  منها…يكتب المعلم�ي

الساسية،…كما تقدم للطالب الكتب المتعلقة بالدين )كتب الصالة( ".

 وقال معلم آخر، "نحن ندرس الأخالق والقيم". وأوضح معلم آخر

"نحن نعطي الكتب المتعلقة بالدين"206.

بية والتعليم . عندما وافقت وزارة ال�ت ن ن وتدريب المعلم�ي  المعلم�ي

ي عىل استخدام المناهج الدراسية السورية خالل العام الدرا�ي 
الوط�ف

ف  ف السوري�ي 2012 / 2013، فانها وافقت أيضا عىل تعبئة المدرس�ي

ف داخل المخيمات والمجتمعات المضيفة. يتألف كادر موظفي  المتطوع�ي

التعليم داخل المخيمات والمجتمعات المضيفة من:

. ف ف السوري�ي المعلم�ي  •

. ف موظفي التعليم السوري�ي  •

ف باللغة العربية وغ�ي العربية( ف التراك )الناطق�ي المعلم�ي  • 

.) ي
بية التعليم الوط�ف )تم تعيينهم من قبل وزارة ال�ت

ف باللغة العربية وغ�ي العربية( ف التراك )الناطق�ي المعلم�ي  • 

.) ي
بية والتعليم الوط�ف )لم يتم تعيينهم من قبل وزارة ال�ت

رغم عدم وجود ملف يضم معلومات تعريفية مفصلة بخصوص 

ي تركيا،
ف �ف ية المتاحة داخل مخيمات الالجئ�ي  المهارات والموارد الب�ث

ي المخيمات.
 ال انه يقدر وجود ما ل يقل عن 3,650 معلم سوري �ف

وبناء عىل مالحظات ورصد منظمة اليونيسف207 والمناقشات مع 

ي المخيمات 
ي المخيم يبدو أن العديد من موظفي التعليم �ف

ف �ف المعلم�ي

ة الكافية للتعليم. واستنادا اىل دراسة موجزة  ليس لديهم التأهيل والخ�ب

ف  ي أجريت خالل برنامج تدريب المعلم�ي
اعدتها منظمة اليونيسف وال�ت

ف انهم  ي حزيران وتموز من عام 2013 أشار أك�ث من ٪70 من المعلم�ي
�ف

.1 )HT( مناقشة المجموعة المحورية 1 ومدراء المدارس  203

ي أنقرة يوم 3 نيسان 2014.
ف �ف مقابلة مع المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  204

ي المجتمعات المضيفة باللوازم والكتب الالزمة لتطوير المكتبات.
ف جميع مدارس المخيم ومراكز التعليم �ف ستعمل منظمة اليونيسف عىل تجه�ي  205

. ف مناقشة المجموعة المحورية مع المعلم�ي  206

منظمة اليونيسف، 2013.  207

تركيا
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ي مجال التعليم. ان العديد من موظفي التعليم هم 
ف نوعا ما �ف مؤهل�ي

ي مجال التدريس،
ة سابقة �ف  خريجي جامعات وليس لديهم اية خ�ب

ف – عىل الرغم  كما انه قد تم توظيف الكث�ي منهم للعمل كمتطوع�ي

ي التدريس – بسبب الحاجة الملحة 
ة سابقة �ف من عدم وجود خ�ب

ي 
ف وال�ت ي اجريت عن المعلم�ي

208. كشفت الدراسة الموجزة ال�ت ف للمعلم�ي

ف أن لدى نسبة  اجرتها منظمة اليونيسف خالل برنامج تدريب المعلم�ي

ي مجال التعليم. وبالضافة اىل ورش 
ف �ف ة تقل عن سنت�ي ٪45 منهم خ�ب

ي تستمر لمدة يوم واحد209، قدمت 
العمل التعريفية والتدريبية وال�ت

ف داخل المخيم  ف السوري�ي ف للمعلم�ي ف تدريبيت�ي منظمة اليونيسف دورت�ي

ي ذلك تخطيط 
ي مختلف المواضيع بما �ف

وموظفي الهيئة التعليمية و�ف

الدرس والدعم النفسي والجتماعي وادارة الصف210. كما وبدأت منظمة 

ي المجتمعات المضيفة211.
ف �ف ف السوري�ي اليونيسف بتدريب المعلم�ي

ي )MONE( مؤخرا موظفي الهيئة 
بية والتعليم الوط�ف عينت وزارة ال�ت

التعليمة التراك داخل المخيمات وبدوام كامل. يعمل هؤلء الأشخاص 

ي وهم المسؤولون عن 
بية والتعليم الوط�ف ف لدى وزارة ال�ت كمنسق�ي

ف ادارة المخيم ومدراء  جمع بيانات التعليم وتنسيق امور التعليم ب�ي

ف  ي )MONE(. أشار المعلم�ي
بية والتعليم الوط�ف المدارس ووزارة ال�ت

داخل المخيمات انه لم يتم الوفاء بوعود تقديم برامج التدريب خالل 

بية  ي عام 2013. وعىل ما يبدو أن الهيئة السورية لل�ت
ي �ف

البحث الميدا�ف

والتعليم ومنظمات غ�ي حكومية أخرى قد وعدت بتقديم دورات تدريبية 

ف ولكن لم يتم الأيفاء بتلك الوعود. للمعلم�ي

ي 
ي اجريت عند اعداد البحوث وال�ت

وفيما يىلي مقتطفات من المقابالت ال�ت

تؤكد الحاجة اىل المزيد من التدريب: "يقدم الدعم النفسي والجتماعي 

كية ولكن ليس  ، بالضافة اىل دورات اللغة ال�ت ف ف لمدة ساعت�ي للمعلم�ي

لها عالقة بالتدريس…)للحياة اليومية(…يعطون وعود بتوف�ي دورات 

ف والدعم النفسي والجتماعي وطرق  لتعليم اللغات والتدريب للمعلم�ي

التدريس…وعود ووعود. جاؤا الينا، قالوا لنا، وأختفوا"212.

ف بأنهم كانوا بعيدين عن  كما وأشارت مجموعة اخرى من المعلم�ي

ي عىل ممارستهم للتدريس.  التدريس لبعض الوقت مما كان له أثر سل�ب

ف  ف المدارس منذ ثالث سنوات وهذا يؤثر عىل المعلم�ي "غادر المعلم�ي

 وليس فقط عىل الطالب. لذلك فاننا بحاجة اىل التدريب والدعم.

اتيجيات التدريس والتعلم  سيكون من الجيد أن نتدرب عىل اس�ت

ي 
ي التدريب و�ف

الجديدة…وسيكون من الرائع أن نعطى دروسا خاصة �ف

طرق التدريس…باية طريقة لنكون قادرين عىل مساعدة الطالب ".

ليمكن ان يشمل نظام ادارة معلومات التعليم )EMIS( معلومات 

بية  ي وزارة ال�ت
ف �ف ف رسمي�ي ف وذلك لأنهم ليسوا معلم�ي ف السوري�ي المعلم�ي

ي )MONE( وليس لديهم تصاريح عمل رسمية مما أدى 
والتعليم الوط�ف

ي ظل قانون 
ي العتماد والدفع. وح�ت �ف

اىل حدوث العديد من المشاكل �ف

الحماية المؤقتة ليحصل المعلمون السوريون حاليا عىل تصاريح 

بية  العمل213 وبالتاىلي ل يمكنهم أن يكونوا جزءا من كشف رواتب وزارة ال�ت

ي مدارس تدار 
ي )MONE( عىل الرغم من أنهم يعملون �ف

والتعليم الوط�ف

ي )MONE( وسلطة ادارة الكوارث 
بية والتعليم الوط�ف من قبل وزارة ال�ت

ف ول يمكنهم  والطوارئ )AFAD(. وبالتاىلي فقد تمت تعبئتهم كمتطوع�ي

ف  اف المسؤول�ي الحصول عىل راتب منتظم، ولكنهم يعملون تحت ارسث

ي )MONE(. ولتعويض 
بية والتعليم الوط�ف ف لوزارة ال�ت ف التابع�ي المحلي�ي

ي 
بية والتعليم الوط�ف ي التدريس، وضعت وزارة ال�ت

عملهم التطوعي �ف

YÖBIS اك مع منظمة اليونيسف نظام الـ  )MONE( وبالش�ت

ي وقت سابق كمكمل لنظام الـ EMIS للطالب
 وكما وضحنا �ف

ي 
ي تركيا. ويتكون النظام من ثالث وحدات وال�ت

ف والأجانب �ف السوري�ي

تعمل عىل رصد:

ي المخيمات
ف �ف ف والطالب السوري�ي المعلم�ي  •

ي 
ي مراكز التعليم المؤقتة و�ف

ف �ف ف والطالب السوري�ي المعلم�ي  •

المجتمعات المضيفة.

كية. ي المدارس ال�ت
ف �ف الطالب السوري�ي  •

ية( ف كية والنجل�ي  ويعمل النظام بثالث لغات )العربية وال�ت

ي المستقبل. كما يوفر 
وسوف يستخدم مع جميع الطالب الأجانب �ف

ي البالد.
ف والأجانب �ف اف بتعليم الأطفال السوري�ي ي والع�ت

الطار القانو�ف

ي المجتمعات المضيفة. غالبا ما تدفع المحافظة 
تختلف ادارة المدرسة �ف

ي 
ي أنشأتها السلطات المحلية �ف

ي المدارس ال�ت
ف �ف الحوافز للمعلم�ي

ي أنشأتها بلدية 
ي المدارس ال�ت

المحافظات. وعىل العكس من ذلك �ف

ف من  ي غازي عنتاب( تدفع حوافز للمعلم�ي
المدينة )كما هو الحال �ف

ف غ�ي منتظمة وغ�ي منظمة.  أموالها الخاصة. ان حوافز المعلم�ي

ف بطرق مختلفة  ي لهذه الدراسة أجاب المعلم�ي
وخالل البحث الميدا�ف

عندما سئلوا عن الرواتب أو الحوافز. حيث ذكر بعضهم حصوله عىل 

ي تدعم من 
ي بعض المدارس ال�ت

ة تركية �ف حوافز شهرية قدرها 450 ل�ي

ة  ف قال آخرون أنهم يتلقون 850 ل�ي ي ح�ي
قبل المنظمات غ�ي الحكومية �ف

تركية. تم دفع رواتب بعضهم من قبل الحكومة السورية ح�ت توقفت 

بية والتعليم  ي عام 2013. تعمل كل من وزارة ال�ت
هذه الممارسة �ف

ي التدريس ولكننا ل نعرف اذا كان هذا ينطبق عىل 
ي المخيمات شهادة الدبلوم �ف

ف الذين يدرسون �ف عىل سبيل المثال ذكر مدير المدرسة أن "لدى جميع المعلم�ي  208

، ولذلك يتم توظيف بعض طالب الجامعات الذين هم عىل وشك  ف ي اعداد المعلم�ي
ف الذين يدرسون خارج المخيمات ". وأضاف مدير آخر أن "هناك نقص �ف المعلم�ي

ي التدريس ".
ي المدارس، ولكن لم يكن لديهم شهادات �ف

التخرج للتدريس �ف
نامج عىل تدريب  ي ثالث محافظات. ركز ال�ب

ف داخل المخيمات �ف ف العامل�ي ي تركيا للمعلم�ي
ي شهري حزيران وتموز 2013 برنامجا تدريبيا �ف

قدمت منظمة اليونيسف �ف  209

.)INEE( ي
ي تقديم التعليم النوعي( وذلك وفقا للحد الأد�ف لمعاي�ي الـتعليم الآي�ف

ف عىل التعليم النوعي )لمساعدة المساعدين �ف المتدرب�ي
ي الصفوف المزدحمة 3( تقديم الدعم

ي مجال: 1( التخطيط للدرس 2( ادارة الصف �ف
ف داخل المخيم �ف ف للمعلم�ي ف تدريبيت�ي لقد قدمت منظمة اليونيسف دورت�ي  210 

نامج 5( التدريس التفاعىلي 6( طرق التدريس الفعالة. رين من الحرب 4( تطوير ال�ب ي الفصول الدراسية المخصصة لالأطفال المترصف
النفسي والجتماعي �ف

ي الفصول الدراسية المخصصة 
ي المجتمع المضيف بمواضيع التدريس التفاعىلي وطرق التدريس الفعالة وتقديم الدعم النفسي والجتماعي �ف

ف �ف بدأ تدريب المعلم�ي  211

رين من الحرب. لالأطفال المترصف
ي كيليس.

مناقشة المجموعة المحورية �ف  212

ي إطار نظام الحماية المؤقتة.
ف وذلك �ف ي يتم فيها إصدار تصاريح العمل للسوري�ي

ان وزارة العمل هي المسؤولة عن الترصيح بالقطاعات والمناطق الجغرافية ال�ت  213

تركيا
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ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ي لدراج 
ي )MONE( ومنظمة اليونيسف من أجل وضع اطار قانو�ف

الوط�ف

ي النظام التعليمي الرسمي وبالتاىلي ايجاد حل 
ف �ف ف السوري�ي المعلم�ي

ي من عام 2014 
ين الثا�ف ي شهر ت�ث

مستدام لمشكلة دفع الرواتب214. و�ف

ي )MONE( ومنظمة اليونيسف 
بية والتعليم الوط�ف وقع كل من وزارة ال�ت

يد )PTT( بروتوكول التفاق الذي ينظم توف�ي حوافز موحدة  وبنك ال�ب

ي كل من المخيمات والمجتمعات 
ف �ف ف السوري�ي أو تعويضات للمعلم�ي

ف  وتوكول أول آلية وطنية لدفع رواتب المعلم�ي المضيفة. لقد وضع ال�ب

،)MONE( ي
بية والتعليم الوط�ف ف عن طريق وزارة ال�ت  السوري�ي

وقدم الدعم الماىلي الأوىلي من قبل منظمة اليونيسف215.

منح الهشادات الدراسية واالعمتاد  3.4

ي كل سنة دراسية 
ي تركيا أربعة امتحانات �ف

يتضمن نظام تقييم التعلم �ف

ي ذلك امتحان نصف الفصل الدرا�ي وامتحان نهاية الفصل 
بما �ف

. هناك أيضا تقييم التعليم القائم عىل أساس المدرسة خالل  الدرا�ي

ف مستوى التحصيل الدرا�ي لالأطفال.  السنة الدراسية من اجل تحس�ي

ي هو المتحان الأك�ث أهمية. يؤدي الطالب 
المتحان النها�أ ولكن يعت�ب

ي 
ي نهاية الصف 8 ويحصلون عىل شهادة التعليم البتدا�أ

المتحان �ف

ي تعليمهم واللتحاق بالمدارس الثانوية 
مما يسمح لهم بالستمرار �ف

ي نهاية 
ك المدرسة او التخرج من مرحلة(. و�ف )ولكنه ليس امتحان ل�ت

مرحلة التعليم الثانوي يؤدي الطالب امتحان إتمام الدراسة والتخرج 

ي تمكن الطالب 
من المرحلة والحصول عىل شهادة الثانوية العامة وال�ت

ي 
ك نظام التعليم أو الستمرار والتقدم �ف الذين أجتازوا المتحان اما ب�ت

ي دول أخرى.
ي تركيا أو �ف

التعليم العاىلي سواء �ف

ي 
ف �ف وعىل الرغم من التحاق عدد محدود فقط من الطالب السوري�ي

ف للحصول عىل الشهادة أو الدبلوم  كية وبالتاىلي فهم مؤهل�ي المدارس ال�ت

ي )وخاصة لمتحانات نهاية المرحلة الرسمية(، ال ان مسألة اصدار 
الوط�ف

ف ل تزال مسألة  الشهادات الدراسية نتيجة لتعلم الأطفال السوري�ي

ي تستخدم المناهج الدراسية 
مهمة. وينظر اىل مسألة افتقار المدارس ال�ت

السورية اىل العتماد عىل انها واحدة من المور المقلقة فيما يتعلق 

. ي
ي التعليم وتقدمهم المه�ف

ف �ف بفرص استمرار الطالب السوري�ي

ي غياب وجود حل طويل الأجل لمشكلة الحصول عىل الشهادة 
و�ف

ي عام 2013 
ي )MONE( �ف

بية والتعليم الوط�ف التعليمية، قررت وزارة ال�ت

ي الصفوف الدراسية الد�ف من الصف 9 شهادات 
ان تمنح الطالب �ف

حضور. وتش�ي التقارير عىل مستوى المحافظات اىل أن المدارس داخل 

ي المجتمعات المضيفة قد منحت 
المخيمات والمدارس الموجودة �ف

شهادات حضور للطالب. كما وتش�ي التقارير ايضا اىل أن المدارس 

ف تقارير  ي المجتمعات المضيفة قد منحت الأطفال السوري�ي
الموجودة �ف

الصف الدرا�ي وتقارير التقييم الفصلية. كما وقامت بعض المدارس 

بتصميم شهاداتها الدراسية الخاصة بها. وحسب ما أفاد أحد مدراء 

المدارس "لقد قمنا بتصميم الشهادات والدبلومات الخاصة بنا مثل 

." ي
شهادة التعليم البتدا�أ

امج التعليمية  ة تتعلق بحالة العتماد للعديد من ال�ب وثمة مسألة كب�ي

ي البالد. حيث ليس لدى المدارس 
ف �ف المخصصة لالأطفال السوري�ي

ي 
بية والتعليم الوط�ف ي تدعمها وزارة ال�ت

العاملة داخل المخيمات وال�ت

ها من المدارس  )MONE( وسلطة ادارة الكوارث والطوارئ )AFAD( وغ�ي

كية.  ي تقع خارج المخيمات نفس حالة العتماد الممنوحة للمدارس ال�ت
ال�ت

وكما ذكر أحد مدراء المدارس، "عندما فتحنا هذه المدرسة لالأطفال 

ي )MONE( اغالق هذه 
بية والتعليم الوط�ف ف طلبت منا وزارة ال�ت السوري�ي

ي أقرب وقت ممكن لأن البلديات ل تملك سلطة افتتاح مدرسة. 
المدرسة �ف

ي وقت لحق وشجعنا عىل ابقاء المدرسة 
بية والتعليم �ف ثم جاء وزير ال�ت

ي 
بية والتعليم الوط�ف مفتوحة. ثم قام بعض الناس من قبل وزارة ال�ت

بزيارة مدرستنا وأعجبتهم".

ي نهاية الفصل الدرا�ي الأول من العام الدرا�ي 2014 / 2015 وللمرة 
و�ف

ف الذين التحقوا بمركز التعليم المؤقت  الأوىل، منح الأطفال السوري�ي

 )MONE( ي
بية والتعليم الوط�ف تقارير الصف الدرا�ي من قبل وزارة ال�ت

 YÖBIS ي منحت لأقرانهم الأتراك. لقد تم استخدام الـ
والمماثلة لتلك ال�ت

لصدار تقارير الصف الدرا�ي هذه.

. كان المتحان  ن منح الشهادات الدراسية وامتحانات الطالب السوري�ي

ك المدرسة والتخرج من المرحلة الثانوية للصف 12 هو  ي ل�ت
النها�أ

ي تركيا. بالنسبة 
ف �ف ي تعليم الأطفال السوري�ي

المسألة الأك�ث تحديا �ف

ف الذين أنهوا متطلبات المنهاج التعليمي السوري  للطالب السوري�ي

ي )MONE( ل تمنح الشهادات 
بية والتعليم الوط�ف المنقح فان وزارة ال�ت

كية لالمتحان المرافق له. الدراسية ال�ت

ي تركيا 
ف �ف ي توف�ي التعليم لالأطفال السوري�ي

اض دورها البارز �ف وعىل اف�ت

بية والتعليم  ي المناطق الفرعية، نظمت الهيئة الوطنية العليا لل�ت
و�ف

ك المدرسة والتخرج من المرحلة الثانوية  ي ل�ت
العاىلي المتحان النها�أ

للصف 12 )امتحان البكالوريا( لحواىلي 10,000 طالب سوري216 مقيم 

ي لم تعد تحت سيطرة الحكومة 
داخل سوريا ضمن المناطق ال�ت

ي آب من عام 2013. 
السورية217، بالضافة اىل تركيا ولبنان والأردن وذلك �ف

بية )التابعة للحكومة السورية المؤقتة( بتنظيم  وبالمثل قامت وزارة ال�ت

ف ضمن نظام التعليم. ف السوري�ي اتيجية ادارة شؤون موظفي التعليم لتوجيه وضع إطار عمل اندماج المعلم�ي لقد وضعت منظمة اليونيسف وثيقة اس�ت  214

ي يمكن استخدامها لسحب
يد )PTT( المدفوعة مسبقا وال�ت ف داخل وخارج المخيم حوافز شهرية يتم توزيعها من خالل بطاقات بنك ال�ب ف العامل�ي سيتلقى المعلم�ي  215 

ي المتاجر.
ىلي �ف

ىلي أو بطاقات السحب الآ
المال من أجهزة الرصاف الآ

كان منهم 5,431 طالب سوري و 4,053 طالبة سورية.  216

ي محافظات حلب ودرعا وإدلب ودير الزور والرقة وريف دمشق.
تم إنشاء ما مجموعه 113 مديرية تربية �ف  217

تركيا
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ي حزيران من عام 
امتحانات الصف 12 للعام الدرا�ي 2013 / 2014 �ف

 : 2014. حيث ادى أك�ث من 9,500 طالب سوري المتحان وكان الجماىلي

ي الردن 
ي تركيا و 1,225 طالب �ف

ي سوريا و 1,547 طالب �ف
6,433 طالب �ف

ف والمجتمعات المضيفة  ي مخيمات الالجئ�ي
ي لبنان218. و�ف

و473 طالب �ف

ي آب من 
ي تركيا، ادى أك�ث من 5,000 طالب سوري امتحان الصف 12 �ف

�ف

ي حزيران من عام 
عام 2013، كما وادى أك�ث من 1,500 طالب المتحان �ف

ي )MONE( الأماكن المخصصة 
بية والتعليم الوط�ف 2014. وفرت وزارة ال�ت

بية والتعليم العاىلي  ف قامت الهيئة الوطنية العليا لل�ت ي ح�ي
لالمتحانات �ف

بية التابعة للحكومة المؤقتة بادارة المتحانات ومنحت  ووزارة ال�ت

الشهادات لأولئك الطالب الذين تمكنوا من اجتياز المتحان.

ان هذا المتحان مماثل لالمتحان الذي تقدمه الحكومة السورية بعد 

اجراء بعض التعديالت وله ثالثة فروع219:

ية/الفرنسية(  ف العلمي: اللغة العربية واللغة الجنبية )النجل�ي  •

ياء والكيمياء والعلوم والدين. ف والرياضيات والف�ي

ية/الفرنسية( والفلسفة  ف : اللغة العربية واللغة الجنبية )النجل�ي ي الد�ب  •

بية الوطنية والتاريخ والدين. وال�ت

يعة: القرآن – التفس�ي وعلوم القرآن والعقيدة السالمية  ال�ث  •

والقانون وأصول الفقه السالمي والأحاديث النبوية )السنة النبوية( 

بية الوطنية واللغات الجنبية  ف السالمية والفلسفة وال�ت  والقوان�ي

ية والفرنسية( والجغرافية والتاريخ. ف )النجل�ي

ي مجال 
ف �ف ف سوري�ي تم أعداد أوراق المتحانات من قبل متخصص�ي

ي تركيا ومن ثم تم توزيعها عىل جميع 
ف الموجودين �ف التعليم والمعلم�ي

ي البلدان المضيفة.
ي سوريا وعىل المنظمات الداعمة �ف

بية �ف مديريات ال�ت

ف  ي ح�ي
بية الوطنية من أوراق المتحانات المنقحة �ف تم حذف مادة ال�ت

تضمنت كل من المناهج الدراسية السورية الرسمية والمناهج الدراسية 

ي 
بية الدينية لكل من الديانة السالم والمسيحية، وال�ت المنقحة مادة ال�ت

ي امتحان الصف 12. ولكن ل يتم احتساب نتيجة امتحان 
تم تضمينها �ف

ي النظام السوري 
اكمي للطالب �ف بية الدينية ضمن المعدل ال�ت ال�ت

بية الدينية  ي مادة ال�ت
الرسمي ومع ذلك فان الطالب الذين يرسبون �ف

ي المتحان كله ويتوجب عليهم 
بالضافة اىل مادة اخرى فانهم يرسبون �ف

ي امتحان الصف 12 الذي تديره الهيئة 
اعادة السنة الدراسية. أما �ف

ي الحكومة السورية 
بية �ف بية والتعليم العاىلي ووزارة ال�ت الوطنية العليا لل�ت

بية الدينية ضمن النتيجة  المؤقتة فيتم احتساب نتيجة امتحان ال�ت

النهائية لالمتحانات. وقد تم تسليط الضوء عىل هذه المسألة خالل 

ي هذه الدراسة عىل انها تغي�ي كب�ي من شأنه 
ي اجريت �ف

المقابالت ال�ت

ي المتحانات السورية الرسمية.
اعطاء الدين أهمية أك�ب مما كانت عليه �ف

وبالضافة اىل ذلك أشار تقييم مستقل لمتحان الصف 22012 اىل عدم 

ي عام 2014 
ي تركيا �ف

تقديم أي طالب مسيحي عىل امتحان الصف 12 �ف

وهناك تقارير مختلفة حول كون المتحان متاح ام ل، وقد ورد أن 

ي العام الدرا�ي السابق والذي 
خمسة طالب قد قدموا عىل المتحان �ف

بية الدينية المسيحية وتمكنوا من اجتيازه بنجاح. تضمن أسئلة حول ال�ت

لقد ثبت ان عملية رصد وتقييم المناهج الدراسية السورية المنقحة 

كي والقيم 
ي ليتكامل مضمونها وأهدافها مع نظام التعليم ال�ت

وال�ت

 .)MONE( ي
بية والتعليم الوط�ف المجتمعية يشكل تحديا لوزارة ال�ت

ي 
وقد تمت الأشارة اىل ضعف النفوذ السيا�ي لكل من الئتالف الوط�ف

السوري والحكومة السورية المؤقتة واللذان اقرا احدى اصدارات 

اف الحكومات الأخرى بالمناهج  المناهج السورية المنقحة، أو عدم اع�ت

ي هذه الدراسة عىل انهما من 
ي اجريت �ف

المنقحة خالل المقابالت ال�ت

ي منح 
ي �ف

بية والتعليم الوط�ف ي تواجهها وزارة ال�ت
القضايا الأك�ث تحديا ال�ت

الشهادات لدراسية بناءا عىل المناهج السورية المنقحة221.

ف ولمسألة  كية دعما مهما للطالب السوري�ي لقد قدمت الحكومة ال�ت

ي قدمتها الحكومة السورية المؤقتة )ليس فقط 
اف بالشهادات ال�ت الع�ت

ي 
ي تركيا بل أيضا للطالب الذين أدوا المتحانات �ف

ف �ف للطالب السوري�ي

سوريا ولبنان والأردن( وذلك من خالل الشهادة المعادلة. حيث يمكن 

للطالب الذين حصلوا عىل هذه الشهادات )للصفوف 1 اىل 12( الحصول 

ي المحافظات والعاملة 
عىل شهادة معادلة عن طريق هيئات العتماد �ف

ي جميع المحافظات 
بية والتعليم بالمحافظة )�ف ي جميع مديريات ال�ت

�ف

ي قدمتها 
كية للشهادات ال�ت ي قبول الحكومة ال�ت

كية 81(222. وهذا يع�ف ال�ت

ف عىل انها مضاهية للشهادة  الحكومة السورية المؤقتة للطالب السوري�ي

ف عىل شهادة الصف  ف الحاصل�ي كية. مما يسمح للطالب السوري�ي ال�ت

ي تعليمهم 
ي قدمتها لهم الحكومة السورية المؤقتة بالتقدم �ف

12 ال�ت

ي تركيا )أن طالب بحاجة اىل تعلم وإتقان التحدث باللغة 
الجامعي �ف

ي عقد الئتالف 
ي بعض الجامعات الأوروبية ال�ت

ية( و�ف ف كية أو النجل�ي ال�ت

ي السورية اتفاقيات معها.
الوط�ف

ي مسألة 
كية قد قطعت شوطا طويال �ف عىل الرغم من أن الحكومة ال�ت

ي تقدمها الحكومة السورية المؤقتة ولكن لالأسف 
اف بالشهادات ال�ت الع�ت

لم تقدم الحكومة السورية المؤقتة شهادات امتحانات الصف 12 

ي أجريت خالل صيف عام 2014. لقد أدت المناقشات 
ي حينها وال�ت

�ف

الداخلية والخالفات حول فيما اذا كان يجب استخدام "الجمهورية 

ي الشهادات اىل أعاقت 
العربية السورية" أو "الجمهورية السورية" فقط �ف

ف  تسليمها الفوري للطالب، مما ترتب عليه اضاعة فرصة الطالب السوري�ي

كية223. ي الجامعات ال�ت
ي اللتحاق �ف

�ف

جن، 2014. بوبوفك، دلبليس و ب�ي  218

يستند هذا القسم عىل ملخص سياسات سوريا لسبارك )SPARK(: شهادة البكالوريا للتخرج من الثانوية، 27 أيلول من عام 2013.  219

جن، 2014. بوبوفك، دلبليس و ب�ي  220

ي أنقرة بتاريخ 3 نيسان 2014.
ي �ف

بية والتعليم الوط�ف ي وزارة ال�ت
مقابلة مع مسؤول �ف  221

السابق.  222

ي 14 أيلول 2014
قم بزيارة www.all4syria.info/Archive/166346، تم الدخول �ف  223

تركيا
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ي لهذه الدراسة ان بعض مدراء 
وقد لوحظ أثناء اجراء البحث الميدا�ف

ف إزاء تدريس النسخة المنقحة من  ف كانوا قلق�ي المدارس والمعلم�ي

ف  المناهج الدراسية السورية الرسمية واصدار الشهادات للطالب السوري�ي

لأنهم يعتقدون بأن هذه المناهج الدراسية المنقحة والشهادات الصادرة 

ي 
بية والتعليم الوط�ف ف بها من قبل وزارة ال�ت بناءا عىل تلك المناهج مع�ت

بية والتعليم  . تنظر وزارة ال�ت كية فقط وليس عىل المستوى الدوىلي ال�ت

ي اجراء امتحان العتماد لجميع الطالب الذين اجتازوا امتحان 
ي �ف

الوط�ف

( ومن ثم  ي الصف 12 )سواء كان وفقا للمنهج الدرا�ي السوري أو اللي�ب

ف بها. يمكنها تقديم شهادات تركية مع�ت

ي العوام 2013 و 2014، دعمت كل من الهيئة الوطنية العليا 
و�ف

بية والتعليم عملية تنظيم  بية والتعليم العاىلي والهيئة السورية لل�ت لل�ت

ي لـ 1,500  ي اعدت وفقا للمنهج الدرا�ي اللي�ب
امتحانات الصف 12 ال�ت

ي عام 2013 ولنحو 7,000 طالب 
ي المنطقة القليمية �ف

طالب سوري �ف

ي عام 2242014. ويش�ي هذا العدد الهائل عىل ما يبدو اىل أن 
سوري �ف

ي يبقى الخيار الأك�ث سهولة  امتحان الصف 12 وفقا للمنهج الدرا�ي اللي�ب

ي المنطقة القليمية )والذي يقدم قيمة اضافية وهي 
ف �ف للطالب السوري�ي

اف به عىل نطاق واسع(. الع�ت

، كان المعلمون يفضلون تطبيق المنهج الدرا�ي  ي
وأثناء البحث الميدا�ف

ي واصدار الشهادات الليبية وهو رأي يؤيده مدراء المدارس عادة  اللي�ب

حيث أوضح احد المدراء "بما ان شهادة التعليم الليبية هي شهادة 

ي 
ف مواصلة تعليمهم العاىلي �ف معتمدة دوليا، فان بامكان الطالب السوري�ي

ة لأنه لم  ف ي العالم حيث ل تملك الشهادة السورية هذه الم�ي
أي مكان �ف

اف بها دوليا، ونتيجة لذلك وافقت بعض المدارس عىل اتباع  يتم الع�ت

المناهج الدراسية الليبية ومنحت الموافقة عىل تمديد الستحقاق ليشمل 

الشهادة الليبية".

بية والتعليم  ي اجريت مع مسؤوىلي وزارة ال�ت
ف أشارت المقابالت ال�ت ي ح�ي

�ف

ي لنه يعت�ب حال مؤقتا. وعالوة عىل  ي اىل عدم تشجيع الحل اللي�ب
الوط�ف

ون المناهج الدراسية الليبية سهلة  ذلك، يبدو أن الأطفال وأرسهم يعت�ب

جدا وأن الأطفال ل يتعلمون منها الكث�ي بالمقارنة مع المناهج الدراسية 

السورية، وبالتاىلي فانهم ل يدعمون هذا الحل.

ي هو المتحان الأك�ث انتشارا  وعىل الرغم من انه وجد ان المتحان اللي�ب

ي عام 2252014،
ي تركيا �ف

ف �ف ف الأطفال السوري�ي  والخيار الأك�ث شيوعا ب�ي

ي عام 2015 لصالح المتحان السوري للصف 12.
ال انه سيتم رفضه �ف

تشارك منظمة سبارك )SPARK( وهي منظمة غ�ي حكومية دولية مقرها 

اف بالتحصيل  ي إيجاد حلول تؤدي اىل الع�ت
ي جنوب تركيا وبفاعلية �ف

�ف

ف الذين يتبعون المناهج الدراسية السورية  العلمي للطالب السوري�ي

ف من الناحية النظرية  المنقحة. وعىل الرغم من انه يحق للطالب السوري�ي

كية، وعىل الرغم من الجهود المبذولة  ي الجامعات ال�ت
مواصلة تعليمهم �ف

ف المخاوف حول فيما  ف الميداني�ي لتسهيل ذلك، فقد واجهت الباحث�ي

كية بالفعل. حيث  ي الجامعات ال�ت
ف يلتحقون �ف اذا كان الطالب السوري�ي

 )SPARK( توصل التقييم المستقل الذي اجري بتكليف من منظمة سبارك

ف الذين اجريت المقابالت  اىل أنه لم يلتحق أيا من الطالب السوري�ي

كية. ي الجامعة ال�ت
معهم أو علموا عن أي طالب سوري قد التحق �ف

ي مجالت 
كاء الآخرين �ف كية وال�ث ومع ذلك فقد استمرت الحكومة ال�ت

كية  ي البحث عن حلول، فعىل سبيل المثال تنازلت الحكومة ال�ت
التعليم �ف

ي 
ف كما منحت سلطة الأتراك �ف عن الرسوم الدراسية للطالب السوري�ي

امج الخاصة بالمنح الدراسية لأك�ث  الخارج والمجتمعات المرتبطة ال�ب

ف من الطالب  من 1,000 طالب سوري. ونتيجة لذلك يمكن لعدد مع�ي

ي الجامعات الحكومية كما سيتم توف�ي 
ف مواصلة تعليمهم �ف السوري�ي

ف  ي القسام الداخلية ويصبحون مؤهل�ي
ف �ف السكن للطالب السوري�ي

ي ذلك راتبا شهريا226. وكذلك منحت 
للحصول عىل منحة دراسية بما �ف

ف المنح الدراسية الكاملة لـ 12 طالبا  المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ف لكاديمية  من خالل برنامج المنح الدراسية لصندوق مبادرة الالجئ�ي

ي عام 2014. 
ي تركيا �ف

ت اينشتاين اللمانية )DAFI(227 والذي بدأ �ف أل�ب

كما ودعمت منظمة اليونيسيف التحاق أك�ث من 2,000 طالب سوري 

ي 
كية من خالل تومر )TÖMER( )وهو اختصار يع�ف ي دورات اللغة ال�ت

�ف

كية واللغات الأجنبية ومركز البحوث التابع لجامعة  استخدام اللغة ال�ت

ي تعليمهم الجامعي.
أنقرة ( ح�ت يتمكنوا من الستمرار �ف

ف وزارة  بية السورية وب�ي ف وزارة ال�ت لم يكن هناك اي اتفاق رسمي ب�ي

اف المتبادل  كية فيما يتعلق بالع�ت ي ال�ت
بية والتعليم الوط�ف ال�ت

ف اىل سوريا أثناء  ي حال عودة الأطفال السوري�ي
بالشهادات والدبلومات �ف

ي للدراسة.
ة اجراء البحث الميدا�ف ف�ت

تركيا

السابق.  224

السابق.  225

كية من اجل التقديم. وقد وفرت كية حضور دورة نظمتها تومر والحصول عىل مستوى B2 باللغة ال�ت ي اللتحاق بالجامعات ال�ت
يجب عىل الطالب الذين يرغبون �ف  226 

ابطة. ي الخارج والمجتمعات الم�ت
اكة مع سلطة لالأتراك �ف وع وبال�ث منظمة اليونيسف المساعدة المالية للم�ث

.DAFI ت اينشتاين اللمانية أو ف لكاديمية أل�ب صندوق مبادرة الالجئ�ي  227
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االستنتاج  3.5

ي تركيا 
ي المدارس العامة �ف

ف قادرين عىل اللتحاق �ف كان الأطفال السوري�ي

وط التسجيل اىل جانب  ي سوريا ولكن قد تردع رسث
منذ بداية الأزمة �ف

كية بدل من اللغة العربية(  ي التدريس )اللغة ال�ت
اللغة المستخدمة �ف

الغالبية العظمى من الأطفال من اللتحاق. حيث لم يلتحق سوى 

كية خالل العام الدرا�ي  ي المدارس الحكومية ال�ت
7,446 طفل سوري �ف

ات  2013 / 2014. ولكن تضاعف هذا العدد ثالث مرات بسبب التغي�ي

ي بداية العام الدرا�ي 2014 / 2015 حيث التحق 
ي قررت �ف

التنظيمية ال�ت

كية بحلول نهاية عام 2014 وذلك  ي المدارس ال�ت
21,000 طفل سوري �ف

كية. وبالضافة اىل ذلك فقد تم  ي ال�ت
بية والتعليم الوط�ف وفقا لوزارة ال�ت

ف داخل مخيمات  إنشاء مراكز التعليم المؤقتة خصيصا لالأطفال السوري�ي

يواء( أو المجتمعات المضيفة. وكذلك استوعبت بعض  ف )مراكز الإ الالجئ�ي

ة ما بعد الظهر بعد النتهاء من  ي ف�ت
ف �ف كية الأطفال السوري�ي المدارس ال�ت

ة الصباحية. كما التحق 69,000 و 70,000  ي الف�ت
تدريس الطالب الأتراك �ف

ي المدارس داخل 
ي مراكز التعليم المؤقتة أو �ف

طفل سوري عىل التواىلي �ف

المخيمات والمجتمعات المضيفة خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014. 

ي عام 2014 اىل تركيا، 
ف �ف ف السوري�ي وبسبب تدفق اعدادا من الالجئ�ي

ي 
ف �ف فقد كان من المرجح ان ل يكون جزء كب�ي من عدد الأطفال السوري�ي

ي أي فرصة تعليمية أخرى.
المدرسة أو يشاركون �ف

ف وعىل مستوى  ي أنشأت داخل مخيمات الالجئ�ي
تعمل المدارس ال�ت

ي أنشأت من قبل البلدية( تحت ادارة وزارة 
المحافظات )مثل تلك ال�ت

ي ولكنها لم تمنح العتماد. كما لم تمنح المدارس 
بية والتعليم الوط�ف ال�ت

ي لم تسجل 
ي المجتمعات المضيفة وال�ت

ف �ف المخصصة لالأطفال السوري�ي

ي العتماد ايضا. وقد أعرب مسؤولو 
بية والتعليم الوط�ف لدى وزارة ال�ت

ي عن قلقهم إزاء نوعية ومحتوى التعليم 
بية والتعليم الوط�ف وزارة ال�ت

ي هذه المدارس.
المقدم �ف

ي التدريس 
أثارت مسألة محتوى المناهج الدراسية واللغة المستخدمة �ف

ف خالل العام  ي تركيا. لقد تمكن الطالب السوري�ي
الكث�ي من الجدل �ف

كية مع  الدرا�ي 2011 / 2012 من الوصول اىل المناهج الدراسية ال�ت

ي 
جمة الشفوية باللغة العربية ولكن تغ�ي هذا الوضع �ف استخدام ال�ت

كية ضمنا عىل استخدام  العام الدرا�ي التاىلي عندما وافقت الحكومة ال�ت

ي المدارس المخصصة للطالب 
المناهج الدراسية السورية المنقحة �ف

كية مختلفة بشكل عام  ف كانت سياسة الحكومة ال�ت ي ح�ي
ف �ف السوري�ي

ي 
ف اىل الأقليات �ف ف والأطفال المنتم�ي حيث كانت تعمل عىل تكامل الالجئ�ي

كية. ي ذلك تدريسهم باستخدام اللغة ال�ت
، بما �ف ي

النظام المدر�ي الوط�ف

ف غ�ي المسبوق اىل ظهور  ف السوري�ي وقد أدى تدفق اعدادا من الالجئ�ي

ف وذلك باستخدام نسخ معدلة  نظام تعليمي خاص بالطالب السوري�ي

من المناهج الدراسية السورية الرسمية. وقد ثبت ان عملية رصد وتقييم 

ي ل يتكامل محتواها وأهدافها مع المناهج الدراسية 
هذه المناهج وال�ت

. ان ضعف النفوذ  ي
بية والتعليم الوط�ف كية يشكل تحديا لوزارة ال�ت ال�ت

ي السوري والحكومة السورية المؤقتة واللذان 
السيا�ي لالئتالف الوط�ف

أقرا احدى اصدارات المناهج الدراسية السورية المنقحة، وعدم 

ي 
اف بالمناهج الدراسية المنقحة هي من التحديات الرئيسية ال�ت الع�ت

ي منح العتماد للمناهج السورية 
ي �ف

بية والتعليم الوط�ف تواجهها وزارة ال�ت

المنقحة ولصدار الشهادات للطالب الذين انهوا الدراسة بناءا عىل تلك 

المناهج المنقحة.

بية والتعليم والهيئة الوطنية   لقد اتخذت كل من الهيئة السورية لل�ت

بية التابعة للحكومة السورية  بية والتعليم العاىلي ووزارة ال�ت العليا لل�ت

ي تركيا، ومنذ أوائل عام 2014، وعىل نحو 
ي مقرها جميعا �ف

المؤقتة، وال�ت

ي المسائل المتعلقة بالتعليم 
ايد دورا بارزا عىل الصعيد القليمي �ف ف م�ت

ي كل من 
ف �ف ف النازح�ي والمناهج الدراسية ومنح الشهادات للطالب السوري�ي

تركيا وسوريا والأردن ولبنان ومرص والعراق )اقليم حكومة كردستان(.

بية  ي السوري وبدعم من الهيئة الوطنية العليا لل�ت
نظم الئتالف الوط�ف

بية ي عام 2013 وبالتعاون مع وزارة ال�ت
 والتعليم العاىلي �ف

ي عام 2014 امتحان الصف 12 
)التابعة للحكومة السورية المؤقتة( �ف

للتخرج من الثانوية )امتحان البكالوريا( لنحو 10,000 طالب سوري مقيم 

ي لم تعد تحت سيطرة الحكومة السورية 
ي المناطق ال�ت

داخل سوريا �ف

ي كل من تركيا والأردن ولبنان. ونظم المتحان لأك�ث من 9,500 
وكذلك �ف

بية والتعليم  ي عام 2014. كما دعمت الهيئة الوطنية العليا لل�ت
طالب �ف

بية والتعليم  العاىلي بالضافة اىل كيانات اخرى مثل الهيئة السورية لل�ت

ي لـ 1,500  تنظيم امتحانات الصف 12 وذلك وفقا المنهج الدرا�ي اللي�ب

ي عام 2014 ولكن تم 
ي عام 2013 ولـ 7,000 طالب �ف

طالب سوري �ف

إلغاء هذا الخيار بعد عام 2015.

ي تركيا عىل استخدام 
ي �ف

بية والتعليم الوط�ف عندما وافقت وزارة ال�ت

المناهج السورية خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013، فانها وافقت ايضا 

ي المدارس الموجودة داخل المخيمات 
ف �ف ف السوري�ي عىل تعبئة المعلم�ي

ف  ف العامل�ي ف السوري�ي والمجتمع المضيف. ولكن لم يتم ادراج المعلم�ي

ي 
بية والتعليم الوط�ف ي تقع تحت ادارة وزارة ال�ت

ي مدارس المخيمات ال�ت
�ف

ي تدعمها سلطة ادارة الكوارث والطوارئ )AFAD( رسميا ضمن 
وال�ت

ف  نظام دفع الرواتب التابع للوزارة وكان يجب عليهم العمل كمتطوع�ي

ي هذه المدارس ولم يتلقوا اي رواتب مقابل عملهم التطوعي. كما تم 
�ف

ف من قبل المنظمات غ�ي الحكومية  ف السوري�ي توظيف بعض المعلم�ي

ي مدارس المجتمع المضيف وتم 
ف �ف ها من المنظمات كمتطوع�ي أو غ�ي

دفع حوافز لهم نتيجة لعملهم. ومع ذلك لم يتم تنظيم عملية دفع 

ف تلقي مبالغ مختلفة وذلك وفقا  المبالغ الخاصة بهم، كما ذكر المعلم�ي

بية والتعليم  ي يعملون فيها. وضعت وزارة ال�ت
للمدرسة والمنطقة ال�ت

ي لالندماج 
ي وبالتعاون مع منظمة اليونيسف الطار القانو�ف

الوط�ف

ف ضمن نظام التعليم ح�ت يتمكنوا من إيجاد  ف السوري�ي الرسمي للمعلم�ي

ي من عام 2014 
ين الثا�ف ي ت�ث

حل مستدام لمشكلة دفع رواتبهم. و�ف

ي وبنك 
بية والتعليم الوط�ف وقعت كل من منظمة اليونيسف ووزارة ال�ت

يد PTT بروتوكول التفاق الذي ينظم تقديم حوافز موحدة لجميع  ال�ب

ي المخيمات والمجتمعات المضيفة. لقد 
ف �ف ف العامل�ي ف السوري�ي المعلم�ي

ف  وتوكول الآلية الوطنية الأوىل المتعلقة بدفع رواتب المعلم�ي وضع ال�ب

ي وقد قدم الدعم 
بية والتعليم الوط�ف ف من خالل وزارة ال�ت السوري�ي

الماىلي الأوىلي من قبل منظمة اليونيسف.

تركيا
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التوصيات  3.6

ي تركيا بمحدودية التحاقهم 
ف �ف يتمثل التحدي الرئيسي للطالب السوري�ي

ي التدريس وهي 
ي المدارس العامة والذي يرافقه اللغة المستخدمة �ف

�ف

كية وليس اللغة العربية، فضال عن المتطلب المتمثل بتقديم  اللغة ال�ت

ي المدارس 
ي تركيا �ف

ف �ف وثيقة التسجيل. يلتحق معظم الأطفال السوري�ي

ي تقع تحت 
الموجودة داخل المخيمات أو المجتمعات المضيفة وال�ت

سلطات متعددة تابعة للحكومة. يتطلب توسيع امكانية حصول الأطفال 

ي تشمل: 
اتيجية ذات محورين وال�ت ي تركيا اس�ت

ف عىل التعليم �ف السوري�ي

)أول( زيادة الطاقة الستيعابية للمدارس العامة من اجل استيعاب 

ي 
ف �ف ت�ي ف وذلك من خالل تقديم نظام الف�ت المزيد من الطالب السوري�ي

المدراس عىل سبيل المثال. )ثانيا( زيادة امكانية الوصول اىل المرافق 

التعليمية مثل مراكز التعليم المؤقتة داخل المخيمات والمجتمعات 

المضيفة وذلك من خالل إنشاء مدارس اضافية حكومية أو ممولة من 

قبل القطاع الخاص.

تبة تتعلق بالمناهج والعتماد  اتيجية آثار م�ت من الواضح ان لهذه الس�ت

ومنح الشهادات الدراسية. تتطلب زيادة امكانية الوصول اىل المدارس 

ي 
ف �ف العامة تجربة مناهج دراسية من شأنها دعم الأطفال السوري�ي

كية.  ي طريقة التدريس من اللغة العربية اىل اللغة ال�ت
النتقال اللغوي �ف

وقد يسهل تقديم المزيد من الدعم والتدريب عىل اللغة بالضافة 

ف هذا النتقال اللغوي. وعالوة عىل ذلك  ف السوري�ي اىل توظيف المعلم�ي

هناك حاجة لضافة منهج نفسي واجتماعي بالضافة اىل تقديم الدعم 

ي جميع البيئات التعليمية 
اع �ف ف لالأطفال الذين فروا من العنف وال�ف

ي مراكز التعليم المؤقتة داخل المخيمات 
كية أو �ف ي المدارس ال�ت

سواء �ف

والمجتمعات المضيفة. 

ي 
ف اىل التعليم �ف كما وتتطلب زيادة امكانية وصول الأطفال السوري�ي

كل من المخيمات والمجتمعات المضيفة حيث تستخدم اصدارات 

مختلفة من المناهج الدراسية السورية أول، تسجيل هذه المدارس 

ف عىل  كية المعنية. ثانيا، يتع�ي امج التعليمية لدى السلطات ال�ت وال�ب

امج التعليمية وتحديدا المناهج  السلطات المعنية منح العتماد لتلك ال�ب

ي هذه المدارس. ان هذا 
الدراسية والتقييم اللذان يتم استخدامهما �ف

ك لستخدام المناهج  ي حال تم وضع إطار واضح ومش�ت
ممكن فقط �ف

ف القيام بها  ي يتع�ي
ات ال�ت ي ذلك تحديد التغي�ي

السورية المنقحة، بما �ف

وكيفية القيام بذلك ومن قبل اية جهة. تتجاوز توصية وضع إطار عمل 

ي 
لستخدام هذه المناهج واعتمادها تركيا وذلك لن الئتالف الوط�ف

ي تركيا تعمل عىل 
بية والتعليم ومقرها �ف السوري والهيئة السورية لل�ت

ي ذلك 
وضع وتطوير الكتب المدرسية والمتحانات لسياقات أخرى، بما �ف

ي 
ي يسيطر عليها الئتالف �ف

العراق )حكومة اقليم كردستان( والمناطق ال�ت

سوريا.

ي يوجد فيها 
ي جميع المدارس ال�ت

ف نوعية التعليم �ف ومن اجل تحس�ي

ف  ، نحن بحاجة اىل اعطاء مسألة توظيف المعلم�ي ف الأطفال السوري�ي

ي تدريس هؤلء الأطفال المزيد 
ة �ف ف الذين لديهم الفهم والخ�ب السوري�ي

كاء ان يبينوا  كية وال�ث من العتبار. حيث يجب عىل كل من السلطات ال�ت

ف وما هي مؤهالتهم كنقطة بداية  وبوضوح من هم هؤلء المعلم�ي

. وبشكل عام، من الواضح أن  ي
ف فرص عملهم وتطويرهم المه�ف لتأم�ي

ي 
ف التراك بحاجة اىل التطوير المه�ف ي ذلك المعلم�ي

ف بما �ف جميع المعلم�ي

. وهذا يشمل التدريب  ف ف الالجئ�ي والدعم للعمل مع الأطفال السوري�ي

عىل كيفية التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للصدمات النفسية 

اعات. ف والعنف، فضال عن التدريب عىل تعليم السالم ومناهج حل ال�ف

ي 
اف بتقييمات التعلم �ف ف يتعلق بالشهادات وهو الع�ت هناك تحد مع�ي

المدارس الموجودة داخل المخيمات والمجتمعات المضيفة حيث ل 

ي هذه المدارس لأنها غ�ي 
ي تجري �ف

ف بالختبارات والمتحانات ال�ت يع�ت

موحدة. كما ان هناك حاجة للعمل مع هذه المدارس من اجل وضع 

آليات واجراءات لالمتحانات ولصدار الشهادات. وترتبط هذه التوصية 

ورة وضع اجراءات لتسجيل هذه  ي تش�ي اىل �ف
بالتوصية السابقة ال�ت

امج التعليمية. المدارس والعتماد لل�ب

تركيا
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4 لبنان

السياق االجمتايع والسيايس  4.1

ف  ي آذار من عام 2015، سجلت المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
�ف

ي لبنان228 ولكن مع ذلك ل يمثل هذا الرقم 
1,191,451 لجئ سوري �ف

ي البالد. وتش�ي التقديرات اىل أنه يتم 
ف الموجودين �ف العدد الكىلي للسوري�ي

ف فقط لدى المفوضية السامية  تسجيل ما ل يزيد عن ٪37 من السوري�ي

ف  ي بعض المناطق229. لقد ع�ب العديد من السوري�ي
ف �ف لشؤون الالجئ�ي

ي ومن دون وثائق صحيحة. كما اختار البعض 
الحدود بشكل غ�ي قانو�ف

ف  منهم عمدا تجنب التسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ف ليس لدى آخرين  ي ح�ي
خوفا من أن يضعف ذلك أمنهم وسالمتهم، �ف

وسيلة للوصول اىل مكاتب المفوضية أو ببساطة ليس لديهم علم 

باجراءات التسجيل. وتقدر الحكومة اللبنانية وجود ما ليقل عن 1.5 

ي
ي لبنان )وذلك اعتبارا من آذار 2014( بما �ف

 مليون مواطن سوري �ف

ذلك أك�ث من 300,000 عامل سوري وعائالتهم والذين كانوا موجودين 

ي يبلغ عدد سكانها 
ي البالد قبل بداية الأزمة. وتستضيف لبنان أيضا )ال�ت

�ف

، بالضافة اىل  ي
ف نسمة( ما يقارب نصف مليون لجئ فلسطي�ف 4 مالي�ي

ي 
ي قادم من سوريا وحواىلي 30,000 مواطن لبنا�ف

45,000 لجئ فلسطي�ف

عائد من سوريا230.

ف ولكن تمت استضافتهم  ف السوري�ي لم يتم أنشاء مخيمات رسمية لالجئ�ي

ي جميع أنحاء البالد بدل من 
ي منت�ث �ف

ي أك�ث من 1,400 تجمع سكا�ف
�ف

ي المناطق 
ي البحث عن ملجأ �ف

ف ليزال غالبيتهم مستمرين �ف ي ح�ي
ذلك، �ف

ة عادة )٪30( والبقاع  ي تمتاز بكونها مناطق فق�ي
الشمالية من لبنان وال�ت

)٪34(. أجرت منظمة اليونيسف وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء 

ي للفئات 
ي لبنان ووجدت 225 تجمع سكا�ف

مسحا لتحديد الفئات الهشة �ف

ي البقاع، حيث يتواجد 
ي المناطق الشمالية و�ف

ي يقع معظمها �ف
الهشة وال�ت

ف لدى المفوضية السامية لشؤون  ف المسجل�ي ف السوري�ي ٪85 من الالجئ�ي

ف الفقراء. كما ان هناك ما يقرب من  ف وأك�ث من ٪68 من اللبناني�ي الالجئ�ي

ي جميع أنحاء البالد تضم ما يقدر 
400 مستوطنة خيام غ�ي رسمية231 �ف

ة  ف بالضافة اىل نسبة كب�ي ف المسجل�ي ف السوري�ي بـ ٪12.5 من عدد الالجئ�ي

ف وكذلك 285 من مستوطنات الخيام هذه  ف غ�ي المسجل�ي من الالجئ�ي

ة الهشة232. وقد تم تأكيد  ي المناطق الفق�ي
ي تقع أيضا �ف

)أو ٪77( وال�ت

ي 
بية والتعليم العاىلي �ف ي وزارة ال�ت

ف �ف هذا الوضع من قبل المسؤول�ي

لبنان )MEHE(233 والذين أشاروا اىل أن ٪67 من المناطق اللبنانية الأك�ث 

. ف ف السوري�ي هشاشة تستوعب أك�ث من ٪80 من الالجئ�ي

ف الدعم  ي عام 2013 وعملت عىل تأم�ي
أعلنت الحكومة حالة الطوارئ �ف

الالزم للقرى المستضيفة بهدف اعادة تأهيل بنيتها التحتية وتوسيع 

الخدمات الصحية والتعليمية فيها وبالتاىلي زيادة قدرتها الستيعابية. 

تعمل المؤسسات الحكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون 

بية والتعليم العاىلي )MEHE( عىل وضع خطة  الجتماعية ووزارة ال�ت

كة  شاملة لتنسيق جهودها. وبناء عىل ذلك، تم تشكيل لجنة وزارية مش�ت

برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليكون مسؤول عن عملية التنفيذ. كما تقوم 

وزارة الشؤون الجتماعية بدورها كمنسق عن طريق التنسيق مع الجهات 

المعنية والهيئات الدولية والمنظمات غ�ي الحكومية المحلية.

اءة"  ي بداية الأزمة السورية سياسة "الحياد وال�ب
أعلنت الحكومة اللبنانية �ف

ف اىل خلق  للحفاظ عىل أمنها ولكن أدى التدفق المستمر لعداد الالجئ�ي

ي الوقت نفسه، أدى 
234. و�ف ف ف القادة السياسي�ي ي الرأي ب�ي

اختالفات �ف

ي تشكيل مجلس الوزراء اىل أعاقت صنع القرار المتعلق 
استمرار التأخ�ي �ف

.>data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122#< ، ف بيانات تسجيل المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  228

.INEE ،2014  229

ي وشيخ، 2013.
يسث يس، ك�ي ف�ي  230

: 1( "مناطق سكنية حيث تم بناء مجموعة من  ف رغم عدم وجود تعريف متفق عليه لمستوطنات الخيام غ�ي الرسمية، تقدم هابيتايت الأمم المتحدة تعريف�ي  231

الوحدات السكنية عىل قطعة من الأرض حيث ليكون لالشخاص الذين يشغلونها أي صلة قانونية بها، أو انهم يشغلونها بصورة غ�ي قانونية ".2 ( "المستوطنات 
.)REACH ،2013( )'والمناطق غ�ي المخطط لها حيث ل يمتثل السكن للوائح التخطيط والبناء الحالية" )والمعروفة ايضا باسم 'السكن غ�ي المرصح به

ي وضعت بالتعاون مع وحدة ادارة المعلومات التابعة لمكتب رئيس الوزراء ومنظمة اليونيسف والمفوضية
يستند هذا التحليل عىل خريطة الفئات الهشة ال�ت  232 

ف عىل مستوى التجمعات السكانية المحلية )باستخدام أحدث بيانات ف المسجل�ي ف السوري�ي ف الفقراء والالجئ�ي ي تظهر توزيع اللبناني�ي
، وال�ت ف  السامية لشؤون الالجئ�ي

الفقر اللبنانية ومعلومات UNHCR المسجلة(.

بية والتعليم العاىلي ي وزارة ال�ت
مقابلة مع فادي يرق، مدير عام �ف  233

ي الرصاع السوري ال ان القادة السنة ليعطون اهمية لمسألة تدفق 
عىل سبيل المثال، عىل الرغم من أن الأحزاب السياسية الشيعية وخاصة حزب الله، تشارك �ف  234

ي العداد عىل انها "قنبلة موقوتة". وتهتم الطائفة المارونية وحزبها كتائب الميليشيات بالأمن 
ف غ�ي المنضبط ولكنهم ينظرون اىل الزيادة الحاصلة �ف ف السوري�ي الالجئ�ي

ي الحر 
ان باسيل من التيار الوط�ف ف مثل ج�ب ف أن القادة السياسي�ي ي ح�ي

الداخىلي ويريدون السيطرة عىل الوجود السوري من خالل إقامة مستوطنات المخيمات، �ف
ي وقت الذي اجريت فيه هذه الدراسة، كان 

ف عن طريق اغالق الحدود. و�ف ف السوري�ي وترصيف الأعمال )وزير المياه والطاقة( قد دعا اىل السيطرة عىل تدفق الالجئ�ي
ف  ي لبنان لأن الحكومة كانت تطلب الدعم الدوىلي لضمان تلبية احتياجات الالجئ�ي

ف �ف ف السوري�ي ف يشعرون بالقلق تجاه استمرار وجود الالجئ�ي معظم القادة السياسي�ي
ي والندماج الجتماعي 

ي اعرب عنها والأك�ث شيوعا كان اقامة المخيمات لوقف التكامل الديموغرا�ف
بدل من مساعدتهم عىل العودة اىل بلدهم. ان أحد الحلول ال�ت

ين الأول 2013( بانشاء مستوطنات المخيمات وذلك بحجة ي )4 ت�ث
. ولذلك، طالبت كتلة التغي�ي والصالح وبالتعاون مع السلطات السورية �ف ف ف السوري�ي  لالجئ�ي

ف الآمنة اىل بلدهم. ف عودة السوري�ي تأم�ي
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ف هذه اىل حرمان لبنان من  . كما أدت حالة عدم اليق�ي ف بأزمة الالجئ�ي

أموال المساعدات الضافية لأن الجهات المانحة تحتاج اىل موافقة 

لمان عىل تمديد الدعم235. ال�ب

ف عىل النسيج الجتماعي الهش مسبقا  ف السوري�ي لقد أثر تدفق الالجئ�ي

ي 
ف هم من السنة والذين استقر كث�ي منهم �ف ي لبنان: ان معظم الالجئ�ي

�ف

ي يسيطر عليها حزب الله236، مما أثار مخاوف من زيادة 
منطقة البقاع ال�ت

العنف الطائفي. كما ويشعر المجتمع المسيحي بالتهديد ايضا لأنهم 

يرون ان لبنان قد أصبحت تحت سيطرة الأغلبية المسلمة237.

ايدة مخاوفا بشأن فرص العمل المتوفرة  ف ف الم�ت تث�ي اعداد الالجئ�ي

ف عادة عىل أنهم عىل استعداد  للفقراء وخاصة لأنه ينظر اىل الالجئ�ي

ي المعدلت الجمالية 
لقبول العمل بأجور منخفضة، مما أدى اىل تد�ف

ة من  ي فتح محال تجارية صغ�ي
ي �ف

لالأجور. كذلك يكمن التهديد الضا�ف

ي تبيع بأسعار منخفضة بالمقارنة مع المحال التجارية 
ف وال�ت قبل الالجئ�ي

ي لبنان والتنافس عىل 
الأخرى238. وقد أدى ضعف النمو القتصادي �ف

ي جميع 
ف �ف ف الالجئ�ي فرص العمل الشحيحة اىل نشوء مشاكل اجتماعية ب�ي

المدن والقرى، ول سيما المشاكل المتمثلة بعمالة الأطفال239 والدعارة 

ة والتسول من اجل الحصول  د والجرائم الصغ�ي والزواج المبكر والت�ث

عىل الطعام والمال.

سياق التعلمي  4.2

ي لبنان من مرحلة التعليم قبل البتدائ240
 يتألف النظام التعليم �ف

 ي والمرحلة البتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية

)انظر الجدول 3(.

ي لبنان إلزامي ح�ت سن 15 ويهيمن قطاع التعليم الخاص 
ان التعليم �ف

ي حيث يخدم قطاع التعليم العام ما 
عىل نظام التعليم العام اللبنا�ف

ف حيث يكون ترتيب الطالب  يقارب ٪30 من اجماىلي عدد الطالب اللبناني�ي

كز  ي ي�ت
ي المقام الأول. ولأن المناطق ال�ت

الأشد فقرا والأك�ث هشاشة �ف

ي تسكنها غالبية 
ف قد تزامنت مع نفس المناطق ال�ت فيها الأطفال السوري�ي

ايدة لالأطفال  ف الفئات السكانية اللبنانية الهشة، فقد خلقت العداد الم�ت

ي تكون غالبا 
الذين يحتاجون اىل التعليم عبئا اضافيا عىل المدارس ال�ت

ي لبنان من ضعف البنية 
ي نظام التعليم العام �ف

ذات موارد شحيحة. يعا�ف

ي 
ف المدارس ال�ت ات والمواد التعليمية. فمن ب�ي ف التحتية ومن نقص التجه�ي

يبلغ عددها 1,282، توجد 60 مدرسة غ�ي عاملة و 250 مدرسة بحاجة اىل 

ف تدريبا  ف المدرب�ي التجديد عىل الرغم من وجود أمثلة عديدة من المعلم�ي

ي المستقبل.
ي يمكن أن تكون بمثابة نماذج �ف

جيدا والمدارس الممتازة ال�ت

ي لبنان. تش�ي اعداد 
ن �ن ن الالجئ�ي ي نسبة التحاق الطالب السوري�ي

تد�ن

ف  ف للعام الدرا�ي 2012 / 2013 اىل أنه من ب�ي ف الالجئ�ي الطالب السوري�ي

ي سن الدراسة التحق 
ف المقدر بـ 200,000 طفل �ف اجماىلي عدد الالجئ�ي

ي نسبة 
ي لبنان، مع تد�ف

ي المدارس العامة �ف
30,000 طفل فقط )٪15( �ف

ي المرحلة الثانوية لتصل اىل ٪2 فقط. لقد استث�ف هذا العدد 
اللتحاق �ف

ي نظام التعليم قبل حدوث الأزمة241، 
13,000 طفل سوري كان ملتحقا �ف

ي المدارس 
ي المدارس الخاصة أو �ف

كما قدر التحاق 15,000 طفل سوري �ف

ي تستخدم المناهج الدراسية السورية.
ي لم تمنح العتماد وال�ت

ال�ت

www.dailystar.com.lb/Business/Lebanon/2013/< ،2013 ين الأول ف للبنان"، The daily Star،5 ت�ث ف اموال المانح�ي "الستقرار السيا�ي هو مفتاح تأم�ي  235

.Oct-05/233641-political-stability-key-to-securing-donor-funds-for-lebanon.ashx#axzz2grOiGoKx
ي لبنان.

