
التحض�ي لمستقبل الأطفال 
ي سوريا و المنطقة 

والشباب �ف
 من خالل التعليم: 

سنة واحدة بعد مؤتمر لندن

تقرير تعليم مؤتمر بروكسل 
نيسان 2017



1

2

3

467

5

صور الغالف الأمامي

1. ©  اليونسيف/ االمم المتحدة 043095/ريج
وكر م�ب 2. ©  اليونسيف/االمم المتحدة 141821/ش�ي

3. ©  اليونسيف/االمم المتحدة 172028/سونودا
4. ©  اليونسيف/االمم المتحدة 043094/ريج

ي
5. ©  اليونسيف/االمم المتحدة 150161/نورا�ن

6. ©  اليونسيف/5102/سونودا

ي
7. ©  اليونسيف/3102/نورا�ن

صور الغالف الداخلي

: ii الصفحة
© اليونسيف/االمم المتحدة 043144/ريج

الصفحة 11 :

ي
© اليونسيف/االمم المتحدة 013169/العو�ن

الصفحة 24 :
© اليونسيف/االمم المتحدة 055882/العيىس

صور الغالف الخارجي 

© اليونسيف/االمم المتحدة 050990/حسن



ي سوريا و 
التحض�ي لمستقبل الأطفال والشباب �ف

المنطقة من خالل التعليم: سنة واحدة بعد مؤتمر لندن
i

الملخص التنفيذي

كاء مبادرة “ال لضياع جيل” بأن جهود دعم تعليم االأطفال والشباب  ف �ش ي شباط  2016، اع�ت
ي لندن �ن

خالل مؤتمر “دعم سوريا والمنطقة” الذي عقد �ن
ي 

ن �ن ن الالجئ�ي ن لم تكن كافية، ووضعوا أهدافا طموحة: جميع االأطفال خارج المدرسة والشباب داخل سوريا وجميع االأطفال والشباب السوري�ي السوري�ي
رين من المجتمع المضيف كان سيوفر لهم  البلدان الخمس المضيفة )تركيا ولبنان واالأردن والعراق وم�( جنبا إىل جنب مع االأطفال والشباب المت�ن

التعليم خالل طلب ما مجموعه 1.4 مليار دوالر أمريكي كل سنة. 

اتيجية الرئيسية لمعالجة حجم وتحديات هذه االأزمة  ي لندن، التحولت الس�ت
ي ُعرَضت �ن

ي االأزمة السورية، ال�ت
اتيجية التعليم �ن أوجزت ورقة اس�ت

الممتدة. وقد تم توضيح هذه حول الركائز الثالث لتعزيز نظام التعليم والوصول إليه ونوعية التعليم. ان المبدأ الكامن ورائهم هو أن تدخالت 
التعليم تحدث عىل طول سلسلة من الطوارئ إىل القدرة عىل الصمود وتمثل ‘استثمارات للمستقبل‘ عىل المدى الطويل مع تلبية االحتياجات الفورية 
اتيجية مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن التعليم نحو ضمان تعليم  المتعلقة باالأزمة. وعالوة عىل ذلك، تتما�ش التحوالت االس�ت

نوعي شامل و عادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030.

ي داخل سوريا، كان 
كاء. و�ن ي تبذلها الحكومات وال�ش

ي التعليم بفضل الجهود الجديرة بالثناء ال�ت
وبعد عام واحد من لندن، يمكن قياس التقدم المحرز �ف

ن عامي 2014/ 15 و 2015/ 16.  ي المائة( ب�ي
ي المائة( إىل 1.75 مليون طفل )32 �ن

ي عدد االأطفال خارج المدرسة من 2.12 مليون طفل )40 �ن
هناك انخفاض �ن

ي 
ن خارج المدرسة ، من مجموع 630,500 طفل )45 �ن ي عدد االأطفال الالجئ�ي

ي المائة �ن
ي البلدان الخمس المضيفة، كان هناك انخفاض بنسبة 15 �ن

و�ن
ي كانون االأول 2016.

ي المائة( �ن
ي كانون االأول 2015 إىل ما مجموعه 500 ,534 طفل )34 �ن

المائة( �ن

ي 
ي لندن بشكل ملموس إىل بُنية استجابة تعليم أك�ث فعالية  داخل سوريا، وعززت نظم التعليم العام �ن

اتيجية للتعليم �ن وترجمت التحوالت االس�ت
اتيجيات  ن  و أطر عمل السياسات وأدوات جمع البيانات. هذا وان اس�ت ي قامت بتعميم خطط استجابة وطنية لالجئ�ي

البلدان الخمس المضيفة ال�ت
الوصول أيدت المسارات من التعليم غ�ي النظامي إىل التعليم النظامي وعززت المشاركة المجتمعية جنباً إىل جانب مع برامج الحماية االجتماعية وآليات 

دعم حماية الطفل.

. وبحلول نهاية العام، تم  ي سوريا والبلدان الخمس المضيفة 866 مليون دوالر أمريكي
ي عام 2016، بلغ إجماىلي متطلبات التمويل من أجل التعليم �ن

و�ن
ي المائة من مجموع المتطلبات وبزيادة قدرها 158 مليون دوالر عن 

تلقي مبلغ 618 مليون دوالر من الجهات المانحة لقطاع التعليم، وهو ما يمثل 71 �ن
ي النصف االأول من العام، مما يتيح 

ي تم تلقيها لعام 2016 كانت متاحة لقطاع التعليم �ن
ي المائة من االأموال ال�ت

عام 2015. ومن الجدير بالثناء أن 54 �ن
تخطيط وتنفيذ أك�ش فعالية.

وعىل الرغم من هذا التقدم، ال تزال هناك تحديات جوهرية. حيث ان حواىلي 2.3 مليون طفل وشاب سوري خارج المدرسة، وهناك عدد كب�ي معرضون 
ي تؤثر عىل تعليم البنات. ويعت�ب انخفاض معدالت الوصول إىل التعليم ما 

لخطر الت�ب. تستند االأ� من الفئات الهشة عىل آليات تكيف سلبية و ال�ت
ن  اوح أعمارهم ب�ي ، مصدر قلق بالغ. يفتقر الشباب السوريون الذين ت�ت ي والتعليم العاىلي

ي والتدريب المه�ن
ي ذلك التعليم الف�ن

، بما �ن  بعد االأسا�ي
ن عىل الحضور ومخرجات التعلم واكتساب المهارات الحياتية  ك�ي 15 و 24 عاما إىل آفاق سبل عيش ذو هادف. حيث ما زال توف�ي التعليم النوعي مع ال�ت

ددا ومتناثرا. تحتاج الُنهج المتعددة القطاعات للتعليم إىل مزيد من االهتمام.   والتماسك االجتماعي، جنبا إىل جنب مع السالمة واالأمن، يبقى م�ت
ي 

ي لندن والبالغ 1.4 مليار دوالر أمريكي حيث يحتاج إىل مزيد من االستدامة والتوقع به �ن
 وال يزال التمويل إىل التعليم بعيدا عن المبلغ المقرر �ن

الوقت المناسب.

ي 23 آذار 
ي عمان/االأردن �ن

ن �ن ن والعالمي�ي قليمي�ي كاء االإ تَجَمَع مسؤولو التعليم وأصحاب المصلحة من سوريا والبلدان المضيفة الخمس وكذلك ال�ش
ي سياق االأزمة السورية واستعرضوا بشكل نقدي المهام المتبقية، واتفقوا عىل أن يرسلوا إىل بروكسل 

ي التعليم �ن
2017، حيث أثنوا عىل التقدم المحرز �ن

ي 
اماً متجددا وثابتا الأهداف لندن الطموحة، وخاصة فيما يتعلق بالتعلم، مع رسالة أمل من أجل مستقبل أفضل لجميع االأطفال والشباب �ن ف إل�ت

المنطقة.
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شكر و تقدير 

ي صياغة هذا التقرير: الوزارات والمعاهد الوطنية المسؤولة عن التعليم؛ فرق 
ي سوريا وتركيا ولبنان واالأردن والعراق وم� �ن

كاء التاليون �ن ساهم ال�ش
ن  بية والعلم والثقافة والمفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي المكاتب القطرية التابعة لالأمم المتحدة من منظمة االأمم المتحدة لل�ت
ن التعليم الُقطري؛ والمنظمات غ�ي الحكومية السورية والدولية. وصندوق االأمم المتحدة للطفولة وبرنامج االأغذية العالمي؛ و مجموعات مانح�ي

كاء التعليم والتنمية التاليون مدخالت تقنية. من منظمات االأمم المتحدة: منظمة العمل الدولية ومكتب االأمم  قليمي، قدم �ش وعىل الصعيد االإ
ن وصندوق  بية والعلم والثقافة والمفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي نسانية و منظمة االمم المتحدة لل�ت المتحدة لتنسيق الشؤون االإ

ق االأد�ن  ي ال�ش
ن �ن ن الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي االأمم المتحدة للطفولة ومكتب االأمم المتحدة لخدمات المشاريع و وكالة االأمم المتحدة الإ

ن  ي والتعليم فوق الجميع/عّلم طفالً والمجلس الدنماركي لالجئ�ي
يطا�ن وبرنامج االأغذية العالمي. من المنظمات غ�ي الحكومية والمؤسسات: المجلس ال�ب

ن ومكتب المبعوث الخاص لالأمم المتحدة للتعليم العالمي ومنظمة إنقاذ الطفل والرؤية العالمية الدولية.  ويجي لالجئ�ي وفيالق الرحمة والمجلس ال�ن
نسانية وفنلندا  ن كندا ووزارة التنمية الدولية والمفوضية االأوروبية / الحماية المدنية االأوروبية وعمليات المساعدات االإ وشملت مساهمة مجتمع المانح�ي

كية للتنمية الدولية. ويج والوكالة االم�ي اكة العالمية للتعليم والوكالة اليابانية للتعاون الدوىلي وهولندا وال�ن وال�ش
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1. سنة واحدة بعد لندن: أين نحن من التعليم؟ 

بعد ست سنوات من ال�اع، غادر أك�ش من نصف سكان سوريا منازلهم: لجأ 4.8 مليون شخص إىل المنطقة و 6.3 مليون هم نازحون داخليا.1 ما يقرب 
ي مؤتمر 

ي لقاء لندن �ن
ي سوريا لم يعرفوا السالم أبدا، ويعانون من الضائقة النفسية االجتماعية نتيجة لتجربة أهوال الحرب.2 و�ن

ن طفل �ن من 3 مالي�ي
ي سوريا والبلدان 

ن �ن كاء مبادرة “ال لضياع جيل” بأن الجهود الرامية إىل دعم االأطفال والشباب السوري�ي ف �ش ي شباط 2016، اع�ت
“دعم سوريا والمنطقة” �ن

ي تركيا ولبنان واالأردن والعراق وم� لم تكن كافية، ووضعت أهدافا عالية لتجنب فقدان جيل كامل.
الخمس المضيفة �ن

ن وضمان إتاحة الفرصة لهم بالذهاب اىل المدرسة والتعلم. وبعد  ن تم القيام بعمل هائل لتلبية احتياجات االأطفال والشباب السوري�ي ومنذ ذلك الح�ي
ي الحصول عىل التعليم، ولكن يلزم بذل المزيد من الجهد للحفاظ عىل الزخم حول االأهداف 

عام واحد من لندن، أصبح باالأمكان قياس التقدم �ن
ي سوريا والبلدان الخمس المضيفة بعد عام واحد من لندن، هذا إىل جانب السمات 

ي لندن. ويعرض هذا القسم حالة التعليم �ن
الطموحة المحددة �ن

قليمية وكما يقدم بعض الضوء عىل اتجاهات التمويل. الرئيسية لالستجابة االإ

داخل سوريا

ي سن الدراسة من مرحلة ما قبل المدرسة وح�ت الثانوية )داخل المدرسة وخارجها( هم 
ومع دخول االأزمة عامها السابع، فأن 5.82 مليون طفل وشاب �ن

.5 حيث يقدر مجموع  ن ي حاجة إىل مساعدة تعليمية.3 حيث خ� نظام التعليم النظامي 150,000 4 او اك�ش من ثلث أفراد التعليم بضمنهم المعلم�ي
�ن

ي المائة من 
، أي ما يعادل نحو 18 �ن ي عام 2011 بنحو 11 مليار دوالر أمريكي

الخسائر االقتصادية الناجمة عن الت�ب من التعليم االأسا�ي والثانوي �ن
الناتج المحىلي االإجماىلي السوري لعام 2010. 6  

ي عام 2016، أسفَر 87 
ر او تدم�ي مدرسة واحدة من كل ثالث مدارس  أو إيواء االأ� النازحة أو استخدامها الأغراض عسكرية.7  و�ن اع ت�ن ن وشهد ال�ن

ي 
ن و أفراد التعليم، عن مقتل وإصابة أك�ش من 250 طفال �ن ي ذلك 76 هجوما عىل المدارس و 11 هجوما عىل المعلم�ي

هجوما عل التعليم، بما �ن
ي أك�ش من طاقتها 

ي تعا�ن
ي المدارس تحديات تتعلق بالمؤسسات ال�ت

المدارس أو بالقرب منها، وما ال يقل عن 28 من أفراد التعليم.8  يواجه االأطفال �ن
ي الموارد واالفتقار إىل مواد التدريس والتعلم. ونتيجة لذلك، فقد العديد من االأطفال سنوات من التعليم، 

ي من نقص �ن
ي تعا�ن

والمدارس المكتظة وال�ت
ناهيك عن التعليم النوعي.9    

ي المائة( 
ي المائة( إىل 3.66 مليون )68 �ن

ي الألتحاق من 3.24 مليون )60 �ن
 ومع ذلك، ففي السنوات الدراسية 2014 /15 و 2015 /16، حدثت زيادة �ف

ي المائة( إىل 1.75 مليون طفل 
.10 أدى ذلك إىل انخفاض عدد االأطفال خارج المدرسة من 2.12 مليون طفل )40 �ن ن ن الجنس�ي  دون وجود فجوة ب�ي

ي لندن ) الوصول اىل جميع االأطفال خارج المدرسة(.
ي المائة(. ويلخص الشكل 1 التقدم الحاىلي فيما يتعلق بالهدف المحدد �ن

)32 �ن

نسانية لعام  ي خطة االستجابة االإ
قليمي لالأزمة السورية �ن ي االإ

نسا�ن نسانية لسوريا والمنسق االإ ك من منسق االأمم المتحدة المقيم / منسق الشؤون االإ OCHA. 2017. بيان مش�ت  1

.2017
 . ن 2  منظمة إنقاذ الطفل.2017. الجروح الخفية: تأث�ي ست سنوات من الحرب عىل الصحة النفسية لالأطفال السوري�ي

ي الجمهورية العربية السورية.
نسانية �ن OCHA. 2017. نظرة شاملة عىل االحتياجات االإ  3

ي سوريا، 2010 ‑11 اىل 2015 ‑16. 
اليونسيف. 2017 )القادم(. التحليل الكمي للتعليم �ن  4

ن تركوا نظام التعليم النظامي  ي سوريا، 2010‑2015. تفيد الوثيقة بأن أفراد التعليم والمعلم�ي
ي سوريا. آثار االأزمة عىل التعليم �ن

اليونيسيف. 2016. تحليل قطاع التعليم �ن  5

وح الق�ي وفقدان االأرواح واالحتجاز. ن الأسباب تتعلق باالأمن والسالمة الشخصية والمكافآت وال�ن
اليونيسيف. 2015. الخسائر االقتصادية الناجمة عن الت�ب من المدارس بسبب االأزمة السورية: تحليل التكلفة والعائد من تأث�ي االأزمة السورية عىل قطاع التعليم.   6

ي ذلك ثكنات ومراكز قيادة. وقد هوجمت اثنتان 
ي سوريا )MRM4Syria( أيضا من تسع حوادث استخدام عسكري للمدارس بما �ن

ي عام 2016، تحققت آلية الرصد والتقارير �ن
�ن  7

ن من هذه المدارس، مما يدل عىل مخاطر التعدي عىل الطبيعة المدنية للمدارس. من هذه المدارس بعد ذلك اثنت�ي
ي عام 2016، بل باالأحرى 

اع المسلح. وهذه االأرقام ال تدل عىل الحجم العام للهجمات عىل التعليم �ن ن ي حاالت ال�ن
)MRM4Syria( بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق االأطفال �ن  8

ي كان من الممكن التقاطها والتحقق منها. 
الحوادث ال�ت

ي سوريا، 2010‑11 إىل 2015‑16.
اليونيسيف. 2017 )القادم(. التحليل الكمي للتعليم �ن  9

ي سن الدراسة 
ن تقريبا عن عدد االأوالد �ن ن مئويت�ي ن يزيد عن 150,000 طفل، فإن التحاق االوالد يقل بمقدار نقطت�ي ن أن عدد االوالد الملتحق�ي ي ح�ي

المرجع السابق نفسه. و�ن  10

ي السنة الدراسية 2015 /16. 
مقارنة بالبنات �ن
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ي ومكتب 
ي بداية السنة الدراسية باستخدام بيانات من التعداد الوط�ن

ة 2015 /16( �ن ة 2014 /15 و 5.41 مليون للف�ت ي سن الدراسة )5.36 مليون نسمة للف�ت
يقدر عدد السكان �ن  11

ي المائة من 
اض أن 25 �ن نسانية وشعبة السكان باالأمم المتحدة. وتقدر االأرقام المدرسية باستخدام نظام معلومات إدارة التعليم مع اف�ت االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االإ

سالمية.  ي يسيطر عليها تنظيم الدولة االإ
ي المناطق ال�ت

االلتحاق قبل االأزمة 2011 /12 قد استمر �ن
ي سياق االأزمة السورية، يش�ي ‘االطفال المعرضون لخطر الت�ب‘ إىل مجموعة االطفال الذين قد يغادرون قبل إتمام الصف التاسع وفقا الإحصاءات  التعليم السابقة. أستقر 

�ن  12

عدد االأطفال البالغ 1.35 مليون طفل منذ العام الدرا�ي 2014 /15. انظر الملحق 1. 
اع. لم يتم التحقق من البيانات بشكل مستقل حيث انها معرضة للخطأ أو الحذف بصورة متعمدة  ن ي ذلك أطراف ال�ن

لدى بيانات هذه الخريطة عدد محدود من المصادر، بما �ن  13

أو غ�ي ذلك من قبل المصادر المختلفة. بسبب سيولة ال�اع فأنه من المرجح أن تتغ�ي حالة السيطرة.

