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 تقریر املدارس يف مخیمات الشمال السوري
 2018 – 02اإلصدار 

 تقریر موضوعي

 عن وحدة إدارة املعلوماتصادر 

 

 امللخص التنفیذي
مخیمات الشمال السوري بشکل يف دارس امل، بإصدار تقریر ACU، يف وحدة تنسیق الدعم IMUتقوم وحدة إدارة املعلومات 

بیئة النزوح یلع و الحرب الدائرة يف سوریة من هذا التقریر، ویسلط الضوء یلع مدى تأثیرسنوي، ویعدّ هذا اإلصدار هو الثاني 

تطویر ب بدأ العمل یلع هذا التقریر وجهات نظر مختلفة. من واملدارس قطاع التعلیم، ویلع احتیاجات األطفال النازحین التعلیمیة

 2017الذي تمّ إصداره يف شهر آب  1"01یمات الشمال السوري اإلصدار "املدارس يف مخ من التقریر ألولاالستبیان الخاص باإلصدار ا

ل إلی عدد أکبر من املؤشرات، ولتغطیة کافة املعلومات التي تحتاجها الجهات العاملة والداعمة للعملیة التعلیمیة، تمَّ وللوص

واقع التعلیم واحتیاجاته من وجهات نظر ، لیتم عکس 2اإلصدار أربعة أنواع من استطالعات الرأي للمرة األولی يف هذاتضمین 

 وإلضافة بیانات نوعیة إلی التقریر إلی جانب البیانات الکمیة.  متعددة

القسم األول: املنهجیة
یعرض هذا القسم نظرة عامة حول املنهجیة التي تّم 

عند  IMU تصمیمها واتّباعها من قبل وحدة إدارة املعلومات

لتقییم. وصوالً إلی تحلیل البیانات هذا اجمع بیانات 

 وإظهارها واستصدار النسخة النهائیة من التقریر، حیث تمّ 

استشارة خبراء يف مجال التعلیم عن خطوات العمل وآلیات 

تطویرها يف اإلصدارین املتتالیین من هذا التقریر، وکذلك 

یقوم قسم إدارة املعلومات بمناقشة الباحثین عند وقوع 

 72یشمل هذا التقییم  ،احةلة يف الحلول املتأي مشک

مخیم من مخیمات الشمال السوري التي  62مدرسة ضمن 

شارك يف جمع إدلب، وتوزعت يف شمال محافظتي حلب 

باحث من وحدة تنسیق الدعم مختصین بجمع  30البیانات 

بلغ عدد االستمارات التي قام الباحثون بیانات املخیمات، 

توزعت االستمارات یلع الشکل اآلتي:  استمارة، 804بملئها 

من خالل زیارات  تمّت تعبئتهامدرسة استبیان أساسي لل 72

 219، استطالع رأي أجریت مع الطالب 233، میدانیة للمدارس

استطالع رأي أجریت  229، استطالع رأي أجریت مع األهالي

، بدأت فترة استطالع رأي أجریت مع املدراء 51مع املدرسین، 

، 2018 نون الثاني/ینایرالبیانات مع مطلع شهر کاجمع 

التقریر  مع نهایة  االنتهاء من إعدادتم واستمرت شهر کامل، 

 .2018تشرین األول/ أکتوبر شهر 

 

القسم الثاني: معلومات عامة
یعرض هذا القسم معلومات عن أعداد مدارس املخیمات 

وفقًا للبیانات الواردة وتسجیلها لدى جهة رسمیة، وتوزعها 

من مجموعة التعلیم الخاصة باملخیمات واملنضویة تحت 

، التابع ملکتب تنسیق Education Clusterقطاع التعلیم 

لشمال ، بلغ عدد املخیمات يف اOCHAالشؤون اإلنسانیة 

 مدرسة. کما بلغ عدد 119مخیم احتوت یلع  331 السوري

لتي تم جمعُها من قبل باحثي وحدة تنسیق ااملخیمات 

 72مخیم احتوت یلع  226هذه التقریر يف  ،ACUالدعم 

مخیم فقط، فیما  62مدرسة، توزعت کافة املدارس ضمن 

 69% (96 تبین أن مخیم آخر، 164تواجد مدارس ضمن تلم 

مدرسة) من مجموع مدارس املخیمات التي شملتها 

 3% (4الدارسة کانت مسجلة لدى مدیریة التربیة الحرة، 

مدرسة) غیر مسجلة لدى مدیریة التربیة الحرة أو أي جهة 

 .رسمیة أخرى

 

 

 

                                                           
1https://goo.gl/KYehcQ  

 
 تتضمن استطالعات الرأي مقابالت مع مدراء املدارس يف املخیمات واملدرسین والطالب وأهالي األطفال 2

https://goo.gl/KYehcQ
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 القسم الثالث: أبنیة املدارس

أنواع األبنیة املستخدمة للتدریس يف یعرض هذا القسم 

مدرسة) من األبنیة  48% (55 املخیمات ومدى أمنها، تبین أن

السوري التي املدرسیة املستخدمة ضمن مخیمات الشمال 

مدرسة) خیمة أو  28% (32شملتها الدراسة غرف اسمنتیة، 

مدرسة) غرف مسبقة الصنع  12% (14أکثر تستخدم للتعلیم، 

وقد شمل هذا القسم من التقریر ت، فاناأو ما تعرف بکر

بیانات تفصیلیة عن حالة األبواب والنوافذ، خالل 

 12% (5أفاد  3استطالعات الرأي التي أجریت مع الطالب

طفالً) من مجموع األطفال الذین تم استطالع آرائهم بأن 

طفالً) أفادوا  221% (95الوجود باملدرسة ال یشعرهم باألمان، 

 .درسة یشعرهم باألمانبأن الوجود بامل

 

 قسم املیاه واإلصحاح ضمن املدارسالقسم الرابع: 
یعرض هذا القسم معلومات مفصلة عن مصادر املیاه يف 

مدارس املخیمات ومرافق الصرف الصحي، أظهرت نتائج 

مدرسة) من مدارس املخیمات التي  47% (65الدارسة أن 

شملها التقییم تحصل یلع میاه الشرب عن طریق صهاریج، 

مدرسة) تحصل یلع میاه الشرب من الشبکة  %20 (28

 141نابیر املیاه التي تحتاج الستبدال العامة. بلغ عدد ص

% 58صنبور میاه، وفیما یخص کفایة صنابیر املیاه تبین أن 

 100مدرسة) یبلغ عدد الطالب فیها لکل صنبور أکثر من  42(

وفیما  رس) ال تحتوي یلع صنابیر میاه.امد 6% (8طالب، 

رس) من مدارس امد 8% (11 یخص توفر دورات املیاه تبین أن

ت التي شملتها الدراسة ال تحتوي یلع دورات میاه، املخیما

 مرحاض) 108% (23 ويف املدارس التي تحتوي دورات میاه

 مرحاض) 17% (4حات بسیطة، بحاجة إلصال من املراحیض

% 38 وتتخلصعادة تأهیل کاملة أو استبدال. إبحاجة إلی 

من  من املدارس التي تحتوي یلع مراحیض مدرسة) 24(

ن حفر فنیة غیر نظامیةه الصرف ضممیا

 القسم الخامس: تجهیزات املدارس
یعرض هذا القسم تجهیزات املدارس واالحتیاجات 

مدرسة)  69% (96الدراسة أن  ن من خاللوقد تبیّاألساسیة، 

من مدارس مخیمات الشمال السوري تحتوي یلع مقاعد، 

 مدارس) ال تحتوي مقاعد ویجلس الطالب یلع األرض. %3 (4

من  مقعد) 1,409% (17 يف املدارس التي تحتوي مقاعد

مقعد) أصبحت تالفة  375% (4تحتاج إلصالح،  املقاعد

 43( %60 ن أنکما تبی بشکل کامل وتحتاج الستبدال.

خیمات تحتاج وسائل تدفئة املمدرسة) من مجموع مدارس 

 44% (61مدرسة) تحتاج طابعات،  63% (88(صوبیات)، 

 مدرسة) تحتاج أجهزة 69% (96مدرسة) تحتاج ألواح، 

 طالب) 42% (18أفاد  من خالل استطالع رأي الطالب حاسوب.

 وجبة طعام قبل قدومهم نیتناولو أنهم ال من الطالب

أثناء  فیما یخص تناول الطعام يف املدرسةوللمدرسة. 

أنهم یحضرون  ن الطالبطالب) م 93% (40أفاد  الدوام

الطعام معهم من املنزل (یتناولون وجبة طعام خفیفة 

الطعام يف طالب) ال یتناولون  133% (57يف املدرسة)، 

 املدرسة.

 
واملناهج دس: املراحل الدراسیةالقسم السا

یعرض هذا القسم املراحل الدراسیة ضمن مدارس 

أظهرت ي للطالب، الوضع التعلیماملناهج واملخیمات و

رس) من مدارس مخیمات الشمال امد 5% (7نتائج الدراسة أن 

السوري التي شملها التقییم تدرس الحلقة األولی فقط من 

س الحلقتین مدرسة) تدرّ 54% (75مرحلة التعلیم األساسي، 

رس) امد 9% (13األولی والثانیة من مرحلة التعلیم األساسي، 

رس) تدرس الحلقة الثانیة امد 4% (6س کافة املراحل، تدرّ

                                                           
مخیمات الشمال  طالبًا ضمن مدارس 233تم اجراء استطالعات رأي مع  3

تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث  6السوري، توزعوا ضمن 

 % من الطالب الذین تم استطالع آرائهم.46

 

جهة  من ي واملرحلة الثانویة.من مرحلة التعلیم األساس

) ًامدرس 106% (46 أفاد 4خالل استطالع رأي املدرسین خرىأ

أن الطالب  ستطالع آرائهمالذین تم امن مجموع املدرسین 

املناهج یخص فیما  .یعانون من تنمر الطالب األکبر سنًا

مدرسة) من مجموع مدارس  56% (78 الدراسیة تبین أن

ر % من املنهاج الدراسي املقر75ّاملخیمات قد أتمت أکثر من 

قد  رس)امد 10% (14للطالب خالل العام الدراسي الفائت، 

مدرس یلع رأس عملهم يف مدارس  229تم اجراء استطالعات رأي مع  4

تجمعات يف محافظتي حلب  6مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن 

 ن املدرسین الذین تم استطالع آرائهم.% م44وإدلب، شکل اإلناث 
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) قد أتمت رسامد 3% (4، % من املنهاج75 -%50أتمت بین 

 وعند تقییم الوضع التعلیمي من وجهة ،%50 -%25بین 

مدرس) من املدرسین الذین تم  94% (43أفاد نظر املدرسین 

أفضل، وقد ، کان 2011استطالع آرائهم أن التعلیم قبل عام 

التربیة التابعة لحکومة املعارضة  تبین من خالل الدراسة أن

% من مجموع الکتب التي یتم 55ًا لـ مصدرشکلت 

استخدامها ضمن مدارس املخیمات، يف حین شکلت الکتب 

% من 38املستعملة (کتب تم إعادتها من الطالب) نسبة 

 .مجموع الکتب املستخدمة

 

 القسم السابع: الطالب
بیانات تفصیلیة عن أعداد الطالب وفق یعرض هذا القسم 

فئاتهم املختلفة وأسباب التغیب والتأخر الصباحي 

عدد الطالب يف والصعوبات التي یواجهها الطالب، تبین أن 

 34,139مخیمات الشمال السوري التي شملتها الدراسة 

طالبة) من مجموع  17,666% (52اإلناث  تلطالب وطالبة، شکّ

 11إلی  6الشریحة العمریة للطالب من لت شکّوقد  الطالب،

% 80سنة النسبة األکبر من الطالب حیث بلغت نسبتهم 

ب من طالب وطالبة) من العدد الکلي للطال 27,101(

عن التحاق أطفالهم  5تم سؤال األهاليعندما ، الجنسین

أن جمیع  األهالي شخص) من بین 115% (53باملدارس، أفاد 

شخص) أفادوا أن  53% (24س، أوالدهم یذهبون إلی املدار

األطفال يف مراحل التعلیم األولی فقط یذهبون إلی 

شخص) أفادوا أن الذکور فقط یذهبون  21% (10املدارس، 

شخص) أفادوا أن املراحل االنتقالیة فقط  20% (9للمدارس، 

یذهبون للمدارس يف حین ال یذهب طالب شهادتي 

مدرسة) من  63% (88أن  . کذلك تبینوالثانوي ياإلعداد

من خالل خیمات ال تحتوي ریاض أطفال، املمجموع مدارس 

تم سؤال أهالي الطالب ما إذا کان أطفالهم استطالع للرأي 

 112% (51 لرغبة بالذهاب إلی املدرسة، أفادیعبرون عدم ا

أحیانًا عن  من أهالي الطالب أن أوالدهم یعبّرون شخصًا)

شخصًا) یعبّر أوالدهم  13% (6عدم الرغبة بالذهاب للمدرسة، 

جاء يف وقد عن عدم الرغبة بالذهاب للمدرسة بشکل دائم. 

مقدمة الصعوبات التي یواجهها الطالب يف الحصول یلع 

خیمات النقص يف املواد املالتعلیم السلیم ضمن مدارس 

التعلیمیة والکتب والقرطاسیة، جاء يف املرتبة الثانیة 

 ة األطفال.واجب مساعدة الطفل ألسرته، عمال

 
 يـدعم النفسـالقسم الثامن: ال

واألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة
یعرض هذا القسم معلومات مفصلة عن األطفال ذوي 

االحتیاجات الخاصة والدعم النفسي واألطفال األیتام، حیث 

بلغ عدد الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة ضمن مدارس 

من مدرسة)  23% (32 وقد تبین أن طالب، 107 املخیمات

 لدوراتمدارس املخیمات ال تحتوي یلع مدرسین خضعوا 

من خالل استطالعات الرأي التي و. يف مجال الدعم النفسي

مدرس) بتواصل طالب  57% (25أفاد  6أجریت مع املدرسین

وعن ن عن خوفهم أو عدم شعورهم باألمان، معهم معبری

انتشارها بین طالبهم، جاء  سونالعوارض التي الحظ املدرّ

 صعوبة الترکیز وقد بلغ متوسط مقدمة العوارض يف

% من 14% من الطالب یعانون من هذه الظاهرة، 15انتشارها 

الطالب یعانون من الحصول یلع عالمات متدنیة يف 

یعانون من االنفعال وعدم القدرة  % من الطالب11املدرسة، 

% من الطالب 11یلع الجلوس يف مکان ثابت لفترة طویلة، 

% من الطالب 10یعانون من صعوبة الحفظ وفقدان الذاکرة، 

یظهرون غیر مرتبین ویعانون من ضعف بالنظافة 

% من الطالب یعانون من مشاکل لغویة (التأتأة، 9الشخصیة، 

بلغ عدد ور عن أنفسهم). صعوبة يف التکلم أو التعبی

 طالب یتیم. 3,426 املخیماتاألیتام ضمن مدارس 

 

 

 القسم التاسع: املدرسون

                                                           
شخصًا لدیهم أطفال يف سنّ املدرسة،  219تم اجراء استطالعات رأي مع  5

% من 40تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث  6توزعوا ضمن 

 األشخاص الذین تم استطالع آرائهم.

مدرس یلع رأس عملهم يف مدارس  229تم اجراء استطالعات رأي مع  6

تجمعات يف محافظتي حلب  6مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن 

 % من املدرسین الذین تم استطالع آرائهم.44وإدلب، شکل اإلناث 
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یعرض هذا القسم بیانات تفصیلیة عن املدرسین ودعمهم 

ومستواهم التدریسي، حیث بلغ عدد املدرسین يف 

% 51اإلناث  تومدرِسة، شکلّمُدرس  1,377مدارس املخیمات 

مدرِسة) من مجموع املدرسین. بلغت نسبة املدرسین  699(

سین الذین التحقوا بالعملیة التعلیمیة نتیجة نقص املدرّ

سین، فیما مدرس) من مجموع املدرّ 450% (33املؤهلین 

مدیر)  28% (55یخص مقدرات املدرسین غیر النظامیین أفاد 

لتدریسي للمدرسین غیر أن املستوى ا 7من املدراء

مدراء) أفادوا أن املستوى التدریسي  6% (12، جیدالنظامیین 

 999% (43. وقد تبین أن متوسطللمدرسین غیر النظامیین 

مدرس) من املدرسین یتقاضون رواتب من مصادر متعددة، 

من خالل استطالعات ومدرس) ال یتقاضون رواتب.  %378 (27

مدرس) من  218% (95أفاد ن الرأي التي أجریت مع املدرسی

 بأن الدخل ال یتناسب مع متطلبات الحیاة الیومیة.املدرسین 

 
 القسم العاشر: األولویات والتوصیات

رت الحاجة للکتب املدرسیة قائمة األولویات ضمن تصدّ

%، 41مدارس مخیمات الشمال التي شملها التقییم بنسبة 

باملرتبة الثانیة الحاجة للدفاتر والقرطاسیة بنسبة  تجاء

رت رواتب املوظفین ضمن املدارس قائمة %، وتصد22ّ

%، کما أن الحاجة لوقود التدفئة بلغت 18األولویات بنسبة 

 % من األولویات.10

 القسم األول: املنهجیة
عند جمع  IMUتي تّم تصمیمها واتّباعها من قبل وحدة إدارة املعلومات یعرض هذا القسم نظرة عامة حول املنهجیة ال

بیانات هذا التقییم. تتضمن منهجیة البحث األسلوبین الکمي والنوعي، وقد تم تطویر استبیان املدارس لیشمل معلومات 

أنواع من استطالعات الرأي،  وآلیات سیرّ العملیة التعلیمیة، کما تم وضع أربعةاملخیمات ارس مدتعکس أدقّ التفاصیل يف 

 استهدفت الطالب واألهالي واملدرسین ومدراء املداس.