ف الشيعة ومقره �ف حزب الله هو حزب سيا�ي مناضل للمسلم�ي  236

ي وشيخ، 2013.
يسث يس، ك�ي ف�ي  237

ي عرسال، فان من
ي الضيافة. و�ف

ف �ف ي بعلبك. كما أنهم يشكلون 94% من العامل�ي
ف 16.6% من المحالت التجارية �ف ف السوري�ي عىل سبيل المثال، يملك ويدير المواطن�ي  238 

ي الزراعة والبناء. ومن المتوقع أن تصبح المنافسة أك�ب مع مرور الوقت. 
ي صناعة البناء 380 عامل منهم سوري. كما يعمل 2,300 سوري �ف

ف 1,650 عامل يعمل �ف ب�ي
ي مهدد بالبطالة، مما يشكل خطر أمنيا عىل البالد.

ف 220,000 اىل 230,000 لبنا�ف ان باسيل، يوجد ب�ي ووفقا لج�ب
.2013 ، ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  239

ي ليس إلزامي. قامت بعض المدارس بارفاق رياض الطفال. اما بقية رياض الطفال المتوفرة فانها خاصة.
التعليم قبل البتدا�أ  240

السابق.  241

ي )الروضة(
الثانويةالمتوسطةالبتدائيةالتعليم قبل البتدا�أ
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الجدول 3 نظام التعليم �ن
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لبنان

 البقاع
29٪

 جبل لبنان
23٪

 شمال
22٪

 النبطية
10٪

وت  ب�ي
8٪

 جنوب
8٪

المصدر: منظمة اليونيسف.

ف باللتحاق  وعىل الرغم من سماح الحكومة اللبنانية لالأطفال السوري�ي

ي المدارس العامة منذ بداية الأزمة، فقد صدرت ترصيحات مختلفة 
�ف

بشأن تنظيم التحاقهم خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014. ووفقا 

بية والتعليم السابق السيد حسان دياب، لم تتمكن المدارس  لوزير ال�ت

ف حيث أشار اىل أن  الحكومية من استيعاب عدد كب�ي من الطالب السوري�ي

ي يبلغ عددها 1,300 مدرسة لم تتمكن من استيعاب 
المدارس العامة وال�ت

ي ذلك 
ي جميع المراحل الدراسية، بما �ف

سوى حواىلي 40,000 طالب جديد �ف

ف الذين يلتحقون بنظام التعليم العام للمرة الأوىل،  الطالب اللبناني�ي

بية والتعليم العاىلي )MEHE( للحصول عىل أموال  لذلك دعت وزارة ال�ت

ف المدارس العامة لكي تتمكن من  اضافية من أجل إعادة تأهيل وتجه�ي

. ف ف الالجئ�ي استيعاب الطالب السوري�ي

بية والتعليم  ي شهر كانون الأول من عام 2013، أشارت وزارة ال�ت
و�ف

ي 
العاىلي )MEHE( اىل أنه يمكن استيعاب 85,000 طالب سوري لجئ �ف

ف وتقديم  ت�ي نظام المدارس العامة عن طريق استخدام نظام الف�ت

ة ما بعد الظهر242. ووفقا لترصيح وزارة  ي ف�ت
ف �ف التعليم للطالب السوري�ي

ي من عام 2014 ان ٪50 من 
ي شهر كانون الثا�ف

بية والتعليم العاىلي �ف ال�ت

ة الصباحية الأوىل هم طالب سوريون، مما يدل  ي الف�ت
عدد الطالب �ف

عىل أن القدرة الستيعابية للمدارس العامة كانت أك�ب مما تم الترصيح 

بية  ين الول من عام 2014 أعلنت وزارة ال�ت ي شهر ت�ث
ي البداية. و�ف

به �ف

ي المدارس 
ي اللتحاق �ف والتعليم أنه يمكن لـ 157,000 طالب أجن�ب

ة الأوىل و57,000  ي الف�ت
العامة، حيث يمكن استيعاب 100,000 طالب �ف

ف  ة الثانية243 )مع البقاء عىل نسبة ٪50 لكل من الطالب اللبناني�ي ي الف�ت
�ف

ي من عام 2014 أعطى وزير 
ين الثا�ف ي منتصف شهر ت�ث

والأجانب(. و�ف

بية والتعليم العاىلي الذن لـ 400 مدرسة بقبول عدد اك�ب من الطالب  ال�ت

ي لديها اماكن 
. كما يمكن للمدارس ال�ت ف ف منه للطالب اللبناني�ي السوري�ي

شاغرة ان تقدم استمارة تطلب فيها الذن بقبول عدد اك�ب من الطالب 

ف أيضا244. وعىل الرغم من أن عدد الأطفال  ف منه الطالب اللبناني�ي السوري�ي

ي التعليم النظامي قد ارتفع، ال انه ليزال نحو 
الذين يمكن تضمينهم �ف

ي سن الدراسة خارج المدرسة.
ف الذين هم �ف ي عدد الأطفال السوري�ي

ثل�ث

واعتبارا من شهر آذار من عام 2014، كان هناك أك�ث من 88,000 طالب 

ف  ف الدراسيت�ي ت�ي ي كل من الف�ت
ي 524 مدرسة حكومية245 �ف

سوري ملتحق �ف

ي تموز من عام 
الأوىل والثانية )تناقص العدد اىل حواىلي 80,000 طالب �ف

ف الذين  ي عدد الأطفال السوري�ي
2014(. ويعزى هذا التحسن الملحوظ �ف

ي نظام التعليم العام اىل عدة عوامل منها الجهود 
يمكنهم اللتحاق �ف

ي قدمتها المنظمات الوطنية والدولية والمنا�ة المضنية 
المتضافرة ال�ت

ف  بية والتعليم العاىلي لرفع سقف عدد الطالب السوري�ي مع وزارة ال�ت

الذين يمكنهم الوصول اىل المدارس العامة بالضافة اىل إنشاء نظام 

ي شهر 
. و�ف ف ي المدارس الحكومية لالأطفال السوري�ي

ة الدراسية الثانية �ف الف�ت

ي نظام التعليم 
ي من عام 2015 التحق 8,000 طفل سوري �ف

كانون الثا�ف

ي 
ي برامج التعليم غ�ي النظامي �ف

النظامي وحواىلي 109,000 طفل سوري �ف

ف بقي 266,000 طفل سوري )٪69( خارج المدرسة. ح�ي

ف  ف السوري�ي ف الالجئ�ي كما تمت الشارة اىل ارتفاع معدلت الت�ب246 ب�ي

ي المدارس. ومن 
ي نسبة اللتحاق �ف

عىل أنها تزيد من تفاقم مشكلة تد�ف

المرجح ان يرجع السبب وراء ارتفاع معدلت الت�ب وأنماط اللتحاق 

المنخفضة اىل ضعف الوضع الجتماعي والقتصادي لأولياء أمور 

ي مختلف المحافظات خالل العام الدراسي 2012 / 2013
ن �ن الشكل 1 توزيع الأطفال السوري�ي

، تحديث RRP5، كانون الأول 2013. ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  242

ي
ين الأول2014، متوفر �ف ي لبنان، تحديث التعليم، ت�ث

ف �ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  243 

.data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=1&view=grid& Language%5B%5D=1&Country%5B%5D=122&Type%5B%5D=6<
www.dailystar.com.lb/< ،2014 ي

ين الثا�ف "، ذة ديىلي ستار، 15 ت�ث ف ف منه للبناني�ي "لقد اعطيت المدارس الضوء الخرصف لقبول عدد اك�ب من الطالب السوري�ي  244

News/ Lebanon-News/2014/Nov-15/277717-schools-given-green-light-to-accept-more-syrians-than-lebanese.ashx?utm_medium=email&utm_
.>source=transactional&utm_campaign=Email

ف ت�ي ة الدراسية الثانية. قدمت 29 مدرسة نظام الف�ت ي الف�ت
ة الدراسية الأوىل و 29,902 �ف ي الف�ت

، 2014، التحق حواىلي 58,360 �ف ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  245 

ي 2014.
اعتبارا من كانون الثا�ف

ف رغم قدرت بـ ٪30 للعام الدرا�ي 2012 / 2013 )منظمة اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة، 2012(. هناك تقارير مختلفة حول معدل الت�ب لالأطفال السوري�ي  246 

.)2013 ، ف ، 2013، ص. 78 والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي أنها جميعا نش�ي اىل ارتفاع مستوى الت�ب )انظر البنك الدوىلي
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ي تتعلق 
الأطفال وحقيقة أنهم غالبا ما يفتقرون اىل المعلومات ال�ت

ي لبنان حيث اشارت 
ف �ف بتوف�ي خدمات تعليمية مجانية لالأطفال السوري�ي

ي تمت مقابلتها أثناء هذه الدراسة )تمت مقابلة 98٪ 
غالبية الأرس ال�ت

ي منطقة البقاع( اىل أنهم لم يعلموا 
ي الجنوب و ٪50 منهم �ف

منهم �ف

بية والتعليم  عن الخدمات المقدمة لأطفالهم من قبل كل من وزارة ال�ت

العاىلي والمنظمات الدولية ليتمكنوا من الحصول عىل التعليم. وقد أكد 

ف الفتقار اىل  تقييم حديث أجرته المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ف باعتباره احدى  الوعي بالخدمات التعليمية المتاحة لالأطفال السوري�ي

ي 
ف عىل التعليم �ف ي تعيق حصول الطفال السوري�ي

العقبات الرئيسية ال�ت

لبنان247.

ي عكار 
ي بعض مناطق لبنان و�ف

ة للجدل248 أيضا أنه �ف وتش�ي التقارير المث�ي

ف تجارة مربحة  عىل وجه الخصوص، أصبح التحاق الأطفال السوري�ي

للمنظمات والمدارس الخاصة المجانية. حيث أشارت هذه التقارير اىل 

ف ويسجلونهم  أن أصحاب المدارس يبحثون عن أسماء الأطفال السوري�ي

عىل الورق فقط من اجل الحصول عىل الدعم المقدم من قبل الحكومة 

ي ينبغي تعويضها للمدارس عن كل طالب 
اللبنانية )الرسوم الدراسية ال�ت

ي المدرسة. 
ف أن الأطفال لم يلتحقوا فعال �ف ي ح�ي

سوري مسجل فيها( �ف

كما وتش�ي هذه التقارير اىل أن المنظمات الدولية ووكالت الأمم 

ف من المدرسة.  ي أنماط ت�ب الطالب السوري�ي
المتحدة تدقق وعن كثب �ف

ف خارج المدرسة، ال ان  وعىل الرغم من أرتفاع عدد الأطفال السوري�ي

معدلت الت�ب تش�ي اىل أن العدد قد يكون أقل من ذلك.

ف يبدو أك�ث قتامة حيث  ف والشباب السوري�ي ان وضع تعليم اليافع�ي

وجدت دراسة حديثة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان عىل عينة 

ف أن ٪94 ممن شملتهم الدراسة كانوا غ�ي  ف الالجئ�ي من الشباب السوري�ي

ي أي شكل من أشكال التعليم وان ٪35 منهم كان قد التحق 
ف �ف مسجل�ي

ي 
ي سوريا. وقد نسبت الأسباب الرئيسية ال�ت

ي نظام التعليم النظامي �ف
�ف

وح بالضافة اىل  ف تمت الأشارة اليها لعدم اللتحاق بالتعليم اىل وضع ال�ف

صعوبة المناهج الدراسية اللبنانية وارتفاع التكاليف المرتبطة بالذهاب 

ف  ف الشباب توظيف المعلم�ي ف السوري�ي ح الالجئ�ي اىل المدرسة. وقد اق�ت

ف واستخدام المناهج الدراسية السورية والحد من التكاليف  السوري�ي

ي يجب اتباعها للتغلب 
المرتبطة بالتعليم عندما سئلوا عن الحلول ال�ت

عىل بعض هذه الصعوبات الرئيسية249.

بية والتعليم العاىلي وبالتنسيق مع كل من المفوضية  تعمل وزارة ال�ت

ها من المنظمات  ف ومنظمة اليونيسف وغ�ي السامية لشؤون الالجئ�ي

الدولية والمنظمات غ�ي الحكومية من اجل ضمان امكانية وصول الأطفال 

ف وبشكل الموسع للتعليم النوعي. لقد تم إنشاء فريق العمل  السوري�ي

كة لكل من المفوضية السامية  التعليمي الذي كان تحت الرئاسة المش�ت

ف ومنظمة اليونيسف من اجل ضمان تنسيق وتنفيذ  لشؤون الالجئ�ي

الأنشطة التعليمية. كما تم أنشاء لجنة توجيهية لفريق العمل التعليمي 

بية والتعليم العاىلي بهدف تحديد التوجهات  عىل مستوى وزارة ال�ت

ي من عام 2014 تم 
اتيجية للفريق. واعتبارا من شهر كانون الثا�ف الس�ت

اتيجية للقطاع - توصيل التعليم اىل جميع الأطفال  وضع الخطة الس�ت

بية  ي اصبحت برئاسة وزارة ال�ت
ي لبنان – وكذلك تم اقرارها رسميا وال�ت

�ف

ي شهر حزيران من عام 2502014.
والتعليم العاىلي �ف

بية والتعليم  . أصدرت وزارة ال�ت ن وط التحاق الأطفال السوري�ي �ش

ي 29 آذار من عام 2012 التعميم n.18/2012 لستيعاب الطالب 
العاىلي �ف

ط تقديمهم وثائق التسجيل المصدقة من قبل السفارة  ف ب�ث السوري�ي

. ونظرا  ف ي لبنان أو من قبل المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
السورية �ف

ي العالن عن وجودهم للحفاظ عىل 
ف �ف ف السوري�ي لعدم رغبة الالجئ�ي

بية والتعليم العاىلي بتعديل هذا  ال�ية ولأسباب أمنية، قامت وزارة ال�ت

ي 8 أيلول من عام 2012 بهدف تبسيط إجراءات التسجيل. 
التعميم �ف

ات أن المطلوب هو تقديم دليل عىل الهوية فقط  ي هذه التغي�ي
وتع�ف

ي السابق.
وليس الشهادة الأصلية والعتماد الرسمي كما كان الحال �ف

بية والتعليم العاىلي وبشكل واسع التعميم  لقد وزعت وزارة ال�ت

1026/2013 لتذك�ي المدارس بالمرسوم رقم 109 من النظام الداخىلي 

ف  ف يليهم الطالب الالجئ�ي والذي يمنح أولوية القبول للطلبة اللبناني�ي

ي البقاع 
ف �ف ين رئيسي�ي وذلك رهنا بتوفر الأماكن الشاغرة. وذكر مخ�ب

ي بعلبك أن ممثل المحافظة قد طلب من مدراء المدارس 
وخصوصا �ف

ي جميع الحالت وذلك بسبب زيادة 
ف �ف التوقف عن قبول الأطفال السوري�ي

ي الأموال الالزمة 
الطلب عىل اللتحاق بالمدارس اىل جانب وجود نقص �ف

بية والتعليم العاىلي من  لتغطية الرسوم. ونتيجة لذلك، طلبت وزارة ال�ت

ي كل محافظة وقد تم 
اف عىل عملية التسجيل �ف ف الرسث بوي�ي ف ال�ت ف�ي الم�ث

ف  ت�ي / شباط من عام 2014 عند افتتاح نظام الف�ت ي
ي كانون الثا�ف

انهاء ذلك �ف

. ف ف لالأطفال السوري�ي الدراسيت�ي

بية والتعليم العاىلي والذي ينص  لقد اعاق المطلب الأوىلي لوزارة ال�ت

ف مستنداتهم الرسمية تسجيل  ورة تقديم الطالب السوري�ي عىل �ف

ي الصفوف من 9 اىل 25112. لم تسجل الغالبية العظمى 
هؤلء الطالب �ف

ي الدورة الثالثة خالل العام الدرا�ي 
ف �ف من المدارس الطالب السوري�ي

ي يجب 
2012 / 2013 لأنها لم تكن عىل علم بالجراءات الصحيحة ال�ت

اتباعها وفيما اذا كان يسمح بمعادلة وثائق التعليم. لقد اختارت معظم 

لبنان

.2014 ،)REACH( ف وريج المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  247

.assafir.com/Article/1/383937< ،2014 ي
ين الثا�ف ، 14 ت�ث : تجارة مربحة، نجلة حمود السف�ي ف ف الالجئ�ي عكار، تعليم الأطفال السوري�ي  248

.UNFPA ،2014  249

ي
ي لبنان" اىل توف�ي امكانية الوصول اىل فرص التعليم النوعي النظامي وغ�ي النظامي و�ف

اتيجية للقطاع " توصيل التعليم اىل جميع الأطفال �ف تهدف الخطة الس�ت  250 

ر من الأزمة السورية. ي عمر الدراسة )3 اىل 18 سنة( قد ترصف
بيئات آمنة ومحمية لـ 435,000 طفل هش �ف

بية ي تكون مختومة من قبل وزارة ال�ت
ي سوريا وال�ت

ي تقديم السجالت مع درجاتهم للسنوات الثالث الماضية �ف
ف وفقا للقانون اللبنا�ف ينبغي عىل الأطفال السوري�ي  251 

ي سوريا. وبعد دخول لبنان، يجب أن تؤخذ هذه 
السورية ومصدقة من قبل وزارة الخارجية السورية. كما ينبغي ان تختم هذه السجالت من قبل السفارة اللبنانية �ف

ي تكلف حواىلي 200 $( وبطاقة
ف هناك تقديم ترصيح إقامتهم )وال�ت بية والتعليم اللبنانية من اجل اجراء "المعادلة". وسيطلب من الالجئ�ي  السجالت اىل وزارة ال�ت

ف الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بطاقة الهوية، ولذلك يطلب منهم  ي لبنان. ليملك الالجئ�ي
الهوية السورية والتييجب ان تكون مختومه من قبل السفارة السورية �ف

( )باركنسون، 2014(. ف ي قد تكون معلومات حساسة لالجئ�ي
ف بيانات جميع أفراد العائلة بدل من الهوية )ال�ت ( والذي يب�ي ي

تقديم إخراج قيد العائلة )السجل المد�ف
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ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ي المدرسة 
ف لاللتحاق �ف ف المتقدم�ي المدارس عدم قبول الطالب السوري�ي

ي الدورات الثانية والثالثة لتجنب التسجيل غ�ي المتوقع والحد من 
�ف

ف فرض مدراء مدارس اخرين اختبارات صعبة لتحديد  ي ح�ي
الرباك �ف

ف  ف من احتمال تأث�ي قبول الأطفال السوري�ي المستوى لأنهم كانوا قلق�ي

عىل المستوى الأكاديمي لمدارسهم وبالتاىلي عىل سمعتها.

بية والتعليم العاىلي أيضا عىل  ي أيار من عام 2014، وقعت وزارة ال�ت
و�ف

ف الذين لم يقدموا شهادات تعليمهم  تعميم يسمح لالأطفال السوري�ي

 باداء المتحانات الوطنية252. وعىل الرغم من أنه يسمح أحيانا

ة، ولكن دون الأوراق الالزمة  ي اللحظة الأخ�ي
للطالب باداء المتحانات �ف

ي 
يسبب هذا النظام عقبات لاللتحاق طوال العام الدرا�ي وخاصة �ف

الصفوف 9 و 25312.

املناجه الدراسية  4.3

ي مدارس نظام 
ن الذين يلتحقون �ن المدارس العامة والأطفال السوري�ي

ي 
ة الدراسية الواحدة. يتم استخدام المناهج الدراسية اللبنانية �ف الف�ت

جميع المدارس الحكومية والخاصة، ولستخدام مناهج دراسية مختلفة 

ينبغي عىل المدارس الخاصة أن تكون حاصلة عىل العتماد من قبل وزارة 

، كما يطلب من المدارس اتباع المناهج الدراسية  بية والتعليم العاىلي ال�ت

ي نفس الوقت الذي يتم فيه استخدام المناهج المختلفة 
الرسمية �ف

الخرى254. وبشكل عام يتم تدريس مادة الرياضيات والعلوم باللغة 

ف الأوىل والثانية عىل الرغم من أنه  ي المرحلت�ي
ية �ف ف الفرنسية أو النجل�ي

ي الواقع ل يشجع ذلك بقوة(. 
يمكن أيضا تدريسها باللغة العربية )ولكن �ف

ي المرحلة الثالثة فيتم تدريس مادة الرياضيات والعلوم إما باللغة 
أما �ف

ي لبنان المدارس 
ية أو اللغة الفرنسية فقط. يطالب القانون �ف ف النجل�ي

ف نفس المناهج الدراسية الرسمية تماما  العامة بتدريس الطالب الالجئ�ي

ة  ، ويمكن أن يشكل هذا المر صعوبات خط�ي ف مثل الطالب اللبناني�ي

ف المعتادين عىل مناهج دراسية  ي التعلم بالنسبة لالأطفال السوري�ي
�ف

ي تدريس جميع المواد الدراسية.
تستخدم اللغة العربية �ف

يمكن للمدارس تعديل طرق التدريس ضمن حدود المناهج الدراسية 

الرسمية ولكن ل يتم تنسيق ذلك الأمر والذي عادة ما يكون نتيجة 

ي بعض 
ي يقوم بها المعلم. عىل سبيل المثال �ف

للمبادرات الفردية ال�ت

ف يتم تدريس  ف الملتحق�ي ي يرتفع فيها عدد الأطفال السوري�ي
المدارس ال�ت

ي تقدم فيها المناهج الدراسية 
ف الأوىل ال�ت ي الدورت�ي

الفصول التكميلية �ف

ف بعض الوقت  باللغة العربية وهذا بدوره يعطي الأطفال السوري�ي

ية والفرنسية وفهم ما يتعلمونه وبالتاىلي يصبحون  ف لتعلم اللغة النجل�ي

ي سيتم تدريسها باللغة 
قادرين عىل التعامل وبشكل أفضل مع المواد ال�ت

ي نفس الوقت سيقدم 
ي المرحلة الثالثة. و�ف

ية واللغة الفرنسية �ف ف النجل�ي

ي اللغة 
ف مهاراتهم �ف ف من سوريا لتحس�ي ذلك فرصة للطلبة الأكراد القادم�ي

ي بعض المناطق مثل جنوب 
ف �ف ف ل يواجه الأطفال السوري�ي ي ح�ي

العربية �ف

حون الدروس  ف ي�ث ي اللغة لأن المعلم�ي
الرصفند نفس الصعوبات �ف

ي تكون باللغات 
باللغة العربية ح�ت عند استخدام الكتب المدرسية ال�ت

الأجنبية.

ي مدارس نظام 
ن الذين يلتحقون �ن المدارس العامة والأطفال السوري�ي

ة الدراسية الثانية  ن )النظام المزدوج(. تم إنشاء نظام الف�ت ت�ي الف�ت

ف خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014 وذلك  حرصا لالأطفال السوري�ي

من اجل توسيع قدرة نظام التعليم الستيعابية، ويحصل الأطفال 

ة الدراسية الثانية عىل المناهج الدراسية  ف الذين التحقوا بالف�ت السوري�ي

ف عىل المواد الأساسية وتقليل  ك�ي اللبنانية المكثفة باللغة العربية مع ال�ت

بية  الوقت المخصص للتعلم والتدريس. لقد تم حذف مواد الفنون وال�ت

البدنية والأنشطة الالصفية الأخرى من المناهج الدراسية للطالب الذين 

ة الدراسية الثانية. يتحمل المجتمع الدوىلي واىل حد كب�ي  ون الف�ت يحرصف

ة الثانية )حددت التكاليف بقيمة 620 دولر أمريكي  ة للف�ت التكاليف المبارسث

للطفل الواحد خالل سنة بالضافة اىل 30 دولر أمريكي للكتب المدرسية 

ي تغطيها منحة مقدمة من قسم المملكة المتحدة للتنمية الدولية255( 
وال�ت

. بية والتعليم العاىلي ة تغطيها وزارة ال�ت فضال عن تكاليف اخرى غ�ي مبارسث

. يتم توف�ي التعليم غ�ي  ن التعليم غ�ي النظامي لالأطفال السوري�ي

ي ذلك المفوضية 
النظامي من قبل عدد من المنظمات الدولية بما �ف

ي تتعاقد وتنسق 
ف ومنظمة اليونيسف )وال�ت السامية لشؤون الالجئ�ي

ف  العمل مع عدد من المنظمات غ�ي الحكومية( وكذلك السفارت�ي

الفرنسية والألمانية. واعتبارا من شهر كانون الأول من عام 2014، كان 

هم من الأطفال ضمن الفئات الهشة  هناك 109,503 طفل سوري وغ�ي

ي لبنان. تقدم برامج التعليم 
ي برامج التعليم غ�ي النظامي �ف

ف �ف ملتحق�ي

ي العديد من الأماكن المختلفة )المدارس الحكومية 
غ�ي النظامي �ف

ي الدينية والخيام 
ي المدارس الخاصة والمبا�ف

والمراكز الجتماعية وأيضا �ف

ومكاتب المنظمات غ�ي الحكومية والمخيمات الفلسطينية( وتستخدم 

مناهج مختلفة بالضافة اىل اختالف اجراءات منح الشهادات. تركز 

معظم أنشطة التعليم غ�ي النظامي عىل التعليم الم�ع والدروس 

ف  التعويضية ومهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية، وان أعىل ترك�ي

ي النبطية256. لقد أضاف فريق 
ي منطقة البقاع وأقله �ف

لهذه الأنشطة هو �ف

العمل التعليمي مؤخرا الطابع الرسمي عىل تعاريف أنشطة التعليم غ�ي 

النظامي المختلفة ووضح الطرق المؤدية للتعليم النظامي. كما وتم ذكر 

لبنان

، لوحة معلومات التعليم، أيار 2014. ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  252

.>www.merip.org/educational-aftershocks-syrian-refugees-lebanon< ي
ت �ف ي لبنان، ن�ث

ف �ف ف السوري�ي باركنسون، س. )2014( التوابع التعليمية لالجئ�ي  253

موليس وآخرون، 2012.  254

ي المدارس العامة.
يقدم قسم منح التنمية الدولية الكتب المدرسية لجميع الأطفال �ف  255

.) ي من 30 لغاية 31 )لم ين�ث
وت، كانون الثا�ف تقرير ورشة العمل، ورشة عمل التعليم غ�ي الرسمي، ب�ي  256
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ي 
ي / التعليم �ف

ي والمهارات الحياتية والتعلم الذا�ت
وتنظيم التدريب المه�ف

ل لأعداد قليلة من الطالب من قبل القليل من المنظمات. وتقدم  ف الم�ف

اوح  ي القراءة والكتابة والحساب لالأطفال الذين ت�ت
الدورات الأساسية �ف

ف 6 اىل 18سنة. أعمارهم ب�ي

امج التعليم الم�ع واللذان تم وضعهما من قبل  ف ل�ب يوجود منهج�ي

ي يقع تحت ادارة 
بوي للبحوث والنماء )CERD( وهو معهد ف�ف المركز ال�ت

بية والتعليم العاىلي وهو المسؤول عن وضع المناهج الدراسية  وزارة ال�ت

ف وبدعم من كل من منظمة اليونيسف واليونسكو. لقد  وتدريب المعلم�ي

بوي للبحوث  تم وضع المنهج الخاص بمنظمة اليونيسف والمركز ال�ت

ي 
ف �ف ف الملتحق�ي نامج لتعويض الأطفال السوري�ي ي البداية ك�ب

والنماء �ف

نامج عىل  المرحلة الأوىل عند مافاتهم من الدروس. حيث يركز هذا ال�ب

ية  ف ية والفرنسية( وعىل المصطلحات الفنية النجل�ي ف اللغات )النجل�ي

ي الرياضيات والعلوم وذلك بناءا عىل 
ي ماد�ت

أو الفرنسية المستخدمة �ف

احتياجات الطالب. ان الهدف الرئيسي من برنامج منظمة اليونيسف 

ف الأطفال  بوي للبحوث والنماء للتعليم الم�ع هو تمك�ي والمركز ال�ت

ات أو فصول دراسية والذين تعودوا عىل  ف الذين فاتتهم ف�ت السوري�ي

ي التدريس من ان يصلوا اىل نفس مستوى 
اللغة العربية كلغة وحيدة �ف

ف كان منهج  ي ح�ي
ف وذلك من حيث إتقان اللغة. �ف الطالب اللبناني�ي

بوي للبحوث والنماء عىل العكس من ذلك،  اليونسكو والمركز ال�ت

ف من المرحلة الثانية ويغطي  ف المت�ب�ي حيث صمم للطالب اللبناني�ي

ية أو الفرنسية والرياضيات وتكنولوجيا  ف اللغة العربية أو النجل�ي

ي 
المعلومات والتصالت والمهارات الحياتية. ويتمثل الهدف النها�أ

ي نظام التعليم النظامي أو 
ي تكامل الأطفال �ف

نامج إما �ف من هذا ال�ب

. ي
التحاقهم بالتدريب المه�ف

، تعمل كل من منظمة اليونيسف والمركز  ف وبناءا عىل هذين المنهج�ي

بوي للبحوث والنماء عىل وضع وتطوير منهج برنامج التعليم  ال�ت

ف الأطفال من إكمال كل صف  الم�ع للمراحل الثالث وبهدف تمك�ي

ي غضون 12 
خالل أربعة أشهر وبالتاىلي اكمال كل مرحلة )ثالث صفوف( �ف

شهرا257. ان المنهج هو عبارة عن منهج درا�ي مكثف للتعليم الأسا�ي 

للصفوف من 1 اىل 9 لالأطفال خارج المدرسة الذين لم يحصلوا عىل 

التعليم المدر�ي لأك�ث من ثالث سنوات. لقد تم النتهاء من وضع هذا 

ي بداية 
ة الختبار �ف المنهج الدرا�ي وكان من المتوقع أن يتم البدء بف�ت

ي وآذار.
ف شهري كانون الثا�ف ة الواقعة ب�ي ي الف�ت

عام 2015 �ف

ي تقدم التعليم الم�ع مناهج 
ي الوقت نفسه تستخدم المنظمات ال�ت

و�ف

ي واجهها الطالب 
ي عام 2013، ونظرا للصعوبات ال�ت

دراسية مختلفة. و�ف

ا ما كانت برامج  ي المدارس العامة، كث�ي
ي إيجاد اماكن شاغرة �ف

ف �ف السوري�ي

ي تستخدم مناهج مختلفة( بمثابة الفرصة 
التعليم الم�ع القائمة )ال�ت

ف عىل التعليم النظامي والذين تمكنوا  الثانية لحصول الأطفال السوري�ي

من النتقال اىل المدارس العامة فيما بعد عندما توفرت الماكن الشاغرة 

ف المخصص لالأطفال  ف الدراسيت�ي ت�ي لهم. وبعد ان تم افتتاح نظام الف�ت

ي برنامج 
ف �ف ف الملتحق�ي ف فقد انتقل العديد من الأطفال السوري�ي السوري�ي

ف كانون الأول  ة الواقعة ب�ي ي الف�ت
التعليم الم�ع اىل المدارس العامة �ف

من عام 2013 وشباط من عام 2582014. ومع ذلك لم يتمكن جميع 

ة الدراسية الثانية  الطالب من القيام بذلك حيث اعتمد النتقال اىل الف�ت

ي 
وبشكل كب�ي عىل عدد من العوامل اللوجستية فعىل سبيل المثال �ف

ي تقدم 
منطقة جبل لبنان، تم تحويل عدد قليل فقط من المدارس ال�ت

ة ما بعد الظهر اىل مدارس عاملة بالنظام  ي ف�ت
برنامج التعليم الم�ع �ف

. لقد انتقل الأطفال الذين ف  المزدوج المخصص لالأطفال السوري�ي

ي قامت فيما بعد 
نامج التعليم الم�ع تلقائيا اىل المدارس ال�ت التحقوا ب�ب

ف بقي ي ح�ي
ف )النظام المزدوج( �ف ف الدراسيت�ي ت�ي  بتفعيل نظام الف�ت

ي لم تقوم بتفعيل برنامج التعليم 
ي المدارس ال�ت

الطالب الذين التحقوا �ف

ي العام 
ي التعليم النظامي �ف

نامج بانتظار اللتحاق �ف ي نفس ال�ب
الم�ع �ف

الدرا�ي المقبل259.

ي الأشهر حزيران 
ي لهذه الدراسة )والذي أجري �ف

وخالل البحث الميدا�ف

ي المدرسة 9 طالب من اصل 34 
وتموز وآب من عام 2013( فقد التحق �ف

ي بعلبك بالمقارنة مع 19 طالب تم تسجيلهم 
طالب تمت مقابلتهم �ف

ي وضعتها منظمة اليونيسف والمركز 
لتباع المناهج الدراسية ال�ت

بوي للبحوث والنماء والذين اعربوا جميعا عن عدم يقينهم بشأن  ال�ت

مستقبلهم. 

"لقد تعودنا ان نخطط لمستقبلنا ولكن عدم الأستقرار الحاىلي يمنعنا من تحقيق 
ي اصبحت حلما بعيد المنال."

آمالنا ال�ت

ي لبنان
طالب سوري �ف

المناهج الدراسية السورية المنقحة. استنادا اىل العدد الكب�ي من الأطفال 

ي المدارس اللبنانية خالل العام الدرا�ي 
ف الذين لم يلتحقوا �ف السوري�ي

2011 / 2012 أو الذين ت�بوا من المدارس )حيث وصلت معدلت 

ف اىل ٪70 خالل العام الدرا�ي 2011 / 2012(  ت�ب الأطفال السوري�ي

ي تهدف اىل توف�ي التعليم 
فقد ازدهرت العديد من المبادرات الخاصة ال�ت

باستخدام احدى اصدارات المناهج الدراسية السورية المنقحة. وكان 

ي تعيق القدرة الستيعابية لنظام 
الهدف من ذلك هو الرد عىل القيود ال�ت

ف  ي يواجهها الأطفال السوري�ي
ي بالضافة اىل الصعوبات ال�ت

التعليم اللبنا�ف

ي التعامل مع المناهج الدراسية اللبنانية.
�ف

ي 
بوية السورية فقد التحق حواىلي 40,000 طفل �ف ووفقا للهيئة ال�ت

ي تستخدم المناهج الدراسية السورية المنقحة خالل 
المدارس ال�ت

ي 
العام الدرا�ي 2013 / 2602014 منهم 10,000 طفل كان قد التحق �ف

بوية السورية. وتشجع  ة من قبل الهيئة ال�ت ي أسست مبارسث
المدارس ال�ت

لبنان

ي شهر
بوي للبحوث والنماء �ف بية والتعليم العاىلي والمركز ال�ت ف كل من منظمة اليونيسف ووزارة ال�ت ي تتناول وضع المناهج الدراسية ب�ي

تم توقيع مذكرة التفاهم ال�ت  257 

أيار من عام 2014.
وت بتاريخ 20 آذار من عام 2014. ي ب�ي

ي هولندا �ف
وت بتاريخ 19 آذار من عام 2014 ومع ومنظمة طفل الحرب �ف ي ب�ي

مقابالت مع TDH �ف  258

وت بتاريخ 19 آذار من عام 2014. ي ب�ي
مقابالت مع TDH �ف  259

وت بتاريخ 19 آذار من عام 2014. ي ب�ي
بوية السورية �ف مقابلة مع الهيئة ال�ت  260
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ي عام 2012 عىل يد مجموعة من 
ي تأسست �ف

بوية السورية ال�ت الهيئة ال�ت

ي الحصول عىل 
ف �ف ف الشباب عىل حق الأطفال السوري�ي ف السوري�ي الناشط�ي

بية والتعليم العاىلي  ي لبنان. قامت الهيئة الوطنية العليا لل�ت
التعليم �ف

ف الهيئة  ي عام 2012 بتعي�ي
ي تركيا �ف

ي السوري ومقرها �ف
والئتالف الوط�ف

بوية السورية وبشكل رسمي لتكون الكيان الوحيد الذي لديه العتماد  ال�ت

ي لبنان لتقديم امتحان الصف 12  والقائم عىل أساس المنهج الدرا�ي 
�ف

ي طرابلس و 
بوية السورية 8 مدارس �ف السوري المنقح. وتدير الهيئة ال�ت

ي وادي البقاع وتقدم 
ي منطقة عكار261 و 14 مدرسة اخرى �ف

14 مدرسة �ف

ي تستخدم الكتب 
هذه المدارس اصدارات للمناهج الدراسية السورية ال�ت

بية السورية بعد حذف المحتوى  المدرسية المحملة من موقع وزارة ال�ت

بوية السورية  الأك�ث أثارة للجدل والخالف منها. كما حذفت الهيئة ال�ت

بية  بية الوطنية من المناهج الدراسية واستبدلتها بمادة ال�ت مادة ال�ت

.262 ف المدنية المتعلقة بالمواطنة وبحقوق وواجبات المواطن�ي

بوية السورية تابعة للهيئة الوطنية العليا  وعىل الرغم من كون الهيئة ال�ت

ي السوري، ال ان مدارسها
بية والتعليم العاىلي ولالئتالف الوط�ف  لل�ت

بوية ووزارة  ي وضعتها الهيئة ال�ت
بدأت باستخدام الكتب المدرسية ال�ت

ي العام الدرا�ي
ي تركيا �ف

بية التابعة للحكومة السورية المؤقتة �ف  ال�ت
ي العام الدرا�ي 2013 / 2014 استخدمت الهيئة 

2014 / 2015. و�ف

ي للصف 12 )لحواىلي  بوية السورية ولأول مرة المنهج الدرا�ي اللي�ب ال�ت

ي طرابلس(. كما 
ي الفرع العلمي �ف

ي و 50 طالب �ف ي الفرع الأد�ب
50 طالب �ف

وع يضم 400 طالب ح�ت الصف 6 باستخدام  بدأوا أيضا بتجريب م�ث

ف عىل اللغات ومن ثم النتقال  ك�ي المناهج اللبنانية وباللغة العربية مع ال�ت

ية للصفوف  ف اىل المناهج اللبنانية اما باللغة الفرنسية أو باللغة النجل�ي

بوية  وع المجرب فان الهيئة ال�ت ي حال نجاح هذا الم�ث
الدراسية العليا. و�ف

ي التخىلي عن استخدام المنهج السوري لصالح المنهج 
السورية ستنظر �ف

ف بها كما  ي لأن من شأنه أن يؤدي اىل الحصول عىل شهادات مع�ت اللي�ب

ان بامكانهم اختيار استخدام المنهج الدرا�ي السوري الرسمي إذا كان 

ف بها263. هذا سيؤدي اىل الحصول عىل شهادات مع�ت

بوية السورية فقد فتحت مدارس اليمان  وبالضافة اىل الهيئة ال�ت

ي طرابلس خالل العام الدرا�ي
ة الدراسية الثانية �ف  الخاصة الف�ت

2012 / 2013 واستخدمت المناهج الدراسية السورية المنقحة، حيث 

ة الصباحية  ي الف�ت
ف �ف وفرت هذه المدارس التعليم لالأطفال اللبناني�ي

ة ما بعد الظهر. لقد قدمت مدارس اليمان  ي ف�ت
ف �ف ولالأطفال السوري�ي

بديال عن التعليم النظامي لأنه لم يقبل سوى عدد قليل من الأطفال 

ف الثانية والثالثة. كما  ي المرحلت�ي
ي المدارس اللبنانية العامة �ف

ف �ف السوري�ي

ي تبلغ 25 دولرا 
غطت مدارس اليمان أيضا تكاليف النقل الشهرية ال�ت

بية  ي وزارة ال�ت
ف �ف أمريكي لكل طفل. وأفاد ناشطون سوريون أن المسؤول�ي

والتعليم العاىلي قد وعدوا مدارس اليمان باجراء امتحانات الصف 12 

اللبنانية عىل الرغم من أن المدرسة تستخدم المنهج الدرا�ي السوري 

ي اتخذت 
ي النهاية هذا لم يحدث وذلك بسبب القرارات ال�ت

ولكن �ف

ف  ف الملتحق�ي عىل مستوى الوزارة. لقد انخفض عدد الأطفال السوري�ي

ي مدارس اليمان لنحو 400 طالب بسبب توقف مدارس اليمان عن 
�ف

ي خالل 
استخدام المنهج السوري ومعاودت استخدام المنهج اللبنا�ف

ي تم 
العام الدرا�ي 2013 / 2014 هذا بالضافة اىل الرسوم الدراسية ال�ت

تقاضيها من الطالب264.

وكذلك استخدمت مدارس ومبادرات اخرى المناهج الدراسية السورية بما 

ية السالمية الأخرى حيث  ي ذلك الجماعة السالمية والجمعيات الخ�ي
�ف

ف عىل عدد قليل  ك�ي وفرت هذه المدارس غ�ي الرسمية التعليم مع ال�ت

بية الوطنية بالدين السالمي. لقد  من المواد التدريسية واستبدال ال�ت

ي السوري قلقهم بشأن 
ابدت المنظمات الدولية ونشطاء المجتمع المد�ف

ي هذه المدارس. ل يتلقى 
ي اعطيت للدين السالمي �ف

الأهمية البالغة ال�ت

ي هذه المدارس أي شكل من أشكال التعويض الماىلي 
ف �ف الأطفال السوري�ي

ي الأردن( 
ي حصلت �ف

مقابل حضورهم )عىل العكس من التجارب ال�ت

ها من أشكال المساعدة265. ولكنهم يحصلون عىل المواد الغذائية وغ�ي

ي عموما عىل الأساليب التقليدية 
بيئة التعلم. يرتكز تدريس المنهج اللبنا�ف

ف والحفظ. ويميل هذا النهج اىل تجاهل احتياجات  ي تركز عىل التلق�ي
ال�ت

التعلم لكل طفل.

ف معتادين عىل نظام تعليمي دكتاتوري، لأنه عندما طلب  "ان الأطفال السوري�ي
ف الوقوف ومواجهة الجدار، فإنهم انحنوا عىل ركبهم اىل  من الطالب السوري�ي

ي سوريا."
الأسفل تلقائيا ووضعوا أيديهم عىل رؤوسهم، كما كانوا يفعلون �ف

ي خالل المقابلة
معلم لبنا�ف

ي لبنان 
ي المدارس الحكومية والخاصة �ف

ي سائدا �ف
ل يزال العقاب البد�ف

ومازال يستخدم عىل انه الوسيلة التأديبية الرئيسية. لقد وجد التقييم 

ي تموز 
الذي أجرته كل من منظمة اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة266 �ف

ف يعانون من نوع  ف من كال الجنس�ي من عام 2012 أن الأطفال السوري�ي

ي المدارس الحكومية مع وجود حوادث للعنف الجسدي 
ف �ف ما من التمي�ي

ف  ف الطلبة الذكور. غالبا ما يخسث أولياء الأمور السوري�ي ة أك�ث ب�ي والمنت�ث

ي الدراسة267.
ف وزمالئهم �ف من تعرض أطفالهم للمهاجمة من قبل المعلم�ي

ي الرتفاع حيث ينظر اليهم 
ف آخذ �ف ف ضد الأطفال السوري�ي ان التمي�ي

. يرتبط  ف عىل انهم فقراء وجهلة وأقل شأنا بالمقارنة مع أقرانهم اللبناني�ي

لبنان

ي تقدم المناهج
ية السالمية ال�ت ي تقدم المناهج الدراسية السورية بالضافة اىل الجمعيات الخ�ي

ا من المدارس ال�ت ا كب�ي ف ي تضم ترك�ي
طرابلس هي المنطقة ال�ت  261 

ف عىل الدين السالمي. ك�ي الدراسية السورية مع ال�ت
. ف ي منظور تعزيز برمجة بناء عملية السالم لالأطفال السوري�ي

ي هذا الموضوع أن يكون مفيدا �ف
ان من شأن التحليل الدقيق لما يتم تدريسه �ف  262

وت بتاريخ 19 آذار من عام 2014. ي ب�ي
بوية السورية �ف مقابلة مع الهيئة ال�ت  263

وت بتاريخ 19 آذار من عام 2014. ي ب�ي
بوية السورية �ف مقابلة مع الهيئة ال�ت  264

هاسلبارث، 2014.  265

منظمة اليونيسف ومنظمة انقاذ الطفولة، 2012.  266

منظمة اليونيسف ومنظمة انقاذ الطفولة، 2012.  266
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ي مستوى أدائهم
ي المدارس بتد�ف

ي منه الأطفال �ف
ف الذي يعا�ف  التمي�ي

ي اللغات الأجنبية، عىل سبيل المثال( وكذلك يؤثر سلبا عىل تعلمهم. 
)�ف

ف  ف السوري�ي ي والالجئ�ي
ف الشعب اللبنا�ف لقد زادت التوترات المتصاعدة ب�ي

خارج الفصول الدراسية ولكنها بنفس الوقت أثرت عىل الأطفال داخل 

ف  الفصول الدراسية حيث تعتقد الأرس اللبنانية أن الأطفال السوري�ي

ف الذين  يتلقون دعما اك�ث للحصول عىل التعليم من أطفالهم اللبناني�ي

يعانون من نفس مستوى ضعف الحال268. ولكن أشار تقرير صدر عن 

ف ومنظمة اليونيسف اىل ان "الطالب  المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ف والستبعاد من قبل زمالئهم  ف قد ذكروا انهم يشعرون بالتمي�ي السوري�ي

ومعلميهم269" ويبدو أيضا أن هناك افتقار اىل الوعي بشأن الحتياجات 

ف الذين تعرضوا لصدمات نفسية  النفسية والجتماعية لالأطفال السوري�ي

ي المدارس والمجتمعات المضيفة270.
ف والتنمر �ف والذين يعانون من التمي�ي

ي المدارس العامة بنسب المعلم اىل 
ف �ف يتأثر تعلم الأطفال السوري�ي

بوي للبحوث والنماء ان أعىل  الطالب. وقد اظهرت احصائيات المركز ال�ت

وت وشمال لبنان والبقاع271  ي ضواحي ب�ي
نسب للمعلم اىل الطالب هي �ف

. ومن  ف ي تضم أك�ب تجمع للطالب السوري�ي
وهي أيضا نفس المناطق ال�ت

ي مثل 
ف الهتمام الذي يحتاجونه �ف المرجح أن ل يتلقى الأطفال السوري�ي

ي المدرسة وخارجها.
هذه السياقات وذلك نظرا لتجاربهم �ف

ي الأماكن الرسمية للتعلم الكتب 
وتشمل المواد التعليمية المستخدمة �ف

ات والرياضة ودروس  ي المخت�ب
ها من الكتب المستخدمة �ف المدرسية وغ�ي

الفن بالضافة اىل مقالت الصحف والروايات والكتب العلمية. لم تكن 

ي مجهزة بأجهزة 
ي تمت زيارتها خالل البحث الميدا�ف

أيا من المدارس ال�ت

العرض LCD أو أية مصادر تعليمية سمعية وبرصية كما كانت امكانية 

نت اما قليلة أو معدومة. لم تقدم  الوصول اىل أجهزة الكمبيوتر أو الن�ت

ة ما بعد الظهر لتقديم الدروس  ي ف�ت
ي كانت مفتوحة �ف

المدارس ال�ت

ات أو المكتبة المدرسية. ف لستخدام المخت�ب التعويضية فرصة للمعلم�ي

ي ظل هذا النظام التقليدي للتعليم أصبح المعلمون هم المصدر 
و�ف

ف الذين تمت  الوحيد لالبداع272 حيث ذكر حواىلي ٪40 من المعلم�ي

مقابلتهم انهم يقومون باعداد الخرائط المفصلة والملصقات الجدارية 

ي دعم أنشطة التعليم 
والمواد والبطاقات التعليمية لتساعدهم �ف

ي العلوم والدب مجموعات حيوية 
والتعلم. كذلك شكل معلمي ماد�ت

وفعالة من الطالب قائمة عىل أساس الأهتمامات وذلك عن طريق المزج 

ف الطالب ضعيفي الأداء ونظرائهم ذوي الأداء الأقوى لكي يعملوا معا  ب�ي

ف القدرة  عىل تأدية واجبات معينة. ولكن مع ذلك ل يملك جميع المعلم�ي

ي الحياة اليومية 
الفطرية عىل تعزيز فهم الطالب وعىل امكانية تطبيقها �ف

ي طرق التدريس 
كما لم يتم منح البتكار والتفك�ي النقدي الأولوية �ف

السائدة ح�ت الآن.

ي المدارس 
ف �ف المعلمون وتدريب المعلمون. يتم تدريس اول مرحلت�ي

ي لبنان من قبل معلمي الصفوف العامة والذين يكونون إما 
العامة �ف

ف  ي ح�ي
273 أو حائزين عىل شهادة جامعية �ف ف خريجي كليات المعلم�ي

ي 
ينبغي ان يكون معلمي المرحلة الثالثة حائزين عىل شهادة جامعية �ف

بية. يكون معظم  اصول التدريس أو عىل شهادة جامعية من قسم ال�ت

ي ذلك 
ي القطاع الخاص خريجي جامعات )بما �ف

ف �ف ف العامل�ي المعلم�ي

. ف بية( ولكن عموما ل يكونون خريجي كلية المعلم�ي خريجي أقسام ال�ت

ي 
ف وال�ت لقد كشف البحث عن عدد من القضايا المتعلقة بأداء المعلم�ي

ف التدريسية وبقدرتهم واستعدادهم  يتعلق بعضها بكفاءات المعلم�ي

ي 
ي سياق الطوارئ. ليس لدى المدارس �ف

للتعامل مع تقديم التعليم �ف

ي حالت الطوارئ حيث لم يتلقى 
لبنان مكونا محددا يتعلق بالتعليم �ف

ي قطاع التعليم العام التدريب للتعامل مع 
المعلمون العاملون �ف

الأطفال الذين عانوا من المحن النفسية والجتماعية. وبالضافة اىل ذلك 

ف القليل من المعرفة بمحتوى  ي اول مرحلت�ي
ف �ف ف العامل�ي يملك المعلم�ي

ي عليهم تقديمها274 فضال عن ضعف مؤهالتهم 
مواد التدريس ال�ت

275. ووفقا 
بية والتعليم العاىلي الأكاديمية، وذلك وفقا لتقرير وزارة ال�ت

 لتقييم احتياجات التعليم ال�يعة الذي اجرته منظمة اليونيسف276

ف ويعملون عىل أساس  ف غ�ي مؤهل�ي ف هم معلم�ي "ان ٪22 من المعلم�ي

ف ل يملك أك�ث من نصف عدد القوى التدريسية شهادة  ي ح�ي
تعاقدي �ف

ي نفس الوقت، فان لدى ٪4.2 فقط من معلمي المدارس 
جامعية. و�ف

العامة شهادات متخصصة".

وبسبب توظيف معظم أعضاء هيئة التدريس عىل أساس العقود 

ي أك�ث من مدرسة واحدة بهدف 
المؤقتة، فانهم غالبا ما يدرسون �ف

الحصول عىل الأجر المناسب، وبالتاىلي فانهم يقللون من الوقت 

المخصص لالعداد للدرس ومن وقت متابعة الطالب277. وبالضافة اىل 

ذلك، ل يخضع المعلمون المتعاقدون لتقييم الأداء، والذي قد يؤثر 

. لقد صنف المعلمون عىل انهم ل يجيدون  ي
سلبا عىل تطورهم المه�ف

اللغات الأجنبية، وبالتاىلي فان لديهم قدرة ضئيلة عىل تدريسها بالضافة 

اىل افتقارهم اىل استخدام طرق التدريس المرنة ونتيجة لذلك يواجه 

ي امتحانات اللغة الأجنبية. ل يتم 
ف صعوبات �ف معظم الطالب اللبناني�ي

ي لبنان عىل الرغم 
ي نظام التعليم العام �ف

ف �ف ف السوري�ي توظيف المعلم�ي

لبنان

ه قريبا. ف ومنظمة اليونيسف، سيتم ن�ث المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  268

السابق.  269

منظمة اليونيسف ومنظمة انقاذ الطفولة، 2012.  270

ه قريبا. منظمة اليونيسف، سيتم ن�ث  271

ي 
ي المواد المدرسية. حيث تمكن احد مدر�ي مادة الحياء �ف

ف الشخصية لستبدال النقص الحاصل �ف عىل سبيل المثال، تم خالل المقابالت الشارة اىل جهود المعلم�ي  272

ي احدى المدارس العامة رفيعة المستوى من تطوير وسائل أخرى لختبار مادة اليود باستخدام المحلول المطهر البيتادين عىل الدقيق والبطاطا..
عرسال و�ف

. ف لغاية عام 1985 كان ينبغي ان يكون لدى جميع معلمي المرحلة البتدائية شهادة صادرة من كلية المعلم�ي  273

وت بتاريخ 19 آذار من عام 2014. ي ب�ي
مقابلة مع أقرأ �ف  274

ي قطاع التعليم الرسمي، 2010 – 2011.
ية �ف بوي للبحوث والنماء بشأن الستخدام الفعال للموارد الب�ث تقارير المركز ال�ت  275

منظمة اليونيسف، 2012.  276

ه قريبا. منظمة اليونيسف، سيتم ن�ث  277
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من انهم من الناحية النظرية يمكنهم التدريس بعد ان يحصلوا عىل 

ف يمكن للمدارس الخاصة توظيف  ي ح�ي
المعادلة لشهادات تدريسهم �ف

بية  ف بعد حصولهم عىل ترصيح من قبل وزارة ال�ت ف السوري�ي المعلم�ي

. وكذلك تقوم المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية والدولية  والتعليم العاىلي

ي الدرجة الوىل من اجل دعم توف�ي برامج 
ف �ف ف السوري�ي بتوظيف المعلم�ي

ي أماكن أخرى للتعلم غ�ي المدارس مثل المراكز 
التعليم غ�ي النظامي �ف

ي هذه الحالت فانه يتم 
المجتمعية ومستوطنات الخيام غ�ي الرسمية. و�ف

ف لدى المنظمات غ�ي الحكومية ويحصلون  تشغيلهم عىل انهم موظف�ي

بوية السورية  عىل حوافز مالية مقابل عملهم278. وتفيد تقارير الهيئة ال�ت

ي لبنان 
ف 1,150 اىل 1,200 معلم سوري يعمل حاليا �ف بوجود ما ب�ي

بوية  279. ووفقا لحد أعضاء الهيئة ال�ت ف لتوف�ي التعليم لالأطفال السوري�ي

ف ولكن ل يمكنها  ف السوري�ي السورية، تقوم الهيئة بتوظيف المعلم�ي

دفع رواتبهم بشكل منتظم لأن ذلك يعتمد وبشكل كب�ي عىل المبالغ 

. كما يتم توظيف المعلمون السوريون  ف المالية المقدمة من قبل المانح�ي

ي للصف 12 )من دون تدريب مسبق عىل  لتدريس المنهج الدرا�ي اللي�ب

.) ي المنهج الدرا�ي اللي�ب

منح الهشادات واالعمتاد  4.4

ي لبنان ثالث سنوات من التعليم )الطالب 
يتضمن التعليم الثانوي �ف

ف من  ف متوازي�ي ف 15 اىل 18( والذي يضم نظام�ي اوح أعمارهم ب�ي الذين ت�ت

. ان مدراء المدارس هم من يقرر فيما  ي
التعليم العام والتعليم الف�ف

ي وذلك بناءا عىل 
اذا كان الطالب سيسلكون المسار الأكاديمي أو المه�ف

ي سن 15 
ي يؤديها الطالب �ف

يفيه( ال�ت نتائج امتحان المرحلة المتوسطة )ال�ب

)الصف 9(. ويمكن للطالب الذين التحقوا بالتعليم الثانوي اداء امتحان 

ي المسار الخاص به ويحصل الطالب الذين اجتازوا 
ي كل �ف

البكالوريا اللبنا�ف

ي عىل شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي 
امتحان البكالوريا اللبنا�ف

أو شهادة البكالوريا الفنية )الصف 12(.

وبصورة عامة، يوجد نوعان من التقييمات هما: المتحانات المدرسية 

والمتحانات المركزية الرسمية280.

تقدم اختبارات تحديد المستوى من اجل اللتحاق والمتحانات 

ي 
ية أو اللغة الفرنسية والذي ليكون �ف ف المدرسية إما باللغة النجل�ي

ف الذين لم يعتادوا عىل استخدام تلك اللغات  مصلحة الطالب السوري�ي

بية والتعليم العاىلي اختبارا  الأجنبية كوسيلة للتدريس. لم توفر وزارة ال�ت

موحدا لتحديد المستوى، لذا يقوم بعض مدراء المدارس بتبسيط 

ف بهدف  الختبار الذي يستخدمونه لختبار مستوى الأطفال السوري�ي

ي المدارس.
استيعابهم �ف

بوية السورية عملية تنظيم امتحانات التخرج من  ي�ت الهيئة ال�ت

ي استخدمت المناهج السورية 
المدرسة للصفوف 9 و 12 )البكالوريا( ال�ت

المنقحة للسنوات الدراسية 2012 / 2013 و2013 / 2014 وتم وضع 

بية والتعليم  ي تركيا من قبل الهيئة الوطنية العليا لل�ت
أسئلة المتحان �ف

ي 
ي نفس الوقت �ف

ي السوري. لقد قدم المتحان �ف
العاىلي والئتالف الوط�ف

ي تقع تحت سيطرة 
كل من لبنان والأردن وتركيا بالضافة اىل المناطق ال�ت

ف  المعارضة السورية داخل سوريا حيث نظم امتحان الصف 12 للفرع�ي

ي والعلمي لمرحلة التعليم الثانوي. لقد عينت الهيئة الوطنية العليا  الأد�ب

بوية السورية لتكون مسؤولة عن  بية والتعليم العاىلي الهيئة ال�ت لل�ت

بية والتعليم  ف تولت الهيئة الوطنية العليا لل�ت ي ح�ي
ي لبنان �ف

المتحان �ف

اف عىل س�ي  ي السوري عملية الرسث
العاىلي بالضافة اىل الئتالف الوط�ف

المتحانات282. كما أفادت تقارير عن قيام مبادرات اخرى تستخدم 

ي لبنان بوضع اسئلتها الخاصة لمتحان 
المناهج السورية المنقحة �ف

ف  ي مجال التعليم والمعلم�ي
ف �ف الصف 12 وذلك بدعم من المتخصص�ي

ي نهاية كل فصل درا�ي 
ف �ف ي المدارس العامة امتحان�ي

ي الصفوف 10 اىل 12 �ف
ف والطالب �ف ي اول مرحلت�ي

ف �ف يؤدي الطالب الملتحق�ي المتحانات المدرسية 
بالضافة اىل المتحانات التكوينية الشهرية281.

ف تقديم الطالب تلقائيا اىل الصف الذي يليه؛ ويمكن للطالب الذين يكون مستواهم العلمي أقل من  يتم خالل اول مرحلت�ي
ي تقدمها المدرسة.

ي ال�ت
اقرانهم تلقي دروس التعليم التعويىصف

ي الفصل الدرا�ي 
ي المدارس الخاصة امتحانات نظام التعليم العام؛ ومع ذلك فانهم يؤدون ثالثة اختبارات �ف

يتبع الطالب �ف
ي كل سنة دراسية.

الواحد �ف

ي المدارس العامة والخاصة المتحان الرسمي لنهاية مرحلة التعليم الأسا�ي )الصف 9( للحصول عىل شهادة 
يؤدي الطالب �ف المتحانات المركزية الرسمية 

ي التعليم الثانوي.
المرحلة المتوسطة واللتحاق �ف

ي مواد العلوم العامة والعلوم الحياتية والقتصاد – 
ي نهاية المرحلة الثانوية )الصف 12(، المتحان الرسمي �ف

كما يؤدي الطالب �ف
. ي التعليم العاىلي

ي تسمح للطالب باللتحاق �ف
علم الجتماع والفنون – النسانية للحصول عىل شهادة الثانوية العامة ال�ت

لبنان

ف الذين تم توظيفهم من قبل  ف واللبناني�ي ف السوري�ي ة موحدة لحوافز المعلم�ي بية والتعليم العاىلي عىل وضع تسع�ي لقد وافق كل من فريق العمل التعليمي ووزارة ال�ت  278

المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية والدولية بما يعادل 10 دولرات للساعة الواحدة.
ي كل من منطقة البقاع وجبل لبنان وعرسال.

ي طرابلس و 500 معلم �ف
ي عكار و 250 معلم �ف

ي المواقع التالية: 400 معلم �ف
ف �ف ف السوري�ي تم توزيع المعلم�ي  279

لقد تم تكييف هذا القسم من موليس وآخرون، 2012.  280

ل تؤثر هذه النتائج لهذه المتحانات عىل تقدم الطالب اىل الصفوف الخرى.  281

ي تسهيل تلك المتحانات. كما يقال ان 
بية والتعليم العاىلي اللبنانية كانت عىل علم بالمتحانات الجارية، عىل الرغم من انها لم تتدخل بشكل مبارسث �ف يقال ان وزارة ال�ت  282

بعض الخزاب السياسية التابعة للحكومة السورية حاولت أن تعرقل سالسة تنظيم المتحانات.
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بوية  ي تلك المواد التدريسية283. كما قدمت الهيئة ال�ت
ة �ف ذوي الخ�ب

السورية الدعم للطالب الذين عادوا اىل سوريا لالأداء امتحان الصف 12. 

بية الوطنية لهؤلء الطالب لنها مادة امتحانية  كما تم اعادت تدريس ال�ت

داخل سوريا.

ام تجاه مسألة تقديم  ف بية والتعليم العاىلي اي ال�ت لم تظهر وزارة ال�ت

الشهادات لالإصدارات المختلفة من المناهج السورية المنقحة 

ي أنحاء 
ي المدارس الخاصة والمدارس غ�ي المعتمدة �ف

المستخدمة �ف

ية  بوية السورية والجمعيات الخ�ي مختلفة من البالد. عقدت الهيئة ال�ت

ي عام 2013 اتفاقيات 
ي أجرت امتحانات الصف 9 و 12 �ف

السالمية ال�ت

ي تركيا لتقديم شهادات لمتحانات 
ي السوري ومقره �ف

مع الئتالف الوط�ف

يفيه( والبكالوريا للتخرج من المدرسة. وتمت  المرحلة المتوسطة )ال�ب

ي الوقت الذي تم 
ي منح شهادات الصف 9 �ف

الفادة عن حصول تأخ�ي �ف

اف بشهادات الصف 12 الممنوحة  فيه منح شهادة الصف 12. يتم الع�ت

كية فقط وذلك  ي السوري من قبل الحكومة ال�ت
من قبل الئتالف الوط�ف

من خالل تقديم شهادة معادلة لها. تم تنظيم وادارة امتحان الصف 

ي لبنان 
ي والذي تم استخدامه لأول مرة �ف 12 وفقا للمنهج الدرا�ي اللي�ب

ي لبنان وتم 
خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014 من قبل السفارة الليبية �ف

منح الشهادات من قبل الحكومة الليبية. لم تكن جميع القضايا المتعلقة 

ي وقت اجراء هذه الدراسة284.
بالمتحانات واضحة �ف

ف لبنان وسوريا فيما  اف بالشهادات ب�ي يوجد بروتوكول متبادل لالع�ت

بية والتعليم اللبنانية ووزارة  يتعلق بالشهادات الصادرة من قبل وزارة ال�ت

ي تضم
، ولكن بسبب طبيعة الأزمة ال�ت بية السورية عىل التواىلي  ال�ت

العديد من الطراف المتعارضة فال يوجد ما يؤكد قبول هذه الشهادات. 

نامج التعليم الم�ع فتناقش كل من منظمة اليونيسف  اما بالنسبة ل�ب

نامج وإصدار الشهادات.  بية والتعليم العاىلي أيضا معاي�ي ال�ب ووزارة ال�ت

لم يتم اصدار اية شهادات نتيجة للتعلم المكتسب من خالل برنامج 

التعليم الم�ع وذلك اعتبارا من شهر حزيران من 2014. وأفاد 

الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن إعادة التكامل اىل نظام التعليم 

النظامي قد تم عىل أساس كل حالة عىل حدة، مع مسارات مختلفة 

وذلك وفقا للمدارس والمناطق المختلفة من البالد. فعىل سبيل المثال 

بية  ذكرت الحركة الجتماعية انها قامت بتقديم ملف اىل وزارة ال�ت

والتعليم العاىلي لكل طفل سوري تخرج من برنامجها للتعليم الم�ع، 

ف ذكرت منظمات أخرى انه كان يجب عىل بعض الأطفال تقديم  ي ح�ي
�ف

ي الوقت الذي انتقل البعض الآخر تلقائيا 
نتائج اختبار تحديد المستوى، �ف

ي 
اف بالشهادات ال�ت ة الدراسية الرسمية الثانية285. لم يتم الع�ت اىل الف�ت

ي سوريا لأنه ل يوجد إطار 
صدرت من برامج أخرى للتعليم غ�ي الرسمي �ف

اف بها. ي لالع�ت
قانو�ف

ي المدارس واداء 
لقد تم حل جميع القضايا المتعلقة باللتحاق �ف

المتحانات الرسمية وإصدار الشهادات والدبلوما، باستثناء العتماد. 