ن لخطر  ي التعليم االأسا�ي معرض�ي
ي �ن

وعىل الرغم من هذا التقدم، ال يزال عدد االأطفال خارج المدرسة مرتفعا، وال يزال 1.35 مليون طفل إضا�ن
ي يصعب الوصول إليها. ويعيش حواىلي 

ي المناطق المحارصة وال�ت
كاء التعليم يواجهون تحديات من حيث الوصول إىل االأطفال �ن الت�ب.12 وال يزال �ش

ي المناطق المتنازع عليها ومناطق السيطرة 
ي المائة �ن

ي مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، و 26 �ن
ي سن الدراسة �ن

ي المائة من االأطفال �ن
33 �ن

وقراطية البطيئة وعمليات  ي مناطق خاضعة لسيطرة جهات فاعلة أخرى )انظر الخريطة 1(. إن االإجراءات الب�ي
ي المائة يعيشون �ن

المختلطة، و 41 �ن
ي ذلك عبور الحدود، تؤثر سلبا عىل التخطيط النوعي المستدام 

ة من سوريا، بما �ن الموافقة المتعددة المستويات المطلوبة للوصول إىل أجزاء كث�ي
كاء. والرصد والتقارير وتنمية قدرات ال�ش

 الخريطة 1: االطفال بسن الدراسة )5‑17 سنة( حسب منطقة النفوذ بحلول نهاية 132016  

ي التعليم داخل سوريا11   
الشكل 1: التقدم �ن

 السنة الدراسية 2014 /15 )قبل مؤتمر لندن( 
ي المائة(خارج المدرسة

2.12 مليون )40 �ف

السنة الدراسية 2015 /16 )بعد مؤتمر لندن(
ي المائة( خارج المدرسة

1.75 مليون )32 �ف

هدف لندن: 
الوصول اىل جميع الطفال خارج المدرسة

1.9 m

Disclaimer: The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any 
opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory
or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. 

Creation date: 28 March 2017
Source: OCHA

مفاتيح الخريطة 

مناطق النفوذ
الحكومة

جماعات مسلحة غ�ي تابعة للدولة 

سالمية  الجماعات المنتمية إىل تنظيم الدولة االإ

القوى الكردية 

المناطق المتنازع عليها 

ي تديرها قوة االمم المتحدة لفض االشتباك و المراقبة 
المناطق ال�ت

المناطق الخالية او المحدودة السكان 

البحر االبيض 
المتوسط

تركيا

العراق

االردن

لبنان

الالذقية

طرطوس

إدلب

حماه

حمص

حلب الرقة

الحسكة

دير الزور

ريف دمشق

درعاالسويداء
 القنيطرة

دمشق

الطفال بعمر المدرسة )5‑17 سنة( حسب منطقة النفوذ 
بحلول نهاية 2016

 الحكومة 
% 33 

جماعات مسلحة غ�ي تابعة 
للدولة  24 %

الجماعات المنتمية 
إىل تنظيم الدولة 

سالمية 10 % االإ

القوى الكردية  
% 7

المناطق المتنازع عليها 
% 2

كة  سيطرة مش�ت
 % 24

ي التعب�ي عن أي رأي من أي نوع من جانب االأمانة العامة لالأمم المتحدة بشأن الوضع 
تنويه: التسميات المستخدمة وعرض المواد عىل هذه الخريطة ال يع�ن

ن حدودها أو تخومها. ي الأي بلد او إقليم، أو بشأن تعي�ي
القانو�ن

تاريخ التحديث: 28 آذار 2017

المصدر: مكتب االأمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية
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البلد
الالجئون 

السوريون 
المسجلون

الأطفال الالجئون المسجلون بعمر المدرسة )5‑17 سنة( 

ي التعليم المجموع 
�ف

النظامي
ي التعليم الغ�ي 

 �ف
نظامي فقط15

عدد و نسبة الخارجون عن 
المدرسة

تركيا
2,814,631872,536491,89613,310367,330%42

)2,291,900()710,489()278,890()3,096()428,503()%60(

لبنان
1,011,366376,228194,75054,746126,732%34

)1,070,189()376,707()147,285()80,119()149,303()%40(

الردن
655,675232,868125,00067,65840,210%17

)632,228()221,134(16)145,458()43,610()32,066()%15(

العراق  
233,22461,80451,68110,123‑%0

)244,527()63,822()36,465()6,812()20,545()%32(

مرص
116,01337,35635,8841,472‑%0

)123,585()39,053()39,000()53(‑)%0(

مجموع الدول 
المضيفة

4,830,9091,580,792899,211147,309534,272%34

)4,362,429()1,411,205()647,098()133,690()630,417()% 45(

ي الدول الخمس المضيفة 
 �ف

ي البلدان الخمس المضيفة 1,580,792 طفال، وهو ما يمثل 
ي سن الدراسة �ن

ن �ن ن المسجل�ي ن السوري�ي ي كانون االأول  2016، بلغ عدد االأطفال الالجئ�ي
�ن

ي سن الدراسة 
ن �ن ن الالجئ�ي ي المائة عن نفس الشهر من عام 2015 )انظر الجدول 1(. وقد حدد هدف لندن أن جميع االأطفال السوري�ي

زيادة بنسبة 12 �ن
ي عدد الأطفال خارج المدرسة، 

ي المائة �ف
ن لم يتم بلوغ هذا الهدف، كان هناك انخفاض بنسبة 15 �ف ي ح�ي

يجب أن يحصلوا عىل فرص التعليم. و�ن
ي كانون االأول 2016 )انظر الشكل 2(؛ ارتفعت نسبة االلتحاق 

ي المائة( �ن
ي كانون االأول 2015 إىل 534,272 طفال )34 �ن

ي المائة( �ن
من 630,417 طفال )45 �ن

ي المائة، من 647,098 إىل 899,211.
بالتعليم النظامي بنسبة 39 �ن

ن االأقواس(14  ي االأزمة السورية: كانون االأول 2016 )كانون االأول 2015 ب�ي
الجدول 1: لمحة عن التعليم �ن

ي سن المدرسة، حيث ارتفعت 
ن �ن ي تركيا ولبنان. تستضيف تركيا أك�ب عدد من االأطفال الالجئ�ي

يرجع هذا التقدم أساسا إىل نمو التحاق التعليم النظامي �ن
ي بداية العام الدرا�ي 2016 /17، والأول مرة منذ بداية االأزمة، وبسبب الجهود 

ي كانون االول 2016. �ن
ي كانون االول 2015 إىل 872,536 �ن

من 710,489 �ن
ي لبنان، أدت تطور 

ي المدارس أك�ش من عدد االأطفال خارج المدرسة. �ن
ة الرامية إىل توسيع نطاق االلتحاق بالتعليم النظامي، فإن عدد االأطفال �ن الكب�ي

ي الأردن، أدى النموذج 
السياسات إىل تنظيم االلتحاق بالتعليم غ�ي النظامي وإضفاء الصبغة الرسمية عليه وزيادة المسارات إىل التعليم النظامي.17 و�ن

ي إمكانية الوصول اىل التعليم غ�ي النظامي 
ة �ن ي توفر التعليم والدعم النفىسي االجتماعي والمهارات الحياتية إىل زيادة كب�ي

ي ‘ ال�ت
المبتكر لمراكز ‘ مكا�ن

ي 
ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات وتقرير حالة االأزمات �ن تستند حسابات اليونيسيف عىل قاعدة بيانات المفوضية السامية والتحديثات الشهرية للخطة االقليمية لالجئ�ي  14

ي سوريا.
اليونيسف �ن

ي التعليم غ�ي النظامي فقط 
ي التعليم غ�ي النظامي، يقدم هذا الجدول تقريرا لعدد االأطفال الموجودين �ن

بالغ عن الوصول اىل 176,103 طفال �ن ن تم االإ ي ح�ي
ي عام 2016، �ن

�ن  15

ي نفس الوقت( ح�ت كانون االول 2016.
)وليس بالتعليم النظامي �ن

نمت الحكومة  قد يظهر عدد 145,458 عدم إحراز تقدم خالل عام 2016. غ�ي انه ينبغي مالحظة أن مصادر البيانات الأرقام 2015 و 2016 تختلف. و خالل عام 2016، ال�ت  16

ي السنوات الماضية. تم تصحيح أخطاء 
ي عام 2016 إىل بيانات التحاق أك�ش دقة مما كانت عليه �ن

ن جودة نظام إدارة البيانات المدرسية الذي أدى �ن اما قويا بتحس�ي ن االردنية ال�ت
ي ايلول 2016 أنه خالل الفصل الدرا�ي االأول من العام الدرا�ي 

ها من االأخطاء. ويظهر نظام معلومات إدارة التعليم االأك�ش موثوقية الذي تم إطالقه �ن الحساب المزدوج وغ�ي
2016 /17، يلتحق ما مجموعه 125,000 طفل سوري الجئ بالمدارس االأردنية.

ي برنامج دعم االحتفاظ. وهؤالء االأطفال كانوا أيضا جزءا من 
ي التعليم غ�ي النظامي بحلول نهاية عام 2015 )80,119( حواىلي 30,000 طفل ملتحق �ن

شمل عدد االأطفال �ن  17

ي عام 2017 وفقا لسياسة التعليم غ�ي النظامي 
ي عام 2016. ومن المتوقع أن يرتفع �ن

ي لبنان ظل ثابتا �ن
ي التعليم غ�ي النظامي �ن

ي أن عدد االأطفال �ن
التعليم النظامي مما يع�ن

. بية والتعليم العاىلي من قبل وزارة ال�ت



ي سوريا و 
التحض�ي لمستقبل الأطفال والشباب �ف

المنطقة من خالل التعليم: سنة واحدة بعد مؤتمر لندن
5

ي العراق و مرص يتم 
ن �ن ن المسجل�ي ن السوري�ي حيث عمل كطريق إحالة رئيىسي إىل التعليم الرسمي. ومن الجدير بالذكر أيضا أن جميع االأطفال الالجئ�ي

الوصول إليهم إما عن طريق التعليم النظامي أو التعليم غ�ي النظامي.

ي لبنان والعراق 
ي تركيا. و�ن

ي البلدان الخمس المضيفة ولم يتم التبليغ عنها بانتظام �ن
ال تتوافر بيانات ُمصنَّفة حسب النوع الجتماعي عىل نحو متسق �ن

ي 
ي االأردن، تتاح إمكانية حصول البنات عىل التعليم، إذ يمثلن 52 �ن

ي سن الدراسة. و�ن
وم�، يتناسب االلتحاق حسب النوع االجتماعي مع عدد السكان �ن

ي المائة من االلتحاق بالتعليم غ�ي النظامي. غ�ي أنه مع تناقص الموارد والفرص االقتصادية المحدودة، 
ن بالتعليم النظامي و 55 �ن المائة من الملتحق�ي

ي زواج بناتها 
ايد رغبة االأ� �ن ن ي تعتمد عليها االأ� من الفئات الهشة. فعىل سبيل المثال، ت�ت

ن إيالء اهتمام خاص الآليات التكيف السلبية ال�ت ال يزال يتع�ي
ي تزايد. وتفيد التقارير أيضا بأن عمالة االأطفال  قد ازدادت بالنسبة لكل من 

19  �ن ن ن السكان الالجئ�ي ي سوريا18 و ب�ي
ي سن مبكرة: زواج االأطفال الفتيات �ن

�ن
ي االأردن ) نسبة اىل أرقام ما قبل االأزمة(.20 

ن والمجتمعات المضيفة، وتضاعفت أك�ش من الضعف �ن الالجئ�ي

ي البلدان الخمس المضيفة.21     
( �ن ن ن المسجل�ي ن خارج المدرسة )باالآالف( والنسبة )كنسبة مئوية من االطفال السوري�ي الشكل 2: عدد االطفال السوري�ي

ي تتفاقم 
ة ال�ت ي البلدان الصغ�ي

ي البلدان الخمس المضيفة، وال سيما �ن
ي المجتمعات المضيفة �ن

وال تزال االأزمة السورية تؤثر عىل الأطفال والشباب �ف
ن تصل إىل  ن )5‑17 سنة( اىل االأطفال المضيف�ي ن الالجئ�ي ي لالأطفال السوري�ي . ان المعدل النس�ب ن  فيها موارد التعليم بشكل كب�ي بسبب تدفق الالجئ�ي

ي العراق، ال يزال عدم توفر أماكن التعلم يشكل تحديا، كما أن نظام التعليم مثقل بسبب التحوالت المتعددة 
ي االأردن.22  و�ن

ي لبنان و 1: 8.5 �ن
1: 2.3 �ن

ن داخليا هم خارج المدرسة اعتبارا من العام الدرا�ي 2015 /16، وهو ما  ي سن الدراسة النازح�ي
ي �ن

ي المدارس. وكان حواىلي 355,000 طفل عرا�ت
لالأطفال �ن

ي سن الدراسة.23
ن داخليا �ن يمثل تقريبا نصف العدد االإجماىلي لالأطفال النازح�ي

ي المجتمعات المضيفة المتأثرين باالأزمة. 
ي لندن، بالوصول إىل االأطفال والشباب �ن

ي ُعرضت �ن
ي االأزمة السورية، ال�ت

اتيجية التعليم �ن نمت ورقة اس�ت ال�ت
، اال انه تم  ن ي المجتمع المضيف والذين استفادوا من برامج تعليم الالجئ�ي

ن أنه من الصعب توف�ي عدد دقيق لالأطفال والشباب المتأثرين �ن ي ح�ي
و�ن

ي ‑ كانون االأول 2016.
نسانية، تقرير الرصد الدوري، كانون الثا�ن OCHA. 2017. )القادم(. خطة االستجابة االإ  18

ي االأزمة السورية: إطار عمل إقليمي. 
اليونيسيف. 2017 )القادم(. استجابة حماية الطفل �ن  19

ي االأردن.
ي لعمالة االأطفال لعام 2016 �ن

الجامعة االأردنية. 2016. المسح الوط�ن  20

ي 
ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات وتقرير حالة االأزمات �ن 21  تستند حسابات اليونيسيف عىل قاعدة بيانات المفوضية السامية والتحديثات الشهرية للخطة االقليمية لالجئ�ي

ي لبنان واالأردن. ويعزى 
ي 2016 أساسا إىل تشديد لوائح التعليم غ�ي النظامي �ن

ن كانون االأول 2015 وكانون الثا�ن ي سوريا. ويعزى ارتفاع عدد االأطفال خارج المدرسة ب�ي
اليونيسف �ن

ي تركيا ولبنان. 
ي التعليم النظامي للسنة الدراسية الجديدة �ن

ي أيلول 2016 أساسا إىل الزيادة �ن
ي عدد االأطفال خارج المدرسة �ن

االنخفاض �ن
ي 

ن الصادرة عن المفوضية السامية �ن ن السوري�ي استنادا عىل التقديرات السكانية لشعبة االأمم المتحدة للسكان لعام 2016 بالنسبة للبلدان المضيفة، وبيانات تسجيل الالجئ�ي  22

كانون االأول 2016.
نسانية للعام الدرا�ي 2015 /16. ي إقليم كردستان العراق ومكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االإ

بية �ن بية العراقية االتحادية و وزارة ال�ت 23  تقديرات من وزارة ال�ت

م�
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 . ن ن السوري�ي ي خارج المدرسة بتدخالت تعليمية مختلفة تخدم أيضا الالجئ�ي
ي العراق، تم الوصول إىل حواىلي 7,000 طفل عرا�ت

بالغ عن تقدم محرز. �ن الإ
ي لبنان، وحيث ان  ثلث االأطفال 

. �ن ن بشكل رئيىسي ي تستهدف االأطفال  السوري�ي
ي االأردن، يستفيد 13,562 أردنيا من برامج التعليم غ�ي النظامي ال�ت

و�ن
ن من  ، فقد دعم برنامج مبادرة توف�ي التعليم اىل جميع االأطفال )RACE( االلتحاق بالمدارس العامة لالأطفال اللبناني�ي ن ن السوري�ي تقريبا هم من الالجئ�ي

ي العام الدرا�ي 2016 /17. 24
ي العام الدرا�ي 2015 /16، ثم إىل 204,347 �ن

ي العام الدرا�ي 2014 /15 إىل 194,949 طفل �ن
185,659 طفل �ن

ي مستوى ما بعد الأساسي
الشباب �ف

، داخل سوريا  ي مرحلة ما بعد التعليم الأساسي
اتيجية تعليم االأزمة السورية إىل استهداف أك�ث منهجية للشباب )15‑24 سنة( �ف دعت ورقة اس�ت

ي ذلك التعليم الثانوي والتعليم 
ي البلدان الخمس المضيفة عىل حد سواء. ويشمل ذلك توسيع نطاق الوصول إىل مسارات التعلم المتعددة، بما �ن

و�ن
، بنظرة تطمح اىل تعزيز التوظيف. ويقدر أن 3.7 مليون شاب سوري  ي البيئات الرسمية أو غ�ي الرسمية ‑ والتعليم العاىلي

، سواء �ن ي
ي والتدريب المه�ن

الف�ن
ي البلدان الخمس المضيفة كان هناك 

موجود داخل سوريا )1.1 مليون من الفئة العمرية 15‑17 سنة و 2.6 مليون من الفئة العمرية 18‑24 سنة(. و�ن
ن أن  ي ح�ي

ي سن التعليم الثانوي )15‑17 سنة(، �ن
ن 15 و 24 عاما. ويندرج ثلث هذه الفئة �ن اوح أعمارهم ب�ي ما يقدر ب 800,000 الجئ سوري مسجل ت�ت

ي تركيا أو لبنان.25 
ن هم �ن ي سن التعليم العاىلي )18‑24 سنة(. هذا وان ثالثة أرباع الشباب السوري الالجئ�ي

ن �ن الثلث�ي

ي البلدان الخمس المضيفة. وال يزال االفتقار إىل بيانات 
ان انخفاض معدلت الوصول إىل التعليم ما بعد الأساسي هو مصدر قلق داخل سوريا و�ن

ي المائة من االأطفال والشباب 
ي تركيا، لم يلتحق سوى 13 �ن

ن المنتظم عىل الشباب. �ن ك�ي بالغ التخطيط القائم عىل االأدلة يشكل تحديا رئيسيا لل�ت جيدة الإ
ي لبنان، لم يلتحق سوى 3,075  شاب 

ي الصفوف من 9 إىل 12 بحلول نهاية العام الدرا�ي 2016. 26 و�ن
ن الذين يذهبون اىل المدارس �ن ن الالجئ�ي السوري�ي

ن أن الوصول إىل التعليم العاىلي يوفر االأمل ويشجع عىل زيادة االلتحاق  ي ح�ي
ي العام الدرا�ي 2016 /17. و�ن

ي المرحلة الثانوية العليا �ن
سوري الجئ �ن

، تظهر  ي مستويات التعليم الثانوي والعاىلي
. و�ن والبقاء بالمدارس، إال إن مستوى الدعم والتمويل لم يواكب النمو الذي شهده مستوى التعليم االأسا�ي

ي والتدريب 
ي داخل سوريا، نما معدل االلتحاق بالتعليم الف�ن

ن مع أقرانهم من المجتمع المضيف. و�ن ن السوري�ي ن الالجئ�ي ي مقارنة االلتحاق ب�ي
فجوة أك�ب �ن

ي 
ي التعليم الف�ن

ي �ن
َل القطاع اىل 8,248 شاب إضا�ن ي البلدان الخمس المضيفة، فقد تَوصَّ

ي المائة من هدف لندن؛ �ن
ي ولكن لم يتحقق سوى 55 �ن

المه�ن
ي المائة من هدف لندن )انظر الشكل 3(.