 

 أوًال: عینة التقییم
. قام مخیم من مخیمات الشمال السوري التي توزعت يف شمال محافظتي حلب إدلب 62مدرسة ضمن  72یشمل هذا التقییم 

التي تحتوي یلع خیمات اململعرفة عدد شمال محافظتي حلب وإدلب مخیم  226بزیارة  IMUإدارة املعلومات  وحدة وحثاب

 حتوي یلع مدارس.یمخیم  62وحتوي یلع مدارس یمخیم ال  164وجمع معلوماتها، تبین أن املدارس 

 : تغطیة التقییم (1) جدول

 عدد القرى عدد املناطق املحافظة
عدد 

 التجمعات

عدد 

املخیمات 

 الکلي

عدد 

املخیمات 

التي ال 

تحتوي یلع 

 مدارس

عدد 

املخیمات 

التي تحتوي 

 یلع مدارس

 املدراس

 59 50 162 212 6 6 3 إدلب

 13 12 2 14 2 4 2 حلب

 72 62 164 226 8 10 5 املجموع

 
 
 
 
 

                                                           
مدیر مدرسة ضمن مدارس مخیمات  51تم اجراء استطالعات رأي مع  7

تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل  6الشمال السوري، توزعوا ضمن 

 ء الذین تم استطالع آرائهم.% من املدرا14اإلناث 
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 ثانیًا: أدوات التقییم

  مرحلة تصمیم األدوات .1
 بتصمیم استبیان مخصّص لهذا التقییم باإلضافة ألربعة استطالعات للرأي یلع مرحلتین: IMUقامت وحدة إدارة املعلومات 

 املرحلة األولی: •
، واالستبیان املستخدم لجمع 2017يف سوریة  8املدارستقریر تصمیم مسودة أولیة لالستبیان باالعتماد یلع استبیان 

، ومن خالل التغذیة الراجعة التي حصلت علیها وحدة وريمخیمات الشمال الس 9مدارسعلومات اإلصدار األول من تقریر م

عن  ونأعضاء قطاع التعلیم وممثلحضره  الذي، 2017تموز/یولیو  21، يف املؤتمر الذي تم عقده بتاریخ IMUإدارة املعلومات 

، IMUملعلومات وقد قامت وحدة إدارة ا .الحکومة الترکیة وعدد کبیر من الجهات الداعمة للعملیة التعلیمیة يف سوریة

من تقاریر املدارس  قادمةال اإلصداراتتضمنها هم حول الجوانب التي یرغبون بأن تآرائ ملعرفةبتوزیع استبیان یلع الحضور 

وتم تحلیل نتائج االستبیان وإجراء التعدیالت بناءً علیها، وکذلك فقد حصلت وحدة إدارة  (يف املخیمات/ يف النواحي)

املعلومات یلع العدید من آراء العاملین بقطاع التعلیم يف سوریة حول بعض الجوانب التي یرغبون بأن یغطیها هذا 

 تمّ ومن هذا التقریر بعین االعتبار،  السابق إلصداردروس املستفادة من خالل ا، وتم أخذ الن خالل البرید االلکترونيالتقریر م

مدراء املدارس، ویعتبر هذا اإلصدار األول من نوعه والذي احتوى ون، یتصمیم أربعة استطالعات رأي للطالب، األهالي، املدرس

ضمن أرقام  تطویر هذه االستطالعات للحصول یلع الواقع التعلیمي من وجهات نظر مختلفة یلع استطالعات للرأي، تمّ 

تطویر بعض األسئلة التي یتم استخدامها يف دراسات ذات صلة بالعملیة التعلیمیة  ونسب إحصائیة تعکس الواقع، کما تمّ

 للمراحل والحساب القراءةتقییم  ، واستطالعات الرأي التي تم استخدامها يف مشروعHNOکالقسم التعلیمي يف استبیانات 

  .EGRA/EGMA املبکرة الدراسیة
 املرحلة الثانیة: •

تمّت مشارکة االستبیانات مع منسقي قطاع التعلیم وأعضاء القطاع، واستشارة خبیر تعلیم أثناء تصمیم االستبیانات قبل 

 إصدار النسخة النهائیة منه.

 مرحلة التدریب .2

رة تدریبیة أجریت تم تدریب الباحثین یلع استخدام استبیان املدرسة واستطالعات الرأي بالشکل املطلوب، وذلك يف دو

ساعات یومیًا. تم خاللها شرح  4أیام بمعدل  5واستمرت هذه الدورة ملدة  Skype for Businessعن بعد باستخدام برنامج 

االستبیانات بشکل تفصیلي، وآلیات اختیار العینات العشوائیة الستطالعات الرأي، تخلل الدورة فترة تجریبیة لالستبیانات 

)Piloting یومین، حیث تم جمع مالحظات الباحثین من خالل العمل املیداني وتعدیل بعض النقاط يف االستبیانات ) استمرت

 بناءً یلع هذه املالحظات.

 آلیة ملء االستبیانات .3

 أنواع الستطالعات الرأي باإلضافة إلی استبیان املدرسة األساسي: أربعةشمل هذا اإلصدار من تقریر املدارس 

 ساسي:استبیان املدرسة األ •
مقابالت مع مصادر املعلومات مثل الکادر اإلداري ومکاتب إجراء تمّت تعبئة هذا االستبیان من خالل زیارات میدانیة للمدارس و

التعلیم يف املجالس املحلیة وأي جهة أخرى ناشطة يف مجال التعلیم أو قدّمت استجابة يف هذا املجال، کما تّم اتباع 

املباشرة من قبل الباحثین واالطالع یلع سجالت الطالب امللتحقین باملدرسة يف کل مرحلة طریقة املالحظة املیدانیة 

 دراسیة.

 استطالع رأي الطالب: •
طالب من کل مدرسة (بحسب حجم املدرسة) مع األخذ بعین االعتبار تنوع الجنسین  10إلی  5من توجیه الباحثین الختیار  تمّ

، IMU، قام باحثو وحدة إدارة املعلومات ویستهدف الطالب يف أعمار مختلفةضمن املدرسة، وأن یکون االختیار عشوائیًا 

الباحثین بعض العوائق يف جمع  تاجهفقط (و تجمعات 6الطالب ضمن ، توزع طالبًا 233بإجراء استطالعات رأي مع 

                                                           
8/https://goo.gl/gty23j 
9/ar-v01-2017-camps-in-sy.org/schools-https://www.acu  
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 108(% 46سنة، بلغت نسبة اإلناث منهم  17 -5، وقد تراوحت أعمار األطفال بین يف تجمعي سرمدا وقاح)استطالعات للرأي 

 عائالت نازحة تسکن مخیمات الشمال السوري.وقد کان جمیع األطفال من ، طالب) 125( %54فیما بلغت نسبة الذکور طالبة) 

 ع رأي األهالي:استطال •
هم اعتمادًا وضع عینات عشوائیة لألهالي الذین یتوجب استهداف الباحثون جمع االستبیانات ضمن املدارس تمّ  بعد أن أتمّ 

، تم توجیه الباحثین الستهداف سکان لدیهم أطفال ضمن املدارس، وسکان آخرون أطفالهم یلع عدد سکان املخیمات

والعمل یلع استهداف کافة شرائح هداف الجنسین من أهالي األطفال يف سن املدرسة، متسربین من املدارس، کما تم است

قام باحثو وحدة إدارة  .مختلفةعن طریق جمع استطالعات الرأي من أماکن  النزوح (مخیمات الشمال السوري) مجتمع

شخصًا لدیهم أطفال يف سن املدرسة (ضمن املدارس وخارجها)، توزع  219، بإجراء استطالعات رأي مع IMUاملعلومات 

 .ذکر) 132( %60فیما بلغت نسبة الذکور  أنثی) 87( %40، بلغت نسبة اإلناث منهم تجمعات 6األشخاص يف 

 استطالع رأي املدرسین: •
مدرسًا  229إجراء استطالعات رأي مع  حیث تمّاستطالعات رأي مع املدرسین،  5 -3خالل زیارة املدارس قام الباحثون بإجراء 

 %56فیما بلغت نسبة الذکور  مدرسة) 100( %44، بلغت نسبة اإلناث منهم تجمعات 6، توزع املدرسون يف یلع رأس عملهم

 .مدرس) 129(

 استطالع رأي مدراء املدارس: •
ئبه، وقد قام باحثو وحدة إدارة املعلومات خالل زیارة املدارس قام الباحثون بإجراء استطالع رأي واحد مع مدیر املدرسة أو نا

IMU بلغت نسبة تجمعات 6ع املدراء يف ، توزّمخیمات الشمال السوريمدارس ضمن  مدیرًا 51، بإجراء استطالعات رأي مع ،

 .مدیر) 44( %86فیما بلغت نسبة الذکور  مدیرات) 7( %14اإلناث منهم 

حیث تمت برمجة کافة االستبیانات لیتم جمعها  KoBo Collectجمع االستبیان إلکترونیًا من خالل برنامج بقام الباحثون 

 الکترونیًا.

 ثالثًا: الجدول الزمني
، کان الهدف 2017 شهر تشرین األول/ أکتوبر يف السوري مخیمات الشماليف دارس املبدأ العمل یلع اإلصدار الثاني من تقریر 

، وقد مخیمات الشمال السوري يف محافظتي إدلب حلبمدارس الل تغطیة کافة یلع بیانات کمیة من خ األساسي الحصول

(باملقارنة مع البیانات التي قام بجمعها أعضاء  % من املدارس هناك70تمکن باحثو وحدة تنسیق الدعم من تغطیة ما یزید عن 

 س، وقد تمّ ر، بدأ العمل یلع تطویر استبیان املدا)2017أکتوبر  /يف منتصف شهر تشرین األول Education clusterقطاع التعلیم 

أخذ الدروس املستفادة من خالل اإلصدارات السابقة من هذا التقریر بعین االعتبار، کما تم تصمیم أربعة استطالعات للرأي لیتم 

یة تدریب الباحثین والتي أجریت عن بعد ، بدأت عمل2017 دیسمبر/کانون األول، يف مطلع شهر ضمینها يف هذا التقریر ألول مرةت

ساعات یومیًا، تخلل الدورة فترة تجریبیة  4أیام بمعدل  5واستمرت هذه الدورة ملدة  Skype for Businessباستخدام برنامج 

النقاط یومین، حیث تم جمع مالحظات الباحثین من خالل العمل املیداني وتعدیل بعض ملدة ت ) استمرPilotingّلالستبیانات (

يف االستبیانات بناًء یلع هذه املالحظات، بدأت فترة برمجة االستبیانات والتي استمرت خمسة أیام عمل لیتم الوصول إلی 

 شهر کامل، واستمرت 2018ترة جمع البیانات مع مطلع شهر کانون الثاني/ینایرلکترونیة، بدأت فالشکل النهائي لالستبیانات اال

املتخصصین بجمع  املعلوماتارة إدباحث من باحثي وحدة  30جمع البیانات بشارك  .2018 ط/فبرایرشبا مع بدایة شهرلتنتهي 

عملیة تنظیف البیانات ومراجعة القیم املفقودة والشاذة لتبدأ بعدها فترة تحلیل  البیانات من املخیمات، تبع عملیة الجمع

 أیلول/سبتمبر 21ة بالتقریر، لتبدأ فترة کتابة التقریر والتي انتهت يف البیانات، وقد توافقت فترة التحلیل مع تصمیم الخرائط الخاص

  .2018تشرین األول/ أکتوبر  21، تمت کتابة التقریر باللغة العربیة وبدأت عملیة الترجمة بالتوازي مع کتابة التقریر لتنتهي يف 2018

 رابعًا: إدارة وتحلیل البیانات
واستقبل فریق منسقي شبکة الباحثین االستبیانات  KoBo Collectترونیًا من خالل برنامج قام الباحثون بملء االستبیانات إلک

یلع شکل بیانات تمّ تصدیرها إلی قاعدة بیانات اکسل، ثمّ قام فریق اإلحصاء بوضع بعض عملیات الربط املنطقیة الستکشاف 

لتي تضمّنت قیم شاذة أو مفقودة مع الباحثین وتمّ تصحیح القیم الشاذة واملفقودة. وهنا قام املنسّقون بمراجعة االستبیانات ا

یومًا. بعد ذلك بدأ فریق التحلیل بإعداد الجداول واألشکال البیانیة وجداول  15هذه القیم واستغرقت مرحلة مراجعة البیانات 
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وتم إجراء مقارنات مع اإلصدار . Dax ,Query Editorاستخدام لغة التعابیر اإلحصائیة  التقاطع باستخدام برنامج اکسل حیث تمّ

 Arcبإصدار الخرائط باستخدام برنامج  GIS الجغرافیة النظم سؤول. قام ميف مخیمات الشمال السوري من تقریر املدارس السابق

GISالتصمیم بإعداد تصامیم لألشکال والجداول التي تمّ إظهارها باستخدام برامج  سؤول. کما قام مAdobe InDesign وAdobe 

Illustrator وAdobe Photoshop  وتصمیم الشکل العام للتقریر. قام فریق إعداد التقاریر بإصدار مسودة التقریر األولی باللغة العربیة

 وبعد مراجعتها تابع الفریق ترجمة التقریر إلی اللغة اإلنکلیزیة.

 خامسًا: الصعوبات والتحدیات
بعض املخیمات التي توجد ضمنها املدرسة املطلوب تقییمها نتیجة أسباب لم یتمکّن بعض الباحثین من جمع املعلومات من 

تتعلق بعدم التعاون من الجهات املشرفة یلع العملیة التعلیمیة أو الجهات املسیطرة مما أدى لعدم القدرة یلع جمع 

 لرأي من بعض املخیمات. ا تاستطالعا

 

 القسم الثاني: معلومات عامة

 خیمات بحسب قطاع التعلیمدارس املأوًال: معلومات م

 Educationتتضمن هذه الفقرة من التقریر معلومات واردة من مجموعة التعلیم الخاصة باملخیمات واملنضویة تحت قطاع التعلیم 

Cluster التابع ملکتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة ،OCHA إدارة  وحدة، فیما کان مصدر املعلومات األخرى يف کامل التقریر باحثي

 . ACU، يف وحدة تنسیق الدعم IMUاملعلومات 

، التابع Education Clusterالتعلیم الخاصة باملخیمات واملنضویة تحت قطاع التعلیم  عملمجموعة الواردة من وفقًا للبیانات 

احتوت یلع  مخیم 331، بلغ عدد املخیمات يف الشمال السوري والتي شملها التقییم OCHAملکتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة 

 .مدرسة 119

 یلع مستوى املنطقة  –عدد املخیمات واملدارس املقیّمة حسب قطاع التعلیم  :(1) شکل

 
 Education، قامت مجموعة التعلیم الخاصة باملخیمات واملنضویة تحت قطاع التعلیم 2017يف شهر تشرین األول/ أکتوبر 

Clusterة ، التابع ملکتب تنسیق الشؤون اإلنسانیOCHAبجمع معلومات أولیة عن أعداد املدارس يف مخیمات الشمال السوري ، ،

مخیم يف محافظات إدلب وحلب  331ت زیارة حیث تمّمنظمة من أعضاء قطاع التعلیم لجمع هذه املعلومات،  15االعتماد یلع  تمّ

 مخیم. 109 من معلومات، يف وحدة تنسیق الدعم بجمع IMUإدارة املعلومات  ت وحدةقاموحماة والرقة، 
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ناحیة، تواجد ضمن  21مخیم توزعوا يف  331بلغ عدد املخیمات النظامیة وغیر النظامیة يف محافظات إدلب وحلب وحماة والرقة 

التابعة  مدرسة فقط، ففي فترة جمع البیانات لم یتواجد مدارس يف املخیمات املتواجدة يف مناطق منبج 119هذه املخیمات 

وأحد املخیمات العشوائیة يف منطقة إدلب، تواجد أکبر عدد من املدارس يف  التابعة ملحافظة الرقة والثورة ملحافظة حلب

 مدرسة. 82منطقة حارم يف ریف إدلب الشمالي حیث بلغ عدد املدارس هناك 

ت تتلقی دعمًا من مصادر مدرسة) من مدارس املخیما 60% (50ما یقارب تبین من خالل املعلومات الواردة من مجموعة التعلیم أن 

 مدرسة) ال تتلقی أي دعم. 59% (50مختلفة، باملقابل ما یقارب 

 یلع مستوى املنطقة –دعم حسب قطاع التعلیم  قیعدد املدارس التي تتل: (2) شکل

 
فة مدارس مدرسة، فیما کانت کا 32تواجد أکبر عدد ملدارس املخیمات املدعومة يف منطقة حارم وقد بلغ عدد هذه املدارس 

 املخیمات يف مناطق جبل سمعان، جرابلس غیر مدعومة يف فترة جمع البیانات.