يفيه  بية والتعليم العاىلي أن الموافقة عىل شهادات ال�ب أكدت وزارة ال�ت

والبكالوريا ل تزال بحاجة اىل موافقة مجلس الوزراء حيث قدمت الوزارة 

ي هذا الشأن ولكن القرار ل يزال معلقا لن 
طلبا اىل مجلس الوزراء �ف

ي المرحلة النتقالية286.
الحكومة ل تزال �ف

االستنتاج  4.5

ي  ي يل�ب
قبل بدء الأزمة السورية، كان نظام التعليم العام اللبنا�ف

ي اي مايعادل نسبة 30٪
 احتياجات ما يقارب الـ 300,000 طالب لبنا�ف

ي 
ف يلتحق الـ ٪70 المتبقية �ف ي ح�ي

ف �ف من اجماىلي عدد الطالب اللبناني�ي

ي احتياجات  مجموعة من المدارس الخاصة. ويبدو أن المدارس العامة تل�ب

كز الأطفال  الأطفال الأك�ث هشاشة بغض النظر عن جنسياتهم. ي�ت

ف  ي تقطنها غالبية الفئات السكانية اللبناني�ي
ي المناطق ال�ت

ف �ف السوري�ي

ي المدارس 
ف �ف ايدة من الأطفال السوري�ي ف الهشة. لقد ادت الأعداد الم�ت

العامة اىل تفاقم مشاكل جودة وكفاءة نظام التعليم العام الواقع تحت 

الضغوط بشكل عام.

تم توسيع فرص الحصول عىل التعليم من خالل برامج التعليم غ�ي 

ي تقدمها المنظمات الوطنية والدولية. وقد وضع فريق 
النظامي ال�ت

بية والتعليم العاىلي  العمل التعليمي الذي تأسس تحت مظلة وزارة ال�ت

إطار عمل التعليم غ�ي النظامي بالضافة اىل التعاريف والأهداف 

امج. والمناهج المستخدمة لمثل هذه ال�ب

مازال برنامج التعليم الم�ع للمراحل الثالث قيد التطوير ويهدف 

ة أربعة أشهر  ف الأطفال من إكمال كل صف خالل ف�ت نامج اىل تمك�ي ال�ب

ي غضون 12 شهرا. ان مناهج 
وبالتاىلي اكمال كل مرحلة )ثالث صفوف( �ف

برنامج التعليم الم�ع هذا هي عبارة عن مناهج مكثفة للتعليم 

الأسا�ي للصفوف من 1 اىل 9 والمخصصة لالأطفال خارج المدرسة الذين 

فاتهم التعليم المدر�ي لمدة تزيد عن ثالث سنوات. لقد تم وضع 

ي بداية 
ة الختبار �ف مناهج التعليم الم�يع وكان من المتوقع أن تبدء ف�ت

ي وآذار.
ف شهري كانون الثا�ف عام 2015 ب�ي

لبنان

.>education.mpelembe.net/home/syrian-students-sit-exams-at-lebanon-refugee-school< ي مدارس اليمان
ويبدو أن هذا هو الحال �ف  283

وت بتاريخ 19 آذار. ي ب�ي
بوية السورية �ف مقابلة مع الهيئة ال�ت  284

ي 
وت بتاريخ 20 آذار من عام 2014 ومع الحركة الجتماعية �ف ي ب�ي

ي هولندا �ف
وت بتاريخ 19 آذار من عام 2014 ومع ومنظمة طفل الحرب �ف ي ب�ي

مقابالت مع TDH �ف  285

وت بتاريخ 18 آذار من عام 2014. ب�ي
ي 20 حزيران من عام 

ي عام 2013. كما تش�ي أيضا اىل الخطاب الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء �ف
وت �ف ي ب�ي

بية والتعليم العاىلي �ف مقابلة مع المدير العام لوزارة ال�ت  286

 2013، رقم 1486 ووفقا للمادة رقم 2 الفقرة 3 من النظام العام، ل يمكن لشهادات المراحل 2 اىل 4 الصادرة عن المؤسسات التعليمية العامة والأجنبية أن توازي
ي الخارج.

ف الذين يعيشون �ف ما يعادلها من الشهادات اللبنانية باستثناء الطالب اللبناني�ي
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ي عىل 
ي نظام التعليم العام اللبنا�ف

ف �ف ف السوري�ي ل يتم توظيف المعلم�ي

الرغم ان بامكانهم من الناحية النظرية التدريس بعد أن تتم الموافقة 

ف تقوم المدارس الخاصة بتوظيف  ي ح�ي
عىل معادلة شهادات تدريسهم �ف

بية  ف بعد حصولهم عىل الترصيح من قبل وزارة ال�ت ف السوري�ي المعلم�ي

. تقوم المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية والدولية  والتعليم العاىلي

ف بالدرجة الوىل من اجل دعم توف�ي برامج  ف السوري�ي بتوظيف المعلم�ي

ي هذه 
ي أماكن أخرى للتعلم غ�ي المدارس. و�ف

التعليم غ�ي النظامي �ف

ي المنظمات غ�ي الحكومية 
ف �ف الحالة، فانه يتم توظيفهم كمتطوع�ي

بوية  ويحصلون عىل حوافز مالية مقابل عملهم. وذكرت الهيئة ال�ت

ي لبنان.
ف 1,150 اىل 1,200 معلم سوري يعمل �ف السورية أنه يوجد ما ب�ي

ف حيث يتعلم  تبقى المناهج الدراسية تحديا بالنسبة لالأطفال السوري�ي

ي المدارس العامة، موادا مثل 
ي حال تم قبولهم �ف

الأطفال السوريون، �ف

ية وهي اللغات  ف الرياضيات والعلوم اما باللغة الفرنسية أو اللغة النجل�ي

ي لبنان 
ي التدريس. لقد خلقت لغة التدريس المستخدمة �ف

المتبعة �ف

ف الذين تعودوا عىل التدريس  ا امام تعلم الأطفال السوري�ي حاجزا كب�ي

ي المقابل، 
ي جميع الصفوف. و�ف

باللغة العربية لجميع المواد الدراسية و�ف

ف )النظام المزدوج( من اجل  ت�ي ي أنشأت نظام الف�ت
توفر المدارس ال�ت

ف منهجا مكثفا ومخترصا  استيعاب العداد الضافية من الأطفال السوري�ي

ف عىل المواد الأساسية. وكان لبد من حذف مواد  ك�ي باللغة العربية مع ال�ت

ي يكون الأطفال 
بية البدنية والأنشطة الالصفية الأخرى – ال�ت الفنون وال�ت

ف بأشد الحاجة اليها – من المناهج الدراسية لالطفال  ف المنكوب�ي السوري�ي

ف لأسباب تتعلق بتأخر بدء العام  ت�ي ي مدارس نظام الف�ت
ف �ف الملتحق�ي

. وعالوة عىل ذلك، تجاهل المنهج الجوانب الأساسية الالزمة  الدرا�ي

ي ذلك التعليم النفسي والجتماعي والتعليم من 
ف بما �ف لالأطفال الالجئ�ي

أجل السالم.

ي لبنان أداء امتحانات نهاية السنة الدراسية 
ف �ف يسمح للطالب السوري�ي

والمتحانات الرسمية للتخرج من المدرسة طالما يمكنهم تقديم اثبات 

ط تقديم الوثيقة الرسمية لمستوى التحصيل الدرا�ي  هوية. لقد منع رسث

ي 
ي الصفوف 9 اىل 12 �ف

السابق العديد من الأطفال من التسجيل �ف

، لم تسجل الغالبية العظمى من المدارس الطالب  عام 2012 وبالتاىلي

ي المرحلة الثالثة خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013 ولعدة 
ف �ف السوري�ي

أسباب هي. أول، كان هناك التباس حول المستندات المطلوبة وحول 

ي تم إعفاء الأطفال 
ي ستقوم بدفع الرسوم الدراسية ال�ت

الجهة ال�ت

ف من دفعها. ثانيا، لم يكونوا متأكدين من أنه يسمح بمعادلة  السوري�ي

الشهادات التعليمية. ثالثا، أرادوا تجنب حصول اربكات غ�ي متوقعة 

لالمتحانات. كذلك فرض بعض مدراء المدارس اختبارات صعبة لتحديد 

ف من أحتمال ان يؤثر  ف لأنهم كانوا قلق�ي المستوى عىل الطالب السوري�ي

قبولهم سلبا عىل المستوى الكاديمي لمدارسهم وبالتاىلي عىل سمعتها 

ي تقديم امتحاناتهم، رفعت وزارة 
التعليمية. وبهدف مساعدة الطالب �ف

ط تقديم وثيقة المواد الدراسية والدرجات،  بية والتعليم العاىلي رسث ال�ت

ي 
ولكن هذا لم يحدث ال قبل بضعة أيام فقط من بدء المتحان النها�أ

يفيه( للصف 9 والمتحان البكالوريا للصف 12.  للمرحلة المتوسطة )ال�ب

ي عام 2014 بأداء المتحانات الرسمية من 
ف �ف كما سمح لالأطفال السوري�ي

ط تقديم وثيقة المواد الدراسية والدرجات المصدقة. دون رسث

التوصيات  4.6

ل يزال الحصول عىل التعليم النوعي يمثل تحديا للكث�ي من الأطفال 

ف الذين تمكنوا من الوصول  ف الالجئ�ي . أن عدد الأطفال السوري�ي ف السوري�ي

ة الدراسية الواحدة أو  ي مدارس الف�ت
اىل التعليم العام الحكومي سواء �ف

ي البالد 
ف �ف ف الالجئ�ي المزدوجة قليلة بالمقارنة مع عدد الأطفال السوري�ي

ي سن الدراسة. هناك حاجة واضحة لضمان زيادة القدرة 
الذين هم �ف

ي المدارس العامة، 
الستيعابية ووجود المزيد من الماكن الشاغرة �ف

اتيجية من اجل زيادة امكانية وصول  كما ان هناك حاجة اىل وضع اس�ت

اتيجية ف اىل المدارس العامة. وينبغي عىل هذه الس�ت  الطفال السوري�ي

، ف ف الدراسيت�ي ت�ي  أن تضمن أنه حيثما وجد التعليم بنظام الف�ت

ي عىل حساب النوعية وان ل ينتج عنه استخدام مناهج دراسية 
فانه ل يأ�ت

مكثفة لالأطفال.

عىل الرغم من توف�ي قطاع التعليم غ�ي الحكومي فرصا لحصول الأطفال 

ي ذلك مختلف برامج التعليم الم�ع،
ف عىل التعليم بما �ف  السوري�ي

ي 
ة �ف اف يبقى حجر ع�ث امج اىل إطار العمل والع�ت ال ان افتقار هذه ال�ب

ورة تدقيق  طريق ضمان التماسك. ولذلك، تنص التوصية هنا عىل �ف

ورصد تلك الفرص المقدمة وعن كثب وذلك بهدف إيجاد إطار عمل 

متماسك لتجنب التجزء والتكرار والتداخل. كذلك ينبغي عىل اطار العمل 

هذا إيالء الهتمام لقضايا المناهج الدراسية ومنح الشهادات.

تسمح الخيارات البديلة للتعلم، مثل برامج التعليم الم�ع المختلفة، 

ف ضمن  بالتعلم المرن وتتبع طرقا متنوعة لتوصيل التعليم اىل المتعلم�ي

ي يمكن ان تنطبق 
سياقات صعبة ومتنوعة. ومن التوصيات الملموسة وال�ت

امج  ي كيفية تطوير هذه ال�ب
عىل سياقات أخرى هي مواصلة البحث �ف

ي ظل التعليم النظامي المقدم. 
وكيفية جعلها مفهومة وبشكل كامل �ف

 ينبغي وضع نموذج العتماد لكي تتمكن برامج التعليم الم�ع من

ف مسارات للتعلم تؤدي اىل نظام  ان تقدم لالأطفال السوري�ي

التعليم النظامي.

ي جميع أنواع التعليم، هناك قضيتان تتعلقان بالمناهج الدراسية 
و�ف

ف  وتتطلبان اهتماما عاجال. أول، عىل غرار تركيا تقف لغة التدريس باللغت�ي

، وبالتاىلي من  ف ية والفرنسية عقبة أمام تعلم الأطفال السوري�ي ف النجل�ي

وري تقديم الدعم لالأطفال الذين كانت لغة تدريسهم السابقة  الرصف

هي اللغة العربية وهذا يشمل توف�ي فصول دراسية اضافية بالضافة اىل 

ي المدارس العامة. ثانيا، هناك حاجة لوضع 
ف �ف ف السوري�ي توظيف المعلم�ي

ي تقدم التعليم 
ف وال�ت مناهج دراسية متجاوبة واثرائية لالأطفال السوري�ي

بية من أجل السالم والتنمية  الذي يشمل الدعم النفسي والجتماعي وال�ت

. ان اضافة هذه القضايا المهمة اىل  ف ف الجنس�ي المستدامة والمساواة ب�ي

ي التخفيف من الصدمة النفسية 
محتوى المناهج سيقطع شوطا طويال �ف

وح الق�ي. ف اع وال�ف ف ف نتيجة لل�ف ي منها الأطفال السوري�ي
ي يعا�ف

السلبية ال�ت

لبنان
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ي تتبع 
ي لبنان وال�ت

من الواضح وجود جهات متعددة تقدم التعليم �ف

ي 
برامج امتحانية متنوعة ومن بينها المبادرات المرتبطة بالمجتمع المد�ف

ي توفر التعليم عىل 
ي تركيا وال�ت

ي السوري �ف
السوري أو الئتالف الوط�ف

. حيث  ي أساس المناهج الدراسية السورية المنقحة و / أو المنهج اللي�ب

اف بعمل هذه الجهات الذي  ينبغي عىل الأقل وضع اطر عمل الع�ت

ي كث�ي من الأحيان بالضافة اىل التأكد من توحيد الأشكال 
يكون مخفيا �ف

المتعددة للتعليم المقدم.

 وبهدف توصيل المناهج الدراسية والتعليم النوعي لالأطفال، يجب

ي تعليم الأطفال 
ف من اجل دعمهم �ف ي للمعلم�ي

توف�ي التطوير المه�ف

اع والعنف. ان من شأن هذا التطوير ف ف الذين عانوا من ال�ف  السوري�ي

ف اىل سياقات وبيئات  ف للتعامل مع الأطفال المنتم�ي ان يعد المعلم�ي

صعبة مما يمكنهم من فهم مشاعر الأطفال والستجابة لحتياجاتهم 

بشكل حساس.

 تتعامل مجموعات نهائية من التوصيات مع قضايا منح الشهادات 

ي ينبغي النظر فيها منها أول، 
والعتماد. هناك العديد من القضايا ال�ت

ي المدارس العامة 
ي كيف يمكن للتعلم �ف

كاء النظر �ف ينبغي عىل جميع ال�ث

ي 
ف �ف ان يتيح مسارات ويحسن من امكانية مواصلة الأطفال السوري�ي

اتيجية لعتماد  حصولهم عىل التعليم. ثانيا، يجب وضع إطار عمل واس�ت

ي المدارس غ�ي الرسمية من اجل ضمان 
امج التعليمية المقدمة �ف ال�ب

ي 
اصدار الشهادات المناسبة لمستوى مرحلة التعلم. ثالثا، ينبغي النظر �ف

اف والتحقق من صحة تعلم هؤلء الأطفال  ي تؤدي اىل الع�ت
السبل ال�ت

ف الذين يتبعون بعض اصدارات المناهج السورية والذين يؤدون  السوري�ي

المتحانات السورية النهائية للصفوف 9 و 12. رابعا، يجب اعادة النظر 

ا، ينبغي منح العتماد  اف المتبادل. وأخ�ي ي وتفعيل بروتوكول الع�ت
�ف

نامج التعليم الم�ع بالضافة اىل جعله مفهوما بشكل كامل وواضح  ل�ب

ي ظل نظام التعليم النظامي.
�ف

لبنان
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5 األردن

السياق االجمتايع والسيايس  5.1

ي 
اع �ف ف ف الحدود اىل الأردن منذ بدء ال�ف لقد ع�ب مئات الآلف من السوري�ي

ف من حيث المبدأ  ف السوري�ي سوريا قبل أربع سنوات. لقد سمح لالجئ�ي

ي البالد. 
ف خاصة بهم تنظم حرية تنقلهم �ف بدخول البلد وتم وضع قوان�ي

ف مجتمع  ف حدوث حالة من عدم الستقرار ب�ي ولكن نتج عن هذه القوان�ي

ي زاد منها فتح وإغالق الحدود287. يقيم الالجئون السوريون 
ف وال�ت الالجئ�ي

ي المجتمعات المضيفة داخل المخيمات الرسمية 
بشكل رئيسي �ف

ي 
ومستوطنات الخيام غ�ي الرسمية288. تم إنشاء ثالث مخيمات رسمية �ف

ي، والذي افتتح  . ان مخيم الزع�ت ف ف السوري�ي الأردن لستضافة الالجئ�ي

ي تموز من عام 2012 بقدرة استيعابية تصل اىل 100,000 لجئ، هو 
�ف

ي العالم بل هو أيضا رابع أك�ب مدينة 
ي البالد وثالث أك�ب مخيم �ف

الأك�ب �ف

ي نيسان من عام 2013 
ي �ف

ي – الأرد�ف
ي الأردن289. كما افتتح المخيم المارا�ت

�ف

بقدرة استيعابية تصل اىل 5,000 لجئ290. اما المخيم الثالث فهو مخيم 

ي 30 نيسان من عام 
ي عام 2013 وافتتح رسميا �ف

الأزرق والذي اكتمل �ف

2014. تضم هذه المخيمات الثالث نسبة تقل عن ٪20 من عدد السكان 

ي المجتمعات المضيفة291.
ف حيث يقيم غالبيتهم �ف الالجئ�ي

ي البالد. حيث سجل 
ف �ف ف السوري�ي كان هناك تدفق ثابت ومستمر لالجئ�ي

ف اعتبارا  470,573 لجئ سوري لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

من شهر حزيران من عام 2013، ولكن زاد العدد 100,000 لجئ آخر 

ف  ي من عام 2014، كان عدد الالجئ�ي
ين الثا�ف ي ت�ث

بحلول نهاية العام. و�ف

ف هو  ف لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي ف المسجل�ي السوري�ي

ف هو نفسه  ي آذار من عام 2015، كان عدد الالجئ�ي
618,420 لجئ. و�ف

ف كانت تقديرات الحكومة  ي ح�ي
نوعا ما )627,000 لجئ سوري مسجل(. �ف

ف لدى المفوضية(  ف غ�ي المسجل�ي أعىل بشكل عام )شملت السوري�ي

ي يبلغ عدد 
حيث قدر عددهم بأك�ث من مليون لجئ292. الأردن وال�ت

سكانها حواىلي 6.3 مليون نسمة هي أيضا موطن لأك�ث من 2 مليون لجئ 

293 – يحمل الكث�ي منهم الجنسية الأردنية – وأك�ث من 600,000 
ي
فلسطي�ف

ي الأردن نصف عدد سكانها.
ف �ف ، يقارب عدد الالجئ�ي 294. وبالتاىلي

ي
لجئ عرا�ت

ف  ، كان غالبية الالجئ�ي ف ف والعراقي�ي ف الفلسطيني�ي عىل عكس الالجئ�ي

ف الذين وصلوا اىل الأردن ذوي موارد محدوة وحاجة ماسة اىل ان  السوري�ي

يتم توف�ي الخدمات الجتماعية لهم295. لقد سببت الأزمة السورية عبئا 

ي 
غ�ي مسبوق عىل الموارد الجتماعية والسياسية والقتصادية والطبيعية �ف

الأردن296، مما ضاعف من الزمة القتصادية الصعبة الحالية. وعالوة عىل 

ي 
ي المناطق الشمالية من البالد )�ف

ف �ف ذلك، فقد استقر الكث�ي من الالجئ�ي

فت  ي محافظات المفرق واربد والزرقاء(، وهي مناطق تم�ي
المقام الأول �ف

بارتفاع مستويات الفقر ح�ت قبل حدوث الأزمة السورية297. أدى تدفق 

ي تلك المحافظات مما نتج عنه 
ف اىل تفاقم الوضع �ف اعدادا من الالجئ�ي

ارتفاع تكاليف السكن وانخفاض الأجور )وخاصة بالنسبة لالأعمال اليدوية 

ف الذين �فوا  ف الأردني�ي والعمل غ�ي المنتظم( وزيادة نسبة البطالة ب�ي

ف  ف السوري�ي كات والعمال توظيف الالجئ�ي من عملهم بسبب تفضيل ال�ث

وعة وبأجور زهيدة298. المستعدين للعمل بطريقة غ�ي م�ث

ف لموارد المياه الشحيحة مسبقا  اف الالجئ�ي ف كما أدت المخاوف بشان است�ف

ي المحافظات الأك�ث حرمانا299. 
ف المجتمعات �ف اىل تفاقم التوترات ب�ي

ي الأردن مؤخرا هو أن 
كانت احدى نتائج تقييم REACH الذي أجري �ف

ف والمجتمعات المضيفة  ف السوري�ي ف الالجئ�ي العديد من مصادر التوتر ب�ي

ي عىل 
له عالقة بالفئات الهشة الموجودة مسبقا ضمن بنية الشعب الأرد�ف

ف قد زاد من حدة هذه الظروف ولتاريخ يعود  الرغم من ان تدفق الالجئ�ي

ف أيضا عىل  ف السوري�ي قبل بداية الأزمة السورية300. كما أثر وجود الالجئ�ي

ي الأردن وعىل انتماءاتهم السياسية 
ف المجموعات المختلفة �ف العالقات ب�ي

ف قد عززوا  ف السوري�ي والقبلية المختلفة. وأيضا هناك تصور أن الالجئ�ي

، وهي جماعة المعارضة  ف من الدعم المقدم لجماعة الخوان المسلم�ي

ي الأردن مما عزز التوترات السياسية القائمة مسبقا301.
الأك�ث تنظيما �ف

ي 15 ايار
منظمة العفو الدولية، www.amnesty.org/en/news/jordan-children-among-syrian-refugees-denied-entry-2013-08-19 ،2013 تم الدخول �ف  287 

ي 15 ايار من 
من عام 2014; هيومن رايتس ووتش، www.hrw.org/news/2013/07/01/iraqjordanturkey-syrians-blocked-fleeing-war ،2013 تم الدخول �ف

عام 2014.
أرجع اىل الحاشية رقم 5 حول مستوطنات الخيام غ�ي الرسمية.  288

كارنيجي، 2013.  289

اعتبارا من حزيران 2014، كان المخيم يشهد توسعا من اجل مضاعفة طاقته الستيعابية.  290

.REACH ، 2014  291

زايك وآرمستونج، 2014.  292

ي 14 ايار من عام 2014.
الونروا، www.unrwa.org/where-we-work/jordan ،2014، تم الدخول �ف  293

تقديرات الحكومة الأردنية.  294

كارنيجي، 2013.  295

.2014 ، وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي  296

زايك وآرمستونج، 2014.  297

السابق.  298

.REACH ، 2014  299

السابق.  300

كارنيجي، 2013.  301
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سياق التعلمي  5.2

ف من التعليم غ�ي اللزامي  ي من سنت�ي
ي الأرد�ف

يتألف نظام التعليم الوط�ف

ي )رياض الأطفال 1 و 2( وع�ث سنوات 
لمرحلة التعليم قبل البتدا�أ

ف من التعليم الثانوي )انظر  من التعليم الأسا�ي اللزامي، تليها سنت�ي

الجدول 4(.

ي امتحانات الصف 10 إما من 
ي حصل عليها الطالب �ف

تمكن الدرجات ال�ت

( أو المسار  ي
اتباع المسار التعليمي الثانوي الشامل )الأكاديمي والمه�ف

ي نهاية المرحلة الثانوية، يجلس الطالب 
التعليم الثانوي التطبيقي. و�ف

لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة )وتسمى التوجيهي(. وبناءا عىل 

ي هذا المتحان، يمكن للطالب 
ي يتم الحصول عليها �ف

الدرجات ال�ت

ي المتحان التوجيهي من 
ي تتطلب درجات عالية �ف

متابعة إما المقررات ال�ت

اجل اللتحاق بالجامعة )عىل سبيل المثال الطب والهندسة( أو المقررات 

بية(. عىل  ي تتطلب درجات اد�ف )عىل سبيل المثال الآداب وال�ت
ال�ت

ي المدارس، ال ان المتحان 
الرغم من أن الطالب يتم تقييمهم سنويا �ف

ي 
التوجيهي هو المتحان الوحيد الذي يتم تنظيمه عىل المستوى الوط�ف

ي الأردن للتخرج من المدرسة.
والذي يؤديه الطالب �ف

ي )رياض الأطفال(
التعليم الثانويالتعليم الساسيالتعليم قبل البتدا�أ

الصفالسنالصفالسنالصفالسنالصفالسن

4K16G112G716G11

5K27G213G817G12

8G314G9

15G10

9G4

10G5

11G6

ي عام 2003 واستمرت المرحلة الأوىل منه ح�ت عام 2009 والمرحلة الثانية من 2009 ولغاية 2014.
بدأ اصالح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة �ف  302

ي 
و�ف ي نيسان من عام 2014، تم وضع أدراك )Edraak(، وهي مبادرة قامت بها مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، عىل أساس تكنولوجيا EDX، وهو موقع الك�ت

�ف  303

ي الوليات 
نت تم تأسيسه من قبل هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT( �ف ضخم ورائد عالميا بامكان الجميع دخوله والذي يٌقدم دورة عىل شبكة الأن�ت

ي الجامعات، مثل جامعة هارفارد، معهد ماساتشوستس 
ي تدرس �ف

ف العرب امكانية الوصول اىل الدورات ال�ت نامج للمتعلم�ي المتحدة المريكية. سيقدم هذا ال�ب
، ومن دون دفع أي تكاليف، مع امكانية الحصول كسب شهادات نتيجة لتقان بعض الدورات. وبالضافة اىل ذلك، سوف يقوم  كىلي للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا ب�ي
ي مجالت متنوعة، 

ف �ف ف المعروف�ي ي يتم تدريسها من قبل كبار أعضاء هيئة التدريس العرب والمتخصص�ي
إدراك )Edraak( بوضع دوراته الخاصة باللغة العربية وال�ت

ي 
ي سيتم تقديمها �ف

ي حزيران ستبدأ إدراك من خالل تقديم عدد من الدورات، مع وجود مجموعة جديدة من الدورات وال�ت
ويقدم محتوى باللغة العربية الأصلية. و�ف

)>jordantimes.com/queen-launches-edraak-platform-for-open-online-courses< ،نهاية شهر آب )جوردن تايمز
جورمن وموراي، 2012.  304

ة. ي المدارس الصغ�ي
ة منه �ف ي المدارس الكب�ي

أظهرت دراسة فهم التدريس لعام 2011 أن أداء الطالب يكون أفضل �ف  305

جورمن وموراي، 2012.؛ زاك وآرمستونج، 2014.  306

.2014 ، وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي  307

ي الأردن
الجدول 4 نظام التعليم �ن

األردن

ي مجموعة من 
ة طويلة من الزمن �ف عت الأردن وعىل مدى ف�ت لقد رسث

ي مرحلة التعليم 
الصالحات الطموحة للتعليم302 لقلب نظام التعليم �ف

ي والتعليم الأسا�ي والثانوي لكي تخلق قوة عاملة مناسبة 
قبل البتدا�أ

ي الحتياجات  لقتصاد المعرفة بالضافة اىل تحديث النظام لكي يل�ب

ة لسوق العمل والحتياجات العالمية. وتشمل هذه الصالحات  المتغ�ي

ات ادارية  ي أهداف السياسات التعليمية واجراء تغي�ي
إعادة النظر �ف

وتنفيذية وتعزيز بيئة التعلم المادية وتشجيع الستعداد للتعلم من 

ي تستهدف 
خالل رعاية الطفولة المبكرة والتداخالت التعليمية وال�ت

ف عىل  ك�ي ي المناطق ذات الدخل المنخفض. كما تشمل ال�ت
ف �ف المتعلم�ي

ي امكانية الحصول عىل التعليم 
استخدام التكنولوجيا من اجل التوسع �ف

ول سيما عىل المستوى الجامعي303.

ة  ة: حيث تقع نسبة كب�ي تشكل البنية التحتية للمدارس العامة مشكلة كب�ي

ي وضعتها 
وط والمعاي�ي ال�ت ي ال�ث

ي مبان مستأجرة لتستو�ف
من المدارس �ف

بية والتعليم، وان العديد من الفصول الدراسية مكتظة باعداد  وزارة ال�ت

ي نفس الوقت، 
ي مناطق عديدة من البالد304. و�ف

ة من الطالب �ف كب�ي

ة من الستخدام الفعال لجميع  يقوض قلة استخدام المدارس الصغ�ي

المساحات التعلمية المتوفرة305. وأيضا تؤثر الأزمة القتصادية المتفشية 

ي لم تعد قادرة عىل تحمل تكاليف 
عىل العديد من الأرس الأردنية ال�ت

التعليم الخاص، ولذلك قامت تلك الأرس بنقل أبنائهم اىل المدارس 

ي )٪2( من قطاع التعليم 
العامة306 حيث تم نقل 35,000 طالب أرد�ف

الخاص اىل القطاع العام خالل العام الدرا�ي 2013 / 3072014.

، ول سيما  ف ان قدرة نظام التعليم العام عىل استيعاب الأطفال الالجئ�ي

خارج المخيمات محدودة واىل ابعد حد، حيث توصلت دراسة قامت بها 

ي عام 2011 أن ٪36 من 
ي أجريت �ف

بية والتعليم الردنية وال�ت وزارة ال�ت

ي من اكتظاظ فصولها الدراسية مع وجود حالت اكتظاظ 
المدارس تعا�ف

ي محافظات المفرق واربد والزرقاء وعمان حيث يقطن 
أك�ث وضوحا �ف
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السابق.  308

، نيسان من عام 2013. ف ي لالجئ�ي ي مخيم الزع�ت
ك لفريق عمل قطاع التعليم لحتياجات التعليم �ف التقييم المش�ت  309

.2014 ، ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  310

ي القسم 5.3.
ي الأردن وقد تم توضيحها �ف

التعليم غ�ي الرسمي والتعليم غ�ي النظامي هي تصنيفات تستخدم �ف  311

ي الأردن خالل 
ي ذلك التعليم. لقد وجدت منظمة إنقاذ الطفولة �ف

ل يمكن لالأطفال الذين ليس لديهم بطاقة وزارة الداخلية )MOI( الوصول اىل الخدمات العامة بما �ف  312

حملة التوعية ان هناك ماليقل عن 1,000 طفل بدون بطاقة وزارة الداخلية، بالضافة اىل أك�ث من 4,000 طفل قرروا عدم الكشف عن هذه المعلومات.
بية والتعليم. مقابلة مع مسؤوىلي وزارة ال�ت  313

ي. ي مخيم الزع�ت
ف �ف مناقشات المجموعة المحورية مع الطالب السوري�ي  314

األردن

. كما وجدت دراسة تحليلة للمتابعة أجرتها كل  ف ف السوري�ي معظم الالجئ�ي

ي عام 2013 أن ٪41 من 
بية والتعليم �ف من منظمة اليونيسف وزارة ال�ت

ي من اكتظاظ فصولها الدراسية308، ويرجع ذلك جزئيا اىل 
المدارس تعا�ف

ف الذين  ف والأردني�ي زيادة الطلب عىل اللتحاق من قبل الأطفال السوري�ي

انتقلوا من قطاع التعليم الخاص اىل المدارس العامة.

ي المدارس العامة. وعىل 
ن �ن ن السوري�ي ي نسبة التحاق الالجئ�ي

تد�ن

ف  ي المنطقة، فقد سمحت الأردن لالأطفال السوري�ي
غرار بلدان أخرى �ف

ي 
ي مدارسها العامة وهذا يشمل المدارس الحكومية ال�ت

باللتحاق �ف

ها  ي مخيمات مؤقتة بالتعاون مع وكالت الأمم المتحدة وغ�ي
أنشأت �ف

من المنظمات الدولية. واعتبارا من شهر آذار من عام 2013، تم تسجيل 

ي 
ي مدارس المجتمعات المضيفة و 5,000 طفل �ف

29,400 طفل سوري �ف

ي جميع 
مدارس المخيمات ليصبح المجموع الكىلي 34,400 طفل سوري �ف

ف خارج المدرسة  ة من الأطفال السوري�ي أنحاء البالد. تم تسجيل نسبة كب�ي

ي المخيمات. 
ي مدارس المخيمات والمجتمعات المضيفة، وبنسبة أك�ب �ف

�ف

وأشار تقييم احتياجات برنامج التعليم ال�يع اىل أن ٪78 من الأطفال 

ي المدرسة 
ي لم يكونوا �ف ي مخيم الزع�ت

ي سن الدراسة الذين يعيشون �ف
�ف

ي نيسان من عام 3092013.
�ف

ي قامت بها فرق المفوضية السامية لشؤون 
لية ال�ت ف وأشارت الزيارات الم�ف

ي المجتمعات المضيفة خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013 
ف �ف الالجئ�ي

ي سن الدراسة ل 
ف الذين هم �ف اىل أن أك�ث من ٪50 من الأطفال السوري�ي

يذهبون اىل المدارس. وحسب هذه الدراسة، فان لدى محافظات البلقاء 

ي 
( �ف ي المدارس )٪31 و ٪35 عىل التواىلي

والمفرق أد�ف معدلت لاللتحاق �ف

ف كان لدى محافظات عمان والكرك والعقبة أعىل معدلت لاللتحاق  ح�ي

ي 
(310. لقد ظهر تحسن ثابت �ف ي المدارس )٪51 و ٪51 و ٪61 عىل التواىلي

�ف

ي المدارس خالل العام الدرا�ي
ف �ف  أعداد الأطفال الملتحق�ي

ف  2013 / 2014 حيث سجلت المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي سن الدراسة )5 اىل 17 سنة( وذلك اعتبارا من شهر 
209,317 طفل �ف

تموز من عام 2014، من بينهم 120,555 طفل )٪57( كان قد التحق 

ي المدارس العامة الموجودة داخل المخيمات والمجتمعات المضيفة 
�ف

ي برامج التعليم غ�ي الرسمي311.
وحواىلي 30,000 طفل التحق �ف

ي كانون الأول من عام 2014، كان هناك 127,857 طفل سوري ملتحق 
و�ف

ي برامج التعليم غ�ي الرسمي. 
ي المدارس العامة و54,301 طفل ملتحق �ف

�ف

ف  ي عدد الأطفال السوري�ي
وعىل الرغم من التحسن الكب�ي الحاصل �ف

ي الأردن، ال انه ل يزال هناك ما يقدر ب 30,000 
ي التعليم �ف

ف �ف الملتحق�ي

طفل سوري خارج المدرسة وبحاجة اىل الفرص التعليمية النظامية أو 

غ�ي الرسمية.

ف الذين  . يمكن لالأطفال السوري�ي ن وط التحاق الأطفال السوري�ي �ش

ي 
ي �ف

يملكون الأوراق والمستندات الرسمية الحصول عىل التعليم المجا�ف

ف ولوائح وزارة  312. ووفقا لقوان�ي
ي أي وقت خالل العام الدرا�ي

الردن و�ف

بية والتعليم، ينبغي عىل الطالب الذين ل يملكون الوثائق المطلوبة  ال�ت

ي المدرسة. وعىل الرغم من 
اداء اختبار تحديد المستوى ليتم قبولهم �ف

ي أي 
ف �ف بية والتعليم تسمح بقبول الطالب السوري�ي أن سياسة وزارة ال�ت

ط أن يخضعوا لختبار تحديد المستوى  وقت خالل العام الدرا�ي ب�ث

ي 
ي السنة وال�ت

لاللتحاق، ال ان هذه الختبارات تتاح مرة واحدة فقط �ف

. تمارس المنظمات الدولية الضغط  ي بداية العام الدرا�ي
تكون عادة �ف

ي بداية كل 
بية والتعليم لكي تضمن توف�ي هذه الختبارات �ف عىل وزارة ال�ت

فصل درا�ي عىل الأقل. ان تغي�ي توقيت اختبار القبول واللتحاق سيمنح 

الأطفال الذين أكملوا الدروس التعويضية أو برامج التعليم الم�ع 

فرصا اك�ث تكرارا لالنتقال اىل التعليم النظامي. 

املناجه الدراسية  5.3

ف  ف القادم�ي ي استيعاب الالجئ�ي
المدارس العامة. ان لالأردن تاريخ طويل �ف

بية والتعليم بشكل عام سياسة  من الدول العربية. لقد تبنت وزارة ال�ت

، ولذلك تمكن هؤلء  ف الباب المفتوح فيما يتعلق بالطالب الالجئ�ي

الطالب من اللتحاق بنظام التعليم العام واتباع المنهج الدرا�ي 

ف من ذلك. وفيما  ف مستثن�ي ي الرسمي. لم يكن الطالب السوري�ي
الأرد�ف

بية  ، لم تست�ث وزارة ال�ت ف يتعلق بتوف�ي التعليم لالأطفال السوري�ي

تها السورية لمناقشة التعليم ذات الصلة  والتعليم الأردنية رسميا نظ�ي

ي 
ف الذين يدخلون المدارس الأردنية العامة313. وكما هو الحال �ف بالالجئ�ي

ي الأردن ولكن يتم 
سوريا، ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتدريس �ف

ف  ف يتم تدريس اللغت�ي ي ح�ي
ية فقط كلغة ثانية �ف ف تدريس اللغة النجل�ي

ا  ي سوريا كلغات ثانية. ولكن ليشكل هذا فرقا كب�ي
ية والفرنسية �ف ف النكل�ي

ي المدارس 
ي سوريا و�ف

حيث لم يتم أدخال اللغة الفرنسية إل مؤخرا �ف

ي تعلم 
ف أن يستمروا �ف الثانوية فقط، لذلك ل يتوقع الطالب السوري�ي

ي الأردن314.
اللغة الفرنسية �ف
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ي المدارس.
كاء؛ يتم تعليم الحاسوب نظريا فقط بسبب عدم وجود الكهرباء �ف تقوم منظمة اليونيسف بدعم النشاطات الالصفية من خالل ال�ث  315

ي عمان.
ي و�ف ي مخيم الزع�ت

ف �ف مناقشات المجموعة المحورية مع المعلم�ي  316

.HCSP، 2013 الأمم المتحدة و  317

ي مخيم 
. تم إنشاء ثالث مدارس �ف ن ي مخيمات الالجئ�ي

المدارس العامة �ن

ي خالل عام 2013 وبدعم من المنظمات الدولية، كما تم ايضا  الزع�ت

ي 
ي عام 2014 ولكنها لم تكن عاملة بعد �ف

أنشاء ثالث مدارس اخرى �ف

ي المخيم 
. كذلك تأسست مدرسة أخرى �ف ي

وقت اجراء البحث الميدا�ف

ي مخيم الأزرق )تم افتتاح 
ف �ف ي وتم اقامة مدرست�ي

ي - المارا�ت
الأرد�ف

ي أيلول من عام 2014(. تقع هذه المدارس تحت ادارة وزارة 
احداها �ف

بية والتعليم وقد منحت العتماد بشكل كامل. تم تدريس جميع  ال�ت

المواد الدراسية خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013 باستثناء الفنون 

ي وتعليم الحاسوب وذلك بسبب الفتقار اىل موارد 
والتعليم المه�ف

تيب لأنه  ف عن هذا ال�ت ف راض�ي التعلم والتعليم. لم يكن الأطفال السوري�ي

ي المدارس السورية ويجدونها محفزة 
يتم تدريس هذه المواضيع عادة �ف

ي ذلك الفنون والتعليم 
ة لالهتمام. تم تقديم المنهج الكامل بما �ف ومث�ي

ي وتعليم الحاسوب خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014. تدرس 
المه�ف

المدارس الموجودة داخل المخيمات حاليا مناهج دراسية مماثلة لتلك 

ي مدارس المجتمعات المضيفة315.
ي تدرس �ف

ال�ت

ي اجريت اثناء البحث أن 
ي المقابالت ال�ت

ف �ف ذكر المعلمون الأردني�ي

ية  ف ف يجدون ان بعض المواد مثل اللغة النجل�ي بعض الطالب السوري�ي

ية حيث  ف والرياضيات موادا صعبة وعىل وجه الخصوص اللغة النجل�ي

ي وقت سابق 
ي المناهج الأردنية �ف

تشكل تحديا بالنسبة لهم لأنها تدرس �ف

بالمقارنة مع المناهج السورية. ولكن يعتقد المعلمون الأردنيون أن 

ف الذين يواجهون صعوبات  ي يستخدمونها مع الطلبة الأردني�ي
التداب�ي ال�ت

مماثلة يمكن استخدامها عىل ارض الواقع من اجل دعم الطالب 

. وعموما، أكد المعلمون السوريون أن المناهج الدراسية  ف السوري�ي

الأردنية وثيقة الصلة واىل حد بعيد بالمناهج الدراسية السورية وان 

التعامل معها يكون عىل نفس القدر من امكانية انجازها316. وبشكل 

ف ان المناهج الأردنية سهلة باستثناء اللغة  عام، يرى الطالب السوري�ي

ية والرياضيات بالمقارنة مع المناهج السورية. يواجه الطالب  ف النجل�ي

ية وعىل وجه الخصوص الطالب  ف السوريون صعوبات مع اللغة النجل�ي

ف 10 اىل 13 سنة. وأفاد الطالب الذين أجريت  اوح أعمارهم ب�ي الذين ت�ت

ي سوريا ان يقوم 
ي أنهم اعتادوا �ف

مقابالت معهم خالل البحث الميدا�ف

جمة "كل كلمة" اىل اللغة العربية، ول يبدو ان  ية ب�ت ف معلمي اللغة النجل�ي

ي الأردن.
هذا هو الحال �ف

ف عن انطباعات أخرى خالل مناقشات  كما أعرب الأطفال السوري�ي

المجموعة المحورية: 

ي الأردن برنامج
أنهم ل يتوقعون ان تقدم لهم المدارس �ف  • 

اللغة الفرنسية.

بية  ي التاريخ وال�ت
بغض النظر عن نوع الجنس، يرى الطالب ان ماد�ت  •

الوطنية مواد مملة وغ�ي مفيدة.

ان للمنهج السوري بعدا عمليا أك�ث وضوحا يوفر المهارات والتدريب   •

. ي
ي تعد الطالب للعمل المه�ف

ال�ت

ف  ف لأن المعلم�ي عج�ي ف ف م�ف ان الغالبية العظمى من الطالب السوري�ي  •

ك أنهم  . وذكروا وعىل نحو مش�ت ف ف ل يعاملونهم كالجئ�ي الأردني�ي

ف ان  ي ظروف تعليم طبيعية وانه ينبغي عىل المعلم�ي
ليسوا �ف

ف أنه ينبغي أن يعامل  يعاملوهم بتساهل ولكن يعتقد المعلم�ي

. لقد أفاد جميع  ف ف نفس معاملة الطالب الأردني�ي الطالب السوري�ي

ف عن حرصهم وتحمسهم لمواصلة تعليمهم  الأطفال السوري�ي

وبالرغم من كل التحديات.

ف الموسيقى  ورة تضم�ي ي المخيمات عىل �ف
وأكد الأطفال الموجودين �ف

والم�ح وزيارة المواقع التاريخية والأنشطة الالصفية الأخرى عىل انها 

ي جعلهم يشعرون بأنهم يمكن أن يعيشوا حياة طبيعية بشكل 
هامة �ف

ي الأردن. كما انهم يعتقدون أن هذا من شأنه يؤدي اىل تعزيز 
عام �ف

ة تتعلق  أدائهم الأكاديمي. لم يالحظ مدراء المدارس أي مشاكل كب�ي

باتباع المناهج الدراسية الأردنية وأعربوا عن استعدادهم للقيام بكل ما 

ف وخلق بيئة تعليمية وتدريسية  هو ممكن من اجل دعم الطالب السوري�ي

محفزة ومساعدة. ان مدراء المدارس يدركون ويقدرون مخاوف الأطفال 

ف بشأن تعليمهم ومستقبلهم ولكنهم ايضا أبرزوا الحاجة اىل  السوري�ي

التمويل من أجل توف�ي بيئة مساعدة عىل التعليم والتعلم. وبشكل عام، 

ف  ي مع مدراء المدارس والمعلم�ي
كشفت المناقشات خالل البحث الميدا�ف

ي المتوسط، أقل من 
ف الأكاديمي، �ف ف أن أداء الأطفال السوري�ي والمسؤول�ي

. ان هذا أمر مقلق ويتطلب مزيدا من التحقيق  ف أداء أقرانهم الأردني�ي

المنظم بهدف تحديد الستجابات المالئمة.

ي، أفاد أولياء الأمور عن حرصهم  وخالل الزيارة الميدانية لمخيم الزع�ت

البالغ عىل تلقي أبنائهم وبناتهم للتعليم النوعي الجيد والذي يتمكن 

ي نفس الوقت يقدم لهم تحديات 
من الأستيالء عىل اهتمام الطالب و�ف

تحسن من أدائهم. ولكن كان لدى جميع أولياء الأمور الذين تمت 

ي الأردن. وعىل 
مقابلتهم آراء متباينة حول س�ي عملية التعليم والتعلم �ف

ي زيارة المدارس وبشكل 
الرغم من أنهم جميعا قد أعربوا عن رغبتهم �ف

ي 
ي تعليم وتعلم أطفالهم، لكن يبدو ان مشاركتهم �ف

منتظم والمشاركة �ف

تعليم أبنائهم محدودة للغاية.

ي المجتمعات المضيفة. بهدف الستجابة اىل 
المدارس العامة �ن

بية  ايدة للحصول عىل التعليم، قامت وزارة ال�ت ف الحتياجات الم�ت

ي 99 
ة المزدوجة( �ف ف )الف�ت ف الدراسيت�ي ت�ي والتعليم بانشاء نظام الف�ت

ي جميع انحاء الأردن وذلك اعتبارا من نيسان من عام 2014، 
مدرسة �ف

ة بعد الظهر  ف وف�ت ة الصباحية للطالب الأردني�ي حيث خصصت الف�ت

تيبات اللوجستية  . قدمت الجهات المانحة التمويل لل�ت ف لالأطفال السوري�ي

ف  ي ح�ي
ة بعد الظهر �ف ف لف�ت ف المعلم�ي مثل مواد التعلم والدعم وتعي�ي

غطت الحكومة بعض التكاليف التشغيلية317. ارتفعت النسبة الجمالية 

ي العام 
ف من ٪7.6 �ف ت�ي ي مدارس نظام الف�ت

للطالب الذين يدرسون �ف

ي العام الدرا�ي 2012 / 2013. وعىل 
الدرا�ي 2009 / 2010 اىل ٪13.4 �ف

ايدة  ف ف يستجيب لالحتياجات الم�ت ف الدراسيت�ي ت�ي الرغم من أن نظام الف�ت

األردن
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ف " لكنه بنفس الوقت يسلط المزيد من الضغوط  لالأطفال السوري�ي

عىل البنية التحتية التعليمية وخاصة مرافق النظافة والرصف الصحي 

ي المدارس"، مع التأكيد عىل وجود خطة حكومية لحل هذه المشاكل 
�ف

وايضا أدى ذلك، كما أشارت تلك الخطة، اىل زيادة الطلب عىل الصيانة 

ف يجري  ت�ي 318. كما ان استخدام نظام الف�ت
وقرص من عمر الأثاث المدر�ي

ي تهدف اىل الحد من عدد 
ي وال�ت

عكس مساعي اصالح التعليم الوط�ف

ف جودة البنية التحتية للمدارس.  ف وتحس�ي ت�ي المدارس العاملة بنظام الف�ت

ف وقت أقل لتعليم جميع الأطفال  ت�ي تقدم المدارس العاملة بنظام الف�ت

ة بعد الظهر( كما انها ل توفر الوقت لدعم  ة الصباحية وف�ت ي الف�ت
)�ف

التعلم والأنشطة الالصفية. وعىل الرغم من عدم وضوح كيف أثر هذا 

ف  ي خلق التوتر ب�ي
التقليص للوقت عىل نوعية التعليم، ال انه تسبب �ف

ف والمجتمعات المضيفة وذلك بسبب قلق الأرس الأردنية فيما  الالجئ�ي

يتعلق بنوعية تعليم أطفالهم319.

التعليم غ�ي الرسمي )IFE(. يش�ي مصطلح "التعليم غ�ي الرسمي" 

ي ذلك برنامج التعليم لالأطفال 
امج بما �ف ي الأردن اىل العديد من ال�ب

�ف

ىلي وبرامج الدراسات المسائية 
ف الذين ت�بوا من المدرسة والتعليم الم�ف

والصيفية وبرنامج تعليم الكبار ومحو الأمية320. وح�ت وقت قريب لم 

ة تزيد عن ثالث سنوات  يحق لالأطفال الذين كانوا خارج المدرسة لف�ت

بية والتعليم  ف وزارة ال�ت اللتحاق بالتعليم العام، ولكن تم تغي�ي قوان�ي

لتصبح انه ل يحق لالأطفال الذين كانوا خارج المدرسة لأك�ث من سنة 

ي المدارس الحصول عىل 
واحدة أو الأطفال الذين لم يلتحقوا أبدا �ف

نامج التعليم غ�ي الرسمي. التعليم النظامي مالم يلتحقوا أول ب�ب

بية والتعليم وحدة خاصة لوضع ورصد برامج  لقد أنشأت وزارة ال�ت

التعليم غ�ي النظامي. يوفر برنامج التعليم لالأطفال الذين ت�بوا من 

المدرسة دورات التعليم الم�ع لالأطفال الذين ت�بوا من التعليم 

نامج هو ليس برنامج مكثف وم�ع فقط، بل انه  النظامي. ان هذا ال�ب

يقدم منهجا أك�ث صلة بالسياق بالضافة اىل كونه أسهل فهما بالنسبة 

ة من الزمن.  لالأطفال الذين بقوا خارج المدرسة والسياق الأكاديمي لف�ت

ي 
نامج هو الوصول اىل الأطفال الذين لم يكونوا �ف ان الهدف من هذا ال�ب

ي البيئات الصعبة 
المدرسة لأك�ث من سنة واحدة بالضافة اىل الطفال �ف

ي مراكز الأحداث(. 
ي بداية المر لكي يوفر التعليم �ف

نامج �ف )لقد بدأ ال�ب

نامج عىل  ي تقديم هذا ال�ب
اعتمدت احدى المنظمات غ�ي الحكومية �ف

ز  بية واصول التدريس لباولو فريري وإطار عمل روبرت تشام�ب علم ال�ت

للتنمية التشاركية321.

يضم برنامج التعليم غ�ي النظامي ثالث مراحل هي:

المرحلة واحد: وتشمل الصفوف من 1 اىل 4  •

: الصفوف من 5 اىل 7 ف المرحلة اثن�ي  •

المرحلة ثالثة: الصفوف من 8 اىل 10  •

ي غضون 24 شهرا عىل الرغم من أنها 
يمكن اكمال المراحل الثالث �ف

ي 
تستغرق وقتا أطول بشكل عام وذلك نظرا اىل الخلفيات المحرومة ال�ت

ي المرحلة الثالثة 
ة �ف ينتمي لها الطالب. ل يمكن للطالب اللتحاق مبارسث

بية والتعليم هي حصولهم أيضا عىل  ف متطلبات وزارة ال�ت لنه من ب�ي

نامج. يؤدي  ي المراحل السابقة من ال�ب
ي تم تضمينها �ف

المهارات الأخرى ال�ت

نامج بأكمله اىل امتحان الصف 10. يمكن لالأطفال اللتحاق  النتهاء من ال�ب

ك  ي التعليم غ�ي النظامي ابتداء من سن الـ 13 سنة فقط، وبالتاىلي ي�ت
�ف

ي توف�ي التعليم البديل أو 
برنامج التعليم غ�ي النظامي هذا فجوة �ف

تعويض مافات الأطفال من التعليم بالنسبة لالطفال الأصغر سنا.

نامج التعليم غ�ي النظامي، وان  بية التعليم العتماد ل�ب منحت وزارة ال�ت

ي عقدت اتفاقيات مع وزارة 
بامكان المنظمات غ�ي الحكومية المسجلة وال�ت

ف الأطفال  بية والتعليم فقط أن توفر التعليم غ�ي النظامي322. ومن ب�ي ال�ت

ي الأردن اعتبارا من كانون الأول من 
ف خارج المدرسة �ف ف السوري�ي الالجئ�ي

عام 2013، كان هناك حواىلي 60,000 طفل خارج المدرسة لمدة تزيد 

عن الثالث سنوات ولذلك، لم يعد من حقهم اللتحاق بنظام التعليم 

ي 
عادة تكاملهم �ف النظامي323 وكانوا بحاجة اىل تعليم أو مسارات بديلة لإ

بية  ف وزارة ال�ت ي قوان�ي
التعليم النظامي. مع التغي�ي الذي حدث مؤخرا �ف

ي يسمح فيها للطالب 
ة الزمنية ال�ت والتعليم والذي تم بموجبه تقليل الف�ت

ف  الذين هم خارج المدرسة لمدة سنة واحدة فقط ان يكونوا مؤهل�ي

ف اىل التعليم  للعودة اىل التعليم النظامي، استمر عدد الأطفال المحتاج�ي

البديل بالرتفاع. ولكن يبدو أن برنامج التعليم غ�ي النظامي يصل اىل 

ف الذين هم خارج المدرسة324.  نسبة قليلة فقط من الأطفال السوري�ي

لقد أشارت كويست سكوب )Questscope(، وهي منظمة من منظمات 

ي 
مقدمي برنامج التعليم غ�ي النظامي، عن وجود 500 طفل سوري فقط �ف

صفوفها وذلك اعتبارا من آذار من عام 3252014. 

امج التعليمية  التعليم غ�ي الرسمي. هناك مجموعة واسعة من ال�ب

ها  ف ي يتم تصنيفها عىل أنها "تعليم غ�ي رسمي" لتمي�ي
الأخرى المتاحة ال�ت

امج  بية والتعليم بهذه ال�ب ف وزارة ال�ت عن "التعليم غ�ي النظامي". ل تع�ت

، 2014، ص. 5. وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي  318

.REACH ، 2014  319

ي الردن، قائمة المصطلحات، 24 تموز من عام 2014،
فريق عمل قطاع التعليم �ف  320 

>data.unhcr.org/syrianrefugees/working_group.php?Page=Country& LocationId=107&Id=14<
جورمن وموراي، 2012.  321

.)ICCS( ية للمركز السالمي ي الوقت الحاىلي كويست سكوب )Questscope( وجهود )Johud( والجمعية الخ�ي
�ف  322

.2014 ، وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي  323

ي الأزرق 
وع الذي تنفذه مع منظمة اليونيسف الوصول إىل 2,600 طفل سوري خارج المدرسة )100 منهم �ف تهدف كويست سكوب )Questscope( من خالل الم�ث  324

ي المجتمعات المضيفة(.
ي �ف

والبا�ت
ي عمان بتاريخ 12 آذار من عام 2014.

مقابلة مع كويست سكوب )Questscope( �ف  325

األردن
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ي الردن بتاريخ 11 آذار من عام 2014.
ي �ف ي مخيم الزع�ت

ف �ف ويجي لالجئ�ي مقابلة مع المجلس ال�ف  326

ف عىل مجالت تعليم القراءة والكتابة والحساب وذلك  ك�ي ي أواخر شهر حزيران من عام 2014، مع ال�ت
بدأت منظمة اليونيسف بتوثيق برامج التعليم غ�ي الرسمي �ف  327

امج. بهدف تأسيس اد�ف حد من إطار معاي�ي هذه ال�ب
ي عمان بتاريخ 12 آذار من عام 2014.

مقابلة مع كويست سكوب )Questscope( �ف  328

هاسلبارث، 2014.  329

السابق.  330

الأردن: RRP آخر اخبار لمدة 6 أشهر، آذار 2014.  331

ي بتاريخ 29 تموز من عام 2013. ي مخيم الزع�ت
مقابلة مع اللجنة الثقافية السورية �ف  332

اف  التعليمية بسبب عدم ارتباطها المبارسث بالوزارة. من الصعب الرسث

: فعىل الرغم من أن وزارة  ي
امج عىل المستوى المؤسسا�ت عىل هذه ال�ب

ف عىل جميع المنظمات المجتمعية ال أنها ل  التنمية الجتماعية ت�ث

تقدم التوجيه بشأن مضمون برامج التعليم غ�ي الرسمي، ولن وزارة 

بية والتعليم ليس لديها التخويل فانها ل تقوم بذلك ايضا. لذلك  ال�ت

ي وضع مناهج التعليم غ�ي 
بية والتعليم تحديات �ف تواجه وزارة ال�ت

الرسمي المناسبة لحالت الأزمات، عىل الرغم من أعراب بعض موظفي 

المنظمات غ�ي الحكومية الدولية عن خشيتهم من أن يؤدي وضع الكث�ي 

امج اىل تقويض وضعها "غ�ي الرسمي" ويجعل من  من الضوابط لهذه ال�ب

امج مع احتياجات  الصعب عىل المنظمات غ�ي الحكومية ان تكييف ال�ب

.326 ف ال�يعة التغ�ي الأطفال السوري�ي

فيهية وح�ت  تبدء الأنشطة التعليمية غ�ي الرسمية من الأنشطة ال�ت

تعليم القراءة والكتابة والحساب ودورات المهارات الحياتية والتعليم 

المقدم لتعويض الطالب عن ما فاتهم من الدروس أو التعليم الم�ع 

لالأطفال خارج المدرسة. عىل الرغم من أن بعض منظمات المجتمع 

بية والتعليم، ال ان عدد  تضع مناهجها عىل أساس مناهج وزارة ال�ت

ف مقدميها327 فعىل  ا ب�ي الساعات المخصصة للدورات تختلف اختالفا كب�ي

سبيل المثال، يختلف الدليل التأسيسي للمهارات الحياتية وكذلك الحال 

ي تشكل الحزمة الجمالية للتعليم غ�ي 
بالنسبة للدروس الأضافية ال�ت

الرسمي. وبالضافة اىل ذلك، ل يبدو أنه يوجد تدريب موحد أو أسا�ي 

ف أو المساعدين الذين يقدمون دورات التعليم غ�ي الرسمي. للمتطوع�ي

نامج الذي يقدم التعليم  ويجي )NRC( ال�ب ف ال�ف يقدم مجلس الالجئ�ي

لتعويض الطالب عن ما فاتهم من الدروس أو التعليم الم�ع )يقدم 

ي والذي ثبت انه برنامج مث�ي للجدل  ي مخيم الزع�ت
طوال العام( �ف

ي النهاية نظاما موازيا 
بية والتعليم من أن يكون �ف بسبب مخاوف وزارة ال�ت

امجها لأنه يقدم عىل مدار السنة. ل�ب

نامج التعليم غ�ي  ل تمنح أي شهادات رسمية للطالب الذين يلتحقون ب�ب

نامج. الرسمي لأنه ل توجد 'وزارة' مسؤولة عن هذا ال�ب

تقع بعض المبادرات المرتبطة بتدريس القرآن الكريم من قبل 

ية والمنظمات السالمية ضمن طائفة برامج التعليم  الجمعيات الخ�ي

ف  ي ح�ي
غ�ي الرسمي. ترتبط بعض هذه المبادرات بالمعارضة السورية �ف

يتم ادارة البعض الآخر من قبل المجتمع. ويبدو أن الأرس تثق بهذه 

ي برامجها. تعمل بعض هذه المبادرات 
المنظمات328 وتسجل أبنائها �ف

خالل ساعات دوام المدارس العامة مما أدى اىل ت�ب الأطفال من 

امج. كما تقدم بعض المنظمات الدينية  التعليم النظامي لصالح تلك ال�ب

 مبالغ مالية تصل اىل 200 دينار لالأطفال الذين يكملون الدورات329،

ي الوقت نفسه، 
وربما يف� ذلك سبب جاذبيتها لالأرس والأطفال ولكن �ف

تعرب المنظمات الدولية والجهات الفاعلة السورية المعتدلة عن 

ية السالمية  مخاوفهم بشأن توف�ي التعليم من قبل الجمعيات الخ�ي

لأنهم يخشون من احتمال قيام تلك الجمعيات ببث وترويج أجندات 

اسالمية أو سياسية معينة330.

ي مستوطنات الخيام غ�ي 
وحيثما تكون المدارس غ�ي متوفرة، وخاصة �ف

الرسمية، تسد مبادرات المجتمع المحىلي والمنظمات غ�ي الحكومية 

ي المدارس 
الدولية هذه الفجوة من خالل توف�ي مراكز مؤقتة للتعلم �ف

المؤقتة ولكن مع القليل من الموارد. يعمل فريق عمل قطاع التعليم 

ي الأردن عىل وضع قائمة 
وبالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة )STC( �ف

مراجعة لمساعدة منظمات المجتمع المحىلي والمنظمات غ�ي الحكومية 

ي المستوطنات غ�ي 
ف �ف عىل تقديم خدمات التعليم لالأطفال السوري�ي

الرسمية والذين لن يتمكنوا من الوصول اىل أي شكل من أشكال التعليم 

بية والتعليم العتماد لتلك المبادرات  خالف ذلك331. لم تمنح وزارة ال�ت

المجتمعية.

ي مخيم 
ي �ف

. تتم ادارة برامج التعليم التعويىصف ي
التعليم التعوي�ن

ي والمجتمعات المضيفة من قبل المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية  الزع�ت

والدولية بشكل عام وتستخدم المدارس كمكان لتقديمه. تهدف الدروس 

ف عىل اللحاق بالمناهج الدراسية  التعويضية اىل مساعدة الطالب السوري�ي

ي للطالب الذين ل يرتادون عىل المدارس 
المحلية وتوف�ي الدعم الضا�ف

بشكل جيد. تقدم الدروس عادة بعد ساعات الدوام المدر�ي وهذا 

ي تبدأ بعد الظهر، الأمر 
ة الدراسية الثانية ال�ت بدوره يتعارض مع الف�ت

ف تقديم التعليم  ف ب�ي الذي يجعل من الصعب عىل الأطفال والأرس التمي�ي

بية  332. لم تمنح وزارة ال�ت
ي

النظامي والتعليم المكمل أو التعويىصف

امج عىل الرغم من أنها تدرس عادة من قبل  والتعليم العتماد لهذه ال�ب

ف الذين تم توظيفهم من قبل الوزارة. المعلم�ي

ي عىل الحاجة 
ف أثناء البحث الميدا�ف أكد جميع مدراء المدارس والمعلم�ي

اىل برامج تعويضية إضافية بحيث تغطي جميع المواد الدراسية لالأطفال 

ي يجب أن تقدم بشكل مكثف قبل ان يتم قبول الأطفال 
ف وال�ت السوري�ي

ف  ي الصفوف المعادلة لمستوياتهم العلمية. كما أو� المدراء والمعلم�ي
�ف

ورة أن يستمر كل برنامج مكثف لمدة شهر واحد عىل الأقل وان يتم  برصف

ي السنة حيث انهم يعتقدون ان هذا من 
امج ثالث مرات �ف تقديم تلك ال�ب

ي المدارس 
ف عىل التعامل مع والتكامل �ف شأنه مساعدة الأطفال السوري�ي

تماما مثل أقرانهم الأردنية.