ي عام 2016، ولكن لم يتحقق سوى 26 �ن
ي أو التعليم العاىلي �ن

والتدريب المه�ن

الشكل 3: منجزات قبل لندن وبعد لندن، وأهداف لندن حول الشباب27 

ي والتدريب 
خارج سوريا: الشباب المستهدفون بالتعليم الف�ن

ي والتعليم العاىلي
المه�ن

بية والتعليم العاىلي عن أرقام لبنان. ي االأردن، تم جمعها من قبل اليونيسف. وأبلغت وزارة ال�ت
ي العراق وقطاع التعليم �ن

ي أبلغت عنها مجموعة التعليم �ن
المعلومات ال�ت  24

  . ن قاعدة بيانات المفوضية السامية لشؤون الالجئ�ي  25

ي تركيا 2016. 
بية الوطنية �ن وزارة ال�ت  26

بية، وبالنسبة للدول الخمس المضيفة فقد تم أخذ البيانات من الخطة االقليمية  بالنسبة لسوريا فقد تم أخذ البيانات من نظام معلومات ادارة التعليم التابع لوزارة ال�ت  27

ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات واللوحات االقليمية. لالجئ�ي

منجزات 2014 /15:
64,089

منجزات 2015:
35,402

ي 
داخل سوريا: الشباب المستهدفون بالتعليم الف�ن

ي 
والتدريب المه�ن

هدف لندن: 
149,000

هدف لندن: 
166,000

منجزات 2015 /16:
82,112

منجزات 2016 :
43,650



ي سوريا و 
التحض�ي لمستقبل الأطفال والشباب �ف

المنطقة من خالل التعليم: سنة واحدة بعد مؤتمر لندن
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، عدم  ي والتعليم العاىلي
ي والتدريب المه�ن

ي ذلك التعليم الثانوي النظامي والتعليم الف�ن
، بما �ن ض التعليم ما بعد االأسا�ي ي تع�ت

وتشمل العوائق ال�ت
ن  ي تؤثر عىل كل من شباب الالجئ�ي

اف بالتعلم السابق ولغة التدريس المختلفة وارتفاع تكلفة التعليم العاىلي )ال�ت قامة والوثائق واالع�ت وجود تصاريح االإ
اف بالتعلم المسبق من خالل االختبار  ، برز االع�ت ي

ي والتدريب المه�ن
ن وشباب المجتمعات المضيفة الهشة(. وفيما يتعلق بالتعليم الف�ن السوري�ي

شارة بشكل أفضل إىل الكفاءات الحالية الأرباب العمل ومن أجل االمتثال للوائح الدخول الوطنية إىل سوق  وإصدار الشهادات كحاجة هامة من أجل االإ
ن مالئمة السوق  ن انه يلزم تحس�ي ي ح�ي

، �ن ن ي البلدان المضيفة، ال تتم االستفادة من قدرات مقدمي التدريب العام لتدريب الشباب الالجئ�ي
العمل. و�ن

م . للتدريب الُمقدًّ

الالجئون الفلسطينيون 

ن )5‑17 سنة ( من  ن الفلسطين�ي ي االأزمة السورية دعوة لتقديم الدعم التعليمي لجميع االأطفال والشباب من الالجئ�ي
اتيجية التعليم �ن تضمنت ورقة اس�ت

ي داخل سوريا، أدى عدم وصول 
ي سوريا ولبنان واالأردن يتأثرون باالأزمة.28 �ف

ي الجئ �ن
ي سوريا. وما زال أك�ش من 110,000 طفل وشاب فلسطي�ن

سوريا أو �ن
ن )االأنروا( عىل توف�ي التعليم لالأطفال والشباب  ن الفلسطين�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي نسانية إىل زيادة محدودية قدرة وكالة االأمم المتحدة الإ المساعدات االإ

ي مدارس التعليم االأسا�ي التابعة 
ن �ن ي العام الدرا�ي 2010 /11 وقبل االأزمة، بلغ عدد الطالب الملتحق�ي

ي يصعب الوصول إليها. و�ن
ي المناطق ال�ت

�ن
ة 2013 /14 إىل أد�ن مستوى له وهو 43,309 طالبا، حيث سجل الحضور  ي الف�ت

ي سوريا 67,242 طالبا. ومع االأزمة، انخفض معدل االلتحاق �ن
لالأونروا �ن

ي السنة الدراسية 2015 /2016. 29 تقدم االأونروا خدمات 
ي شباط 2013 ليصل إىل 21,962 طالبا. ثم استقر االألتحاق عند  45,541 طالبا �ن

أد�ن مستوى له �ن
ي 

ي مدارس االأونروا �ن
ن �ن ن من سوريا الذين فروا إىل لبنان والأردن. خالل العام الدرا�ي 2016 /17 بلغ عدد االأطفال الملتحق�ي ن الفلسطين�ي التعليم لالجئ�ي

ي االأردن.30  
لبنان 5,642 طفال و 778 طفال �ن

اتيجية   س�ت الستجابة الإ

ي التعليم من أجل التصدي للتحديات الهائلة 
ي يجب أن تحدث �ن

اتيجية الرئيسية ال�ت س�ت ي االأزمة السورية التحولت الإ
اتيجية التعليم �ن أبرزت ورقة اس�ت

ي سوريا والدول 
ي أفرادها وطالبها ومجتمعاتها ‑ �ن

ي أدت إىل خسائر فادحة �ن
ي أثرت بشدة عىل قطاع التعليم وال�ت

ي تواجهها االأزمة الطويلة االأمد ال�ت
ال�ت

اتيجية حول الركائز الثالث لتعزيز نظام التعليم والوصول والجودة، و بما يتما�ش مع الهدف 4 من  س�ت الخمس المضيفة. تتمحور هذه التحوالت االإ
أهداف التنمية المستدامة. إن المبدأ الكامن وراءها هو أن التدخالت تحدث عىل طول سلسلة متصلة من الطوارئ ‑اىل‑ القدرة عىل الصمود وتمثل عىل 

ن تعالج االحتياجات الفورية المتعلقة باالأزمة. ي ح�ي
المدى الطويل ‘استثمارات للمستقبل‘ �ن

ي الوصول 
ي قطاع التعليم ككل، مستفيدا من النتائج المحسنة �ن

إن العمل حول تعزيز نظام التعليم يجسد الحبل الشوكي الذي يدعم التدخالت �ن
ي داخل سوريا، تَمحوَر تعزيز النظام التعليمي حول بنية نهج لكل 

والجودة بفضل االستثمارات السخية من قبل الحكومات الوطنية والجهات المانحة. �ن
ي المناطق 

ي الوقت المناسب وخاضعة للمساءلة �ن
يجاد استجابة إنسانية مبدئية ونزيهة ومنسقة و�ن سوريا الذي تم أنشاؤه من قبل االأمم المتحدة الإ

ن جميع الجهات الفاعلة )بما  ي تسيطر عليها الحكومة وغ�ي الحكومية. وعىل الرغم من التحديات، فإن آلية تعليم لكل سوريا توفر نموذجا يجمع ب�ي
ال�ت

ي ومستوى المحافظة والمدرسة 
ي برامج تحقيق االستقرار( لتحقيق تحسينات عىل مستوى النظام التعليمي وعىل المستوى الوط�ن

ي ذلك المشاركون �ن
�ن

عادة إعمار البلد بينما تتم تلبية االحتياجات الفورية. عداد الإ ولالإ

ي 
ي وضع السياسات ال�ت

ي التدخالت عىل مستوى النظام تعزيز نظم التعليم العام �ن
اتيجية �ن س�ت ي البلدان الخمس المضيفة تشمل التحوالت االإ

�ن
 ،) ن ن السوري�ي اك المعلم�ي ن )أطر عمل اعتماد التعليم غ�ي النظامي، وأطر العمل التعاونية للمنظمات غ�ي الحكومية، وإ�ش تضمن الوصول اىل المهمش�ي

ي لبنان )RACE(، وميثاق االأردن(، و بنظام 
ن )برنامج مبادرة توف�ي التعليم اىل جميع االأطفال �ن ي تخطيط قطاع التعليم الذي يعمم استجابة الالجئ�ي

�ن
ي تركيا، ونظام معلومات ادارة التعليم المفتوح 

ن )يوبيس �ن معلومات إدارة تعليم EMIS ذو استجابة أك�ش حيث يدمج جمع البيانات المتعلقة بالالجئ�ي
 )HRP( ي إجراءات تخطيط خطة االستجابة االنسانية

كاء التعليم نظاما موحدا لجمع البيانات يجري تعميمه �ن قليمي وضع �ش ي االردن(. وعىل الصعيد االإ
�ن

ي االردن. 
ي لبنان و 5,171 �ن

ن من سوريا �ن ن الفلسطين�ي ي الجئ داخل سوريا، و 12,041 من الالجئ�ي
ي 2016، كان هناك 100,350 طفل فلسطي�ن

ي كانون الثا�ن
وفقا لبيانات االأونروا �ن  28

ي المائة. وعىل الرغم من عدم توثيقها بشكل واضح، اال أنه 
ن قد انخفض بنسبة 27 �ن ن الفلسطيني�ي ي تموز وآب 2016، وأبرزت أن عدد الالجئ�ي

ي لبنان �ن
أجرت االأونروا عداً شامال �ن

يعتقد أن هذه الحركة ترتبط أساسا بالهجرة إىل بلد ثالث و/أو العودة إىل سوريا. ولذلك، يستخدم هذا التقرير تقديرا تقريبيا نسبيا الأك�ش من 110,000.
االأونروا. 2016. التقرير التشغيىلي السنوي 2015.    29

ي سوريا 2017. 
االأونروا. 2017. النداء العاجل �ن  30
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ن الرصد والمتابعة من أجل تخطيط أك�ش فعالية وتزامناً )وتتواصل  ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات )3RPs(. 31 وتحس�ي والخطة االقليمية لالجئ�ي
دارية المتكامل(.    ي نظام المعلومات االإ

ن هذه الجهود �ن الخطط لتضم�ي

ي ذلك المدارس بنظام 
ي الوصول اىل التعليم نهجا أك�ش انتظاما لتحقيق االستفادة القصوى من المدارس العامة، بما �ن

اتيجية �ن شملت التحوالت االس�ت
، إىل جانب حمالت العودة إىل التعلم وبرامج الحماية االجتماعية ودعم حماية الطفل وآليات االإحالة. تطورت حمالت العودة اىل التعلم  ن ت�ي دوام الف�ت

ي ذلك إدارة الحاالت عىل مستوى االأ�ة، وزيادة استعداد أداريو المدارس 
وتم توسيع نطاقها باستخدام طرق مبتكرة للوصول إىل المستفيدين، بما �ن

ي التعليم 
ي صمود المجتمعات المحلية والمشاركة �ن

لية. وبذلك فهي تمثل استثمارا رئيسيا �ن ن العامة وتوف�ي تكاليف النقل والدعم اللغوي والفروض الم�ن
ي إطار 

اتيجي إقليمي بشأن عمالة االأطفال �ن اتيجيات معالجة زواج الفتيات المبكر(. وتم وضع إطار عمل اس�ت ي ذلك تعليم البنات، كجزء من اس�ت
)بما �ن

اتيجيات تخطيطية لمكافحة عمالة االأطفال. ن لتقديم توجيهات بشأن التنسيق و وضع اس�ت ن السوري�ي استجابة الالجئ�ي

ن  اتيجي الرئيىسي هو تحس�ي س�ت ال تزال جهود التعليم غ�ي النظامي أساسية للوصول إىل االأطفال االأك�ش هشاشًة وتهميشا خارج المدرسة؛ كان التحول االإ
ي الوصول إىل االأطفال 

ي استثمارا مهما �ن
ي سوريا، يمثل برنامج التعلم الذا�ت

توصيل التعليم غ�ي النظامي اىل جانب إنشاء مسارات للتعليم النظامي. و�ن
اع الدائر أو انعدام  ن ي مناطق ذات فرص محدودة أو معدومة للوصول اىل التعليم بسبب ال�ن

ن �ن ن داخليا والمقيم�ي ن بالمدارس النازح�ي غ�ي الملتحق�ي
، وإعادة تأهيل  ن ات التعلم، وتدريب المعلم�ي ن ي وأنشطته التكميلية )الدعم النفىسي االجتماعي، وتجه�ي

االأمن. ويتمثل الهدف من برنامج التعلم الذا�ت
ي تقديم دورة شاملة للدراسة الذاتية لالأطفال خارج المدرسة الذين يملكون مسارات اىل التعليم النظامي، حيث تجري حاليا مناقشته 

أماكن التعلم( �ن
ن االأساليب  اع جنبا إىل جنب مع تحس�ي ن ي خالل عام 2017 بهدف اعتماد نهج حساس لل�ن

ي دمشق. وسيتم تنقيح مواد التعلم الذا�ت
بية �ن مع وزارة ال�ت

، لديه القدرة عىل التطوير إىل أداة مرافقة لنوعية التعلم النظامي. بوية. وبالتاىلي ال�ت

ا أك�ش انتظاما عىل الوصول إىل فرص التعليم للشباب، عىل الرغم من أنه ال يزال هناك الكث�ي مما ينبغي عمله.  ن وقد شهدت جهود ما بعد لندن ترك�ي
ي التعليم والتوظيف والتدريب. ستوفر هذه المبادرة معلومات 

كاء بوضع مبادرة تمكن من تحديد خصائص الشباب وتتبع مشاركتهم �ن ويقوم ال�ش
قليمي، يجري استكشاف  ي البلدان المضيفة. وعىل المستوى االإ

ن �ن ن والهش�ي ن والنازح�ي ورية لسد الفجوات التعلمية والتدريبية لالجئ�ي كمية ونوعية رصن
ي 

ي والتدريب المه�ن
ي ذلك التعليم الف�ن

، بما �ن سبل تخطيطية من أجل تدخالت نوعية أك�ش فعالية واستدامة عىل المستويات ما بعد االسا�ي والعاىلي
ن أثبتت النهج التجريبية أن التدريب المنظم أثناء العمل والمصمم والمنفذ مع القطاع الخاص يمكن أن  ي ح�ي

ي الصياغات الرسمية وغ�ي الرسمية. و�ن
�ن

ي يحتاج أيضا إىل ضمان إدراج المهارات الحياتية. وعالوة عىل ذلك، فإن 
ي والتدريب المه�ن

ن التعليم الف�ن يسهل الحصول عىل فرص عمل فإن تحس�ي
اتيجيات لتوسيع نطاق التدخالت النوعية ينبغي أن يكون جزءا ال يتجزأ من السياسات وأطر العمل الوطنية.32    وضع اس�ت

ي عام 2016، تم منح أك�ش من 4,000 منحة دراسية33 اىل 
. �ن ال يزال توف�ي المنح الدراسية أساسيا للحفاظ عىل زيادة فرص الوصول اىل التعليم العاىلي

. وباالإضافة إىل ذلك، ركزت الجهود عىل توف�ي المعدات  ي
ي والتدريب المه�ن

الشباب السوري للحصول عىل درجة البكالوريوس ودبلومات التعليم الف�ن
ي البلدان المضيفة. 

، لتسهيل تبادل المعلومات عن فرص التعليم العاىلي �ن ي
نت، مثل جامع�ت ن�ت ي سوريا، وتطوير منصات شبكة االإ

للجامعات الحكومية �ن
ي تركيا 

، تواصل الحكومة �ن ي اكات وآليات التنسيق. وبشكل إيجا�ب ي خطط المنح الدراسية وال�ش
قليمي، كان هناك توسع �ن وعىل الصعيدين القطري واالإ

ي 
ن يدرسون �ن 1,240 من الشباب الالجئ�ي ي لبنان، كان حواىلي

ي الجامعات الحكومية وتقديم منح دراسية كاملة. �ن
التنازل عن الرسوم الدراسية للطالب �ن

ن من دفع الرسوم الدراسية للطالب االأجانب. وال تزال  ي م�، تم استثناء الشباب السوري الالجئ�ي
ي 2016 /17، و�ن

ي جميع أنحاء البالد �ن
الجامعات �ن

ي معالجة 
ي البلدان الخمس المضيفة بشأن قضايا النظام والسياسات العامة هي أساسية �ن

ن أصحاب المصلحة والحكومات �ن المشاركة الحالية ب�ي
اف بشهادات التعليم وجمع البيانات ورصدها. ي ذلك التكاليف والتوثيق واللغة واالع�ت

ي تعوق التعليم العاىلي بما �ن
الحواجز ال�ت

ي لالحتياجات االنسانية 
ي يقودها مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية، إطار العمل الذي يستجيب من خالله المجتمع االنسا�ن

تحدد خطة االستجابة االنسانية، ال�ت  31

ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات هي عملية تخطيط مدفوعة بالبلد ومتماسكة إقليميا بقيادة المفوضية  واحتياجات الحماية داخل سوريا. إن الخطة االقليمية لالجئ�ي
ي من اجل االستجابة لالأزمة السورية.

ن و برنامج االمم المتحدة االنما�أ السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
ق االأوسط وشمال أفريقيا. تقرير ورشة العمل. عمان/االأردن 30‑31 ايار.    ي ال�ش

ي �ن
ي والتدريب المه�ن

اليونسيف ومنظمة العمل الدولية. 2016. مشاورة حول التعليم الف�ن  32

بالغ عنهما، وبالتاىلي فإن العدد االإجماىلي يمكن أن يكون أعىل من ذلك.  ن تم االإ ي هذا التقرير فقط من برنامج�ي
ي العدد �ن

ال يوجد تتبع منهجي للمنح الدراسية. ويأ�ت  33
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. ن نقاذ الدولية. 2017. تأث�ي الحرب عىل تعلم االأطفال السوري�ي لجنة االإ  34

ي تعزز مجاالت رئيسية للتعلم مثل 
كجزء من مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، تم تحديد 12 مجموعة شاملة من المهارات الحياتية االأساسية ال�ت  35

التخصصات المنهاجية والمهنية، والتعليم الوظيفي وريادة المشاريع، والتثقيف الجنىسي الشامل، وما إىل ذلك 2016.  
ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات، حزيران 2016؛ تم التحقق  ي سورية لعام 2016 والتقرير النصف سنوي للخطة االقليمية لالجئ�ي

نسانية �ن مستمدة من خطة االستجابة االإ  36

قليمية. انظر الملحق 1 بشأن القضايا المتعلقة بتتبع  ن ثم تجميعها الستخراج االأرقام االإ ي آذار 2017. تم تقريب أرقام التمويل الُقطري إىل المالي�ي
منها وتعديلها حسب البلد �ن

التمويل.