 خالل عامین متتالینضمنها املدارس املغطاة املخیمات ومقارنة أعداد  ثانیًا:

باملقارنة  مخیم جدید) 54% (تم تغطیة 31ملخیمات الشمال السوري بنسبة  ا، من زیادة تغطیتهIMUإدارة املعلومات  ت وحدةتمکن

لیصبح عدد املخیمات التي شملها  مع عدد املخیمات التي شملتها الدارسة السابقة لتقریر املدارس يف مخیمات الشمال السوري

) باملقارنة ةجدید مدرسة 28% (تم تغطیة 64غطاة بنسبة ، رافق هذه الزیادة ارتفاع يف أعداد املدارس املمخیم 226هذه التقریر 

 مدرسة. 72التي شملها التقریر السابق، لیصبح عدد املدارس املغطاة ضمن هذا التقریر مع عدد املدارس 

 التجمع یلع مستوى – 2018و 2017عام  تقریري: مقارنة لعدد املخیمات وعدد املدارس بین (3) شکل
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، تجمعات 9مخیم يف  226مدرسة، توزعت املدارس ضمن  72 "املدارس يف مخیمات الشمال السوري"شمل هذا اإلصدار من تقریر 

ة لحالة املخیمات والصادرة عن نازح بحسب اإلحصائیات الواردة ضمن الدراسة التفاعلی 246,178وقد بلغ عدد سکان هذه املخیمات 

األطفال يف سن  . وقد بلغ عدد102018، يف شهر حزیران/یونیو ACU، يف وحدة تنسیق الدعم IMUإدارة املعلومات  وحدة

% 48طفلة يف سن املدرسة) فیما شکل الذکور  40,057% (52طفل شکل اإلناث  77,526املدرسة الذین یقطنون هذه املخیمات 

 طفل يف سن املدرسة). 37,469(

تعزى  ،درسةم 72 مدرسة، فیما شمل هذا اإلصدار من التقریر 44شمل اإلصدار األول من تقریر املدارس يف مخیمات الشمال السوري 

عدد  ، حیث زادIMUإدارة املعلومات  وحدةارتفاع عدد املخیمات التي یغطیها باحثو  الزیادة يف عدد املدارس املغطاة إلی

تجمعات يف  9مخیم ضمن  226مخیم جدید، لصبح عدد املخیمات التي شملتها الدراسة  54املخیمات التي یتم تغطیتها 

 محافظتي إدلب وحلب.

، یوجد ضمن هذه املخیمات مدرسة 2017خیمات يف ناحیة جرابلس ضمن ریف حلب الشمالي يف شهر آذار/مارس نشأت ثالثة م

وال یحتوي یلع مدارس حیث یتوجه طالب هذه املخیمات واحدة فقط، یحتوي تجمع سرمدا يف ریف إدلب یلع ثالثة مخیمات 

. زاد عدد املخیمات التي یتم تغطیتها يف تجمع ملخیماتأو ضمن القرى القریبة من ا مجاورةضمن تجمعات  إلی مدارس أخرى

یلع خالف مدرسة.  17مما أدى الرتفاع عدد املدارس ضمن هذا التجمع لتصبح  ،مخیم 79 هامخیم لیصبح عدد 13بمقدار  أطمه

غ لبقد و يف هذا اإلصدار، الشمالي تم تغطیة کافة مخیمات تجمع باب السالمة يف ریف حلب اإلصدار السابق من هذا التقریر

 مدرسة. 12، وتحتوي هذه املخیمات یلع مخیم 11 د مخیمات هذ التجمععد

 : املخیمات التي تحتوي مدارسثالثًا
مخیم آخر، ویتوجه طالب  164، فیما لم یتواجد مدارس ضمن فقط مخیم 62توزعت کافة مدارس مخیمات الشمال السوري ضمن 

 .یم ضمن مدارسها أو إلی قرى قریبةس إلی مخیمات مجاورة لتلقي التعلاملخیمات التي ال تحتوي مدار

 التجمع یلع مستوى – التي تحتوي مدارس وعدد املدارس ضمنها املخیمات عدد :(4) شکل
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
مخیم، حیث احتوى مخیم  15مدرسة فقط توزعت يف  17مخیم إال أنه احتوى یلع  79یحتوي یلع  أطمهع بالرغم من أن تجمّ

درستي عطاء للبنین وعطاء للبنات، فیما احتوى مخیم قریة حمد العمار یلع مدرستي حراس التوحید واألقصی، وأورینت یلع م

مدرسة توزعت  14. احتوى تجمع الکرامة یلع واحدة یلع مدرسة أطمهضمن تجمع  األخرى 13احتوى کل مخیم من املخیمات الـ 

ین يف کل مخیم، فیما احتوت بقیة املخیمات ت(الشهداء، األصیل، أطفال الغد) مدرس ثالثة مخیماتمخیم حیث احتوت  11ضمن 

 یلع مدرسة واحدة يف کل مخیم.

 
 : بعد املدارس عن التجمعات السکانیة:رابعًا

هم عن مدارسالتي شملها التقییم تبعد  طالبًا) من مجموع الطالب ضمن مدارس املخیمات 14,666(% 43أظهرت نتائج الدارسة أن 

تبعد طالبًا)  4,007% (12متر،  500 -200عن أماکن سکنهم بین  همدارسطالبًا) تبعد م 15,467% (45متر،  200من  أماکن سکنهم أقل

 .متر 500من  مدارسهم عن أماکن سکنهم أکثر

 السکنیة التجمعات عن املدرسة بعد حسب الطالب ونسب عدد: (5) شکل

 
"یجب تحدید املسافة القصوى بین املتعلمین وأماکن التعّلم وفقًا ملعاییر محلیة  ،INEE11الحد األدنی ملعاییر التعلیم  وفق

، األلغام األرضیة، واألجمة الجنودووطنیة، من املهم األخذ بعین االعتبار قضایا األمن والسالمة، وإمکانیة االستفادة، مثل مساکن 

 ".الکثیفة يف الجوار، یجب استشارة املتعلمین، األهل، وأعضاء آخرین من املجتمع حول موقع أماکن التعلیم واألخطار املحتملة

و األجمة تواجد أي أخطار أمنیة مثل مساکن الجنود واأللغام األرضیة أأفادت مصادر املعلومات يف مخیمات الشمال السوري بعدم 

متعلقة بالسالمة العامة للطالب أثناء توجههم للمدارس، حیث یسلك الطالب طرقًا  هناك ، إال أن األخطار(الغابات الکثیفة) الکثیفة

إن طرق املخیمات غیر مجهزة ملرور السیارات بسبب ضیقها وعدم وجود طبقة اسفلتیة فیها،  .ضیقة ومزدحمة باآللیات واملشاة

العامة فقط، کسیارات اإلغاثة وصهاریج املیاه وسیارات اإلسعاف، کما أن آلیات الخدمة یجب ملرور آلیات الخدمات  یجب استخدامهاو

أن تراعي فترات االزدحام الشدید للحفاظ یلع سالمة السکان، یتم حالیًا استخدام طرق املخیمات ملرور کافة السیارات العامة 

الحاجة املاسة ملنع السیارات من استخدام طرق  ذلك یظهرض حیاة األطفال للخطر، قد یعرّ ًاشدید ًال ازدحاموالخاصة مما یشکّ

املخیمات، وکذلك یجب یلع الکوادر التدریسیة العمل یلع تنظیم االلتحاق الصباحي للطالب يف املدارس وخروجهم منها 

مدارس ضمنها یضطر الطالب لقطع مسافات  يا یخص املخیمات التي ال تحتووخصوصًا يف املراحل األولی من التعلیم. فیم

                                                           
11https://bit.ly/2Bs1bSZ  
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
مخیم) من  164% (73، أظهرت نتائج الدراسة أن کم للوصول إلی مدارس يف مخیمات أخرى أو قرى قریبة 3طویلة قد تصل إلی 

رة مجموع املخیمات التي شملتها الدراسة ال تتواجد فیها مدارس مما یضطر الطالب للتوجه إلی مدارس خارج مخیماتهم، يف فت

التوجه إلی مخیم قاح،  یة، مما اضطر طالب هذه املرحلةجمع البیانات لم تتواجد يف مخیمات الفرقان واملیدان مدارس إعداد

 کم للوصول لهذا املخیم. 3یقطع الطالب مسافة و

 : تسجیل املدرسة لدى جهة رسمیةخامسًا
سة کانت مسجلة لدى مدیریة التربیة االتي شملتها الدر مدرسة) من مجموع مدارس املخیمات 69% (96أظهرت نتائج الدراسة أن 

 مدرسة) غیر مسجلة لدى مدیریة التربیة الحرة أو أي جهة رسمیة أخرى. 3% (4الحرة، 

 نوع املدارس يف تجمعات املخیمات حسب جهة التسجیل الرسمیة :(6) شکل

 
 

 الحکومات ووزاراتها املرافقة والدوائر واملؤسسات والوکاالت املسؤولةهي "، سلطة التعلیم INEEف الحد األدنی ملعاییر التعلیم یعرّ

مارس سلطة تأمین التعلیم یلع مستوى الوطن، واملقاطعة، واملستوى املحلي، يف السیاقات يف ضمان الحق يف التعلیم، إنها 

ة ووکاالت األمم املتحدة أن تتولی حیث تکون سلطة الحکومة ضعیفة، یمکن لألطراف غیر الحکومیة مثل املنظمات غیر الحکومی

 ".هذه املسؤولیة

بعد األحداث الدائرة خرجت معظم لکن ، قبل الحرب کانت املدارس تُنشأ من قبل وزارة التربیة والتعلیم واملؤسسات التابعة لها

لتي تعاني من ین وااملناطق عن سیطرة النظام السوري، وکان هناك حاجة ملحة إلنشاء مدارس جدیدة يف أماکن توزع النازح

ضغط يف عدد الطالب ضمن مدارسها أو تکون املدارس بعیدة نسبیًا عن أماکن استقرار النازحین، قامت العدید من الجهات بإنشاء 

حل إسعايف أنواع مختلفة من املدارس کاملدارس املؤقتة أو أماکن التعلیم اآلمنة والتي لم تکن مسجلة لدى أي جهة رسمیة ک

التربیة الحرة يف املناطق الخارجة عن سیطرة النظام السوري بدأت بتنظیم العملیة التعلیمیة  لّ بعد تَشَکُ .الطالبب تسرّ نعمل

عن طریق اإلشراف یلع املدارس التي کانت موجودة قبل األحداث ، وتطبیق معاییر محددة یلع املدارس املنشأة بعد األحداث 

تسجیلها لدیها، من هذه املعاییر وجود مدرسین مؤهلین يف هذه املدرسة، ووجود هیکلیة إداریة ونظام إداري واضح،  الدائرة لیتم

 ضروریة، بدأت مدیریات التربیة الحرة وحصول الطالب یلع مستوى تعلیمي مناسب وغیرها من املعاییر التي تراها مدیریات التربیة

مدرسة) من املدارس التي شملتها الدراسة کانت  69% (96وقد أظهرت نتائج الدراسة أن بتسجیل املدارس لدیها تباعًا  الحرة

مدارس) لیست مسجلة لدى أي جهة رسمیة، حیث کانت مدرسة  3% (4مسجلة لدى مدیریة التربیة الحرة والتي تتبع للمعارضة، 

ریخ إعداد هذا القریر، وکذلك کانت مدرسة کفرنبودة تا حتیالشهید صالح يف تجمع الکرامة غیر مسجلة لدى مدیریة التربیة الحرة 

غیر مسجلة لدى مدیریة التربیة الحرة، غالبًا ما تشرف یلع هذه املدارس إدارة  املخیمات التي تتواجد  أطمهاملنکوبة يف تجمع 
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
ربیة الحرة ويف نهایة ضمنها املدارس. يف فترة جمع البیانات کانت مدرسة املیدان يف تجمع قاح غیر مسجلة لدى مدیریة الت

، قامت إحدى املنظمات السوریة بدعم هذه املدرسة وأصبحت فیما بعد مسجلة لدى مدیریة التربیة 2018 -2017العام الدراسي 

 الحرة.

 أبنیة املدارسالقسم الثالث: 

 أوًال: نوع البناء املدرسي
من مخیمات الشمال السوري التي شملتها الدراسة غرف مدرسة) من األبنیة املدرسیة املستخدمة ض 48% (55أظهرت النتائج أن 

 سبقة الصنع أو ما تعرف بکرفانات.مدرسة) غرف م 12% (14مدرسة) خیمة أو أکثر تستخدم للتعلیم،  28% (32اسمنتیة، 

 املدرسي البناء عونعدد ونسبة املدارس حسب  :(7) شکل

 
املسکن املؤقت املستخدم من قبل النازحین، کانت املدرسة الوحیدة یرتبط نوع هیکل البناء املدرسي يف املخیمات بأنواع 

التفاعلي ملراقبة املخیمات  12املوجودة يف مخیم جرابلس عبارة عن مجموعة من الخیم تستخدم للتدریس، وقد أظهر التقریر

ع جرابلس هي خیم وقد ، أن جمیع أماکن السکن املؤقت املستخدمة يف مخیمات تجمIMUالصادر عن وحدة إدارة املعلومات 

 . 2018آب/أغسطس  خیمة يف شهر 3,393بلغ عددها 

 161% (3کرفانة) کرفانات،  2,129% (40خیمة) من أماکن السکن املؤقت يف تجمع باب السالمة هي خیم،  3,076% (57کذلك فإن 

لسالمة هیاکلها هي خیمة أو مدارس يف تجمع باب ا 10غرفة) غرف اسمنتیة، یرتبط بنسب أماکن السکن املؤقت هذه وجود 

 هیاکلها غرف اسمنتیة. تانمدارس هیاکلها کرفانات، مدرس 8أکثر تستخدم للتدریس، 

خیمة) خیم، ترتبط بهذه األرقام وجود  10,157% (60هي غرف اسمنتیة،  أطمهغرفة) أماکن السکن املؤقت يف تجمع  %6,403 (39

 مدارس هیاکلها خیم. 3هیاکلها عبارة عن غرف إسمنتیة،  أطمه مدرسة ضمن تجمع 15

                                                           
12https://goo.gl/5GPVNJ  
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
تحتاج الخیم املستخدمة للتدریس لالستبدال بشکل سنوي، کما تحتاج الکرفانات ألعمال صیانة سنویة، تعتبر الغرف االسمنتیة 

بملکیة األراضي وطبیعتها سمنتیة غیر متاحة يف کافة املخیمات تبعًا لظروف مرتبطة ال أن عملیة بناء الغرف االإأقل تضررًا 

 وتوفر املساحات املناسبة.

 ثانیًا: أعداد الغرف الصفیة
غرفة)  304% (34غرفة صفیة،  905ضمن مخیمات الشمال السوري التي شملتها الدراسة  بکافة أنواعها بلغ عدد الغرف الصفیة

غرفة) غرف اسمنتیة  31% (3 معدنیة (توتیاء)،غرفة) غرف اسمنتیة أسقفها صفائح  236% (26غرف اسمنتیة ذات أسقف اسمنتیة، 

 خیمة) خیم. 218% (24کرفانة) کرفانات،  116% (13لیس لها أسقف ومغطاة بعوازل مطریة، 

 النوع حسب املدارس يف الصفیة الغرف ونسبة عدد: (8) شکل

 
غم بالر، والقرى املدن النظامیة التي تکون ضمنمن املدارس أقل عزالً لعوامل الجو السیئة  بکافة أشکالها تعتبر مدارس املخیمات

وجود غرف اسمنتیة يف بعض مدارس املخیمات إال أن هذه الغرف غالبًا تکون متباعدة وال تشکل کتلة بناء واحدة، ويف حال من 

الکرفانات أقل عزالً کتلة بناء واحدة فإن الحجم الصغیر لهذه الکتلة یبقی عائقًا أمام تأمین العزل املناسب، وکذلك تکون کانت 

 لعوامل الجو من الغرف اإلسمنتیة، ویکون العزل شبه معدوم يف الخیم.

ذات السقف  عتبر الغرف االسمنتیةتاملستخدمة للتدریس يف املخیمات املختلفة األشکال والغرف اإلسمنتیة  أنواع من بین

 الکرامةغرفة) من مجموع الغرف يف مدارس مخیمات تجمع  111% (63أظهرت نتائج الدراسة أن  .اإلسمنتي أکثر عزالً من عوامل الجو
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
غرف اسمنتیة  أطمهغرفة) من مجموع الغرف يف مدارس مخیمات تجمع  116% (56وکذلك  غرف اسمنتیة ذات سقف اسمنتي،

غرفة) من  49% (60يف تجمع خربة الجوز  (توتیاء) . بلغت نسبة الغرف اإلسمنتیة ذات األسقف املعدنیةذات سقف اسمنتي

غرفة اسمنتیة بدون أسقف ومغطاة  29غرفة). تواجدت  71% (50مجموع الغرف املستخدمة للتدریس هناك، يف تجمع الرحمة 

 91( %48کلت الکرفانات املستخدمة للتدریس غرفة يف تجمع خربة الجوز. ش 2، کذلك تواجدت أطمهبعازل مطري يف تجمع 

مة. کانت جمیع الغرف من الغرف الصفیة يف تجمع الرح کرفانة) 21% (15من الغرف الصفیة يف تجمع باب السالمة،  کرفانة)

خیمة) من الغرف الصفیة يف تجمع باب  88% (47الصفیة يف تجمع جرابلس عبارة عن خیم تستخدم للتدریس، کذلك فإن 

ح خیم، یجدر التنویه هنا إلی أن الخیم املستخدمة للتدریس یجب خیمة) من الغرف الصفیة يف تجمع قا 32% (56السالمة خیم، 

 استبدالها سنویًا بسبب تعرضها للتلف.