األردن



ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص70
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ي محافظة اربد بتاريخ 11 آذار من عام 2014.
ي و�ف ي مخيم الزع�ت

مقابلة مع اللجنة الثقافية السورية �ف  333

ف مث�ي  ف السوري�ي ي لالجئ�ي
. ان توف�ي التدريب المه�ف ي

التدريب المه�ن

ي 
بية والتعليم. ولأن التعليم الف�ف للجدل بالنسبة للحكومة ووزارة ال�ت

ي )TVET( هو إحدى أولويات الحكومة لصالح التعليم 
والتدريب المه�ف

ية  ي لتنمية الموارد الب�ث
العام، وضعت وزارة العمل والمركز الوط�ف

ي 
ي والتدريب المه�ف

اتيجية الشاملة لستخدام التعليم الف�ف مسودة الس�ت

ي أك�ث استجابة لحتياجات السوق بالضافة 
بهدف جعل التدريب المه�ف

ي ذلك زيادة مشاركة المرأة(. ولكن أدت المخاوف 
ف نوعيته )بما �ف اىل تحس�ي

ي لذلك( فضال عن 
ف )أو عدم وجود إطار قانو�ف المتعلقة بتوظيف الالجئ�ي

ي الحجام عن 
ف �ف ف الأردني�ي ف الشباب والبالغ�ي ارتفاع معدلت البطالة ب�ي

. ف ف السوري�ي ي لالجئ�ي
تقديم دورات التدريب المه�ف

ي المرحلة الثانوية 
لقد وافقت الحكومة عىل إنشاء دورات تدريبية �ف

ي  ف )الزع�ت ي مخيمات الالجئ�ي
ف �ف للمهارات الفنية للشباب السوريي�ي

امج  ف احد ال�ب ويجي لالجئ�ي (. يدير المجلس ال�ف ي
ي ــ الأرد�ف

والمارا�ت

ي مختلف المجالت الفنية 
نامج والذي يقدم دورات �ف المماثلة لهذا ال�ب

ي الكمبيوتر 
مثل الخياطة وتصفيف الشعر واللحام ودورة معتمدة �ف

ف 16 اىل 24 سنة(. تستمر  اوح أعمارهم ب�ي ف )الذين ت�ت للشباب السوري�ي

هذه الدورات لمدة ثالثة أشهر وتشمل المهارات الحياتية والتدريب 

ي دورات 
عىل القراءة والكتابة والحساب. يشارك حواىلي 300 شاب يوميا �ف

المهارات الحياتية والفنية غ�ي الرسمية. وقد تخرج أك�ث من 770 شاب من 

ي منتصف عام 2013.
امج منذ أن بدأت �ف ال�ب

المناهج الدراسية السورية المنقحة. وعىل الرغم من عدم وجود 

تقارير تفيد بأستخدام المناهج الدراسية السورية المنقحة بشكل 

ين قد لحظ333 وجود مبادرات  ي الأردن، ال أن احد المخ�ب
منتظم �ف

مجتمعية داخل المخيمات والمجتمعات المضيفة تهدف اىل مساعدة 

ي اجتياز المتحان السوري للصف 12. لقد وضعت 
ف �ف الأطفال السوري�ي

ي تقدم المناهج الدراسية السورية المنقحة بطريقة غ�ي 
المبادرات ال�ت

ي أو التعليم المكمل. 
ي عىل شكل فصول التعليم التعويىصف

رسمية وتأ�ت

بية السورية بعد حذف  ي لوزارة ال�ت
و�ف تم اخذ المناهج من الموقع اللك�ت

بية  ف وزارة ال�ت المحتوى الك�ث إثارة للجدل منها. وكما ذكر سابقا، ل تع�ت

والتعليم رسميا بتلك المبادرات المجتمعية عىل الرغم من السماح 

ىلي عىل مستوى السياسات )ولكن ل يتم 
ف بجميع أشكال التعليم الم�ف

تشجيعه(. تنا� بعض المنظمات غ�ي الحكومية التعليم المجتمعي 

)بغض النظر عن المناهج الدراسية المستخدمة( كبديل ممكن للتعليم 

. ف النظامي لالأطفال السوري�ي

ي سيتم 
بية والتعليم من المناهج الدراسية ال�ت وكان موقف وزارة ال�ت

ف واضحا منذ بداية الأزمة وهو استخدام  ف السوري�ي استخدامها لالجئ�ي

ف بها وهي المناهج الأردنية. ومع  المنهاج الدراسية الوحيدة المع�ت

ذلك، عندما تم تنظيم امتحان الصف 12 والذي قام عىل أساس المنهج 

ي 
ي كل من تركيا ولبنان والأردن والمناطق ال�ت

الدرا�ي السوري المنقح �ف

بية والتعليم  تسيطر عليها المعارضة داخل سوريا، وفرت وزارة ال�ت

ي محافظات اربد وعمان ومخيم 
الأردنية بعض المدارس العامة )�ف

ها للمكان المخصص  ي( كمراكز لالمتحانات فضال عن توف�ي الزع�ت

لتصحيح الأوراق المتحانية. كما أيدت اللجنة الثقافية السورية تنظيم 

ي. ي مخيم الزع�ت
المتحان �ف

ف  بيئة التعلم. أفاد المعلمون أن الظروف المعيشية للطالب السوري�ي

ي داخل المخيمات أو المجتمعات الخارجية ل تساعد عىل 
سواء �ف

ي مخيم 
التعلم الفعال. حيث تؤثر الظروف المعيشية السيئة وخاصة �ف

ي سلبا عىل الأداء التعليمي للطالب. كما ذكر الطالب أثناء البحث  الزع�ت

ي عدم تمكنهم من تكريس كل وقتهم وجهدهم للتعلم. وعىل 
الميدا�ف

ي المدرسة أو 
ة من الولد التسجيل �ف سبيل المثال، ل يمكن لنسبة كب�ي

الحضور اىل الصفوف الدراسية بانتظام لأنه يجب عليهم العمل من 

اجل مساعدة والديهم، وكذلك ليمكن للعديد من الفتيات التسجيل 

ي المدرسة أو الحضور اىل الصفوف الدراسية بانتظام لأنهن تزوجن 
�ف

مبكرا، وهو قرار يبدو أن ليس لهن فيه رأي يذكر. وأظهر مسح أجرته 

ي كانون الول من عام 2013 مع أك�ث من 
ي الأردن �ف

منظمة إنقاذ الطفولة �ف

ي أدت اىل ان يكون 
ف الأسباب الرئيسية ال�ت 13,000 طفل سوري أن من ب�ي

الأطفال خارج المدرسة هي عدم كفاية الأماكن المدرسية ثم يليه سبب 

نقص الموارد المالية وعمالة الأطفال وبعد المسافة من واىل المدرسة 

بالضافة اىل عدم اهتمام أولياء الأمور بالتعليم.

ف  ف المعلم�ي ف هو مصدر قلق مهم ب�ي ان الحالة النفسية لالأطفال السوري�ي

ورة ان  ، حيث أكدوا عىل �ف ي
الذين تمت مقابلتهم خالل البحث الميدا�ف

بية  تتلقى هذه المسألة المزيد من الهتمام من قبل كل من وزارة ال�ت

والتعليم ومنظمة اليونيسف. كما ذكروا قيام العديد من المنظمات 

بزيارة المخيمات والمدارس والأدعاء بأنهم مؤهلون لتقديم الدعم 

النفسي والجتماعي والخدمات لكل من الطالب وأرسهم. ولكن رغم 

ورة مراجعة عملية توف�ي الدعم النفسي والجتماعي  ذلك أكدوا عىل �ف

ي ظل إطار عمل مظلة واحدة موحدة. لقد ذكر 
واعادة بنائها وتنظيمها �ف

ي ان لديه مشاكله 
كل طفل سوري تقريبا تم لقائه خالل البحث الميدا�ف

الشخصية. كذلك أكد المعلمون عىل الحاجة اىل الوحدات الستشارية 

يطة أن تكون مفتوحة للطالب ولأولياء أمورهم. وأشار  ي كل مدرسة رسث
�ف

ف انه عىل الرغم من هذه الظروف الصعبة، ال أن  ف الأردني�ي المعلم�ي

، سواء كانوا اولدا أو فتيات،  ف الغالبية العظمى من الطالب السوري�ي

ي الأنشطة الذهنية والمحفزة. 
ف جدا عىل المشاركة �ف ف وحريص�ي متحمس�ي

ي بالدهم 
يدرك بعض الطالب وبشكل كامل حالة الحرب السائدة �ف

ويشعرون بخصوصية أبعادها المعقدة ويسعون وبشكل فاعل للحصول 

عىل الرشاد والتوجيه.

ف  بية والتعليم ومدراء المدارس والمعلم�ي لقد أفاد مسؤوىلي وزارة ال�ت

ي يستخدمها 
ي أن الكتب المدرسية وكتب التمارين ال�ت

خالل البحث الميدا�ف

ي 
ف �ف ي يستخدمها الطالب الأردني�ي

ف هي نفسها ال�ت الأطفال السوري�ي

بية  المدارس العامة، وهذا يتوافق مع سياسات الحكومة ووزارة ال�ت

ف  ورة معاملة الأطفال السوري�ي ي تنص عىل �ف
والتعليم الرسمية وال�ت

بية والتعليم الأردنية أي كتب  ، لم تطلب وزارة ال�ت بالتساوي. وبالتاىلي
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بية السورية. أفاد جميع  مدرسية أو مواد تعليمية سورية من وزارة ال�ت

بية والتعليم عىل  ف لمديرية ال�ت ف التابع�ي مدراء المدارس والداري�ي

ي استخدام أية 
ف لديهم الحق والحرية �ف مستوى المنطقة أن المعلم�ي

اتهم  مواد تعليمية اضافية ومنهجيات حسب اختيارهم وذلك وفقا لخ�ب

التعليمية. واقر المعلمون انهم يملكون حرية الختيار من حيث المبدأ 

ولكن بسبب الظروف الستثنائية – اعداد الطالب الضافية وتقليص وقت 

التعلم – ل يمكنهم ذلك من توصيل ح�ت متطلبات التعليم والتعلم 

الأساسية.

ف مدراء المدارس عىل تكثيف الأنشطة  ف الدراسيت�ي ت�ي يج�ب نظام الف�ت

ف عىل تقديم ما هو  ، مما يحد من قدرة المعلم�ي وتقليص اليوم الدرا�ي

أك�ث من الأساسيات. ونتيجة لذلك يركز المعلمون عىل تلبية الحد الد�ف 

لمتطلبات التعليم حيث اصبحت مكتبات المدارس والفصول الدراسية 

ات العلمية والفنية والمرافق الرياضية إما معدومة أو محدودة  والمخت�ب

. كما يؤثر هذا أيضا عىل الطالب  ف ي دعم تعليم الطالب السوري�ي
للغاية �ف

، وخاصة فيما يتعلق بالمرافق الفنية والرياضية. وأوضح مدراء  ف الأردني�ي

انية ضخمة وان ذلك يتجاوز  ف المدارس أن هذه المرافق مكلفة وتتطلب م�ي

. قدراتهم بكث�ي

ف الذين  ف جميع المعلم�ي المعلمون وتدريب المعلمون. يتم تعي�ي

بية والتعليم  ي المخيمات من قبل وزارة ال�ت
ف �ف يدرسون الأطفال السوري�ي

ي عمان334. ان جميع 
وبالتنسيق مع المكتب القطري لمنظمة اليونيسف �ف

ف هم خريجي جامعات ولكن معظمهم قد تخرج حديثا وليس  المعلم�ي

ف ان عدد قليل منهم كان عىل  ي ح�ي
ي التدريس �ف

ة سابقة �ف لديهم أي خ�ب

ي 
ي نفس المنطقة ال�ت

العكس من ذلك حيث انهم متقاعدون ويعيشون �ف

ي الدورات 
يوجد فيها المخيم. ومع ذلك، يجب عليهم جميعا المشاركة �ف

ي تركز عىل طرق التدريس والدعم النفسي والجتماعي 
التدريبية ال�ت

ف الأفراد بالضافة اىل مالئمة المناهج  والتفاعل والديناميكيات ب�ي

ي اعداد الطالب، 
الدراسية. ومن اجل الستجابة اىل الزيادة الحاصلة �ف

، وتم توزيع  ي
بية والتعليم مع 7,000 معلم اضا�ف تعاقدت وزارة ال�ت

ف ومدارس المخيم335. ت�ي ي نظام الف�ت
2,312 منهم �ف

بية والتعليم  ف وزارة ال�ت م ب�ي وبالضافة اىل ذلك، وبناء عىل التفاق الم�ب

ف 260 معلم سوري  والمكتب القطري لمنظمة اليونيسف، تم تعي�ي

ف مساعدين. وذكر أنها طريقة فعالة  ف كمعلم�ي لدعم نظرائهم الردني�ي

ي التأقلم اجتماعيا ونفسيا مع نظام التعليم 
ي مساعدة الطالب �ف

�ف

ي المخيم. وأفاد مدراء المدارس 
ي والظروف المعيشية الجديدة �ف

الأرد�ف

تيب لأنهم يدركون  ف انهم كانوا سعداء للغاية بهذا ال�ت ف الأردني�ي والمعلم�ي

، ول سيما عند التعامل مع  ف ف مؤثرين وعملي�ي ف السوري�ي أن المعلم�ي

ف  ف المعلم�ي . ولكن كان هناك بعض التوتر ب�ي ف مشاكل الطالب السوري�ي

، وخاصة فيما يتعلق برسم أدوارهم وبوضع  ف ف والأردني�ي السوري�ي

ف العديد من سنوات  ف السوري�ي المعلم. وعادة ما يكون لدى المعلم�ي

ي 
ف �ف ف الأردني�ي ي مجال العمل، وغالبا ما يعتمد عليهم المعلم�ي

ة �ف الخ�ب

ف مساعدين لدى  تقديم الدروس، ولكن يجب عليهم أن يعملوا كمعلم�ي

ف الذين تخرجوا حديثا وهذا من شأنه ان يخلق احباطا لدى  المعلم�ي

ي برامج التعليم غ�ي الرسمي 
ف يحصل العكس �ف ي ح�ي

ف �ف ف السوري�ي المعلم�ي

ف ويتم توظيف عدد قليل فقط  ف سوري�ي )IFE( حيث ان غالبية المعلم�ي

ف لتقديم الدعم. ف الأردني�ي من المعلم�ي

ي كانت 
ي تموز من عام 2012 وال�ت

تم أنشاء اللجنة الثقافية السورية �ف

بوية السورية. أنشأت اللجنة من خالل حملة  تسمى سابقا باللجنة ال�ت

سوس الدولية بهدف التعامل  ي تقودها منظمة ان�ت
التعبئة المجتمعية وال�ت

ف  ي إدارة العالقة ب�ي
مع قضايا التعليم. وتشارك اللجنة بشكل جدي �ف

بية والتعليم  ي انشأتها وزارة ال�ت
ف المدارس ال�ت المجتمع المحىلي وب�ي

ي عام 
ف �ف ف السوري�ي داخل المخيمات. أجرت اللجنة دراسة عن المعلم�ي

2012 وأوائل عام 2013 وقدرت وجود 1,000 معلم، عىل الرغم من 

ان البيانات الناتجة من مسح 336REACH قد أشارت اىل عدد أك�ب )حواىلي 

1,900 معلم(. كما تنظم اللجنة الثقافية السورية أيضا توف�ي بعض 

( بالضافة اىل  ي
ي الغالب عىل شكل التعليم التعويىصف

التعليم المبارسث )�ف

ي. ي مخيم الزع�ت
دعم تنظيم المتحان السوري للصف 12 �ف

أفاد المعلمون الأردنيون عن شعورهم بالرتياح لقيامهم بتعليم 

ف لأنهم يشعرون بأنهم يساعدون الطالب العرب  الأطفال السوري�ي

الذين يمرون بأوضاع وظروف صعبة للغاية ولكنهم ذكروا ايضا عدم 

تيبات المالية لن رواتبهم أقل من رواتب زمالئهم الذين  رضاهم عن ال�ت

ي مدارس أخرى. كذلك 
بية والتعليم �ف تم توظيفهم من قبل وزارة ال�ت

ف متعاقدين. وأوضح  اشاروا اىل الفتقار اىل الأمن الوظيفي لأنهم معلم�ي

المعلمون الردنيون أن تفويضهم يقترص عىل التدريس وعىل تقييم أداء 

ي 
الطالب ولكنهم يعتقدون أن عملهم ينبغي أن يشمل أيضا المشاركة �ف

أنشطة المناهج الدراسية وتقديم الدعم الجتماعي والنفسي ومقابلة 

ي جميع المسائل 
ف �ف ف�ي أولياء الأمور ومساعدة مدراء المدارس والم�ث

ف ان لديهم  ف الردني�ي المتعلقة بالطالب. لقد ذكر الكث�ي من المعلم�ي

الخلفية المطلوبة والقدرة عىل تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية 

ي ذلك المهارات الحياتية ذات الصلة 
بخصوص مواضيع مختلفة، بما �ف

. ف بالطالب السوري�ي

ي المجتمعات المضيفة طوعا الخدمات والدعم 
يقدم بعض السكان �ف

ي ذلك توف�ي الغذاء والمالبس والمواد 
ف وأرسهم بما �ف للطالب السوري�ي

لية.  ف التعليمية ولعب الأطفال والنقل ذهابا وإيابا للمدرسة والزيارات الم�ف

ف بتشكيل مجموعات خاصة من ضمن سكان المجتمع  قام بعض المعلم�ي

ف وأرسهم من اجل المساعدة عىل  لتقديم الخدمات لالأطفال السوري�ي

ي المدرسة. ل تظهر مثل هذه الخدمات داخل المخيمات، مما 
ابقائهم �ف

. ف ي المجتمعات المضيفة جاذبة أك�ث لالأطفال السوري�ي
جعل المدارس �ف

ف المساعدين  ف السوري�ي ف تقوم حاليا بدفع رواتب المعلم�ي ي ح�ي
( عندما افتتح المخيم، �ف ف ف والأردني�ي لقد دفعت منظمة اليونيسف رواتب معلمي المخيم )السوري�ي  334

. ف ف الأردني�ي بية والتعليم يدفع رواتب المعلم�ي بينما تقوم وزارة ال�ت
.2014 ، وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي  335

ي من عام 2014.
، كانون الثا�ف ي المجتمعات المضيفة الأردنية: تقييم الأثر الأوىلي

ف عىل الستقرار والصمود �ف ف السوري�ي REACH )2014( تقييم تأث�ي أزمة الالجئ�ي  336
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ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ف  نامج التعليم غ�ي النظامي هم جميعا معلم�ي ان المساعدين ل�ب

 . ي
ف عىل تدريب اضا�ف بية والتعليم والحاصل�ي معتمدين من قبل وزارة ال�ت

ة الصباحية  ي الف�ت
حيث انهم يقومون بتدريس التعليم النظامي �ف

ة بعد الظهر وقد تم توظيفهم رسميا من  ي ف�ت
والتعليم غ�ي النظامي �ف

ف خاص ضمن تدريبهم من اجل  بية والتعليم. يوجد ترك�ي قبل وزارة ال�ت

 )Questscope( تقديم التعليم غ�ي النظامي: تدعم كويست سكوب

تدريب المساعدين من خالل تقديم 40 ساعة من التدريب الأوىلي عىل 

ي 
محتوى التعليم غ�ي النظامي وبالضافة اىل طرق التدريس. وتب�ف

كويست سكوب منهجها عىل أساس طرق التفك�ي التشاركية وعىل وجه 

بية وأصول التدريس لباولو فريري337. ل يدرس  الخصوص عىل علم ال�ت

ي برنامج التعليم غ�ي النظامي ولكن تم 
المعلمون السوريون حاليا �ف

توظيفهم من قبل المنظمات لكي يقوموا بتقديم أنشطة التوعية والتعبئة 

نامج. المجتمعية حول ال�ب

منح الهشادات واالعمتاد  5.4

تحدد تعليمات مديرية المتحانات والختبارات أنه يتم تقديم الطالب 

ي الصفوف 1 اىل 10 تلقائيا اىل الصف الذي يليه ما لم 
ف �ف الملتحق�ي

ي مواد الرياضيات واللغة العربية بالنسبة 
يحصلوا عىل أقل من ٪40 �ف

ي أربع مواد من الصفوف 4 اىل 10. 
للصفوف 1 اىل 3 أو أنهم رسبوا �ف

ي ثالث مواد فانهم يعطون فرصة أخرى لأداء 
ي حال أنهم رسبوا �ف

و�ف

ي هذا 
المتحان، إل انهم يتقدمون اىل الصف التاىلي ح�ت إذا فشلوا �ف

المتحان338.

ي إطار إصالح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة339، تم وضع مجموعة 
و�ف

اتيجيات التقييم والوسائل لرصد التقدم الذي يحرزه الأطفال  من اس�ت

كل عىل حدة عن طريق استخدام "التقييم عىل أساس الأداء والمالحظة 

والتواصل والتفك�ي وقوائم المراجعة ومعاي�ي وسجالت التعلم"340. يتم 

ي تم 
ي نتجت من تقييمات الرصد هذه مع الدرجات ال�ت

جمع الدرجات ال�ت

اكمية المعتادة341. يصبح جميع الطالب الذين  جمعها من الختبارات ال�ت

ف لتقديم طلب لأداء امتحان الثانوية العامة  وطا محددة مؤهل�ي يلبون رسث

ي نهاية 
)التوجيهي( بعد اكمالهم التعليم الثانوي ويؤدى المتحان �ف

أربعة فصول دراسية لمرحلة التعليم الثانوي )الصفوف 11 و 12(.

ي خالل العام  ي مخيم الزع�ت
ف �ف لم يتم فتح الصف 12 لالأطفال السوري�ي

الدرا�ي 2012 / 2013 كما انه لم يسمح لأي طفل سوري باللتحاق 

ي مدارس المجتمعات المضيفة. وفقا للمنهج الدرا�ي 
ي هذا الصف �ف

�ف

، يتطلب تأدية المتحان التوجيهي أن يكون الطالب قد أنهوا  ي
الأرد�ف

ي الصف 12 بأداء 
الصفوف 11 و 12 لذلك لم يسمح لأي طفل سوري �ف

ي عام 2013. لقد تمكن الأطفال 
امتحان الثانوية العامة )التوجيهي( �ف

ف من أداء المتحان التوجيهي لأول مرة خالل العام الدرا�ي  السوري�ي

.2014 / 2013

نامج التعليم غ�ي النظامي اىل  يؤدي النتهاء من المراحل الثالث ل�ب

ي تم الحصول عليها الطالب 
امتحان الصف 10. تؤهل الشهادة ال�ت

ي الجيش وللحصول عىل قرض من الدولة أو لتسجيل عمل 
لالنخراط �ف

ي الصف 12 أو ضمن 
حر خاص بهم342. واذا كان الطالب ل يزالون �ف

ة الثالث سنوات، فان بامكانهم أداء اختبار تحديد المستوى  نطاق ف�ت

ي التعليم الثانوي النظامي لكي يؤدوا المتحان التوجيهي.
واللتحاق �ف

ف وبوضوح اىل أنه  ، أشار مدراء المدارس والمعلم�ي ي
أثناء البحث الميدا�ف

بية والتعليم أو مديرياتها  لم يتم صياغة أية سياسات من قبل وزارة ال�ت

. ان نظام تقييم التعلم للطالب  ف فيما يتعلق بتقييم الأطفال السوري�ي

. تستخدم  ف ف مشابه لنظام تقييم التعلم للطالب الأردني�ي السوري�ي

جميع المدارس كل من التقييم المستمر وامتحانات نهاية العام الدرا�ي 

بية والتعليم. يعتقد مدراء المدارس  وذلك استنادا اىل سياسات وزارة ال�ت

ف الذين تمت مقابلتهم من اجل هذه الدراسة أنه ينبغي  والمعلم�ي

ف أو  أستخدام نفس تقييم التعلم مع جميع الطالب سواء كانوا أردني�ي

ف  ف لأنهم يدرسون نفس المناهج الدراسية. أفاد الطالب السوري�ي سوري�ي

ي الأردن أك�ث تطلبا بكث�ي بالمقارنة مع نظام التقييم 
أن نظام التقييم �ف

ف ل  ي ح�ي
ي سوريا، وطلبوا أن تكون امتحاناتهم أك�ث مرونة أو أسهل، �ف

�ف

ر. ف وبعض أولياء الأمور أن هذا م�ب يعتقد مدراء المدارس والمعلم�ي

يحق للطالب الذين اجتازوا امتحان الصف 12 بنجاح الحصول عىل 

ف بها بغض النظر عن جنسية الطالب  شهادة الدبلوم وهي شهادة مع�ت

ف  ف عىل هذه الشهادة سواء كانوا سوري�ي حيث ان جميع الطالب الحاصل�ي

ي الجامعات. لم تحدث أي 
ف لتقديم طلبات القبول �ف ف مؤهل�ي أو أردني�ي

بية والتعليم الأردنية  ف وزارة ال�ت متابعة رسمية لالتفاقيات السابقة ب�ي

ي سوريا من اجل تنظيم منح العتماد 
بية السورية بعد الأزمة �ف ووزارة ال�ت

ي الأردن. لقد شكك اولياء 
ف �ف ي حصل عليها الطالب السوري�ي

للشهادات ال�ت

ي أن يتم منح العتماد للتعليم الذي 
ي �ف

ا أثناء البحث الميدا�ف الأمور كث�ي

ي سوريا.
ي الأردن من قبل الجهات المعنية �ف

حصل عليه أبنائهم �ف

ي تلقاها الطالب من المدارس 
لقد تم تصديق الشهادات الرسمية ال�ت

ي خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013  الموجودة داخل مخيم الزع�ت

ي احتوت عىل اسم المدرسة والمكان بالضبط )المخيم(. وتش�ي الأدلة 
وال�ت

بية واصول التدريس لباولو فريري اىل اللغة العربية. جمة لمواد علم ال�ت كما قامت كويست سكوب )Questscope( بالكث�ي من ال�ت  337

.TIMMS 2011 ات عىل هذا القسم المأخوذ من تم اجراء تغي�ي  338

انظر الحاشية 223.  339

TIMMS 2011 الأردن.  340

السابق.  341

ي عمان بتاريخ 12 آذار من عام 2014,
مقابلة مع كويست سكوب )Questscope( �ف  342
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اف  القولية أن وضع اسم المخيم عىل الشهادة سيؤدي اىل عدم اع�ت

بية السورية بشهادات الطالب الذين من المحتمل ان يعودوا  وزارة ال�ت

اىل سوريا. وردا عىل ذلك، تم تغي�ي الشهادة بحيث لن يتم التصديق 

ي تحتوي عىل اسم المخيم ولكن عىل أسم المحافظة 
عىل الشهادة ال�ت

ف الأطفال الذين يحصلون عىل  فقط وهذا بدوره سوف يضمن عدم تمي�ي

ي المخيم.
الشهادة عىل أنهم درسوا �ف

ي تركيا وبدعم من الهيئة الوطنية 
ي السوري ومقره �ف

نظم الئتالف الوط�ف

بية والتعليم العاىلي وباستخدام المنهج السوري المنقح  العليا لل�ت

ف 15 اىل 23 آب من عام 2013  ة ب�ي ي الأردن للف�ت
امتحانات الصف 12 �ف

ي كل من لبنان وتركيا وبعض 
ي الوقت ذاته �ف

كما تمت ادارة المتحان �ف

ي مخيم 
ي الأردن، فقد اجري المتحان �ف

المناطق داخل سوريا. أما �ف

ي اربد وعمان. لقد نسقت اللجنة الثقافية السورية 
ي محافظ�ت

ي و�ف الزع�ت

ي. كان مجموع الطالب الذين أدوا  ي مخيم الزع�ت
ادارة المتحان �ف

ف كان عدد الطالب هو 700  ي ح�ي
ي المخيم هو 500 طالب �ف

المتحان �ف

ي عمان )أي ما مجموعه 1,500 
ي محافظة اربد و 300 طالب �ف

طالب �ف

بية والتعليم المدارس الحكومية  طالبا(. وكما ذكر سابقا، هيأت وزارة ال�ت

لتكون مراكزا امتحانية بالضافة اىل تهيئة أماكن أخرى لتصحيح الأوراق 

بية والتعليم قد ساعدت عىل  المتحانية343. وعىل الرغم من أن وزارة ال�ت

فم بتقديم  ، ال أنها لم تل�ت ف ادارة امتحان الصف 12 للطالب السوري�ي

ي السوري 
اف بالمتحان حيث منح الئتالف الوط�ف شهادات من اجل الع�ت

كية  اف بها من قبل الحكومة ال�ت ي يتم الع�ت
تلك الشهادات من تركيا وال�ت

ي 
ي تسمح للطالب باللتحاق �ف

فقط من خالل الشهادة المعادلة )وال�ت

كية فقط(. وعىل غرار السنة الماضية، تم تنظيم دورة  الجامعات ال�ت

ثانية من امتحانات الصف 12 والذي اجري وفقا للمنهج الدرا�ي السوري 

ي شكلت حديثا 
بية ال�ت ي حزيران من عام 2014 من قبل وزارة ال�ت

المنقح �ف

ي الأردن344.
ي الحكومة السورية المؤقتة( لـ 1,225 طالب سوري �ف

)�ف

ي خالل 
ف بأداء المتحان التوجيهي الأرد�ف لم يسمح للطالب السوري�ي

، فقد مالأ امتحان الصف 12 عىل  العام الدرا�ي 2012 / 2013. وبالتاىلي

أساس المنهج الدرا�ي السوري المنقح تلك الفجوة ولكن تمكن الطالب 

ي خالل العام الدرا�ي
ف من أداء المتحان التوجيهي الرد�ف  السوري�ي

.3452014 / 2013

ف  لقد أوضحت اللجنة الثقافية السورية أن العديد من الطالب السوري�ي

ليملكون الوثائق المناسبة لأداء امتحان الثانوية العامة أو أن الأرس غ�ي 

ف التعليم346 عندما سألت عن السبب وراء انجذاب  مقتنعة تماما بقوان�ي

ي اىل هذا الخيار بدل من امتحان  ي مخيم الزع�ت
ف �ف الطالب السوري�ي

. ي
الثانوية العامة الأرد�ف

االستنتاج  5.5

ف هي مدارس مكتظة بشكل  ي يرتادها الأطفال السوري�ي
ان المدارس ال�ت

ي مناطق )المفرق واربد والزرقاء 
عام. كما ان قدرة نظام التعليم العام �ف

ف تفوق طاقتها  ف السوري�ي ف الالجئ�ي وعمان بالدرجة الأوىل( حيث يرتفع ترك�ي

ف تلقت  ة من الطالب السوري�ي الستيعابية، فبالضافة اىل العداد الكب�ي

ف الذين انتقلوا  هذه المدارس أيضا أعدادا اضافية من الأطفال الأردني�ي

من قطاع التعليم الخاص اىل المدارس الحكومية خالل السنوات القليلة 

ي منها البالد.
ي تعا�ف

الماضية وذلك بسبب الأزمة القتصادية ال�ت

بية والتعليم وبالتعاون مع الأمم المتحدة  لقد أنشأت وزارة ال�ت

ف وتم منحها العتماد بشكل  ي مخيمات الالجئ�ي
والوكالت الدولية مدارسا �ف

. يتبع  ي نهاية العام الدرا�ي
كامل حيث يتلقى الطالب شهادات رسمية �ف

ي هذه المدارس المناهج الدراسية الأردنية. ويبدو أن 
ف �ف الأطفال السوري�ي

التأقلم مع هذه المناهج الجديدة أقل إثارة للمشاكل بالنسبة للطالب 

ي المنطقة وذلك نظرا لستخدام 
ف بالمقارنة مع البلدان الأخرى �ف السوري�ي

نفس لغة التدريس.

يش�ي التعليم غ�ي النظامي اىل اعادة تكامل الأطفال الذين كانوا خارج 

المدرسة لأك�ث من سنة واحدة أو الطفال الذين لم يلتحقوا أبدا 

بية والتعليم  ي التعليم النظامي. تتعرف وزارة ال�ت
ي الأردن �ف

بالمدرسة �ف

نامج التعليم غ�ي النظامي وهو برنامج معتمد بشكل كامل ويتم  ب�ب

بية والتعليم. قامت  ف الذين عينتهم وزارة ال�ت تدريسه من قبل المعلم�ي

ي تقدم الخدمات بتدريب معلمي وزارة 
المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

بية والتعليم عىل كيفية توصيل هذه المناهج الدراسية المكثفة  ال�ت

ي 
نامج �ف وال�يعة التعلم بالضافة اىل توف�ي أماكن التعلم لهذا ال�ب

ف الأطفال الذين  نامج هو لتضم�ي مراكزها. ان الهدف الرئيسي من هذا ال�ب

فاتتهم سنوات من الدراسة أو ربما جاءوا أيضا من سياقات محرومة 

نامج عىل انه تعليم غ�ي نظامي لأنه يهدف اىل أن  خاصة. ويعت�ب ال�ب

يكون مرنا وان يستوعب احتياجات الأطفال بالضافة اىل ان يكون له 

ي  منهجا ذو مع�ف وعالقة بالنسبة لالأطفال المستبعدين. ولكن ل يل�ب

ف خارج المدرسة  نامج سوى احتياجات عدد قليل من الأطفال السوري�ي ال�ب

ي الأردن. يجب أن ل يقل عمر الأطفال عن 13 سنة لكي يتمكنوا من 
�ف

ي محافظة اربد بتاريخ 11 آذار من عام 2014.
ي و�ف ي مخيم الزع�ت

مقابلة مع اللجنة الثقافية السورية �ف  343

ي الحكومة السورية المؤقتة، آب من 
بية �ف جان، ج. )2014( تقرير التقييم المستقل بشأن تنفيذ امتحان الثانوية العامة من قبل وزارة ال�ت بوبوفك، م.، دلبالس س.و ب�ي  344

عام 2014.
( من تحقيق نتائج باهرة. ف ي المخيمات للعام الدرا�ي 2013/2014، وتمكن 5 منهم )3 اولد وفتات�ي

لقد أدى حواىلي 50 طالبا المتحان التوجيهي �ف  345

ي محافظة اربد بتاريخ 11 آذار من عام 2014.
ي و�ف ي مخيم الزع�ت

مقابلة مع اللجنة الثقافية السورية �ف  346

األردن



ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص74
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

ي برنامج التعليم غ�ي النظامي، وبالتاىلي لم يتم الوصول 
اللتحاق �ف

اىل الأطفال الأصغر سنا والذين قد يحتاجون اىل بديل عن التعليم أو 

تعويض ما فاتهم من التعليم.

ف  ي )TVET( لالجئ�ي
ي والتدريب المه�ف

تث�ي مسألة توف�ي التعليم الف�ف

بية والتعليم؛  ي الأردن الجدل بالنسبة للحكومة ولوزارة ال�ت
ف �ف السوري�ي

ي 
ي والتدريب المه�ف

ي توف�ي التعليم الف�ف
ددة �ف حيث ان الحكومة م�ت

ف  ف بسبب مخاوف تتعلق بتوظيف الالجئ�ي ف والشباب السوري�ي لليافع�ي

ي لهذا( فضال عن ارتفاع معدلت البطالة 
)أوعدم وجود إطار قانو�ف

ف الشباب والكبار. ومع ذلك فقد وافقت  ف الأردني�ي ف المواطن�ي المسبق ب�ي

الحكومة عىل إنشاء الدورات التدريبية للمهارات الفنية بعد الأساسية 

 ، ي
ي – الأرد�ف

ي والمخيم المارا�ت ي كل من مخيم الزع�ت
ف �ف للشباب السوري�ي

ي والذي 
ويجي برنامجا للتدريب المه�ف ف ال�ف كذلك وضع مجلس الالجئ�ي

اوح  ف الذين ت�ت ي مختلف المجالت الفنية للشباب السوري�ي
يوفر دورات �ف

ف 16 اىل 24 سنة. أعمارهم ب�ي

ي مخيم 
قدرت اللجنة الثقافية السورية وجود 1,000 معلم سوري �ف

ي نتجت عن مسح 
، عىل الرغم من ان البيانات ال�ت ف ي لالجئ�ي الزع�ت

REACH قد توصلت اىل عدد أك�ب من ذلك )حواىلي 1,900 معلم(.

بية والتعليم والمكتب القطري لمنظمة  ف وزارة ال�ت أدى التفاق ب�ي

ف مساعدين لدعم  ف 260 معلم سوري كمعلم�ي اليونيسيف اىل تعي�ي

ي اعدت داخل المخيمات. وخالفا 
ي المدارس ال�ت

ف �ف نظرائهم الردني�ي

ي المدارس العامة 
ف �ف ف العامل�ي ف السوري�ي للعدد القليل نسبيا من المعلم�ي

ي المدارس 
ة �ف ف بأعداد كب�ي ف السوري�ي داخل المخيمات، يعمل المعلم�ي

التابعة للمنظمات غ�ي الحكومية.

بية  ف وزارة ال�ت مة سابقا ب�ي لم تحدث اية متابعة رسمية لالتفاقيات الم�ب

تها السورية بعد حدوث الأزمة والمتعلقة بمنح  والتعليم الأردنية ونظ�ي

ي الأردن. كما 
ف �ف ي يحصل عليها الطالب السوري�ي

العتماد للشهادات ال�ت

ي أن يكون 
ي �ف

ا أثناء اجراء البحث الميدا�ف شكك أولياء امور الطالب كث�ي

ي سوريا بالرغم من 
ي الأردن معتمدا �ف

التعليم الذي حصل عليه أبنائهم �ف

عدم وجود دليل عىل ذلك.

التوصيات  5.6

ف اىل كل من المدارس العامة  يبدو ان امكانية وصول الأطفال الالجئ�ي

ف داخل المخيمات لتمثل مشكلة  ي أنشأت خصيصا لالجئ�ي
والمدارس ال�ت

ها من الدول المضيفة. ومع  ي الأردن وذلك عىل العكس من غ�ي
ة �ف كب�ي

ة تقف عائقا أمام التحاق الأطفال بالتعليم،  ذلك، هناك حواجز كب�ي

ي حوزتهم وثائق التسجيل والوثائق 
ي ذلك الحاجة اىل أن تكون �ف

بما �ف

المدرسية وموعد اختبار تحديد المستوى. كما ينبغي عىل كل من وكالت 

بية  الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تضع إطار عمل مع وزارة ال�ت

والتعليم من اجل تسهيل امكانية وصول الأطفال اىل التعليم، وذلك 

يتضمن تخفيف متطلبات اللتحاق عن طريق توف�ي اختبار تحديد 

ي السنة عىل الأقل. كما ينبغي محاولة الكث�ي من الجهود 
ف �ف المستوى مرت�ي

ي المدرسة ويكونون مضطرين لعادة 
الممكنة لكي ل يرسب الأطفال �ف

ي العام الدرا�ي الالحق. كذلك ينبغي وضع إطار لدورات 
صفهم �ف

ي فصل الصيف 
ي الضافية أو الفصول الدراسية �ف

التعليم التعويىصف

بية والتعليم ح�ت يتمكن الأطفال الذين التحقوا  وبالتعاون مع وزارة ال�ت

وح من النتقال اىل الصف الدرا�ي  ف ي وقت متأخر بسبب ال�ف
ي المدارس �ف

�ف

ها من الدول المضيفة، من الواضح أن الأطفال  . وعىل غرار غ�ي التاىلي

ي التعلم من اجل 
ي الأردن بحاجة اىل الحصول عىل الدعم �ف

ف �ف السوري�ي

مساعدتهم عىل النتقال اىل مدرسة حكومية أو مدرسة قد أنشأت حديثا، 

ي يصبحون فيها خارج المدرسة. 
ي حالة دخولهم المرحلة ال�ت

ول سيما �ف

ي تقدم لهم 
كما ينبغي أن يشمل هذا الدعم أيضا المناهج الثرائية ال�ت

ي تعرضوا لها 
ي تمكنهم من فهم الصدمة ال�ت

المهارات والمعرفة ال�ت

بالضافة اىل كيفية التعامل معها.

ي 
ها من البلدان فان التعليم غ�ي النظامي له مع�ف محدد �ف وخالفا لغ�ي

الأردن فضال عن انه محدود. هناك حاجة اىل وجود برنامج للتعليم غ�ي 

ي ذلك 
ي الأردن بما �ف

ف �ف النظامي الذي يكون أك�ث مالئمة لالأطفال السوري�ي

توسيع مدى الفئة العمرية لالأطفال الذين يمكنهم المشاركة فيه. ان هذا 

ف  لأمر مهم، لأن التعليم غ�ي النظامي يقدم فرصة لالأطفال السوري�ي

ف 6 اىل 12 سنة لتعويض ما فاتهم من التعلم  اوح أعمارهم ب�ي الذين ت�ت

ي الأردن.
ي التعليم النظامي �ف

والتكامل �ف

ف الذين  ي البلدان الأخرى، يوجد العديد من المعلم�ي
وكما هو الحال �ف

ي الأردن. ان احدى أك�ث البتكارات 
فروا من سوريا وهم الآن مقيمون �ف

ف ليعملوا جنبا اىل جنب  ي الأردن كانت توظيف هؤلء المعلم�ي
الواعدة �ف

ي مدارس المخيمات، وان هذا لمثال جيد عىل 
ف �ف ف الأردني�ي مع المعلم�ي

ي البالد. والتوصية هنا أن نتعلم المزيد من 
ية �ف استخدام الموارد الب�ث

ي الأردن حيث ينبغي أن يكون نموذجا 
هذا البتكار لكي يمكن الرتقاء به �ف

ي 
ي البلدان المضيفة الأخرى ال�ت

ف �ف ف السوري�ي لالستخدام المثل للمعلم�ي

ي 
ة �ف ف وذوي الخ�ب ف المؤهل�ي ف السوري�ي يتواجد فيها عدد كب�ي من المعلم�ي

التدريس.

ي الأردن عند نهاية مرحلة تعلمهم 
ف �ف تمنح الشهادات لالأطفال السوري�ي

ي بعد مرحلة التعليم 
مما يوفر لهم فرصا للتقدم ولمسارات خيارات تأ�ت

ي حصل عليها 
. ولكن هناك حاجة لضمان أن الشهادة ال�ت الأسا�ي

بية  اف بها من قبل وزارة ال�ت ي الأردن سيتم الع�ت
ف �ف الأطفال السوري�ي

السورية لضمان سهولة وسالسة العودة. وبالضافة اىل ذلك، هناك 

حاجة اىل حل وتوضيح وضع امتحان الصف 12 الذي تم أدارته من قبل 

ي الأردن.
ي بعض مدارس المخيمات �ف

ي السوري �ف
الئتالف الوط�ف

األردن
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6 العراق

السياق االجمتايع والسيايس  6.1

ح�ت شهر آذار من عام 2015، تم تسجيل حواىلي 246,836 لجئ سوري 

ي 
ي العراق، وهي قفزة �ف

ف �ف لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي عام 2013 والذي كان 
ف الذين سجلوا لدى المفوضية �ف عدد السوري�ي

ي واحدة من
ي منتصف شهر آب من عام 2013 و�ف

 150,000 لجئ. �ف

، ع�ب أك�ث من 48,000 لجئ سوري ج� بيشخابور  ف أك�ب تدفقات لالجئ�ي

ي المحافظات الثالث
ف �ف  فوق نهر دجلة347. يقيم معظم الالجئ�ي

 التابعة لحكومة اقليم كردستان )KRG( – دهوك وأربيل والسليمانية –

ي مخيم
348 �ف ف ق العراق. ويتم إيواء عدد قليل من الالجئ�ي ي شمال رسث

 �ف

ف  ي ح�ي
ي من العراق �ف ي الطرف الشماىلي الغر�ب

ي محافظة النبار �ف
العبيدي �ف

ي أماكن أخرى من البالد349.
ية �ف ي المناطق الحرصف

 تفرق آخرين �ف

ي المناطق الواقعة خارج 
ف الذين يقيمون �ف لقد تجاوزت اعداد الالجئ�ي

. ف ي مخيمات الالجئ�ي
 المخيم اعداد أولئك الذين يعيشون �ف

ف  ي نهاية شباط من عام 2014، أقام أقل من نصف عدد السكان الالجئ�ي
�ف

ف أقام ي ح�ي
ي المخيمات �ف

ف )95,631 لجئ( �ف  المسجل�ي

ي محافظة 
ف الواقع �ف ي المجتمعات المضيفة. يضم مخيم دوم�ي

البقية �ف

ف والذي يزيد عن 58,000 شخص،  دهوك أك�ب عدد من السكان الالجئ�ي

 وبذلك يكون قد تجاوز المخيم قدرته الستيعابية الفعلية

)انظر الجدول 5(.

ي العراق )شباط من عام 2014(350
ن �ن الجدول 5 المخيمات وتوزيع الالجئ�ي

ي العراق.
، المكتب القطري �ف ف ف السوري�ي تقرير الوضع رفم 7 التابع لمنظمة اليونيسف، 28 آب من عام 2013، استجابة لتدفق الالجئ�ي  347

>data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=103< ،2014 بلغ العدد الجماىلي 4,711 اعتبارا من 15 نيسان من عام  348

ف قد لجأوا اىل حكومة اقليم كردستان، فان هذا القسم من الدراسة الذي يتحدث عن العراق يركز عىل حكومة اقليم  وبالنظر اىل أن الغالبية العظمى من السوري�ي  349

كردستان أك�ث من بقية البالد.
، ملف المعلومات الشهرية، آذار من عام 2014، أربيل/العراق. ف ات عىل هذا القسم المأخوذ من المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي تم اجراء تغي�ي  350

ي حكومة اقليم كردستان.
ف �ف لم يتم تطبيق القيود المفروضة عىل حركة تنقل الالجئ�ي  351

ن ح�ت 28 شباط 2014أسم المخيم تاريخ الأفتتاحنوع المخيمالأشخاص المسجل�ي

ي المجتمع1,422عقرة
النصف الأول من شهر أيلول من عام 2013مبا�ف

27 حزيران 2013دائم1,781العبيدي

قيد النشاء0عربت

25 آب 2013مؤقت3,000عربت

النصف الأول من آب2013طارئ0بحركة

نهاية آب 2013مركز العبور – الأستقبال 0باجد

مة 26 آب 2013دائم2,923باس�ي

29 أيلول 2013دائم7,500داراشاكران
ف 1 نيسان 2012دائم58,500دوم�ي

29 أيلول 2013دائم2,720كويالن

15 آب 2013دائم13,412كوركوسك

19 آب 2013دائم4,373قوشتبة

المصدر: المفوضية.

ف تظهر  عىل الرغم من أن سجالت المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي اقليم حكومة كردستان ال ان العداد 
ف �ف ف السوري�ي ي عدد الالجئ�ي

زيادة �ف

ي محافظة النبار حيث اختار الالجئون العودة اىل ديارهم. 
تتضائل �ف

ي  ي ذلك التحسن النس�ب
ترتبط العودة الطوعية بعدد من العوامل بما �ف

ي تقع 
ي فر الالجئون منها وال�ت

ي المناطق ال�ت
ي �ف

ي الوضع الأم�ف
الحاصل �ف

ي 
اع �ف ف ي الدرجة الأوىل. كما سبب تصاعد ال�ف

عىل الحدود مع العراق �ف

وح الداخىلي وحصول  ف ايد أيضا ال�ف ف محافظة النبار وانعدام الأمن الم�ت

ف اىل الدول المجاورة. وتتعلق العوامل  ف العراقي�ي تدفق جديد لالجئ�ي

ي فرضتها الحكومة العراقية عىل حرية 
الضمنية الأخرى بالقيود ال�ت

ي المخيمات حيث يسمح لهم بالتنقل 
ف الذين يعيشون �ف حركة الالجئ�ي

ف سلبا عىل وضعهم  داخل المخيم فقط351. لقد أثر تقييد حركة الالجئ�ي

القتصادي والنفسي ووصل هذا القرار بآثاره بعيدا بحيث لم يتمكن عدد 

ي المدرسة
كب�ي من الطالب من التسجيل �ف
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سياق التعلمي  6.2

ي حكومة اقليم كردستان ليس موحدا مع بقية 
ان نظام التعليم �ف

ي العراق ووزارة 
بية والتعليم �ف البالد. حيث تطبق كل من وزارة ال�ت

ي حكومة اقليم كردستان قوانينها وانظمتها التعليمية 
بية والتعليم �ف ال�ت

ي العراق 
ومناهجها الدراسية الخاصة بها. تمتد دورة التعليم النظامي �ف

لمدة 12 سنة: وابتداءا من سن الـ 6 سنوات يكمل الأطفال ست سنوات 

ي اللزامي، تليها ست سنوات من التعليم الثانوي 
من التعليم البتدا�أ

 )ثالث سنوات للمرحلة المتوسطة وثالثة سنوات للمرحلة العدادية(.

ف  ي حكومة اقليم كردستان يشمل المرحلت�ي
ف ان التعليم اللزامي �ف ي ح�ي

�ف

)  البتدائية والمتوسطة )تسع سنوات من التعليم الأسا�ي

)انظر الجدول رقم 6(.

ف أن اللغة الكردية  ي ح�ي
ي العراق هي اللغة العربية �ف

ان لغة التدريس �ف

ي حكومة اقليم كردستان352. 
هي اللغة المستخدمة بالدرجة الأوىل �ف

: اللهجة  ف ف كرديت�ي ي حكومة اقليم كردستان بلهجت�ي
يتحدث الناس �ف

ي أربيل 
ي محافظ�ت

ي محافظة دهوك واللهجة السورانية �ف
الكورمانجية �ف

ية كلغات أخرى  ف ف العربية والنجل�ي والسليمانية. وأيضا تستخدم اللغت�ي

ف الذين لجأوا  ي المدارس العامة. وعىل الرغم من أن السوري�ي
للتدريس �ف

ي الغالب من الكراد ال انهم يتحدثون 
اىل حكومة اقليم كردستان هم �ف

ي حكومة اقليم 
ي يتحدثها الأكراد �ف

بلهجة مختلفة قليال عن تلك ال�ت

ي المدرسة 
كردستان. وبالضافة اىل ذلك، يتحدث الأطفال اللغة العربية �ف

ي التدريس353.
وبالتاىلي فهي اللغة المألوفة لهم أك�ث �ف

ي 
ي المدارس العامة �ن

ن �ن انخفاض معدلت التحاق الأطفال السوري�ي

العراق. ح�ت تموز من عام 2014 سجلت المفوضية السامية لشؤون 

ي سن الدراسة والذين كان من بينهم 
ف 56,836 طفل سوري �ف الالجئ�ي

ي حكومة اقليم 
ي المدارس العامة �ف

21,056 طفل فقط قد التحق �ف

ي المخيمات عن ٪90 ال ان الوضع 
كردستان. وبينما زاد معدل الحضور �ف

ي المجتمعات المضيفة، حيث يبدو ان الأطفال 
كان مقلقا بشكل خاص �ف

ل يصلون اىل التعليم بشكل كاف. لقد التحق أك�ث من 35,000 طفل 

ي كانون الأول من عام 2015.
ي المدارس العامة �ف

سوري �ف

ويجي ومنظمة  ف ال�ف كشف التقييم354 الذي أجراه مجلس الالجئ�ي

ف كل  ي تموز من عام 2013 أن طفال واحدا فقط من ب�ي
اليونيسف �ف

ي 
ي حكومة اقليم كردستان كان �ف

ي المجتمعات المضيفة �ف
ة أطفال �ف ع�ث

ف  المدرسة. بالضافة اىل ذلك فان ثالثة أرباع عدد الأطفال غ�ي الملتحق�ي

ي المدارس السورية قبل حدوث الأزمة، مما 
بالمدرسة كانوا قد التحقوا �ف

وح. وقد تم توضيح  ف يربط معدل الت�ب من المدرسة وبشكل مبارسث بال�ف

 Mercy( ي كوربس� ي تقييم منظمة م�ي
هذا الوضع المحزن والرهيب �ف

ي حزيران من عام 3552014 والذي أشار اىل 
ف �ف ف اليافع�ي Corps( لالجئ�ي

ي المدارس 
ف عند التحاقهم �ف ف اليافع�ي ي يواجهها الالجئ�ي

الصعوبات ال�ت

ف يواجهون أك�ب التحديات وخاصة  ف اليافع�ي العامة حيث يبدو ان الالجئ�ي

لأنهم بحاجة اىل ان يعملوا من اجل مساعدة أرسهم.

بية والتعليم لجنة عليا متخصصة بهدف التعامل  لقد أنشأت وزارة ال�ت

ي حكومة 
ف �ف ف المقيم�ي مع الستجابة لتقديم التعليم لالأطفال السوري�ي

ي يجب استخدامها بالضافة اىل 
اقليم كردستان ومع المناهج الدراسية ال�ت

منحهم الشهادات نتيجة تعلمهم.

ي حكومة اقليم كردستان.
ن �ن وط التحاق الأطفال السوري�ي  �ش

ف الذين يملكون الوثائق الصحيحة أية صعوبة  ل يواجه الأطفال السوري�ي

ي حكومة 
ي الصف المطابق لمستوى تعليمهم وعمرهم �ف

ي اللتحاق �ف
�ف

اقليم كردستان. وعىل الرغم من عدم وجود سياسات واضحة لوزارة 

بية والتعليم لحكومة اقليم كردستان، ال انه ل يزال بامكان الأطفال  ال�ت

ي المدرسة والذي يمكن أن يختلف 
الذين ليملكون تلك الوثائق اللتحاق �ف

ي المدارس 
ف محافظة واخرى. كما ورد وجود لجان �ف ا ب�ي اختالفا كب�ي

من اجل تقييم مستوى تعليم هؤلء الأطفال الذين ل يستطيعون 

إثبات صفوفهم )من خالل اختبار تحديد المستوى( كما ورد أنه يتم 

ف طوال العام الدرا�ي بغض النظر عن اللوائح  قبول الأطفال السوري�ي

ي 
والتعليمات وجداول مواعيد اللتحاق. وم�ت ما يتم وضع الأطفال �ف

الصف المالئم لهم فإن بامكانهم البدء بالذهاب اىل المدرسة. ولكن 

للحصول عىل شهادة نتيجة لتعلمهم فانهم بحاجة اىل تقديم الوثائق 

ي نهاية المطاف.
المطلوبة �ف

ية بالضافة اىل لغات أخرى من اجل تلبية احتياجات المجتمعات ذات اللغات المختلفة الموجودة ف ف العربية والنجل�ي ان المناهج الدراسية متوفرة أيضا باللغت�ي  352 

ي البالد.
�ف

ي بعض المناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية داخل سوريا.
ي المدارس �ف

ة قد تم استخدام اللغة الكردية �ف ي الآونة الأخ�ي
يبدو انه �ف  353

ويجي، 2013. ف ال�ف مجلس الالجئ�ي  354

.2014 ،)Mercy Corps( ي كوربس� منظمة م�ي  355

ي )رياض الأطفال(
التعليم الثانويالتعليم الأساسيالتعليم قبل البتدا�أ

الصفالسنالصفالسنالصفالسنالصفالسن

4K16G112G715G10

5K27G213G816G11

8G314G917G12

9G4

10G5

11G6

ي حكومة اقليم كردستان
الجدول 6 نظام التعليم �ن

العراق
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العراق

ي ل 
ي تم اجرائها، يمكن للعائالت ال�ت

ووفقا للمقابالت المختلفة ال�ت

تستطيع تقديم الوثائق المطلوبة ان تذهب اىل مكتب كاتب العدل وان 

تحصل عىل ترصيح او بيان مصدق للصف الدرا�ي لأبنائهم )تعتمد 

هذه البيانات عىل مصداقية كالمهم فقط( مقابل دفع رسوم بقيمة 4 

ي الصف المالئم بعد 
اىل 5 دولرات حيث يمكن لأطفالهم اللتحاق �ف

ي المناطق 
ي تعيش �ف

تقديم هذه الوثيقة. كما ذكر انه ينبغي عىل الأرس ال�ت

بية وتقديم  ية أن تذهب اىل الدائرة القانونية التابعة لمديرية ال�ت الحرصف

المعلومات الصحيحة عن أبنائهم. تقدم هذه الخدمة مجانا وتؤهل 

ي طلبت الدرا�ي الذي تقرر اللجنة القانونية انه 
الأطفال لاللتحاق �ف

مناسب لهم. هذا ولقد طلب كل من منظمة اليونيسف و مجموعة عمل 

بية والتعليم وذلك نظرا  التعليم تقديم توضيح رسمي من قبل وزارة ال�ت

للمعلومات المتناقضة عن إجراءات التسجيل واللتحاق.

ف  ي محافظة الأنبار. ان قبول الالجئ�ي
ن �ن وط التحاق الأطفال السوري�ي �ش

وط بتقديم الوثائق المدرسية السابقة ي المدارس العراقية م�ث
ف �ف  السوري�ي

ي حال عدم توفر
. و�ف ي تثبت تسجيلهم وصفهم الدرا�ي

 لكل طفل وال�ت

بية والتعليم تقوم بمنح الطفل حق الحضور  هذه الوثائق فان وزارة ال�ت

ي المدرسة وتأدية المتحانات. ولكن ل يتم منح أية تقارير 
والدراسة �ف

تيب ي هذه الحالة بل يتم تبليغ الأطفال ب�ت
 للصف الدرا�ي أو شهادات �ف

ي 
صفهم شفويا )وح�ت تقديم الوثائق الالزمة(. وبرر المسؤولون �ف

ة من طلبات الطالب  محافظة النبار هذه الممارسة بربطها بالعداد الكب�ي
ف ي امتحانات تقييم القبول وب�ي

ف أداء الطالب �ف  فضال عن التفاوت ب�ي

مستوى الصف الدرا�ي الذي يدعون أنهم وصلوا اليه. ويؤكد 

ي 
ف �ف المسؤولون عىل أن هذا الجراء يضمن حق الأطفال السوري�ي

ي
 الحصول عىل التعليم مع فرصة تقديمهم للمستندات المطلوبة �ف

وقت لحق.

املناجه الدراسية  6.3

ي وقت اجراء هذه 
ي حكومة إقليم كردستان. �ف

المدارس العامة �ن

ي حكومة اقليم كردستان مدارس عادية 
ت المدارس �ف الدراسة، اعت�ب

ي ترتبط 
ي محافظة دهوك وال�ت

بية والتعليم �ف ترتبط إداريا بمديرية ال�ت

ي محافظة كردستان. وعىل الرغم من توفر 
بية والتعليم �ف بوزارة ال�ت

ية بالضافة اىل  ف ف العربية والنجل�ي المناهج الدراسية الكردية باللغت�ي

ي الغالب 
ي حكومة اقليم كردستان، ال انه �ف

اللغات الأخرى المستخدمة �ف

ف  ي التدريس. وبالنظر اىل أن الالجئ�ي
يتم استخدام اللغة الكردية �ف

ي 
ي يتم التحدث بها �ف

ف ليسوا عىل دراية باللهجة الكردية ال�ت السوري�ي

ي سوريا هي اللغة العربية 
حكومة اقليم كردستان وأن لغة التدريس �ف

ي تتبع المناهج 
ي المدارس ال�ت

ف بالتسجيل �ف فلهذا يقوم الطالب الالجئ�ي

ي أنشأت 
الدراسية باللغة العربية بالدرجة الوىل، وهي المدارس ال�ت

داخل المخيمات. ومع ذلك يتضمن المنهاج الكردي باللغة العربية اللغة 

الكردية كمادة أساسية. وقد ذكر ان هذا يخلق صعوبات معينة لالأطفال 

ي يتم 
ف الذين يتحدثون بلهجة كردية مختلفة تماما عن تلك ال�ت السوري�ي

ي 
ي حكومة اقليم كردستان. وتعزى صعوبات التعلم ال�ت

التحدث بها �ف

ي اللهجات، عىل الرغم من 
ف اىل هذا التباين �ف ي منها الطالب السوري�ي

يعا�ف

انه ورد أن العديد من الأرس تود ان يتعلم أطفالها اللغة الكردية وان 

يحافظوا عىل هويتهم الكردية356.

ي 
ان الفتقار اىل اماكن التعلم هي واحدة من الصعوبات الرئيسية ال�ت

ي حكومة اقليم كردستان. 
ف �ف تعيق توف�ي التعليم لالأطفال السوري�ي

. كما يوفر عدد قليل  ف ت�ي ي المخيمات بنظام الف�ت
تعمل جميع المدارس �ف

ي المجتمعات المضيفة التعليم باللغة العربية357. ونظرا 
من المدارس �ف

ي يعيش 
لندرة هذه المدارس فانها غالبا ما تكون بعيدة عن المناطق ال�ت

ي الحضور. وقد أنشأت 
ف مما يقلل من فرصهم �ف فيها الطالب السوري�ي

ي حكومة 
ي المخيمات الواقعة �ف

كاؤها 14 مدرسة �ف منظمة اليونيسف ورسث

اقليم كردستان، كما انها تقوم ببناء ستة مدارس مسبقة الصنع )تحتوي 

ي أماكن خارج 
كل واحدة منها عىل 12 صفا دراسيا( وجاهزة لالأنشاء �ف

ف الدعم  المخيمات. وتقدم المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي تستخدم المناهج الدراسية الكردية باللغة العربية 
لـ 34 مدرسة وال�ت

ي المناطق الواقعة خارج المخيمات )من خالل مدارس جديدة واضافة 
�ف

ي تستخدم المناهج الدراسية الكردية 
ي المدارس ال�ت

ة الثانية �ف نظام الف�ت

ي المناطق 
ة الصباحية(. لتتوفر مدارس كافية �ف ي الف�ت

باللغة الكردية �ف

ف الذين هم خارج المدرسة. ية لستيعاب جميع الأطفال السوري�ي الحرصف

ف وعدم وجود الكتب واللوازم  لقد تمت الأشارة اىل تغيب المدرس�ي

ي 
ي معدلت حضور الطالب ورداءة الفصول الدراسية �ف

المدرسية وتد�ف

ي توف�ي التعليم النظامي لالأطفال 
المدارس عىل انها مشاكل اضافية �ف

ف بشأن المناهج الدراسية  ف فضال عن حالة عدم اليق�ي السوري�ي

المستخدمة.

ي يتم تدريسها باللغة العربية 
وبالضافة اىل المناهج الدراسية الكردية ال�ت

ي حكومة قليم كردستان خالل العام الدرا�ي 
بية �ف قدمت مديرية ال�ت

ي قامت الهيئة السورية 
2013 / 2014 المناهج الدراسية السورية ال�ت

ي الكتب 
ي تركيا بتنقيحها. ويعزى وجود النقص �ف

بية والتعليم ومقرها �ف لل�ت

ي حكومة اقليم كردستان اىل سبب 
المدرسية المتوفرة باللغة العربية �ف

ي السوري والهيئة 
اتخاذ هذه الخطوة358. وعندما عرض الئتالف الوط�ف

بية والتعليم الكتب المدرسية القائمة عىل أساس المناهج  السورية لل�ت

ي محافظة أربيل بتاريخ 26 آذار من عام 2014.
ي محافظة أربيل بتاريخ 26 آذار من عام 2014 ومع تراينكل )Triangle( �ف

ويجي �ف ف ال�ف مقابلة مع مجلس الالجئ�ي  356

ف داخليا والذين ليتحدثون اللغة الكردية. ف النازح�ي ي التدريس قد اعدت أصال لالأطفال العراقي�ي
ي تستخدم اللغة العربية �ف

ان المدارس ال�ت  357

ي محافظة 
بية والتعليم �ف ي وزارة ال�ت

ي محافظة أربيل بتاريخ 25 آذار ومقابلة مع المدير العام للتخطيط �ف
ي حالت الطوارئ �ف

بية والتعليم �ف مقابلة مع منسقي وزارة ال�ت  358

بية والتعليم. وسيقوم فريق العمل  ت مسألة التمويل لطباعة الكتب المدرسية عىل انها مصدر قلق رئيسي لوزارة ال�ت أربيل بتاريخ 27 آذار من عام 2014. لقد أث�ي
التعليمي بدعم طباعة الكتب المدرسية للعام القادم.
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بية التعليم الفرصة  الدراسية السورية المنقحة، استغلت وزارة ال�ت

لتقديم الكتب المدرسية الالزمة للمزيد من الأطفال359 ولكن وصلت 

ي كانون الأول من 
ي وقت متأخر خالل العام الدرا�ي )�ف

الكتب المدرسية �ف

عام 2013( وكانت المدارس تستخدم المناهج الدراسية الكردية باللغة 

العربية. تم توزيع الكتب المدرسية لعدد محدود فقط من المدارس 

ا. وبالتاىلي فان مناهج حكومة  ي بعض المخيمات حيث كان النقص كب�ي
�ف

ي المخيمات والمجتمعات المضيفة( 
اقليم كردستان باللغة العربية )�ف

ي بعض المخيمات( هي 
ي بعض المدارس �ف

والمناهج السورية المنقحة )�ف

قيد الستخدام الآن.

ي حكومة 
بية والتعليم �ف ولزيادة تعقيد الأمور، أعلن مسؤولو وزارة ال�ت

اقليم كردستان منذ ذلك الوقت أن تدريس المناهج الأجنبية داخل 

، تماما مثل تنقيح المناهج  ي
حكومة اقليم كردستان هم امر غ�ي قانو�ف

الدراسية الوطنية من قبل حزب سيا�ي وليس من قبل سلطة الدولة. 

عية المناهج الدراسية الأجنبية بالضافة اىل  واستنادا اىل عدم رسث

بية والتعليم  صعوبات منح الشهادات للمناهج الأجنبية، أعلنت وزارة ال�ت

ف سوف يستخدمون  ي بداية عام 2014 أن جميع الأطفال السوري�ي
�ف

 المناهج الدراسية الكردية باللغة العربية وذلك ابتداءا من العام

 الدرا�ي 2014 / 2015 حيث لم يعد يسمح باستخدام المناهج

الدراسية السورية المنقحة.

ويجي  ف ال�ف ي أجراها مجلس الالجئ�ي
ي مناقشات المجموعة المحورية ال�ت

و�ف

ي الصفوف الدراسية الدنيا 
ي من عام 2014، أعرب الأطفال �ف

ي كانون الثا�ف
�ف

عن تفضيلهم للمناهج الدراسية السورية المنقحة بدل من المناهج 

ي الصفوف الدراسية الأعىل 
ف قال الأطفال �ف ي ح�ي

الدراسية الكردية، �ف

أنهم يفضلون الأستمرار بتعلم المناهج الدراسية الكردية. عىل الرغم من 

أن اللغة الكردية تبدو مهمة بالنسبة لالأرس ال انه ذكر أيضا أنهم كانوا 

يعتقدون أن المناهج السورية أقوى من المناهج الكردية360. ومما يزيد 

من المشكلة انه ل يمكن تطبيق استخدام المناهج الدراسية السورية 

ي مدارس المجتمعات المضيفة لأنها أيضا تقدم الخدمات التعليمية 
�ف

. ف لالأطفال العراقي�ي

ي حكومة اقليم كردستان. ان لدى 
ن �ن برامج الدعم لالأطفال السوري�ي

ي نفس 
ي دراستهم و�ف

ف �ف المدارس ترتيبات خاصة لدعم الأطفال السوري�ي

ي تشمل )أ( 
الوقت لمساعدتهم عىل التأقلم مع الوضع الجديد وال�ت

ي يواجه الطالب 
تنظيم الدعم الدوري لعدد من المواد الدراسية ال�ت

ي المواد العلمية بالضافة 
صعوبة فيها. )ب( اعداد مالحظات ملخصة �ف

ية والكردية، )ج( افتتاح مدارس صيفية تضم دروس  ف ف النجل�ي اىل اللغت�ي

الدعم )تعويض ما فات الطالب من الدروس( والرياضة والفنون 

فيهية. كما ينبغي عىل جميع المدارس ان تنظم اجتماعات  والأنشطة ال�ت

. ي بداية وأثناء العام الدرا�ي
دورية لأولياء الأمور �ف

ي حكومة اقليم كردستان 
ل توجد مدارس مهنية تدرس باللغة العربية �ف

وذلك عىل الرغم من قيام المنظمات الوطنية والدولية بتنظيم الماكن 

ي توفر بعض الدورات المهنية ولكنها ل تقدم 
الصديقة للشباب وال�ت

ف بها. شهادات مع�ت

لقد دعمت منظمة اليونسكو برنامج التعليم الم�ع للشباب الذين 

نامج باللغة الكردية  ف 18 اىل 24 سنة. ويقدم هذا ال�ب اوح أعمارهم ب�ي ت�ت

ف النخراط به. ل تشجع وزارة  ولذلك يصعب عىل الأطفال السوري�ي

امج  ها من ال�ب بية والتعليم بشدة عىل برامج التعليم الم�ع أو غ�ي ال�ت

ي 
التعويضية والبديلة حيث انها تدعم سياسة إعادة تكامل الأطفال �ف

التعليم النظامي وذلك بالنسبة لالأطفال الذين يكونون ضمن الفئة 

ة دراسية.  ي تؤهلهم للتعليم الأسا�ي وبالرغم من ضياع ف�ت
العمرية ال�ت

بية والتعليم عىل إلغاء برنامج التعليم الم�ع بشكل  تعمل وزارة ال�ت

تدريجي لأنه ينظر اليه عىل أنه يزيد من معدلت الت�ب من التعليم 

النظامي بدل من تقديم بديل حقيقي لزيادة فرص الوصول اىل 

التعليم361.