ف داخل سوريا، فضال عن أولئك الذين فروا إىل لبنان  ي فلسط�ي
ومنذ عام 2011، عملت االأونروا عىل توف�ي استمرارية التعليم لأطفال وشباب ل ج�أ

ي االأونروا . ويشمل 
ي حاالت الطوارئ الذي يعتمد عىل إصالحات حديثة و أوسع نطاقا لنظام التعليم �ن

واالأردن، من خالل تعزيز نهج التعليم العام �ن
ي مجال السالمة واالأمن للطالب والطاقم التعليمي؛ 

ذلك: وضع مواد تعلم بديلة؛ وإقامة أماكن آمنة للتعلم والحفاظ عليها، وإجراء دورات تدريبية �ن
؛ وتعزيز مشاركة المجتمع والطالب. باالإضافة إىل  ن ن وتدريب المعلم�ي وتوف�ي الدعم النفىسي االجتماعي لالأطفال والشباب من خالل مستشارين إضافي�ي

ي سوريا 
ي وتوسيعها �ن

ي والتدريب المه�ن
ذلك قامت االأونروا بزيادة وتهيئة مساعدات سبل كسب العيش للشباب من خالل تعزيز برامج التعليم الف�ن

ولبنان واالأردن.

. وقد دعم  ف ي للمعلم�ي
ي توسيع نطاق التطوير المه�ف

ي تقديم نوعية التعليم. وقد أٌحرز تقدماً ملحوظاً �ن
اتيجية �ن ويجري حاليا إجراء تحوالت اس�ت

ي 
ي مجال التعليم �ن

ن واالأفراد �ن ي ذلك التدريب عىل الدعم النفىسي االجتماعي الأك�ش من 45,000 من المعلم�ي
كاء التعليم خطط تدريب متنوعة، بما �ن �ش

ن من خالل تطوير برامج تدريب  ن السوري�ي ن المتطوع�ي سوريا والبلدان الخمس المضيفة. وتركز تركيا وإقليم كردستان العراق بشكل خاص عىل المعلم�ي
ف بها رسميا. وقد صاحبت هذه التدخالت خدمات دعم التعلم مثل التعليم العالجي ودعم  ن جنبا إىل جنب مع اكتساب المؤهالت المع�ت المعلم�ي

لية واالأنشطة الالصفية. ن الفروض الم�ن

وح والضائقة  ن ي وقت واحد. ويؤثر ال�ن
أظهرت االأزمة السورية الحاجة إىل تعزيز نوع من التعليم النوعي الذي يكون شامالً ويتناول عدة أهداف �ن

ن أن اكتساب لغة أجنبية يمثل فرصة  ي ح�ي
النفسية االجتماعية المزمنة عىل قدرة االأطفال عىل التعلم حيث يتطلبان نهجاً خاصة للتدريس والتعلم.34 و�ن

كة. وتؤكد  وري الكتساب المهارات االأساسية وتعزيز الهوية المش�ت لالأندماج والتكامل فإن تعزيز اللغة العربية )اللغة االأم( كوسيلة للتعليم هو أمر رصن
ندماج والتماسك االإجتماعي. ر قيم التنوع والضمانات مع تعزيز االإ التوترات والعنف داخل المدارس وحولها الحاجة اىل التعليم الذي يُقدِّ

قليمي من خالل مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل  ي هذا الصدد عىل المستوى االإ
ي تقديم التعلم الهادف �ن

ويتم بذل جهد رئيىسي �ن
ن النوع االجتماعي وذات رؤية للتعلم النوعي الذي يرتكز  كاء رؤية متكاملة وتحويلية وتراعي الفوارق ب�ي المواطنة. وتوفر هذه المبادرة المتعددة ال�ش

ي التعليم والتعلم. وإىل 
ي تنفيذ نهج النظام �ن

ي �ن
ي نفس الوقت التوجيه التخطيطي والدعم التق�ن

ي سن مبكرة وتقدم �ن
عىل اكتساب المهارات الحياتية �ن

ن التوظيف وتعزيز التماسك االجتماعي  ي تحس�ي
جانب تعزيز التعلم، فأن مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة تهدف إىل المساهمة �ن

.35 ويشمل ذلك أيضا توجيهات تقنية لدمج وتعميم الدعم النفىسي  ن ي إىل تنمية شاملة للمتعلم�ي
ي تف�ن

بوية ال�ت اتيجيات ال�ت من خالل تشجيع االس�ت
ن وأطفال المجتمعات المضيفة والشباب. ن الالجئ�ي ي عملية التدريس والتعلم لضمان بيئة تعليمية وقائية وشاملة لكل من االأطفال السوري�ي

االجتماعي �ن

اتيجية. وسيتم اختبار أداة موحدة لتقييم التعلم ) مهارات  وعالوة عىل ذلك، ال تزال مسألة قياس مخرجات التعلم تحتاج إىل جهود متضافرة واس�ت
ن  ي يتم جمعها من تقييمات التعلم لتحس�ي

ن مخرجات التعلم. وسوف تستخدم البيانات ال�ت ي سوريا بهدف قياس وتحس�ي
القراءة والكتابة والحساب( �ن

ي إطار 
ن ومساعدة االأطفال عىل التعلم الفعال وجعل المدارس بمثابة مورد فعال لتعزيز رفاهية االأطفال النفسية االجتماعية. و�ن برامج تدريب المعلم�ي

ي 
عمل مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، سيتم وضع أداة موحدة أخرى لقياس اكتساب المهارات الحياتية االأساسية وتجريبها �ن

إطار إعدادات رسمية وغ�ي رسمية.

اكات و تعبئة الموارد ال�ث

ي سوريا والبلدان الخمس المضيفة حيث بلغت 866 مليون دوالر أمريكي من خالل 
ي عام 2016، تم حساب إجماىلي متطلبات التمويل للتعليم �ن

�ن
ي 

ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات.36 وباالستعداد لمؤتمر لندن �ن نسانية و الخطة االقليمية لالجئ�ي عمليات التخطيط القطرية لخطة االستجابة االإ
أوائل عام 2016 ‑ لمطابقة الهدف الطموح من أجل وصول جميع االأطفال إىل تعليم نوعي – تم رفع طلب التعليم إىل 1.4 مليار دوالر سنويا. وبحلول 
نهاية عام 2016، تم استالم مبلغ 618 مليون دوالر أمريكي )112 مليون دوالر أمريكي لسوريا و 506 مليون دوالر أمريكي للبلدان المضيفة(. ومن حيث 

ن و تعزيز القدرة عىل  نسانية و الخطة االقليمية لالجئ�ي ي المائة من مناشدات خطة االستجابة االإ
النسبة المئوية، تم تمويل قطاع التعليم بنسبة 71 �ن

ي عام 2016 كان أك�ث مما 
ي لندن،  فإن التمويل الذي ُحِصَل عليه �ف

مواجهة االزمات )انظر الشكل 4(. وعىل الرغم من نقص التمويل نسبة اىل ما ُطلب �ن
ي المائة 

( أو الوفاء بمتطلبات القطاع )من 69 �ن ي عام 2015، سواء من حيث المبلغ )من 460 مليون دوالر أمريكي إىل 618 مليون دوالر أمريكي
كان عليه �ن

ي المائة(.  
إىل 71 �ن
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الشكل 4: تمويل التعليم قبل وبعد مؤتمر لندن 

ي المائة من االأموال الواردة لعام 2016 كانت متاحة خالل النصف الأول من العام. وهذا يمثل تحسنا بالمقارنة مع 
ومن الجدير بالذكر أن 54 �ن

ي 
ي عام 2015، حيث تم استالم أك�ش من نصف المناشدة �ن

ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات  �ن التمويل المستلم لمناشدة الخطة االقليمية لالجئ�ي
ي عام 2016، 

. وعىل الرغم من أن طلب لندن كان بعيدا عن تحقيقه �ن ن ين من العام مما أعاق بشكل كب�ي التخطيط والتقدم الفعال�ي الشهرين االأخ�ي
ن بعدة سنوات من التمويل للتعليم. فقد تم خلق زخم ملحوظ من حيث الطلب المسبق للموارد المالية، و تعهد العديد من المانح�ي

ي الوقت المناسب استنادا عىل دورات التخطيط 
ي مؤتمر لندن، أعيد التأكيد عىل الحاجة إىل تمويل متعدد السنوات ومستدام ويمكن توقعه و�ف

و�ن
ي ايلول. ومع 

ي الحفاظ عىل المكاسب وضمان التخطيط الفعال و الكفوء وخاصة قبل بدأ السنة الدراسية �ن
الخاصة بكل بلد باعتباره عن�ا أساسيا �ن

ن من حيث  الحفاظ عىل مبلغ 1.4 مليار دوالر أمريكي المطلوب، فإن التمويل الخارجي )سواء كان متعدد السنوات أو متوقعا( ال يزال بحاجة إىل تحس�ي
ي سياق االأزمة السورية 

ن التنسيق. ال ينبغي أن يقت� التتبع الماىلي لدعم االستجابة التعليمية �ن اتيجي والقيمة المضافة وتحس�ي ن االس�ت ك�ي الكفاءة وال�ت
ي تقوم بها الحكومات 

انيات للتنمية.37 ويلزم أيضا تسليط الضوء عىل االستثمارات ال�ت ن نسانية ويحتاج إىل أن يشمل التمويل عىل م�ي عىل القنوات االإ
ي سوريا والبلدان الخمس المضيفة.

ي االستجابة التعليمية �ن
الوطنية �ن

،38 القطاع الخاص، وآليات التمويل المبتكرة، والموارد غ�ي الُمستغلة من  ن ن غ�ي التقليدي�ي وال بد من زيادة التوعية المتضافرة للوصول اىل المانح�ي
اتيجية  منظمات وجمعيات متعددة. أصبح تجميع االأموال سمة أساسية من سمات االستجابة التعليمية لالأزمة السورية ووعود لدعم التحوالت االس�ت

ي لندن بشكل أك�ش انتظاما.39 
للتعليم �ن

ات لدعم التعليم لجميع االأطفال. وتمثل مبادرة  ن أصحاب المصلحة المتعددين وسائل هامة لتعبئة وتقاسم المعارف والخ�ب اكات ب�ي  تُشكِّل ال�ش
ايد و  ن ي حشدت عىل نحو م�ت

ي إطار االستجابة لالأزمة السورية ال�ت
ن مختلف أصحاب المصلحة �ن اكة رئيسية وواسعة النطاق ب�ي “ل لضياع الجيل” �ش

ي ووكاالت االأمم 
ي المجتمع المد�ن

دعمت االستفادة من الموارد من صانعي السياسات والمجتمعات المحلية واالأوساط االأكاديمية والجهات الفاعلة �ن
ن والشباب. ن من أجل ثالث ركائز رئيسية: التعليم، وحماية الطفل، واليافع�ي المتحدة والمانح�ي

ي 2016: 
متطلبات القطاع �ن

866 مليون دولر أمريكي

طلب لندن:
 1,4 مليار دولر أمريكي 

لكل سنة

ي 2015:
متطلبات القطاع �ن

663 مليون دولر أمريكي

 618 مليون 
 دولر أمريكي 

أستلمت 
% 71

 460 مليون 
 دولر أمريكي 

أستلمت 
% 69

، جمهورية الشيك،  ن اليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، الص�ي : )1( الحكومات: أندورا، اس�ت ي تدعم االستجابة التعليمية لالأزمة السورية ما يىلي
نسانية ال�ت تشمل القنوات االإ  37

ويج، قطر، جمهورية كوريا، رومانيا،  الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، ايسلندا، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، الكويت، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، نيوزلندا، ال�ن
المملكة العربية السعودية، رصبيا، إسبانيا، السويد، سوي�ا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة االأمريكية. )2( المنظمات الحكومية الدولية: الصندوق المركزي لمواجهة 

نسانية؛ و )3( القطاع الخاص )االأفراد والمنظمات(. الطوارئ، والمفوضية االأوروبية: المديرية العامة للتعاون الدوىلي والتنمية والمفوضية االأوروبية للشؤون االإ
ي مؤتمر لندن. ويهدف إىل تعزيز التمويل من 

ام دولة قطر �ن ن أ لصندوق قطر للتنمية QUEST، الذي تم إطالقه عىل قدم المساواة مع ال�ت نامج النا�ش من االأمثلة عىل ذلك ال�ب  38

ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات.     نسانية والخطة االقليمية لالجئ�ي ي إطار عمليات تخطيط خطة االستجابة االإ
أجل اتباع نُهج منسقة �ن

ي عام 2014 باعتباره صندوقا إقليميا مدفوعا ومدارا لالستجابة ب�عة ومرونة لالحتياجات 
ي مداد )الذي أطلق �ن ي لالتحاد االأورو�ب

ئتما�ن مثاالن رئيسيان عىل ذلك الصندوق االإ  39

ي حاالت الطوارئ الحادة 
ي لعام 2016 ودعم تقديم الخدمات �ن

نسا�ن أ خالل مؤتمر القمة العالمي للعمل االإ ( وصندوق التعليم ال يمكن أن ينتظر )الذي أنىسش ن ة لالجئ�ي المتغ�ي
نمائية(.   نسانية واالإ ن الُنهج االإ واالأزمات الممتدة، والجمع ب�ي
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سوريا
الأطفال بعمر المدرسة )5‑17 سنة(

ي المدرسة المجموع
عدد و نسبة خارج المدرسة�ف

32 %1.75 مليون3.66 مليون5.41 مليون السنة الدراسية 2015 /16

40 %2.12 مليون 3.24 مليون5.36 مليونالسنة الدراسية 2014/ 15

2. نظرة شاملة عل الستجابة القطرية 

سوريا

ي العام الدرا�ي 
ي المائة �ن

ي العام الدرا�ي 2014 /15 إىل 32 �ن
ي المائة �ن

ي خفض معدل عدم االلتحاق بالمدارس من 40 �ن
 أحرزت سوريا تقدما �ن

.16/ 2015

استجابة التعليم 2016 

ي مجال التعليم عىل جمع 
اتيجية لكل سوريا WoS لعام 2016 تم تدريب أك�ش من 6,000  جهة فاعلة �ن س�ت • تعزيز النظام: كجزء من االستجابة  االإ

ي 
نامج والحد االأد�ن لمعاي�ي التعليم التابعة للشبكة العالمية لوكاالت التعليم �ن البيانات والتأهب لحاالت الطوارئ وتخطيط االستجابة وإدارة دورة ال�ب
ي دمشق من أجل وضع إطار عمل جديد للمناهج الدراسية وتعزيز نظام معلومات 

بية �ن ي لوزارة ال�ت
حاالت الطوارئ )INEE(. تم تقديم الدعم الف�ن

ي / 
نسا�ن ي المجال االإ

ن السلطات التعليمية والجهات الفاعلة �ن ن التنسيق ب�ي إدارة التعليم وجمع البيانات وتحليلها عىل مستوى المدرسة. واستمر تحس�ي
ن تقديم التعليم النظامي والتعليم غ�ي النظامي. ي بهدف تحس�ي

تحقيق االستقرار عىل المستوى دون الوط�ن

• تطوير السياسات: دعا قطاع التعليم اىل الوصول العادل إىل االمتحانات الوطنية لجميع االأطفال، وساعد حواىلي 12,000 طفل عىل عبور خطوط  
بية بصياغة إطار عمل سياسات للتعليم  ي القطاع، قامت وزارة ال�ت

كاء �ن ي من ال�ش
ن 9 و 12. وبدعم تق�ن ي الصف�ي

اعات وتأدية امتحاناتهم النهائية �ن ن ال�ن
ي وتم تنفيذها عىل مستوى القطاع.

نامج التعلم الذا�ت بية بالمعاي�ي التشغيلية ل�ب البديل إىل جانب إجراءات التنفيذ. وقد أقرت وزارة ال�ت

ي استهداف 
كاء �ن • الوصول: ساهمت أنشطة الدعوة او التأييد عىل مستوى البلد وحمالت العودة اىل التعلم والتعبئة المجتمعية وتعزيز قدرات ال�ش

ي زيادة الوصول اىل فرص التعلم الرسمية 
امج العالجية واالستدراكية، ساهمت �ن ي والمنهاج ب وال�ب

االأطفال خارج المدرسة من خالل برنامج التعلم الذا�ت
عادة تأهيل بسيط للمدارس وإنشاء  ي يصعب الوصول إليها. َقّدَم القطاع الدعم الإ

ي المناطق المحارصة وال�ت
ي ذلك 480,000 طفل �ن

وغ�ي الرسمية بما �ن
ن بمواد تعليمية  . ولتعزيز الوصول واالإحتفاظ بهم فقد تم دعم االأطفال الهش�ي ن ايد من االأطفال النازح�ي ن أماكن تعلم مسبقة الصنع ومؤقتة للعدد الم�ت

وتعلمية )3.6 مليون( وبرامج التغذية المدرسية )400,000( وخطط النقل والنقد )3,000(.

• الجودة: تم تعزيز عمليات نوعية التعليم من خالل تدريب حواىلي 15,000 معلم وممارس تعليمي حول المنهجيات الوقائية والتفاعلية المتمركزة عىل 
ن لتعزيز قدرة  ي المستمر للمعلم�ي

ضافة إىل ذلك، تمت تجربة التطوير المه�ن الطفل وإدارة الصفوف والدعم النفىسي االجتماعي والتثقيف بالمخاطر. باالإ
بية من أجل المواطنة. وقد دفعت الحوافز إىل 15,434 معلم كوسيلة  ي ذلك التعليم الشامل والمهارات الحياتية وال�ت

عملية التدريس والتعلم بما �ن
لتعزيز الحافز والرضا الوظيفي واالإحتفاظ بهم.

ي 2015 و 402016  
تمويل التعليم �ف

51 مليون دوالر امريكي
)%23( 

173 مليون دوالر امريكي
)%77( 

2015

2016

فجوةمستلم

224 مليون دولر امريكي
مطلوب

200 مليون دولر امريكي
مطلوب

112 مليون دوالر امريكي
)%56(

88 مليون دوالر امريكي
)%44(

خدمات المتابعة المالية لخطة االستجابة االنسانية. أنظر الملحق 1.      40
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التحديات و الفرص

ي المناطق المحارصة والمناطق 
ي مناطق النفوذ، مما جعل من الصعب تقديم الدعم التعليمي لالطفال، وخاصة �ن

شهد عام 2016 تحوال �يعا �ن
الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة االسالمية )انظر الخريطة 2(. وال يزال انعدام االأمن والسالمة يشكالن أك�ب حاجز أمام التعليم، حيث تتعرض 

ي االأ� عن 
ي بعض أنحاء البلد، تث�ن

نة بالفقر والبطالة وانعدام االعتماد والتصديق �ن اع. وهذه الهجمات، مق�ت ن المدارس للهجوم وتحتلها أطراف ال�ن
إرسال أطفالها إىل المدارس. هذا وإن عدم الحصول عىل إذن من السلطات ومحدودية فرص الوصول قد أثر عىل  قدرة القطاع عىل تقييم االحتياجات 

وتحديد االأطفال خارج المدرسة وتوسيع نطاق استجابة التعليم. وال يزال نقص التمويل والتمويل القص�ي االأجل يعيقان فرص الوصول اىل التعليم 
ي تجرى.