 ثالثًا: حالة النوافذ
 نافذة) من مجموع النوافذ ضمن مدارس املخیمات التي شملتها الدراسة ال تحتاج ألي عملیات 778% (82أظهرت نتائج الدراسة أن 

 استبدال.إلی  نافذة) تحتاج 48% (5تاج لعملیات إصالح، نافذة) تح 122% (13إصالح، 

  حالتها حسب املدارس يف النوافذ ونسبة عدد :(9) شکل

 
قطع وع النوافذ يف مدارس املخیمات املقیمة ممن مجنافذة)  761% (85تصنع کافة نوافذ املدارس من مادة الحدید، تغطي 

ستیکیة نافذة) مغطاة بأغلفة بالستیکیة. ال تصلح األغلفة البال 6% (1نافذة) بالزجاج،  132% (15بالستیکیة (فیبر) فیما یتم تغطیة 

استبدال إلی حل مؤقت يف حال عدم توفر بدائل الزجاج املناسبة، تحتاج القطع البالستیکیة (فیبر) لتغطیة النوافذ حیث أنها 

قل مقاومة ألشعة الشمس من الزجاج، ال تتلف بسبب تعرضها ألشعة الشمس بشکل دائم، وتعتبر هذه املواد أکل عام حیث أنها 

 تحتوي مدارس مخیمات جرابلس یلع نوافذ حیث أن املدارس هناك عبارة عن خیم.
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 املغطاة املادة حسب املدارس يف النوافذ نسبة :(10) شکل

 رابعًا: حالة األبواب
ضمن مدارس املخیمات التي شملتها الدراسة ال تحتاج ألي عملیات  األبواب) من مجموع بابًا 741% (84الدراسة أن أظهرت نتائج 

 استبدال.إلی ) تحتاج بابًا 23% (3) تحتاج لعملیات إصالح، بابًا 123% (14إصالح، 

 حالتهاعدد ونسبة األبواب يف املدارس حسب  :(11) شکل

سمنتیة املستخدمة للتدریس يف مخیمات الشمال السوري معدنیة، ویصنع القسم األکبر منها من کانت جمیع أبواب الغرف اإل

الصفائح املعدنیة (توتیاء)، کما یتواجد بعض القضبان املعدنیة يف األطراف، تکون هذه األبواب أقل عزالً للصوت والعوامل 

ة ضمن املدارس النظامیة، وکذلك تؤدي رطوبة الجو إلی صدأ الجویة من األبواب الخشبیة التي تستخدم عادةً يف الغرف الصفی

هذه األبواب، تحتاج هذه األبواب املعدنیة ألعمال صیانة يف بدایة کل عام دراسي نتیجة رداءة املواد التي یتم تصنیع األبواب 

% تحتاج الستبدال، 5% من األبواب يف مدارس مخیمات تجمع الکرامة تحتاج ألعمال صیانة، 33أظهرت نتائج الدراسة أن  .منها

تحتوي مخیمات تجمع جرابلس یلع  % من أبواب املدارس تجمع مخیمات قاح بحاجة إلجراء أعمال صیانة، ال19کما تبین أن 

 م.أبواب حیث أن جمیع املدارس هناك عبارة عن خی
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 : تعلیق الدوام ضمن املدارسخامسًا

مدرسة) من مجموع مدارس املخیمات التي شملتها الدراسة لم یتم تعلیق الدوام املدرسي  50% (69أظهرت نتائج الدراسة أن 

 مدرسة) تم تعلیق الدوام فیها بسبب الظروف الجویة السیئة. 22% (31 بینما فیها خالل العام الدراسي الفائت

 2017هل خرجت املدرسة عن العمل نتیجة الظروف الجویة السیئة خالل عام : (12) شکل

 
اعتبرت کافة مدارس مخیمات الشمال السوري آمنة نسبیًا إذا ما تمت مقارنتها مع مدارس النواحي، حیث تتعرض املدارس يف 

يف مدارس املخیمات تعتبر العوامل بینما سوریة للقصف مما یؤدي إلی تعلیق الدوام فیها عند تصاعد وتیرة األعمال العسکریة، 

الجویة السیئة هي السبب الرئیسي لتعلیق أیام الدوام يف املدارس، فعند هطول األمطار أو تساقط الثلوج تتشکل الفیضانات 

رًا یمات وتصبح طرقها وعرة، وکذلك التدریس ضمن الخیم يف درجات الحرارة املنخفضة وأثناء تشکل الصقیع یشکل خطيف املخ

یلع صحة األطفال، لم یتم تعلیق الدوام املدرسي مطلقًا يف مدارس تجمعات باب السالمة وسلقین، حیث تعتبر الطرقات يف 

جدًا يف تجمع الرحمة، حیث لم تتجاوز  لیق الدوام املدرسي لفترات قصیرةتع هذه املخیمات جیدة مقارنةً باملخیمات األخرى، تمّ

 .فقط فترة التعلیق ثالثة أیام

 یلع مستوى التجمع -متوسط أیام توقف املدراس عن العمل خالل فصلین دراسیین متتالیین :(13) شکل
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
یظهر الشکل السابق متوسط أیام تعلیق الدوام املدرسي ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري، یالحظ انخفاض أیام تعلیق 

عزى هذا االنخفاض إلی اعتدال الجو يف الفصل الدراسي الثاني وعدم الدوام املدرسي بین الفصلین الدراسیین األول والثاني، ی

 وجود عواصف ثلجیة أو مطریة شدیدة.

 

 استطالع رأي الطالب: .1

 ؟هل یساعدك الوجود باملدرسة یلع الشعور باألمان

طفالً)  221% (95الذین تم استطالع آرائهم بأن الوجود باملدرسة ال یشعرهم باألمان،  13طفالً) من مجموع األطفال 12% (5أفاد 

باألمان، تواجد القسم األکبر من األطفال الذین عبروا عن عدم شعورهم باألمان ضمن أفادوا بأن الوجود باملدرسة یشعرهم 

% ضمن مدارس تجمع 5راؤهم هناك، کذلك األمر % من مجموع األطفال الذین تم استطالع آ18وقد شکلوا  أطمهمدارس تجمع 

 % ضمن مدارس الکرامة.2الرحمة، 

 

  الطالب استطالع: (14) شکل

 
 

 

                                                           
% من الطالب 46تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث  6طالبًا ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  233تم اجراء استطالعات رأي مع  13

 الذین تم استطالع آرائهم.
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 

 قسم املیاه واإلصحاح ضمن املدارسالقسم الرابع: 

 املیاه ضمن املدارس رأوًال: مصاد
مدرسة) من مدارس املخیمات التي شملها التقییم تحصل یلع میاه الشرب عن طریق صهاریج،  47% (65أظهرت نتائج الدارسة أن 

 .تحصل یلع میاه الشرب من الشبکة العامة مدرسة) %20 (28

 
  الشرب میاهیلع  الحصول طریقة حسب: عدد ونسبة املدارس (15) شکل

 

 
لتر یومیًا من املیاه لکل تلمیذ للشرب وغسل الیدین (ال یشمل هذا املقدار املاء الالزم  3یجب توفیر " 14استنادًا ملعاییر اسفیر

لتر یومیًا  5 -3لتر یومیًا لکل مستعمل ملراحیض السیفون التقلیدیة املوصولة باملجاري،  40 -20للمراحیض)، حیث یجب توفیر 

مدرسة) من مدارس املخیمات التي شملها التقییم  47% (65الدراسة أن  خالل تبین من لکل مستعمل ملراحیض الدفع املائي"،

تحصل یلع میاه الشرب عن طریق صهاریج، یذکر أن اإلمداد باملیاه عن طریق الصهاریج قد ینقطع عدة أیام يف فصل الشتاء 

املدارس یلع طرق أخرى يف مدارس) من  5% (7مکانیة وصول الصهاریج للمدارس. اعتمدت إبسبب وعورة طرق املخیمات وعدم 

يف تجمع الکرامة یلع املیاه عن طریق  2، األمل1، األملةالحصول یلع املیاه، حیث تحصل مدارس املجد يف تجمع باب السالم

وبحسب املبادئ  ،ة عن أماکن التغوطأن تکون مصادر املیاه الجوفیة بعیدضرورة إلی رب من املدرسة، ویجب التنویه آبار تقع بالق

مترًا یلع األقل عن أي  30دق و/أو املراحیض یلع بعد "یجب أن تقع الحفر الترشیحیة ومراحیض الخناجیهیة ملشروع اسفیر التو

. ال تحتوي مدارس کفر نبودة مع األسف ال یتم مراعاة هذه الشروط ضمن مخیمات الشمال السوري مصدر من مصادر املیاه الجوفیة"

األطفال املیاه معهم ضمن أوعیة میاه تستخدم للشرب  ادر للمیاه، ویُحضراح یلع أي مص، الفرقان يف تجمع قأطمهيف تجمع 

 (مطرات میاه).

                                                           
14 https://bit.ly/2RFn46r 
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  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 

 :هثانیًا: صنابیر املیا
یشمل هذا العدد جمیع صنابیر  صنبور میاه، 141بلغ عدد صنابیر املیاه التي تحتاج الستبدال يف مدارس مخیمات الشمال السوري 

کافة أنواع الصنابیر بما يف  أي ات املیاه أو الصنابیر املستخدمة لألمور الخدمیة األخرىراملیاه سواًء املستخدمة للشرب أو يف دو

 ذلك صنابیر الحمامات.

 یلع مستوى التجمع -: عدد صنابیر املیاه التي تحتاج الستبدال (16) شکل

 
یاه ضمن املدارس للتلف بشکل کبیر، حیث أنها تستخدم من قبل عدد کبیر من الطالب، ویتم استبدالها بشکل تتعرض صنابیر امل

صنبور میاه، کانت النسبة األکبر من صنابیر  141دوري، بلغ عدد صنابیر املیاه التي تحتاج الستبدال يف مدارس مخیمات الشمال 

صنبور) من مجموع الصنابیر التي تحتاجها  39% (29رامة وقد بلغت نسبتها تجمع الکمدارس املیاه التي تحتاج الستبدال يف 

اس تجمعات باب السالمة وخربة الجوز رمد صنبور)، لم یتواجد ضمن 36% (26مة تجمع الرحمدارس املدارس، بلغت نسبتها يف 

 صنابیر میاه تحتاج الستبدال.
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  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 ثالثًا: عدد الطالب لکل صنبور میاه

 50مدرسة) من مجموع مدارس مخیمات الشمال یبلغ عدد الطالب فیها لکل صنبور میاه أقل من  6% (8أن أظهرت نتائج الدراسة 

مدرسة) یبلغ عدد الطالب فیها لکل  42% (58طالب،  100إلی  50مدرسة) یبلغ عدد الطالب فیها لکل صنبور من  18% (25طالب، 

 مدرسة) ال تحتوي یلع صنابیر میاه. 6% (8 طالب لکل صنبور، 100صنبور أکثر من 

 میاه صنبور لکل الطالب عدد حسب املدارس ونسبة عدد :(17) شکل

 
وجود عدد کايف من صنابیر میاه الشرب والذي یضمن عدم ازدحام الطالب وتدافعهم عند إلی تحتاج بیئة التعلیم السلیمة 

 ونستخدمیصنابیر املیاه، کذلك تؤثر أماکن توزع الصنابیر وتباعدها عن بعضها یلع ازدحام الطالب، یذکر أن معظم الطالب 

غراض النظافة الشخصیة بعد الخروج من الصنابیر ألصنابیر میاه الشرب يف فترة االستراحة بین الدروس، وکذلك قد تستخدم هذه 

دقیقة، مما یجعل عدد الطالب لکل صنبور  30لحمامات، مما قد یزید نسبة االزدحام الحاصل. تبلغ فترة االستراحة بین الدروس ا

طالب قد یکون  50لکل صنبور  مام صنابیر املیاه. يف حال تجاوز عدد الطالبأ ًاأو تدافع ًاطالب مقبوالً وال یشکل ازدحام 50أقل من 

من سیکون طالب وما فوق ذلك  100هناك ازدحام بسیط يف فترة االستراحة بین الدروس، يف حال وصل عدد الطالب لکل صنبور 

املؤکد حصول ازدحام شدید أمام صنابیر املیاه وقد یُحرَم قسم من الطالب من شرب املیاه خالل فترة االستراحة بین الدروس بعد 

املاء، أو قد یضطر الطالب للخروج أثناء الحصص الدراسیة  متتالیتین) دون شرب دقیقة (حصتین دراسیتین 90یکون قد قضی أن 

 لشرب املاء مما قد یؤثر یلع سیر العملیة التعلیمیة.

أمام صنابیر  ني من ازدحام الطالب، حیث کانت جمیع املدارس تعاجرابلس صنابیر املیاه يف مدارس تجمعتواجد أقل عدد من 

 باب السالمة بلغ عدد الطالب% من املدارس يف تجمع 92 يفطالب، کذلك  100، وبلغ عدد الطالب لکل صنبور میاه أکثر من املیاه

باملقابل تبین من  زیادة عدد صنابیر املیاه ضمنها.إلی تحتاج معظم مدارس املخیمات  طالب، 100لکل صنبور میاه أکثر من  فیها

ال تحتوي یلع صنابیر  أطمهمدارس املجد، ریف حلب الجنوبي، عطاء للبنین، کفرنبودة املنکوبة يف تجمع أن  خالل الدراسة

تحتوي مدرسة الشهید صالح يف تجمع  ، والع قاح یلع صنابیر میاه للشربمدرسة الفرقان يف تجم يتحتو میاه للشرب، وکذلك ال

 الکرامة یلع أي صنابیر میاه.
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 ات میاه ضمن املدارسروتوفر دًا: رابع

مدرسة)  64% (89مدرسة) من مدارس املخیمات التي شملتها الدراسة ال تحتوي یلع دورات میاه،  8% (11أظهرت نتائج الدراسة أن 

 تحتوي یلع دورات میاه.

 : عدد ونسبة املدارس حسب توفر دورات املیاه(18) شکل

 

 
وقد أظهرت توافر مرافق الصرف الصحي ضمن أو بالقرب من بیئة التعلم" "یجب ، INEE15بحسب الحد األدنی ملعاییر التعلیم 

تحتوي مدارس  ، حیث المدرسة) من مدارس املخیمات التي شملتها الدراسة ال تحتوي یلع دورات میاه 8% (11نتائج الدراسة أن 

ات للمیاه، وکذلك ال ریلع دو أطمهالتنمیة، املجد، ریف حلب الجنوبي، کفر نبودة املنکوبة والتي تقع ضمن تجمع مخیمات 

ات میاه، وال تحتوي مدرسة الفرقان ضمن تجمع رتحتوي مدارس بسمة أمل، براعم املستقبل،  ضمن تجمع خربة الجوز یلع دو

إن  .رات املیاه، وقد أبلغ القائمون یلع املدارس أن األطفال یضطرون الستخدام الحمامات ضمن املخیمات املجاورةوقاح یلع د

 INEEحیث یشیر الحد األدنی ملعاییر التعلیم ات میاه خاصة باملدارس یزید من احتمال تعرض األطفال لألذى، رم تواجد دوعد

"یجب یلع مرافق الصرف الصحي أن تکون متاحة للوصول لألشخاص ذوي اإلعاقات، ویجب أن تحافظ یلع الخصوصیة والکرامة 

الداخل، من أجل منع التحرش الجنسي واالستغالل، یجب وجود مراحیض منفصلة والسالمة، یجب أن تقفل أبواب املراحیض من 

إن وجود املراحیض التي یستخدمها أطفال املدارس  للفتیان/ الرجال، والفتیات/ النساء يف أماکن آمنة، مناسبة، سهلة الوصول."

ة ییلع القائمین یلع العملیة التعلیممن الصعب  تمال تعرضهم للخطر، حیث سیکونخارج املساحات التعلیمیة یزید من اح

 التأکد من عوامل السالمة التي تم ذکرها آنفًا.

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 https://bit.ly/2Bs1bSZ 
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 ات میاه ضمن املدارسر: حالة دوخامسًا

مدرسة شملتها الدراسة،  72مدرسة (املدارس التي تحتوي دورات میاه) من أصل  64یعرض هذا القسم حالة دورات املیاه ضمن 

مرحاض) من دورات املیاه تعمل وهي بحالة  353% (74أظهرت نتائج الدراسة أن وات میاه، رمدارس دو 8حیث لم یتواجد ضمن 

 عادة تأهیل کاملة أو استبدال.إمرحاض) منها بحاجة إلی  17% (4مرحاض) منها بحاجة إلصالحات بسیطة،  108% (23جیدة، 

 : عدد ونسبة املدارس حسب حالة دورات املیاه(19) شکل

 
دورات املیاه يف املدارس إلجراء أعمال صیانة دوریة بسبب استخدامها من قبل عدد کبیر من األطفال، کما تحتاج للتنظیف تحتاج 

املبادئ التوجیهیة  ملیاه تعمل وهي بحالة جیدة، تدعومرحاض) من دورات ا 353% (74أظهرت نتائج الدراسة أن  بشکل یومي،

، تحتوي املدارس التي شملتها ضمن املدارس فتی 60فتاة، مرحاض واحد لکل  30کل إلی توفیر مرحاض واحد ل 16ملشروع اسفیر

طالب/ طالبة یستخدمون مرحاض واحد،  97مرحاض، مما یعني أن کل  353طالب وطالبة، یستخدم هؤالء  34,139الدارسة یلع 

س تجمع قاح تحتاج إلجراء أعمال صیانة % من املراحیض ضمن مدار40مما یظهر الحاجة املاسة لتوفیر عدد کايف من املراحیض، 

 أطمه% من املراحیض ضمن مدارس تجمع 12بسیطة تتضمن إصالح صنابیر املیاه أو استبدالها، إصالح األبواب، تسلیك املجاري. 