يشكل الدعم النفسي والجتماعي بشكل عام عنرصا من برامج المنظمات 

ف عىل النظافة والسالمة. قامت منظمة  ي تشمل تدريب المعلم�ي
وال�ت

ف  ي مخيمات الالجئ�ي
ف �ف ي عام 2013 بتدريب جميع المعلم�ي

اليونيسف �ف

عىل تقديم الدعم النفسي والجتماعي ولكن لم يكن هذا التدريب ممكنا 

ف الجدد. ويجري  ف المعلم�ي ي توظيف وتعي�ي
ي عام 2014 بسبب التأخ�ي �ف

�ف

ي 
تأسيس سبل لحالة حالت العنف القائم عىل النوع الجتماعي وال�ت

ف باستخدامها. ف الطالب لكي يقوم المعلم�ي تنشأ ب�ي

التعليم غ�ي النظامي )NFE(. هناك بعض مبادرات التعليم غ�ي 

ي تم تنظيمها بشكل رئيسي من قبل المنظمات 
النظامي المتفرقة وال�ت

ي 
الدولية. عىل سبيل المثال توفر منظمة تراينكل )Triangle( التعليم �ف

كز 500 أرسة سورية وحيث ل توجد  أحد مناطق محافظة اربيل حيث ت�ت

Tri- ي التدريس. قامت منظمة تراينكل 
)مدارس تستخدم اللغة العربية �ف

ي الصفوف 1 اىل 9 حيث يعمل 
angle( بانشاء مركز تعلم لـ 200 طفل �ف

هذا المركز عىل غرار المدرسة ويستخدم المناهج الدراسية الكردية 

فيهية والبيئة التعليمية الآمنة.  باللغة العربية كما أنه يقدم الأنشطة ال�ت

ي استيعاب 
ف قدر المكان �ف يحاول المعلمون ومدراء المركز أن يكونوا مرن�ي

احتياجات الأطفال ويقبلون بالتحاق الأطفال بالمركز طوال العام. كذلك 

ف ووفروا وسائل النقل للطالب. عىل  ف سوري�ي قاموا بالتعاقد مع معلم�ي

الرغم من أن منظمة تراينكل )Triangle( قد تلقت الكتب المدرسية من 

بية والتعليم، ال ان المدرسة تقع ضمن مجال التعليم غ�ي  وزارة ال�ت

بية والتعليم  النظامي لأنها ل تنطوي بشكل مبارسث تحت مظلة وزارة ال�ت

ف عىل  وبالتاىلي فانه ل يمكن للوزارة أن توفر شهادات لالأطفال الحاصل�ي

نامج هو ان يكون بمثابة ي من هذا ال�ب
 التعليم362. ان الهدف النها�أ

انتقال اىل التعليم النظامي.
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ف العراق وسوريا. عند الحدود ب�ي  363

ي 
ي �ف

هناك بعض المبادرات غ�ي الرسمية لمرحلة التعليم قبل البتدا�أ

بعض المخيمات، ولكن ليتم تقديم الدعم لها من قبل المنظمات 

الدولية أو من قبل الحكومة. يوجد منهج درا�ي لمرحلة التعليم قبل 

ي وهو متوفر باللغة الكردية وقد تم تصميمه من قبل وزارة 
البتدا�أ

. يبدو أن امكانية توف�ي  بية والتعليم ولكن ل يتم تطبيقه بشكل فعىلي ال�ت

بية  ف تتجاوز قدرة وزارة ال�ت ي لالأطفال السوري�ي
التعليم قبل البتدا�أ

ي 
ي تملك قدرات محدودة مسبقا وليس لديها الرغبة �ف

والتعليم ال�ت

ي سن التعليم 
ف لتلبية احتياجات الأطفال �ف توظيف المزيد من المعلم�ي

. ي
قبل البتدا�أ

ي 
ي محافظة النبار. عندما اندلعت احداث العنف �ف

المدارس العامة �ن

ف والحكومة العراقية  سوريا عملت المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي مدينة القائم363. كما سمحت السلطات لـ 785 
ف �ف معا لقامة مخيم�ي

ي المدينة ضمن إطار آلية 
أرسة )3,903 فرد( بالعيش مع أقاربهم �ف

ف  ي عام 2013 عندما تم تقييد الالجئ�ي
الستضافة. لقد تغ�ي هذا الوضع �ف

بية والتعليم أربع مدارس  بالعيش داخل المخيمات. افتتحت وزارة ال�ت

ي الكرفانات داخل المخيمات. تحتوي هذه المدارس عىل مكيفات هواء 
�ف

ات أو مكتبات. لقد منحت هذه المدارس  ولكنها ل تحتوي عىل مخت�ب

بية والتعليم، كما انها تخضع  العتماد بشكل كامل من قبل وزارة ال�ت

ف والأنظمة بالضافة اىل نفس الكتب وطرق التعلم  لنفس القوان�ي

المعتمدة شأنها شأن جميع المدارس العامة العراقية الأخرى. تتم ادارة 

ف من نفس المحافظة. هذه المدارس من قبل مدراء عراقي�ي

ي 
ف �ف ف السوري�ي وبحلول شهر تموز من عام 2013، انخفض عدد الالجئ�ي

هذه المخيمات اىل 2,408. ويشمل هذا العدد 531 أرسة مع 486 طفل 

ف  ي عدد الالجئ�ي
اجع �ف ف 6 اىل 12سنة. يرتبط هذا ال�ت اوح أعمارهم ب�ي ت�ت

ي وطنهم. )ب( الأنظمة 
ي �ف بعدة عوامل هي: )أ( استعادة الهدوء النس�ب

ي 
ي تحظر حركتهم خارج المخيم، )ج( المناخ الصحراوي القا�ي �ف

ال�ت

ي فصل 
د القارس �ف ي فصل الصيف وال�ب

المخيم مع الحرارة الشديدة �ف

ف اىل العودة اىل  الشتاء. لقد دفعت هذه العوامل بالعديد من الالجئ�ي

ي مخيم واحد 
ف �ف ديارهم. ونتيجة لذلك قامت السلطات بتوحيد المخيم�ي

ف المدارس الأربعة  ونقلته اىل موقع آخر. تم اغالق ثالث مدارس من ب�ي

ي فقط وبذلك ترك الأطفال 
ووفرت الخدمات المتبقية التعليم البتدا�أ

ة من دون تعليم. ف 12 اىل 17 سنة بصورة كب�ي اوح أعمارهم ب�ي الذين ت�ت

كشفت المقابالت مع مدراء المدارس أن العدد الكب�ي من الطالب 

ي بداية العام الدرا�ي 2012 / 2013 قد تضائل اىل أقل 
الذين سجلوا �ف

من النصف طوال العام. فعىل سبيل المثال، انخفض عدد الطالبات 

ي من 600 طالبة اىل 210 طالبة. وبالمثل، 
ي المخيم الثا�ف

المسجالت �ف

ي المخيم الأول 425 طالب اىل 198 طالب.
انخفض عدد الطالب �ف

ي محافظة النبار هي نفس 
ان المناهج الدراسية الرسمية المستخدمة �ف

ي تختلف قليال عن 
ي وافقت عليها الحكومة العراقية وال�ت

المناهج ال�ت

المناهج الدراسية السورية. بالضافة اىل ذلك ان اللغة العربية هي 

ي كال البلدين ولكن وجدت بعض الختالفات 
اللغة الرسمية للتدريس �ف

ي طريقة تنظيم الدروس وتقسيم المحتوى. وأفاد جميع الطالب 
�ف

ي مناقشات المجموعة المحورية من اجل هذه الدراسة 
الذين شاركوا �ف

ي العراق أسهل بالمقارنة مع نفس المواد 
أنهم يجدون المواد الدراسية �ف

ي سوريا. ومع ذلك يربط الطالب ضعف مستويات 
ي تدرس �ف

الدراسية ال�ت

ي 
ي العراق بالمقارنة مع المتحانات �ف

أدائهم بصعوبة المتحانات �ف

ي عانوا منها نتيجة لعدم قبول 
سوريا. وذكر الطالب أيضا الضغوط ال�ت

ي أنهم لن يحصلوا عىل أية وثائق رسمية 
سجالتهم المدرسية مما يع�ف

نتيجة لتعلمهم. لقد أدى هذا الوضع اىل اضعاف دوافعهم وتعزيز 

موقف الالمبالة عند الذهاب اىل المدرسة.

ي الدراسة اىل فعالية 
ف الذين شاركوا �ف ف السوري�ي أشار معظم المعلم�ي

المناهج الدراسية العراقية وبساطتها وقلة تعقيدها، والذي يرون انه امر 

مساعد عىل تأقلم الطالب بالنظر اىل احتياجاتهم النفسية والجتماعية. 

ف الطالب وعدم  ي معدلت الحضور ب�ي
وأفاد المعلمون أيضا اىل تد�ف

ها المعلمون عوامال  ي يعت�ب
امهم بساعات الدوام المدر�ي وال�ت ف ال�ت

تؤدي اىل أنخفاض مستويات أدائهم. توفر المدارس بعض المساعدة 

للطالب من خالل تقديم دروس الدعم وبشكل دوري بالضافة اىل اعداد 

ية. كذلك تم تنظيم  ف ي تكون غالبا باللغة النجل�ي
ملخصات للدروس وال�ت

المدارس الصيفية للطالب من اجل تقديم المسابقات الثقافية وورش 

العمل الفنية الخاصة مثل التدريب عىل صيانة الهواتف النقالة.

تقدم المنظمات النسانية والمنظمات غ�ي الحكومية العديد من 

فيهية والثقافية فضال عن تقديم الدعم النفسي للطالب  الأنشطة ال�ت

بهدف مساعدتهم عىل التأقلم. كذلك تقدم منظمة اليونيسف الدعم 

النفسي للطالب من خالل الدراما أو الم�ح بالضافة اىل تنظيم 

ي الوقت ذاته تقوم أيضا بارسال الفرق الطبية وتنظم 
المسابقات، و�ف

ب. وبالمثل تقوم كل من المدارس والمنظمات  توف�ي المياه الصالحة لل�ث

غ�ي الحكومية بتنظيم المسابقات الثقافية للطالب. كذلك يوفر الهالل 

ي برنامجا لتقديم الدعم النفسي ولكن ل توجد أية برامج 
الأحمر العرا�ت

لتقديم الدعم لالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة أو الأطفال الذين 

ي دراستهم. كما انه ل توجد أية مرافق 
يحتاجون اىل مساعدة اضافية �ف

ي المخيمات. وعالوة عىل 
ي لالأطفال الصغار �ف

لمرحلة التعليم قبل البتدا�أ

فيهية وبرامج تقديم الدعم النفسي والجتماعي  امج ال�ت ذلك، تقترص ال�ب

ف  عىل المخيمات ومدارسها وذلك عىل الرغم من الحاجة القائمة ب�ي

ي مدارس أخرى خارج المخيمات.
ف �ف ف الآخرين الملتحق�ي الطالب السوري�ي

بيئة التعلم. عىل الرغم من عدم توف�ي امتحانات الصف 9 و 12 خالل 

ي حكومة اقليم كردستان )بسبب عدم 
العام الدرا�ي 2012 / 2013 �ف

ف من سوريا بعد اىل حكومة اقليم كردستان  ف المتدفق�ي وصول الالجئ�ي

ي معدل النجاح 
ي ذلك الوقت( وجدت الدراسة ان هناك انخفاض �ف

�ف

ي 
ي �ف

ف الطالب الذين تمكنوا من الوصول اىل امتحان البكالوريا النها�أ ب�ي

ي المخيم 
ف الـ 35 طالبا الذين سجلوا لالمتحان �ف محافظة الأنبار. فمن ب�ي

ي ذلك 
الأول، أدى المتحان 24 طالبا فقط ولم ينجح أي منهم �ف

، أدت  ي
ي المخيم الثا�ف

ف 42 طالبة سجلت لالمتحان �ف المتحان. ومن ب�ي

المتحان 13 طالبة فقط ونجحت 4 طالبات فقط.

العراق
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ي المخيمات 
وكما تمت الأشارة من قبل، يتم اعداد المدارس الموجودة �ف

ي محافظة الأنبار عىل شكل كرفانات. تتبع هذه المدارس 
الواقعة �ف

ها بطريقة مماثلة  ف المناهج الدراسية العراقية الأساسية ويتم تجه�ي

للمدارس العراقية الأخرى )فيها ساحات رياضية واماكن مخصصة للفنون 

ات( ولكنها غ�ي مجهزة بأجهزة  ولكن ل توجد فيها مكتبات أو مخت�ب

الكمبيوتر مثل المدارس العراقية الأخرى. تتجاوز الفصول الدراسية 

ي تبلغ 30 طالبا بكث�ي حيث انها تتجاوز الـ 50 
قدرتها الستيعابية وال�ت

طالبا. تقدم الحكومة الكتب المدرسية والوجبات الغذائية اليومية 

ف تقدم منظمة اليونيسف القرطاسية  ي ح�ي
ي المدارس الثالث �ف

للطالب �ف

ي هذه المدارس. لقد شدد أولياء الأمور عند مقابلتهم 
لجميع الطالب �ف

ورة ارتداء الأطفال للزي المدر�ي كما ذكروا أن عىل أطفالهم  عىل �ف

ي فصل الصيف الحار لأنهم ل 
ي ارتداء المالبس الشتوية �ف

الستمرار �ف

ف أشار  ي ح�ي
اء مالبس أخرى لأطفالهم. �ف يستطيعون تحمل نفقات رسث

ي مدارسهم لقضاء المزيد من الوقت 
الطالب اىل انهم يفضلون البقاء �ف

ي المخيمات حيث 
لأنهم يجدونها أنها أك�ث راحة من الظروف المعيشية �ف

يتم أيوائهم.

وعىل الرغم من أن التعلم يعتمد واىل حد كب�ي عىل كتب المناهج 

ويجي يعمل مع مجالس الآباء  ف ال�ف الدراسية، ال ان مجلس الالجئ�ي

ي حكومة اقليم كردستان عىل 
ي مخيم كوركوسك �ف

ف )PTAs( �ف والمعلم�ي

ي تعزيز تعلم الأطفال )مثل 
تقديم مواد تعليمية يمكن استخدامها �ف

استخدام الدمى(. تقترص هذه المبادرة عىل مخيم واحد حيث يأمل 

ي ثالثة مخيمات أخرى.
ويجي بتكرار تلك المبادرة �ف ف ال�ف مجلس الالجئ�ي

. عندما يتخرج المعلمون من الجامعة  ن المعلمون وتدريب المعلم�ي

ي حكومة اقليم كردستان فأنهم ل يخضعون لأي تدريب قبل أو أثناء 
�ف

ي وزارة 
الخدمة. يقوم المعلمون بتقديم طلب للحصول عىل وظيفة �ف

ي المناطق النائية 
بية والتعليم حيث ينبغي عليهم العمل عادة �ف ال�ت

ف  ف المعلم�ي خالل السنوات الأربع الأوىل من تعيينهم. لقد تم تعي�ي

ايد  ف ف عىل أساس العقود المؤقتة وذلك استجابة للعدد الم�ت السوري�ي

ف باللغة  ف الناطق�ي ي البالد بالضافة اىل الحاجة اىل المعلم�ي
من الطالب �ف

ف ودفع رواتبهم  ف السوري�ي العربية. هذا وتبقى مسالة توظيف المعلم�ي

مسألة خالفية. عندما يتقدم المعلمون السوريون بطلب للحصول عىل 

وظيفة التدريس فانه يطلب منهم أن يقدموا وثيقة تصادق عىل صحة 

ف للتدريس ومن ثم يتم  صدور شهاداتهم الجامعية لثبات انهم مؤهل�ي

بية والتعليم. ة من قبل وزارة ال�ت التعاقد معهم مبارسث

بية والتعليم اجراءا  ف من قبل وزارة ال�ت ف السوري�ي يعت�ب توظيف المعلم�ي

ي مخيمات مثل مخيم كوركوسك، الأمر الذي دفع ببعض 
مطول �ف

ف اىل مغادرة المخيم والبحث عن فرص عمل أفضل خارج  المعلم�ي

ي أيلول من عام 2013، بدأ عدد 
المخيم. عندما بدأ العام الدرا�ي �ف

ي وقت قريب. 
ف بالعمل عىل أمل أن يتم التعاقد معهم �ف من المعلم�ي

ف الحافز  وعندما بدأت عملية التوظيف بالتأخر فقد العديد من المعلم�ي

. اضطرت  ف عىل العمل وسجلت مستويات عالية من تغيب المعلم�ي

ويجي  ف ال�ف ف الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الالجئ�ي مجموعة المعلم�ي

ي مخيم كوركوسك للتدخل 
ف �ف من اجل دعم مجالس الآباء والمعلم�ي

ي أوائل شهر كانون 
ف الذين تغيبوا. و�ف لكي يحلوا محل غالبية المعلم�ي

، وان كانت هناك  ف ا مع المعلم�ي الول من عام 2013 تم التعاقد أخ�ي

ي ربما قامت 
تقارير تفيد بعدم تنفيذ عملية التوظيف بشفافية وال�ت

ي 
ا تم توقيع العقود �ف عىل أساس النتماءات السياسية والمصالح. وأخ�ي

ي من عام 2014 وحصل بعض التقدم فيما يتعلق بسد 
شهر كانون الثا�ف

ي المخيمات 
ف �ف ي عدد المعلم�ي

احتياجات التدريس، ولكن ذكر ان النقص �ف

والمجتمعات المضيفة ل يزال قائما.

منذ شهر كانون الول من عام 2013 علقت الحكومة العراقية دفع 

الرواتب لحكومة اقليم كردستان بسبب الخالف المستمر مع محافظة 

أربيل بشأن مسألة تصدير النفط. وتم أرسال الأموال لتغطية رواتب 

ف دفعت حكومة اقليم  ي ح�ي
ي وشباط من عام 2014 �ف

شهري كانون الثا�ف

كردستان رواتب موظفيها لشهر آذار فقط364. ونظرا للصعوبات المالية 

، قررت وزارة  ف ف الأكراد والعراقي�ي والوضع غ�ي المستقر أصال للمعلم�ي

ف مع عدم  ف السوري�ي بية والتعليم عدم توظيف المزيد من المعلم�ي ال�ت

ف  ف السوري�ي وجود اي دللة واضحة عىل ما سوف يحدث مع المعلم�ي

 المتعاقدين عىل أساس مؤقت. لقد أثارت مسالة إهمال توظيف

ف التساؤلت عن كيفية التعامل مع تعليم الأطفال  ف السوري�ي المعلم�ي

ي المستقبل وخاصة فيما يتعلق بقضايا اللغة العربية كونها 
ف �ف السوري�ي

ف الأكراد الذين يمكنهم  لغة التدريس لأنه يوجد عدد قليل من المعلم�ي

التدريس باللغة العربية.

ة للجدل حيث  ف أيضا مث�ي ف السوري�ي وكانت مسألة دفع رواتب المعلم�ي

ف المتعاقدين مستويات مختلفة من المبالغ وذلك  ان لرواتب المعلم�ي

ف يستلمون  وفقا لمؤهالت كل شخص. وعىل الرغم من أن المعلم�ي

ي حكومة اقليم كردستان ال ان 
بية والتعليم �ف رواتبهم من قبل وزارة ال�ت

ف قد أسفرت  النقاشات المستمرة مع المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي البداية عن تقديمها عرض تغطية نصف تلك الرواتب. وبسبب أفتقار 
�ف

ك فقد  بية والتعليم اىل نظام يقوم بمراقبة هذا التمويل المش�ت وزارة ال�ت

ف تقوم المفوضية السامية  ي ح�ي
انتهى بها الأمر اىل دفع المبلغ كامال �ف

ي 
ف بدفع حواىلي 200 دولر أمريكي بالضافة اىل الراتب �ف لشؤون الالجئ�ي

ي جميع 
ي بانتظام �ف

. وبسبب عدم دفع هذا المبلغ الضا�ف ف مخيم دوم�ي

ف المنظمات الدولية  ف وب�ي ف المعلم�ي المخيمات فقد خلقت التوترات ب�ي

ومما أثار تساؤلت تتعلق بالمساواة. لقد لوحظ وجود تقارير متناقضة 

: حيث ذكر بعض  ي
ي اجريت من اجل البحث الميدا�ف

اثناء المقابالت ال�ت

ف  الشخاص الذين تمت مقابلتهم أن المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ف أشار آخرون اىل  ي ح�ي
قد توقفت عن تقديم الحوافز المالية الضافية �ف

ي مخيم 
ي الغالب �ف

ي بعض المخيمات )�ف
أن دفع الحوافز ل يزال مستمرا �ف

( وبذلك تكون المفوضية قد حافظت عىل المشاعر اليجابية  ف دوم�ي

ف الذين استلموا تلك المبالغ. وبهدف تسوية الوضع، تم  لدى المعلم�ي

بية  ي وافقت عليها وزارة ال�ت
ف وال�ت ف السوري�ي وضع لئحة برواتب المعلم�ي

ين الول من عام 2014. ي ت�ث
والتعليم �ف

ي شباط من عام 2014 وذلك احتجاجا عىل تأخ�ي دفع رواتبهم،
ي كردستان عن العمل �ف

ف �ف ب المعلم�ي لقد ا�ف  364 
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ي محافظة دهوك برنامجا تدريبيا حول طرق 
بية �ف نظمت مديرية ال�ت

بية  ي علم ال�ت
ف )المهارات المطورة �ف ف السوري�ي التدريس لجميع المعلم�ي

. لقد تم  واصول التدريس وتقنيات التعلم( بالضافة اىل الدعم النفسي

ي الدورات والمؤتمرات 
ف �ف ف السلطات المسؤولة عن تعليم السوري�ي تضم�ي

ي حالت الطوارئ. وأكد المعلمون الذين تمت 
من اجل بناء القدرات �ف

ي عن حاجتهم اىل الدعم النفسي 
مقابلتهم خالل البحث الميدا�ف

ي مر بها الطالب. 
والجتماعي لأنهم أيضا مروا بنفس الظروف الصعبة ال�ت

كما تم تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية حول طرق التدريس 

ي المخيمات.
ف �ف وتقديم الدعم النفسي والجتماعي للمعلم�ي

ي محافظة النبار اىل مدارس 
ف �ف محافظة الأنبار. يحرصف الطالب السوري�ي

ف بالضافة اىل  ف السوري�ي المخيم ويتم تدريسهم من قبل المعلم�ي

ي 
ف المتقاعدين. يدرس معلمو التعليم الأسا�ي �ف ف العراقي�ي المعلم�ي

ي العراق يدرسون 
ف أن نظرائهم �ف ي ح�ي

سوريا جميع المواد الدراسية �ف

ي تخصصوا بها فقط. ان هذا التباين هو أمرغ�ي مألوف بالنسبة 
المواد ال�ت

ف والذي يتطلب منهم التعامل مع وجوه مختلفة ومع  لالأطفال السوري�ي

ف  ي مرحلة مبكرة من عملية التعلم. ولكي يتم تعي�ي
أساليب فردية مختلفة �ف

ف فانه يتوقع منهم تقديم وثيقة مصدقة تتعلق بمؤهالتهم  المعلم�ي

ي معظم الحالت يكون الأدعاء أن لديهم المؤهالت الأكاديمية 
ولكن �ف

ي طرق التدريس 
ف تدريبا �ف كافيا للتعاقد معهم. لقد تلقى بعض المعلم�ي

ف  ي حالت الطوارئ. ان المعلم�ي
وعىل كيفية التعامل مع الطالب �ف

ي مخيم القائم )باستخدام 
ف هم المسؤولون عن التدريس �ف السوري�ي

ف يغطي المعلمون ومدراء المدارس  ي ح�ي
المناهج الدراسية العراقية( �ف

ي 
ي اجتماعي �ف

ف الواجبات الدارية بالدرجة الأوىل. يوجد اخصا�أ العراقي�ي

كل مدرسة وهو المسؤول عن توف�ي الرشاد والدعم للطالب. ان جميع 

ي مدارس المخيمات هم سوريون 
ف �ف ف العامل�ي ف الجتماعي�ي الأخصائي�ي

أيضا.

ف الذين  ف السوري�ي لقد قامت منظمة اليونيسف بدفع الحوافز للمعلم�ي

ين الأول من عام 2012 ولغاية  ي مخيم القائم منذ شهر ت�ث
يعملون �ف

ي أستلمها 
شهر كانون الأول من عام 2013 وهي المبالغ الوحيدة ال�ت

ي عام 2014، تسلمت 
المعلمون مقابل عملهم داخل المخيم. و�ف

ي 
ف �ف ف مهمة دفع حوافز المعلم�ي المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

بية والتعليم أي نوع من أنواع المدفوعات أو  ف لم تقدم وزارة ال�ت ح�ي

المكافأت. تم تصنيف مبالغ الحوافز عىل أنها مبالغ ضئيلة تكفي لتلبية 

ف الأساسية فقط. وبالنظر اىل القيود المفروضة عىل  احتياجات المعلم�ي

ف للبقاء داخل المخيم فلم يكن لديهم وسيلة أخرى  ف السوري�ي المعلم�ي

ي الصف 
ف دخلهم. لقد أثر هذا الوضع سلبا عىل أداء المعلم �ف لتحس�ي

والذي اثر بالمقابل عىل تعليم الطالب.

ف أيضا بعض التحديات، مثل مسافة الـ 30  ف العراقي�ي يواجه المعلم�ي

ي ينبغي عليهم قطعها يوميا للذهاب اىل المخيم. كما تم 
ا ال�ت كيلوم�ت

ي أعقاب 
ف من العمل مؤخرا �ف ف العراقي�ي ت�يح قرابة نصف عدد المعلم�ي

. ف قرار الحد من عدد المعلم�ي

منح الهشادات واالعمتاد  6.4

ي العراق اجتياز المتحانات الشهرية وامتحانات 
يلزم عىل الطالب �ف

ي جميع الصفوف الدراسية 
منتصف العام الدرا�ي والمتحانات النهائية �ف

ف للتخرج  ف لأداء المتحان الوزاري الرسمي. هناك مرحلت�ي ليكونوا مؤهل�ي

ي الصف 9 )بعد 
ي حكومة اقليم كردستان، الأوىل �ف

من النظام التعليمي �ف

ي الصف 12 )بعد اكمال مرحلة 
( والثانية �ف اكمال مرحلة التعليم السا�ي

التعليم الثانوي(. أما بالنسبة للصفوف الدراسية الأخرى فأن هناك 

ي حال رسوب 
. و�ف ي منتصف العام الدرا�ي

امتحانات نهائية وامتحانات �ف

ي فإنه يمكنهم اعادة المتحان 
ي الفصل الدرا�ي الأول أو الثا�ف

الطالب �ف

ي حال تم الرسوب للمرة الثانية فيجب عليهم اعادة السنة 
ي شهر آب و�ف

�ف

الدراسية بأكملها.

ي الصفوف 6 و 9 و 12 )العدادية(.
 هناك ثالثة امتحانات وزارية: �ف

ي اىل الصف 
ف تتبع الصفوف من 1 و 2 و 3 سياسة التقدم التلقا�أ ي ح�ي

�ف

ل وينبغي عليهم  ف ي الم�ف
. يعطى الطالب الواجبات الدراسية لأدائها �ف التاىلي

أداء المتحانات الشهرية وامتحانات منتصف العام الدرا�ي بالضافة 

اىل المتحانات النهائية. ان التقدم اىل الصف التاىلي هي مسألة تلقائية 

ورة حصولهم عىل  بالنسبة للطالب الذين يجتازون المتحان باستثناء �ف

ي 
ي للتخرج من المدرسة �ف

ي تؤهلهم لأداء المتحان النها�أ
الدرجات ال�ت

ف الذين وصلوا اىل سنة التخرج والذين  الصف 12. يسمح للطالب السوري�ي

ي ويتم 
قدموا السجالت المدرسية المطلوبة بأداء المتحان الوزاري النها�أ

ي يحصل عليها الطالب العراقيون.
منحهم نفس الشهادات ال�ت

ي اداء الواجبات 
ف انهم يجدون صعوبة �ف لقد أفاد الطالب السوري�ي

ي ظل ظروف 
ل وان التحض�ي لالمتحانات امر صعب �ف ف ي الم�ف

الدراسية �ف

المخيم والذي يقولون انه يفتقر اىل أهم المتطلبات الأساسية الالزمة 

ي نهاية العام الدرا�ي تلقائيا 
للدراسة. ل يحصل الطالب وأرسهم �ف

عىل تقارير الصف الدرا�ي حيث ينبغي عليهم المطالبة بها من وزارة 

بية والتعليم. وكذلك بالنسبة لنتائج امتحانات الصف 9 و 12 حيث  ال�ت

ل يحصل الطالب تلقائيا عىل أية شهادة ما لم تطلب أرسهم ذلك. ويتم 

ير عند طلب  أعطائهم نسخة أصلية واحدة ويجب عليهم تقديم ت�ب

نسخة ثانية من الشهادة. حيث يمكن ان يكون هذا الجراء مطول365.

ي حكومة اقليم كردستان هي منح الشهادات 
ان احدى القضايا الرئيسية �ف

للتعلم القائم عىل المناهج الدراسية السورية المنقحة. لقد ذكر 

ي محافظة أربيل بتاريخ 25 آذار من عام 2014.
ي حالت الطوارئ �ف

بية والتعليم �ف مقابلة مع منسقي وزارة ال�ت  365
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ي أن أسئلة 
الشخاص الذين تمت مقابلتهم أثناء اجراء البحث الميدا�ف

المتحانات هذه قد تم وضعها من قبل كل مدرسة وان التصحيح 

ف كانت  ي ح�ي
بية المحلية �ف وتدقيق الدرجات قد تم من قبل مديرية ال�ت

امتحانات الصف 12 موحدة. لم تحسم مسألة كيفية اجراء المتحانات 

اف عليه ومنح الشهادات  ي وبالتاىلي الرسث بناءا عىل المنهج الدرا�ي الأجن�ب

ي وقت اجراء هذه الدراسة. كما أفاد 
بناءا عىل نتائج ذلك المتحان �ف

بية والتعليم عند مقابلتهم أن حكومة اقليم كردستان  موظفو وزارة ال�ت

ي 
ف �ف ف الملتحق�ي كانت ستمنح الشهادات الرسمية لجميع الأطفال السوري�ي

المدارس وبغض النظر عن المناهج الدراسية المستخدمة. ومن حيث 

المبدأ فان من شأن هذا الأمر تسهيل عملية اصدار الشهادات لالأطفال 

. ف السوري�ي

ي مدرسة 
وبالضافة اىل ذلك، لقد علق أولياء أمور الطالب عىل ما يرونه �ف

اف تربوي ضعيف والذي عزوه اىل  مخيم القائم بوصفه تقييم وإرسث

ضعف أداء الطالب.

ف حكومة اقليم كردستان والحكومة السورية  ل توجد اتفاقيات رسمية ب�ي

بية  اف بالشهادات التعليمية الممنوحة من قبل وزارات ال�ت بشأن الع�ت

اف بشهادات حكومة اقليم  والتعليم المعنية. وبشكل عام، يتم الع�ت

بية والتعليم  ي وزارة ال�ت
ح مسؤول �ف كردستان عىل المستوى الدوىلي وأق�ت

ي سوريا عندما يعود الأطفال. وقد 
اف بهذه الشهادات �ف أنه سيتم الع�ت

أبرم هذا التفاق أثناء المؤتمر الذي ضم المفوضية السامية لشؤون 

ي شهر كانون الول 
وت �ف ي ب�ي

ف ومنظمة اليونسكو والذي انعقد �ف الالجئ�ي

من عام 3662013.

االستنتاج  6.5

ي حكومة اقليم كردستان 
تتوفر المناهج الدراسية الوطنية الكردية �ف

ف عىل  ية. يحصل الأطفال السوري�ي ف باللغة الكردية والعربية والنجل�ي

المناهج الدراسية الكردية بالنسخة العربية عىل الرغم من الأفتقار اىل 

ي المجتمعات 
ي تستخدم اللغة العربية كلغة للتدريس �ف

المدارس ال�ت

ف  ي ح�ي
. �ف ف ة بالنسبة لالأطفال السوري�ي ي تمثل مشكلة كب�ي

المضيفة وال�ت

ف  ت�ي ي أنشأت داخل المخيمات تعمل بنظام الف�ت
أن جميع المدارس ال�ت

ف من اجل استيعاب أك�ب عدد ممكن من الأطفال لم يكن عدد  الدراسيت�ي

ي تستخدم اللغة العربية 
ية وال�ت ي المناطق الحرصف

المدارس المتوفرة �ف

ف الذين هم خارج المدرسة  كافيا لستيعاب جميع الأطفال السوري�ي

ولذلك فان هناك حاجة اىل توف�ي مدارس جديدة أو وسائل النقل الالزمة 

وخاصة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي من اجل توسيع نطاق المنطقة 

ي تتوفر فيها المدارس المتاحة وأعطاء المزيد من الطالب فرصة 
ال�ت

ي الدرجة الأوىل 
ي �ف

الحضور اىل المدرسة. بما ان توف�ي التعليم الرسمي يأ�ت

ف  ي توف�ي برامج التعليم غ�ي النظامي لالأطفال السوري�ي
فان هناك ندرة �ف

ي الحصول عىل التعليم.
والذي من شأنه أن يساعد عىل توسيع فرصهم �ف

ي البالد، بدأت بعض 
ي شهر كانون الأول من عام 2013 وللمرة الأوىل �ف

و�ف

ي 
ي المخيم باستخدام المناهج الدراسية السورية المنقحة ال�ت

المدارس �ف

ي 
ي أقرها الئتالف الوط�ف

بية والتعليم وال�ت وضعتها الهيئة السورية لل�ت

ي الكتب المدرسية 
ي تركيا. وذكر ان النقص الحاصل �ف

السوري ومقره �ف

ي المناهج. 
المتوفرة باللغة العربية هو السبب الرئيسي وراء هذا التغي�ي �ف

بية والتعليم بعد ذلك بأنهاء هذه الممارسة اعتبارا  ولكن قامت وزارة ال�ت

من العام الدرا�ي 2014 / 2015 وسمحت بتوف�ي واستخدام المناهج 

الدراسية الكردية فقط. لقد خلقت مسألة منح الشهادات الدراسية 

للطالب الذين يستخدمون المناهج الدراسية السورية المنقحة جدل 

ي شهر آذار من عام 2014، قررت 
بية والتعليم. و�ف ي وزارة ال�ت

ساخنا �ف

ا ان تعت�ب المناهج الدراسية السورية كجزء  بية والتعليم أخ�ي وزارة ال�ت

ي للعام الدرا�ي 2013 / 2014 ووافقت عىل 
من نظام التعليم الوط�ف

. ف باستخدام هذا المنهج الدرا�ي المصادقة عىل تعلم الأطفال السوري�ي

ي 
ف عىل أساس العقود المؤقتة �ف ف السوري�ي لقد تم التعاقد مع المعلم�ي

ي 
ايدة من الطالب �ف ف حكومة اقليم كردستان وذلك استجابة لالعداد الم�ت

البالد فضال عن الحاجة اىل الهيئة التدريسية الناطقة باللغة العربية. 

ة  ف ودفع رواتبهم مسألة مث�ي ف السوري�ي ولكن كان توظيف المعلم�ي

ي بغداد دفع الرواتب 
للخالف. لقد علقت السلطات المالية العراقية �ف

لحكومة اقليم كردستان منذ شهر كانون الول من عام 2013 وذلك 

بسبب الخالف المستمر مع محافظة أربيل حول تصدير النفط. ونظرا 

ف غ�ي المستقر  ف الأكراد والعراقي�ي للصعوبات المالية ووضع المعلم�ي

بية والتعليم عدم  ي حكومة اقليم كردستان، قررت وزارة ال�ت
أصال �ف

ف  ف السوري�ي ك المعلم�ي . هذا ي�ت ف ف السوري�ي توظيف المزيد من المعلم�ي

متاكدين من وضعهم بالضافة اىل  المتعاقدين عىل أساس مؤقت غ�ي

ي المستقبل لأن 
ف �ف انه يث�ي تساؤلت حول تعليم الأطفال السوري�ي

ف الذين  ي اعداد المعلم�ي
ي من وجود نقص �ف

حكومة اقليم كردستان تعا�ف

يستطيعون التحدث والتدريس باللغة العربية.

ف الذين يصلون اىل سنة التخرج والذين يقدمون  يسمح لالأطفال السوري�ي

ي 
ي العراق بأداء المتحان الوزاري النها�أ

السجالت المدرسية المطلوبة �ف

 . ف ي يحصل عليها الطالب العراقي�ي
ويتم منحهم نفس الشهادات ال�ت

ي حكومة 
ف �ف لم يتم تنظيم امتحانات الصف 9 و 12 لالأطفال السوري�ي

اقليم كردستان خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013 ولكنها كانت متاحة 

ف  ي محافظة الأنبار حيث تركز الطالب السوري�ي
. و�ف ي العام الدرا�ي التاىلي

�ف

ف  ي عام 2013، كان أداء العدد القليل من الطالب السوري�ي
ي الغالب �ف

�ف

ي ضعيفا.
الذين تمكنوا من الوصول اىل امتحان البكالوريا النها�أ

ف حكومة اقليم كردستان والحكومة  ل توجد اتفاقيات رسمية ب�ي

اف بالشهادات التعليمية. وعموما، ان الشهادات  السورية بشأن الع�ت

ف بها دوليا وان  الصادرة من حكومة اقليم كردستان هي شهادات مع�ت

اف بها عندما يعود  بية والتعليم واثقة من أنه سيتم الع�ت وزارة ال�ت

الأطفال اىل سوريا.

العراق

ي استجابة التعليم 
وت من اجل النظر �ف ي ب�ي

ف ومنظمة اليونسكو �ف ي شهر كانون الأول من عام 2013، تم تنظيم المؤتمر القليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
�ف  366

. ف ف السوري�ي لأزمة الالجئ�ي
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التوصيات  6.6

ي العراق وحكومة اقليم كردستان، ل تزال امكانية الحصول عىل التعليم 
�ف

. ان  ف ي المجتمعات المضيفة تمثل تحديا بالنسبة لالأطفال السوري�ي
�ف

ي المدرسية البتدائية والثانوية الحقيقية الكافية يتطلب 
غياب المبا�ف

ي من 
اتيجيات ال�ت ي الس�ت

الهتمام عىل سبيل الأولوية. ينبغي النظر �ف

ي 
شأنها زيادة التعليم عن طريق إنشاء المدارس العامة المؤقتة �ف

ي المجتمعات المضيفة، بالضافة اىل توف�ي فرص التعلم 
المخيمات أو �ف

ي والبديل مثل برامج تعويض ما فات الطالب من الدروس. 
ا�ف الف�ت

ي حكومة 
هناك برنامج مسبق للتعليم الم�ع والمتوفر باللغة الكردية �ف

اقليم كردستان والذي يمكن توسيعه ليتضمن اللغة العربية.

عىل الرغم من أن هناك العديد من برامج التعليم غ�ي النظامي المتاحة 

ف ولكن من المهم التأكد من أنه يتم تنسيقها مع نظام  لالأطفال السوري�ي

التعليم النظامي. كما ينبغي ان تقدم برامج التعليم غ�ي النظامي 

ف مسارات مؤدية اىل نظام التعليم النظامي. وهذا  لالأطفال السوري�ي

ويجي ومنظمة إنقاذ  ف ال�ف امج المقدمة من قبل مجلس الالجئ�ي يشمل ال�ب

الطفولة عىل سبيل المثال. كما ينبغي منح شهادات التعلم والعتماد 

امج. لهذه ال�ب

ف اىل التعليم المتوفر   ومن المهم جدا ضمان وصول الأطفال السوري�ي

ي 
ي المدارس العامة كما ينبغي ن�ث العنا� النفسية �ف

باللغة العربية �ف

المناهج الدراسية لجميع المدارس والمؤسسات التعليمية العاملة مع 

. ف الأطفال السوري�ي

ف  وعىل العكس من الدول المضيفة الأخرى، فان بإمكان المعلم�ي

ي العراق. وهذه خطوة إيجابية لأنها تسمح بأن يتم 
ف العمل �ف السوري�ي

ف من قبل معلمي بلدهم. ولكن، هناك عدم  تعليم الأطفال السوري�ي

ف وظروف عملهم. هناك حاجة  ف السوري�ي ي دفع رواتب المعلم�ي
انتظام �ف

ف  اىل وضع إطار عمل وانظمة ادارية من اجل توظيف وتمويل المعلم�ي

. ف السوري�ي

اتيجية  ومن اجل رفع مستوى جودة التعليم، هناك حاجة اىل وضع اس�ت

ف  ف السوري�ي ي بهدف تعزيز كفاءات ومهارات المعلم�ي
التطوير المه�ف

. ينبغي عىل السلطات  ف والأكراد الذين يقومون بتدريس الأطفال السوري�ي

كاء  ف وال�ث اكة مع مؤسسات تدريب المعلم�ي ي تعمل بال�ث
التعليمية ال�ت

ف التوجة بهذا نحو الأمام عن طريق إجراء تحليل الحتياجات  الدولي�ي

ي
ي تصميم وتنفيذ برنامج التطوير المه�ف ي يمكن أن ت�ث

ال�ت

ي 
هناك العديد من التحديات المتعلقة بالمناهج الدراسية والعتماد وال�ت

ي تحدد فيما إذا 
ينبغي معالجتها. أول، ينبغي وضع إطار للسياسات ال�ت

كان التعليم القائم عىل استخدام المناهج الدراسية السورية المنقحة 

هو تعليم معتمد وماهو اجراء منح الشهادات لالأطفال الذين يؤدون 

 . المتحانات السورية للصف 12 والقائمة عىل أساس هذا المنهج الدرا�ي

ون  ف أو الذين يحرصف ف الملتحق�ي ثانيا، ينبغي ان يحصل الأطفال السوري�ي

ي المدارس الحكومية عىل الشهادات نتيجة لتعلمهم.
�ف

العراق
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7 مرص

السياق االجمتايع والسيايس  7.1

ف الذين لجأوا اليها بعد اندلع الأحداث  فتحت مرص حدودها للسوري�ي

ة مع  المسلحة. وعىل الرغم من أن مرص ليس لديها أية حدود برية مبارسث

ف فضلوها عىل الدول المجاورة الأخرى  ف السوري�ي سوريا، ال ان الالجئ�ي

ي تكاليف المعيشة فيها. وح�ت وقت قريب، 
ي �ف بسبب النخفاض النس�ب

ف والذين سمح  حافظت مرص عىل سياسة الباب المفتوح مع السوري�ي

ة الدخول.  لهم بدخول البالد من دون متطلبات الحصول عىل تأش�ي

يمنح السوريون حرية الحركة م�ت ما دخلوا اىل مرص، وبإمكانهم العيش 

، عىل الرغم  ف ف السوري�ي ي أي مكان. لم يتم إنشاء أية مخيمات لالجئ�ي
�ف

ي 
ية �ف ي ثالثة مراكز حرصف

من أنه يبدو أنهم يقيمون بصورة رئيسية �ف

القاهرة والسكندرية ودمياط. كانت مرص من ضمن الدول الموقعة عىل 

ف وعىل بروتوكولها بالضافة  اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع الالجئ�ي

ي 
اىل توقيعها عىل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 وال�ت

ي أفريقيا. ولكن لم تضع الحكومة 
ف �ف تتعامل مع مشاكل محددة لالجئ�ي

ي اللجوء، حيث  يع محىلي يتعلق باجراءات التعامل مع طال�ب أبدا أي ت�ث

ف بتسجيل السكان وتمنحهم  تقوم المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

صفة لجئ بالنيابة عن الحكومة367.

وعندما بدأ السوريون بالوصول، بدأت مرص تشهد اضطرابات مدنية 

، ف ي مبارك عن السلطة. ومنذ ذلك الح�ي
 أدت اىل تنحي الرئيس حس�ف

أدى عدم الستقرار السيا�ي الذي رافقه الركود القتصادي اىل أك�ب 

ف  ف بالضافة اىل الالجئ�ي المصاعب القتصادية والجتماعية للمرصي�ي

ي عام 2013، 
. وبعد ان اطاح الجيش بالرئيس محمد مر�ي �ف ف السوري�ي

ي يهيمن عليها السالميون قرارات مواتية 
والذي عرضت حكومته ال�ت

ي مرص أنفسهم هدفا 
ف الذين لجأوا �ف ، وجد العديد من الالجئ�ي ف للسوري�ي

ي تلتها فرض القيود عىل متطلبات 
لخطابات الكراهية والتهديد368، وال�ت

ف  الدخول والقامة. ونتيجة لذلك، أشتدت مشاعر انعدام الأمن ب�ي

ي التوجه السيا�ي للحكومة 
ات �ف . لقد أدت التغ�ي ف ف السوري�ي الالجئ�ي

ي تجديد المرسوم الرئا�ي الذي منح الأطفال 
الجديدة اىل جانب التأخر �ف

ف حق الوصول اىل المدارس العامة اىل ما بعد العام الدرا�ي  السوري�ي
ي المدارس العامة 

ف �ف 2012 / 2013 اىل إيقاف تسجيل الأطفال السوري�ي

للعام الدرا�ي 2013 / 2014.

ف مع وزارة  لقد أحدثت جهود المنا�ة للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي شهر أيلول من عام 
ي السياسات، و�ف

ا �ف بية والتعليم المرصية تغي�ي ال�ت

ف حق الوصول  2013 صدر تعميم وزاري جديد منح الأطفال السوري�ي

المطلق اىل المدارس للعام الدرا�ي 2013 / 3692014.

ف بمعزل عن احتياجاتهم  ل يمكن اعتبار تعليم الأطفال السوري�ي

ف  الأساسية الأخرى. عىل الرغم من أنه يبدو عىل العديد من السوري�ي

ف من الناحية المالية )عىل الأقل عىل  الذين فروا اىل مرص انهم ميسوري�ي

أساس مكان اقامتهم وقدرتهم عىل ارسال أطفالهم اىل المدارس الخاصة 

وقدرتهم عىل تحمل تكاليف رحلة السفر اىل مرص( ولكن لبد ان يكون 

ي مرص 
ء �ف ي سوريا بالضافة اىل الوضع القتصادي السي

لستمرار الأزمة �ف

ي عليهم370. تأث�ي سل�ب

ي مرص. لقد سجل 10,100 لجئ سوري لدى 
ن �ن التحاق الأطفال السوري�ي

ي كانون الأول من عام 2012؛
ف �ف  المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ين الأول من عام  ي شهر ت�ث
ولكن قفز هذا الرقم اىل 122,774 لجئ �ف

ي من عام 2014. 
ين الثا�ف 2013 ثم اىل 140,406 لجئ اعتبارا من شهر ت�ث

 ، ف ف لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي لم يسجل جميع السوري�ي

ي مرص
ف الذين يعيشون �ف  وقد قدرت الحكومة المرصية اعداد السوري�ي

ف 250,000 اىل 300,000 سوري وذلك اعتبارا من شهر أيلول من عام  ما ب�ي

ف الذين هم  2013. وبالتاىلي فانه من المرجح أن يكون عدد أطفال الالجئ�ي

ي سن الدراسة أك�ب مما أشارت إليه السجالت.
�ف

بية والتعليم، تم  ي شهر آب من عام 2013 ووفقا لأرقام وزارة ال�ت
و�ف

ي المدارس العامة أو المدارس 
تسجيل التحاق 12,189 طفل سوري إما �ف

ي من عام 2014 قفز هذا العدد اىل أك�ث 
ي شهر كانون الثا�ف

الخاصة371. و�ف

ف  من 36,000 طفل سوري وهو يمثل نسبة ٪90 من الأطفال السوري�ي

ي شهر تموز من عام 2014، تم تسجيل أك�ث 
ي البالد372. و�ف

ف �ف المسجل�ي

ف بقي حواىلي 300 طفل خارج  ي ح�ي
ي المدارس �ف

من 41,000 طفل سوري �ف

ي شهر كانون الأول من عام 2014 فقد تم تسجيل 
المدرسة373. أما �ف

ي المدارس مع وجود نحو 793 طفل خارج 
41,240 طفل سوري �ف

ي مجال الحصول عىل 
المدرسة )٪2(. عىل الرغم من التقدم الملحوظ �ف

ف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة وخدمات الغاثة الكاثولكية و رسالة، 2013. المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  367

ي 4
ي وسط القتال"، .>news.yahoo.com/syrian-refugees-egypt-swept-turmoil-062400111.html<، تم الدخول �ف

ي مرص �ف
"الالجئون السوريون �ف  368 

حزيران 2014.
ي حزيران من عام 2014 للعام الدرا�ي 2014 / 2015.

تم تجديد هذه السياسة �ف  369

ي الدراسة لتقوم 
ف �ف ف أن 11.5% من مجموع الأفراد المشارك�ي ي اجرتها المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ل توجد بيانات عن عمالة الأطفال. وتكشف المسوحات ال�ت  370

بارسال أطفالها اىل المدرسة ولأسباب مختلفة، ولكن ل تتضمن هذه الأسباب ان الأطفال يعملون.
بية والتعليم ليست دقيقة تماما وذلك بسبب نظام التسجيل التابع لها، وخاصة عىل المستوى المركزي )ولكنها قد تكون  لقد ذكر اثناء المقابالت ان أرقام وزارة ال�ت  371

دقيقة عىل مستوى المدرسة أو الدارة التعليمية(.
. ف ف لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي ف 5 اىل 17 سنة والمسجل�ي اوح أعمارهم ب�ي ف الذين ت�ت تستند النسبة المئوية عىل الأطفال السوري�ي  372

ي المدارس الخاصة والعامة.
ف �ف ف والأطفال الملتحق�ي ف لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي ي سن الدراسة والمسجل�ي

تم حساب جميع الأرقام عىل أساس الأطفال �ف  373
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ةصاخ سرادم
ةماع سرادم

مؤسسة فارد، 2014.  374

ي تستخدم اللغة العربية 
ي مرص ضمن فئات A و B: المدارس الدولية ومدارس اللغة عالية المستوى )فئة A( والمدارس الخاصة العادية ال�ت

تقع المدارس الخاصة �ف  375

)الفئة B(. تحتوي مدينة القاهرة عىل عدد كب�ي من المدارس الخاصة والمتنوعة. ل تتضمن هذه الدراسة تحليال مفصال عن أي نوع من المدارس الخاصة يسجل 

ي المدارس الخاصة اىل وضعهم الماىلي
ي هذه الدراسة كانوا من مدارس الفئة B. ويمكن أن يعزى اللتحاق �ف

ف أطفالهم فيها؛ ولكن، أولئك الذين شاركوا �ف  السوري�ي
ي عام 

ي مدارس اللغة ولكن ليس �ف
ي عام 2013 باللتحاق �ف

ف �ف ولكن أيضا اىل منظور التعليم النوعي الفضل الذي تقدمه هذه المدارس. لقد سمح لالأطفال السوري�ي
ي هذه المدارس(.

ي قد سمح لهم بمواصلة تعليمهم �ف
ي العام الما�ف

2014 )عىل الرغم من أن الذين التحقوا �ف
ي المدارس الخاصة خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014. 

ف �ف ف المنح التعليمية لـ 4,000 طالب سوري الذين كانوا ملتحق�ي لقد دفعت المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  376

بية التعليم. ف ضمن احصائيات وزارة ال�ت وكان هذا العدد يقارب نحو 10% من عدد جميع الطالب السوري�ي
السابق.  377

قليمية لسوريا لعام 2014: تحديث منتصف العام(. ي مرص )خطة الستجابة الإ
ي المدارس العامة �ف

التحق ما مجموعه 18 طفال من ذوي الحتياجات الخاصة �ف  378

ي 
التعليم، توصلت دراسة أجرتها مؤسسة فارد اىل وجود انخفاض �ف

.374 ف ف الأطفال السوري�ي مستوى الحضور ب�ي

ي 
وعىل الرغم من أنه ل يسمح عموما للطالب الأجانب باللتحاق �ف

ي مدارس 
ف باللتحاق �ف المدارس العامة، ال انه سمح للطالب السوري�ي

التعليم العام كحالة إستثنائية. لقد التحق حواىلي ٪10 من الطالب 

ف التحق غالبية الأطفال ي ح�ي
ي المدارس الخاصة375 �ف

ف �ف  السوري�ي

ي نظام التعليم العام خالل العام الدرا�ي 2012/2013 
ف �ف الالجئ�ي

)انظر الشكل 2(376.

ف  ك الذي أجرته المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي أشار التقييم المش�ت

ي شباط من عام 3772013 اىل أن المدارس العامة كانت الخيار المفضل 
�ف

ف  ف وذلك بالرغم من المناخ السيا�ي السائد وتضاءل ح�ي لدى السوري�ي

ي الذي 
ي مرص. وجد اثناء البحث الميدا�ف

ف الموجودين �ف الحماية للسوري�ي

ف  أجري من اجل هذه الدراسة ان ٪77 من اجماىلي عدد الطالب السوري�ي

ون اىل المدارس  ي والثانوي كانوا يحرصف
ي التعليم البتدا�أ

الذين التحقوا �ف

ون اىل المدارس  العامة، بالمقارنة مع نسبة ٪20 منهم والذين يحرصف

ون اىل المدارس المجتمعية.  ف كانت نسبة ٪3 منهم يحرصف ي ح�ي
الخاصة �ف

كما حرصف عدد قليل منهم أيضا اىل مدارس ذوي الحتياجات الخاصة378. 

ي المدارس 
ف )8,671( �ف لقد التحق أك�ث من ثلث عدد الطالب السوري�ي

ي المدارس العامة 
الخاصة بالمقارنة مع 22,249 طالب كان قد التحق �ف

ي وح�ت المرحلة الثانوية( وذلك 
)ابتداءا من مرحلة التعليم قبل البتدا�أ

خالل العام الدرا�ي 2013/2014 )آذار من عام 2014(. 

سياق التعلمي  7.2

ي
ف جميع الدول المشمولة �ف  ان لدى مرص أك�ب نظام للتعليم من ب�ي

هذه الدراسة )يضم 18 مليون طفل(. يشمل التعليم الأسا�ي اللزامي 

ي مرص الصفوف 1 اىل 9 وينقسم اىل المرحلة البتدائية )الصفوف 1 اىل 
�ف

6( والمرحلة العدادية )الصفوف 7 اىل 9( )انظر الجدول 7(. تستخدم 

ي مرحلة التعليم 
سياسة تقديم الطالب اىل الصف الدرا�ي التاىلي تلقائيا �ف

ي لغاية الصف 5. يتم ادارة المتحانات الخارجية من قبل وزارة 
البتدا�أ

ي الصفوف 6 و 9 و 12.
ي تجري �ف

بية والتعليم وال�ت ال�ت

ي ولكن ينبغي عىل أرس الطالب دفع بعض 
ان التعليم العام مجا�ف

ي 
ي تجري �ف

ي الأنشطة )مثل الفنون والموسيقى( ال�ت
الرسوم للمساهمة �ف

ي البالد، فقد تم إعفاء 
المدرسة. ونظرا اىل الوضع القتصادي الحاىلي �ف

جميع الأطفال من دفع هذه الرسوم خالل العام الدرا�ي 2013/2014. 

: المدارس الحكومية أو  ف ف رئيسي�ي ي مرص اىل نوع�ي
يمكن تصنيف المدارس �ف

العامة والمدارس الخاصة )انظر الجدول 8(. 

ن المدارس الخاصة والعامة خالل العام الدراسي 2012/2013 ن ب�ي الشكل 2 توزيع الأطفال السوري�ي

مرص
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مرص

ي
يمرحلة التعليم قبل البتدا�أ

المرحلة الثانويةالمرحلة العداديةمرحلة التعليم البتدا�أ

الصفالسنالصفالسنالصفالسنالصفالسن

4K16G112G715G10

5K27G213G816G11

8G314G917G12

9G4

10G5

11G6

المدارس الحكومية أو العامة

شبه مجانية المدارس العربية 

ية ويتم تدريس اللغة الجنبية الثانية ابتداء من المرحلة العدادية )بدل  ف ي العلوم والرياضيات باللغة النجل�ي
يتم تدريس ماد�ت مدارس اللغات التجريبية 

ي المدارس العربية(.
من المرحلة الثانوية كما �ف

ي المدارس العربية.
ي هذه المدارس وعادة مايكون الطالب فيها أك�ب بسنة واحدة من أقرانهم �ف

ترتفع مبالغ الرسوم الدراسية �ف

ي هذه المدارس خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013 فقط ولكن ليس خالل العام 
ف باللتحاق �ف لقد سمح لالأطفال السوري�ي

الدرا�ي 2013 / 3792014.

المدارس الخاصة

تشبه المدارس العربية ولكنها تكون تحت ادارة خاصة. يتطلب هذا النوع من المدارس دفع الرسوم الدراسية. توفر هذه المدارس  المدارس العادية 
ي الصف الواحد أقل بالمقارنة مع المدارس العامة العربية. كذلك يمكن لدارة 

عادة معاي�ي تعليمية أفضل ويكون عدد الطالب �ف
ية المتقدمة. ف المدرسة الخاصة أن تختار تدريس اللغة النجل�ي

ية. ف ي العلوم والرياضيات باللغة النكل�ي
تدرس هذه المدارس ماد�ت مدارس اللغات 

ي مثل مدارس الأزهر السالمية والمدارس الكاثوليكية.
ان هذه المدارس هي مدارس ذات توجه دي�ف المدارس الدينية 

هناك ثالثة أنواع من المدارس المجتمعية: المدارس المخصصة لالأطفال الذين فاتهم الوقت الدرا�ي ومدارس الفتيات والمدارس  المدارس المجتمعية 
. ي

ي تركز عىل القراءة والكتابة والحساب والتدريب المه�ف
المجتمعية المهنية وال�ت

يطانية والأمريكية والألمانية أو الفرنسية. تدرس هذه المدارس عادة المناهج الدراسية الأجنبية مثل المناهج ال�ب المدارس الدولية 

ي هذه المدارس.
ي بمواصلة تعليمهم �ف

سمح للطالب الذين التحقوا منذ العام الما�ف  379

بية والتعليم عىل كل جانب من  ي جميع الحالت، تسيطر وزارة ال�ت
و�ف

ي يمكنها 
جوانب نظام التعليم تقريبا، بإستثناء المدارس الدولية وال�ت

تطبيق نظامها الخاص بها بعد أن تقوم بالتسجيل لدى الحكومة.

بية والتعليم أنه  . أفادت وزارة ال�ت ف وط التحاق الأطفال السوري�ي رسث

ي 
يتطلب حصول الأطفال عىل تصاريح القامة من اجل اللتحاق �ف

ي 
ي مرص، ولكن الوزارة ل تزال تمنحهم فرصة اللتحاق �ف

المدارس �ف

المدارس ولكن بشكل مؤقت ح�ت يتمكنوا من الحصول عىل جميع الوثائق 

ي نظام 
المطلوبة. لم يتم ادراج الأطفال الذين التحقوا بشكل مؤقت �ف

ي الحصائيات. 
ادارة معلومات التعليم )EMIS( وبالتاىلي ل يتم عدهم �ف

ف  بية والتعليم وب�ي ف بيانات وزارة ال�ت وهذا ما يف� التناقض الحاصل ب�ي

ف الذي تم تسجيله خالل زيارات البحث  العدد الفعىلي لالأطفال السوري�ي

ف أية شهادة  . وبالضافة اىل ذلك، ل يتلقى الطالب المؤقت�ي ي
الميدا�ف

ي حوزتهم الوثائق المطلوبة.
لتحصيلهم العلمي ح�ت تكون �ف

غالبا ما يجعل عدد وأنواع الوثائق المطلوبة امكانية الوصول اىل التعليم 

. قد تتضمن الوثائق  ف صعبة إذا لم تكن مستحيلة عىل الطالب السوري�ي

المطلوبة ترصيح القامة الصادر من الحكومة وشهادة الميالد وجواز 

سفر ساري المفعول أو وثيقة الهوية الوطنية وشهادة المدرسة الأصلية 

ي 
ف �ف من بلد الصدار ورسالة من المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي يطلبها 
ي توف�ي الوثائق ال�ت

ف صعوبات �ف مرص. يواجه الكث�ي من السوري�ي

مسؤوىلي التعليم. ومن اجل التغلب عىل هذه العوائق، أنشأت وزارة 

بية والتعليم اختبار تحديد المستوى لالأطفال الذين ليملكون الوثائق  ال�ت

المطلوبة ح�ت يتمكنوا من الوصول اىل المدرسة والحصول عىل ترصيح 

ي المدرسة.
القامة، بناء عىل تسجيلهم �ف

ي المدارس عىل عدد من العوامل 
ي تواجه اللتحاق �ف

تعتمد التحديات ال�ت

ي تتعلق بقدرة المدرسة الأستيعابية. ان بإمكان مدراء المدارس ان 
ال�ت

يقرروا عدم قبول المزيد من الأطفال اذا كانت مدارسهم أصال مكتظة 

ي مرص
الجدول 8 أنواع المدارس �ن

ي مرص
الجدول 7 نظام التعليم �ن
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ة من الطالب. كما تمت الأشارة اىل التصور السائد ان مستوى  باعداد كب�ي

ي كعامل يثبط مدراء المدارس عن قبول 
ف متد�ف أداء الأطفال السوري�ي

ي مدارسهم. لم يرغب بعض مدراء المدارس بقبول 
ف �ف الأطفال السوري�ي

ف خوفا من ان يؤدي ذلك اىل اضعاف مستوى التحصيل  الأطفال السوري�ي

الأكاديمي لمدارسهم. ومن اجل التغلب عىل هذه المشكلة، قررت بعض 

ف فيها مرتفعا عدم إدراج  ف الأطفال السوري�ي ي يكون ترك�ي
المدارس ال�ت

ف عند تحديد النتيجة الشاملة للمدرسة. قد يؤدي  نتائج الطالب السوري�ي

ي سن بدء اللتحاق 
توقيت الوصول اىل مرص بالضافة اىل الختالفات �ف

ي الصفوف الدراسية. 
ي المدرسة والمناهج الدراسية اىل تأخ�ي الأطفال �ف

�ف

ي المدرسة 
ي التعليم الثانوي �ف

فعىل سبيل المثال، يتم قبول الأطفال �ف

ف خالل الأعوام الدراسية  . لقد تم تأخ�ي الطالب السوري�ي ي صف اد�ف
�ف

2012 / 2013 و2013 / 2014، وبشكل منهجي عام درا�ي واحد لكي 

ي مرص والذي ينص عىل أن 
ي �ف

يتناسب ذلك مع نظام التعليم الوط�ف

ف  الثانوية العامة )التعليم الثانوي العام( يجب أن تكون لمدة عام�ي

380. تم تقليص مرحلة التعليم الثانوي العام اىل الصف 12  ف دراسي�ي

ض أن يكون الأطفال  فقط للعام الدرا�ي 2014 / 2015؛ وبذلك يف�ت

ي العمر 
ي هذا الصف اذا كانوا �ف

ة �ف ف قادرين عىل اللتحاق مبارسث السوري�ي

. ف والصف الصحيح�ي

املناجه الدراسية  7.3

ي المدارس المرصية 
ف �ف المدارس العامة. لأنه يتم قبول الطالب السوري�ي

العامة، فأنهم يتبعون المناهج الدراسية المرصية. لقد تم منح بقية 

ف الذين لم يسمح لهم بالوصول اىل  المهاجرين أو مجموعات الالجئ�ي

ي المدارس 
المدارس العامة الفرصة لتعلم مناهجهم الدراسية الوطنية �ف

ي تدار من قبل المنظمات غ�ي الحكومية. لم يتم 
الخاصة والمدارس ال�ت

اجراء أية تعديالت عىل المناهج الدراسية الوطنية أو اثرائها من اجل 

ف عىل التكامل. وأفاد بعض الأطفال انهم  مساعدة الطالب السوري�ي

ي 
ف المدارس السورية والمدارس المرصية، وخاصة �ف وجدوا اختالفات ب�ي

ياء والكيمياء. ووفقا  ف موضوعات مثل التاريخ والجغرافية والفلسفة والف�ي

ي 
ي أحد مراكز التعليم، ان هذا الختالف هو �ف

ف �ف ف السوري�ي للمعلم�ي

أسلوب التعليم والتعلم أك�ث منه للمحتوى. ان استخدام اللغة العربية 

ية  ف ي التدريس بالضافة اىل استخدام اللغات النجل�ي
كلغة رئيسية �ف

ي 
ف عىل التكامل �ف والفرنسية كلغات ثانية، قد ساعد الأطفال السوري�ي

اف ان تقديم الدروس  نظام التعليم المرصي. ومع ذلك، تم الع�ت

باللهجة المرصية هو تحدي بالنسبة لالأطفال لأنهم غ�ي قادرين تماما 

عىل متابعة وفهم الدروس بهذه اللهجة المختلفة381. ل يفهم الأطفال 

بية والتعليم  ف اللهجة المرصية بسهولة، لذا تخطط وزارة ال�ت السوري�ي

ف  ح فيها المعلم�ي ي ي�ث
طة الفيديو ال�ت ومنظمة اليونيسف تقديم أرسث

ف  ف الدروس باللهجة السورية بهدف مساعدة الأطفال السوري�ي السوري�ي

عىل فهم المحتوى بشكل أفضل، بالضافة اىل تقديم كتيب يضم 

جمة من اللهجة  ي المدرسة والم�ت
المصطلحات الرئيسية المستخدمة �ف

المرصية اىل اللهجة السورية.