ونوعيته ويعرقالن استمرارية التدخالت ويقوضان االستثمارات ال�ت

اتيجية لسوريا 2016 ي مقابل خطة االستجابة االس�ت
خارطة 2: عدد المستفيدين الذين تم الوصل اليهم حسب الناحية و مقياس الشدة �ن

ي ذلك وكاالت االأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية 
ي مجال التعليم، بما �ن

ن �ن ي مجال التعليم‘ إىل جميع أصحاب المصلحة المعني�ي
يش�ي مصطلح ‘الجهات الفاعلة �ن  41

والمنظمات غ�ي الحكومية المحلية والسلطات التعليمية.    

تحض�ي الأطفال والشباب للمستقبل من خالل التعليم 

وقراطية وسوء التواصل ومخرجات التعلم المنخفضة.  ي معالجة االختناقات السياسية والب�ي
اتيجية ومنسقة �ن هناك حاجة إىل مشاركة قطاعية أك�ش اس�ت

سيكون تنفيذ إطار عمل جديد للمناهج الدراسية أمرا حاسما لتعزيز جودة التعليم وأهميته، فضال عن تنويع مسارات التعلم من خالل إطار عمل 
ي مجال التعليم41  

اتيجية لبناء القدرات من أجل ضمان ان يكون جميع الجهات الفاعلة �ن السياسات العامة للتعليم غ�ي النظامي. ويجري إعداد اس�ت
ي دفع االأطفال إىل الخروج من التعليم، سيستمر قطاع التعليم 

ابطة وذات صلة. ومع استمرار انعدام االأمن والفقر �ن ُمجَهزين لتنفيذ أنشطة تعليمية م�ت
ي ذلك برامج إعانات  القسائم 

ي برامج الحماية االجتماعية )بما �ن
( و�ن ي

ي ذلك التدريب المه�ن
ي توسيع نطاق برامج التعليم غ�ي النظامي )بما �ن

ي االستثمار �ن
�ن

ي 
كاء التعليم أيضا عىل ضمان اتباع نهج موحد وتعاو�ن . وسيعمل �ش ن ي للمعلم�ي

ي التطوير المه�ن
والتغذية المدرسية(. وستجري استثمارات منهجية �ن

ن التعلم وقياس مخرجات التعلم. وسيوىل  ن وتجربة أدوات تقييم التعلم الموحدة، بهدف تحس�ي لحل القضايا المتعلقة بمنح رواتب/ حوافز للمعلم�ي
اهتمام أك�ب الحتياجات الشباب والتوظيف.

C y p r u sC y p r u s

G a z a  S t r i pG a z a  S t r i p

Whole of Syria Education Sector -

1.9 m

مفاتيح الخريطة 

 المستفيدون الذين تم الوصول 
اليهم حسب الناحية

6,552 ‑ 4
18,131 ‑ 6,553

48,881 ‑ 18,132
80,182 ‑ 48,882

214,633 ‑ 80,183
 428,226 ‑ 214,634

المناطق الخالية او المحدودة السكان

تركيا

العراق

االردن

لبنان

البحر االبيض المتوسط

ط
ض المتوس

حر االبي
الب

الحسكة 

دير الزور  

الرقة

حمص
حمص

إدلب  إدلب  

حماه  

حماه   طرطوس   

طرطوس   

دمشق    

دمشق    
السويداء     

السويداء     

درعا      

درعا      

القنيطرة       

القنيطرة       

الالذقية    الالذقية    

ريف دمشق   

ريف دمشق   

حلب  حلب 

ي التعب�ي عن أي رأي من أي نوع من جانب االأمانة العامة لالأمم المتحدة بشأن الوضع 
تنويه: التسميات المستخدمة وعرض المواد عىل هذه الخريطة ال يع�ن

ن حدودها أو تخومها. ي الأي بلد او إقليم، أو بشأن تعي�ي
القانو�ن

تاريخ التحديث: 28 آذار 2017

المصدر: مكتب االأمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية

4.2 مليون من
ن  االأطفال والشباب والمعلم�ي
وأفراد التعليم تم الوصول 

اليهم بتدخالت التعليم

تصنيف الشدة

1 ‑ طفيف
2 ‑ معتدل

3 ‑ كب�ي
4 ‑ شديد 
5 ‑ حرج 
ي 

6 ‑ كار�ش
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تركيا

ي سن الدراسة )5‑17 سنة(
ف �ف ف المسجل�ي الأطفال الالجئ�ي

ي التعليم النظاميالمجموع 
ي التعليم غ�ي �ف

 �ف
عدد ونسبة خارج المدرسة النظامي فقط

42 %872,536491,89613,310367,330كانون االول 2016 

60 %710,489278,8903,096428,503كانون االول 2015

تركيا

ي كانون االأول 2016.
ي المائة �ن

ي كانون االأول 2015 إىل 42 �ن
ي المائة �ن

ي خفض معدل االأطفال خارج المدرسة من 60 �ن
أحرزت تركيا تقدما �ن

إاستجابة التعليم 2016

ي حالة وقدرة 
، عززت وزارة التعليم الوط�ن ن ن الالجئ�ي • تعزيز النظام: من أجل توسيع نطاق توف�ي فرص التعليم الجيد لالأطفال والشباب السوري�ي

 )E‑Okul and YOBIS( ي نظامي معلومات إدارة التعليم
ي حاالت الطوارئ ضمن مديرية التعلم عىل مدى الحياة. أدارت وزارة التعليم الوط�ن

وحدة التعليم �ن
هم من أطفال الفئات الهشة. وسوف تستخدم بيانات الحضور المدر�ي من كال  ن وغ�ي الذين يستخدمان التخطيط القائم عىل االأدلة لالأطفال السوري�ي

ي نيسان 2017.
وطة للتعليم )ETCC(،42 للبدء �ن ن لتنفيذ التحويالت النقدية الم�ش النظام�ي

كية  ن بالمدارس العامة ال�ت ويج اللتحاق االأطفال السوري�ي ي كانت ال�ت
ي طرأت عىل سياسة وزارة التعليم الوط�ن

• تطوير السياسات: من أهم التحوالت ال�ت
كية المقدمة لهم. وقد نتج عن ذلك  كية من خالل زيادة عدد دروس اللغة ال�ت ي مراكز التعليم المؤقتة للدخول إىل المدارس العامة ال�ت

وإعداد االأطفال �ن
ن  ن المتطوع�ي ن بالتعليم الثانوي )انظر الشكل 5(. وزاد معدل الحوافز الشهرية اىل 13,200من المعلم�ي ن الملتحق�ي ي عدد االأطفال السوري�ي

ارتفاع كب�ي �ن
ي بتطوير برامج التعليم العالجي واالستدراكي القائم عىل 

ي تركيا. هذا وتقوم وزارة التعليم الوط�ن
ي الحد االأد�ن لالأجور �ن

ن ليتناسب مع صا�ن السوري�ي
كية. ن وتحديد المستويات االأكاديمية للطالب ومهاراتهم باللغة ال�ت ن السوري�ي ن المعلم�ي االحتياجات . ومن المقرر إجراء نظام فحص / تقييم لتعي�ي

ي المدارس أك�ش من االأطفال خارج المدرسة. وقد 
ن �ن ي عام 2017، والأول مرة منذ بداية االأزمة السورية، فأن هناك عدد من االأطفال الالجئ�ي

• الوصول: �ن
ي المخيمات. ودعمت 

ن استعيض عن مئات من الصفوف الدراسية بحاويات صفية �ن ي ح�ي
ي المجتمعات المضيفة، �ن

شيدت أك�ش من 30 مدرسة جديدة �ن
. وقد ارتفع  ي

ي والتدريب المه�ن
ي ذلك ‘المدارس الثانوية المفتوحة‘ والتعليم الف�ن

ي جميع أشكال توف�ي التعليم، بما �ن
ي االلتحاق �ن

وزارة التعليم الوط�ن
ي برامج 

ي الجامعات إىل 14,750، ومنحت 4,254 منحة دراسية من قبل جهات مختلفة. وشارك أك�ش من 1,400 شاب سوري �ن
ن �ن عدد الطالب السوري�ي

إعداد التعليم العاىلي مما يمكنهم من تلبية متطلبات اللغة الجامعية.

كية،  وبقيد التطوير وحدات  ن إتقانهم للغة ال�ت ن من تحس�ي ن الطلبة السوري�ي ن 3,600 معلم لغة تركية لتمك�ي • الجودة: قامت وزارة التعليم العاىلي بتعي�ي
بوية  ن أتراك عىل االأساليب ال�ت جديدة لتدريس اللغة بحيث تكون مالئمة للعمر. هذا وقد تم تدريب أك�ش من 20,000 معلم سوري )معتمد( ومعلم�ي

ي القائم، و الذي يستهدف جميع أطفال الفئات الهشة.
والُنهج الشاملة. ويجري حاليا تنقيح برنامج الدعم النفىسي االجتماعي الوط�ن

ي 2015 و 2016 43
تمويل التعليم �ف

ي 
وطة للتعليم الوط�ن نامج التحويالت النقدية الم�ش نامج امتدادا ل�ب ن من الفئات الهشة. ويمثل هذا ال�ب CCTE هو برنامج يقوم بدعم الحضور المدر�ي لالطفال الالجئ�ي  42

ي تستفيد من برنامج شبكة االأمان االجتماعي الطارئة )ESSN( الذي تم إطالقه مؤخرا )وهو برنامج تحويالت نقدية 
وسيكون بمثابة “متابعة” للتعليم بالنسبة لالأ� السورية ال�ت

كاء االآخرين(. لالحتياجات االساسية حيث تنفذه وزارة االأ�ة والسياسات االجتماعية وال�ش
ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات. أنظر الملحق 1.  نظام المتابعة المالية للخطة االقليمية لالجئ�ي  43

67 مليون دوالر امريكي
)%114( 

2015

2016

59 مليون دولر امريكي
مطلوب

137 مليون دولر امريكي
مطلوب

111 مليون دوالر امريكي
)%81( 

26 مليون دوالر 
امريكي )%19(

فجوةمستلم
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التحديات و الفرص

ي التعليم المتوسط والثانوي منخفضا. وتتمثل التحديات 
عىل الرغم من الجهود المكثفة المبذولة لتوسيع نطاق توف�ي التعليم، ال يزال التحاق الطالب �ن

ن الذين  ي الظروف االجتماعية االقتصادية لالأ� السورية، وعدم توفر برامج استدراكية مناسبة لليافع�ي
كية، وتد�ن ي عدم كفاية إجادة اللغة ال�ت

الرئيسية �ن
ي 

ي المدرسية )هناك حاجة إىل  26,000 غرفة صفية إضافية( �ن
تركوا المدرسة لمدة تزيد عن سنة واحدة. وتشمل التحديات االأخرى عدم كفاية المبا�ن

ن واالأتراك وتكلفة النقل والتنمر والخيارات  ن بكثافة عالية؛ وفرص التعليم قبل المدر�ي المحدودة لالأطفال السوري�ي ي تستضيف الالجئ�ي
المناطق ال�ت

المحدودة للوصول إىل فرص التعليم غ�ي الرسمي والتعليم الغ�ي نظامي المعتمد لالأطفال خارج المدرسة. ويتجاوز الطلب عىل التعليم العاىلي العدد 
ن  ي بنقل االأطفال السوري�ي

ن لدعم سياسة وزارة التعليم الوط�ن ن السوري�ي ن المتطوع�ي اتيجية لتوظيف المعلم�ي المحدود للمنح الدراسية. هناك فرص إس�ت
ي وبالتنسيق الوثيق مع المؤسسات الحكومية  أن تروج لفرص 

كية. ويمكن لجهود المجتمع المد�ن من مراكز التعليم المؤقتة إىل المدارس العامة ال�ت
وري التعاون مع المنظمات غ�ي الحكومية الدولية و  ن خارج المدرسة. ومن ال�ن الوصول اىل التعلم من خالل توف�ي فرص التعليم غ�ي الرسمي للسوري�ي

ي المدرسة.
المحلية والمجتمعات من أجل ن�ش المعلومات عن فرص التعليم وتعزيز أنشطة التماسك االجتماعي �ن

ي تركيا44 
ي المدارس �ن

ن �ن الشكل 5: التحاق االأطفال السوري�ي

تحض�ي الطفال والشباب للمستقبل من خالل التعليم

ن وتحتاج  ن والشباب والبالغ�ي اتيجية واضحة طويلة االأجل لتوف�ي سلسلة متصلة من الفرص التعليمية ذات الصلة لالأطفال الالجئ�ي هناك حاجة إىل اس�ت
. ويمكن تحقيق بناء قدرة  ن ام سيا�ي وإطار عمل واضح ينظم مسارات التعلم المتعددة ودعم التنفيذ من جميع أصحاب المصلحة المعني�ي ن إىل ال�ت
ن لتعلم  ي من أجل توسيع نطاق الوصول إىل جميع أشكال التعليم من خالل توسيع الفرص المتاحة لالأطفال السوري�ي

الصمود لنظام التعليم الوط�ن
، حيث يستطيع االأطفال تعلم  ي الوقت نفسه عىل لغتهم االأم. ومن شأن توسيع نطاق الوصول إىل التعليم ما قبل المدر�ي

كية مع الحفاظ �ن اللغة ال�ت
ي التماسك االجتماعي. ولضمان الحصول عىل سلسلة متواصلة من 

ي الوقت الذي يسهمون فيه �ن
كية والعربية، أن يقوم بدعم هذا الهدف �ن اللغة ال�ت

ن واالأتراك،  ن لكل من السوري�ي ي للمعلم�ي
ي التطوير المه�ن

الفرص التعليمية فأن توف�ي التعليم العاىلي يشكل عن�ا رئيسيا. وينبغي أن يستمر االستثمار �ن
. ن ن المتطوع�ي ن السوري�ي ن بالنسبة للمعلم�ي ن ودعم حوافز المعلم�ي ن السوري�ي إىل جانب ترخيص المعلم�ي

ي تركيا. 2016.
بية الوطنية �ن وزارة ال�ت  44

223,52955,361

278,890

330,981160,915

491,896

كانون االأول 2015

كانون االأول 2016

ي مراكز التعليم المؤقتة
كيةاالطفال �ن ي المدارس ال�ت

االطفال �ن
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لبنان 

ي سن الدراسة )5‑17 سنة(
ف �ف ف المسجل�ي الأطفال الالجئ�ي

ي التعليم النظاميالمجموع 
ي التعليم غ�ي �ف

 �ف
عدد ونسبة خارج المدرسة النظامي فقط

34 %376,228194,75054,746126,732كانون االول 2016 

40 %376,707147,28580,119149,303كانون االول 2015

لبنان 

ي كانون االأول 2016.
ي المائة �ن

ي كانون االأول 2015 إىل 34 �ن
ي المائة �ن

ي خفض معدل االأطفال خارج المدرسة من 40 �ن
أحرز لبنان تقدما �ن

استجابة التعليم 2016

ي مجال التعليم، بوضع الصيغة النهائية 
ن �ن اكة مع أصحاب المصلحة الرئيسي�ي بية والتعليم العاىلي ومؤسساتها، وبال�ش • تعزيز النظام: قامت وزارة ال�ت

اتيجية استجابة متوسطة االأجل لالأزمة السورية – خطة برنامج مبادرة توف�ي التعليم اىل جميع االأطفال الثانية )RACE II( )2021‑2017(. وبوصفها  الس�ت
بية والتعليم العاىلي وأفرادها ومدارسها من أجل إدارة أفضل لنظام  ن قدرة وزارة ال�ت خطة مدتها خمس سنوات، فإنها توفر رؤية واضحة الأولويات تحس�ي

ي ذلك لجنة توجيهية وعدة لجان 
تعليمي ذو جودة. إن تنفيذ خطة توف�ي التعليم اىل جميع االأطفال هي مدعومة من قبل هيكل إدارة تنفيذية، بما �ن

امج. دارة ال�ب فرعية مواضيعية وتقنية ووحدة الإ

ي لبنان من أجل الوصول إىل 
بية والتعليم العاىلي بتنظيم محتوى وإدارة بعض برامج التعليم غ�ي النظامي �ن • تطوير السياسات: قامت وزارة ال�ت

بية والتعليم  ي  فقد قامت وزارة ال�ت
ي إطار عمل التعليم غ�ي النظامي الوط�ن

ن حاليا للتعليم النظامي. و بتأصلها �ن االأطفال والشباب غ�ي المؤهل�ي
ي مرحلة الطفولة المبكرة. وسوف يبدأ التحول 

نامج التعلم الم�ع )ALP( وبرامج التعليم �ن العاىلي بالمصادقة عىل المحتوى الموحد وطرائق التنفيذ ل�ب
ي 

ي المدارس العامة )تجريبية(، وال�ت
عاقات المعرفية والجسدية �ن بية والتعليم العاىلي نحو التعليم الشامل بإدماج االطفال ذوي االإ اتيجي لوزارة ال�ت االس�ت

ة عىل سياسة حماية الطفل للمدارس وآليات إحالة  بية والتعليم العاىلي بوضع اللمسات االأخ�ي تتوج بسياسة تعليم وطنية شاملة. كما تقوم وزارة ال�ت
ي المدارس والمجتمعات المحلية.

حماية الطفل للتصدي للتنمر والعنف المبلغ عنهما �ن

ي كل سنة دراسية متعاقبة منذ بداية االأزمة السورية )انظر 
بية والتعليم العاىلي من فرص الوصول إىل التعليم النظامي �ن • الوصول:  زادت وزارة ال�ت

ن الدعم الكامل لرسوم المدارس العامة والتكاليف  بية والتعليم العاىلي والدعم الكب�ي من المانح�ي الشكل 6(. وقد أتاحت المشاركة االستباقية لوزارة ال�ت
ة  ي ذلك االأطفال الذين يؤدون االمتحانات الوطنية وافتتاح أك�ش من 310 مدرسة بنظام ف�ت

ن بما �ن المرتبطة بها والتنازل عن متطلبات الوثائق لالجئ�ي
ي المدارس الحكومية اللبنانية  194,750 طفل الجئ 

ن �ن ن الملتحق�ي ي السنة الدراسية 2016 /17، بلغ عدد االأطفال الالجئ�ي
الدوام الثانية. نتيجة لذلك و�ن

ي مدارس خاصة أو مدعومة. 
ي ملتحق �ن

بية والتعليم العاىلي 50,000 طفل غ�ي لبنا�ن ي المائة من البنات(. وباالإضافة إىل ذلك، سجلت وزارة ال�ت
)49 �ن

ي حملة  العودة اىل المدرسة 
ي ذلك �ن

قدمت المنظمات غ�ي الحكومية الدولية و المحلية مساهمات هامة لزيادة فرص الوصول اىل التعليم النوعي، بما �ن
والتوعية المجتمعية وتنفيذ بعض برامج التعليم غ�ي النظامي.