 أعمال صیانة.إلی % منها تحتاج 24تحتاج ألعمال تأهیل کاملة أو استبدال، 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16https://bit.ly/2AeAUFS 
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التجمعیلع مستوى -نسب دورات املیاه بحسب حالتها
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 الصرف الصحيأماکن التخلص من میاه : سادسًا

والتي تحتوي یلع دورات میاه لتقییم التي شملها ا مدرسة) من مجموع مدارس املخیمات 40% (63أظهرت نتائج الدراسة أن 

غیر  ضمن حفر فنیة تتخلص من میاه الصرفمدرسة)  24% (38ضمن شبکة الصرف الصحي النظامیة،  تتخلص من میاه الصرف

 نظامیة.

 الصرف الصحي میاه من التخلص أماکن حسب رساملدا ونسبة عدد: (20) شکل

 
ینبغي إیالء عنایة خاصة " 17الکبار، وبحسب املبادئ التوجیهیة ملشروع اسفیر طاألطفال أکثر خطورة من غائ طیعتبر غائ

یة املنشأ بین ث أن مستوى انتشار األمراض الغائطالکبار (حی طاألطفال الذي عادةً ما یکون أخطر من غائ طللتخلص من غائ

مدرسة) تتخلص من میاه  24% (38 .أجسامًا مضادة ملکافحة األمراض)"األطفال کثیرًا ما یکون أیلع، وقد ال یکون األطفال قد کوّنوا 

لتي تضمن عدم وصول غیر نظامیة، حیث ال تکون هذه الحفر مفروشة بطبقات من األحجار والتراب وا الصرف ضمن حفر فنیة

ة للمیاه الجوفیة، کذلك أن عدد الطالب الکبیر ضمن املدارس یظهر الحاجة إلفراغ حفر الصرف الصحي املخصصة یالفضالت الغائط

للمدارس بشکل دوري، غالبًا ما تتواجد حفرة صرف صحي واحدة ملدرسة تحتوي یلع عدد کبیر من الطالب، مما یؤدي إلی طوفان 

ام املدرسي تکون يف فصل الشتاء یزید هذا األمر احتمالیة طوفان الحفر الحفر بشکل سریع، ویلع اعتبار أن معظم أیام الدو

 الفنیة بسبب األمطار. قد یؤدي عدم إفراغ الحفر الفنیة إلی انتشار نواقل األمراض يف البیئة املحیطة باملدرسة.

تستخدم  أطمهمدرسة يف تجمع  11أظهرت نتائج الدراسة أن کافة املدارس يف تجمعات سلقین وخربة الجوز باإلضافة إلی 

 الحفر الفنیة غیر النظامیة للتخلص من میاه الصرف الصحي.

 

 

                                                           
17https://bit.ly/2RFn46r  
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یلع مستوى التجمع-أعداد املدراس بحسب أماکن التخلص من میاه الصرف الصحي
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 

 )یةتعلیمتجهیزات  -القسم الخامس: تجهیزات املدارس (األثاث املدرسي

 قاعداملأوًال: 
مدارس) ال تحتوي  3% (4مدرسة) من مدارس مخیمات الشمال السوري تحتوي یلع مقاعد،  69% (96راسة أن أظهرت نتائج الد

 مقاعد ویجلس الطالب یلع األرض.

 الطالب جلوس أماکن حسب املدارس ونسبة عدد: (21) شکل

 

 صحي یساعدهم یلع الکتابة وف بشکلتفرض البیئة التعلیمیة السلیمة وجود مقاعد للطالب لضمان جلوس الطالب يف الصف

سون یلع مقاعد دراسیة ضمن األماکن قبل األحداث الدائرة يف سوریة کان جمیع الطالب یجل .لقي املعلومات بشکل سلیموت

یلع  ال تحتوي أطمهاملنکوبة ضمن تجمع  کفر نبودةو ریف حلب الجنوبيو مدارس املجد ، تبین من خالل الدارسة أنالتعلیمیة

 الصفیة، مما یظهر الحاجة املاسة لتزوید هذه املدارس باملقاعد ، ویجلس الطالب یلع األرض أثناء الدروسمقاعد للطالب
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یلع مستوى التجمع-أعداد املدارس بحسب تواجد مقاعد ضمنها
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 ثانیًا: حالة املقاعد
% 17صالحة لالستخدام،  دارس مخیمات الشمالممن مجموع املقاعد الدراسیة ضمن مقعد)  6,628% (79أظهرت نتائج الدراسة أن 

 أصبحت تالفة بشکل کامل وتحتاج الستبدال. مقعد) 375% (4مقعد) تحتاج إلصالح،  1,409(

 حالتها حسب: عدد ونسبة املقاعد (22) شکل

 
يف سوریة یتکون من قسمین من حیث مواد التصنیع، قسم معدني وهو عبارة عن  األکثر استخدامًاالدراسیة املقاعد  نوعإن 

ل الجزء الذي یجلس علیه الطالب (دفة الجلوس) باإلضافة للدرج، أنابیب معدنیة، قسم خشبي وهو عبارة عن ألواح خشبیة تشک

لواح أيف الظروف العادیة یتعرض القسم الخشبي من املقعد الدراسي للتلف ویحتاج لصیانة کل عدة سنوات (یتم استبدال 

% من مقاعد 17صیانة،  % من مقاعد الطالب ضمن مدارس تجمع باب السالمة تحتاج ألعمال29الخشب)، أظهرت نتائج الدارسة أن 

 تجمع مدارس % من مقاعد الطالب يف10تحتاج لصیانة، وفیما یخص املقاعد التالفة بشکل کامل فإن  أطمهالطالب يف تجمع 

% من مقاعد 7وتجمعي خربة الجوز والکرامة من کل مدارس % من مقاعد الطالب يف 6قاح تالفة بشکل کامل وتحتاج الستبدال، 

 تالفة بشکل کامل وتحتاج الستبدال. أطمهالطالب يف مدارس تجمع 

 ثالثًا: احتیاج املقاعد
بلغ احتیاج مدارس مخیمات أثناء جمع البیانات من املدارس قام الباحثون باالستفسار عن عدد املقاعد التي تحتاجها کل مدرسة، 

مقعد) من مجموع  428(% 28، وقد بلغت النسبة أطمهکانت أکبر نسبة احتیاج ملقاعد الطالب يف تجمع  ،ًامقعد 1,556الشمال 

ال تحتوي مقاعد للطالب ویتلقی الطالب  أطمهیذکر وجود ثالث مدارس ضمن تجمع والتي تحتاجها مدارس املخیمات،  املقاعد

  تعلیمهم ضمن هذه املدارس وهم جالسون یلع األرض.

 یلع مستوى التجمع –املدارس يف املخیمات من املقاعد  احتیاجعدد ونسبة  :(23) شکل
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یلع مستوى التجمع-نسب املقاعد بحسب حالتها
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 ةیوسائل التدفئة واملعدات الداعمة للعملیة التعلیم: رابعًا

مدرسة) من مجموع مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملتها الدراسة تحتاج وسائل تدفئة  43% (60أظهرت نتائج الدراسة أن 

 مدرسة) تحتاج أجهزة حاسوب. 69% (96مدرسة) تحتاج ألواح،  44% (61مدرسة) تحتاج طابعات،  63(% 88(صوبیات)، 

 تجهیزات إلی: نسبة املدارس التي تحتاج (24) شکل

 

 
تعتمد املدارس يف سوریة یلع املدافئ التي تعمل باستخدام مادة املازوت لتدفئة الصفوف، وهي مدافئ بدائیة تعتمد یلع 

احتراق املازوت داخل املدفئة لتولید الحرارة، یتم وضع مدفأة يف منتصف کل غرفة صفیة، وبالرغم من استخدام مدافئ الحطب 

ئمة للبیئة التعلیمیة، حیث أن حجم االنبعاثات الناتجة عن احتراق الحطب کبیر جدًا وقد يف بعض املخیمات إال أنها تعد غیر مال

مدفأة، وقد کانت أیلع نسبة  397یسبب األذى لألطفال، بلغ عدد املدافئ التي تحتاجها املدارس العاملة التي شملها التقییم 

مدفأة، یجدر التنویه هنا إلی  185تحتاجها املدارس هناك  املدافئ التيعدد لالحتیاج يف مدارس تجمع باب السالمة وقد بلغ 

 65إلی  تحتاج والتي أطمهباملرتبة الثانیة مدارس تجمع  تصفیة باملدافئ، جاءالغرف اإلداریة وغرف األنشطة الالحاجة لتزوید 

 مدفأة.
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یلع مستوى التجمع-أعداد التجهیزات التي تحتاجها املدارس
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رة، کما تعتبر السبورة الوسیلة التعلیمیة يف ظل النقص الحاد بالکتب املدرسیة یضطر املدرسون لکتابة الدرس کامالً یلع السبو

س مخیمات الشمال السوري التي عملیة التعلیمة، بلغ احتیاج مدارالوحیدة واألکثر فعالیة يف ظل انعدام کافة الوسائل الداعمة لل

سبورة، جاء  63 الکرامة وقد بلغت تجمع سبورة، ترکزت أکبر نسبة لالحتیاج يف 207شملها التقییم للسبورات (ألواح الصفوف) 

 سبورة. 60وقد بلغ االحتیاج هناك  أطمه تجمع باملرتبة الثانیة

تستخدم أجهزة الحاسوب يف مدارس سوریة ألغراض إداریة من قبل الطاقم اإلداري والتدریسي، حیث یتراوح عدد الحواسیب التي 

ضمن قاعات الحاسوب، ویتراوح عدد الحواسیب میة یحواسیب يف کل مدرسة، وألغراض تعل 5 -3یتم استخدامها لهذا الغرض بین 

حاسوب بحسب حجم القاعة، ویبدأ تعلیم مادة تقنیات الحاسوب يف الحلقة الثانیة من مرحلة التعلیم  20 -16يف کل قاعة بین 

، وقد جهاز حاسوب 161األساسي. بلغ عدد أجهزة الحاسوب التي تحتاجها مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم 

 حاسوب. 41کانت أیلع نسبة لالحتیاج يف مدارس تجمع الکرامة، حیث بلغ عدد الحواسیب التي تحتاجها هذه املدارس 

 وقود التدفئة خامسًا:
لیتر سنویًا، وکانت  319,200بلغ احتیاج مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملتها الدراسة من مادة املازوت لعام دراسي کامل 

لیتر مازوت) من مجموع  94,200% (30لالحتیاج ضمن مدارس تجمع باب السالمة، حیث بلغت نسبة االحتیاج هناك  أیلع نسبة

 خیمات.املاالحتیاج من مادة املازوت ملدارس 

 یلع مستوى التجمع –(لیتر)  التدفئة لوقود املخیمات يف املدارس احتیاج بة: عدد ونس(25) شکل
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شهر أیلول/ سبتمبر وینتهي يف شهر حزیران/ یونیو وتکون معظم أیام الدوام املدرسي يف  يفیبدأ العام الدراسي يف سوریة 

یتم تشغیل املدافئ  .فصل الشتاء، یتمیز هذا الفصل يف سوریة بشدة برودته وهطول األمطار وتساقط الثلوج فیه بشکل مستمر

یبلغ متوسط احتیاج کل مدفأة من مادة املازوت و األقل خالل العام الدراسي الواحد، ضمن املدارس يف سوریة أربعة أشهر یلع

 .لیتر یومیًا 5

 

 استطالع رأي الطالب: .2

 ؟هل تناولت وجبة طعام خفیفة قبل قدومك للمدرسة/ هل تناولت وجبة طعام يف املدرسة

فیما إذا کانوا قد تناولوا وجبة طعام خفیفة (فطور) قبل قدومهم للمدرسة،  همتم سؤال18من خالل استطالعات رأي الطالب 

طالب) من الطالب الذین تم استطالع  191% (82أفاد  وکذلك تم سؤالهم إذا کانوا یتناولون وجبة طعام خفیفة يف املدرسة.

ا أنهم لم یتناولوا وجبة طعام قبل طالب) أفادو 42% (18آرائهم بأنهم تناولوا وجبة طعام خفیفة قبل قدومهم للمدرسة، 

 قدومهم للمدرسة.

طالب) من الطالب الذین تم استطالع آرائهم أنهم یحضرون الطعام  93% (40فیما یخص تناول الطعام يف املدرسة، أفاد 

 7% (3طالب) ال یتناولون الطعام يف املدرسة،  133% (57معهم من املنزل (یتناولون وجبة طعام خفیفة يف املدرسة)، 

 طالب) یقومون بشراء الطعام يف املدرسة.

 

 2 الطالب استطالع: (26) شکل

 

 

                                                           
تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل  6طالبًا ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  233تم اجراء استطالعات رأي مع  18

 الذین تم استطالع آرائهم.% من الطالب 46اإلناث 
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 واملناهج املراحل الدراسیة: سادسالقسم ال

 أوًال: املراحل الدراسیة
س الحلقة األولی فقط من تدرّ الشمال السوري التي شملها التقییم مخیماتمدرسة) من مدارس  5% (7أظهرت نتائج الدراسة أن 

مدرسة) تدرس  9% (13مدرسة) تدرس الحلقتین األولی والثانیة من مرحلة التعلیم األساسي،  54% (75مرحلة التعلیم األساسي، 

 مدرسة) تدرس الحلقة الثانیة من مرحلة التعلیم األساسي واملرحلة الثانویة. 4% (6کافة املراحل، 

 الدراسیة املراحلونسبة املدارس حسب  عدد: (27) شکل

 

من مرحلتین، مرحلة التعلیم األساسي  اسیة هناكتتکون املراحل الدرسنوات، و 6یبدأ األطفال يف سوریة بارتیاد املدارس يف سن 

األول حتی من الصف من ولی األحلقة تمتد ال، تعلیمیتین حلقتین تحتوي مرحلة التعلیم األساسي یلعومرحلة التعلیم الثانوي، 

، تتکون مرحلة التعلیم الثانوي من ثالث سنوات دراسیة ثانیة من الصف الخامس حتی الصف التاسعالحلقة وتمتد الالصف الرابع، 

 .و ما یعرف يف سوریة بالبکالوریاتمتد من الصف العاشر حتی الصف الثاني عشر أ

األطفال بحسب األعمار إن الوضع السلیم لسیر العملیة التعلیمیة یفرض الفصل بین املراحل التدریسیة، حیث أن الفصل بین 

واملراحل التدریسیة املختلفة یجنب األطفال التنمر من زمالئهم األکبر سنًا، والذي قد ینعکس یلع شخصیات األطفال وقدرتهم 

، تدرس هذه املدارس الحلقة األولی من حل الدراسیةامدرسة) فقط من مدارس املخیمات تفصل بین املر 5% (7یلع التعلم، 

 ، بسمة أمل يف تجمع قاح،أطمهلصمود يف تجمع باب السالمة، التنمیة يف تجمع األساسي وهي مدارس ا مرحلة التعلیم

 .اتحة واإلبداع العلمي يف تجمع خربة الجوزالف
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 استطالع رأي املدرسین: .3

 هل یعاني الطالب األقل عمرًا من مضایقات الطالب األکبر عمرًا نتیجة وجود طالب ال تتناسب أعمارهم مع

 :)مراحلهم الدراسیة (تنمر األطفال

الذین تم استطالع آرائهم ضمن مدارس املخیمات أن الطالب یعانون من 19مدرسین) من مجموع املدرسین  106% (46أفاد 

 مدرسًا) أفادوا بأن الطالب ال یعانون من هذه الظاهرة. 123% (54تنمر الطالب األکبر سنًا، 

 

 : استطالع املدرّسین (28) شکل

 

 
 

 خالل العام الفائت ًا: النسبة التي تمَّ تدریسها من املنهاجثانی
تعکس النسبة التي یتم تدریسها من املنهاج املقرر للطالب والذي یخولهم تجاوز املرحلة الدراسیة أحد أشکال الجدوى من 

التربیة، ولکنها ال تعکس بشکل حقیقي العملیة التعلیمیة، وتعبر عن التزام املدرسین بالخطة السنویة املقررة من مدیریات 

% 75مدرسة) من مجموع مدارس املخیمات قد أتمت أکثر من  56% (78املستوى الفعلي للطالب، أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 

% 4، رراملق % من املنهاج75 -%50رس) قد أتمت بین امد 10% (14من املنهاج الدراسي املقرر للطالب خالل العام الدراسي الفائت، 

نهاج الدراسي % فقط من امل25) قد أتمت أقل من ارسمد 3% (4، کذلك اج املقرر% من املنه50 -%25) قد أتمت بین ارسمد 3(

 .املقرر

                                                           
تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث  6مدرس یلع رأس عملهم يف مدارس مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  229تم اجراء استطالعات رأي مع  19

 % من املدرسین الذین تم استطالع آرائهم.44
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 املنهاج من تدریسها یتم التي النسبة حسب املدارس ونسبة عدد: (29) شکل

 

 
من املنهاج الدراسي املقرر، وهي % 25أقل من جموع مدارس املخیمات قد أتمت رس) من مامد 3% (4ن من خالل الدراسة أن تبیّ

رس) امد 3% (4مدرسة اإلبداع العلمي يف تجمع خربة الجوز. ومدرسة زوغرة يف تجمع جرابلس، مدرسة املیدان يف تجمع قاح، 

مدرسة  و ،2و 1براعم الشهداء امدرستوهي  % من املنهاج الدراسي املقرر،50 -%25من مجموع مدارس املخیمات قد أتمت بین 

تدریسها ضمن هذه املدارس هو  کان السبب الرئیسي وراء النسبة القلیلة من املنهاج التي تمّ  ،يف تجمع الکرامة الشهید صالح

ي أجر، غیاب الدعم عن هذه املدارس، مما أدى إلی عدم التزام املدرسین بالعملیة التعلیمیة، حیث یعمل کافة املدرسین بدون أ

وکذلك ال تحتوي املدارس یلع املقومات األساسیة کوقود التدفئة والکتب والقرطاسیة مما یؤدي لعدم التزام الطالب بالدوام 

حیث لم تتلق مدرسة الشهید صالح دعمًا من أي جهة منذ ما یزید عن عامین، کذلك  املدرسي وخصوصًا يف أیام الشتاء الباردة.