ف الذين تم لقائهم خالل البحث  أشار غالبية أولياء الأمور السوري�ي

ي الستجابة لالحتياجات التعليمية لأطفالهم. 
ي اىل التحديات �ف

الميدا�ف

ي 
ي �ف

وبشكل عام هناك تصور ان نظام التعليم المرصي نظام متد�ف

ف كما هو  ا امام تعليم الأطفال الالجئ�ي المستوى مما يشكل عائقا كب�ي

. كما تمت الشارة اىل اكتظاظ الصفوف  ف بالنسبة لالأطفال المرصي�ي

الدراسية عىل انها واحدة من المشاكل الرئيسية. وأوضح الأطفال الذين 

تمت مقابلتهم أنهم لم يتمكنوا من الذهاب اىل المدرسة بشكل منتظم 

بسبب اكتظاظ الفصول الدراسية ونقص المهارات اللغوية. لقد عا�ف 

ي يطلبها مسؤوىلي 
ي توف�ي الوثائق ال�ت

ف من صعوبات �ف الكث�ي من السوري�ي

التعليم من اجل الدخول اىل المدرسة. يعيش العديد من الأطفال بعيدا 

ي الصباح 
ونها لذا عليهم ان يغادروا منازلهم �ف ي يحرصف

عن المدارس ال�ت

، مما يجعل  ف من وسائل النقل العام أو أك�ث الباكر، وان يستقلوا وسيلت�ي

الأطفال عرضة للخطر واىل زيادة قلق أولياء الأمور عىل سالمة أطفالهم 

كما يؤدي هذا أيضا اىل قلة الحضور اىل المدرسة.

ف عىل انها تحديات يواجهها  كذلك تم تسليط الضوء عىل العنف والتمي�ي

ي غالبا ما تكون السبب وراء عدم قدرة الأطفال 
ف وال�ت الأطفال الالجئ�ي

ي هذه الدراسة 
ف �ف عىل الذهاب اىل المدرسة. وأشار الأشخاص المشارك�ي

ف  ف داخل وخارج المدرسة وان الطالب والمعلم�ي اىل ظهور العنف والتمي�ي

 . ف والعصابات هم يعمل عىل ترسيخ واستمرار استخدام العنف والتمي�ي

يشكل تحمل تكاليف التعليم لما بعد المرحلة البتدائية تحديا شائعا 

بالنسبة لالأطفال والأرس السورية، حيث ان الرسوم الدراسية لمرحلة 

ة تحمل ارسال  التعليم الثانوي مرتفعة وغالبا ما تستطيع العوائل الكب�ي

ف فقط اىل المدرسة، وبالتاىلي فان عىل هذه الأرس اتخاذ  طفل أو أثن�ي

قرارات صعبة بشأن َمن من أطفالهم سيكمل تعليمه ح�ت نهاية المرحلة 

غاثة  ي تدعى خدمة الإ
الثانوية382. تقدم المنظمة غ�ي الحكومية ال�ت

383 ولكن تستغرق طلبات  ف ف السوري�ي الكاثوليكية المنح التعليمية لالجئ�ي

ف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة  ي القاهرة بتاريخ 10 نيسان من عام 2014: المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
مقابلة مع موظفي خدمات الغاثة الكاثولكية �ف  380

اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة وخدمات الغاثة الكاثولكية و رسالة، 2013.
ي تضم لهجات مختلفة 

ي جميع البلدان العربية. يتم اعطاء الدروس بما يسمى بالعامية، وال�ت
تتم كتابة الكتب المدرسية باللغة العربية الفصحى، وهو أمر شائع �ف  381

ي ليمكن فهمها جميعا بسهولة.
وال�ت

ف من دفع أية رسوم دراسية خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014. تم إعفاء السوري�ي  382

ي اللجوء عن طريق تقديم المنح التعليمية ليتمكن الطفال من اللتحاق ف وطال�ب ي مرص اىل أك�ث من 10,000 طفل من الالجئ�ي
غاثة المسيحية �ف تصل خدمات الإ  383 

ي
غاثة المسيحية المنح التعليمية بالفعاليات التعليمية غ�ي النظامية والفعاليات الثقافية وال�ت ي والثانوي. تكمل خدمات الإ

ي والبتدا�أ
 بمرحلة التعليم قبل البتدا�أ

ي المنح من التمويل الخاص للمفوضية السامية لشؤون 
ف مع المجتمع المرصي. تأ�ت تتكون من الرحالت الميدانية والندوات من اجل تعزيز تعلم وتفاعل الالجئ�ي

غاثة المسيحية. ف وخدمات الإ الالجئ�ي

مرص
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الحصول عىل المنح التعليمية وقتا طويال ليتم فحصها، وقد أفيد أن 

هذه المنح التعليمية ل تغطي جميع تكاليف التعليم384 كما انها غ�ي 

 . ف ي ل تسجل لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
متاحة لالأرس ال�ت

التعليم غ�ي النظامي. لقد بدأت مراكز التعليم السورية عىل شكل 

ف عىل التأقلم مع  عمل تطوعي غ�ي منظم لمساعدة الأطفال السوري�ي

ي المدارس المرصية. ومع مرور الوقت أصبحت هذه المراكز 
دراستهم �ف

بية والتعليم عليها  مؤسساتية أك�ث عىل الرغم من عدم موافقة وزارة ال�ت

ي الصباح 
ي المدارس العامة �ف

ف رسميا �ف رسميا. يلتحق الأطفال السوري�ي

ي الأسبوع أو عند الحاجة حيث 
ونها إل مرة واحدة �ف ولكنهم ل يحرصف

ي هذه المراكز بدل من ذلك. وهذا من شأنه 
يذهبون اىل المدرسة �ف

ان يتيح لهم فرصة الحصول عىل العتماد الرسمي نتيجة لتعلمهم 

ي النظام الرسمي. وعىل سبيل 
ي المراكز لأنهم يؤدون المتحانات �ف

�ف

ة )وداخل  ف ي مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الج�ي
المثال، يعمل مركز التعليم �ف

ي المركز هم 
ف �ف . ان المعلم�ي ف القاهرة( حاليا كمدرسة للطالب السوري�ي

ف بينما  ف ويوفرون بيئة مألوفة لالأطفال السوري�ي بالدرجة الأوىل سوري�ي

ل يزالون يستخدمون المناهج الدراسية المرصية. وعىل الرغم من أن 

ي 
ي مدينة 6 أكتوبر والقيلوبية لم تكن مرخصة �ف

مراكز التعليم السورية �ف

وقت اجراء البحث، ال انها تقدم الدعم الشامل للتعلم بالضافة اىل 

. وبالضافة اىل الدراسات المنتظمة، ف  الخدمات للطالب السوري�ي

يتم تقديم الأنشطة الالصفية للطالب من اجل تشجيعهم عىل المشاركة 

ي الأنشطة الجتماعية. لقد استفاد حواىلي 2,500 طفل سوري من هذه 
�ف

المراكز خالل العام الدرا�ي 2012 / 2013 وحواىلي 2,000 طفل سوري 

خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014. لقد دعمت منظمة اليونيسف 

ف هذه المراكز، وخاصة مركز نسايم  والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي مدينة 6 أكتوبر. لقد بذلت الجماعات السورية 
الجنة الذي يقع �ف

ي مرص الكث�ي من الجهد لضمان الحصول 
والمنظمات غ�ي الحكومية �ف

ي بمراكز التعليم السورية ولكن من دون نجاح.
اف القانو�ف عىل الع�ت

ي القاهرة كنموذج لمراكز 
لقد تم تجريب احدى المدارس العامة �ف

التعليم. حيث قام المجتمع وبدعم من المفوضية السامية لشؤون 

ة بعد الظهر  ي ف�ت
ف �ف ف بتهيئة واعداد الصفوف لالأطفال السوري�ي الالجئ�ي

ة بعد الظهر لتقديم صفوف  ي ف�ت
لأنه يسمح للمدارس العامة ان تفتح �ف

ف  ي هذه الصفوف من قبل المعلم�ي
. يتم التدريس �ف ي

التعليم التعويىصف

ف كما يتم استخدام المناهج الدراسية المرصية. يكون الأطفال  السوري�ي

ة الصباحية. ان الغرض من  ي الف�ت
ي المدرسة �ف

ف رسميا �ف ف مسجل�ي السوري�ي

ف من أداء المتحانات والحصول عىل  ف الأطفال السوري�ي ذلك هو تمك�ي

ف من قبل وزارة  ف السوري�ي ف بها. ل يتم توظيف المعلم�ي شهادات مع�ت

بية والتعليم ويتم دفع أجورهم من قبل المجتمع. ال�ت

ف أن المنحة التعليمية ينبغي أن تكون كافية لأن الغرض منها هو لتغطية مصاريف النقل والرسوم الدراسية والقرطاسية  تؤكد المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  384

. وتكاليف الزي المدر�ي
تقدم منظمة اليونيسف الدعم لهذه المنظمات غ�ي الحكومية لتقوم بإنشاء رياض الأطفال.  385

براي 2003؛ هارتمان، 2008.  386

ي القاهرة بتاريخ 8 نيسان من عام 2014.
بية والتعليم �ف مقابلة مع مسؤوىلي وزارة ال�ت  387

مرص

نموذج جمصة

ي المدرسة ويؤدون المتحانات الوطنية مع أقرانهم 
ف �ف يلتحق الأطفال السوري�ي

ة بعد الظهر  ي ف�ت
، ولكن يتم تدريسهم المناهج الدراسية المرصية �ف ف المرصي�ي

. وهذا يوفر بيئة ثقافية مألوفة وآمنة لهم مع  ف ف السوري�ي من قبل المعلم�ي
اف الرسمي بتعلمهم. الحفاظ عىل فرصة الحصول عىل الع�ت

. تدير منظمة التضامن المرصية  ن امج الضافية لالأطفال السوري�ي ال�ب

ي مدينة 6 أكتوبر حيث أنها توفر 
غ�ي الحكومية المركز المجتمعي �ف

ية والفرنسية  ف الدعم التعليمي لالأطفال من خالل دورات اللغة )النجل�ي

والألمانية( ومهارات الحاسوب والتصالت. وضعت منظمة التضامن 

وبالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة برنامجا للتعليم الم�ع يدعى فرصة 

ف وإعدادهم لاللتحاق  ي لالأطفال السوري�ي
من اجل تقديم الدعم الضا�ف

ي 
. يتم تدريس الأطفال �ف ي بداية العام الدرا�ي

ي المدارس المرصية �ف
�ف

فصول دراسية متعددة الصفوف باستخدام برنامج مكثف يقوم عىل 

أساس المناهج الدراسية المرصية. وهو برنامج صيفي مكثف يهدف اىل 

ي نظام التعليم النظامي. 
مساعدة الأطفال عىل اللتحاق �ف

لقد تطور نظام التعليم المرصي بطريقة بحيث أصبحت المدارس 

الخاصة والدروس الخصوصية خارج نظام التعليم العام الرسمي هي 

ورية لجتياز المتحانات.  المعيار، كما تعت�ب الدروس الخصوصية �ف

لقد خلقت الدروس الخصوصية الكث�ي من الجدل حول أسباب توسعها 

بية والتعليم  وآثاره عىل نظام التعليم العام386. وبسبب شعور وزارة ال�ت

بالقلق إزاء إتساع ظاهرة الدروس الخصوصية، فقد بذلت الكث�ي من 

ي تعت�ب ممارسة غ�ي 
ي سبيل القضاء عىل هذه الممارسة، وال�ت

الجهد �ف

بية والتعليم الطابع  387. لقد أضفت وزارة ال�ت
ي الوقت الحاىلي

قانونية �ف

ي تبدأ بعد اليوم الدرا�ي
ي عىل الصفوف التعويضية ال�ت

 المؤسسا�ت
ف الذين  ي يقدمها نفس المعلم�ي

لنظام التعليم العام العادي، وال�ت

ي
ة الصباحية. ولاللتحاق �ف ي الف�ت

 يقومون بتدريس الصفوف العادية �ف
 هذه الصفوف التعويضية ينبغي عىل الأرس ان تدفع مبالغ رمزية.

، عىل الرغم من  ف ان هذه الصفوف مفتوحة أيضا لالأطفال السوري�ي

ي إرسال أبنائها بسبب شعورها بالقلق إزاء الساعات 
ددة �ف الأرس تبدو م�ت

ل. ف ي سيقضيها الأطفال خارج الم�ف
الطويلة ال�ت

ي المنطقة تكون 
. وعىل غرار البلدان الأخرى �ف ي

التعليم قبل البتدا�أ

ي إما محدودة أو معدومة. تقدم 
امكانية توف�ي التعليم قبل البتدا�أ

منظمة اليونيسف المساعدة للمنظمات غ�ي الحكومية لتقوم بإنشاء 

ف اللتحاق. تم  رياض الأطفال المجتمعية حيث يمكن لالأطفال السوري�ي

إنشاء 12 روضة مجتمعية لالأطفال خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014.
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ي مرص لتوف�ي خدمات 
المدرسة المجتمعية هي نموذج تم تطويره �ف

ي تقدمها 
ي ل تتوفر فيها الخدمات العامة ال�ت

ي المناطق ال�ت
التعليم �ف

 الحكومة. وعىل الرغم من أنها تعتمد عىل جهود ودعم المجتمع،

ال ان المدارس المجتمعية تقع رسميا تحت مظلة وزارة الشؤون 

ي تحدد المعاي�ي وتتحكم 
بية والتعليم وال�ت الجتماعية وزارة ال�ت

، ولذلك تمنحها العتماد.  ف بالقوان�ي

بيئة التعلم. أفاد الأطفال السوريون عندما تمت مقابلتهم انهم يعانون 

ي استالم الكتب المدرسية 
من الصفوف الدراسية المكتظة ومن التأخر �ف

ي المدارس العامة. عملت كل من منظمة اليونيسف والمفوضية السامية 
�ف

ي 
ي المدارس ال�ت

ف البيئة التعليمية �ف ف معا من اجل تحس�ي لشؤون الالجئ�ي

ف خالل العام الدرا�ي 2013 / 2014.  تضم تجمع كب�ي لالأطفال السوري�ي

ف ببناء ملحقات للفصول  كذلك قامت المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ف قدمت منظمة اليونيسف اللوازم المدرسية والأثاث  ي ح�ي
الدراسية، �ف

ف لحواىلي 100 مدرسة عامة. بالضافة اىل تدريب المعلم�ي

وبالضافة اىل ذلك، ذكر ٪20 من أولياء الأمور الذين تمت مقابلتهم أن 

أطفالهم قد تأثروا من الناحية النفسية سبب الثقافة المدرسية المختلفة 

ي التأقلم مع البيئة الجديدة. كما أشار رئيس مراكز 
ف �ف وأنهم كانوا بطيئ�ي

التعليم السورية اىل نفس القضايا وذكر أن أحد أسباب إنشاء هذه 

ي البلد والبيئة الجديدة فضال 
المراكز كان لمساعدة الطالب عىل التأقلم �ف

ي الحجم. توفر هذه المراكز 
ي صف درا�ي أصغر �ف

عن توف�ي التعليم �ف

أيضا مالحظات ملخصة للدروس بهدف مساعدة الطالب عىل التعلم. 

وعىل الرغم من أن هذه المالحظات الملخصة لم يتم الموافقة عليها 

ي عن الحاجة اىل الدروس الخصوصية. وكما هو الحال 
رسميا، ال انها تغ�ف

ي البلدان المضيفة الخمس، يقوم التعليم عىل أساس الكتاب المدر�ي 
�ف

. ف والذي يشكل مصدر التعلم الوحيد الذي يستخدمه الطالب السوري�ي

وبالضافة اىل الكتب المدرسية الرسمية، يستخدم الأطفال أيضا الكتب 

ي يشار 
ائها وال�ت ي يقوم الطالب ب�ث

ف أو ال�ت ي ينصح بها المعلم�ي
الأخرى ال�ت

إليها عموما عىل أنها كتب خارجية أو كتب إضافية. يحصل الطالب عىل 

هذه المواد لستكمال الكتب المدرسية الرسمية عند التحض�ي لالختبارات. 

ف بأنهم ليسوا معتادين عىل استخدام الكتب  أفاد الأطفال السوري�ي

ائها388.  الخارجية فضال عن أنهم غ�ي قادرين عىل تحمل تكاليف رسث

ف أقل  كما ان هناك اعتقاد شائع بأن الأداء الأكاديمي لالأطفال السوري�ي

. وقد يرجع ذلك اىل أن الأطفال  ف من الأداء الأكاديمي لأقرانهم المرصي�ي

ي المدرسة بعد بدء العام الدرا�ي والذي 
ف قد تم قبولهم �ف السوري�ي

تطلب منهم الدراسة بمفردهم من اجل تعويض ما فاتهم من الدروس 

مما أثر سلبا عىل درجاتهم. حصل حواىلي 2,000 طالب ينتمون اىل مراحل 

ي الدراسة 
ف من المجتمع السوري �ف دراسية مختلفة عىل مساعدة متطوع�ي

ولكن مع ذلك لم يتمكن العديد منهم عىل اجتياز امتحاناتهم.

ف من  . لم يتم توظيف المزيد من المعلم�ي ن المعلمون وتدريب المعلم�ي

ي اعداد 
بية والتعليم المرصية استجابة للزيادة الحاصلة �ف قبل وزارة ال�ت

ف  . لم يتم توظيف المعلم�ي ف ف السوري�ي الطالب بسبب تدفق الالجئ�ي

ي المدارس الحكومية 
ف �ف ف من اجل تدريس الأطفال السوري�ي السوري�ي

لعدة أسباب: أول، صادقت مرص عىل اتفاقية عام 1951 المتعلقة 

ف اىل الخدمات  ف مع التحفظ بشأن مسألة وصول الالجئ�ي بوضع الالجئ�ي

ف  ف المرصي�ي ي عدد المعلم�ي
العامة والتوظيف. ثانيا، هناك فائض �ف

ي 
الذين ينتظرون الحصول عىل فرصة عمل بالضافة اىل النقص العام �ف

ي 
ف للعمل �ف ف السوري�ي موارد وزارة المالية389. ولكن تم توظيف المعلم�ي

ي تديرها المنظمات غ�ي 
مراكز التعليم السورية والمراكز المجتمعية ال�ت

الحكومية والمبادرات الخاصة. وتستمد رواتبهم إما من المنظمات غ�ي 

الحكومية أو المجتمع.

منح الهشادات واالعمتاد  7.4

ي 
أ نظام التعليم المرصي المتحانات النهائية للتخرج من المدرسة �ف يه�ي

الصفوف 6 و 9 و 12. وح�ت العام الدرا�ي 2013 / 2014 لم يكن يحق 

ف  للطالب أداء امتحان الصف 12 إل بعد حضورهم ما ل يقل عن سنت�ي

ي عام 2014 حيث 
ي مرص. ولكن تغ�ي هذا �ف

من مرحلة التعليم الثانوي �ف

أصبح بإمكان الطالب حاليا أداء امتحان الصف 12 بعد حضورهم سنة 

واحدة من المرحلة الثانوية.

بية  ف عىل رأي وزارة ال�ت لقد وافقت المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

والتعليم أن بإمكان الأطفال الحضور وأداء المتحانات الوطنية الموحدة

ط  من دون جلب الوثائق المطلوبة وترصيح القامة الساري المفعول ب�ث

أن يتم حجب النتائج ح�ت يتمكن أولياء الأمور من عىل الحصول عىل 

ترصيح القامة390.

ف  اف بشهادات التخرج من المدرسة من قبل كل من الحكومت�ي يتم الع�ت

اف  المرصية والسورية وذلك بسبب التفاق السابق الملزم بالع�ت

المتبادل بينهما.

ي مكتبة المدرسة.
عادة ما تكون غ�ي متوفرة �ف  388

ي القاهرة بتاريخ 8 نيسان من عام 2014.
بية والتعليم �ف مقابلة مع مسؤوىلي وزارة ال�ت  389

ي كانون الأول من عام 2013 - تقرير عن حقائق التعليم.
ف �ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  390

مرص
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األستنتاج  7.5

ي الوصول اىل المدارس العامة كحالة 
ف الحق �ف لقد منح الأطفال السوري�ي

 ، ف استثنائية ولكنهم واجهوا الصعوبات شأنهم شأن أقرانهم المرصي�ي

ي الموارد المدرسية بالضافة اىل 
وذلك بسبب المدارس المكتظة والنقص �ف

ي المدارس. كما ان هناك تحديات اضافية تتمثل 
ارتفاع مستوى العنف �ف

ي البيئة المدرسية.
ي فهم اللهجة المرصية والتكامل �ف

�ف

لقد تم البدء بأساليب مبتكرة من اجل توسيع نطاق تقديم التعليم 

ي أماكن تعليمية غ�ي نظامية. وبهدف التغلب عىل المشاكل 
النظامي �ف

ي الموارد، 
ي من نقص �ف

ي تعا�ف
المتعلقة بالمدارس المكتظة والمدارس ال�ت

ي المدارس العامة ولكنهم كانوا يحضورونها 
ف �ف التحق الأطفال السوري�ي

ي تديرها المنظمات 
ي المدارس ال�ت

بعد ساعات الفصول الدراسية �ف

ي المراكز المجتمعية. وبهذه الطريقة، يكون قد تم 
غ�ي الحكومية أو �ف

ي نظام التعليم النظامي واتيحت لهم فرصة أداء المتحانات 
تضمينهم �ف

النهائية للسنة الدراسية والتخرج من المدرسة وبذلك يحصلون عىل 

ف بها. يتعلم الطالب  شهادات تصادق عىل تعلمهم ويتم الع�ت

ي أماكن تعليمية مجتمعية/
السوريون المناهج الدراسية المرصية �ف

ف  ف سوري�ي ي بيئة مألوفة ثقافيا وبوجود معلم�ي
المنظمات غ�ي الحكومية �ف

والذين يستخدمون لهجة مألوفة ومفهومة )بالنسبة للطالب(.

ي مرص من اجل تدريس الأطفال 
ف �ف ف السوري�ي لم يتم توظيف المعلم�ي

ي اعداد 
ي المدارس الحكومية وذلك بسبب وجود فائض �ف

ف �ف السوري�ي

انية المحدودة والمسائل القانونية  ف ف فضال عن الم�ي ف المرصي�ي المعلم�ي

ف  ف والعمالة. ولكن تم توظيف المعلم�ي الأخرى المتعلقة بالالجئ�ي

ي تديرها 
ي مراكز التعليم السورية والمراكز المجتمعية ال�ت

ف �ف السوري�ي

المنظمات غ�ي الحكومية والمبادرات الخاصة.

التوصيات  7.6

ف اىل المدارس  وعىل الرغم من أن هناك إمكانية لوصول الأطفال السوري�ي

الحكومية، ال انه يمكن تعزيز ظروف التعلم من خالل تقديم الدعم 

لالأطفال من اجل فهم اللهجة المرصية. ولكن مع ذلك يواجه الأطفال 

ي المدارس العامة. هناك حاجة 
ي التسجيل �ف

ف صعوبات �ف السوري�ي

ف لجميع المدارس والمدراء من  وط التحاق الأطفال السوري�ي لتوضيح رسث

ي ممارسات قبولهم مما يؤثر سلبا عىل اللتحاق. 
اجل الحد من الختالف �ف

ف ولكن  من المهم اجراء اختبار تحديد المستوى لقبول الأطفال السوري�ي

ي يقدم فيها هذا الختبار بالضافة اىل 
ي عدد المرات ال�ت

ينبغي النظر �ف

محتواه بحيث ل يصبح عائقا أمام وصول الأطفال اىل التعليم.

ي توف�ي فرص الحصول عىل 
ان لمراكز التعليم السورية دورا هاما �ف

ف بهذه المراكز وان برامجهما  ف ولكن ل يع�ت التعليم لالأطفال السوري�ي

التعليمية غ�ي معتمدة رسميا. ينبغي وضع إطار عمل من اجل تسجيل 

ي نفس 
امجها التعليمية، و�ف مراكز التعليم غ�ي النظامي ومنح العتماد ل�ب

ي 
ي مناطق أخرى �ف

ي طرق وزيادتها وتكرارها �ف
الوقت هناك حاجة للنظر �ف

ف وحيث توجد قيود عىل قدرات  ف السوري�ي ف الالجئ�ي مرص حيث يرتفع ترك�ي

. ف المدارس العامة لستيعاب الالجئ�ي

عىل الرغم من أهمية زيادة التعليم غ�ي النظامي، ال انه من المهم ايضا 

ف أنظمة التعليم النظامي والتعليم غ�ي  إيالء الهتمام اىل سبل الوصل ب�ي

ورة توضيح كل منها بحيث يستطيع الأطفال  النظامي بالضافة اىل �ف

ف النتقال من مراكز التعليم غ�ي النظامي اىل المدارس العامة.  السوري�ي

ف  ي يحرصف فيها الأطفال السوري�ي
ي الحالت ال�ت

ان هذا مطلوب وخاصة �ف

ة بعد الظهر. ي ف�ت
الصفوف الدراسية التابعة للمنظمات غ�ي الحكومية �ف

ي تحتاج اىل الهتمام من 
هناك العديد من جوانب المناهج الدراسية وال�ت

. أول، هناك حاجة ملحة  ف ف جودة التعليم لالأطفال السوري�ي اجل تحس�ي

ف لكي يتمكنوا من فهم اللهجة  لتوف�ي الدعم اللغوي لالأطفال السوري�ي

ي المدارس العامة. ان الفتقار اىل مثل هذا الدعم يحول دون 
المرصية �ف

تعلم الأطفال وتقدمهم.

ثانيا، ينبغي بذل الجهود لتخفيف العبء الماىلي الذي يواجهه الأطفال 

اء الكتب الخارجية ومصادر التعلم. ف عند اضطرارهم ل�ث  السوري�ي

ف بالمنح التعليمية  كما يجب الأخذ بالعتبار تزويد الأطفال السوري�ي

ة لكي يتمكنوا من تجاوز هذه التكاليف – بالضافة اىل  الضافية الصغ�ي

ها مسبقا. ي يتم توف�ي
برامج المنح التعليمية ال�ت

ي بعض البلدان المضيفة 
، وكما هو الحال �ف ف ثالثا، ذكر الأطفال السوري�ي

ي المدرسة. 
الأخرى انهم يشعورون بانهم تم وصمهم بالخطأ وبالتنمر �ف

ي يتم وضعها لضمان 
يجب أن تكون هناك سياسات تعليمية شاملة وال�ت

ي المدارس العامة.
ف �ف تكامل الأطفال السوري�ي

ي المدارس العامة والمدارس غ�ي 
رابعا، ينبغي إثراء المناهج الدراسية �ف

اعات. كما  ف النظامية لتتضمن التعلم عن عملية بناء السالم وحل ال�ف

ف عىل  ي الحاجات النفسية والجتماعية لالأطفال السوري�ي
ينبغي النظر �ف

ي 
ا، ينبغي النظر �ف وجه الخصوص من اجل إثراء المناهج الدراسية. وأخ�ي

ي مختلف المجالت من اجل تقديم الدعم 
ف �ف ف السوري�ي اك المعلم�ي إرسث

. ف لتعلم الأطفال السوري�ي

ها من الدول المضيفة الأخرى، لديها  ان مرص وعىل العكس من غ�ي

صعوبات أقل فيما يتعلق بالعتماد ومنح الشهادات. هذا بالضافة اىل 

ورة  ي تنص عىل �ف
ف كل من مرص وسوريا وال�ت وجود التفاقية الملزمة ب�ي

ي مرص. كذلك 
ي تم الحصول عليها �ف

اف بالشهادات الدراسية ال�ت الع�ت

ي كيفية تطوير هذا النموذج ضمن سياقات أخرى.
ينبغي البحث �ف

ط  ي المرصي ولكن ال�ث
ف أداء المتحان الوط�ف يستطيع الأطفال السوري�ي

الذي ينص عىل حجب نتائج امتحاناتهم ح�ت يتمكن أولياء أمورهم من 

الحصول عىل ترصيح القامة بحاجة اىل إعادة نظر لأنه يحد من تقدمهم 

ومن المزيد من مسارات فرص التعليم.

مرص



واكلة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني يف الرشق 

األدىن )األنوروا(
U

N
IC

E
F/2014/d’A

ki ©



ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص94
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

واكلة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل  8 
الالجئني الفلسطينيني يف الرشق   

األدىن )األنوروا(  

السياق  8.1

ي 
ف �ف ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي تأسست وكالة الأمم المتحدة لإ

ق الأد�ف )الأونروا( بموجب قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم  ال�ث

ي أعقاب الرصاع 
ي شهر كانون الأول من عام 1949، وذلك �ف

302 )4( �ف

غاثة  ي تنفيذ الإ
ي عام 3911948. تتمثل مهمة الأونروا �ف

ي الإرسائيىلي �ف العر�ب

. تعت�ب الأونروا فريدة من  ف ف الفلسطيني�ي ة وعمل برامج لالجئ�ي المبارسث

 . ف امها الطويل الأمد مع مجموعة واحدة من الالجئ�ي ف نوعها بسبب ال�ت

وقد تم تجديد انتداب/ تفويض الأونروا بشكل متكرر بسبب غياب وجود 

ف  ف الفلسطيني�ي . يعرف الالجئ�ي ف ف الفلسطيني�ي الحل الدائم لوضع الالجئ�ي

ف  عىل أنهم "الأشخاص الذين كان مكان إقامتهم الطبيعي هو فلسط�ي

ة من 1 حزيران من عام 1946 ولغاية 15 أيار من عام 1948،  خالل الف�ت

اع عام 1948"392. ف والذين فقدوا منازلهم وسبل معيشتهم نتيجة ل�ف

 ، ي
ي البداية لحتياجات حواىلي 750,000 لجئ فلسطي�ف

استجابت الأونروا �ف

ف للحصول  ي مؤهل�ي
ف لجئ فلسطي�ف أما اليوم فان حواىلي 5 مالي�ي

ف  ف الفلسطيني�ي عىل خدمات الأونروا393. يعيش نحو ثلث عدد الالجئ�ي

ف  ف به لالجئ�ي ي 58 مخيم مع�ت
ف )أك�ث من 1.5 مليون نسمة( �ف المسجل�ي

ي كل من الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة 
ف �ف الفلسطيني�ي

ف  ف الفلسطيني�ي قية. يش�ي مخيم الالجئ�ي ي ذلك القدس ال�ث
الغربية، وبما �ف

اىل قطعة من الأرض قدمتها الحكومة المضيفة لالأونروا من اجل إيواء 

ف واقامة المرافق فيها. وبالضافة اىل ذلك تحافظ  ف الفلسطين�ي الالجئ�ي

الأونروا عىل وجود المدارس والمراكز الصحية ومراكز التوزيع خارج 

 .394 ف ف الفلسطيني�ي كز الالجئ�ي المخيمات حيث ي�ت

ي مساعدة الأطفال عىل تحقيق 
ورة التعليم �ف وبسبب إدراكها لرصف

إمكانياتهم بشكل كامل، عملت الأونروا لأك�ث من 60 عاما من اجل ضمان 

ف عىل التعليم النوعي.  ف الالجئ�ي حصول جميع الأطفال الفلسطيني�ي

ق الأوسط  ي منطقة ال�ث
ف �ف تشغل الأونروا أك�ب نظام تعليمي لالجئ�ي

 مسجل فيه حواىلي نصف مليون طفل يضم 703 مدرسة و 9 كليات

.395 ف بوية ومعهدان لتدريب المعلم�ي  مهنية وكليتان للعلوم ال�ت

تنقسم مدارس الأونروا الـ 703 اىل 285 مدرسة ابتدائية و 398 مدرسة 

اعدادية )ومن أصل الـ 398 مدرسة اعدادية فان 344 منها تضم مرحلة 

ي أيضا( بالضافة اىل 8 مدارس ثانوية. بلغ اجماىلي عدد 
التعليم البتدا�أ

ي تلك المدارس 424,349 طالب )باستثناء سوريا( 
ف �ف الطالب الملتحق�ي

خالل العام الدرا�ي 2012/2013 وباعداد متساوية تقريبا لكل من 

الولد والفتيات )بنسبة ٪50 لكل منهم(. يتم تشغيل المدارس الـ 703 

ي تعود ملكيتها لالأونروا(، كما 
ي 431 مب�ف )74 مب�ف منها مستأجر والبا�ت

�ف

 .396 ف ف الدراسيت�ي ت�ي تعمل نسبة ٪74 من هذه المدارس بنظام الف�ت

برناجم األونروا للتعلمي  8.2

أسه مدراء  ي المناطق الخمس وي�ت
يتم تشغيل برنامج الأونروا للتعليم �ف

ف عن قيادة عملية ايصال التعليم  ي المسؤول�ي
برنامج التعليم الميدا�ف

نامج فيما  ي وبشكل مبارسث عىل مدراء ال�ب
ف المدير الميدا�ف النوعي. ي�ث

ي المكتب 
بية والتعليم �ف ف مدير ال�ت ف ي�ث ي ح�ي

يتعلق بالمسائل الدارية �ف

الرئيسي عليهم فيما يتعلق بالمسائل التقنية. يتضمن التدريب والتطوير 

ي بالضافة 
ي مراكز تطوير التعليم )EDC( عىل المستوى الميدا�ف

المه�ف

ي 
بوية والآداب �ف ف للتعليم العاىلي وهما: كلية العلوم ال�ت اىل مؤسست�ي

ي تتضمن 
ي منطقة الضفة الغربية )وال�ت

بوية �ف الأردن وكليات العلوم ال�ت

اختصاص "مراكز تطوير التعليم"(397. يقدم برنامج التعليم خطط 

ي تعزز الكرامة والتسامح والهوية 
ف وال�ت ف الفلسطيني�ي الدروس لالجئ�ي

ي شهر أيار من عام 1950.
بدأت الأونروا عملياتها �ف  391

الأونروا: من نحن، >www.unrwa.org/who-we-are<، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.  392

الأونروا: من نحن، >www.unrwa.org/who-we-are<، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.  393

، >www.unrwa.org/palestine-refugees<، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014. ف ف الفلسطيني�ي الالجئ�ي  394

التعليم: قيد العمل، www.unrwa.org/what-we-do/education، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.  395

سياسة الأونروا للمعلم، 2013. ص. 4.  396

السابق.  397
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ف وحقوق النسان فضال عن مساعدتها  ف الجنس�ي الثقافية والمساواة ب�ي

ف عندما  للشباب عىل تطوير المهارات الالزمة ليكونوا أشخاصا ناجح�ي

ة وصعبة398.  ون ضمن بيئة متغ�ي يك�ب

ف  ي لجميع الأطفال الفلسطيني�ي
تقدم الأونروا التعليم الأسا�ي المجا�ف

ف تسع اىل ع�ث سنوات وذلك اعتمادا عىل أنظمة  اوح ب�ي ف ولمدة ت�ت الالجئ�ي

ي المناطق 
ف سلطات البلد المضيف وذلك من خالل مدارسها �ف وقوان�ي

ي تعمل فيها399. تتبع مدارس الأونروا المناهج الدراسية 
الخمس ال�ت

ي تعمل 
ي كل منطقة من المناطق ال�ت

التابعة للبلد / السلطة المضيفة �ف

ي عام 1953 بهدف تسهيل انتقال 
فيها، وذلك كما تم التفاق عليه �ف

الطالب اىل التعليم الثانوي والتعليم بعد الثانوي. وبالضافة اىل ذلك، 

فإنها تدعم الأطفال خارج المدرسة والشباب وذلك من خالل التعليم 

ي 
المستمر المنتظم والقص�ي الأمد وبرامج التدريب عىل المهارات وال�ت

ي التابعة لالأونروا. وبالضافة اىل 
ي مراكز التدريب المه�ف

يتم تقديمها �ف

ذلك، توفر الأونروا الدعم النفسي والجتماعي ومهارات الحياة المتكاملة 

كما انها تحافظ عىل أماكن اللعب والتعلم الآمنة. ان برنامج التعليم 

ف أو من  ف العامل�ي هو أك�ب برامج الأونروا سواء من حيث عدد الموظف�ي

انية المخصصة400. ولكن مع ذلك، ليلتحق جميع الأطفال  ف حيث الم�ي

ف  ي مدارس الأونروا وذلك لعدة أسباب منها بعد المسافة ب�ي
ف �ف الالجئ�ي

ل والمدرسة وتكاليف النقل ونقاط التفتيش العسكرية بالضافة اىل  ف الم�ف

محدودية موارد أولياء المور المالية401.

اكات مع الحكومات المضيفة أمر بالغ الهمية بالنسبة  ان ال�ش

لالأونروا حيث يتب�ف برنامج التعليم الأنظمة والهيكلية التعليمية التابعة 

للحكومات / للسلطات المضيفة وخاصة فيما يتعلق بالمناهج الدراسية 

ف والتوظيف والمحافظة عىل  والكتب المدرسية ومؤهالت المعلم�ي

ف بالضافة اىل بعض المتحانات402. المعلم�ي

ي مدارس الأونروا وفقا للمناهج 
ي قطاع غزة، يتم تقديم التعليم �ف

�ف

 الدراسية التابعة للسلطة الفلسطينية للصفوف من 1 اىل 4039.

تقدم مدارس الأونروا الـ 245 هناك خدماتها لأك�ث من 225,000 طالب 

ي 
ي السنة404. وبالضافة اىل ذلك توفر الأونروا فرصا للتدريب الف�ف

�ف

ي كل 
ي مراكز التدريب الموجودة �ف

ي لحواىلي 1,300 طالب سنويا �ف
والمه�ف

ي تستهدف الطالب ذوي التحصيل العلمي 
من غزة وخان يونس وال�ت

ي والأك�ث فقرا وهشاشة405.
المتد�ف

وقبل ان يتم إطالق برنامج الأونروا للتعليم، أدت سنوات من نقص 

ي غزة اىل إرهاقه حيث كانت نسبة ٪94 من 
تمويل نظام التعليم �ف

. ونتيجة لذلك فقد تأثر تعليم  ف ت�ي المدارس تعمل عىل أساس نظام الف�ت

ي 
ي امتحانات ماد�ت

ي حيث أرتفعت نسب الرسوب �ف الأطفال بشكل سل�ب

ي امتحانات عام 2006، 
الرياضيات واللغة العربية. وعىل سبيل المثال �ف

ي مادة 
ي مادة الرياضيات وأك�ث من ٪40 �ف

رسب نحو ٪80 من الطالب �ف

ي محاولة لعكس هذا التجاه المقلق، قدمت الأونروا 
اللغة العربية406. و�ف

ي تتضمن مناهج حقوق النسان؛ بالضافة اىل 
" وال�ت ف مبادرة "مدارس التم�ي

ثرائية  ي والمواد الإ
توف�ي مواد دعم للطالب ذوي التحصيل العلمي المتد�ف

ف فضال عن تقديم المساعدة للطالب  ف والمتفوق�ي للطالب الموهوب�ي

ي 
ي والوقت الضا�ف

الأك�ث هشاشة والطالب ذوي التحصيل العلمي المتد�ف

ي اللغة العربية والرياضيات407.
لدروس ماد�ت

ف التعليم الأسا�ي للكتابة  وبهدف دعم عمل برنامج التعليم عىل تحس�ي

ي قطاع 
والقراءة والحساب، وضعت الأونروا أيضا قناة تلفزيونية فضائية �ف

امج التعليمية408. لقد بدأت القناة بتقديم  ي تعمل عىل بث ال�ب
غزة وال�ت

ي شهر شباط من عام 2012. واعتبارا من عام 2013، تمكنت 
الدروس �ف

القناة من تقديم 1,050 درسا وذلك اعتمادا عىل المناهج الدراسية 

ية والعلوم  ف ي مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة النجل�ي
السورية �ف

ي عام 2012 و 648 درس 
ولستة صفوف دراسية )تم تقديم 402 درس �ف

ي 
ي عام 2013(. كما أضيفت دروس مادة العلوم للصفوف من 4 اىل 9 �ف

�ف

عام 4092013. يشاهد نحو 200,000 طفل قناة الأونروا بانتظام. ووفقا 

لمسح عام 2012، يعتقد ٪81 من الطالب الذين يشاهدون الدروس 

ي قطاع غزة أن هناك تحسنا 
ي تقدم عىل القناة التلفزيونية �ف

المساعدة ال�ت

ي عام 2013، زار حواىلي 6,736,177 مشاهد 
ي مستوى دراستهم410. و�ف

�ف

قناة الأونروا عىل اليوتيوب، وبزيادة قدرها 19 مرة عن عام 4112012.
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ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

. وبعد انهاء المرحلة البتدائية وبنجاح )ست سنوات دراسية(، ي
. ولذا، فإنه إلزامي ومجا�ف تعت�ب الأونروا التعليم العدادي جزءا ل يتجزأ من مرحلة التعليم الأسا�ي  412 

ف أنها تتضمن  ي ح�ي
ي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان، �ف

ي تتضمن ثالث سنوات دراسية �ف
يتم تقديم طالب الأونروا تلقائيا اىل المرحلة العدادية، وال�ت

اتيجية الأونروا لصالح التعليم 2011 - 2015. ص. 17(. ي الأردن )اس�ت
أربع سنوات دراسية �ف

ي الضفة الغربية، >www.unrwa.org/activity/education-west-bank<، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.
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منظمة اليونيسف، 2012. ص. 14، 16.  414

ي سوريا، >www.unrwa.org/activity/education-syria< تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.
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الأونروا، 2014، ص.5.  416

ي سوريا، >www.unrwa.org/activity/education-syria< تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014؛ الأونروا، 2014، ص.12.
التعليم �ف  417
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ي سوريا، >www.unrwa.org/activity/education-syria< تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.
التعليم �ف  419

بية. ي ضمن برامج الطوارئ التابعة لوزارة ال�ت
ف مواد التعلم الذا�ت كذلك يش�ي اىل الفصل 2، سوريا، بخصوص التنمية، والسبب، واستخدام وتضم�ي  420

ي الضفة الغربية، توفر الأونروا التعليم العدادي ولغاية الصف
 و�ف

ي المدارس العامة. تقوم 
9 فقط412؛ لذا يلتحق طالب المرحلة الثانوية �ف

 الأونروا بتشغيل 99 مدرسة حيث تقدم التعليم لأك�ث من 50,000

ي أك�ث من 1,400 
طالب سنويا. كذلك يستوعب مركزين للتدريب المه�ف

ي تتطلب مهارات بالضافة
 طالب سنويا لتدريبهم عىل الحرف ال�ت

اىل التصنيع413.

ي 
تتعاون الأونروا وعىل نحو وثيق مع السلطة الفلسطينية، كما تشارك �ف

ي المدرسية 
لجان التنسيق الفنية للتعامل مع قضايا مثل الكتب والمبا�ف

ي المناقشات المتعلقة بالمناهج 
. كذلك تشارك الوكالة �ف ف وتدريب المعلم�ي

ي نظام التعليم العام 
الدراسية الفلسطينية الجديدة لجميع الصفوف �ف

ي كل من المدارس العامة والخاصة 
ي عام 2000 �ف

ي بدأ العمل بها �ف
وال�ت

ومدارس الأونروا414.

اع وعىل وجه  ف ي سوريا، تأثر الالجئون الفلسطينيون الشباب من ال�ف
�ف

الخصوص الطالب. وبسبب وجود الغالبية العظمى من مدارس الأونروا 

ي عانت من 
، وهي المناطق ال�ت ف ف الفلسطيني�ي داخل مخيمات الالجئ�ي

اع  ف ة، فقد تأثر تعليم الأطفال سلبا. وقبل بدء ال�ف وجود أعمال عنف خط�ي

ف  ت�ي ي سوريا كانت المدارس الـ 118 التابعة لالأونروا تعمل بنظام الف�ت
�ف

ي لحواىلي 67,300 طالب سنويا وبإتباع 
من اجل توف�ي التعليم البتدا�أ

ي الوقت الحاىلي ليتم تشغيل سوى 
المناهج الدراسية السورية. ولكن �ف

ر الذي  42 مدرسة فقط من أصل 118 وذلك بسبب أعمال العنف والرصف

ها من العوامل  أصاب المدارس بالضافة اىل إغالق بعضها فضال عن غ�ي

ات دراسية. كذلك توفر الأونروا  الخرى، كما ان بعضها تعمل ثالثة ف�ت

ي 43 مدرسة عامة وبترصيح 
ة بعد الظهر �ف ي ف�ت

التعليم لبعض الطالب �ف

بية السورية415. من وزارة ال�ت

لقد أجرت الأونروا تحسينات هامة عىل عملياتها الطارئة كذلك قامت 

ي الستجابة لالأزمة 
بتعديل خدماتها بهدف ضمان فاعليتها واستدامتها �ف

ي المدارس 
ي شاب �ف

ي فلسطي�ف
السورية416. يلتحق حواىلي 44,000 لج�أ

ي سوريا، وهو مايقارب ٪70 من نسبة اللتحاق 
التابعة لالأونروا �ف

ي ذلك منظمة 
كاء بما �ف اع. وقد عملت الوكالة مع ال�ث ف قبل بدء ال�ف

ف العرب عىل العديد من  ف الفلسطيني�ي اليونيسف والدارة العامة لالجئ�ي

رين من الأزمة.  اتيجيات من اجل الحد من إرباكات الطالب المترصف الس�ت

ي 
امج التلفزيونية ال�ت ي وال�ب

اتيجيات مواد التعلم الذا�ت وتشمل هذه الس�ت

ي يتم تشغيلها من قطاع غزة 
تبثها المحطة الفضائية التابعة لالأونروا وال�ت

امج الصيفية وتوف�ي وسائل  ها عىل موقع اليوتيوب وال�ب ي يتم ن�ث
أو ال�ت

النقل للطالب لكي يؤدوا المتحانات بالضافة اىل تقديم الدعم النفسي 

.417 ف والجتماعي لكل من الطالب والمعلم�ي

ي مدارسها لضمان الصحة 
كما تخطط الأونروا لبدء برنامج التغذية �ف

ي يمنع الأطفال من الت�ب من 
الغذائية للطالب وكحافز إضا�ف

مة بمواصلة جهودها الصالحية وذلك  ف المدرسة418. ول تزال الوكالة مل�ت

عىل الرغم من الظروف الأمنية السيئة المستمرة. كما أنها أطلقت مؤخرا 

مبادرة تطوير المعلم والقائمة عىل اساس المدرسة بالضافة اىل مبادرة 

امها بتوف�ي التعليم  ف القيادة من اجل المستقبل وذلك بهدف تعزيز ال�ت

ي سوريا419.
ف �ف ف الفلسطيني�ي الأسا�ي عاىلي الجودة لالجئ�ي

ي سوريا جميع الأطفال 
420 �ف

ي
وكذلك يستهدف برنامج التعلم الذا�ت

ف 6 اىل 15 سنة  اوح أعمارهم ب�ي ف والذين ت�ت ف الالجئ�ي الفلسطيني�ي

)الصفوف من 1 اىل 9( وهو برنامج ذو هيكلية فضال عن كونه تشكيلة 

ي المدرسة 
من الموارد التعليمية والذي يمكن تعديله ليتم استخدامه �ف

ي المالجئ )والذي يرتبط بالتعليم 
ف أو �ف ي مواقع الالجئ�ي

ي البيت أو �ف
أو �ف

ها من الأماكن )حيث ل يوجد أي نوع من التصال  غ�ي الرسمي( وغ�ي

ي 
نامج ال انه يعا�ف المبارسث مع الأطفال والأرس(. وعىل الرغم من مرونة ال�ب

ة  من وجود العديد من التحديات مثل: تقليل ساعات التدريس المبارسث

ي منه 
ي يعا�ف

والحضور المتقطع والصعوبات النفسية والجتماعية ال�ت

الأطفال فضال عن ارتفاع معدل الت�ب من المدرسة. هناك حاجة اىل 

اجراء تعديالت منظمة فيما يتعلق بالقدرة الأستيعابية للنظام وبدعم 

ف والطالب وذلك من اجل التغلب عىل تلك المشاكل وبالأخص: المعلم�ي

ف عىل المهارات الأساسية  ك�ي المهارات الأساسية – يجب مواصلة ال�ت  •

مثل القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية.

تنوع أدوات التعلم – ينبغي استخدام أساليب متنوعة من وسائل   •

العالم ومن الكتابة بهدف العمل عىل تلبية احتياجات التعلم 

المختلفة.

ي انتشار مرن لستخدام 
استخدام نهج الوحدات – من المهم تب�ف  •

 كل من المكان والوقت. يجب أن تعزز المواد بعضها البعض

ابطة. بطريقة م�ت

، كما ينبغي  ف هياكل الدعم والتوصيل – ينبغي تحديد دور المعلم�ي  •

 أيضا دعم التعلم وذلك من خالل خطط الدروس

. ي
والتقييم التكوي�ف
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ي منطقة 
ي اجتماع منظمة اليونيسف �ف

ي برنامج الأونروا للتعليم وذلك �ف
، المتخصص �ف تو بيانكوىلي يستند هذا القسم من الدراسة عىل العرض التقديمي الذي قدمه ال�ب  421

ي عمان )نيسان من عام 2014(.
ي الأزمة السورية والذي عقد �ف

اتيجية التعليم �ف ق الأوسط وشمال افريقيا حول اس�ت ال�ث
السابق.  422

ي لبنان، www.unrwa.org/activity/education-lebanon، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.
التعليم �ف  423

ي لبنان، www.unrwa.org/activity/education-lebanon، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.
التعليم �ف  424

ن من سوريا ن الفلسطين�ي ي لالجئ�ي
و�ن لك�ت الموقع الإ

التلفزيون برنامج التعلم التفاعىليالمطبوعات
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العلوم

 المستخدم
والمعلم

 أنشطة برنامج

التعلم التفاعىلي
ركن التحميل

1

2

3

اللغة العربية

الرياضيات

هناك حاجة اىل وجود معرفة مسبقة من اجل استخدام أدوات التعلم 

ي وخاصة المهارات الأساسية لستخدام التكنولوجيا والكمبيوتر 
الذا�ت

ي )تعليم الذات عىل كيفة تعلم 
بالضافة اىل مهارات التعلم الذا�ت

ي تم تبنيها من قبل برنامج التعلم 
المهارات(421. تتضمن الأدوات ال�ت

: ي للمناهج الدراسية السورية )انظر الشكل 3( ما يىلي
الذا�ت

ي المواد الأساسية.
ي المطبوعة �ف

الصفوف 1 اىل 9: مواد التعلم الذا�ت  •

ف عىل القراءة  ك�ي ، مع ال�ت الصفوف 1اىل 3: برنامج التعلم التفاعىلي  •

نت وعىل الأقراص  والكتابة والحساب وهو متوفر عىل شبكة الن�ت

المدمجة.

ي المواد الأساسية 
الصفوف 4 اىل 9: دروس التلفزيون التعليمية �ف  •

ية واللغة العربية والرياضيات والعلوم( ف )اللغة النجل�ي

الألعاب وفيديوات الدعم )تلفزيون تعلم(: وهو متوفر عىل شبكة   •

نت وعىل الأقراص المدمجة422. الن�ت

ي توفر فيها الأونروا التعليم الثانوي 
ان لبنان هي المنطقة الوحيدة ال�ت

ي تسع مدارس423. واجمال، تتمكن مدارس الأونروا الـ 69 من الوصول 
�ف

ي جميع أنحاء البالد. كما تشغل الأونروا 
اىل حواىلي 31,750 طالب سنويا �ف

ي واللذين يتمكنان من الوصول اىل 1,082 
أيضا مركزين للتدريب المه�ف

طالب. وبالضافة اىل ذلك فقد اهتمت الأونروا وبشكل خاص بالتعليم 

الشامل للطالب ذوي الحتياجات الخاصة. تعمل الأونروا عىل تجريب 

ي مدينة صيدا وذلك بالتنسيق 
ف خاص" �ف ف ترك�ي وع " اشخاص خاص�ي م�ث

مع اقسام أخرى تابعة لالأونروا بالضافة اىل المنظمات غ�ي الحكومية. 

وع تنظيم حمالت رفع مستوى الوعي لدى موظفي  ويتضمن الم�ث

ف  المدرسة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع فضال عن بناء قدرات المعلم�ي

من اجل تحديد الطالب ذوي الحتياجات الخاصة وتشكيل "فرق دعم 

ي المدارس"424.
الطالب �ف

وعىل الرغم من أن نظام الأونروا للتعليم يوفر استجابة هامة لآلف 

ف من سوريا ال ان قدرته عىل استيعاب  ف الالجئ�ي الأطفال الفلسطيني�ي

ي عدد الطالب يعت�ب تحديا متناميا. لقد كان من 
الزيادة المستمرة �ف

الصعب التعامل مع النتقال من المنهج الدرا�ي السوري اىل المنهج 

ي مساعدة الأطفال أثناء هذه 
. وبهدف الستمرار �ف ي

الدرا�ي اللبنا�ف

ة الصعبة تعمل الأونروا عىل تعزيز تقديم دعمها النفسي لالأطفال  الف�ت

ي تم تبنيها من اجل المناهج الدراسية السورية
ي وال�ت

الشكل 3 أدوات الأونروا للتعلم الذا�ت
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ي المدارس وذلك من خالل تدريب
ف �ف ف الالجئ�ي  الفلسطيني�ي

ف بالضافة اىل توظيف المزيد من  ف الجتماعي�ي ف والخصائي�ي المعلم�ي

.425 ف ف الجتماعي�ي الخصائي�ي

ي الأردن، فتوفر الأونروا التعليم الأسا�ي لأك�ث من 115,000 
أما �ف

ي الصفوف 4 و 8 و 10 الختبارات 
ي 172 مدرسة. يؤدي الطالب �ف

طالب �ف

ي المواد الأساسية )اللغة العربية واللغة 
الوطنية لمراقبة الجودة �ف

ية والعلوم والرياضيات( والذين يحققون وباستمرار نتائج أفضل  ف النجل�ي

ي المدارس الخاصة والعامة. كذلك تقدم الأونروا 
من بقية الطالب �ف

ية  ف ي مجال التدريس واللغة العربية واللغة النجل�ي
التعليم الجامعي �ف

بوية والآداب. وبناءا عىل  لنحو 1,200 طالب من خالل كلية العلوم ال�ت

ي متناول جميع الطالب فانها تعمل 
ام الأونروا بأن تجعل التعليم �ف ف ال�ت

عىل تطوير برنامج المنح الدراسية ومنح المبالغ المالية لأغراض الدراسة 

نامج سوف يسمح لزمالء  . كما ان هذا ال�ب ف ف لالجئ�ي للطالب الفلسطيني�ي

ة دراستهم،  ة تعادل ضعف ف�ت ي مدارس الونروا لف�ت
الدراسة بالعمل �ف

ي 
ي الحصول عىل المزيد من التعليم و�ف

الأمر الذي سيساعد الطالب �ف

ي المواد 
نفس الوقت سيساعد الوكالة أيضا عىل ملء الوظائف الشاغرة �ف

ي يك�ث عليها الطلب. بالضافة اىل ذلك، تخطط الأونروا 
التدريسية ال�ت

لبدء برنامج مماثل للمنح الدراسية والذي سوف يتم تخصيصه لطالب 

ي 
الدراسات العليا وذلك بهدف ضمان استدامة أعضاء هيئة التدريس �ف

الكلية426.

وح عىل  ف اع وال�ف ف ان مواصلة التعليم أمر حيوي للتخفيف من آثار ال�ف

، كما انه يساعدهم عىل الحتفاظ بإحساس  ف الأطفال والشباب الالجئ�ي

ي حياتهم بالضافة اىل تزويدهم بالمهارات الأكاديمية 
الحياة الطبيعية �ف

ي يحتاجونها ليعيشوا حياة إيجابية ومثمرة. يمكن 
والمهنية والحياتية ال�ت

ف الذين  ف )من سوريا( والأطفال السوري�ي ف الالجئ�ي لالأطفال الفلسطيني�ي

ي الصفوف 
ف من اللتحاق �ف ف الفلسطيني�ي ي مخيمات الالجئ�ي

يعيشون �ف

ي جميع 
ي المدارس الـ 173 التابعة لالأونروا �ف

الدراسية من 1 اىل 10 �ف

أنحاء البالد. لقد عززت مبادرات التوعية ومرونة متطلبات اللتحاق من 

ي المدارس اىل أك�ث من 1,800 طالب. 
ف �ف اجماىلي عدد الطالب الملتحق�ي

ي 
ي المدارس الخاصة أو العامة بما �ف

كما ورد التحاق 1,100 طالب آخر �ف

 "Cyber City" ونية ي مخيم المدينة اللك�ت
ذلك الأطفال الذين يعيشون �ف

 والذين تم نقلهم اىل مدرسة قريبة من قبل منظمة اليونيسف.

ف )من سوريا(  ف الالجئ�ي ل يزال معدل التحاق الأطفال الفلسطيني�ي

ي المدارس والذي يقدر بحواىلي ٪60، ولذلك فانه يتطلب حلول 
منخفضا �ف

ف والذين سيتولون  مستهدفة. لقد قامت الأونروا بتوظيف أربعة أخصائي�ي

ي معالجة العديد من 
ي اجتماعي للمساعدة �ف

مهمة تدريب 173 أخصا�أ

ف  ي تؤثر عىل الأطفال الفلسطيني�ي
المشاكل النفسية والجتماعية ال�ت

ف )من سوريا(427. الالجئ�ي

ي حققها نظام 
نجازات ونقاط القوة ال�ت وعىل الرغم من العديد من الإ

ايد بالحاجة اىل الصالح الشامل  ف الأونروا التعليمي ال ان هناك ادراك م�ت

داخل وخارج الوكالة عىل حد سواء. لقد عززت نتائج الختبارات الواسعة 

ي مستوى 
النطاق لرصد النجازات للوكالة التصور السائد حول تد�ف

ي عام 2011 
الجودة428. وردا عىل ذلك، أطلق برنامج الأونروا للتعليم �ف

ى لالإصالح ولمدة أربع سنوات وذلك بهدف تلبية  اتيجية الك�ب الس�ت

ف الخدمات المقدمة  مطالب نظام التعليم للقرن 21 فضال عن تحس�ي

اتيجية: . وتغطي الس�ت ف ف الالجئ�ي للطالب الفلسطيني�ي

ي 
ف للعمل �ف ف تدريبا جيدا والمتحمس�ي ف المدرب�ي توف�ي المعلم�ي  •

ي منحت صالحيات.
المدارس ال�ت

امكانية وصول جميع الأطفال وبشكل متساوي للتعليم وبغض   •

النظر عن نوع جنسهم وقدرتهم وحالتهم الصحية ووضعهم 

الجتماعي والقتصادي.

ي يمكن لالطفال
توف�ي المناهج الدراسية ذات الصلة وال�ت  • 

الوصول إليها.

بيئة مدرسية وصفية مناسبة.  •

ي ذلك استخدام 
ي تم اعدادها بشكل جيد، بما �ف

مصادر التعلم ال�ت  •

التكنولوجيا الحديثة429.

ي مدارس الأونروا هو جزء ل يتجزأ من 
ان ضمان جودة المناهج الدراسية �ف

اتيجيتها لإصالح التعليم 2011 – 2015. تسعى الأونروا لضمان أن  اس�ت

يكون التعليم الذي تقدمة لطالبها الذين يبلغ عددهم نحو 500,000 

نمائية والقيم والمبادئ والأسباب الأوسع  طالب متوائم مع الأهداف الإ

للمتحدة الأمم.

اتيجية الإصالح، تم وضع إطار عمل الأونروا  وضمن إطار عمل اس�ت

ي المناهج الدراسية )إطار عمل المناهج 
لتحليل وتطبيق الجودة �ن

ي إثراء المناهج الدراسية 
ف �ف الدراسية( بهدف دعم المدارس والمعلم�ي

ات التعليمية لدى الطالب )انظر الشكل 4(430. كما يوفر إطار  والخ�ب

ي جميع 
ي توحيد المعاي�ي المتبعة �ف

عمل المناهج الدراسية عنرصا هاما �ف

ي تعمل فيها الأونروا فضال عن توف�ي فرصة لتحليل وإثراء 
المناطق ال�ت

ي 
المناهج الدراسية للبلد/للسلطة المضيفة. تعمل المناهج الدراسية �ف

: )أ( المناهج الدراسية كما تم تحديدها  ف مدارس الأونروا عىل مستوي�ي

ي من قبل البلدان/ السلطات المضيفة )المناهج 
عىل المستوى الوط�ف

ي توفرها مدارس 
ثرائية ال�ت الدراسية الوطنية(. )ب( مجموعة من المواد الإ

ي المدارس(431. ومن خالل اعتماد 
الأونروا للطالب )المناهج الدراسية �ف

الأونروا لمناهج ومعاي�ي الحكومات المضيفة، فانها تضمن النتقال 

السلس للطالب من مدارسها اىل نظام التعليم العام432.

الأونروا، 2014، ص. 18.  425

ي الأردن، http://www.unrwa.org/activity/education-jordan، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.
التعليم �ف  426

ي – كانون الأول من عام 2014. الأونروا ص. 25.
الستجابة لالأزمة السورية القليمية، كانون الثا�ف  427

اتيجية الأونروا لصالح التعليم 2012 – 2015. ص. 5. اس�ت  428

التعليم: قيد العمل، www.unrwa.org/what-we-do/education، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.  429

ي المناهج الدراسية، ص. 1.
إطار عمل الأونروا لتحليل وتطبيق الجودة �ف  430

ي المناهج الدراسية، ص. 3.
إطار عمل الأونروا لتحليل وتطبيق الجودة �ف  430

الأونروا واليونسكو، 2010، ص. 16.  432

واكلة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األنوروا(
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الأهداف

ي تدعم المناهج الدراسية
القيم ال�ت

مبادئ المناهج الدراسية

كفاءات الطالب

التواصل والقراءة والكتابة   التعلم البناء المواطنةالتفك�ي النقدي والبداعي التعاون

ن عىل ن الناجح�ي  المتعلم�ي
المدى الطويل

نشعور الفلسطينيون بالفخر ن فاعل�ي مواطن�ي ن من أنفسهم شباب واثق�ي

 تحقيق المكانات الكاملة
لكل طالب

از بالهوية الفلسطينية ن ام الطبيعة والبيئة والتنمية الع�ت اح�ت
المستدامة

ام بالعدالة والتسامح  ن الل�ت
 والشمولية والتنوع
وحقوق النسان

ي المناهج الدراسية، ص. 1.
إطار عمل الأونروا لتحليل وتطبيق الجودة �ف  433

ي المناهج الدراسية، ص. 3 - 4.
إطار عمل الأونروا لتحليل وتطبيق الجودة �ف  434

السابق.  435

ي المناهج الدراسية، ص. 4.
إطار عمل الأونروا لتحليل وتطبيق الجودة �ف  436

وبالضافة اىل كونه إطارا لتحليل المناهج الدراسية، يعمل إطار عمل 

المناهج الدراسية كوثيقة مرجعية للسياسات – حيث انها وسيلة لضمان 

كون المناهج الدراسية تجسد قيم الأمم المتحدة بالضافة اىل كونها 

.433
ي
إطارعمل من اجل التطوير المه�ف

سيعمل إطار عمل المناهج الدراسية عىل اضافة النوعية اىل مناهج 

اتيجية  البلد/السلطة المضيفة وذلك من خالل عكس تطلعات اس�ت

ي 
اتيجية اىل المناهج الدراسية ال�ت الأونروا لإصالح التعليم. تتطلع الس�ت

تعمل عىل:

. ف ف الفلسطيني�ي تطوير المكانيات الكامنة لجميع الالجئ�ي  •

ي التعلم والتنمية الشخصية والجتماعية. 
دعم النهج الشموىلي �ف  •

ف مواد التعلم والمهارات والمواقف لتطوير الكفاءات. يجمع ب�ي  •

ي الحصول عىل
يوفر فرص متساوية لجميع الطالب �ف  • 

التعليم النوعي.

بداع. تشجيع التفك�ي النقدي وحل المشكالت والعمل الجماعي والإ  •

ي التعلم النشط الذي يث�ي الخيال ويوسع
ك الطالب �ف ي�ث  • 

من آفاقهم.

اعات والتسامح434. ف تعزيز التعليم حول حقوق النسان وحل ال�ف  •

ي لبنان، أسست الأونروا أيضا لجان عىل المستوى المركزي وعىل 
و�ف

مستوى المنطقة كخطوة تمهيدية لتطبيق إطار عمل المناهج الدراسية. 

كما تم أدخال المعاي�ي والمواد التعليمية والأدوات بالضافة اىل 

ي مجال التعليم، وكان من المقرر أن يتم البدء بتحليل 
ف �ف المتخصص�ي

ي من عام 
ي شهر كانون الثا�ف

المناهج الدراسية استنادا اىل اطار العمل �ف

.4352014

اتيجية  يتما�ث إطار عمل المناهج الدراسية مع جميع مجالت اس�ت

ي بنفس الوقت تعمل عىل دعمه. وهذا يشمل أربع 
إصالح التعليم وال�ت

برامج لالإصالح وأربع مجالت لدعم الإصالح )انظر الشكل 5(:

برامج الإصالح الرئيسية:  •

ف المدرسة تطوير المعلم وتمك�ي  •

التعليم الشامل  •

ي والشباب
ي والمه�ف

التدريب الف�ف  •

المناهج الدراسية وتقييم الطالب.  •

مجالت دعم الإصالح:  •

 )EMIS( البحث والتطوير ونظام ادارة معلومات التعليم  •

الدارة  •

اتيجي والدارة والمشاريع التخطيط الس�ت  •

اكات وتبادل المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ال�ث  • 

والتصالت436.