ي اللغة من خالل برامج دعم االحتفاظ. وتم تدريب أولياء أمور  
• الجودة: تم مساعدة االأطفال ذو االأداء الضعيف والذين يعانون من صعوبات �ن

ن أو  ي تعليم أبنائهم؛ تواصلت مجموعات مجتمع اولياء االأمور مع إدارة المدرسة فيما يتعلق بصحة االأطفال الالجئ�ي
ن المشاركة �ن ن عىل تحس�ي الالجئ�ي

ة الدوام الثانية( يبلغون معدل حضور  ي ف�ت
ن �ن ن )الملتحق�ي ي يواجهونها، فإن االأطفال غ�ي اللبناني�ي

القضايا االجتماعية. وعىل الرغم من التحديات ال�ت
ي الصف التاسع قد 

ن الذين يؤدون االمتحانات الوطنية �ن ي المائة من االأطفال الالجئ�ي
ضافة إىل ذلك، فإن ما يقرب من 60 �ن ي المائة. وباالإ

يومي يبلغ 86 �ن
ي عام 2016.

اجتازوها بنجاح �ن

ي 2015 و 2016 45
تمويل التعليم �ف

ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات. أنظر الملحق 1. نظام المتابعة المالية للخطة االقليمية لالجئ�ي  45

241 مليون دوالر امريكي
)%107( 

2015

2016

226 مليون دولر امريكي
مطلوب

358 مليون دولر امريكي
مطلوب

253 مليون دوالر امريكي
)%71(

105 مليون دوالر امريكي
)%29(

فجوةمستلم



ي سوريا و 
التحض�ي لمستقبل الأطفال والشباب �ف

المنطقة من خالل التعليم: سنة واحدة بعد مؤتمر لندن
17

التحديات و الفرص

ي المناطق 
ا ما يستشهدون بالفقر والشواغل المتعلقة بالسالمة �ن وعىل الرغم من النجاحات الهامة ال تزال هناك تحديات رئيسية، إذ أن أولياء االأمور كث�ي

ن المشاركة واالحتفاظ بالتعليم ينبغي معالجة الحواجز الهيكلية الرئيسية: محدودية قدرة االأفراد  النائية كرادع عىل التحاق أطفالهم بالمدارس. ولتحس�ي
ي أعمار متعددة / مستويات متعددة، والذين يعانون من صدمات نفسية بسبب االأزمة والعنف 

ي مجال التعليم عىل التعامل مع الطالب الذين هم �ن
�ن

ن وصول وجودة التعليم  ي لغة التدريس. ومن ناحية أخرى، فإن العديد من الفرص لتحس�ي
ل واالختالفات �ن ن ي الم�ن

والتنمر داخل المدرسة وحولها و�ن
ي ذلك توسيع نطاق التعليم غ�ي النظامي للوصول إىل االأطفال والشباب خارج 

كائها، بما �ن بية والتعليم العاىلي و�ش ي جدول أعمال وزارة ال�ت
هي مدرجة �ن

المدرسة والتحول نحو تعليم أك�ش شمولية.

ي المدارس العامة )السنة الدراسية 2011 /12 اىل 2016 /17( 46
الشكل 6: عدد الطالب �ن

تحض�ي الأطفال والشباب للمستقبل من خالل التعليم

ن مخرجات التعلم لجميع االأطفال من خالل منهاج  كاؤها بشكل رئيىسي عىل تحس�ي بية والتعليم العاىلي و�ش كز وزارة ال�ت إستنادا إىل الجهود الحالية، س�ت
ن مستوى االإحتفاظ بالمدارس والتعلم ومشاركة الطلبة من خالل توف�ي  . ويمكن تحس�ي ن ن أو المعلم�ي ي جديد ‑ سواء بالنسبة للمتعلم�ي

درا�ي تفاعىلي وط�ن
بية والتعليم العاىلي )برامج  ي أقرتها وزارة ال�ت

ي الوقت نفسه، يجب دعم مكونات التعليم غ�ي النظامي ال�ت
بيئات تعلم آمنة وصحية وشاملة للجميع. و�ن

( لضمان حصول جميع االأطفال والشباب عىل تعليم  ي
امج الم�عة االبتدائية والثانوية والتدريب المه�ن محو االأمية االأساسية لالأطفال والشباب، وال�ب

ي تعزيز جمع البيانات 
غ�ي نظامي معتمد وذو نوعية ويدعم بشكل فعال االنتقال إما إىل التعليم النظامي أو إىل سوق العمل. وستكون االستثمارات �ن

ن أن التمويل الذي يمكن توقعه والمتعدد لسنوات والمرن والموجه  ي ح�ي
انية، �ن ن بالغ القرارات الفعالة المتعلقة بالسياسات والم�ي وتحليلها أمرا حاسما الإ

إىل خطة توف�ي التعليم اىل جميع االأطفال هو أمر أسا�ي لضمان استجابة مستدامة يقودها النظام التعليمي.

ي 
ي نهاية العام الدرا�ي 2015 /16 )حزيران 2016(، وهو أك�ب من االلتحاق المسجل �ن

ن البالغ عددهم 152,024 طالبا إىل أعىل التحاق تم تحقيقه �ن يش�ي التحاق غ�ي اللبناني�ي  46

.) ن ن قوس�ي ي الجدول 1 ب�ي
كانون االول 2015 والبالغ 147,285 طالبا )كما هو موضح �ن
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250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

194,949

غ�ي لبنانيونلبنانيون



تقرير تعليم مؤتمر بروكسل 18
نيسان 2017

الردن    

ي سن الدراسة )5‑17 سنة(
ف �ف ف المسجل�ي الأطفال الالجئ�ي

ي التعليم النظاميالمجموع 
ي التعليم غ�ي �ف

 �ف
عدد ونسبة خارج المدرسة النظامي فقط

17 %232,868125,00067,65840,210كانون االول 2016

15 %221,134145,4584743,61032,066كانون االول 2015

الردن 

ن كانون االول 2015 وكانون االول 2016. ن ب�ي ي سن الدراسة  ونسبة االطفال خارج المدرسة متشابه�ي
ن �ن ي االردن ظل عدد االطفال السوري�ي

�ن

استجابة التعليم 2016

بية والتعليم بإستثمارات لتعزيز نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( ليكون مصدرا مركزيا للمعلومات من أجل  • تعزيز النظام: قامت وزارة ال�ت
تخطيط ورصد النتائج، وخاصة فيما يتعلق بالحصول عىل التعليم النظامي )انظر الحاشية 47(. ومن خالل نظام معلومات إدارة التعليم المفتوح، 

ي بشكل 
ن دقة وموثوقية إحصاءات التعليم الوط�ن بية والتعليم من تحس�ي ن ، تمكنت وزارة ال�ت الذي يتضمن نظام تتبع سجالت الطلبة الفردية للالجئ�ي

ن انتقال الطالب من التعليم غ�ي  بية والتعليم و وكاالت االأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية إىل تحس�ي ن وزارة ال�ت ن ب�ي عام. وأدى التنسيق الُمحسَّ
النظامي / غ�ي الرسمي إىل المدارس الرسمية.

بية والتعليم بتنقيح سياستها لاللتحاق بالمدارس من أجل السماح لجميع االطفال بالوصول إىل التعليم بغض  • تطوير السياسات: قامت وزارة ال�ت
بية والتعليم  ة االلتحاق ح�ت آذار 2017. وأنشأت وزارة ال�ت ن الذين ليس لديهم وثائق، وتمديد ف�ت ي ذلك االطفال الالجئ�ي

النظر عن جنسيتهم، بما �ن
ن 9 و 12 سنة الذين هم  اوح أعمارهم ب�ي ، وذلك لتلبية احتياجات االأطفال الذين ت�ت برنامجا معتمدا جديدا للتعليم غ�ي النظامي، يدعى باالستدراكي

ي النظام الرسمي.
ن لالنخراط �ن خارج المدرسة الأك�ش من ثالث سنوات وغ�ي مؤهل�ي

ي العام الدرا�ي 2016 /17 ما مجموعه 125,000 طفل )انظر الخريطة 3(. 
ي نظام التعليم الرسمي �ن

ن �ن ن المسجل�ي • الوصول: بلغ عدد االأطفال السوري�ي
ي المجتمعات المضيفة، 

ي االأردن خدمات تعليمية لحواىلي 32,000 طفل سوري. و�ن
ن �ن ي مخيمات الالجئ�ي

ي 16 مجمعا �ن
و تُقدم ما مجموعه 44 مدرسة �ن

نامج االستدراكي  . وفيما يتعلق بالتعليم غ�ي النظامي، تم إنشاء 47 مركزا لل�ب ن ت�ي بية والتعليم ما مجموعه 198 مدرسة بنظام دوام الف�ت أنشأت وزارة ال�ت
ي برامج التعليم غ�ي النظامي المعتمدة من 

، حيث تم إلحاق 1,000 طفل. كما تم تسجيل 1,620 طفال آخرا �ن ن ت�ي ي تعمل بنظام الف�ت
ي المدارس ال�ت

�ن
. وح�ن ما مجموعه 6,102 طفل اىل  ي

ي مراكز مكا�ن
بية والتعليم )الت�ب ومحو االأمية االأساسية( وتلقى 66,038 طفال خدمات دعم التعلم �ن وزارة ال�ت

. وتمكن الشباب السوري الالجئ من الحصول عىل 220 منحة دراسية، ومن خالل الدعوة المستمرة، أتيحت فرص أك�ب لمستويات  ي
التعليم قبل االبتدا�أ

. وقد أتيحت الفرصة الأك�ش من 800 شاب للحصول عىل الدبلومات التقنية أو المهنية وبرامج البكالوريوس. ونظمت حملتان  البكالوريوس والماجست�ي
ي من أجل تعزيز االلتحاق بالمدارس وتحديد االأطفال خارج المدرسة وتوف�ي الدعم لالإحالة والتسجيل.

للتعلم للجميع عىل النطاق الوط�ن

ن نوعية التعليم تدريب أك�ش من 4,000 معلم. استفاد مدراء المدارس ومعاونيهم من التدريبات القيادية  • الجودة: شملت الجهود المبذولة لتحس�ي
ن نوعية التعليم تعزيز بيئة التعلم من خالل الصيانة التشغيلية وإصالح الهياكل االأساسية والمرافق  النوعية. وشملت الجهود االأخرى المبذولة لتحس�ي

داخل المدارس.

تمويل التعليم 2015 و 2016 48

نمت الحكومة  قد يظهر العدد 145,458عدم إحراز تقدم خالل عام 2016. بيد أنه ينبغي مالحظة أن مصادر البيانات تختلف عن عامي 2015 و 2016. و خالل عام 2016، ال�ت  47

ي السنوات الماضية. تم تصحيح أخطاء 
ي عام 2016 إىل بيانات تسجيل أك�ش دقة مما كانت عليه �ن

ن جودة نظام إدارة البيانات المدرسية الذي أدى �ن اما قويا بتحس�ي ن االردنية ال�ت
ي ايلول 2016 أنه خالل الفصل الدرا�ي االأول من العام 

ها من االأخطاء. ويظهر نظام معلومات إدارة التعليم )EMIS( االأك�ش موثوقية الذي تم إطالقه �ن الحساب المزدوج وغ�ي
ي المدارس االأردنية.

ن �ن الدرا�ي 2016 /17، يوجد ما مجموعه 125,000 طفل الجئ سوري ملتحق�ي
ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات. أنظر الملحق 1.  نظام المتابعة المالية للخطة االقليمية لالجئ�ي  48

70 مليون دوالر امريكي
)%74( 

2015

2016

94 مليون دولر امريكي
مطلوب

101 مليون دولر امريكي
مطلوب

103 مليون دوالر امريكي
)%102( 

24 مليون دوالر امريكي 
)%26(

فجوةمستلم
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التحديات و الفرص

، وبيئات المدارس غ�ي االآمنة وسوء الصيانة، ومحدودية فرص الوصول إىل الطالب  ن ال تزال هناك تحديات قائمة عىل جانب العرض )تدريب المعلم�ي
(، وعىل جانب الطلب )النقل، والعوائق االقتصادية، وعمالة االأطفال، والزواج المبكر،  اوح أعمارهم من 13 سنة أو أك�ش ن الذين ت�ت غ�ي المؤهل�ي

، يواجه السوريون صعوبات تتعلق بإجراءات تحديد المستوى ورسوم الدراسة الثانوية ونقص فرص  ي إطار التعليم العاىلي
والتصورات عن التعليم(. و�ن

ن فإن بعض القطاعات ال تزال مغلقة أمامهم.  . وعىل الرغم من أن ميثاق االأردن يسمح بإصدار تصاريح عمل لالجئ�ي ي
ي والتدريب المه�ن

التعليم الف�ن
ها  ية وغ�ي ن نجل�ي ي ذلك إدخال مزيد من المرونة إىل طائفة أوسع من الفرص االقتصادية. وايضا تحتاج اللغة االإ

ومن المرغوب بذل مزيد من الجهود بما �ن
ن جودة التعليم عىل  ، تحتاج أيضا إىل مزيد من الدعم. ولتحس�ي ي مثل محو االأمية الحاسوبية الحاسمة للوصول إىل التعليم العاىلي من الدعم التحض�ي

ية. اتيجيتها الوطنية لتنمية الموارد الب�ش ن الحكومات لتنفيذ توصيات اس�ت المدى الطويل ينبغي دعم الحكومة االأردنية لوضع خطة عمل واضحة ب�ي

ي المدارس العامة: الصفوف االستدراكية و مدارس الدوام المزدوج   
الخارطة 3: استجابة التعليم �ن

 تحض�ي الطفال والشباب للمستقبل من خالل التعليم 

ي مرحلة ما قبل 
ي ذلك �ن

امج غ�ي الرسمية المعتمدة وغ�ي المعتمدة، بما �ن ستستمر الجهود الحالية لتوسيع نطاق التعليم ضمن النظام الرسمي، وال�ب
ن من خالل نقل الطالب اىل مدارس  ت�ي ي عام 2017. ويهدف االأردن إىل تخفيض عدد المدارس بنظام دوام الف�ت

ي والتعليم العاىلي �ن
التعليم االبتدا�أ

ن بالمساعدة  ن السوري�ي ي السماح للمتطوع�ي
ة دوام واحدة وحيث تتاح بيئات تعلم جديدة وآمنة وشاملة. وستستمر المنارصة او التأييد �ن جديدة ذات ف�ت

ن  ، وتعزيز المناهج الدراسية الوطنية، وتحس�ي ن ي للمعلم�ي
ي التعليم النوعي من خالل التطوير المه�ن

كاء قطاع التعليم �ن ي المدارس. وسيستثمر �ش
�ن

ي دعم التعليم 
وري االستفادة من مشاركة المجتمع المحىلي �ن ، ومن خالل تعزيز الالمركزية والمساءلة. ومن ال�ن ي

ي المدارس، ومكا�ن
تقييم التعلم �ن

اتيجية  ي االس�ت
كز االردن أيضا عىل االصالحات الطويلة االأجل، و كما هو متوخى �ن ، س�ي ي والماىلي

وربطه بقضايا الحماية الشاملة. وبفضل الدعم الف�ن
ي مجال 

ن واالشخاص الذين يعملون �ن ي ذلك االطفال المعوق�ي
ية. وهذا يستلزم الوصول إىل الفئات االأك�ش هشاشة، بما �ن الوطنية لتنمية الموارد الب�ش

ي االردن. ومن شأن استجابة أك�ش تنسيقا مع قطاعات حماية الطفل وكسب 
عمالة االطفال وذلك لتوف�ي فرص تعُلم جيدة لجميع االطفال والشباب �ن

العيش أن تخفف من الحواجز االقتصادية والحواجز المرتبطة بالحماية، وخاصة بالنسبة لالأطفال االأك�ب سنا )15‑17 سنة(. وسيواصل االأردن االستثمار 
ي ذلك 

ي والتعليم العاىلي بما �ن
ي والتدريب المه�ن

ي التعليم النوعي لما بعد التعليم االسا�ي حيث سيتم تصميم مسارات بديلة من خالل التعليم الف�ن
�ن

نت المعتمد. ن�ت التعلم ع�ب االإ

مفاتيح الخريطة 

تأسيس مدارس بنظام الدوام المزدوج*
تأسيس المراكز االستدراكية*

ي سن المدرسة )5‑17 سنة(* 
االأطفال �ن

926 ‑ 474

3,435 ‑ 927

5,991 ‑ 3,436

36,752 ‑ 5,992 

53,255 ‑ 36,753
*حسب مستوى المحافظة 

حقائق رئيسية 

233,000
ي سن المدرسة 

ن �ن ن المسجل�ي االأطفال السوري�ي
)5‑17 سنة( 

 125,000
ي التعليم 

ن �ن ن الملتحق�ي االأطفال السوري�ي
النظامي )5‑17 سنة( 

198
تأسيس مدارس بنظام الدوام المزدوج 

 47
تأسيس المراكز االستدراكية 

المملكة العربية السعودية

ايران 
سوريا

المفرق 

 الزرقاء 

إربد 

عجلون جرش 

البلقاء 

مادبا 

الكرك 

الطفيلة 

عمان 

معان 

العقبة 

ي التعب�ي عن أي رأي من أي نوع من جانب االأمانة العامة لالأمم المتحدة بشأن الوضع 
تنويه: التسميات المستخدمة وعرض المواد عىل هذه الخريطة ال يع�ن

ن حدودها أو تخومها. ي الأي بلد او إقليم، أو بشأن تعي�ي
القانو�ن

تاريخ التحديث: 28 آذار 2017

ن و تعزيز القدرة  المصدر: الخطة االقليمية لالجئ�ي

ي االردن
كاء التعليم �ن عىل مواجهة االزمات‑ �ش

ط
ض المتوس

حر االبي
الب
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العراق    

ي سن الدراسة )5‑17 سنة(
ف �ف ف المسجل�ي الأطفال الالجئ�ي

ي التعليم النظاميالمجموع 
ي التعليم غ�ي �ف

 �ف
عدد ونسبة خارج المدرسة النظامي فقط

0 %‑61,80451,68110,123كانون االول 2016 

32 %63,82236,4656,81220,545كانون االول 2015

العراق 

ي كانون 
ي سن الدراسة خارج المدرسة �ن

ن كان هناك 20,54 طفال سوريا الجئا �ن ي ح�ي
ي العراق، زاد االلتحاق بالتعليم النظامي والتعليم غ�ي النظامي. و�ن

�ن
االأول 2015 فأنه بحلول كانون االأول 2016 تم الوصول إىل جميع هذه الفرص التعليمية.49

استجابة التعليم 2016

ي إقليم كردستان 
ن )�ن ن الالجئ�ي • تعزيز النظام: تحسنت استجابة التعليم بشكل كب�ي من خالل الدمج المنهجي لتوف�ي التعليم لكل من االطفال السوري�ي

ي كل 
دارة القائم عىل المدرسة �ن ن المدارس من خالل نهج االإ ن داخليا )عىل مستوى البلد(. وقد بُِذلت جهود لتمك�ي ن النازح�ي العراق( واالطفال العراقي�ي

ن  اكات ب�ي ن إدارة المدارس والتعليم النوعي ومخرجات تعلم االأطفال وتعزيز ال�ش ن بهدف تحس�ي ن ومخيمات الالجئ�ي من المجتمعات المضيفة لالجئ�ي
المدارس واولياء االأمور والمجتمعات المحلية واالأطفال ومديريات التعليم.