یخص مدرسة اإلبداع العلمي فقد تم افتتاحها يف یما األمر فإن جمیع املدارس املذکورة لم تکن مدعومة خالل العام الفائت، ف

ملنهاج، إن النسب املتفاوتة مما قد أتمه طالب ء صغیر من االفصل الثاني من العام الدراسي الفائت مما أدى إلی تدریس جز

ر الحاجة املاسة لوجود تقییمات خارجیة تقدر الجدوى الحقیقیة من العملیة املخیمات من املناهج الدراسیة املقررة یظه

 .20EGRA/EGMAالتعلیمیة کتقییم القراءة والریاضیات للصفوف املبتدئة 

 

 :هالياستطالع رأي األ .4

 ؟ة يف الوقت الراهن بشکل أفضلی، هل تسیر العملیة التعلیم2011علیم قبل عام باملقارنة مع الت

% 43، أفاد 2011عن رأیهم بسیر العملیة التعلیمة يف الوقت الراهن باملقارنة مع التعلیم قبل عام 21 هالياستطالع آراء األ تمّ

) أفادوا أن التعلیم ولي أمر 50% (23، کان أفضل، 2011الذین تم استطالع آرائهم أن التعلیم قبل عام  األهالي) من ولي أمر 94(

  .) کانت إجابتهم ال أعلمولي أمر 75% (34يف الوقت الراهن أفضل، 

 
 

                                                           
20 EGRA (Early Grade Reading Assessment)  للصفوف املبکرةتقییم القراءة 

 EGMA (Early Grade Math Assessment) تقییم الحساب للصفوف املبکرة 
% من األشخاص 40تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث  6شخصًا لدیهم أطفال يف سنّ املدرسة، توزعوا ضمن  219تم اجراء استطالعات رأي مع  21

 الذین تم استطالع آرائهم.
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  يهال: استطالع األ(30) شکل

 

 
 ًا: وصول الطالب للمرحلة الحالیةثالث

% من 8من الطالب تواجدوا يف مراحلهم الحالیة من خالل إتمام املرحلة الدراسیة السابقة بنجاح، % 79تبین من خالل الدراسة أن 

 % تم ترفیعهم ملراحلهم الحالیة بعد استنفاذ سنوات الرسوب.3% سجلوا ألول مرة يف مراحلهم الحالیة، 10خالل سبر املعلومات، 

 الحالي الصف إلی الوصول آلیة حسب الطالب نسبة: (31) شکل

 

94

75

50
43%

34%

23%

نسب املدرسین بحسب رأیهم بالوضع التعلیمي الحالي/أعداد

2011باملقارنة مع التعلیم قبل 

کان أفضل2011کان التعلیم قبل 

الأعلم

ضلنعم، التعلیم يف الوقت الحالي یسیر بشکل أف

55% 45% 51% 42%

100%
27% 40% 21% 27%

79%

18% 15% 28% 31% 21%

أطمه الرحمة الکرامة خربة الجوز باب السالمة جرابلس

إدلب حلب

یلع مستوى التجمع، 2011نسب املدرسین بحسب رأیهم بالوضع التعلیمي الحالي باملقارنة مع التعلیم قبل /أعداد
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8%

79%

استنفاذ سنوات الرسوب
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نجاح
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یلع مستوى التجمع-نسبة الطالب حسب آلیة وصولهم للصفوف الحالیة



 

Page | 38   

 

وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
يف نهایة العام الدراسي یخضع الطالب لالمتحان النهائي للمنهاج املقرر، وبتجاوز هذا االمتحان یکون الطالب قد نجح وانتقل 

% من مجموع آلیات تواجد الطالب ضمن الصفوف الحالیة يف املدارس العاملة التي 79للمرحلة الدراسیة األیلع، شکل النجاح 

عض الحاالت ونتیجة رسوب الطالب لعدة سنوات متتالیة یتم نقلهم ملرحلة دراسیة أیلع الستنفاذ سنوات شملها التقییم.  يف ب

الرسوب، وتستخدم هذه الطریقة لتجنب وجود أطفال بأعمار متفاوتة يف نفس الصف، حیث أن إلزامیة التعلیم تمنع إخراج 

لم تتوفر صفوف خاصة للطالب املتأخرین دراسیًا قبل األحداث  األطفال الذین یرسبون عدة سنوات متتالیة من املدرسة، وکذلك

الدائرة، وباملقابل إن تواجدهم مع أطفال أقل سنًا يف نفس الصفوف قد یؤدي إلی تأخر مستواهم التعلیمي وانتشار ظواهر 

الطالب موع آلیات تواجد % من مج3سوب شکل استنفاذ سنوات الر .لتنمرعرض األطفال األقل سنًا لتنفسیة سلبیة لدیهم، کما ی

 التي شملها التقییم. ضمن الصفوف الحالیة يف مدارس املخیمات

مع بدء الحرب يف سوریة ظهرت عدة عوامل فرضت استخدام آلیات جدیدة لتقدیر املراحل الدراسیة للطالب، من هذه العوامل 

املدارس لعدة سنوات، عدم توفر وثائق ثبوتیة للطالب، س لفترات طویلة، توقف رحرکات النزوح املتکررة، انقطاع الطالب عن املدا

وقد کان سبر املعلومات من أهم اآللیات الفعالة التي یلجأ إلیها القائمون یلع العملیة التعلیمیة لتحدید املرحلة الدراسیة التي 

ات سریعة للطالب لتحدید تتناسب مع املستوى التعلیمي للطالب، حیث یقوم مجموعة من املدرسین املختصین بإجراء اختبار

التي  الطالب ضمن الصفوف الحالیة يف مدارس املخیمات % من مجموع آلیات تواجد8ل سبر املعلومات ي، وقد شکّممستواه العل

شملها التقییم. يف بعض املدارس یتم اتباع آلیة التسجیل ألول مرة يف تحدید مرحلة التعلیم الحالي دون إخضاع الطالب ألي 

مي أو النظر يف األوراق الثبوتیة له، یعتبر التسجیل ألول مرة من اآللیات األکثر خطورة یلع سیر لمعرفة مستواه الع اختبار أو

التي  الطالب ضمن الصفوف الحالیة يف مدارس املخیمات% من مجموع آلیات تواجد 10میة بشکل سلیم وقد شکل یالعملیة التعل

 شملها التقییم.

 

 املدرسین:استطالع رأي  .5

 ؟ميلبرأیك ما هي النسبة من طالبك الذین تتناسب مراحلهم الدراسیة الحالیة مع مستواهم الع

تم االستفسار عن نسبة الطالب الذین تتناسب مراحلهم الدراسیة 22من خالل استطالعات الرأي التي أجریت مع املعلمین 

، کانت أیلع نسبة للطالب الذین تتناسب التجمعاب متوسطات النسب یلع مستوى ي، تم حسممع مستواهم العل

% من الطالب، فیما کانت أقل نسبة 80مستویاتهم العلمیة مع مراحلهم الدراسیة يف مدارس تجمع جرابلس حیث بلغت 

 % من الطالب.58وقد بلغت  أطمهللطالب الذین تتناسب مستویاتهم العلمیة مع مراحلهم الدراسیة يف مدارس تجمع 

 

 : استطالع املدرّسین (32) شکل

 

                                                           
تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل  6مدرس یلع رأس عملهم يف مدارس مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  229استطالعات رأي مع تم اجراء  22

 % من املدرسین الذین تم استطالع آرائهم.44اإلناث 

%58
%74

%61 %63
%79 %80

أطمه الرحمة الکرامة خربة الجوز باب السالمة جرابلس

إدلب حلب

یلع مستوى التجمع-متوسطات نسب الطالب الذین تتناسب أعمارهم مع مراحلهم الدراسیة من وجهة نظر املدرسین
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 :استطالع رأي املدرسین .6

 ؟ات سیئة يف املدرسة باستمرارکیف تتعامل مع الطالب الذین یحصلون یلع عالم

جراؤها مع املدرسین تم االستفسار عن اآللیات التي یتبعونها للتعامل مع الطالب الذین إيف استطالعات الرأي التي تم 

% من اآللیات املتبعة هي تنبیه الطالب شفویًا ومحاولة التواصل 26یحصلون یلع عالمات سیئة يف املدرسة بشکل مستمر، 

محاولة الترکیز یلع الطالب الذین یحصلون  ونسا املدرّ% من اآللیات التي اتبعه25مع أولیاء األمور إلعالمهم بتقییم أبنائهم، 

% من اآللیات هي تکلیف الطالب الذین یحصلون یلع درجات متدنیة بوظائف 15یلع درجات متدنیة وتحفیزهم باستمرار، 

 منزلیة إضافیة.

 

 : استطالع املدرّسین (33) شکل

 
 رابعًا: مصادر الکتب املدرسیة

% من مجموع الکتب التي یتم استخدامها ضمن مدارس املخیمات، يف حین 55شکلت التربیة التابعة لحکومة املعارضة مصدرًا لـ 

% من مجموع الکتب املستخدمة، شکلت املنظمات املحلیة 38شکلت الکتب املستعملة (کتب تم إعادتها من الطالب) نسبة 

 % من مجموع الکتب املستخدمة.4مصدرًا لـ 

 : نسبة مصادر الکتب املدرسیة(34) شکل
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یلع مستوى التجمع-متوسط نسب مصادر الکتب
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التربیة التابعة لحکومة املعارضة

کتب تم إعادتها من الطالب
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"املنهج هو خطة عمل ملساعدة املتعلمین يف تحسین معرفتهم ومهاراتهم، ، املنهاج INEEیُعرِّف الحد األدنی ملعاییر التعلیم 

مل أهداف إنه ینطبق یلع برامج التعلیم الرسمي وغیر الرسمي، ویجب أن یکون مالئمًا ومتأقلمًا مع کل املتعلمین، إنه یش

% من الطالب يف مخیمات الشمال السوري، 99یَستَخدِم املنهاج السوري املعدل  ،ومستوى التعّلم، التقییمات، أسالیب التدریس"

حیث اعتمدت التربیة التابعة لحکومة املعارضة یلع املناهج السوریة املستخدمة قبل الحرب الدائرة کأساس ملناهجها 

تعدیالت یلع هذه املناهج باالعتماد یلع مدرسیین مختصین ذوي خبرة طویلة، شملت التعدیالت التدریسیة، و قامت بإجراء 

حذف بعض العبارات التي تمجد النظام السوري وأعالمه وتنقل معلومات مغلوطة، فیما تم الحفاظ یلع املحتوى العلمي 

ة) بدعم من منظمات دولیة بطباعة نسخ املناهج املعدلة قامت وزارة التربیة الحرة (التابعة لحکومة املعارض .للمناهج التدریسیة

حکومة املعارضة الدعم ها، ال تمتلك التربیة التابعة لع الوصول لها يف شمال سوریة وجنوبیوتوزیعها يف املناطق التي تستط

% 38املخیمات،  % فقط من الکتب ضمن مدارس55ة عدد کايف من نسخ الکتاب املدرسي، لهذا کانت مصدرًا لـاملناسب لطباع

میة املناسبة یمن الکتب هي مستعملة يف سنوات سابقة (کتب تم إعادتها من الطالب)، وال تعطي هذه الکتب الجدوى التعل

ها، يف الکتب املستعملة الطالب حلَّ ي یلع تمارین یحتاجوخصوصًا کتب النشاط املدرسي، حیث تحتوي کتب النشاط املدرس

ه، کانت وت يف السنوات السابقة مما یحرم الطالب الذین یمتلکون کتب مستعلمة من تطبیق ما تعلمتکون هذه التمارین قد حُلّ

% من الکتب يف مدرسة املیدان 50أیلع نسبة الستخدام الکتب املستعلة يف تجمع خربة الجوز تالها تجمع الکرامة ثم الرحمة. 

دعمت هذه املدرسة لفترة قصیرة، إن جمیع الکتب التي تم  التابعة لتجمع قاح کانت مقدمة يف وقت سابق من منظمة دولیة

کتب مصدرها التربیة التابعة  % فقط من الطالب يف مدارس تجمع الکرامة7ذکرها تحتوي املنهاج السوري املعدّل، فیما استخدم 

د األدنی ملعاییر التعلیم یؤکد الح ة من املنهاج هناك.یاستخدام هذه الکتب نتیجة عدم تواجد نسخ کاف للنظام السوري، وتمّ 

INEE ،ّیتم تأمین مواد کافیة للتدریس والتعلیم ویتم شراؤها یلع ما یلي  یلع تأمین الکتب يف بدایة العام الدراسي حیث نص"

 محلیًا، وذلك بطریقة مناسبة ذات إطار زمني".

 استطالع رأي األهالي: .7
 ؟ما نوع املنهاج الذي ترغب أن یدرسهُ أوالدك

ولي أمر طالب) من مجموع  215% (98أفاد  .عن نوع املنهاج الذي یرغبون أن یدرسه أطفالهم23تم استطالع آراء األهالي 

ولي أمر طالب) یرغبون  2% (1منهاج النظام السوري املعدّل،  األهالي الذین تم استطالع آرائهم أنهم یرغبون أن یدرس أوالدهم

 ولي أمر طالب) یرغبون أن یدرس أوالدهم منهاج تنظیم الدولة اإلسالمیة. 2% (1ري، أن یدرس أوالدهم منهاج النظام السو

 

   هالي: استطالع األ(35) شکل

 
 
 
 
 

                                                           
% من األشخاص 40افظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث تجمعات يف مح 6شخصًا لدیهم أطفال يف سنّ املدرسة، توزعوا ضمن  219تم اجراء استطالعات رأي مع  23

 الذین تم استطالع آرائهم

2 2 215

1% 1%

98%

منهاج الدولة االسالمیة منهاج النظام السوري منهاج / منهاج النظام السوري املعدّل

حکومة املعارضة

نسب األهالي بحسب نوع املنهاج التي ترغبون أن یدرسها أوالدهم/أعداد
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 خامسًا: احتیاج الکتب املدرسیة

نسخة منهاج مدرسي، ویتراوح عدد  10,358بلغ مجموع احتیاج الطالب من نسخ املنهاج املدرسي ضمن مخیمات الشمال السوري 

 کتاب بحسب املرحلة الدراسیة. 11 -1لواحدة من املنهاج بین املدرسیة ضمن النسخة ا الکتب

 التجمع مستوىیلع  –: عدد ونسبة احتیاج املدارس يف املخیمات للکتب (36) شکل

 
التي شملها التقییم من خالل حساب  النسخ التي یحتاجها الطالب ضمن املدارس يف مخیمات الشمال السوريحساب عدد  تمّ

يف املدارس، وقد تم  الل العام الدراسي)الجدیدة (التي تم توزیعها خ الفرق بین عدد الطالب امللتحقین ونسخ املنهاج املتوفرة

 يف املستعملةنسخ التي تقدیمها من مدیریة التربیة الحرة واملنظمات فقط، ولم تحسب الکتب تطبیق هذه العملیة یلع ال

بلغ مجموع احتیاج الطالب من نسخ املنهاج املدرسي ضمن مخیمات الشمال ، وقت سابق (الکتب التي تمت إعادتها من الطالب)

 3,788% (37حیث بلغت هناك  کانت أیلع نسبة لالحتیاج يف مدارس تجمع باب السالمةونسخة منهاج مدرسي،  10,358السوري 

% 32بنسبة  أطمه ملرتبة الثانیة مدارس تجمعاج التي تحتاجها املدارس، جاء بانسخة منهاج مدرسي) من مجموع نسخ املنه

 نسخة منهاج). 3,289(

 

 سین:استطالع رأي املدّر .8

 ؟نسخًا کاملة من املنهاج املدرسي ما هي النسبة التقدیریة لطالبك الذین یمتلکون

تم االستفسار عن نسبة طالبهم الذین یمتلکون نسخًا کاملة من املنهاج، تم حسب 24من خالل استطالع رأي املدرسین 

ن أن أقل نسبة للطالب الذین یمتلکون نسخ بتقدیرها یلع مستوى التجمع، تبیّاملدرسون متوسطات النسب التي قام 

% فقط من الطالب من وجهة نظر املدرسین 50املنهاج يف مدارس تجمع الکرامة، وقد بلغت نسبتهم هناك  من کاملة

 یمتلکون نسخ کاملة من املنهاج املدرسي.الذین 

 4: استطالع املدرّسین (37) شکل

 
 

                                                           
تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل  6مدرس یلع رأس عملهم يف مدارس مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  229تم اجراء استطالعات رأي مع  24

 % من املدرسین الذین تم استطالع آرائهم.44اإلناث 
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یلع مستوى التجمع-متوسط نسب الطالب الذین یمتلکون نسخ منهاج کاملة من وجهة نظر املدرسین
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 استطالع رأي املدرسین: .9

 ؟کیف تتعامل مع نقص املنهاج املدرسي ضمن الغرفة الصفیة

تم االستفسار عن آلیات التعامل مع نقص عدد کتب املنهاج املدرسي ضمن الغرفة 25من خالل استطالع رأي املدرسین 