كة  اتيجية إصالح التعليم عددا من القضايا المتش�ت كما تتضمن اس�ت

ي مدارس الأونروا. ومن القضايا 
المتعلقة بتقديم المناهج الدراسية �ف

. يتطلب  ف ف الجنس�ي ذات الأهمية الخاصة هي الشمول والمساواة ب�ي

ثراء والمفاضلة والتعديل  ي تقديم المناهج الدراسية الإ
النهج الشامل �ف

ي محتوى المناهج والمواد الدراسية والأساليب والتقييم وذلك من اجل 
�ف

الشكل 4 نموذج إطار عمل المناهج الدراسية

واكلة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األنوروا(
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ق الوسط  ي منطقة ال�ث
ي اجتماع شبكة التعليم لمنظمة اليونيسف �ف

ي لالأونروا �ف
ف بونتفراكت، مديرة التعليم �ف تم أخذ الأرقام من العرض التقديمي الذي قدمته كارول�ي  437

ي عمان.
ي عام 2012 �ف

وشمال افريقيا �ف
ي المناهج الدراسية، ص. 4.

إطار عمل الأونروا لتحليل وتطبيق الجودة �ف  438

السابق.  439

ي المناهج الدراسية، ص. 9 – 11.
إطار عمل الأونروا لتحليل وتطبيق الجودة �ف  440

ي قطاع غزة، >www.unrwa.org/activity/education-gaza-strip<، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.
التعليم �ف  441

صالح التعليم اتيجية الأنوروا لإ اس�ت

البحث والتطوير ونظام ادارة 
معلومات التعليم

السياسات القائمة عىل أساس الحقائق  •
البحث  •

ونظام ادارة معلومات التعليم  •
التعليم الشامل

السياسات  •
أدوات التحديد  •

الحتياجات الخاصة  •
ف والصحة والنفسية نوع الجنس�ي  •

المناهج الدراسية وتقييم الطالب
إطار عمل المفهوم  •

الحياد والنصاف  •
اعات والتسامح ف حقوق النسان وحل ال�ف  •

ن تعليم الأونروا تحس�ي

 أنظمة الجودة من اجل
الحصول عىل التعليم النوعي

الدارة
اطار العمل  •

التوجيهات التعليمية الفنية  •
الرصد والتقييم  •

اتيجي والدارة والمشاريع التخطيط الس�ت
كة ات مش�ت مؤرسث  •

الحد الأد�ف من المقاييس  •
اطار عمل الرصد والتقييم  •

ن المدرسة تطوير المعلم وتمك�ي
السياسات  •

التدريب  •

ي
التطوير المه�ف  •

وط الوضع وال�ث  •

ي والشباب
ي والتدريب المه�ن

التعليم الف�ن
الوصول للفئات الهشة  •

ذات الصلة  •

ي
التوجيه المه�ف  •

اكات وتبادل المعلومات  ال�ش
وتكنولوجيا المعلومات والتصالت

اكات ال�ث  •
التصالت  •

تكنولوجيا المعلومات والتصالت  •

تلبية الحتياجات الفردية لجميع الطالب. يتضمن تحليل النوع الجتماعي 

ي المناهج الدراسية القرار وتصنيف السلوكيات والمواقف والممارسات 
�ف

ي تعمل عىل تعزيز 
ها من المواد ال�ت التعليمية والكتب المدرسية وغ�ي

.438 ف ف النوع الجتماعي والتح�ي الفكار النمطية ب�ي

ي 
كة �ف وبالضافة اىل ذلك، هناك العديد من المواضيع الهامة والمش�ت

المناهج الدراسية:

بية البيئية ال�ت  •

تعليم حقوق النسان   •

مهارات الصحة والحياة  •

ي
اث الفلسطي�ف الثقافة وال�ت  •

تكنولوجيا المعلومات والتصالت439.  •

ي يمكن أن تؤثر فيها الأهداف 
ي الشكل 6 الطريقة ال�ت

لقد تم توضيح �ف

والقيم والمبادئ وكفاءات الطالب عىل مناهج البلد/السلطة المضيفة. 

ف نموذج إطار عمل المناهج الدراسية والذي يظهر عىل شكل  حيث يب�ي

شجرة كيف يمكن أن تعمل هذه العنا� مع بعضها عىل تعزيز المنهج 

الدرا�ي الفعال. ففي هذا النموذج تمثل الكفاءات الطالبية جذور 

ي تلك الشجرة. ترتبط 
ف تمثل المواضيع الدراسية الأوراق �ف ي ح�ي

التعلم �ف

ي مناهج البلد/السلطة المضيفة معا عن طريق 
المواضيع الدراسية �ف

ي مناهج الأونروا. يتم ربط كل من الجذور والأوراق، 
ابطة �ف المواضيع الم�ت

وريان لنمو الشجرة معا بواسطة الجذع، والذي يمثل  ان �ف واللذان يعت�ب

المناهج الدراسية المطورة440.

اعات  ف كما وضعت الأونروا أيضا برنامجا لحقوق النسان وحل ال�ف

والتسامح441 بالضافة اىل ميثاق الأمم المتحدة والوثائق الدولية لحقوق 

اتيجية تطوير التعليم. قامت الأونروا  النسان وذلك تماشيا مع اس�ت

اتيجية الأونروا لصالح التعليم437 ابطة لس�ت الشكل 5 المجالت الثمان الم�ت

واكلة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األنوروا(
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اعات والتسامح. ف برنامج الأونروا لحقوق النسان وحل ال�ف  442

اعات والتسامح. ف برنامج الأونروا لحقوق النسان وحل ال�ف  443

ي مجال حقوق النسان )A / 59/525 / REV.1(؛ برنامج الأونروا لحقوق النسان وحل
نامج العالمي للتعليم �ف خطة العمل للمرحلة الأوىل )2009-2005( من ال�ب  444 

اعات والتسامح. ف ال�ف
اعات والتسامح )صفحة واحدة(. ف برنامج الأونروا لحقوق النسان وحل ال�ف  445

سياسة الأونروا للمعلم، 2013، ص. 2.  446

ن  المتعلم�ي

ن عىل  الناجح�ي
المدى الطويل

 شعور
 الفلسطينيون

بالفخر

ن     ن فاعل�ي مواطن�ي

ن  شباب واثق�ي

من أنفسهم

المبادئ والقيم

المناهج الدراسية للبلد المضيف

المناهج الدراسية المحسنة

ي المناهج الدراسية
ابطة �ن كفاءات الطالب و المواضيع الم�ت

ي من خاللها تسعى اىل تعزيز النهج 
بتطوير سياسة حقوق النسان وال�ت

ي التعليم442. ان تعليم حقوق النسان 
القائم عىل الحقوق الموحدة �ف

ف من: ف الالجئ�ي ف الطالب الفلسطيني�ي هو لتمك�ي

التمتع بحقوقهم وممارستها.  •

دعم قيم الأمم المتحدة وحقوق النسان.  •

ان يفخروا بهويتهم الفلسطينية.  •

ي المجتمع العالمي.
ي مجتمعهم و�ف

ي �ف ان يساهموا وبشكل إيجا�ب  •

ي تعت�ب ذات أهمية 
تركز هذه السياسة عىل مبادئ حقوق النسان وال�ت

ي سيتم تطويرها 
ي وتحدد الكفاءات ال�ت

خاصة بالنسبة للسياق الفلسطي�ف

ة دراستهم. كما أنها تتناول الكفاءات ذات  من قبل الطالب طوال ف�ت

اعات والتسامح443. ف الصلة بحل ال�ف

نامج العالمي لتعليم حقوق النسان، تعرف سياسة  وتماشيا مع ال�ب

الأونروا تعليم حقوق النسان عىل أنه "التعليم والتدريب والمعلومات 

ي تهدف اىل بناء ثقافة عالمية لحقوق النسان من خالل تبادل المعرفة 
ال�ت

، فإن سياسة الأونروا  وإكساب المهارات وتشكيل المواقف"444. وبالتاىلي

لحقوق النسان تركز عىل المتعلم وتسمح لعدد من الأساليب ان تقوم 

بإدماج تعليم حقوق النسان ضمن المناهج الدراسية للبلدان المضيفة. 

كة مثل: النوع الجتماعي والشباب  كما أنها تتناول القضايا المش�ت

والحماية والتعليم الشامل لالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة والبيئة 

التعليمية445.

ف لدى الوكالة والذين يبلغ عددهم  ان لمعلمي وموظفي التعليم العامل�ي

ف  ي تقديم التعليم النوعي لالأطفال الفلسطيني�ي
20,000 دورا رئيسيا �ف

اتيجيتها لالصالح، قامت الأونروا بوضع  446. وكجزء من اس�ت ف الالجئ�ي

ي
اث الفلسطي�ن الثقافة وال�ت

الشكل 6 نموذج إطار عمل المناهج الدراسية: المناهج الدراسية المحسنة
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سياسة واحدة متماسكة وموحدة للمعلم447 وذلك بعد أجراء العديد 

ي 
ي المكتب الرئيسي و�ف

ف �ف من الجتماعات المكثفة مع المدراء والموظف�ي

ي تعمل فيها الأونروا448. تتناول سياسة المعلم 
المناطق الخمس ال�ت

ي والدعم المستمر والتدرج 
القضايا المتعلقة بالتوظيف والتطوير المه�ف

ي التعلم عىل أمتداد 
ف عىل المشاركة �ف الوظيفي449. ويتم تشجيع المعلم�ي

حياتهم المهنية؛ وبالضافة اىل ذلك توجد آليات واضحة وشفافة لرصد 

ف وجودة التعليم450. أداء المعلم�ي

ي تقدمه الأونروا لمعلميها:
ي ال�ت

يشمل التدريب والتطوير المه�ف

ف  التدريب أثناء الخدمة – ان تطوير المؤهالت المهنية للمعلم�ي  •

ي المناهج الدراسية 
ات الحاصلة �ف يساعدهم عىل التأقلم مع التغي�ي

ف طرق تدريسهم فضال عن تطوير مهاراتهم التعليمية  وعىل تحس�ي

افية. رسث والإ

ف قبل بدء الخدمة – تقدم الأونروا برنامجا لعداد  تدريب المعلم�ي  •

ف الذين ليس  ف للمعلم�ي ي الخدمة ولمدة عام�ي
ف قبل البدء �ف المعلم�ي

ي تكون هناك حاجة ماسة 
ي المجالت ال�ت

لديهم مؤهالت التدريس �ف

نامج اىل تلبية احتياجات مناطق عمل الوكالة  لهم. ويهدف هذا ال�ب

ف عىل  ف غ�ي الحاصل�ي مثل لبنان والأردن، حيث يتم توظيف المعلم�ي

بية والتدريس451. ي مجال أصول ال�ت
التدريب �ف

ي عام 2009 
تقوم الأونروا باجراء اختبار داخىلي ومنتظم لعملياتها. و�ف

 )MLA( قامت الوكالة بتنفيذ أول اختبار واسع لرصد التحصيل الدرا�ي

ي مواد اللغة العربية 
بهدف توف�ي بيانات مقارنة عن تحصيل الطالب )�ف

والرياضيات للصفوف 4 و 8(. كما يسعى اختبار رصد التحصيل الدرا�ي 

ي يجد فيها الطالب 
)MLA( أيضا اىل تحديد المهارات والمفاهيم ال�ت

اتيجيات العالجية  صعوبات محددة بالضافة اىل دعم تصميم الس�ت

ي أول اختبار رصد التحصيل 
المناسبة. لقد شارك أك�ث من 50,000 طالب �ف

الدرا�ي )MLA( )أك�ث من 10,000 طالب لكل صف درا�ي ومادة 

ي كل 
اك مجموعة واحدة عىل الأقل من كل صف درا�ي �ف دراسية(، مع أرسث

مدرسة تابعة لالأونروا. ومن اجل ربط تحصيل الطلبة بالعوامل السياقية 

ي 
تم جمع المزيد من المعلومات التكميلية من خالل الستبيانات ال�ت

شملت 1,800 معلم و 7,000 طالب.

ي مستوى 
لقد كشف اختبار رصد التحصيل الدرا�ي )MLA( عن تد�ف

التحصيل العام بالمقارنة مع توقعات المناهج الدراسية، حيث كان 

أداء الطالب هو الأد�ف عندما تم ربط فقرات الختبار بسياقات العالم 

. كما كانت هناك  ي التفك�ي
الواقعي أو عندما كانت تتطلب مهارات عالية �ف

ف المدارس ضمن كل منطقة من  ف الأفراد وب�ي أيضا اختالفات هامة ب�ي

مناطق عمل الوكالة، حيث كانت هذه الختالفات أك�ب بكث�ي مما هي 

ف مناطق عمل الوكالة. لقد قدم اختبار رصد التحصيل الدرا�ي  عليه ب�ي

ف التعلم وجودة التعليم بشكل  ف عىل تحس�ي ك�ي )MLA( القوة الدافعة لل�ت

اتيجية الصالح452. عام، بالضافة اىل انه كان الدافع وراء اس�ت

ومنذ إجراء أول اختبار رصد للتحصيل الدرا�ي )MLA( عملت الأونروا 

ي شهر أيار من عام 2013 تم 
ف اختباراتها. و�ف عىل تعزيز وتحس�ي

ي اللغة العربية 
تقديم اختبارات رصد التحصيل الدرا�ي )MLA( لماد�ت

ي كل من 
ي الصفوف 4 و 8 �ف

والرياضيات لعينة تتألف من 64,000 طالب �ف

لبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية. ونظرا لحالة الطوارئ لم يكن 

ف بونتفراكت، مديرة  ي سوريا. ووفقا لكارول�ي
من الممكن اختبار الطالب �ف

ي الأونروا، ان التطبيق الدوري لختبار رصد التحصيل الدرا�ي 
التعليم �ف

)MLA( هو حدث رئيسي وهام لتطور نظام تقييم تعليمي موحد. كما 

ي يمكن من 
ان النتائج ستساعد الوكالة عىل وضع البيانات الأساسية ال�ت

اتيجية إصالح التعليم مع مرور الزمن. خاللها قياس أثر اس�ت

ف  فم الأونروا تقديم اختبار رصد التحصيل الدرا�ي )MLA( كل عام�ي تع�ت

اتيجيتها للرصد والتقييم ومن اجل دعم اتخاذ  وذلك كجزء من اس�ت

ف المستمر للتعليم النوعي453.  القرارات القائم عىل المعلومات والتحس�ي

كما ستساعد نتائج الختبار الأونروا عىل وضع التدخالت المناسبة عىل 

ف أداء الطالب. ي مناطق محددة من اجل تحس�ي
مستوى الوكالة و�ف

سياسة الأونروا للمعلم، 2013، ص. 1 – 2.  447

سياسة الأونروا للمعلم، 2013، ص. 3.  448

سياسة الأونروا للمعلم، 2013، ص. 2.  449

سياسة الأونروا للمعلم، 2013، ص. 8.  450

، >www.unrwa.org/what-we-do/teacher-training<، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014. ف التعليم: تدريب المعلم�ي  451

ق ي منطقة ال�ث
ي اجتماع شبكة التعليم لمنظمة اليونيسف �ف

ي برامج الأونروا للتعليم �ف
بناء عىل العرض الذي قدمه غابرييل بونيه، الخب�ي المتخصص السابق �ف  452 

ي عمان )أيلول(.
ي عام 2012 �ف

الوسط وشمال افريقيا �ف
/www.unrwa.org/newsroom/press-releases ،)2013 ف برنامج التعليم" )تموز "تقييم الأونروا مدى تقدم الطالب من اجل تحس�ي  453 

unrwa-evaluates-student-progress-improve-education-programme، تم الدخول بتاريخ 26 أيار من عام 2014.
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تعلمي الالجئني مضن سياقات  9 
متنوعة  

املقدمة  9.1

ف العديد من التحديات فيما يتعلق  غالبا ما يواجه الأطفال الالجئ�ي

بامكانية حصولهم عىل التعليم النوعي بالضافة اىل حصولهم عىل 

اف الرسمي بهذا التعلم. وكما يظهر الشكل 7، هناك العديد  الع�ت

ي حياة طفل 
من السيناريوهات المختلفة والممكنة "لمنح الشهادات" �ف

لجئ، ح�ت ضمن صف درا�ي واحد من التعليم454. تصبح الشهادة 

عادة مصدر قلق واهتمام خاص عند نهاية المرحلة الدراسية )المرحلة 

البتدائية والمرحلة العدادية والمرحلة الثانوية(455. وعىل الرغم من وجود 

التفاقيات الدولية والمعاهدات والوثائق والعقود القانونية والقائمة 

اف بالتعلم  ي مسألة الع�ت
عىل أساس الحقوق، ال انه ل يوجد انتظام �ف

ومنح الشهادات الدراسية بعد الحصول عىل التعليم. وعالوة عىل ذلك، 

ف من قبل  اف بالتعليم المسبق لالأطفال الالجئ�ي ا ما يتطلب الع�ت كث�ي

وزارة التعليم التابعة لحكومة البلد الأم أو الحكومة المضيفة مفاوضات 

ي حالة وجود الستعداد لخلق 
صعبة تقوم عىل أساس فردي456. وح�ت �ف

ف أو بتعليمهم المسبق، ال ان  اف بمؤهالت الأطفال الالجئ�ي آليات لالع�ت

ي قد تكون هناك حاجة للتغلب عليها،
 عدد من التحديات الفنية ال�ت

مثل: مطابقة مستوى الصف الدرا�ي لأحد النظمة التعليمية مع مستوى 

ي نظام آخر؛ واستيعاب وتقييم ووضع الطالب الذين 
الصف المناسب �ف

ي منتصف 
ي الصف المناسب لهم )�ف

ينقلون عند منتصف المرحلة �ف

ي نصف العام الدرا�ي
 المرحلة البتدائية أو المرحلة العدادية( أو �ف

، سواء كان عند منتصف مرحلة دراسية معينة  ي منتصف العام الدرا�ي
)�ف

أو ل(؛ بالضافة اىل مقارنة المناهج الدراسية من اجل تحديد الختالفات 

وبالتاىلي تحديد متطلبات النتقال من نظام تعليمي اىل آخر457.

458 ن وح ومنح الشهادات التعليمية لالأطفال الالجئ�ي ن الشكل 7 ال�ن

كرك، 2009، ص. 34.  454

كرك، 2009، ص. 36.  455

كرك، 2009، ص. 39.  456

كرك، 2009، ص. 34.  457

تالبوت، 2006، مقتبس من كرك، 2009، ص. 34.  458

التكامل المحىلي

)الالجئون يبحثون عن المزيد من التعليم 
ي بلد اللجوء

أو الوظائف �ف

ن الالجئ�ي

بلد اللجوء

فروا

العودة اىل الوطن الأم

)الالجئون يبحثون عن المزيد من التعليم 
ي البلد الأم

أو الوظائف �ف

الالجئون يبحثون عن المزيد من التعليم 
ي بلد اللجوء

أو الوظائف �ف

ن مخيمات الالجئ�ي

ن إعادة التوط�ي

ي بلد ثالث
الالجئون يبحثون عن المزيد من التعليم أو الوظائف �ف

البلد الأم الذي منه
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ف من أجل الحصول  ف الأطفال الالجئ�ي ولمواجهة هذه التحديات وتمك�ي

بية  عىل الشهادات نتيجة لتعلمهم، فقد وضعت وبدأت وزارات ال�ت

اء  والتعليم ووكالت الأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية وخ�ب

ي جميع أنحاء العالم تشكيلة من 
ف والطالب �ف التعليم والمعلم�ي

ي كان البعض منها فعال وله تأث�ي كب�ي عىل مسارات 
اتيجيات ال�ت الس�ت

 التعليم لآلف من الطالب، وللبعض الآخر منها مزايا اضافية

ي المنفى(؛ بينما كان بعضها أقل 
)بناء قدرات مدراء ومخططي التعليم �ف

نجاحا وأقرص أمدا459.

كما يتضح من دراسات الحالة لالأونروا والأمثلة التالية، ان التحديات 

المتعلقة بمنح الشهادات الدراسية هي تحديات سياسية بقدر ما هي 

تحديات تعليمية. ولذلك، تحتاج حلول الستجابة لحتياجات الطالب 

ي العتبار السياقات السياسية المعقدة والمتباينة. 
والأرس اىل أن تأخذ �ف

وعىل سبيل المثال قد تكون لدى الحكومات المضيفة مخاوف تتعلق 

ددة  بالأمن والستقرار أو الموارد، وبالنتيجة قد تكون تلك الحكومات م�ت

ف بالأنظمة التعليمية للبلد المضيف خوفا من أن  ي ربط الأطفال الالجئ�ي
�ف

ة نزوحهم. قد تعمل الحكومات المضيفة عىل  يؤدي هذا اىل إطالة ف�ت

تشجيع تعليم العودة اىل الوطن الأم، وخاصة إذا كانت مسالة منح 

ف من شأنها  العتماد والشهادات الدراسية نتيجة لتعلم الأطفال الالجئ�ي

ي سوق عمل البلدان المضيفة. كما 
أن تؤدي اىل خلق المنافسة الناجحة �ف

قد ترفض حكومات البلدان الأم تقديم مناهجها وامتحاناتها الخاصة 

ي البلدان المضيفة من اجل تشجيعهم عىل العودة 
ف �ف لالأطفال الالجئ�ي

اىل الوطن460.

األطفال األفغان الالجئني يف باكستان  9.2

ي عام 1979، مما أدى اىل تدفق أعداد 
ي أفغانستان �ف

غزا التحاد السوفي�ت

ي عام 1996 جاءت حركة 
ف الأفغان اىل باكستان. و�ف ة من الالجئ�ي كب�ي

ف  طالبان اىل السلطة، الأمر الذي أدى اىل تدفق موجة أخرى من الالجئ�ي

الأفغان اىل باكستان. ولكن الأزمة تفاقمت أك�ث بعد الغزو الذي قادته 

ي عام 4612001. وعىل الرغم من استمرار حالة عدم 
الوليات المتحدة �ف

ة اىل أفغانستان  الستقرار السيا�ي والقتصادي، حدثت عودة طوعية كب�ي

ي من عام 
ي عام 2002. وبالرغم من ذلك، وبحلول نهاية شهر كانون الثا�ف

�ف

ي من اصل ما يقدر 
2007 سجلت الحكومة الباكستانية 2.16 مليون أفغا�ف

ي البالد462.
ي ل يزالون �ف

بحواىلي 2.4 مليون أفغا�ف

وعىل الرغم من أن هناك بعض المقاومة الثقافية تجاه مسألة تعليم 

ف  ، ال ان الكث�ي من الالجئ�ي ف ف الأمي�ي ف أرس الالجئ�ي الفتيات وبالخص ب�ي

ونه مهما لمستقبل أبنائهم.  الأفغان يمنحون التعليم قيمة ويعت�ب

ي العودة اىل أفغانستان 
ي باكستان تشكل سياسة الحكومة والرغبة �ف

و�ف

. وبسبب أختالف نظام التعليم  ف الخيارات التعليمية لالأطفال الالجئ�ي

ي أفغانستان، يدرس العديد من الطالب 
ا عنه �ف ي باكستان وبشكل كب�ي

�ف

ف المناهج الدراسية الأفغانية463. استجابت لجنة النقاذ الدولية  الالجئ�ي

ي 
ف الأفغان القائمة وال�ت )IRC( لنداءات تقديم الدعم لمدارس الالجئ�ي

امج التعليمية  ي الوقت الحاىلي الأموال الالزمة لتوف�ي ال�ب
لم يعد لديها �ف

ي تدعمها لجنة النقاذ الدولية 
وبمستوى مقبول. توفر المدارس ال�ت

ف توفر  ي ح�ي
ف �ف ي لكل من الولد والفتيات الالجئ�ي

)IRC( التعليم البتدا�أ

التعليم الثانوي )الصفوف من 7 اىل 12( للفتيات الالجئات. وبالضافة اىل 

ي المناطق 
ي المناطق النائية و/ أو �ف

لية �ف ف ذلك، تم تشكيل المدارس الم�ف

نشاء مدرسة أو لم  المحافظة حيث لم يكن هناك ما يكفي من الطالب لإ

لية نفس  ف يكن يسمح للفتيات بمغادرة أحيائهم. وتتبع هذه المدارس الم�ف

.464 ف ي تتبعها مدارس الالجئ�ي
المناهج الدراسية ال�ت

ي تدعمها لجنة النقاذ الدولية )IRC( المناهج 
تستخدم المدارس ال�ت

ي تهدف اىل تعزيز 
بية والتعليم الأفغانية وال�ت الدراسية التابعة لوزارة ال�ت

التعلم باستخدام لغة الأطفال الأوىل. لقد بذلت لجنة النقاذ الدولية 

نامج ولشهادات  )IRC( منذ عام 2002 جهودا حثيثة لكسب المنا�ة لل�ب

ف بهدف خلق التوافق والتنسيق  الطالب ذات الصلة ولتدريب المعلم�ي

ي وطنهم وبالتاىلي تسهيل عمليات العودة 
ف والتعليم �ف ف تعليم الالجئ�ي ب�ي

ي 
ي 2001/2002، قامت المدارس ال�ت

نامج �ف ي ذروة ال�ب
وإعادة الدماج. و�ف

لية( بتسجيل 26,000  ف تدعمها الـ IRC )38 مدرسة عادية و 37 مدرسة م�ف

نامج  ي هذا ال�ب
طالب والتعاقد مع 1,000 معلم. وبهدف دعم التوسع �ف

ف عىل تدريب  ك�ي ي امكانية الوصول إليه وخاصة بالنسبة للفتيات، تم ال�ت
و�ف

. ومع مرور الوقت، أستطاعت الـ IRC أيضا العتماد عىل  ف المعلم�ي

ي الحصول عىل 
ي رغب بعضهن �ف

مجموعة من خريجات الصف 12 واللوا�ت

التدريب كمعلمات465.

ي عام 2002 واجهت لجنة 
ف بالعودة اىل الوطن �ف ولكن عندما بدأ الالجئ�ي

ف  ا يتعلق باعادة تكامل الطالب والمعلم�ي النقاذ الدولية )IRC( تحديا كب�ي

اف بالشهادة  ي أفغانستان - الفتقار اىل وجود آلية الع�ت
ضمن المجتمع �ف

الثانوية الصادرة من جهة لجنة النقاذ الدولية )IRC(. وبالتاىلي أعدت وزارة 

ي أفغانستان نقاط توجيهية لتتبعها القنصلية الأفغانية 
بية والتعليم �ف ال�ت

كرك، 2009، ص. 44.  459

كرك، 2009، ص. 51.  460

كرك، 2009، ص. 128.  461

كرك، 2009، ص. 128 – 129.  462

كرك، 2009، ص. 129.  463

كرك، 2009، ص. 130.  464

كرك، 2009، ص. 130.  465
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كرك، 2009، ص. 131.  466

كرك، 2009، ص. 132 – 133.  467

ك، 2009، ص. 138(. ف )أراكان( وشان )ك�ي (، مون، راك�ي ي
، كارين، كايا )كاري�ف ف ي ميانمار: بورمانز، ذجن، كاش�ي

ي هي واحدة من المجموعات العرقية الرئيسية الثمانية �ف
الكاري�ف  468

السابق.  469

كرك، 2009، ص. 141.  470

ي تايلند من حق اللتحاق بالمدارس التايلندية )ومدارس 
ي مكنت جميع الأطفال الذين يعيشون �ف

ي عام 1999، تبنت الحكومة التايلندية سياسة التعليم للجميع وال�ت
�ف  471

أخرى( وفرصة الحصول عىل شهادات تايلندية.
كرك، 2009، ص. 141 – 143.  472

بية والتعليم  ي تايالند عىل انه منظمة مجتمعية. ومع ذلك، ينظر أعضائها لأنفسهم عىل أنهم يمثلون وزارة ال�ت
ي المنفى �ف

ينظر اىل قسم الكارين للتعليم )KED( �ف  473

ك، 2009، ص. 141(. )ك�ي ف ف الشمالي�ي ي مخيمي الالجئ�ي
ي �ف

ي للتعليم )KnED( فهو المسؤول عن تعليم الكاري�ف
ي المنفى. أما بالنسبة لقسم الكاري�ف

للحكومة �ف

اف بشهادات  ي بيشاور )باكستان( مع التفاق عىل أنه سيتم الع�ت
�ف

الطالب الصادرة من مدارس مسجلة مع القنصلية بعد ان يتم ختمها 

ي 
ي أفغانستان. يؤدي جميع الطالب المتحانات �ف

من قبل القنصلية �ف

ي تدعمها الـ 
ي المدارس ال�ت

ف �ف نهاية العام الدرا�ي ويتلقى جميع المعلم�ي

IRC الشهادات. أصبحت الـ IRC أول منظمة غ�ي حكومية تدعم تعليم 

ف تمكنت من الحصول عىل هذه الشهادة الرسمية. ونتيجة لذلك،  الالجئ�ي

ي تمنح هذه الشهادة 
يفضل أولياء الأمور إرسال أبنائهم اىل المدارس ال�ت

الرسمية لأنها تسهل عودتهم اىل الوطن وإعادة تكاملهم. وبالضافة اىل 

ي 
ي كابول ضمن مكتب الـ IRC �ف

ذلك تم إنشاء "وحدة إعادة التكامل" �ف

ف لأفغانستان.  أفغانستان بهدف تسهيل عودة كل من الطالب والمعلم�ي

ف  كما تدعم الوحدة عملية تبادل مواد المناهج الدراسية وتدريب المعلم�ي

ي تشكل مصدرا قيما لنظام التعليم 
ي باكستان، وال�ت

ي تم وضعها �ف
ال�ت

ي الجديد466.
الأفغا�ف

بية  ي تدعمها الـ IRC مع وزارة ال�ت
لقد ضمن تسجيل المدارس ال�ت

ي مستوى الصف 
والتعليم الأفغانية إعادة وضع جميع الطالب �ف

المناسب لدى عودتهم اىل أفغانستان. وبما ان الـ IRC قد جعلت عالقتها 

بية والتعليم الأفغانية، فلم ترد تقارير عن مواجه  رسمية مع وزارة ال�ت

ي النتقال اىل مستوى الصف المناسب 
طالب مدارسها لأية صعوبات �ف

 IRC ي تدعمها الـ
لدى عودتهم اىل الوطن. وهكذا، كانت المدارس ال�ت

ي تستخدم المناهج الدراسية 
ي باكستان ال�ت

ف الأوىل �ف هي مدارس الالجئ�ي

بية  اف بها رسميا من قبل وزارة ال�ت ي تم أقرارها والع�ت
الأفغانية ال�ت

ة عىل  ات كب�ي وري اجراء تغي�ي والتعليم الأفغانية. لم يكن من الرصف

هذا المنهج الدرا�ي من اجل تحديثه ليتما�ث مع سياسات أفغانستان 

ي تدعمها الـ IRC كل الجهود الممكنة من 
الجديدة. كما بذلت المدارس ال�ت

اجل متابعة التطورات السياسية واعتماد المبادئ التوجيهية والتوجيهات 

الجديدة الصادرة من أفغانستان467.

األطفال الالجئني واملهاجرين عىل احلدود بني تايالند وميامنار  9.3

ق ميانمار حيث  ي رسث
يعيش ما يقدر بأك�ث من 500,000 نازح داخليا �ف

ي شمال محافظة ماي هونغ 
ي �ف

ي الكاري�ف
يوجد مخيمان رسميان468 لالج�أ

ي تايالند وسبعة مخيمات رسمية أخرى تقع اىل الجنوب وعىل 
سون �ف

امتداد الحدود حيث يشكل الكارين الغالبية العظمى فيها. يعيش أك�ث 

ي تايالند كما 
ف �ف من 200,000 لجئ من ميانمار خارج مخيمات الالجئ�ي

ي تايلند469.
يعيش أك�ث من 2 مليون عامل مهاجر من ميانمار �ف

ان لدى ولية الكارين قسم للتعليم والذي يقدم الدعم للطالب 

ي 
ف والمهاجرين �ف ف داخل ميانمار والعديد من مدارس الالجئ�ي والمعلم�ي

ي تايلند عىل انه يمثل 
تايلند. يرى قسم الكارين للتعليم )KED( نفسه �ف

ي للتعليم 
ي المنفى. ان قسم الكاري�ف

بية والتعليم للحكومة �ف وزارة ال�ت

ي 
)KnED( والذي ليس لديه تاريخ طويل هو المسؤول عن تعليم الكاري�ف

.470 ف ف الشمالي�ي ي مخيمي الالجئ�ي
�ف

ف ومناطق المهاجر المناهج  ي مخيمات الالجئ�ي
تستخدمت أوىل المدارس �ف

يطانية  الدراسية المؤقتة والقائمة عىل أساس المناهج الدراسية ال�ب

القديمة والمناهج الدراسية البورمية وعنا� من المناهج الدراسية 

 . ف ب�ي ف المغ�ت ي من قبل المتطوع�ي
ي تم جلبها �ف

كية وال�ت الية والأم�ي الأس�ت

هناك ثالث منظمات غ�ي حكومية دولية رئيسية تعمل عىل توف�ي التعليم 

ي تعمل بالدرجة 
ف وال�ت عىل امتداد الحدود: منظمة ZOA لرعاية الالجئ�ي

ف  ف ومنظمة اليسوعية لرعاية الالجئ�ي ي مخيمات كارين السبع لالجئ�ي
الأوىل �ف

ي ومنظمة التعليم العالمي تايالند 
ي مخيمي الكاري�ف

ي تعمل �ف
)JRC( وال�ت

ي
ف �ف ي تركز عىل تعليم المهاجرين وتدعم تدريب المعلم�ي

 وال�ت
. ف مخيمات الالجئ�ي

ي عام 1999، عىل الأقل من 
ي سياسة الحكومة �ف

منح التغي�ي الحاصل �ف

ف و عديمي الجنسية الحق  الناحية النظرية، الأطفال المهاجرين والالجئ�ي

ي اللتحاق بالمدارس التايالندية وفرصة للحصول عىل شهادات التعليم 
�ف

 التايالندية471. ولكن لتزال عدد من التحديات قائمة ومستمرة،

ف العنرصي  مثل الصعوبات المالية والعوائق اللغوية واستمرار التمي�ي

وعدم امكانية الوصول اىل الصفوف 11 و 12 )بموجب الدستور 
472.) ف التايالندي، ل تعت�ب هذه الصفوف من حق غ�ي التايلندي�ي

ف أن يحصلوا  ي مخيمات الالجئ�ي
يمكن لالأطفال والشباب الذين يعيشون �ف

عىل التعليم ح�ت الصف 10 وان كل من )KED( و )KnED(473 هما 

اف عىل تدريب  المسؤولن عن وضع المناهج الدراسية وتوحيدها والرسث

ف ومدارس  ي الكارين النازح�ي
ف والمدارس. يستخدم بعض مواط�ف المعلم�ي

المهاجرين مناهج وأجراءات اختبارات ومنح الشهادات التابعة للـ 

KED، ولكن تستخدم بعض مدارس المهاجرين مناهج دراسية مختلفة 

ي 
ويصدرون الشهادات الخاصة بهم. ترغب منظمات الكارين والكاري�ف

بمساعدة وتنشئة جيل من الطالب الذين يعرفون لغات وعادات 

ي المتواجدة عىل 
، فان لدى جماعات الكارين والكاري�ف أجدادهم. وبالتاىلي

تعلمي الالجئني مضن سياقات متنوعة
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امتداد الحدود اهتمام خاص بالمناهج الدراسية وبالشهادات الصادرة. 

ون أنفسهم  ي يعت�ب
ولكن عىل الرغم من أن كل من الكارين والكاري�ف

اف بهم دوليا.  ي النتظار، ال انه ليتم الع�ت
بية والتعليم �ف وزارات لل�ت

ي وضعوها 
اف بالمناهج الدراسية ال�ت وعالوة عىل ذلك، فانه ل يتم الع�ت

ي يقدمونها خارج نطاق مجتمعاتهم474.
وبالشهادات الدراسية ال�ت

ي جزء من مجموعة أك�ب تسمى لجنة الصحة 
ان مجموعات الكارين والكاري�ف

 . ف ي كل من تايلند والهند والص�ي
ي تقع �ف

بية الوطنية )NHEC( وال�ت وال�ت

لقد وضعت اللجنة مناهجا دراسية يمكن استخدامها لمينمار رغم أنها 

. وعىل الرغم من أنها تمنح شهادات  اف الدوىلي أيضا تفتقر اىل الع�ت

ي يتم استخدامها عىل أمتداد الحدود، 
امجها التعليمية الرسمية ال�ت ل�ب

ف والمهاجرين  ال أنه ل يمكن استخدامها من قبل طالب مدارس الالجئ�ي

ي ذلك الجامعات التايلندية. 
كأساس لاللتحاق بإحدى الجامعات، بما �ف

ة تأسيس جامعته الخاصة به،  حاول قسم الكارين للتعليم )KED( ولف�ت

ي تواجهها 
ولكن ستواجه مثل هذه المؤسسة التعليمية نفس المشاكل ال�ت

 المدارس البتدائية والثانوية – من غ�ي المرجح أن تمكن شهاداتها

ف من مواصلة الحصول عىل المزيد من الفرص  الطالب المتخرج�ي

الأكاديمية أو المهنية475.

عىل الرغم من تلقي الكث�ي من الشباب من أصل بورمي والذين ليس 

لديهم الجنسية التايالندية التعليم التايالندي، ال انه ليزال من الصعب 

ي الجامعات التايالندية. 
عليهم الحصول عىل الشهادة الالزمة للتقديم �ف

ح أن تقوم  ، وفيما يتعلق بالعتماد ومنح الشهادات، فقد اق�ت وبالتاىلي

ف بتدريس المناهج الدراسية التايالندية لمواد  مدارس المهاجرين والالجئ�ي

ية، مع دورات  ف الرياضيات والعلوم واللغة التايالندية واللغة النجل�ي

 . ي
ي الثقافة العرقية واللغات الأصلية، مثل الكارين والكاري�ف

إضافية �ف

ف بالحصول عىل  وهذا من شأنه ان يسمح لالأطفال المهاجرين والالجئ�ي

ف بها دوليا بالضافة اىل حماية وتعزيز  شهادة التعليم التايالندية المع�ت

هويتهم الثقافية. ولكن، لقد ثبت ان أحدى العوائق الرئيسية تكمن 

ف فضال عن المناهج  ي ترجمة المناهج الدراسية للمهاجرين والالجئ�ي
�ف

ي المحتوى بينها. وعىل 
كة �ف ي تحديد المجالت المش�ت

التايالندية و�ف

الرغم من ان الشهادات التايالندية سوف تعمل عىل حل بعض القضايا 

ي 
المتعلقة بالتصديق، ال ان بعض المخاوف الأخرى ل تزال قائمة وال�ت

من أهمها هي حركة الطالب الذين يحصلون عىل الشهادات داخل تايالند 

ي المدارس وصلة المناهج التعليمية. 
ف �ف بوي�ي والمسؤولية المحلية لل�ت

ف  وعىل الرغم من ان الشهادة التايالندية قد تمنح المهاجرين والالجئ�ي

ي تايالند، ال ان هناك قيود 
امكانية الوصول اىل الجامعات والوظائف �ف

ف  شديدة قد وضعت عىل مواضيع السفر والعمل بالنسبة للعمال القادم�ي

من ميانمار داخل تايالند. وأيضا، تحتاج مسألة المسؤولية المحلية 

از وتفاخر السلطات المحلية  ف ف اىل الهتمام، وذلك نظرا لع�ت بوي�ي لل�ت

ي ساعدوا عىل وضعها476.
بالمناهج الدراسية ال�ت

ف الذين تم اختيارهم عىل  هناك عدد قليل من المهاجرين والالجئ�ي

ف بها  أمتداد الحدود والذين تمكنوا من الحصول عىل شهادات مع�ت

دوليا. وعىل سبيل المثال، تستخدم احدى المدارس الدينية الموجودة 

ف منهجا دراسيا من الهند، ويحصل الطالب  ي مخيم ماي ل لالجئ�ي
�ف

ف بها دوليا. وهناك أيضا منظمة غ�ي حكومية  عىل شهادات هندية مع�ت

ي الحصول عىل شهادة 
ف داخليا �ف ف والمهاجرين والنازح�ي لمساعدة الالجئ�ي

كي للطالب الذين يقدمون  التطوير والتعليم العام، وهو اختبار أم�ي

ي يتم قبولها من قبل بعض 
ي الجامعات الأمريكية وال�ت

طلب لاللتحاق �ف

الجامعات التايلندية. ولكنه برنامج تنافسي للغاية حيث يتم قبول حواىلي 

ف هو ف الحالت�ي ي هات�ي
ي كل عام. ان العيب الرئيسي �ف

 20 طالب فقط �ف

كية وعىل الرغم من انها  أن كال من المناهج التعليمية الهندية والأم�ي

ي ميانمار الذين 
ف بها دوليا، ليست ذات صلة تامة بالج�أ مناهج مع�ت

ي تايلند477.
يعيشون �ف

أطفال الشيشان النازحني داخليا يف انغوشيا  9.4

ي عام 1999 نزح أك�ث من 200,000 
ي – الرو�ي �ف

اع الشيشا�ف ف ي ذروة ال�ف
�ف

ي 
ي اىل انغوشيا والذين قلة أعمار نسبة ٪45 منهم عن 18سنة. و�ف

شيشا�ف

ي من عام 2000 قدمت لجنة النقاذ الدولية )IRC( برنامجها 
كانون الثا�ف

ف التعليم غ�ي النظامي  ي حالت الطوارئ والذي يجمع ب�ي
للتعليم �ف

والأنشطة النفسية والجتماعية. ولكن كان أولياء أمور الطلبة يخشون من 

نامج لدى عودتهم اىل الشيشان.  ي ال�ب
اف بمشاركة أبنائهم �ف عدم الع�ت

ولمعالجة هذه المسألة سعت لجنة النقاذ الدولية )IRC( للحصول عىل 

بية والتعليم ونتيجة  اف بمدارسها وشهاداتها عن طريق وزارة ال�ت الع�ت

ي حالت الطوارئ من برنامج تعليم غ�ي 
لذلك تطور برنامج التعليم �ف

ي من عام 2000. لقد 
ين الثا�ف ي ت�ث

نظامي اىل برنامج تعليم نظامي �ف

بية والتعليم  تعاونت لجنة النقاذ الدولية )IRC( مع كل من وزارة ال�ت

ي 
بية والتعليم �ف ف الشيشان( ووزارة ال�ت ي انغوشيا )حيث فر الالجئ�ي

�ف

ي حزيران من 
. و�ف ف الشيشان وتلقت الخطط الدراسية من كال الوزارت�ي

ي انغوشيا موعدا لالمتحانات 
بية والتعليم �ف عام 2001 وضعت وزارة ال�ت

ف داخليا من الشيشان بهدف تقييم  النهائية لجميع الأطفال النازح�ي

.478 ف تقدمهم وتحصيلهم الأكاديمي ومنح العتماد لجميع الطلبة المؤهل�ي
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ي الكتب المدرسية المناسبة العائق 
ي البداية، شكل النقص الحاصل �ف

و�ف

الأك�ب أمام منح الشهادات للطالب ولكن تمكنت الـ IRC من التفاوض 

عىل الكتب المدرسية المدعومة وباللغة الشيشانية وبنصف السعر وذلك 

ي إنغوشيا. وقد 
بية والتعليم �ف بفضل الدعم المقدم من قبل وزارة ال�ت

ف من اجل تلبية الزيادة الحاصلة  رافق ذلك تدريب المزيد من المعلم�ي

. وبحلول نهاية عام 2003، تمكن 1,560  ف ي أعداد الطالب الملتحق�ي
�ف

 IRC ي برنامج التعليم التابع للـ
طالب من أصل اجماىلي عدد الطالب �ف

والذين يبلغ عددهم 1,597 طالب من اجتياز امتحاناتهم والحصول عىل 

 . ف حصل 1,544طالب عىل شهادات الصف الدرا�ي ي ح�ي
الشهادات، �ف

وبالضافة اىل ذلك، تزامن تقديم برنامج التعليم النظامي للـ IRC مع 

ي 
. هذا يع�ف ي جميع أنحاء التحاد الرو�ي

اجراء توحيد مناهج التعليم �ف

ستعداد لالختبار الذي سيجري عىل المستوى  ف الإ أنه ينبغي تضم�ي

ي المناهج الدراسية التابعة للـ IRC، والذي تلقت من اجله الـ 
ي �ف

الوط�ف

بية  ي إنغوشيا وزارة ال�ت
بية والتعليم �ف IRC الدعم من كل من وزارة ال�ت

ي الشيشان479.
والتعليم �ف

ي امكانية وصول الشهادات 
ي تسهم �ف

هناك مجموعة من العوامل ال�ت

ي الشيشان. لقد ساهم تدخل أولياء 
ف داخليا �ف الدراسية للطالب النازح�ي

ف عىل التعليم العاىلي بشكل عام والذين يرون التعليم  الأمور الحاصل�ي

ي ارتفاع معدلت 
ف مستقبل أطفالهم �ف عىل انه أفضل وسيلة لتأم�ي

 )IRC( اللتحاق والحضور اىل المدرسة. كما استفادت لجنة النقاذ الدولية

ي 
ف تأهيال عاليا �ف ف المؤهل�ي ف النازح�ي ات ومهارات بعض المعلم�ي من خ�ب

ي التدريس من قبل 
مجتمع المستوطنات والذي حصلوا عىل شهادات �ف

ف معهم  ي الشيشان. لقد جلب هؤلء المعلم�ي
بية والتعليم �ف وزارة ال�ت

المواد والكتب المدرسية الأمر الذي سهل وبشكل كب�ي عمليات وضع 

. وبالضافة اىل ذلك، لقد  ف المناهج الدراسية ومنح الشهادات للمعلم�ي

ي انغوشيا خالل المراحل الأوىل من 
بية والتعليم �ف اك وزارة ال�ت ضمن ارسث

ف قد  برنامج التعليم النظامي ان يكون تعلم الطالب وتدريب المعلم�ي

امتثل لجميع معاي�ي التعليم ومنح الشهادات الدراسية. كما استخدمت 

الـ IRC أيضا موارد مختلفة لبناء القدرات ولمواصلة تطوير برنامج 

كائها من المنظمات غ�ي الحكومية الخرى:  ي ذلك رسث
التعليم، بما �ف

مركز صنع السالم وتنمية المجتمع والذي يقدم الوجبات المدرسية، 

ف وعمل عىل  ف )NRC( الذي وفر الموظف�ي والمجلس الدنماركي لالجئ�ي

ف عىل التوعية بخطر الألغام وك�ي )CARE(، ومنظمة  تدريب المعلم�ي

ي 
غاثة والتنمية )ARD( وال�ت أطباء بال حدود فرنسا والعمل من اجل الإ

ف عىل تقديم الدعم النفسي والجتماعي480.  وفرت تدريب المعلم�ي

لقد تعلمت الـ IRC عددا من الدروس من هذه التجربة.

وري. بية والتعليم هو أمر �ف ان التعاون المبكر مع وزارة ال�ت  • 

بية والتعليم أمر بالغ الأهمية  ان عالقة العمل الوثيقة مع وزارة ال�ت

لأنه سيقلل من فرص خلق برمجة التعليم الموازي والذي يصعب 

المصادقة عليه.

يجب تشجيع المشاركة المجتمعية وبناء القدرات. ان من شأن   •

ف  ية الموجودة داخل مجتمع النازح�ي الستفادة من الموارد الب�ث

ان يعمل عىل تعزيز مسؤولية المجتمع ويشجع عىل اللتحاق 

ي المدارس.
والحضور �ف

ي الوطن الأم. ان وجود
ينبغي الحفاظ عىل الروابط التنظيمية �ف  • 

بية والتعليم قد سهل من  ي الشيشان وتواصلها مع وزارة ال�ت
الـ IRC �ف

ف التابعة  عملية التفاوض بشأن التصديق عىل مدارس الالجئ�ي

ي إنغوشيا.
ف �ف للـ IRC والمعلم�ي

كاء التعليم عىل التنسيق. فمن خالل التنسيق  ينبغي تشجيع رسث  •

كاء يكون استخدام الحد الأد�ف من الموارد ذو  ف ال�ث والتعاون ب�ي

امج التعليم النظامي  كاء المنفذين ل�ب . ويشمل التعاون ال�ث تأث�ي كب�ي

كاء والذين يعملون عىل تقديم الدعم  هم من ال�ث بالضافة اىل غ�ي

عىل شكل التدريب والفصول الدراسية عىل شكل الخيام بالضافة 

اىل الأنشطة الالصفية481.

األطفال الالجوئن يف برناجم جلنة االنقاذ الدولية )IRC( للتعلمي يف غينيا  9.5

ة  اليون وساحل العاج خالل ف�ت يا وس�ي لقد اجتاح الرصاع ليب�ي

التسعينيات من القرن المنرصم، مما أدى اىل نزوح مئات الآلف من 

ي بلد مضيف ناطق باللغة الفرنسية وجد 
ف اىل غينيا. ولكن �ف الالجئ�ي

ي نظام التعليم 
ي التكامل �ف

ية صعوبة �ف ف ف باللغة النجل�ي الطالب الناطق�ي

ي البداية أي إطار عمل شامل يمكن أن 
482 وأيضا لم يكن هناك �ف

ي
الغي�ف

ف من خالله. ولذلك وضعت لجنة النقاذ  تعمل جميع مدارس الالجئ�ي

يا. حيث  ي ليب�ي
الدولية )IRC( نظاما أساسيا عىل غرار النظام المستخدم �ف

قدمت لجنة النقاذ الدولية )IRC( إطار عمل للتنظيم للمدارس ولكن 

ي المواد والكتب المدرسية ولم تكن المناهج الدراسية 
كان هناك نقص �ف

ي 
ف فقد استمرت الحروب �ف نظامية. وبالرغم من آمال الطالب والمعلم�ي

اليون483 وأصبحت الحاجة اىل حل طويل الأمد واضحة جدا.  يا وس�ي ليب�ي

ي تقدمها 
أراد أولياء الأمور والطالب التأكد من أن دورات التدريس ال�ت

ي وطنهم 
ي �ف

مدارس لجنة النقاذ الدولية )IRC( ستكون معادلة لتلك ال�ت

اف بشهاداتهم الدراسية لدى عودتهم اىل الوطن484. وأنه سيتم الع�ت

تعلمي الالجئني مضن سياقات متنوعة
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ي نفس المخيمات، كان يجب 
ف �ف ف من بلدين مختلف�ي وبسبب وجود لجئ�ي

ي 
عىل لجنة النقاذ الدولية )IRC( التأكد من أن المناهج الدراسية ال�ت

اليون. وقد شكل  يا وس�ي ي كل من ليب�ي
وضعتها ستكون سارية المفعول �ف

بية والتعليم الغينية لم تستطع تقديم  ا لأن وزارة ال�ت هذا تحديا كب�ي

ي كانت باللغة الفرنسية. وبالتاىلي 
المساعدة بسبب مناهجها الدراسية ال�ت

ف  فقد واجهت لجنة النقاذ الدولية )IRC( ثالثة تحديات: كيفية الجمع ب�ي

اليونية لكي يتمكن الطالب من العودة  ية والس�ي المناهج الدراسية الليب�ي

ي أي وقت من دون أن تضيع عليهم ساعات الصف الدراسية، 
اىل الوطن �ف

ف كانوا عىل استعداد كاف لأداء  وكيفية ضمان أن الطالب الالجئ�ي

.)WAEC( المتحانات المنفصلة لمجلس امتحانات غرب أفريقيا 

 )WAEC( ي مجلس امتحانات غرب افريقيا
ا، كيفية إقناع مفتسث وأخ�ي

اليون أن  يا وس�ي ي كل من ليب�ي
بية والتعليم �ف بالضافة اىل وزارات ال�ت

ف لأداء نفس المتحانات كما يفعل أقرانهم  ف كانوا مؤهل�ي الطالب الالجئ�ي

ي بلدانهم الأصلية485.
�ف

واستجابة لذلك، فقد تم وضع مناهج دراسية يمكن استخدامها لصفوف 

ي ولغاية الصف 12 والقائمة عىل أساس الحتياجات 
التعليم قبل البتدا�أ

 )IRC( الفريدة لنظام المدارس العاملة من قبل لجنة النقاذ الدولية

ي غينيا. يوائم 
ف �ف اليوني�ي ف والس�ي ي�ي ف الليب�ي ي تقدم خدماتها لالجئ�ي

وال�ت

ي كال البلدين من خالل دمج 
هذا المنهج الدرا�ي الأنظمة التعليمية �ف

ف يتم تعديلها  ي ح�ي
اليون �ف يا وس�ي امج المدرسية لكل من ليب�ي أهداف ال�ب

ي غينيا. لقد رافقت عملية وضع المناهج الدراسية 
ف �ف وفقا لوضع الالجئ�ي

ف عديمي  ف وتقديم المزيد من التوجيه للمعلم�ي القيام بتدريب المعلم�ي

ي الحصول عىل موافقة 
ة486. ونجحت لجنة النقاذ الدولية )IRC( �ف الخ�ب

يا لمجلس  ية ومسؤوىلي ليب�ي بية والتعليم الليب�ي كل من وزارة ال�ت

امتحانات غرب أفريقيا عىل منهجها الدرا�ي المعدل. ولكن هذا لم 

اليون لأن المناهج الدراسية الجديدة لم تحتوي عىل  ينطبق عىل س�ي

.487
مقررات هامة من منهجها الدرا�ي

األطفال الليبرييني الالجئني يف ساحل العاج  9.6

ي نهاية ثمانينيات القرن المنرصم 
يا �ف ي ليب�ي

لقد اندلعت الحرب الأهلية �ف

وهرب كث�ي من الناس اىل البلدان المجاورة. وبحلول نهاية عام 1990 كان 

ي ساحل العاج488. وفرت وكالة أدفنتست 
ي �ف هناك 272,000 لجئ ليب�ي

يك المفوضية السامية لشؤون  لالغاثة والتنمية )ADRA(، وهي رسث

ي حالت الطوارئ489 معظم 
ف )UNHCR( التنفيذي للتعليم �ف الالجئ�ي

ي عام 1992 بتوف�ي 
ف ثم بدأت )ADRA( �ف خدمات التعليم للطلبة الالجئ�ي

ية هي  ف . كانت اللغة النجل�ي ف ي والثانوي لالأطفال الالجئ�ي
التعليم البتدا�أ

ية  اللغة الأساسية للتدريس وتم استخدام المناهج الدراسية الليب�ي

ف  ف�ي ف المح�ت ف والمتطوع�ي ومن ثم تم تزويد المدارس بكادر من المعلم�ي

الذين انطبقت عليهم بعض المتطلبات الأكاديمية490. وبحلول نهاية 

ف  ية الأوىل وبدء برنامج المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي الحرب الليب�ي

ف  ف اىل ديارهم ب�ي ، عاد عدد كب�ي من الالجئ�ي ف )UNHCR( باعادة التوط�ي

عامي 1997 و 1999. لقد تعرضت حكومة ساحل العاج للضغوط لكي 

ف محليا491. ف المتبق�ي تقبل بفكرة تكامل الالجئ�ي

ف  ف وتكامل الطالب المتبق�ي ي نهاية مدارس الالجئ�ي
ان التكامل المحىلي يع�ف

ضمن النظام التعليمي لحكومة ساحل العاج492. ولكن بدل من البدء 

ة انتقالية ولمدة سنة  ، تم تشكيل ف�ت الفوري بعملية التكامل المحىلي

ت فاشلة  ي بالتاىلي اعت�ب
ف وال�ت ة سنت�ي ي امتدت بعد ذلك لف�ت

واحدة وال�ت

ي المدارس 
ف �ف ف المؤهل�ي ي عدد المعلم�ي

وذلك بسبب النقص الحاصل �ف

ي الأماكن 
النتقالية وعدم وجود البدائل لضمان استمرارية التعليم �ف

ي ل توجد فيها مدارس ساحل العاج أو أنها كانت بعيدة جدا ليتمكن 
ال�ت

الطالب من الوصول اليها. بالضافة اىل نقص الدعم الماىلي من اجل بناء 

فصول دراسية إضافية فضال عن مقاومة التكامل من جانب العديد من 

.493) ف ف )خاصة المعلم�ي الالجئ�ي

فمت حكومة ساحل العاج بدعم عملية  ي شهر آب من عام 2001، ال�ت
و�ف

ف وذلك من خالل التكامل المبارسث  التكامل المحىلي لالأطفال الالجئ�ي

ي مدارس ساحل العاج، 
ي الصف الأول �ف

ف الأصغر سنا �ف للطالب الالجئ�ي

ي الصفوف العليا ضمن مستويات 
ف �ف ومن خالل وضع الأطفال الملتحق�ي

ي تعادلها. لم يكن هناك معيار محدد لتقييم تعلم الطالب 
الصفوف ال�ت

ي 
ف �ف ي�ي ، وكانت النتيجة أنه تم وضع غالبية الأطفال الليب�ي ف الالجئ�ي

ي نظام تعليم 
ي بغض النظر عن دراستهم السابقة �ف

ف الأول والثا�ف الصف�ي

ف  ي ح�ي
ف بالدراسة مرة أخرى �ف . وهكذا، فقد بدأ الطالب الالجئ�ي ف الالجئ�ي

ي بعض الحالت فرصة تعويض مافاتهم من سنوات 
منح الطالب �ف

الدراسة وذلك بناءا عىل أدائهم494.

تعلمي الالجئني مضن سياقات متنوعة



ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص110
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

كرك، 2009، ص. 213.  495

كرك، 2009، ص. 216.  496

يوجد 170.405 لجئ وذلك اعتبارا من عام UNHCR, 2007a( ،2007(، مقتبس من كرك، 2009، ص.183.  497

كرك، 2009، ص. 183.  498

كرك، 2009، ص. 185.  499

كرك، 2009، ص. 186.  500

كرك، 2009، ص. 185.  501

كرك، 2009، ص. 187.  502

كرك، 2009، ص. 187 – 188.  503

ف وبشكل رسمي بعد عام  لقد أنهي التعليم الثانوي للطلبة الالجئ�ي

ي المؤسسات التعليمية 
2000. ولكن لم يكن من الممكن التكامل �ف

الثانوية التابعة لحكومة ساحل العاج وذلك بسبب عدم وجود بروتوكول 

ف  ف حكومة ساحل العاج والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي اتفاق ب�ي

ي كتابة اللغة الفرنسية 
وأيضا نظرا لمستوى الكفاءة العاىلي المطلوب �ف

ف عند تلك  ي ان خيارات الطالب الالجئ�ي
ي المرحلة الثانوية. مما يع�ف

�ف

يا أو النتقال  المرحلة هي إما الت�ب من المدرسة أو العودة اىل ليب�ي

ية من أجل مواصلة الدراسة أو اللتحاق  ف اىل دولة ناطقة باللغة النجل�ي

ي تحل 
ف وال�ت ف الالجئ�ي ي يديرها المعلم�ي

باحدى المؤسسات الخاصة ال�ت

محل مدارس )ADRA( الثانوية. لقد قدمت هذه المؤسسات الخاصة 

ي  فرصة لمواصلة التعليم الثانوي وذلك وفقا للمناهج الدراسية الليب�ي

للصفوف من 7 اىل 49512.

هناك العديد من الدروس الواضحة من تجربة تسعينيات القرن 

المنرصم.

ي 
كان ينبغي ان ينصح أولياء الأمور بتسجيل أطفالهم الأصغر سنا �ف  •

ي المدارس المضيفة.
الصفوف الأد�ف �ف

ف الخاصة هي البديل بالنسبة  كان ينبغي ان تكون مدارس الالجئ�ي  •

لأولياء الأمور الذين فضلوا ان يتبع أطفالهم المناهج الدراسية 

ية.  الليب�ي

ف أن تقوم بدعم  كان ينبغي عىل المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  •

ة المتعلقة بمنح  التعليم الثانوي بهدف تجنب المشاكل الخط�ي

.496 ف ي�ي الشهادات الدراسية لالولد والفتيات الليب�ي

منح الهشادات التعلميية لألطفال الصوماليني الالجئني يف كينيا  9.7

ف داخليا ودوليا نتيجة للرصاع الطويل الذي  ف من الصومالي�ي نزح المالي�ي

ي البالد عىل مدى السنوات الـ 20 الماضية حيث يوجد حواىلي 
إحتدم �ف

ف بالقرب من بلدة  ي ثالثة مخيمات لالجئ�ي
200,000 لجئ497 يعيشون �ف

ق كينيا498. يحتوي كل مخيم عىل خمس أو ست مدارس  ي رسث
داداب �ف

ي تتبع المناهج الدراسية الكينية499.
 ابتدائية ومدرسة ثانوية واحدة وال�ت

ف  تأكد النقاط التوجيهية التابعة للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي عىل منح الشهادات الدراسية 
)UNHCR( المتعلقة بالتعليم الميدا�ف

ي البلد المضيف والبلد الأم 
بية والتعليم �ف اف وزارات ال�ت ورة اع�ت و�ف

بالشهادات الدراسية الممنوحة. لقد تم حل مشكلة منح الشهادات 

ي هذه الحالة من خالل اعتماد المناهج الدراسية الكينية. 
الدراسية �ف

ي )KCPE( بعد 
وبالتاىلي يحصل الطالب عىل شهادة كينيا للتعليم البتدا�أ

 500)KCSE( انهاء المرحلة البتدائية وعىل شهادة كينيا للتعليم الثانوي

بعد انهاء المرحلة الثانوية.

ي حصلوا عليها من الصومال، 
وبغض النظر عن الشهادات الدراسية ال�ت

يتم اختبار جميع الطالب لدى وصولهم اىل كينيا ومن ثم يتم وضعهم 

ي مستوى الصف المناسب لهم. غالبا ما يكون الطالب عىل نفس 
�ف

ي بعض المواد مثل الرياضيات واللغة الصومالية، 
مستوى شهاداتهم �ف

تب عليه  ي مما ي�ت
ية ذات مستوى متد�ف ف ف تكون لغتهم النجل�ي ي ح�ي

�ف

يك  . ان لدى منظمة ك�ي )CARE( الكينية، رسث ي صف أد�ف
وضعهم �ف

ي توف�ي وتفعيل التعليم 
ف الرئيسي �ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي داداب501، سياسة عدم قبول الشهادات الصادرة من الصومال كما 
�ف

هي. ان السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم وجود سلطة مركزية للتعليم 

ي تستطيع المصادقة عىل جودة المؤسسات التعليمية 
ي الصومال وال�ت

�ف

واعتماد التحصيل الدرا�ي للطالب502.

ي 
بدأت منظمة ك�ي )CARE( الكينية بتطبيق المناهج الدراسية الكينية �ف

ف كان يتم استخدام  ي عام 1996. وح�ت ذلك الح�ي
ف �ف مخيمات الالجئ�ي

ي تدريس المرحلة البتدائية. وعىل الرغم 
المناهج الدراسية الصومالية �ف

ي كانت لنظام التعليم الصوماىلي ال انه كان يفتقر 
من المزايا العديدة ال�ت

اىل نظام اصدار الشهادات الدراسية بالضافة اىل كونه نظام تعليم غ�ي 

ي نظام التعليم 
ف به. تفضل الجالية الصومالية تب�ف نظامي وغ�ي مع�ت

ف ولذلك قامت منظمة ك�ي )CARE( ابتداءا  ي مخيمات الالجئ�ي
ي �ف

الكي�ف

ف عىل  ف الحاصل�ي من عام 1996 وح�ت عام 2004 بالتعاقد مع المعلم�ي

شهادات جامعية كينية من اجل تسهيل عملية النتقال من نظام التعليم 

بوية والتكنولوجية  . وبالضافة اىل ذلك، قامت وزارة العلوم ال�ت الصوماىلي

ي المدارس اىل تلك المخيمات بهدف مراقبة 
�ف ف عنها وم�ث بارسال ممثل�ي

امتحانات )KCPE( و )KCSE( ومراقبة س�ي عملية التعليم والتعلم. ان 

الحصول عىل شهادات )KSCE( له مزايا جيدة وخاصة بالنسبة للطلبة 

ي كينيا لأنها تتطابق مع شهادات 
ي متابعة دراستهم �ف

ف �ف ف الراغب�ي الالجئ�ي

.503 ف الطالب الكيني�ي

ي 
مع استمرار قلة احتمال العودة اىل الوطن بسبب استمرار الرصاع �ف

ف ومنظمة  الصومال، فانه ينبغي عىل المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ك�ي )CARE( وجميع المنظمات غ�ي الحكومية العاملة مع مجال التعليم 

اف بالشهادات الدراسية  ي جنوب ووسط الصومال التفاوض عىل الع�ت
�ف

تعلمي الالجئني مضن سياقات متنوعة



111 ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

كرك، 2009، ص. 190 – 191.  504

كرك، 2009، ص. -192 193.  505

كرك، 2009، ص. 194.  506

كرك، 2009، ص. 195.  507

كرك، 2009، ص. 196 – 197.  508

كرك، 2009، ص. 198.  509

ف اىل الوطن. حيث يجب أن  الصادرة من داداب قبل بداية عودة الالجئ�ي

اف بالشهادات الكينية جزءا من أي اتفاق رسمي يسمح بتكامل  يكون الع�ت

ف ضمن نظام التعليم. لقد تم تسليط الضوء عىل عدد  الأطفال الالجئ�ي

ي العتبار الموارد المحدودة والظروف 
من الحلول الممكنة مع الأخذ �ف

ي داداب:
الصعبة �ف

تبسيط اجراء تكامل الوافدين الجدد اىل المخيم والموجود مسبقا   •

ضمن نظام التعليم.