ي العراق من قبل وزارة 
ي حاالت الطوارئ �ن

• تطوير السياسات: تم اعتماد الحد االأد�ن لمعاي�ي التعليم التابعة للشبكة العالمية لوكاالت التعليم �ن
ي إقليم 

ة عىل إطار عمل التعليم غ�ي النظامي وتفعيله �ن بية الفيدرالية وتقوم بإبالغ استجابة التعليم. وتتواصل الجهود لوضع اللمسات االأخ�ي ال�ت
كردستان العراق.

ي 
ي مدارس المجتمعات المضيفة واستخدام وحدات متنقلة للمدارس ال�ت

• الوصول:  تضمنت التدخالت التعليمية إنشاء مساحات تعلم إضافية �ن
ي مدارس المجتمعات المضيفة من خالل برامج التعليم غ�ي النظامي. ونظمت حمالت العودة اىل التعلم من أجل 

ن �ن تستهدف االطفال غ�ي الملتحق�ي
ي لتوف�ي فرص التعليم من خالل التكنولوجيا لالأطفال 

و�ن لك�ت ي المدارس. وقد تم وضع نموذج لمبادرة التعلم االإ
تعبئة تسجيل االأطفال وإبقائهم �ن

ي محافظات مختارة. وتشمل آليات الحماية االجتماعية المتاحة الأطفال الفئات الهشة توف�ي النقل المدر�ي والمنح النقدية الأ� 
ن �ن ن الالجئ�ي السوري�ي

ن هؤالء، تم الوصول إىل 377,112 طفال  كاء مجموعة التعليم الدعم لنحو 650,000 طفل نازح داخليا )انظر الخريطة 4(. ومن ب�ي . وقدم �ش ن الالجئ�ي
رة، وحصل حواىلي 528,979  ي ذلك إنشاء أماكن تعليمية مؤقتة وتجديد وإصالح المدارس المت�ن

ي حاالت الطوارئ، بما �ن
من خالل تنفيذ برامج التعليم �ن

ات تعليمية ووسائل تدريس وتعلم. ن طفال عىل تجه�ي

ن أساليب  ن داخليا عىل تحس�ي ن والنازح�ي ن الالجئ�ي ن الغ�ي مؤهل�ي ي اقليم كردستان من أجل تدريب المعلم�ي
بية والتعليم �ن • الجودة: تم َدعم وزارة ال�ت

ي تواجهها حكومة 
ي ضوء االأزمة المالية ال�ت

ن خاصة �ن ن المتطوع�ي كاء التعليم حوافز للمعلم�ي بية وإدارة الصف والدعم النفىسي االجتماعي. كما قدم �ش ال�ت
. ن ي اقليم كردستان بطباعة وتوزيع 254,000 كتاب مدر�ي عىل االأطفال الالجئ�ي

بية والتعليم �ن إقليم كردستان حاليا. وقامت وزارة ال�ت

 تمويل التعليم 2015 و 2016 50 

ي الحساب.
ن إعداد التقارير لتحديد وتجنب االزدواجية �ن كاء عىل تحس�ي . يعمل ال�ش ن ن غ�ي المسجل�ي ي المدارس أيضا الالجئ�ي

يشمل االلتحاق �ن  49

ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات. أنظر الملحق 1.  نظام المتابعة المالية للخطة االقليمية لالجئ�ي  50

24 مليون دوالر امريكي
)% 59( 

2015

2016

41 مليون دولر امريكي
مطلوب

49 مليون دولر امريكي
مطلوب

32 مليون دوالر امريكي
)% 65( 

17 مليون دوالر امريكي
)% 41(

17 مليون دوالر امريكي
)% 35( 

فجوةمستلم



ي سوريا و 
التحض�ي لمستقبل الأطفال والشباب �ف

المنطقة من خالل التعليم: سنة واحدة بعد مؤتمر لندن
21

التحديات والفرص

كاء التعليم كانوا يقدمون الخيام والهياكل الجاهزة، فإن المساحة المحدودة للخدمات التعليمية ال تزال تشكل أك�ب تحدي وال  وعىل الرغم من أن �ش
ي جميع 

ات دوام ثالثية ورباعية مع ساعات أقل من التعليم لالأطفال �ن ي المجتمعات المضيفة. فالمرافق التعليمية تفوق طاقتها وتجري ف�ت
سيما �ن

ي تواجه التنسيق عىل مختلف المستويات، لم تتمكن وزارة 
امن مع التحديات ال�ت ن ي إقليم كردستان العراق، وبال�ت

ات. ونظرا لالأزمة المالية الحالية �ن الف�ت
ي 

. ويوجد لدى الشباب محدودية التعليم الف�ن ن ن الالجئ�ي ن أو توف�ي الكتب المدرسية لالأطفال السوري�ي ن لالجئ�ي بية والتعليم من دفع حوافز المعلم�ي ال�ت
ي المستوى التعليمي المناسب بمجرد تسجيلهم 

ي وفرص العمل. ويعوق االفتقار إىل الوثائق الرسمية واالأنظمة الصارمة وضع االأطفال �ن
والتدريب المه�ن

ي المخيمات.
ي ذلك الكتب المدرسية، يؤثر عىل نوعية التعلم �ن

ي المدرسة. وال يزال نقص الوسائل التعليمية، بما �ن
�ن

الخريطة 4: االطفال الالجئون و النازحون المدعمون بتدخالت التعليم  

تحض�ي الطفال والشباب للمستقبل من خالل التعليم 

ي إقليم كردستان العراق بالقلق إزاء صالحية الشهادات المدرسية الكردية خارج إقليم كردستان العراق. وهناك حاجة إىل 
ن �ن تشعر مجتمعات الالجئ�ي

ي استخدام 
جهود منارصة او تأييد رفيعة المستوى لتحديد مسارات انتقال واضحة من منهاج درا�ي إىل آخر. وتشمل الفرص الرئيسية لالستثمار �ن

ي التفاعلية والتدريس المتنقل للوصول إىل المناطق النائية عىل أساس منتظم، 
التكنولوجيا للوصول إىل االأطفال خارج المدرسة مع وحدات التعلم الذا�ت

ن لخطر الت�ب  ن الوصول إىل التعليم. وال يزال استخدام التحويالت النقدية لدعم االأطفال خارج المدرسة والمعرض�ي حيث ال يمكن لالأطفال الالجئ�ي
ي ذلك النقل من وإىل المدارس. ويلزم تعزيز الخدمات المتكاملة لحماية 

ن االأ� من تغطية تكاليف التعليم، بما �ن اتيجية رئيسية لتمك�ي من المدارس اس�ت
ن عىل حماية الطفل ومسارات االإحالة وكيفية توصيل  ي أماكن التعلم. ويجري تدريب المعلم�ي

الطفل والتعليم لضمان سالمة االأطفال وحمايتهم �ن
ي مجال حماية االأطفال عىل دعم الوصول إىل االأطفال من الفئات الهشة وخارج المدرسة.

ن �ن ن يجري تدريب أخصائي�ي ي ح�ي
الرسائل المنقذة للحياة، �ن

المملكة العربية السعودية

سوريا 

تركيا

ايران 

االردن  

الكويت
ي الخليج العر�ب

دهوك 

نينوى  أربيل 

كركوك السليمانية 

صالح الدين 
دياىل 

بغداد 

واسط 
كربالء 

بابل 
القادسية 

ميسان 
ذي قار 

المث�ن

الب�ة

النجف 

االنبار

ي التعب�ي عن أي رأي من أي نوع من جانب االأمانة العامة لالأمم المتحدة بشأن الوضع 
تنويه: التسميات المستخدمة وعرض المواد عىل هذه الخريطة ال يع�ن

ن حدودها أو تخومها. ي الأي بلد او إقليم، أو بشأن تعي�ي
القانو�ن

تاريخ التحديث: 28 آذار 2017
ن و تعزيز القدرة عىل  المصدر: الخطة االقليمية لالجئ�ي

ي العراق
كاء مجموعة التعليم �ن مواجهة االزمات‑ �ش

حقائق رئيسية 

62,000
ي سن المدرسة 

ن �ن ن المسجل�ي االأطفال السوري�ي
)5‑17 سنة(  

 52,000
ي التعليم 

ن �ن ن الملتحق�ي االأطفال السوري�ي
النظامي )5‑17 سنة( 

 1.05 مليون 
ي سن 

دون داخليا �ن الأطفال العراقيون الم�ش
الدراسة )6‑17 سنة( و المدعومون

0.65 مليون  
ي سن 

دون داخليا �ن االأطفال العراقيون الم�ش
الدراسة )6‑17 سنة(  

مفاتيح الخريطة
ن   ي سوريا لالأطفال الالجئ�ي

 تدخالت التعليم �ن
ي سن المدرسة )5‑17 سنة( 

�ن

ن داخليا  ن النازح�ي  تدخالت التعليم لالأطفال العراقي�ي
ي سن الدراسة )6‑17 سنة(

�ن

وتشمل االأنشطة دعم االلتحاق بالمدارس ومراكز التعلم غ�ي 
النظامي، وإعادة تأهيل وإنشاء أماكن تعلم آمنة وتدريب 

. ن المعلم�ي
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مرص

ي سن الدراسة )5‑17 سنة(
ف �ف ف المسجل�ي الأطفال الالجئ�ي

ي التعليم النظاميالمجموع 
ي التعليم غ�ي �ف

 �ف
عدد ونسبة خارج المدرسة النظامي فقط

0 %‑37,35635,8841,472كانون االول 2016 

0 %‑39,05339,00053كانون االول 2015

مرص   
ي سن المدرسة من خالل التعليم النظامي أو فرص التعليم غ�ي النظامي.51

ن �ن ي م�، تم الوصول إىل جميع االأطفال السوري�ي
�ن

إستجابة التعليم 2016

ي المحافظات الست المتأثرة 
بية والتعليم �ن ي وبناء القدرات لمدارس وأفراد وزارة ال�ت

كاء التعليم انسياب فرص التطوير المه�ن • تعزيز النظام: واصل �ش
. ن ن السوري�ي ة من الالجئ�ي باالأعداد الكب�ي

اتيجيات االستجابة للتعليم عىل المدى القص�ي والمتوسط.  بية والتعليم من أجل تصميم اس�ت اكة مع وزارة ال�ت • تطوير السياسات: تم تعزيز ال�ش
ي 

ي يواجهها االأطفال السوريون الالجئون. و�ن
بية والتعليم بالعمل عىل أجل إزالة الحواجز ال�ت كاء قطاع التعليم وبالتنسيق الوثيق مع وزارة ال�ت وواصل �ش

ن  ن الالجئ�ي ن لمواصلة وصول االأطفال السوري�ي امها من خالل تجديد المرسوم الوزاري بشأن تعليم السوري�ي ن أيار 2016، أكدت حكومة م� مجددا ال�ت
دون قيود إىل خدمات التعليم العام.

ات الحاسوب وتنفيذ أنشطة إعادة التأهيل  ن 30 مدرسة بمخت�ب كاء التعليم بإنشاء 50 صف تعليمي لمرحلة الطفولة المبكرة، وتجه�ي • الوصول: قام �ش
ن وأطفال المجتمعات المضيفة )انظر الخريطة 5(.  ن السوري�ي ي 210 مدرسة عامة، وتوسيع فرص الوصول اىل التعليم لكل من الالجئ�ي

 لتعزيز بيئة التعلم �ن
ي جميع 

ي فرص تعليم مرحلة الطفولة المبكرة و 7,200 طفل �ن
كاء التعليم بتسهيل تسجيل قرابة 4,000 طفل �ن وخالل السنة الدراسية 2016 /17، قام �ش

ي ضوء الحالة 
ي جميع أنحاء البلد. وباالإضافة إىل ذلك، و�ن

ي المدارس العامة والمراكز المجتمعية غ�ي الرسمية �ن
الصفوف من التعليم االأسا�ي والثانوي �ن

ي البلد، تم توزيع منح التعليم عىل 19,731 من البنات واالأوالد. وتغطي هذه المنح الرسوم المدرسية والكتب والزي المدر�ي 
االقتصادية المقيدة �ن

ودفع تكاليف النقل االآمن من وإىل المدارس.

ن نوعية التعليم ورفع  ي من أجل تحس�ي يجا�ب ن وطاقم التعليم عىل التعلم النشط واالنضباط االإ • الجودة: تم تدريب ما يزيد عن 2,100 من المعلم�ي
بية والتعليم أيضا طباعة ما يقرب من 1.8 مليون كتاب مدر�ي  ي المدارس العامة. وشمل الدعم المقدم من وزارة ال�ت

مستوى الوعي بقضايا الحماية �ن
ن مهارات القراءة والكتابة والحساب. ي لتحس�ي

ي الصفوف الثالث االأوىل من التعليم االبتدا�أ
ن �ن ن والسوري�ي للطالب الم�ي�ي

تمويل التعليم 2015 و 2016 52 

. ن ن غ�ي المسجل�ي ي المدارس أيضا الالجئ�ي
يشمل االلتحاق �ن  51

ن و تعزيز القدرة عىل مواجهةاالزمات. أنظر الملحق 1. نظام المتابعة المالية للخطة االقليمية لالجئ�ي  52

7 مليون دوالر امريكي
)%37( 

2015

2016

19 مليون دولر امريكي
مطلوب

21 مليون دولر امريكي
مطلوب

7 مليون دوالر امريكي
)%33(

12 مليون دوالر امريكي
)%63(

14 مليون دوالر امريكي
)%67( 

فجوةمستلم
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التحديات و الفرص

ن تكافح من أجل تلبية احتياجاتها االأساسية. وعىل الرغم من الجهود الضخمة  ي البالد، فإن العديد من أ� الالجئ�ي
ونظرا للظروف االقتصادية الراهنة �ن

ن بالمدارس العامة فإن الحضور واالحتفاظ يظالن من التحديات المستمرة. ويلزم إجراء تحسينات فيما  ي بذلت لتيس�ي التحاق االأطفال السوري�ي
ال�ت

. وال تزال  ن ن وإنشاء مسارات تعلم مختلفة لجميع المتعلم�ي يتعلق بنوعية التعليم بما يضمن توافر الوسائل التعليمية الكافية ودعم مؤهالت المعلم�ي
ن عن ذويهم.  ن والمنفصل�ي ي المدارس وعمالة االأطفال، واالأطفال من غ�ي مرافق�ي

الشواغل المتعلقة بالحماية تشكل تحديا، ال سيما فيما يتعلق بالعنف �ن
. وقد تم تشجيع التماسك  ن ن السوري�ي ام سيا�ي قوي من جانب الحكومة الم�ية لتعزيز دعمها لالجئ�ي ن وعىل الرغم من هذه التحديات، هناك ال�ت
بية والتعليم إىل توسيع نطاق الخدمات التعليمية من خالل الوصول  ي المدارس الحكومية. وتتطلع وزارة ال�ت

ن �ن  االجتماعي بإدراج االأطفال السوري�ي
ي إىل التعليم 

ن وتوسيع نطاق الوصول إىل جميع مستويات التعليم )من التعليم ما قبل االبتدا�أ ي ذلك االأطفال المعوق�ي
إىل الفئات االأك�ش هشاشة، بما �ن

.) العاىلي

ي م�، حسب المحافظة )كانون االول 2016(  
الخريطة 5: تدخالت التعليم �ن

تحض�ي الطفال والشباب للمستقبل من خالل التعليم 

اتيجية متعددة الجوانب تقوم ببناء وتوسيع نطاق وصول االأطفال  ويج الس�ت ي قدما من منظور مستدام قائم عىل الحقوق، فأنه من االهمية ال�ت
بالم�ن

إىل أشكال التعليم والتعلم المتعددة. وينبغي أن تكون فرص التعليم البديل مرنة ومناسبة الأعمار واحتياجات االأطفال خارج المدرسة والشباب، ولكن 
كاء التعليم  ي واالجتماعي. ومن االأهمية بمكان بالنسبة ل�ش

ي تعزز نمائهم المعر�ن
ن بالمهارات االأساسية ال�ت ينبغي أيضا تطويرها بغية تزويد المتعلم�ي

اكات خارج قطاع التعليم )حماية الطفل، وال سيما فيما يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي وسبل كسب العيش، وما إىل  توسيع نطاق ال�ش
ذلك( من أجل ضمان وضع نُهج شاملة لتلبية احتياجات جميع االأطفال والشباب.