شراك أکثر من طالب بنسخة کتاب واحدة وقد تصدرت بنسبة إکثر استخدامًا من قبل املدرسین هي الصفیة، کانت اآللیة األ

%، جاء باملرتبة الثالثة 33بة الدرس کامالً یلع السبورة وقد تصدر بنسبة جاء باملرتبة الثانیة کتا .% من مجموع اآللیات46

، انتشرت آلیات أخرى للتعامل مع النقص يف عدد کتب املنهاج املدرسي %17 بنسبة األخرىکتب من الغرف الصفیة استعارة 

 ترهم بشکل مسبق.سون من التالمیذ کتابة الدروس یلع دفا% من أبرز هذه اآللیات أن یطلب املدر2ّبنسبة 

 

 : استطالع املدرّسین  (38) شکل

 
 القسم السابع: الطالب

 أوًال: أعداد الطالب
طالبة) من  17,666% (52اإلناث  تلطالب وطالبة، شکّ 34,139بلغ عدد الطالب يف مخیمات الشمال السوري التي شملتها الدراسة 

 مجموع الطالب.طالب) من  16,437% (48ل الذکور مجموع الطالب، فیما شکّ

  الجنس حسب الطالب ونسبة عدد: (39) شکل

 

                                                           
تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل  6مدرس یلع رأس عملهم يف مدارس مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  229استطالعات رأي مع تم اجراء  25

 % من املدرسین الذین تم استطالع آرائهم.44اإلناث 
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  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
طالب/ة) من مجموع الطالب يف  10,726% (31ع باب السالمة حیث بلغت نسبتهم طالب يف مدارس تجمّمن التواجد أکبر عدد 

ل الذکور طالبة) من مجموع الطالب، فیما شکّ 5,580% (52اإلناث  تمدرسة، شکلّ 12مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  مدارس

طالب/ة) من مجموع  1,200% (4تواجد أقل عدد للطالب يف مدرسة تجمع جرابلس حیث بلغت نسبتهم  .طالب) %5,146 (48

رة، تبلغ نسبة فقط ضمن مخیم زوغ ةرس مخیمات الشمال السوري، یداوم جمیع هؤالء الطالب يف مدرسة واحداالطالب يف مد

 طالب). 520% (43بلغ نسبة الذکور طالبة) فیما ت 680% (57اإلناث 

 ثانیًا: الشرائح العمریة للطالب
سنة النسبة األکبر من الطالب ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها  11إلی  6لت الشریحة العمریة للطالب من شکّ

لب وطالبة) من العدد الکلي للطالب من الجنسین ضمن املدارس املقیمة، وقد طا 27,101% (80التقییم، حیث بلغت نسبتهم 

إلی  12طالبة). بلغت نسبة الطالب من الجنسین للشریحة العمریة من  13,945% (41بلغت نسبة اإلناث من الشریحة العمریة ذاتها 

 1,148% (4سنة  18إلی  16یحة العمریة من طالب وطالبة). يف حین بلغت نسبة الطالب من الجنسین للشر 5,890% (17سنة  15

 طالب وطالبة)

  العمر وحسب الجنس حسب الطالب ونسبة عدد: (40) شکل

 

 
یعکس تقسیم الطالب حسب الشرائح أحد أشکال تسرب الطالب، حیث أظهرت نتائج الدراسة انخفاض نسبة الطالب ضمن 

املراحل التعلیمیة املتقدمة، بالرغم من توجه بعض طالب املراحل التعلیمیة املتقدمة للتعلم يف مدارس خارج املخیمات تبقی 

مرتفعة. حیث یضطر طالب املراحل املتقدمة لقطع مسافات تصل يف بعض نسبة تسرب الطالب من هذه املراحل التعلیمیة 

کیلو متر للوصول إلی املدارس اإلعدادیة أو الثانویة يف القرى املجاورة، ویتم قطع هذه املسافات مشیًا یلع األقدام،  2األحیان إلی 

الثانویة للتوجه إلی املدن القریبة للتعلم،  لم یتواجد يف تجمعي جرابلس وسلقین مدارس ثانویة، ویضطر جمیع طالب املرحلة

فیما تواجدت يف تجمعات باب السالمة والکرامة عدد قلیل من الصفوف تدرّس املرحلة الثانویة، ویضطر القسم األکبر من طالب 

 املرحلة الثانویة للتوجه ملدارس خارج املخیم للتعّلم.
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41% 39% 9% 8% 2% 2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

11-6اناث  11-6ذکور  15-12اناث  15-12ذکور  18-16اناث  18-16ذکور 

76%

75%

75%

73%

81%

83%

67%

75%

64%

66%

83%

85%

86%

88%

72%

72%

19%
19%
18%

21%
17%
16%

23%
17%

36%
34%

10%
10%

13%
12%

28%
28%

5%
6%
6%
7%

2%
1%

10%
8%

7%
4%
1%
0%

اناث
ذکور
اناث
ذکور
اناث
ذکور
اناث
ذکور
اناث
ذکور
اناث
ذکور
اناث
ذکور
اناث
ذکور

مه
ط

أ
مة

رح
ال

مة
کرا

ال

ة 
خرب وز
لج

ا
ین

لق
س

اح
ق

ب 
با

مة
سال

ال
س

ابل
جر

ب
دل

إ
ب

حل

یلع مستوى التجمع-نسبة الطالب حسب الجنس وحسب العمر

6-11 12-15 16-18



 

Page | 44   

 

وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 

 استطالع رأي األهالي .10
 ؟بانتظام (دوام مدرسي)هل یلتحق أطفالك باملدرسة 

الذین تم استطالع آرائهم أن 26شخص) من بین األهالي  115% (53تم سؤال األهالي عن التحاق أطفالهم باملدارس، أفاد 

شخص) أفادوا أن األطفال يف مراحل التعلیم األولی فقط یذهبون إلی  53% (24جمیع أوالدهم یذهبون إلی املدارس، 

شخص) أفادوا أن املراحل االنتقالیة فقط یذهبون  20% (9أفادوا أن الذکور فقط یذهبون للمدارس، شخص)  21% (10املدارس، 

للمدارس يف حین ال یذهب طالب شهادتي اإلعداد والثانوي، أفاد شخص واحد أن اإلناث من أوالده فقط یذهبون للمدارس، 

 ص) أفادوا أن أوالدهم ال یذهبون للمدارس.اشخأ %9 (4

 

  األهالي استطالع :(41) شکل

 

 

                                                           
% من األشخاص 40افظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث تجمعات يف مح 6شخصًا لدیهم أطفال يف سنّ املدرسة، توزعوا ضمن  219تم اجراء استطالعات رأي مع  26

 الذین تم استطالع آرائهم.
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  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 

 ثالثًا: نوع املدارس بحسب الفصل بین الجنسین
تم الفصل فیها بین الجنسین، ال ی املقیّمةلسوري مدرسة) من مجموع مدارس مخیمات الشمال ا 48% (67أظهرت نتائج الدراسة أن 

مدرسة) یتم فیها الفصل بین الجنسین بحسب فترات الدوام الصباحیة واملسائیة (تخصص فترة دوام للذکور وفترة أخرى  %19 (26

 مدارس) مخصصة لجنس واحد من الطالب (یتم الفصل فیها بین الجنسین). 5% (7لإلناث)، 

 : عدد ونسبة املدارس حسب الفصل بین الجنسین(42) شکل

 
کان الفصل بین جنسي الطالب یبدأ يف املرحلة اإلعدادیة يف القسم األکبر من املدارس، حیث تکون قبل الحرب يف سوریة 

) مختلطة، يف حین تکون املراحل اإلعدادیة والثانویة مفصولة بحسب جنس الطالب، 6حتی  1املرحلة االبتدائیة (من الصف 

من املدارس والتي تکون بیوتها  ًاکبیر ًا تحتوي عددفتخصص مدارس لإلناث ومدارس أخرى للذکور. يف بعض القرى التي ال

الفصل یلع مستوى الصفوف فقط، فتتواجد صفوف مخصصة للذکور متباعدة تتواجد مدارس مختلطة لکافة املراحل، ویکون 

طالب عدادیة واحدة أو ثانویة واحدة وهذا ما یفسر وجود إ مدرسةوصفوف أخرى مخصصة لإلناث، وقد تحتوي بعض القرى یلع 

 من الجنسین ضمنها.

مدرسة) من مجموع مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملتها الدراسة ال یتم الفصل فیها  48% (67تبین من خالل الدراسة أن 

مدرسة) یتم فیها الفصل بین الجنسین بحسب فترات الدوام الصباحیة واملسائیة، حیث تخصص فترة دوام  19% (26بین الجنسین، 

شکل أسبوعي. ب املسائیةیلتحق بها الطالب الذکور فقط، ویلتحق بالفترة األخرى اإلناث، ویتم تبدیل الفترتین بین الصباحیة و

يف تجمع الکرامة،  2واألمل للبنات 1األمل للبنات ااث فقط، مدرستمدارس مخصصة لإلن 3تواجد ضمن مخیمات الشمال السوري 

للذکور فقط، مدرسة  تینمخصص تین، کما تواجد ضمن مخیمات الشمال السوري مدرسأطمهومدرسة عطاء للبنات يف تجمع 

 .أطمهللبنین يف تجمع  عطاءاألمل للبنین يف تجمع الکرامة، مدرسة 
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  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 املدارس رابعًا: توفر ریاض األطفال ضمن

مدرسة) من مجموع مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم ال تحتوي ریاض  63% (88أظهرت نتائج الدارسة أن 

 مدرسة) تحتوي یلع ریاض أطفال. 9% (13أطفال، 

 لألطفال ریاض وجود حسب املدارس ونسبة عدد: (43) شکل

 

 
 

 8و 0"هي العملیات التي من خاللها ینمّي األطفال بین عمر  تنمیة الطفولة املبکرة، INEE27ف الحد األدنی ملعاییر التعلیم یُعرّ

سنوات، صحتهم الجسدیة األمثل، والوعي العقلي، والثقة العاطفیة، والکفاءة االجتماعیة والجهوزیة للتعّلم. یتم دعم هذه 

لغذاء، املیاه والصرف الصحي، النظافة الشخصیة، العملیات عبر سیاسات اجتماعیة ومادیة وبرمجة شاملة تضم خدمات الصحة، ا

التعلیم، وحمایة الطفل. یستفید کل األطفال والعائالت من برامج التعلیم العالیة الجودة، لکن املجموعات املحرومة هي التي 

مات من االنقطاع عن ، یعتبر سکان املخیمات من الفئات األکثر حرمانًا يف سوریة، ویعاني بعض أطفال املخیتستفید بشکل أکبر"

التعلیم لعدة سنوات متتالیة، وقد یتعرض القسم األکبر منهم إلی النزوح لعدة مرات، وعلیه یجب الترکیز یلع تنمیة الطفولة 

املبکرة لدى األطفال يف مخیمات الشمال السوري، وتفعیل برامج التعلیم ما قبل املدرسي (ریاض األطفال/ روضة) والتي عادةً ما 

مدارس تحتوي یلع ریاض أطفال،  9سنوات، تواجد يف مخیمات الشمال السوري  6سنوات حتی عمر  4 سوریة من عمر تبدأ يف

تحتوي بقیة املدارس  ، فیما الأطمهمدرسة يف تجمع  1مدرسة يف کل من تجمعي قاح وسلقین،  2مدارس يف تجمع الرحمة،  3

 مدرسة یلع ریاض لألطفال.   63والبالغ عددها 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27https://bit.ly/2Bs1bSZ 
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  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 : درجة االکتظاظ ضمن املدارسًاخامس

مدرسة ضمن مخیمات الشمال السوري یتناسب عدد الطالب فیها مع الطاقة االستیعابیة للمدرسة،  51أظهرت نتائج الدراسة أن 

 9% من الطالب ضمن املدرسة، 5مدرسة متوسطة االکتظاظ بالطالب حیث کان معدل زیادة الطالب عن الطاقة االستیعابیة  12

 % من الطالب ضمن املدرسة.24ل زیادة الطالب عن الطاقة االستیعابیة مدارس مکتظة جدًا حیث کان معدّ

 رس حسب درجات االکتظاظ ونسب تجاوز أعداد الطالب للطاقة االستیعابیةااملد عدد: (44) شکل

 

 
مساحات  یستخدم"یجب یلع مرافق التعلیم أن تصمم آخذة بعین االعتبار من ، INEE28بحسب الحد األدنی ملعاییر التعلیم 

، یجب یلع املساحات أن تکون مناسبة للجنس، العمر، القدرة الجسدیة واالعتبارات الثقافیة لکل خدمونهاالتعّلم، وکیف یست

إذا أمکن، لصفوف إضافیة إذا  املستخدمین، یجب وضع معیار محلي واقعي للحجم األقصی للصف، ویجب ترك مساحة کافیة،

 ازدادت نسبة االرتیاد، لتمکین التخفیض التدریجي يف استخدام دوامات متعددة".

ال یوجد معیار موحد لحجم املدارس أو الغرف الصفیة ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري، فبعض هذه املدارس تکون مجموعة 

یوانات) ویکون بعض هذه املدارس کرفانات، ويف حال کانت املدارس غرف من الخیم، وبعضها اآلخر یکون خیم کبیرة الحجم (ص

یة تختلف أحجامها من مخیم آلخر، هذا االختالف يف أحجام املدارس اضطرنا لسؤال مصادر املعلومات عن الطاقة تاسمن

يف فترة دوام واحدة، تبین من االستیعابیة للمدرسة يف فترة دوام واحدة، ومقارنة هذه الطاقة مع أعداد الطالب ضمن املدارس 

کانت متوسطة االکتظاظ بالطالب فیما کانت املدارس الثالثة املتبقیة مکتظة  ةمدارس يف تجمع باب السالم 9خالل الدراسة أن 

مدرسة فقط یلع فترة دوام واحدة  19مدرسة ضمن مخیمات الشمال السوري تحتوي فترتي دوام، فیما تحتوي  53جدًا. یذکر أن 

 یظهر الحاجة املاسة للبحث عن حلول مناسبة لتقلیل عدد الدوامات وجعل الطالب یلتحقون ضمن فترة دوام صباحیة واحدة.مما 

 
 
 
 
 

                                                           
28 https://bit.ly/2Bs1bSZ 

51

12 9

5% 24%

0%

50%

100%

0

20

40

60

متناسبة مع عدد الطالب متوسطة االکتظاظ مکتظة جدا

13
10

12 8 3

4

1

1
1

1

9

3 1 1 1 3

أطمه الرحمة الکرامة خربة الجوز سلقین قاح باب السالمة جرابلس

إدلب حلب

یلع مستوى التجمع-أعداد املدارس حسب درجات االکتظاظ



 

Page | 48   

 

وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 : مدى التزام الطالب بالدوام املدرسيسادسًا

املدرسي حیث طالب) من الطالب ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري یلتزمون بالدوام  32,846% (96أظهرت نتائج الدراسة أن 

طالبًا) یلتحقون أقل من أربعة أیام أسبوعیًا. یذکر استثناء  1,275% (4أنهم یلتحقون باملدرسة أربعة أیام أو أکثر أسبوعیًا، باملقابل 

سنوات (ما یعرف بریاض األطفال) من هذا القسم من الدراسة حیث من الصعب قیاس درجة التزامهم  5إلی  4الطالب من عمر 

 التعلیمیة.بالعملیة 

 باملدرسة سبوعيالطالب حسب عدد أیام االلتحاق األ ةنسبو عدد: )45( شکل 

بلغ عدد أیام الدوام املدرسي يف سوریة قبل األحداث الدائرة خمسة أیام أسبوعیًا، تبدأ بیوم األحد وتنتهي بیوم الخمیس، ی

املدارس يف سوریة وکذلك األمر يف مدارس املخیمات، یعکس مازالت العطلة األسبوعیة یومي الجمعة والسبت مطبقة بکافة 

هذا القسم مدى التزام الطالب بالعملیة التعلیمیة يف سوریة، وقدرة القائمین یلع العملیة التعلیمیة یلع ضبط الدوام ضمن 

الطالب أربعة أیام أو أکثر  % من95تبین من خالل الدراسة أن کافة مدارس مخیمات الشمال السوري التحق فیها أکثر من  .املدارس

% من طالب املدارس يف هذا التجمع التحقوا أقل من أربعة أیام أسبوعیًا، توزعت 20أسبوعیًا، باستثناء مدارس تجمع قاح، حیث أن 

 انرستن املدا، حیث لم تکن هات2واملیدان 1النسبة األکبر من هؤالء الطالب غیر امللتزمین بالدوام املدرسي يف مدرستي املیدان

مدعومتین يف فترة جمع البیانات مما أدى لعدم االلتزام الطالب والکادر التعلیمي هناك بالدوام املدرسي بالشکل املطلوب، ذکرت 

 مصادر املعلومات قیام أحد املنظمات السوریة بدعم هاتین املدرستین يف نهایة الفصل الثاني من العام الدراسي الفائت.