ي كينيا والذي من شأنه ان يمكن 
ف �ف زيادة التعليم والعمل لالجئ�ي  •

ف من الحصول عىل الشهادات بعد التخرج. الطالب الالجئ�ي

ي تدعمها كل من المفوضية 
ف وال�ت تعزيز فرص تدريب المعلم�ي  •

ف ومنظمة ك�ي )CARE( بالضافة اىل فرص  السامية لشؤون الالجئ�ي

بوية والتكنولوجية. التدريب التابعة لوزارة العلوم ال�ت

كاء والسلطات  ف وال�ث ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي التعاون ب�ي  •

الكينية من اجل ايجاد سبل لتعديل المناهج الدراسية الكينية 

لتشمل استخدام المزيد من اللغة الصومالية.

اف  محاولة اقناع واستمالة الجهات المعنية من اجل وضع آلية لالع�ت  •

ي يمكن ان تصبح رسمية عىل شكل 
بالشهادات الدراسية الكينية، وال�ت

ف وكينيا  ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي اتفاقية ثالثية تعقد ب�ي

والصومال504.

منح الهشادات الدراسية ألطفال مجهورية الكونغو الدميقراطية الالجئني يف   9.8
مجهورية الكونغو

ي من عام 2000، 
ين الثا�ف ف شهر شباط وح�ت شهر ت�ث ة ما ب�ي ي الف�ت

�ف

ي جمهورية الكونغو 
اع الذي اندلع �ف ف فر نحو 30,000 لجئ من ال�ف

ي جمهورية الكونغو. 
ي منطقة بيتو �ف

الديمقراطية وحصلوا عىل اللجوء �ف

ف عىل المجتمع المضيف بسبب قلة عدد السكان  لقد طغت اعداد الالجئ�ي

ي المجتمع 
ف �ف . ونظرا لتشابه اللغات والعادات كان تكامل الالجئ�ي ف المحلي�ي

 . ف المضيف سهال نسبيا، ومن دون الحاجة اىل إقامة اي مخيمات لالجئ�ي

ي بانغي 
ي حصلت �ف

ي آيار من عام 2001 ونتيجة لمحاولة النقالب ال�ت
و�ف

ف  )جمهورية أفريقيا الوسطى( واضطهاد جماعة ياكوما العرقية نزح ماب�ي

1,000 اىل 1,500 لجئ من بانغي اىل منطقة بيتو أيضا وعىل الرغم من 

كون بسمات لغوية وثقافية أقل مع المجتمع المضيف، ال  أنهم يش�ت

ي جمهورية 
ي منحت لالج�أ

انهم منحوا نفس فرص التكامل والندماج ال�ت

الكونغو الديمقراطية505.

 )IRC( ي حزيران من عام 2001 بدأت كل من لجنة النقاذ الدولية
و�ف

ف )UNHCR( بالعمل من اجل  والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

نامجهم التعليمي بعد أن أبدى أولياء أمور  اف ب�ب الحصول عىل الع�ت

ف عدم رضاهم عن برنامج الدراسات غ�ي الرسمي. لقد تعاونت  الالجئ�ي

ف  كل من لجنة النقاذ الدولية )IRC( والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي جمهورية الكونغو الديمقراطية من 
)UNHCR( مع السلطات التعليمية �ف

ف من اتباع منهج درا�ي رسمي والحصول عىل  ف الطالب الالجئ�ي اجل تمك�ي

ف بها506. وعىل وجه الخصوص عملت كل من لجنة  شهادات دراسية مع�ت

 )UNHCR( ف النقاذ الدولية )IRC( والمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي جمهورية الكونغو الديمقراطية( عىل منح 
بية التعليم )�ف مع وزارة ال�ت

ي الذي تدعمه لجنة النقاذ 
نامج التعليم البتدا�أ الشهادات الدراسية ل�ب

ف  الدولية )IRC(. ثم بدأت المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي للمدارس 
ي أيلول من عام 2003 بتقديم الدعم الف�ف

)UNHCR( �ف

بية  ف وعملت مع مسؤوىلي وزارة ال�ت الثانوية المخصصة للطالب الالجئ�ي

ف اصدار  التعليم وبالتعاون مع لجنة النقاذ الدولية )IRC( عىل تأم�ي

شهادات دراسية نظامية للتعليم الثانوي507.

اتيجية  لقد بدأت لجنة النقاذ الدولية )IRC( العمل عىل وضع اس�ت

ي جمهورية الكونغو 
ف سيبقون �ف التكامل الموازية بعد أن أدركت أن الالجئ�ي

اتيجية تكامل المناهج الدراسية  لبعض الوقت. وشملت هذه الس�ت

ي نفس الوقت تم تشجيع الطالب 
، و�ف ف ي مدارس الالجئ�ي

المحلية �ف

ي المدارس المحلية. وبسبب تشابه المناهج 
ف عىل اللتحاق �ف الالجئ�ي

الدراسية لكال البلدين، لم تخلق عملية التكامل العديد من المشاكل. 

ولكن لم يحصل التكامل بشكل كب�ي عىل الرغم من زيادة التنسيق مع 

ي 
كل من السلطات التعليمية المحلية ووزارة التعليم الثانوي والبتدا�أ

ف باكمال المناهج  ي جمهورية الكونغو، مع استمرار الطالب الالجئ�ي
�ف

ي عام 2005، 
الدراسية وأداء امتحانات جمهورية الكونغو الديمقراطية. و�ف

ي 
عادة اىل الوطن، وأصبح التكامل المحىلي �ف ة لالإ وبعد الجهود الكب�ي

.508 ف مدارس جمهورية الكونغو هو الخيار الأنسب للطالب المتبق�ي

ف هذه الحالة أن التواصل مع السلطات المحلية هو أمر مهم  وتب�ي

لتسهيل التكامل ضمن نظام التعليم للبلد المضيف بالنسبة للطالب 

ف الذين اختاروا عدم العودة اىل الوطن الأم. وبالضافة اىل ذلك،  الالجئ�ي

ي الوصول اىل المناهج الدراسية التابعة للوطن الأم وأداء 
ان الستمرار �ف

ي ذلك الحصول عىل شهاداته الدراسية سيعمل 
امتحاناته الرسمية، بما �ف

عىل تسهيل إعادة التكامل ضمن نظام التعليم بالنسبة للطالب الذين 

قرروا العودة اىل الوطن الأم509.
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يش�ي القسم التاىلي اىل برنامج قائم للدول العربية والذي من شأنه أن 

ي المنطقة، وذلك لأنه يعمل ضمن 
ف �ف يوفر مسارا لتعليم الأطفال الالجئ�ي

إطار مناهج دراسية موجودة ومعتمدة مسبقا.

الثانوية العربية الدولية )الباكلوريا(  9.9

البكالوريا العربية الدولية )IAB( هو برنامج تعليمي تم وضعه من قبل 

ي مدارس 
بوية. يهدف الـ )IAB( والذي يتم تطبيقه �ف مركز البحوث ال�ت

ي التعليم العاىلي 
التعليم العام، اىل اعداد الطالب لتحقيق النجازات �ف

نامج  ي النهاية تمكينهم من تحقيق النجاح. ويرتكز ال�ب
ي مكان العمل و�ف

و�ف

عىل إطار المناهج الدراسية القائمة ولكنه ل يفرض أي برنامج صارم 

ي تم 
للدراسة بل انه يعمل عىل تعزيز تطوير نتائج التعلم العام ال�ت

 . ي ي العالم العر�ب
ي مختلف المناهج الدراسية المستخدمة �ف

وضعها �ف

تعمل البكالوريا العربية الدولية )IAB( مع جميع أصحاب الشأن وخاصة 

. كما انه يوفر  أولياء الأمور من اجل دعم والمحافظة عىل المعاي�ي

ونية من  لك�ت ي بالضافة اىل المنصة الإ
ف فرص التطوير المه�ف للمعلم�ي

اجل مساعدتهم عىل القيام بالتقييم وتتبع التقدم الذي يحرزه الطالب 

ي 
بشكل فردي. وتتوج )IAB( بالحصول عىل شهادة الثانوية العامة وال�ت

اف بها دوليا ومحليا بشكل تدريجي. تمنح شهادة الثانوية  يتم الع�ت

ي الصفوف 
العامة عىل أساس التقييم المستمر والمنتظم لأداء الطالب �ف

ف عىل امتحانات نهائية محددة للمرحلة510. ك�ي 10 و 11 و 12، بدل من ال�ت

ة(. الثانوية العربية الدولية )البكلوريا( )IAB(. ترخيص الطالب للمستقبل )الن�ث  510
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المكتب الدوىلي للتعليم، "قائمة مصطلحات المناهج الدراسية"، منظمة اليونسكو، باريس، 2013.

www.ibe.unesco.org/en/< ،2011 – 2010 ،المكتب الدوىلي للتعليم، "البيانات العالمية حول الطبعة السابعة للتعليم ، منظمة اليونسكو، باريس

ي 26 نيسان 2015 المعهد 
services/online-materials/world-data-on-education/seventh-edition-2010- 11.html<، تم الدخول �ف

عمار، باريس، منظمة اليونسكو وتصنيف منظمة اليونسكو  ي حالت الطوارئ وإعادة الإ
بوي، دليل التخطيط للتعليم �ف الدوىلي للتخطيط ال�ت

)1997( الدوىلي الموحد للتعليم، باريس، اليونسكو، 2010.

ق الأوسط وشمال أفريقيا: دراسة لتحديد نطاق سياقات التعليم �ف كل من مرص  ي منطقة ال�ث
ي التعليم �ف

ف موراي، العدل �ف جورمان، ريم، وهيل�ي

ف وسوريا، مؤسسة المجتمع المنفتح، نيويورك، 2012. والأردن ولبنان وفلسط�ي

.D.C.، 2014 ي تركيا: تجاوز حدود الضيافة، بروكينغز، واشنطن
ف والتحديات �ف ف السوري�ي ، كمال، الالجئ�ي يسي ك�ي

ي 
بوي �ف ، المعهد الدوىلي للتخطيط ال�ت ف ف والالجئ�ي اف بالتحصيل العلمي لالأطفال النازح�ي ، الطبعه، منح الشهادات الدراسية مهم: الع�ت كرك، جاكي

منظمة اليونسكو، باريس، 2009. 

ي التعليم المقارن، المجلد. 10 )1/2(، 
ي والتنمية: هل هناك طريقة ثالثة؟"، قضايا معا�ة �ف

كليس، ستيفن، "المنظمات غ�ي الحكومية والمجتمع المد�ف

ي جامعة كولومبيا، نيويورك، 2008.
ف �ف كلية المعلم�ي

،http://knnc.net/en/ full-story-17514-28-False ،2014 ي دفع الرواتب"، 3 شباط
ف بسبب التأخ�ي �ف اب المعلم�ي  شبكة الأخبار الكردية، "إ�ف

ي 9 حزيران 2014.
تم الدخول �ف

www.breitbart.com/< ،2014 ي
ين الثا�ف ، أوليفر، " اغالق المدارس السورية بسبب وضع قوات داعش مناهج السالم الجديد فقط" ، 8 ت�ث ف ل�ي

ي 26 نيسان 2015.
Breitbart-London/2014/11/08/Syria-School-Closures-ISIS-Koran-TeachingOnly<، تم الدخول �ف

ف تؤثر عىل التوازن الداخىلي للسلطة  ف السوري�ي : الجهادات القتصادية والديموغرافية الناتجة من أزمة الالجئ�ي ف ف السوري�ي مالك، نيكيتا، تكاليف الالجئ�ي

، واشنطن، DC، 19 أيلول 2013. ي الأردن، مركز كارنيغي للسالم الدوىلي
�ف

ي المجتمع المضيف
ف �ف ف واليافع�ي ف الالجئ�ي ف السوري�ي �ي كوربس، "الجيل الضائع أو الجيل الآن؟ اعادة اليافع�ي م�ي

ي اقليم كردستان العراق، بورتالند، أوريغون، حزيران 2014.
اىل مسارهم �ف

/http://news.yahoo.com ،ي وسط الضطرابات"، أسوشيتد برس
ي مرص �ف

ف �ف ف السوري�ي  مايكل، ماجي، ومريم رزقيكيل، "الالجئ�ي

ي 4 حزيران 2014. 
syrian-refugees-egypt-swept-turmoil-062400111.html، تم الدخول �ف

ح الستجابات الأولوية للتخفيف من تأث�ي الأزمة ي 2014 – 2016 : مق�ت
وع الصمود الوط�ف ، "مسودة خطة م�ث  وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي

السورية عىل الأردن و المجتمعات المضيفة الأردنية"، منصة دعم المجتمع المضيف والأمم المتحدة، MOPIC، عمان، 2014.

ي الرياضيات والعلوم، المجلد. 1 و 2،
 موليس، إينا ف. س. وآخرون، طبعات، موسوعة TIMSS2011: سياسات التعليم والمناهج الدراسية �ف

دام، 2012. الجمعية الدولية لتقييم التحصيل العلمي، أمس�ت

ي 2014،
وع كاواركوسك للعودة اىل المدرسة: مناقشات المجموعة المحورية للطالب، NRC، بغداد، كانون الثا�ف ويجي، "م�ث ف ال�ف  مجلس الالجئ�ي

غ�ي منشور.

ي 
ف �ف ف الالجئ�ي ي المدرسة: لمحة عامة عن امكانية الحصول عىل التعليم لالأطفال والشباب السوري�ي

ة �ف ف كل ع�ث ويجي، واحد من ب�ي ف ال�ف مجلس الالجئ�ي

ي إقليم كردستان العراق )KR-I(، وNRC صندوق الأمم المتحدة للطفولة، بغداد، تموز 2013.
ية �ف المناطق الحرصف

DC، 2014، www. ،ق الأوسط"، واشنطن وع معلومات وأبحاث منطقة ال�ث ي لبنان، م�ث
ف �ف ف السوري�ي باركنسون، سارة، "التوابع التعليمية لالجئ�ي

ي 26 نيسان 2015.
merip.org/educational-aftershocks-syrian-refugees-lebanon، تم الدخول �ف

ي 
بية والتعليم �ف جان، تقرير التقييم المستقل حول تطبيق امتحان الشهادة العامة من قبل وزارة ال�ت بوبوفيتش، ميليكا، ستيفان دليباليك، وغابرييال ب�ي

دام، آب 2014. الحكومة السورية المؤقتة، سبارك )SPARK(، أمس�ت
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ي 2014،
ين الثا�ف "، ديىلي ستار، 15 ت�ث ف ف منه للبناني�ي ، فينيسيا، "أعطيت المدارس الضوء الأخرصف لقبول عدد أك�ب من الطالب السوري�ي ي

 ري�ف

www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Nov-15/277717-schools-given-green-light-to-accept-more-syrians-<

ي
 than-lebanese.ashx?utm_medium=email&utm_ source=transactional&utm_campaign=Email<، تم الدخول �ف

26 نيسان 2015.

ي لبنان: تقرير ملخص عن الأطفال خارج المدرسة المفوضية السامية لشؤون 
ف �ف ف الالجئ�ي ريتش )REACH(، معوقات التعليم لالأطفال السوري�ي

ي 2014. 
ين الثا�ف ، جنيف، ت�ث ف الالجئ�ي

، صندوق ي المجتمعات الأردنية المضيفة: تقييم الأثر الأوىلي
ف عىل الستقرار والصمود �ف ف السوري�ي  ريتش )REACH(، تقييم تأث�ي أزمة الالجئ�ي

ي 2014.
الأمم المتحدة للطفولة، عمان، كانون الثا�ف

ي الأردن: التقييم الأسا�ي المتعدد القطاعات، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، عمان،
 ريتش )REACH(، مستوطنات الخيام غ�ي الرسمية �ف

كانون الأول 2013.

ب  ي المدارس السورية وذلك لنه لينبغي تدريس ح�ت جدول الرصف
روبنسون، جوليان، "قوات داعش تلغي جميع الدروس باستثناء الدراسات الدينية �ف

/www.dailymail.co.uk/news/article-2825451 ،2014 ي
ين الثا�ف  لن كل المعرفة ترجع للخالق"، ديىلي ميل اون لين، 7 ت�ث

ي 26 نيسان 2015.
Islamic-State-shuts-schools-eastern-Syria.html، تم الدخول �ف

www.dailystar.com.lb/Business/ ،2013 ين الأول ف للبنان"، ذة ديىلي ستار، 5 ت�ث ف أموال المانح�ي صقر، إلياس، "الستقرار السيا�ي مفتاح لتأم�ي

ي
 Lebanon/2013/Oct-05/233641-political-stability-key-to-securing-donor-funds-for-lebanon.ashx، تم الدخول �ف

26 نيسان 2015.

منظمة إنقاذ الطفولة، العقود المستقبلية تحت التهديد: تأث�ي أزمة التعليم عىل أطفال سوريا، صندوق منظمة إنقاذ الطفولة، لندن، 2014. 

دام، 27 أيلول 2013، غ�ي منشورة. سبارك )SPARK(، "موجز سياسات سوريا: شهادة الثانوية العامة )البكالوريا( للتخرج من المدرسة"، أمس�ت

، أيار 2013. ي
بية السورية )2013( بيانات غ�ي منشورة عن التعليم الوط�ف وزارة ال�ت

، الحكومة السورية، دمشق، آب 2013. ي
بية السورية، بيانات غ�ي منشورة عن التعليم الوط�ف وزارة ال�ت

قليمية لالستجابة لسوريا: تحديث منتصف العام، الأمم المتحدة، 2014. الأمم المتحدة، خطة عام 2014 الإ

ي الأردن، الأمم المتحدة وHCSP، عمان،
 الأمم المتحدة ومنصة دعم المجتمع المضيف، مراجعة تقييم احتياجات أثر الأزمة السورية �ف

ي 2013.
ين الثا�ف ت�ث

ي تركيا "، 
بية والتعليم )SEC( �ف ي تم وضعها من قبل الهيئة السورية لل�ت

صندوق الأمم المتحدة للطفولة، "مراجعة نقدية للكتب المدرسية المنقحة ال�ت

منظمة اليونيسف، عمان، 2014، غ�ي منشور.

ين الأول 2013. رين من الأزمة السورية"، اليونيسف، عمان، ت�ث اتيجية لالأطفال المترصف صندوق الأمم المتحدة للطفولة، "الجيل الضائع؟ اس�ت

ي لبنان: تحليل الوضع القائم عىل أساس حقوق النسان، والذي يركز عىل العدالة 
ف �ف صندوق الأمم المتحدة للطفولة، "التعليم لالأطفال واليافع�ي

وت، سيصدر قريبا. )نسخة مسودة("، منظمة اليونيسف، ب�ي

ي سوريا، 2013-2010"، منظمة اليونيسف، دمشق، 2014، غ�ي منشور.
صندوق الأمم المتحدة للطفولة، "التحليل الكمي للتعليم �ف

ي 2015. 
صندوق الأمم المتحدة للطفولة، الأزمة السورية، تسليط الضوء عىل المشاريع النسانية والنتائج، منظمة اليونيسف، عمان، كانون الثا�ف

صندوق الأمم المتحدة للطفولة، التقرير الشهري لالأوضاع النسانية لالأزمة السورية: سوريا والأردن ولبنان والعراق وتركيا ومرص، منظمة اليونيسف، 

عمان، 17 شباط – 22 آذار من عام 2014.

ي المدارس والمجتمع 
: �ف ف ف النازح�ي صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة إنقاذ الطفولة، تقييم احتياجات التعليم الم�ع لالأطفال السوري�ي

وت، 2012. والأماكن الآمنة، منظمة اليونيسف، ب�ي

UN-( ف اتيجية، المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي 2014 القليمية لالستجابة لسوريا : نظرة عامة اس�ت ، خطة عام ف  المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

HCR(، جنيف، 2014.

ف )UNHCR(، جنيف، كانون الأول 2013.  ة الحقائق لتقرير التعليم"، المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي ، " ن�ث ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ف )UNHCR(، أربيل، العراق، آذار 2014.  ، "ملف المعلومات الشهرية"، المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

´
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ف الوكالت"،  كة ب�ي ونية للمعلومات المش�ت : البوابة اللك�ت ف ف السوري�ي ، "بيانات التسجيل" الستجابة القليمية لالجئ�ي ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي 26 نيسان 2015.
10 نيسان http://data.unhcr.org/syrianrefugees/ country.php?id=122#،2015، تم الدخول �ف

ف الوكالت"،  كة ب�ي ونية للمعلومات المش�ت : البوابة اللك�ت ف ف السوري�ي ، "بيانات التسجيل" الستجابة القليمية لالجئ�ي ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي 26 نيسان 2015.
14 نيسان http://data.unhcr.org/syrianrefugees/ regional.php ،2015، تم الدخول �ف

لية، المفوضية السامية  ف ي الأردن: نتائج بيانات الزيارات الم�ف
ف الذين يعيشون خارج المخيمات �ف ف السوري�ي ، الالجئ�ي ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ف )UNHCR(، عمان، 2013. لشؤون الالجئ�ي

ف )UNHCR(، جنيف، 2013. ي الأزمة، المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي
، مستقبل سوريا: الأطفال الالجئون �ف ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.< ،2014 ين الأول ي لبنان، "تحديث التعليم"، ت�ث
ف �ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي 26 نيسان 2015. 
php?page=1&view=grid&Language%5B%5D=1 &Country%5B%5D=122&Type%5B%5D=6<، تم الدخول �ف

غاثة الكاثوليكية،  ، برنامج الغذاء العالمي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمة الدولية للهجرة، خدمات الإ ف المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي دمياط الجديدة، القاهرة، 2013.
ف �ف ف السوري�ي ك لالجئ�ي والرسالة، التقييم المش�ت

وت، ي لبنان، UNFPA، ب�ي
ي المجتمعات المضيفة �ف

ف �ف ف والشباب اللبناني�ي ف الالجئ�ي  صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقييم وضع الشباب السوري�ي

أيار 2014.

ي 2014،
، "أين نعمل"، كانون الثا�ف ق الأد�ف ي ال�ث

ف �ف ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي  وكالة الأمم المتحدة لإ

ي 14 أيار 2014.
>www.unrwa.org/where-we-work/jordan<، تم الدخول �ف

، "التعليم: تدريب المعلم"،  ق الأد�ف ي ال�ث
ف �ف ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي  وكالة الأمم المتحدة لإ

ي 26 أيار 2014. 
>www.unrwa.org/what-we-do/teacher-training<، تم الدخول �ف

ي عام 2020: الستجابة التشغيلية لالأونروا، الأونروا،
، غزة �ف ق الأد�ف ي ال�ث

ف �ف ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي  وكالة الأمم المتحدة لإ

ي الفلسطينية، أيار 2013.
الأرا�ف

ي الفلسطينية، 2013.
، تقرير توحيد النتائج، الأونروا، الأرا�ف ق الأد�ف ي ال�ث

ف �ف ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي وكالة الأمم المتحدة لإ

ف برنامج التعليم"،  ق الأد�ف "الأونروا تقيم مستوى تقدم الطالب من اجل تحس�ي ي ال�ث
ف �ف ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي وكالة الأمم المتحدة لإ

www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-evaluates-student-progress-improve-educa-< ،2013 5 تموز  الأونروا،

ي 26 نيسان 2015. 
tion-programme<، تم الدخول �ف

، "إطار عمل الأونروا للتحليل وللتطبيق النوعي للمناهج الدراسية"، ق الأد�ف ي ال�ث
ف �ف ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي  وكالة الأمم المتحدة لإ

ي الفلسطينية، 2 تموز 2013.
الأونروا، الأرا�ف

ي الفلسطينية، 2013. 
ق الأد�ف 'سياسات الأونروا للمعلم'، الأونروا، الأرا�ف ي ال�ث

ف �ف ف الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي وكالة الأمم المتحدة لإ

موك مؤقتا من اجل أداء المتحانات المدرسية"، 19 أيار 2014،  ف بمغادرة مخيم ال�ي مركز أخبار الأمم المتحدة، "سوريا: يسمح للطالب الفلسطيني�ي

ي 9 حزيران 2014.
>www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47829#.U3-qEHZrjOg< ، تم الدخول �ف

فاكيل، آنا، "مواجهة مشكلة التصنيف: العمل عىل دراسة التصنيف العلمي للمنظمات غ�ي الحكومية"، التنمية العالمية، المجلد. 25، رقم 12، 1997، 

الصفحات 2057 – 2070.

وت، 20 أيلول 2013. اع السوري، التقرير رقم LB – 81098، ب�ي ف ، لبنان: تقييم الأثر القتصادي والجتماعي لل�ف البنك الدوىلي

ونغ، الأزمات النسانية والستعداد للطوارئ والستجابة: دور القطاع الخاص والأعمال: دراسة حالة الأردن، ف ارمس�ت  زايك، ستيفن أ. وجس�ت

معهد التنمية الخارجية، لندن، 2014.
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املالحق

امللحق األول توضيح املصطلحات

ي هذه الدراسة511.
ما يىلي تعريف للعديد من المصطلحات المستخدمة �ف

ي سن 6 سنوات أو 
ي يتبع نمطا تقليديا إبتداءا من قبول الطالب �ف

شارة اىل التعليم العادي ال�ت ي هذا التقرير لالإ
التعليم النظامي: أستخدم المصطلح �ف

ي البالد. 
ف به من قبل السلطات المختصة �ف أك�ث وح�ت تقديم الطالب تلقائيا من صف درا�ي اىل آخر وعىل أساس سنوي وباستخدام منهج درا�ي مع�ت

بية التعليم بالتصديق عىل نتائج التعلم عىل شكل منح  ه والموافقة عليه من قبل الدولة، مع قيام وزارة ال�ت كما انه يش�ي اىل التعليم الذي يتم توف�ي

شهادات دراسية ذات الصلة. يسمح التعليم النظامي بالنتقال المنتظم والثابت خالل مراحل نظام التعليم وذلك بالعتماد عىل تقييم التحصيل 

العلمي، مع إمكانية اللتحاق بالتعليم العاىلي عند النتهاء من الدراسة.

اف به  شارة اىل أي نشاط تعليمي منظم ومستدام لم يتم الموافقة عليه أو الع�ت ي هذا التقرير لالإ
التعليم غ�ي النظامي: يتم استخدام المصطلح �ف

ي تقديم التعليم غ�ي النظامي فانه 
ي يتم استخدامها �ف

رسميا من قبل الحكومة والذي ل يمنح شهادات دراسية بعد انهائه. أما من ناحية الأماكن ال�ت

ي المدارس العامة والمراكز المجتمعية ومكاتب المنظمات غ�ي الحكومية لالشخاص من جميع الأعمار. واعتمادا عىل السياقات القطرية، 
يمكن تقديمه �ف

امج التعليمية لتقديم مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية لالأطفال خارج المدرسة والمهارات الحياتية  قد يغطي التعليم غ�ي النظامي ال�ب

ي للطالب من صف اىل أخر وقد تختلف أيضا 
ورة التقديم التلقا�أ ي وما فات من الدروس. ل توفر برامج التعليم غ�ي النظامي بالرصف

والتعليم التعويىصف

ه  ف ي سياق هذه الدراسة وبشكل وثيق أيضا مع التعليم الذي تقدمه المنظمات غ�ي الحكومية كما يتم تمي�ي
ي مدتها. يرتبط توف�ي التعليم غ�ي النظامي �ف

�ف

ه بالدرجة الأوىل من قبل الحكومات512. عن التعليم النظامي والذي يتم توف�ي

ي هذا 
التعليم غ�ي الرسمي: يش�ي بشكل عام اىل قنوات التعلم، مثل وسائل العالم وحمالت الدعاية الضخمة. ولكن يتم استخدام المصطلح �ف

ي هذه الدراسة. 
ي بلدان أخرى تم تناولها �ف

شارة اىل ما يشار إليه عادة بالتعليم غ�ي النظامي �ف التقرير عىل وجه التحديد مع سياق الأردن وذلك لالإ

ي 
ي يمكن ايجادها �ف

ي عىل الرغم من وجهات النظر المتناقضة حول هذا القول وال�ت
المنظمات غ�ي الحكومية: تمثل شكال من أشكال المجتمع المد�ف

. وعىل سبيل المثال، يذكر  ي
ي يمكن رؤيتها بوضوح عىل مستوى المجتمع المد�ف

الكتب والدراسات المنشورة513. هناك أشكال مختلفة من الجمعيات ال�ت

ي تديرها الحكومة والمنظمات غ�ي 
كليس )2008( المنظمات غ�ي الحكومية الدولية والمنظمات غ�ي الحكومية الوطنية والمنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

ي والخاص 
ا ما يقتبس وهو "الحكم الذا�ت ي هذا التقرير فقد تم اعتماد تعريف المنظمات غ�ي الحكومية الذي كث�ي

ي مجال المنا�ة. أما �ف
الحكومية �ف

ً لهذا المصطلح515.
"514، كمع�ف ف ف نوعية حياة الناس المحروم�ي ي تهدف اىل تحس�ي

والمنظمات غ�ي الرابحة ال�ت

ي التعليم والتعلم 
المناهج الدراسية: يمكن تعريفها من وجهات نظر مختلفة. يتم تعريف ما تتصوره المجتمعات عىل انه قيم وأهداف مهمة �ف

ي تعرف عىل أنها المناهج الدراسية 
ي داخل الفصول الدراسية وال�ت

ي يتم تدريسها �ف
عموما باسم المنهج "المقصود"516. ان المناهج الدراسية هي تلك ال�ت

ي ذلك اختبارات الصف والمتحانات 
الرسمية المستخدمة. ان ما يتعلمه الطالب والذي يتم تقييمه من خالل أستخدام أشكال مختلفة من التقييم بما �ف

ي هذا التقرير يش�ي اىل المناهج 
ي تم 'اكتسابها'. ان مصطلح المناهج الدراسية المستخدم �ف

الخارجية، يتم اعتباره عىل أنه أداء التعلم والمناهج ال�ت

ي يتم تقييمها من خالل 
ي أماكن مؤسساتية معينة مثل الفصول الدراسية، وال�ت

ف �ف ي يتم تقديمها من قبل المعلم�ي
وعة ال�ت الدراسية المقصودة والم�ث

الختبارات والمتحانات.

ي تشهد علنا عىل قيمة برنامج التعلم. وقد يش�ي منح الشهادات اىل تقديم شهادة رسمية 
منح الشهادات: يتم تعريفه عىل انه عالمة عىل الجودة ال�ت

اف  ، الطبعه، منح الشهادات الدراسية مهم: الع�ت ف بتحصيل الطالب العلمي عند نهاية امتحانات المرحلة الدراسية. )مقتبس من كرك، جاكي تع�ت

ي منظمة اليونسكو، باريس، 2009(.
بوي �ف ، المعهد الدوىلي للتخطيط ال�ت ف ف والالجئ�ي بالتحصيل العلمي لالأطفال النازح�ي

بوي، 2010 واليونسكو، 1997. تم إقتباس التعاريف من المعهد الدوىلي للتخطيط ال�ت  511

روز، 2009.  512

فاليك، 1997؛ إدواردز، 2000.  513

فاليك، 1997، ص. 2060.  514

ي سوريا أمر مث�ي للجدل اىل حد ما لأن مفهوم غ�ي الحكومي يفهم أك�ث عىل المستوى الماىلي منه 
ان استخدام مثل هذه المصطلحات مثل المنظمات غ�ي الحكومية �ف  515

عىل مستوى الستقالل السياسية عن الحكومة )جورج، 2003(.
منظمة اليونسكو، 2011.  516
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قرار من قبل وزارة التعليم.  اف أو الإ قرار الرسمي – عىل الأرجح الع�ت اف أو الإ نامج الع�ت العتماد: وهو مشابه لمنح الشهادات حيث انه يمنح ال�ب

ي منح الشهادات عادة تقديم دليل عىل اكمال أو انهاء المتعلم للمرحلة الدراسية بنجاح. 
ف يع�ف ي ح�ي

ينطبق العتماد أك�ث عىل وضع برنامج التعلم �ف

، المعهد الدوىلي للتخطيط  ف ف والالجئ�ي اف بالتحصيل العلمي لالأطفال النازح�ي ، الطبعه، منح الشهادات الدراسية مهم: الع�ت )مقتبس من كرك، جاكي

ي منظمة اليونسكو، باريس، 2009(.
بوي �ف ال�ت

ي 
ي هذه الدراسة اىل بلد اللجوء والهياكل المحلية والقليمية والوطنية الحكومية والجتماعية والقتصادية ال�ت

المجتمع المضيف: يش�ي المصطلح �ف

اف من قبل المجتمع  ي صحيح واع�ت
ية داخل المجتمعات المضيفة مع أو بدون وضع قانو�ف ي المناطق الحرصف

يعيش فيها الالجئون. يعيش الالجئون �ف

ف  ، قد يضم المجتمع المضيف المخيم أو ببساطة قد يجاور المخيم ولكنه يتفاعل مع أو يتأثر بالالجئ�ي ف ي سياق مخيمات الالجئ�ي
المضيف. و�ف

 . ف ف المتدفق�ي ف داخليا، فيش�ي المجتمع المضيف اىل المجتمع الذي يستقبل اعدادا من النازح�ي ي حالة الأشخاص النازح�ي
ي داخل المخيم. أما �ف

ف �ف المقيم�ي

)www.unhcr.org/pages/49c3646c146.html مقتبس من(

ي الكفاءة أثناء الزيادة والتوسع وحذف التفصيل. تحدد برامج التعليم 
ي أو تعويض مافات من الدروس: يركز عىل التفوق �ف

التعليم التعوي�ن

ي قدما 
ي يجب أن تكون معروفة لدى الطالب من أجل المىصف

ي كل "كتلة" تعلم وتدرس العنا� الأساسية المطلقة ال�ت
ي الكفاءات الأساسية �ف

التعويىصف

ي أو برنامج تعويض ما فات من 
نحو كتلة التعلم التالية. تستبعد الكفاءات المرتبطة والتطبيقات والمراجعات عموما من برنامج التعليم التعويىصف

اع، المعهد الدوىلي للتخطيط  ف ي حالت الطوارئ ومرحلة ما بعد ال�ف
ف بثك، التعليم البديل: سد الفجوة �ف ، باميال ول�ي الدروس. )مقتبس من: باكس�ت

كشاير، المملكة المتحدة، 2009(. ية للتعليم )CfBT(، باريس وب�ي ي اليونسكو والمنظمة الخ�ي
بوي �ف ال�ت

ف داخليا حدودا دولية للعثور عىل مالذ  ، لم يع�ب النازح�ي ف ي العالم. وعىل العكس من الالجئ�ي
ف الأشخاص الأك�ث هشاشة �ف النازحون داخليا: هم من ب�ي

ي 
ف )الرصاع المسلح والعنف الذي يعم �ف ف داخليا قد فروا لأسباب مشابهة لأسباب فرار الالجئ�ي أمن ولكنهم بقوا داخل وطنهم. ح�ت إذا كان النازح�ي

كل مكان وانتهاكات حقوق النسان( فانهم يبقون تحت حماية حكومتهم من الناحية القانونية - عىل الرغم من أن الحكومة قد تكون هي السبب وراء 

. ي الدوىلي
ي ظل كل من حقوق النسان والقانون النسا�ف

ف ، فإنهم يحتفظون بكامل حقوقهم وحمايتهم �ف دهم. وكمواطن�ي  ت�ث

.)www.unhcr.org/pages/49c3646c146.html مقتبس من(

نامج: هو نظام من الدورات التعليمية، مع مجموعة مختارة ومتسلسلة من المحتويات المراد تغطيتها من أجل بلوغ أهداف التعلم والنتائج  ال�ب

ومخططات التقييم أو التقدير المتوقعة لدورة معينة أو وحدة دراسية أو موضوع التدريس. 

: هو تدوين والتحقق من وتحديث المعلومات عن الأشخاص الذين تهتم المفوضية السامية  ن التسجيل لدى للمفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي النهاية. ان عدد الأشخاص الذين يحتاجون اىل 
ف ولكي تتمكن المفوضية من ايجاد حلول دائمة لهم �ف ف بأمرهم لكي يكونوا محمي�ي لشؤون الالجئ�ي

ها من المساعدات المادية الالزمة بالضافة اىل تحديد مساحة الملجأ والخدمات  الحماية والمساعدة هو ما يحدد كمية المواد الغذائية والمياه وغ�ي

والمرافق الصحية. ان التسجيل لدى المفوضية أمر مهم من اجل تحديد الأفراد الذين هم عرضة للخطر أو لديهم احتياجات خاصة. يساعد 

عادة الق�ية( والعتقال التعسفي والحتجاز. كما أنه يمنحهم حق  بعاد )الإ ف من الإ التسجيل، عن طريق توف�ي سجل عن وضعهم، عىل حماية الالجئ�ي

الوصول اىل الخدمات أو المساعدة ويعزز من حرية حركتهم ليجعلهم أك�ث استقاللية. كذلك يساعد تسجيل الأطفال عىل منع تجنيدهم العسكري 

ف عن أرسهم. وتدعو المفوضية السامية اىل ف عىل جمع شمل الأطفال المنفصل�ي  ويبقي الأرس مع بعضها ويساعد المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي دفعتهم اىل طلب اللجوء 
ي اللجوء بشكل منفرد. ان تسجيل الأشخاص والذي يتضمن تفاصيل عن الأسباب ال�ت ف وطال�ب أن يتم تسجيل جميع الالجئ�ي

ف أو التكامل المحىلي بدل من العودة اىل الوطن كأنسب الحلول بالنسبة لهم. وري لتحديد الأشخاص الذين هم بحاجة اىل إعادة التوط�ي  أمر �ف

ي 
ف وال�ت لقد تم تسهيل هذه العملية منذ عام 2004 وذلك عن طريق إدخال progGres، وهو تطبيق لقاعدة بيانات المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي

ي لتتضمن تفاصيل مكتوبة عن الأفراد فقط ولكن أيضا صورهم. عىل الرغم من ان تسجيل
ي أك�ث من 70 دولة وال�ت

 هي الآن قيد الستخدام �ف

ي اللجوء ل يزال مسؤولية الدول المضيفة، ال ان المفوضية تقدم لهم المساعدة عند الحاجة. ف وطال�ب  الالجئ�ي

.)www.unhcr.org/pages/49c3646cf5.html مقتبس من(

املالحق
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امللحق الثاين دليل املقابالت

تبدأ المقابلة بإعطاء مقدمة عن الشخص الذي سيقوم باجراء المقابلة وعن نطاق الدراسة والهدف منها. كما سيقوم الشخص الذي سيقوم باجراء 

ي أي وقت، الخ( بحيث يكون الضيف الذي 
ي الفصل 3 )رسية المعلومات والنسحاب من المقابلة �ف

المقابلة أيضا بعرض جميع العنا� المذكورة �ف

ستتم مقابلته عىل علم تام ومتمكن من اتخاذ قرار المشاركة أو الرفض.

ي المناهج 
ي كل مقابلة. حيث ان القصد من ذلك هو تقديم نظرة تحليلية عامة لهذه الأبعاد �ف

لحظ أنه لن يتم تغطية جميع القضايا بشكل كامل �ف

ف مختلفا وذلك اعتمادا عىل السياق  ك�ي ي نقطة واحدة فقط. سيكون ال�ت
ي كل سياق بدل من التعمق �ف

الدراسية وتسليط الضوء عىل القضايا والأولويات �ف

ي المقابلة.
ف �ف وعىل المنظمة/أصحاب المصلحة المعني�ي

ي الدراسة
ي سيتم تغطيتها �ن

قائمة القضايا والأسئلة ال�ت

1. المناهج الدراسية

؟ هل هناك أية استثناءات؟ ف ف الالجئ�ي ي يلتحق فيها الأطفال السوري�ي
ي المدارس ال�ت

ماهو المنهج الدرا�ي الرسمي الذي يتم استخدامه �ف  • 

ي الوقت المعياري المخصص )طول مدة الدرس، عىل سبيل المثال وإذا كان الأمر كذلك، 
ي يتم تدريسها؟ هل يوجد أي تغي�ي �ف

وما هي المواد ال�ت

؟( ف ت�ي هل هو ببساطة بسبب وجود نظام الف�ت

ي المجتمعات المضيفة؟
ف والمدارس �ف ي مخيمات الالجئ�ي

ف المدارس �ف وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية المعتمدة، هل هناك اختالفات ب�ي  •

ي يتم تدريسها؟
ما هي لغة التدريس وماهي اللغات الأجنبية ال�ت  •

ف المنهج الدرا�ي للبلد المضيف قيد النقاش؟ ف المنهج الدرا�ي السوري وب�ي ما هي الختالفات الرئيسية ب�ي  •

ي المناهج الدراسية
التعديالت �ن

؟ ف ف الالجئ�ي ي العتبار وجود الأطفال السوري�ي
هل تم ادخال أي تغي�ي أو تعديل عىل المناهج الدراسية الرسمية للبلد المضيف لكي تأخذ �ف  • 

إذا كان الأمر كذلك، ففي اي المواد؟

ات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمن الذي بدأ بهذه التغي�ي  •

ات؟ رات ونطاق هذه التغي�ي ما هي م�ب  •

ات من قبل الأطفال وأولياء الأمور؟ ات؟ ما مدى ايجابية استقبال هذه التغي�ي ما مدى فعالية هذه التغي�ي  •

ي التأقلم؟
ف �ف ف الالجئ�ي ي يواجهها الأطفال السوري�ي

ما هي الصعوبات ال�ت  •

المواد التعليمية

ي الفصول الدراسية؟
ي تستخدم �ف

ما هو نوع المواد التعليمية )الكتب المدرسية وكتب التمارين( ال�ت  •

بية والتعليم أو ان لدى المعلم  ي تمت الموافقة عليها )الكتب المدرسية وكتب التمارين( من قبل وزارة ال�ت
هل هي المواد التعليمية الوحيدة ال�ت  •

ي استخدام وتعديل مواد تعليمية أخرى؟
مرونة الختيار �ف

ن الدعم المقدم للطالب السوري�ي

ي ذلك لغة 
ف عىل التأقلم مع المناهج الدراسية الجديدة بما �ف ف الالجئ�ي ي المدارس من اجل دعم الطالب السوري�ي

هل تم خلق أية آليات محددة �ف  •

ي يتم تدريسها؟ ومنها عىل سبيل المثال:
ها من اللغات الأخرى ال�ت التدريس وغ�ي

الدروس التعويضية قبل اللتحاق بالمدارس.  •

الدروس التعويضية المرافقة للدروس العادية.  •

ف للمنظمات ف التابع�ي ف والمتطوع�ي ف المساعدين والمرشدين الجتماعي�ي هم من المعلم�ي الدعم الفردي المقدم من قبل المعلم أو غ�ي  • 

غ�ي الحكومية. 

تقييم متطلبات التعلم المسبقة.  •

دعم الأقران، الخ.  •

املالحق
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؟ ي
هل تم استخدام نتائج اختبارات تحديد المستوى لتوجيه هذا التعليم التعويىصف  •

هل تم توف�ي أية خدمات نفسية واجتماعية )وصف موجز(.  •

ن تدريب المعلم�ي

من هو المسؤول عن التدريس )هل هم معلمي البالد فقط أو المعلمون السوريون أيضا(؟  •

ي داخل الفصول الدراسية، كيف يعمل فريق التدريس عىل تنسيق العمل وكيف يتفقون 
إذا كان المعلمون المساعدون السوريون يعملون أيضا �ف  •

عىل توزيع المسؤوليات والأدوار؟

؛ وإذا كان الأمر كذلك فكيف  ف ي مع�ي
ف من أي تدريب إضا�ف ي تضم الطالب السوري�ي

هل يستفيد المعلمون المسؤولون عن الفصول الدراسية ال�ت  •

؟ يتم تنظيم هذا التدريب وما هو مضمونه الأسا�ي

من قام بتنظيمه وما طول مدة التدريب؟  •

امج التعليمية الأخرى ال�ب

ي وبرامج التعليم غ�ي النظامي مثل التعليم الم�ع 
ف )التدريب المه�ف ف الالجئ�ي ف السوري�ي امج الأخرى المقدمة لالأطفال أو اليافع�ي ما هي ال�ب  •

ي وفصول تعليم القراءة والكتابة(؟
والتعليم القائم عىل المهارات الحياتية والتعليم قبل البتدا�أ

امج؟ ما هي المناهج الدراسية أو المواد التعليمية المستخدمة من أجل هذه ال�ب  •

امج؟ هل هناك طلب عىل هذه ال�ب  •

البيئة المدرسية والصفية

. ف نسبة الطالب اىل المعلم�ي  •

؟ )أي طفل من ذوي الحتياجات الخاصة؟( ف هل ان البيئة المدرسية والصفية شاملة ومتفهمة لحتياجات الأطفال السوري�ي  •

ي هذا الصدد؟
هل تم اتخاذ أية مبادرات �ف  •

ي المدارس.
أية قضايا تتعلق بالعنف �ف  •

ما هو متوسط معدل الحضور؟  •

2. منح الشهادات

ي البلدان المختلفة )لكل من المتحانات الجارية وامتحانات نهاية السنة الدراسية(؟
ي يتم تطبيقها �ف

ماهي أنظمة تقييم التعلم ال�ت  •

ف بشأن منح الشهادات نتيجة للتعلم الذي تم اكتسابه؟ ي يجري تطبيقها عىل الطالب السوري�ي
ما هي اللوائح )إن وجدت( ال�ت  •

هل يتلقون بطاقات النتائج وتقارير التقييم الفصلية؟  •

هل هم مؤهلون للحصول عىل الدبلومات/الشهادات الوطنية للبلدان المضيفة وخاصة لالمتحانات الوطنية لنهاية المرحلة الدراسية  • 

)الصفوف 6 و 9 و 12(؟

ي وقت متأخر؟
ف �ف ي الصفوف غ�ي المناسبة بالنسبة لالأطفال الملتحق�ي

هل توجد أية حالت خاصة تتعلق بوضع الأطفال �ف  •

اف عىل المدارس؟ رسث ي المدارس من اجل مساعدة وتوجيه والإ
اف مالئم �ف هل تم وضع نظام ارسث  •

اف المتبادل  ي بلدكم فيما يتعلق بالقبول/المعادلة/الع�ت
بية والتعليم �ف بية السورية ووزارة ال�ت ف وزارة ال�ت هل هناك أي اتفاقيات رسمية قائمة ب�ي  •

بالشهادات الدراسية والدبلوما، وإذا كان الأمر كذلك هل توجد ترصفات محددة لتسهيل أو عرقلة ذلك؟

هل ان مدراء المدارس عىل دراية جيدة بكل هذه الترصفات؟  •

بية والتعليم؟ ف وفقا للوائح وزارة ال�ت هل تم منح العتماد الواضح للمدارس العاملة داخل مخيمات الالجئ�ي  •

( وما هي ف هل ان المعلومات المتعلقة بقضايا العتماد ومنح الشهادات متاحة بسهولة لأولياء أمور الطلبة )والأطفال ومجتمع الالجئ�ي  • 

تصوراتهم/مواقفهم الشائعة المتعلقة بهذا السؤال؟

املالحق



121 ي سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومرص
ف �ف المناهج والعتماد ومنح الشهادات الدراسية للأطفال السوري�ي

امللحق الثالث دليل النقاش ملناقشات املجموعات احملورية

تبدأ مناقشة المجموعة المحورية بإعطاء مقدمة عن المساعد وعن الشخص الذي يقوم بتدوين المالحظات. وتتضمن المقدمة أيضا التطرق اىل الهدف 

ي 
ي الستمرار. ويمكن أيضا وضع القواعد الأساسية للمناقشة �ف

ف �ف العام من المناقشة ورسية المعلومات كما تسعى اىل الحصول عىل موافقة المشارك�ي

ف تقديم أنفسهم ح�ت يتس�ف للجميع فرصة الحديث وك� الحاجز فيما بينهم. هذه المرحلة. بعد ذلك يطلب من المشارك�ي

تبدأ المناقشة بتعليقات عامة نوعا ما ومن ثم تسعى جاهدة للتطرق اىل القضايا والأسئلة التالية.

ي المقابالت خالل المناقشات الجماعية. وعالوة عىل ذلك، هناك 
ي طرأت �ف

ي القضايا ال�ت
لحظ أن الأسئلة التالية ليست شاملة وأنه ينبغي إمعان النظر �ف

ف أن بعض الأسئلة قد  ي ح�ي
ف أو أولياء الأمور �ف ف أو المعلم�ي ف فيما اذا كانوا من الأطفال أو اليافع�ي حاجة اىل تعديل صياغة السؤال وذلك وفقا للمشارك�ي

تكون ذات صلة بمجموعات محددة فقط.

ي المدرسة
ن �ن ن والعامل�ي مسودة دليل المناقشة مع المعلم�ي

المناهج الدراسية

ي تقوم بالتدريس فيها؟
ي المدرسة ال�ت

ما هو المنهج الدرا�ي المستخدم �ف  •

؟ ي التأقلم مع هذا المنهج الدرا�ي
ف �ف ف الالجئ�ي ي يواجهها الأطفال السوري�ي

ما هي أهم الصعوبات ال�ت  •

ف ؟ )إذا كانت الإجابة بنعم، فمن الذي بدأ بهذه  ف الالجئ�ي ي العتبار وجود الأطفال السوري�ي
ي المناهج الدراسية لتأخذ �ف

هل تم احداث أي تغي�ي �ف  •

ي التأقلم؟(
ف �ف ف الالجئ�ي ي يواجهها الأطفال السوري�ي

ات؟ ولماذا؟ وما مدى فاعليتها؟ وإذا كانت الإجابة بال، فما هي الصعوبات ال�ت التغي�ي

ي تستخدمها؟ )التحقيق من فيما إذا كانت هذه المواد التعليمية هي الوحيدة
ما هي المواد التعليمية )الكتب المدرسية وكتب التمارين( ال�ت  • 

ي استخدام وتعديل 
بية التعليم أو ان لدى المعلم مرونة الختيار �ف ي تمت الموافقة عليها )الكتب المدرسية وكتب التمارين( من قبل وزارة ال�ت

ال�ت

مواد تعليمية أخرى؟(

ف عىل التأقلم مع المنهج الدرا�ي الجديد؟ هذا يمكن أن يتضمن: ف الالجئ�ي هل هناك أية تداب�ي محددة لمساعدة الطالب السوري�ي  •

ي الدروس العادية.
الدروس التعويضية قبل اللتحاق �ف  •

أو الدروس التعويضية المرافقة للدروس العادية.  •

ف للمنظمات ف التابع�ي ف والمتطوع�ي ف المساعدين والمرشدين الجتماعي�ي هم من المعلم�ي الدعم الفردي المقدم من قبل المعلم أو غ�ي  • 

غ�ي الحكومية.

تقييم متطلبات التعلم المسبقة.  •

دعم الأقران، الخ.  •

؟ ي
هل تم استخدام نتائج اختبارات تحديد المستوى لتوجيه هذا التعليم التعويىصف  •

ف ؟ )إذا كانت الإجابة بنعم، تحرى عن كيفية تنظيم الدورات  ف الالجئ�ي ف الأطفال السوري�ي ي تضم�ي
ي محدد لدعمك �ف

هل تستفيد من أي تدريب إضا�ف  •

التدريبية وما هي محتويات تلك الدورات التدريبية(.

ي وبرامج التعليم غ�ي النظامي مثل 
ف )عىل سبيل المثال التدريب المه�ف ف الالجئ�ي ها لالأطفال السوري�ي هل تعرف برامج تعليمية أخرى تم توف�ي  •

ي أو فصول تعليم القراءة والكتابة(.
التعليم الم�ع والتعليم القائم عىل المهارات الحياتية والتعليم قبل البتدا�أ

ي هذا الصدد(.
ي تم اتخاذها �ف

ف ؟ )تحرى عن- إن وجدت - المبادرات ال�ت هل ان البيئة المدرسية والصفية شاملة لالأطفال الالجئ�ي  •

منح الشهادات

ي بلدك )لكل من المتحانات الجارية وامتحانات نهاية السنة الدراسية(؟
ي يتم تطبيقها �ف

ماهي أنظمة تقييم التعلم ال�ت  •

ف بشأن منح الشهادات نتيجة للتعلم الذي تم اكتسابه؟ )عىل سبيل المثال، هل يتلقون  ي يجري تطبيقها عىل الطالب السوري�ي
ما هي اللوائح ال�ت  •

بطاقات النتائج وتقارير التقييم الفصلية؟ هل هم مؤهلون للحصول عىل الدبلومات / الشهادات الوطنية للبلدان المضيفة وخاصة لالمتحانات 

الوطنية لنهاية المرحلة الدراسية(؟
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ي وقت متأخر؟
ف �ف ي الصفوف غ�ي المناسبة بالنسبة لالأطفال الملتحق�ي

هل توجد أية حالت خاصة تتعلق بوضع الأطفال �ف  • 

اف عىل المدارس؟ رسث ي المدارس من اجل مساعدة وتوجيه والإ
اف �ف هل تم وضع نظام مالئم لالرسث

اف  ي بلدكم فيما يتعلق بالقبول/المعادلة/الع�ت
بية والتعليم �ف بية السورية ووزارة ال�ت ف وزارة ال�ت هل تعلم عن وجود أية اتفاقيات رسمية قائمة ب�ي  •

المتبادل بالشهادات الدراسية والدبلوما، وإذا كان الأمر كذلك هل توجد ترصفات محددة لتسهيل أو عرقلة ذلك؟ 

•  هل لديك معلومات واضحة عن هذه التفاقيات الرسمية؟

بية والتعليم؟ ( هل تم منح العتماد الواضح لمدرستك وذلك وفقا للوائح وزارة ال�ت ف •  )بالنسبة للمدارس العاملة داخل مخيمات الالجئ�ي

(؟ ف •  هل ان المعلومات المتعلقة بقضايا العتماد ومنح الشهادات متاحة بسهولة لأولياء أمور الطلبة )والأطفال ومجتمع الالجئ�ي

مسودة دليل المناقشة مع مدراء المدارس

المناهج الدراسية

ي تعمل فيها؟
ي المدرسة ال�ت

ما هو المنهج الدرا�ي المستخدم �ف  •

؟  ي التأقلم مع هذا المنهج الدرا�ي
ف �ف ف الالجئ�ي ي يواجهها الأطفال السوري�ي

ما هي أهم الصعوبات ال�ت  •

ف ؟ )إذا كانت الإجابة بنعم، فمن الذي بدأ بهذه  ف الالجئ�ي ي العتبار وجود الأطفال السوري�ي
ي المناهج الدراسية لتأخذ �ف

هل تم احداث أي تغي�ي �ف  •

ي التأقلم؟(
ف �ف ف الالجئ�ي ي يواجهها الأطفال السوري�ي

ات؟ ولماذا؟ وما مدى فاعليتها؟ وإذا كانت الإجابة بال، فما هي الصعوبات ال�ت التغي�ي

ف استخدامها؟ )التحقيق من فيما إذا كانت هذه المواد التعليمية  ي يمكن للمعلم�ي
ما هي المواد التعليمية )الكتب المدرسية وكتب التمارين( ال�ت  •

ي 
بية التعليم أو ان لدى المعلمون مرونة الختيار �ف ي تمت الموافقة عليها )الكتب المدرسية وكتب التمارين( من قبل وزارة ال�ت

هي الوحيدة ال�ت

استخدام وتعديل مواد تعليمية أخرى؟(

ف عىل التأقلم مع المنهج الدرا�ي الجديد؟ هذا يمكن أن يتضمن: ف الالجئ�ي هل هناك أية تداب�ي محددة لمساعدة الطالب السوري�ي  •

ي الدروس العادية.
الدروس التعويضية قبل اللتحاق �ف  •

أو الدروس التعويضية المرافقة للدروس العادية.  •

ف للمنظمات ف التابع�ي ف والمتطوع�ي ف المساعدين والمرشدين الجتماعي�ي هم من المعلم�ي الدعم الفردي المقدم من قبل المعلم أو غ�ي  • 

غ�ي الحكومية.

تقييم متطلبات التعلم المسبقة.  •

دعم الأقران، الخ.  •

؟ ي
هل تستخدم نتائج اختبارات تحديد المستوى من اجل توجيه التعليم التعويىصف  •

ف ؟ )إذا كانت الإجابة بنعم، تحرى عن كيفية  ف الالجئ�ي ف الأطفال السوري�ي ي تضم�ي
ف �ف ي محدد من اجل دعم المعلم�ي

هل تم تنظيم أي تدريب إضا�ف  •

تنظيم الدورات التدريبية وما هي محتويات تلك الدورات التدريبية(.

ي وبرامج التعليم غ�ي النظامي مثل 
ف )عىل سبيل المثال التدريب المه�ف ف الالجئ�ي ها لالأطفال السوري�ي هل تعرف برامج تعليمية أخرى تم توف�ي  •

ي أو فصول تعليم القراءة والكتابة(.
التعليم الم�ع والتعليم القائم عىل المهارات الحياتية والتعليم قبل البتدا�أ

امج؟ هل هناك طلب عىل هذه ال�ب  •

ي هذا الصدد(.
ي تم اتخاذها �ف

ف ؟ )تحرى عن- إن وجدت - المبادرات ال�ت هل ان البيئة المدرسية والصفية شاملة لالأطفال الالجئ�ي  •

منح الشهادات

ي بلدك )لكل من المتحانات الجارية وامتحانات نهاية السنة الدراسية(؟
ي يتم تطبيقها �ف

ماهي أنظمة تقييم التعلم ال�ت  •

ف بشأن منح الشهادات نتيجة للتعلم الذي تم اكتسابه؟ )عىل سبيل المثال، هل يتلقون  ي يجري تطبيقها عىل الطالب السوري�ي
ما هي اللوائح ال�ت  •

بطاقات النتائج وتقارير التقييم الفصلية؟ هل هم مؤهلون للحصول عىل الدبلومات / الشهادات الوطنية للبلدان المضيفة وخاصة لالمتحانات 

الوطنية لنهاية المرحلة الدراسية(؟

ي وقت متأخر؟
ف �ف ي الصفوف غ�ي المناسبة بالنسبة لالأطفال الملتحق�ي

 •  هل توجد أية حالت خاصة تتعلق بوضع الأطفال �ف

اف عىل المدارس؟ ي المدارس من اجل مساعدة وتوجيه والرسث
اف �ف هل تم وضع نظام مالئم لالرسث
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اف  ي بلدكم فيما يتعلق بالقبول/المعادلة/الع�ت
بية والتعليم �ف بية السورية ووزارة ال�ت ف وزارة ال�ت هل تعلم عن وجود أية اتفاقيات رسمية قائمة ب�ي  •

المتبادل بالشهادات الدراسية والدبلوما، وإذا كان الأمر كذلك هل توجد ترصفات محددة لتسهيل أو عرقلة ذلك؟

هل لديك معلومات واضحة عن هذه التفاقيات الرسمية؟  •

بية والتعليم؟ ( هل تم منح العتماد الواضح لمدرستك وذلك وفقا للوائح وزارة ال�ت ف )بالنسبة للمدارس العاملة داخل مخيمات الالجئ�ي  •

(؟ ف هل ان المعلومات المتعلقة بقضايا العتماد ومنح الشهادات متاحة بسهولة لأولياء أمور الطلبة )والأطفال ومجتمع الالجئ�ي  •

مسودة دليل المناقشة مع الطالب

المناهج الدراسية

ي تتعلم فيها؟
ي المدرسة ال�ت

ما هو المنهج الدرا�ي المستخدم �ف  •

؟ ي التأقلم مع هذا المنهج الدرا�ي
ي تواجهها �ف

ما هي أهم الصعوبات ال�ت  •

هل تمتلك كتبك المدرسية الخاصة بك أو هل تتشارك بها مع طالب آخرين أو أنك لتمتلك أي كتاب؟  •

من أين حصلت عىل كتبك المدرسية؟  •

. هل تعرف عن أو هل تحرصف الدروس التعويضية أو أية أنشطة أخرى مشابهة؟   •

هل خضعت لختبار تحديد المستوى عند وصولك؟  •

صف بيئتك المدرسية والصفية. هل انت مرتاح ؟ هل تشعر انه قد تم تضمينك وأنك مقبول بشكل جيد؟  •

منح الشهادات

ي نهاية السنة الدراسية؟
هل تلقيت بطاقات النتائج خالل السنة وتقرير التقييم �ف  •

؟ هل أديت امتحان نهاية العام الدرا�ي  •

هل تم اعالمك عن هذا المتحان مسبقا؟  •

ي الستعداد لهذا المتحان؟
هل ساعدك معلميك �ف  •

هل لديك أي معلومات عن العتماد ومنح الشهادات لتحصيلك العلمي؟  •

هل انت قلق بشأن قضايا العتماد ومنح الشهادات؟  •

هل تعرف اذا كان والديك عىل إطالع بالنظام؟  •

ما هي برأيك مخاوف والديك فيما يتعلق بالنظام؟  •

مسودة دليل المناقشة مع أولياء أمور الطالب

المناهج الدراسية

ي يدرس فيها طفلك؟
ي المدرسة ال�ت

ما هو المنهج الدرا�ي المستخدم �ف  •

؟ ي التأقلم مع هذا المنهج الدرا�ي
ي يواجهها طفلك �ف

ما هي أهم الصعوبات ال�ت  •

؟ )إذا كانت الإجابة بنعم،  ف ف الالجئ�ي ي العتبار وجود الأطفال السوري�ي
ي المناهج الدراسية لتأخذ �ف

هل تعلم فيما اذا كان قد تم اجراء أي تغي�ي �ف  •
ف ي يواجهها الأطفال السوري�ي

ات؟ ولماذا؟ وما مدى فاعليتها؟ وإذا كانت الإجابة بال، فما هي الصعوبات ال�ت  فمن الذي بدأ بهذه التغي�ي

ي التأقلم؟(
ف �ف الالجئ�ي

؟ )التحقيق من فيما إذا كانت هذه المواد ف ي يستخدمها المعلم�ي
هل تعلم ما هي المواد التعليمية )الكتب المدرسية وكتب التمارين( ال�ت  • 

بية التعليم أو ان لدى المعلمون مرونة  ي تمت الموافقة عليها )الكتب المدرسية وكتب التمارين( من قبل وزارة ال�ت
التعليمية هي الوحيدة ال�ت

ي استخدام وتعديل مواد تعليمية أخرى؟(
الختيار �ف
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هل تعلم بوجود أية تداب�ي محددة لمساعدة طفلك عىل التأقلم مع المنهج الدرا�ي الجديد؟  •

ف عىل التأقلم مع المنهج الدرا�ي الجديد؟ هذا يمكن أن يتضمن:  ف الالجئ�ي هل هناك أية تداب�ي محددة لمساعدة الطالب السوري�ي  •

ي الدروس العادية.
الدروس التعويضية قبل اللتحاق �ف  •

أو الدروس التعويضية المرافقة للدروس العادية.  •

ف للمنظمات ف التابع�ي ف والمتطوع�ي ف المساعدين والمرشدين الجتماعي�ي هم من المعلم�ي الدعم الفردي المقدم من قبل المعلم أو غ�ي  • 

غ�ي الحكومية.

تقييم متطلبات التعلم المسبقة.  •

دعم الأقران، الخ.  •

ي وبرامج التعليم غ�ي النظامي مثل 
ف )عىل سبيل المثال، التدريب المه�ف ف الالجئ�ي ها لالأطفال السوري�ي هل تعرف برامج تعليمية أخرى تم توف�ي  •

.) ي
التعليم الم�ع والتعليم القائم عىل المهارات الحياتية والتعليم قبل البتدا�أ

ي هذا الصدد(.
ي تم اتخاذها �ف

هل ان البيئة المدرسية والصفية شاملة لطفلك ؟ )تحرى عن- إن وجدت – المبادرات ال�ت  •

منح الشهادات

ي بلدك )لكل من المتحانات الجارية وامتحانات نهاية السنة الدراسية(؟
ي يتم تطبيقها �ف

ماهي أنظمة تقييم التعلم ال�ت  •

ف بشأن منح الشهادات نتيجة للتعلم الذي تم اكتسابه؟ )عىل سبيل المثال، هل يتلقون  ي يجري تطبيقها عىل الطالب السوري�ي
ما هي اللوائح ال�ت  •

بطاقات النتائج وتقارير التقييم الفصلية؟ هل هم مؤهلون للحصول عىل الدبلومات / الشهادات الوطنية للبلدان المضيفة وخاصة لالمتحانات 

الوطنية لنهاية المرحلة الدراسية(؟

ي وقت متأخر
ف �ف ي الصفوف غ�ي المناسبة بالنسبة لالأطفال الملتحق�ي

هل توجد أية حالت خاصة تتعلق بوضع الأطفال �ف  •

اف  ي بلدكم فيما يتعلق بالقبول/المعادلة/الع�ت
بية والتعليم �ف بية السورية ووزارة ال�ت ف وزارة ال�ت هل تعلم عن وجود أية اتفاقيات رسمية قائمة ب�ي  •

المتبادل بالشهادات الدراسية والدبلوما، وإذا كان الأمر كذلك هل توجد ترصفات محددة لتسهيل أو عرقلة ذلك؟ 

هل لديك معلومات واضحة عن القضايا المتعلقة بالعتماد ومنح الشهادات  •

املالحق
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