ي التعب�ي عن أي رأي من أي نوع من جانب االأمانة العامة لالأمم المتحدة بشأن الوضع 
تنويه: التسميات المستخدمة وعرض المواد عىل هذه الخريطة ال يع�ن

ن حدودها أو تخومها. ي الأي بلد او إقليم، أو بشأن تعي�ي
القانو�ن

تاريخ التحديث: 28 آذار 2017
ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة  المصدر: الخطة االقليمية لالجئ�ي

ي م�
كاء مجموعة التعليم �ن االزمات‑ �ش

حقائق رئيسية 

37,000
ي سن المدرسة 

ن �ن ن المسجل�ي  االأطفال السوري�ي
)5‑17 سنة( بحلول نهاية 2016 

 36,000
ي التعليم النظامي 

ن �ن ن الملتحق�ي االأطفال السوري�ي
)5‑17 سنة(  

 210 
المدارس العامة ذات بيئة تعلم محسنة  

مفاتيح الخريطة

تدخالت التعليم حسب المحافظة 

ن 27.  ي 9 محافظات من ب�ي
وتشمل التدخالت التعليمية �ن

تتضمن االأنشطة دعم االلتحاق بالمدارس وإعادة تأهيل 
ي والتدريب 

أماكن التعلم والوصول اىل التعليم الف�ن
. ن ي والتعليم العاىلي وتدريب المعلم�ي

المه�ن

المملكة العربية 
السعودية

سوريا 

االردن  

ليبيا   

السودان   

البحر االبيض المتوسط

البحر االحمر

دمياط 
كفر الشيخ 

 بور سعيد 
االسكندرية  

الوادي الجديد 

مطروح 

قية   ة   ال�ش البح�ي

اسيوط 

سوهاج  

قنا  
االق� 

البحر االحمر 

اسوان 

ة   ن الج�ي

المنيا  

ي سويف 
ب�ن

الفيوم 

القاهرة  

السويس  

جنوب سيناء

المنوفية االسماعيلية  شمال سيناء 
القليوبية  

الغربية  
الدقهلية  
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ي مستقبل سوريا هي أن تعود إىل ما 
ي �ف

” رغب�ت
كانت عليه. ل مزيد من الحرب. آمل أن نتمكن من 

الخروج ومعرفة أننا سوف نعود بأمان، ل الخروج 

وعدم العودة أبدا إىل الديار، للعيش كما كنا.“
ي هجوم بالقنابل 

ي فقدت ساقها �ن
تقول سجى، 13 عاما، ال�ت

. فقدت  ن ق حلب قبل أك�ش من عام�ي ي �ش
ب �ن ي حي باب الن�ي

�ن

ي 
ي الهجوم نفسه وشقيقها �ن

أربعة من أعز أصدقائها �ن

ي 
ي ان تشارك �ن

هجوم آخر. لكنها لم تفقد االأمل، وأحالمها �ن

أحد االأيام بأولمبياد ذوي االحتياجات الخاصة. كان عمرها 7 

سنوات فقط عندما بدأ ال�اع.
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ي قدماً : الستثمار من أجل المستقبل  
3. الم�ف

ي 23 آذار 
ي عمان/االأردن �ن

، �ن ن ن والعالمي�ي قليمي�ي كاء االإ أث�ن مسؤولو التعليم وأصحاب المصلحة من سوريا والبلدان الخمس المضيفة ، فضال عن ال�ش
ي عام 2016 واستعرضوا المهام المتبقية بشكل ناقد. وبينما شددوا عىل حجم التحديات، أكدوا عىل قيمة مؤتمري لندن 

2017 عىل التقدم المحرز �ن
ي مجال التعليم بما يتفق تماما مع رؤية الهدف الرابع من أهداف 

امات والمسؤوليات الطويلة االأجل �ن ن ي الحفاظ عىل الزخم حول االل�ت
وبروكسل �ن

ي التعليم مقابل مبلغ 1.4 مليار دوالر سنويا ‑ 
ي لندن ‑ جميع االأطفال والشباب �ن

التنمية المستدامة. واتفقوا أيضا عىل الحفاظ عىل الرهانات العالية �ن
اتيجيات محددة من أجل الوصول إىل االأطفال والشباب  للحفاظ عىل ضغط التسارع وتوسيع النطاق، وأيضاً للتلويح بقضايا العدالة والحاجة إىل اس�ت

. ن االأك�ش هشاشة و المهمش�ي

ي تعزيز النظام والوصول والجودة بتمهيد الطريق إىل استثمارات هادفة 
ي التعليم المتمحورة عىل الركائز الثالث �ن

اتيجية �ن قامت التحولت الس�ت
ة والمتوسطة االأجل سيتم  اتيجيات القص�ي ي االس�ت

ي �ن
ن أن التسلسل الزم�ن ي ح�ي

ن هذه الجهود واستدامتها �ن ي التعليم وما بعده. يلزم تحس�ي
للمستقبل ‑ �ن

تشكيله من قبل السياق القطري.

ن، والتخطيط وتقدير التكاليف،  ي الُمحسَّ
ي استجابة تعليم االأزمة السورية ينطوي عىل حوكمة ومساءلة التعليم الوط�ن

إن تعزيز نظم التعليم العام �ن
وري للحفاظ عىل  ي هو أمر رصن

ي المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المد�ن
، وجمع البيانات. إن االستثمار االأقوى �ن ن ي للمعلم�ي

والتطوير المه�ن
ي ذلك حماية الطفل والمياه وال�ف الصحي والنظافة 

اكات المتعددة القطاعات، بما �ن التعليم المدر�ي ودعم التعلم وحماية االأطفال. إن الُنهج وال�ش
ي مجال التعليم و حيث يجب أن تكون منهجية.

الصحية والغذاء والتغذية والحماية االجتماعية، هي أدوات فعالة للحفاظ عىل المكاسب �ن

ي ‘يصُعب الوصول 
وري للوصول إىل الفئات ال�ت ن أن توسيع فرص الوصول اىل التعليم النظامي يظل أولوية، فإن التعليم غ�ي النظامي هو رصن ي ح�ي

و�ن
إليها‘؛ ومن ناحية أخرى، فأن جميع احتياجات تقديم التعليم غ�ي النظامي ينبغي ان تكون ُمعتَمدة وتنطوي عىل مسارات للتعلم النظامي. وباالإضافة 

إىل ذلك، يجب أن تكون استجابة التعليم جزءا ال يتجزأ من نَهج التعلم مدى الحياة الذي يبدأ من التعلم المبكر ويستمر خالل مستويات التعليم 
ة للوصول إىل السكان الشباب الذين يتمتعون بالتعليم من أجل توف�ي فرص التعليم ما بعد االأسا�ي  ددة والمنت�ش . ينبغي تعزيز الجهود الم�ت العاىلي

عادة إعمار سوريا. ي بناء المهارات الالزمة الإ
ة �ن وتوسيع نطاقها، مع معالجة االنتقال من المدرسة إىل العمل. ويلزم أيضا بذل جهود كب�ي

ورية بالمهارات  ن اكتساب وقياس المهارات االأساسية والفنية ال�ن ي التعلم النوعي. وينبغي أن يق�ت
ا وليس آخرا، يجب اتخاذ خطوات أقوى �ن وأخ�ي

ي والرفاهية النفسية االجتماعية وِبناء الهوية الَبّناء والتماسك االجتماعي. هذا ويجب تشديد 
بية من أجل المواطنة لضمان التعلم المعر�ن الحياة وال�ت

ي التكنولوجيا الجديدة والمتنقلة 
ن عىل تأسيس بيئات تعليمية تُوفر الحماية وآمنة وحساسة للنوع االجتماعي وشاملة للجميع. فاالستثمارات �ن ك�ي  ال�ت

وري للوصول إىل االأطفال والشباب أثناء التنقل حيث إنها تحتاج إىل أن تكون أفضل تنظيما وتركز عىل المحتوى الذي يكون ذو صلة  هو أمر رصن
اع. ن وحساس لل�ن

ي الوقت المناسب و المستند عىل دورات التخطيط الخاصة بكل بلد عىل حدة مفتاحا للحفاظ عىل 
ال يزال التمويل المستدام الذي يمكن توقعه �ف

ن غ�ي  بقاء عىل طلب مبلغ 1.4 مليار دوالر أمريكي فأنه يستلزم زيادة التواصل المتضافر مع المانح�ي المكاسب ولضمان التخطيط الفعال والكفء. و لالإ
ي البلدان الخمس المضيفة 

ي سوريا و�ن
ن والقطاع الخاص وآليات التمويل المبتكرة. كما يلزم تسليط الضوء عىل استثمارات الحكومات الوطنية �ن التقليدي�ي

ي االستجابة التعليمية. وسيتم إنشاء “ مراقبة “ للتمويل من أجل جميع تمويالت التعليم.
�ن

ات لدعم التعليم لجميع االأطفال. وأعرب  ن أصحاب المصلحة المتعددين وسائل هامة من أجل تعبئة وتقاسم المعارف والخ�ب اكات ب�ي وتشكل ال�ش
ي مجال التعليم، واتفقوا عىل قيمة تحديثات التقدم 

ن أصحاب المصلحة �ن ي 23 آذار عن تقديرهم للجمع ب�ي
ي عمان �ن

ي االجتماع الذي عقد �ن
المشاركون �ن

ي 
ورة الحفاظ عىل الإحساس بالأمل لجميع االأطفال والشباب �ن نة. واالأهم من ذلك، أكدوا عىل رصن كة للحفاظ عىل استجابة ُمحسَّ الربع سنوية المش�ت

ي المنطقة وإعدادهم لمستقبل أفضل.
ي البلدان الخمس المضيفة و�ن

سوريا و�ن
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المنهجية و التعريفات 

نحن ال نعلم بما يخبئه لنا المستقبل، لكن “

وقات 
ي هذه االأ

شغفنا بالتعليم عاىلي ح�ت �ن

الصعبة. أرى التعليم عىل انه المنفذ الوحيد 
للخروج. 

وق، لجئة فلسطينية ذات 25 عاما،   �ث
نازحة للمرة الثانية. 

”

سوريا

لنا ، وأتم�ن “ ن أتم�ن ان نستطيع العودة اىل م�ن
ي مجدداً. المدرسة 

ان تعود الطيور أيضاً وتغ�ن
. سوف نتعلم و ننضج و  ي

هي بيتنا الثا�ن
ي بلدنا. 

سنب�ن
روان، بنت سورية ذات  16 عاما تحلم بان 

تصبح طبيبة. 

”

لبنان 
. لم أحصل عىل   هذه أول صورة صفية ىلي

ي سوريا. كنا عىل وشك أخذ الصورة 
واحدة �ن

ولكن الحرب إندلعت.  
ي المدرسة.

، ولد سوري ذو 10 أعوام، الن �ف ف يم�ي
”

“

ء. لكن “ ي
ي صعبة و حزينة بعض الىسش

 كانت حيا�ت

. عندما اك�ب أحلم بأن اصبح  ي
لن أدعها تخذل�ن
رائدة فضاء.    

 راما، لجئة فلسطينية ذات 15 عاما من 

ف الحلوة. ي مخيم ع�ي
سوريا، �ف

”

“
مرص

ي من 
وصلت اىل مستوى عاىلي من اليأس حيث تم رف�ن

ي 
، لكن المنحة الدراسية ساعدت�ن معاهد التعليم العاىلي

ي تطوير شخصية قوية جداً لم أكن أتوقعها.      
�ن

احمد، سوري ذو 20 عاما، يدرس عل منحة دراسية وهو من 

ي الجامعة. 
ي عائلته يدرس �ف

الجيل الول �ف

”

العراق

هربنا بسبب إنعدام االأمن، اليوجد 

    . ي
طعام، و اليوجد عمل. كنا نعا�ن

سهام، والدة سجى ذات 16 عاما، توضح 

اسباب أخذ تزويجها بنظر العتبار. 

ي عقرة، 
ن تحرصف سجى اىل المدرسة �ف

الآ

يصطحبها والدها اىل المدرسة كل يوم.

“
”

“

ردن  الأ

ء بالنسبة ىلي هو الدراسة. أريد العمل  ي
أهم �ش

والسفر حول العالم، بعدها أريد الرجوع اىل 
ي وبناء سوريا. التعليم هو مهم ىلي من 

وط�ن
أجل تحقيق أحالمي.   

 ن�ين، بنت سورية ذات 11 عاما، تدرس 

. ي
ي مركز مكا�ف

�ف

”

تركيا

مان. أستطيع 
أنا سعيد هنا. أشعر باالآ

أ  الذهاب اىل المدرسة هنا. ال أقلق بأن ش�ي

ء سيحدث.     �ي

ي 
ن �ف

محمد، لجئ ذو 12 عاما من حلب، الآ

ي انقرة.
مدرسة �ف

”
“
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الملحق 1: المنهجية و التعريفات 

بية والتعليم ومكتب  يستند هذا التقرير إىل مصادر بيانات أولية وثانوية موثوقة )نظام معلومات إدارة التعليم ومنظمة العمل الدولية و وزارات ال�ت
ن وصندوق االأمم المتحدة للطفولة و وكالة االأمم  نسانية والمفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االإ

ن القطري  ن عىل المستوي�ي ( وكذلك معلومات من المناقشات والمشاورات مع أصحاب المصلحة المعني�ي ن ن الفلسطين�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي المتحدة الإ
ي التقرير، وهي تتعلق أساسا بتحديات جمع 

ي الواردة �ن
ي النص والحوا�ش

اف بقيود وفجوات البيانات حيث يتم إبرازها �ن قليمي. ومن المهم االع�ت واالإ
ي سياقات االأزمات.

البيانات �ن

ي 
ن داخل سوريا وخارجها يشكلون محور هذا التقرير، فأنه يتم االأخذ بنظر االعتبار أيضا االأطفال والشباب �ن ن أن الأطفال والشباب السوري�ي ي ح�ي

�ن
ن المتأثرين باالأزمة. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، تستخدم فئة ‘االأطفال والشباب‘  ن الفلسطيني�ي المجتمع المضيف واالأطفال والشباب من الالجئ�ي

لتأكيد التعليم االأسا�ي )الفئة العمرية 6‑14( والتعليم ما بعد االأسا�ي )الفئة العمرية 15‑24(. وتوجد بيانات لتوصيف االأطفال والشباب حسب النوع 
ن داخليا ولكن ال يبلغ عنها بانتظام. وال تزال االإحصاءات المتعلقة بأوجه هشاشة وضع  ي المخيم / نازح�ي

االجتماعي و حالة االأشخاص فيما اذا كانوا �ن
عاقة وعمالة االأطفال وزواج االأطفال، وما إىل ذلك( محدودة.  االأطفال )االإ

ي سن 5 سنوات، باستثناء تركيا ولبنان واالأردن حيث تشمل 
ي لالأطفال �ن

ي مرحلة الطفولة المبكرة إىل سنة واحدة قبل التعليم االبتدا�أ
يش�ي التعليم �ن

عدادي حيث يستهدف  ي واالإ
ن 3‑5 سنوات. ويش�ي التعليم الأساسي إىل التعليم االبتدا�أ اوح أعمارهم ب�ي مرحلة الطفولة المبكرة االأطفال الذين ت�ت

اوح  ن 6 و 14 سنة بالنسبة لمعظم البلدان. ويش�ي التعليم بعد التعليم الأساسي إىل تعليم الشباب الذين ت�ت اوح أعمارهم ب�ي االأطفال الذين ت�ت
ي ذلك 

، بما �ن ي )15‑17 سنة( والتعليم العاىلي
ي والتدريب المه�ن

ن 15 و24 سنة ويمكن تقسيمهم إىل التعليم الثانوي العام والتعليم الف�ن أعمارهم ب�ي
شارة إىل أن البيانات النوعية عن الشباب )15‑24 سنة( تشكل  ي )18‑24 سنة(. ومع ذلك، تجدر االإ

ي والتدريب المه�ن
التعليم الجامعي والتعليم الف�ن

تحديا.

ي 
ف بها، ويشكل �ن ويش�ي التعليم النظامي إىل التعليم الذي يتم إضفاء الطابع المؤسىسي عليه من خالل المنظمات العامة والهيئات الخاصة المع�ت

ي التصنيف الدوىلي الموحد للتعليم )ISCED(. حيث يش�ي إىل التعليم الذي توفره وتقره  
مجمله نظام التعليم الرسمي لبلد ما وفقا للتعريف المعياري �ن

الدولة، مع مخرجات تعلم مصدقة من قبل سلطات التعليم الوطنية. ويش�ي التعليم غ�ي النظامي )NFE( إىل أي نشاط تعليمي منظم ومستدام 
امج  ي تدعم االنتقال إىل التعليم النظامي )ال�ب

ه خارج التعليم النظامي. وحسب السياق، يمكن أن يغطي إما المسارات التعليمية البديلة ال�ت يتم توف�ي
( دون االنتقال إىل  ي

و�ن لك�ت ي والتعلم الم�ع( أو برامج التعليم العالجي )الدعم اللغوي ومحو االأمية والحساب والتعلم االإ
االستدراكية والتعلم الذا�ت

.)IFE( ي من التعليم غ�ي النظامي عىل أنه التعليم غ�ي الرسمي
ي االأردن وتركيا، يشار إىل هذا النوع الثا�ن

التعليم النظامي. و�ن

ي سن التعليم االأسا�ي )6‑14 سنة( الذين ال يلتحقون بالتعليم النظامي. ويعت�ب الشباب 
يش�ي مصطلح الأطفال خارج المدرسة )OOSC( إىل االأطفال �ن

ي سياق االأزمة 
لزامي ويسمح لهم قانونا بالعمل. ولكن �ن ي سن التعليم االإ

ي المدارس‘ الأنهم ليسوا �ن
ي سن التعليم ما بعد التعليم االأسا�ي ‘ ليسوا �ن

�ن
ي االستجابة التعليمية.

ي لتحديد االأطفال خارج المدرسة من أجل معالجة أولويات التخطيط �ن
السورية، اعتمدت الفئة العمرية 5‑17 بشكل استثنا�أ

ي بداية العام الدرا�ي باستخدام بيانات سكان مكتب االمم المتحدة 
ي سن الدراسة )5‑17 سنة( �ن

بالنسبة لالأطفال داخل سوريا، يقدر عدد السكان �ن
ي تسيطر عليها الدولة 

ي المدارس من نظام معلومات إدارة التعليم. أما بالنسبة للمناطق ال�ت
نسانية، ويتم استخراج رقم االلتحاق �ن لتنسيق الشؤون االإ

ي المائة من االلتحاق قبل االأزمة 2011 /12 قد استمر. ونظرا لقيود جمع البيانات، يصعب تقدير الحضور المنتظم 
ض أن 25 �ن االسالمية، فمن المف�ت

 . ن بالتعليم االأسا�ي ي عدد الملتحق�ي
ن لخطر الت�ب من خالل تطبيق معدل الرسوب زائداً معدل الت�ب �ن ي المدارس. ويقدر عدد االأطفال المعرض�ي

�ن
ي البلدان الخمس المضيفة، يتم حساب السكان بعمر المدرسة )5‑17 سنة( من قاعدة بيانات المفوضية السامية لالأمم 

ف �ف ف السوري�ي وبالنسبة لالجئ�ي
. ويتم جمع االلتحاق بالتعليم النظامي/غ�ي النظامي من المفوضية السامية وصندوق دعم الطفولة. ونظرا لقيود جمع  ن المتحدة لشؤون الالجئ�ي

ي المدارس ومراكز التعليم غ�ي النظامي. ويمكن أن يكون هناك أيضا تقدير مفرط أو أقل لاللتحاق 
البيانات، فأنه يصعب تقدير الحضور المنتظم �ن

ات الزمنية، وما إىل ذلك(. ي التقارير )العد المزدوج، وإدراج أطفال المجتمع المضيف، والف�ت
بسبب عدم الدقة �ن

ي هذا التقرير، يتم الحصول عىل مبالغ التمويل المطلوبة والمستلمة لقطاع التعليم 
ي سياق االأزمة السورية يشكل تحدياً صعباً. �ن

وال يزال التتبع الماىلي �ن
ي تش�ي اىل فقط تمويل 

ن وتعزيز القدرة عىل مواجهة االزمات وال�ت من خدمات التتبع الماىلي التابع لخطة االستجابة االنسانية والخطة االقليمية لالجئ�ي
(. وال يشمل هذا التتبع التمويل المتوجه  ي

نسا�ن ن و تعزيز القدرة عىل مواجهة االأزمات )أي التمويل االإ خطة االستجابة االنسانية و الخطة االقليمية لالجئ�ي
انيات التعليم تغطي عموما أنشطة توسيع نطاق  ن ها(. ونظرا الأن م�ي ي سوريا والبلدان الخمس المضيفة )لالستجابة لالأزمة أو غ�ي

انيات التنمية �ن ن إىل م�ي
ي االلتحاق بالمدارس.

ي التمويل ال يمكن أن تتناسب مع النمو �ن
ن الجودة وتعزيز النظام، فإن الزيادة �ن الوصول إىل جانب تحس�ي
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