 :استطالع رأي األهالي .11

 ؟هل عبر لك أحد أطفالك بعدم رغبته بالذهاب للمدرسة

شخصًا) أنه لم یحدث  94% (43الطالب ما إذا کان أطفالهم یعبرون عدم الرغبة بالذهاب إلی املدرسة، أفاد 29تم سؤال أهالي 

عدم الرغبة بالذهاب  شخصًا) یعبّر أوالدهم أحیانًا عن 112% (51مطلقًا أن عبَّر أوالدهم عن عدم الرغبة بالذهاب للمدرسة، 

 شخصًا) یعبّر أوالدهم عن عدم الرغبة بالذهاب للمدرسة بشکل دائم. 13% (6للمدرسة، 

                                                           
% من األشخاص 40تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث  6شخصًا لدیهم أطفال يف سنّ املدرسة، توزعوا ضمن  219تم اجراء استطالعات رأي مع  29

 ین تم استطالع آرائهم.الذ
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 ياألهالاستطالع : )46( شکل 
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 استطالع رأي الطالب .12

 ؟ما هي أسباب التأخر الصباحي عن االلتحاق باملدرسة

طالبًا) من الطالب الذین تم استطالع  61% (34املدرسة، أفاد عن السبب الرئیسي للتأخر الصباحي عن 30تم سؤال الطالب 

طالبًا) تأخروا عن املدرسة ألن الطقس  45% (25آرائهم بأنهم تأخروا عن املدرسة ألنهم استیقظوا متأخرین يف ذلك الیوم، 

 طالبًا) تأخروا ألنهم کانوا مرضی. 36% (20کان سیئًا، 

  طالباستطالع ال: )47( شکل

 
 
 

                                                           
% من الطالب 46تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث  6طالبًا ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  233تم اجراء استطالعات رأي مع  30

 الذین تم استطالع آرائهم.
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 استطالع رأي الطالب .13

 ؟ما هي أسباب التغیب عن املدرسة

طالبًا) من الطالب الذین تم استطالع آرائهم بأنهم  122% (51تم سؤال الطالب عن السبب الرئیسي للتغیب عن املدرسة، أفاد 

طالبًا) تغیبوا ألنهم استیقظوا  24% (10طالبًا) تغیبوا ألن الطقس کان سیئًا جدًا،  40% (17تغیبوا عن املدرسة بسبب املرض، 

 طالبًا) تغیبوا ألنهم کانوا مضطرین للبقاء مع أحد أفراد العائلة. 20% (8متأخرین، 

  بطالاستطالع ال: )48( شکل

 
 

 راء املدرسةاستطالع رأي مد .14

 ؟دائم هل تمتلك املدرسة دفتر تفقد یومي لحضور الطالب، کیف یتم التعامل مع الطالب الذین یتغیبون بشکل 

 مدیر) من مجموع املدراء الذین تمّ  48% (94املدارس ما إذا کانت مدارسهم تمتلك دفتر تفقد یومي لحضور الطالب، أفاد 31تم سؤال مدراء 

 مدراء) أفادوا بعدم وجود دفاتر حضور للطالب. 3% (6استطالع آرائهم بوجود دفتر حضور یومي للطالب يف مدارسهم، 

الذین تم  املدراء) من مجموع یرمد 35% (73عن آلیات التعامل مع الطالب الذین یتغیبون عن املدرسة بشکل مستمر، أفاد  راءتم سؤال املد

) یقومون اءمدر 8% (17 األهالي،باإلضافة الی التواصل مع  استطالع آرائهم أنهم یقومون بتنبیه الطالب الذین یتغیبون بشکل مستمر شفویًا،

 مدراء) یکتفون بتنبه الطالب شفویًا. 5% (10بشکل مباشر،  أمور الطالب بالتواصل مع أولیاء

 

 ءاستطالع املدرا :)49( شکل

 

                                                           
% من 14تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث  6ي، توزعوا ضمن مدیر مدرسة ضمن مدارس مخیمات الشمال السور 51تم اجراء استطالعات رأي مع  31

 املدراء الذین تم استطالع آرائهم.
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 سادسًا: الصعوبات التي یواجها الطالب ضمن املدرسة
جاء يف مقدمة الصعوبات التي یواجهها الطالب يف الحصول یلع التعلیم السلیم ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري التي 

عمالة ثم شملتها الدراسة النقص يف املواد التعلیمیة والکتب والقرطاسیة، جاء يف املرتبة الثانیة واجب مساعدة الطفل ألسرته، 

 األطفال.

 ها الطالب ضمن املدرسةهي یواج: الصعوبات الت)2( دولج

نقص يف 

 القرطاسیة
 أسباب مادیة عمالة األطفال

صعوبة الوصول إلی 

 املدرسة
 املحافظة التجمع الظروف السیئة يف املدارس

 أطمه     

 الرحمة     

 الکرامة     

 خربة الجوز     

 سلقین     

 قاح     

باب      

 السالمة

 جرابلس     

  املجموع     

 
 صعوبة صغیرة  –صعوبة کبیرة 

تجمعات شملتها الدراسة،  8تجمعات من أصل  6ل نقص املواد التعلیمیة والکتب والقرطاسیة الصعوبة األولی ضمن مدارس شکّ

بنسخ املنهاج املدرسي، أفادت مصادر املعلومات بأن املدرسین یضطرون لکتابة الدرس کامالً یلع السبورة يف ظل النقص الحاد 

سون کما أبلغ املدرّ .وال یستطیع الکثیر من الطالب نسخ هذه الدروس یلع دفاترهم بسبب ضیق الوقت ضمن الحصة الدراسیة

یتطلب التعلیم السلیم توفیر الکتب املدرسیة بشکل مجاني لکافة الطالب وبأعداد نسخ  .عن اشتراك عدة طالب بکتاب واحد

% من الطالب کتب أنشطة صفیة مستعملة، حیث تحتوي هذه 38طالب ضمن املدارس العاملة، کما یستخدم تتناسب مع عدد ال

الکتب یلع تمارین یتوجب یلع الطالب اإلجابة عنها، ویلع اعتبار أن هذه الکتب مستعملة سابقًا تکون جمیع التمارین فیها قد 

 وى للطالب. تم اإلجابة عنها مسبقًا مما یجعل هذه الکتب عدیمة الجد

جاء يف املرتبة الثانیة واجب مساعدة الطفل ألسرته (عمالة األطفال)، حیث کانت عمالة األطفال الصعوبة األولی التي یواجهها 

طالب مدارس تجمعي سلقین وباب السالمة، وذکر العدید من األطفال أنهم یضطرون للتغیب أحیانًا للقیام ببعض األعمال التي 

ًا، من بین األسباب التي شکلت عائقًا أمام تلقي األطفال التعلیم السلیم عدم توفر الدخل واملال إلرسال تتطلب جهدًا جسدی

األطفال إلی املدرسة، ففي ظل تردي األوضاع املادیة للنازحین يف مخیمات الشمال السوري وانعدام الدخل لقسم کبیر منهم، 

قد یتجاوز عدد الطالب ضمن األسرة الواحدة  .تأمین مستلزمات التعلیم لطالبهمیترتب یلع أهالي الطالب دفع مبالغ نقدیة کبیرة ل

أربعة أو خمسة طالب، مما یجعل األهالي غیر قادرین یلع تحمل النفقات الباهظة إلرسال أطفالهم إلی املدارس، حیث تبدأ هذه 

أو غیر موحد)، ویذکر أن أهالي الطالب  -س موحدالنفقات من أجور النقل والقرطاسیة وتنتهي باللباس املدرسي (قد یکون اللبا

يف مخیمات الشمال السوري یعتمدون یلع املساعدات اإلنسانیة کمصدر رئیسي للدخل، مما یظهر الحاجة املاسة لتوفیر 

 مستلزمات التعلیم لألطفال وعدم فرض مصاریف إضافیة یلع األهالي.
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 االحتیاجات الخاصةالقسم الثامن: الدعم النفسي واألطفال ذوي 

 : الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة حسب نوع الحاجةأوًال
طالب، أظهرت نتائج  107بلغ عدد الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم 

طالب) من  52% (49االحتیاجات الخاصة ممن یعانون من إعاقة حرکیة وقد شکلت نسبتهم  يالدراسة أن أیلع نسبة للطالب ذو

 طالبًا) یعانون من فقدان حاسة البصر. 16% (15طالب) یعانون من تأخر ذهني،  39% (36االحتیاجات الخاصة،  يمجموع الطالب ذو

  الخاصة االحتیاجات ذوي: عدد ونسبة الطالب )50( شکل

 
"یجب األخذ بعین االعتبار حاجات الناس ذوو اإلعاقات الجسدیة والبصریة بعنایة ، INEE32األدنی ملعاییر التعلیم بحسب الحد 

عند تصمیم مرافق التعلیم، یجب یلع املداخل واملخارج أن تستوعب الناس يف الکراسي املتحرکة أو الذین یستخدمون معدات 

واألثاث ومرافق املیاه والصرف الصحي أن تلبي حاجات األشخاص ذوو اإلعاقات، للمساعدة الحرکیة، کذلك یجب یلع مساحة الصف 

عند تحدید األماکن أو بناء مرافق التعلیم ینصح بالتعاون یلع املستوى املحلي والوطني مع املنظمات التي تمثل األشخاص 

االحتیاجات  يیالحظ أن العدد األکبر للطالب ذو ،ذوو اإلعاقات املختلفة، وأهالي التالمیذ ذوو اإلعاقات، والشباب ذوو اإلعاقات"

الخاصة یعانون من إعاقات حرکیة أو فقدان أحد األطراف، وغالبًا ما تکون هذه اإلعاقات ناتجة عن تعرضهم للقصف أثناء الحرب 

 7، أطمهطالب يف مدارس تجمع  9عاقات حرکیة، کذلك األمر إطالب يف مدارس تجمع الرحمة یعانون من  24تواجد  .الدائرة

طالب يف مدارس تجمع خربة الجوز، طالب واحد يف أحد  3طالب يف مدارس تجمع قاح،  8طالب يف مدارس تجمع الکرامة، 

حو اآلتي لنطالب ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري یعانون من التأخر الذهني توزعوا یلع ا 39مدارس تجمع سلقین. تواجد 

يف مدارس  انطالب يف مدارس تجمع الرحمة، طالب 7طالب يف مدارس تجمع الکرامة،  15، أطمهطالب يف مدارس تجمع  15

طالب یعانون من فقدان البصر ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري توزعوا یلع النحو اآلتي  16تجمع خربة الجوز، کما تواجد 

 .ضمن مدارس تجمع خربة الجوز، طالب واحد ضمن إحدى مدارس تجمع الکرامة البط 3 طالب ضمن مدارس تجمع الرحمة، 12

االحتیاجات الخاصة، حیث أن هذه املدارس لیست أبنیة مدرسیة  يتعتبر کافة مدارس املخیمات غیر مجهزة الستقبال األطفال ذو

تحتوي یلع ممرات أو تجهیزات أخرى تساعد یة فهي ال تنظامیة، فهي عبارة عن خیم أو کرفانات، وحتی لو کانت غرف اسمن

اإلعاقة یلع ممارسة الیوم املدرسي بالشکل املناسب، غالبًا ما یترك األطفال ذوو اإلعاقات الحرکیة يف الصفوف  ياألطفال ذو

اسبة لهم، طوال الیوم املدرسي لصعوبة نقلهم إلی خارج الصف يف أوقات الدروس الترفیهیة، کذلك ال تتوفر وسائل تعلیمیة من

% فقط من مجموع األطفال 40بحسب مصادر املعلومات یمثل األطفال ذوو اإلعاقة الذین التحقوا بمدارس مخیمات الشمال السوري 
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% منهم باملدارس نظرًا لعدم توفر خدمات تتناسب مع احتیاجاتهم الخاصة، تظهر هنا 60اإلعاقات، يف حین لم یلتحق قرابة  يذو

ر حافالت مدرسیة تقل األطفال املعاقین بشکل یومي إلی مدارس نظامیة تحتوي خدمات مناسبة لهم الحاجة املاسة لتوفی

 ضمن قرى قریبة من أماکن إقامتهم. 

 ثانیًا: وجود مدرسین خضعوا لدورات دعم نفسي
سین حتوي یلع مدرّالسوري التي شملها التقییم تالشمال مدرسة) من مجموع مدارس مخیمات  49% (68أظهرت نتائج الدراسة أن 

 مدرسة) ال تحتوي یلع مدرسین خضعوا لهذه الدورات. 23% (32 بینما خضعوا لدورات يف مجال الدعم النفسي،

 النفسي الدعم مجال يف لدورات خضعوا مدرّسین وجود حسب املدارس ونسبة عدد: )51( شکل

 
العاملین يف التعلیم التدریب املناسب الدوري واملنظّم وفقًا یتلقی املعلمون وسائر "،INEE33بحسب الحد األدنی ملعاییر التعلیم 

نتیجة تعرض معظم األطفال يف سوریة لصدمات نفسیة ناتجة عن األحداث الدائرة، کان البد من تدریب ، لحاجاتهم وظروفهم"

کوارث، حیث أن وجود عدد کافة املدرسین یلع کیفیة التعامل مع األطفال يف زمن الحرب، وکذلك کیفیة التصرف أثناء وقوع ال

کبیر من األطفال يف غرفة صفیة واحدة تحتاج خبرة وسرعة استجابة وتنظیم يف تصرف املدرس لحمایة األطفال وتقلیل الضرر 

قدر اإلمکان أثناء وقوع أي کارثة، کذلك يف التعامل مع العوارض املنتشرة لدى األطفال والناتجة عن الحرب الدائرة يف سوریة، 

ن خالل الدارسة أن کافة املدارس يف تجمعي جرابلس وباب السالمة لم تحتو یلع مدرسین خضعوا لدورات يف مجال تبین م

سین خضعوا لدورات ن جمیع املدارس يف تجمع سلقین تحتوي یلع مدرّأالدعم النفسي أو التعلیم يف زمن الکوارث، باملقابل 

 يف مجال الدعم النفسي والتعلیم يف زمن الکوارث.

                                                           
33https://bit.ly/2Bs1bSZ 

23

49

32%

68%

ال

نعم

3
2

1 1

3

12

1

14

8

13

8

3 3

أطمه الرحمة الکرامة خربة الجوز سلقین قاح باب السالمة جرابلس

إدلب حلب

یلع مستوى التجمع-تعلیم يف زمن الکوارث/أعداد املدارس بحسب وجودمدرسین خضعوا لدورات يف مجال الدعم النفسي



 

Page | 55   

 

وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 

 استطالع رأي املدرسین .15
 ؟هل تلقیت أي تدریبًا متخصصًا أو دورات يف مجال التعلیم يف زمن الکوارث 

% 47فیما إذا کانوا قد تلقوا تدریبات متخصصة يف مجال التعلیم يف زمن الکوارث، 34سین طرح استطالع للرأي سؤاًال للمدرّ

% 53استطالع آرائهم لم یتلقوا أي تدریبات يف مجال التعلیم يف زمن الکوارث،  سین الذین تمّس) من مجموع املدرّمدرّ 108(

ه من هذه التدریبات يف صفوفهم وس تمکنوا من تطبیق ما تعلممدرّ 102مدرس) تلقوا تدریبات من هذا النوع،  121(

 التدریسیة.

 : استطالع املدرّسین )52( شکل

 

 العاملة : وجود مرشدین نفسیین ضمن املدارسثالثًا
ن من خالل الدراسة أن أربع مدارس فقط من مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم احتوت یلع مرشدین تبیّ

 مدرسة یلع مرشدین نفسیین. 68نفسیین، فیما لم تحتو 

 یلع مستوى التجمع –توفر مرشدین نفسیین مختصین  حسب: عدد املدارس )53( شکل

 

                                                           
تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل  6مدرس یلع رأس عملهم يف مدارس مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  229اجراء استطالعات رأي مع  تم 34

 % من املدرسین الذین تم استطالع آرائهم.44اإلناث 
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تضمنت غالبیة املدارس مرشد نفسي من خریجي علم النفس لیتم الرجوع إلیه عند وجود طالب یعانون  قبل األحداث الدائرة

من مشاکل متعلقة بحالتهم النفسیة، یقوم هذا املرشد النفسي بمتابعة األطفال والرجوع لألهل عندما یحتاج لذلك لیتعاون 

يف أربع مدارس  وننفسی ونتواجد مرشد . يف فترة املراهقةمعهم یلع مساعدة األطفال یلع تجاوز األزمات النفسیة وخصوصًا

الصفا واملروة يف تجمع الکرامة، ويف مدرسة الرحمة ضمن تجمع وفقط ضمن مخیمات الشمال السوري، يف مدرستي البراعم 

ت تظهر الحاجة الرحمة، ومدرسة األمل يف تجمع قاح. يف ظل ما یعانیه األطفال من ظروف اجتماعیة صعبة ضمن بیئة املخیما

 املاسة لتوفیر مرشد نفسي واحد یلع األقل يف کل مدرسة

 

 استطالع رأي املدرسین .16

 ؟هل قام أحد الطالب بالتواصل معك معبرًا عن خوفه أو عدم شعوره باألمان يف املدرسة

معبرین عن خوفهم تم االستفسار عن تواصل الطالب مع املدرسین 35من خالل استطالعات الرأي التي أجریت مع املدرسین 

مدرس) بتواصل طالب معهم معبرین عن خوفهم أو عدم شعورهم  57% (25أو عدم شعورهم باألمان يف املدرسة، أفاد 

 ب معبرین عن خوفهم أو عدم شعورهم باألمان.س) لم یتواصل معهم طالمدر 172% (75باألمان، 

 

 استطالع املدرّسین : )54( شکل

 

 

 

                                                           
تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل  6وزعوا ضمن مدرس یلع رأس عملهم يف مدارس مخیمات الشمال السوري، ت 229تم اجراء استطالعات رأي مع  35

 % من املدرسین الذین تم استطالع آرائهم.44اإلناث 
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 استطالع رأي املدرسین .17

 ؟ما هي أهم العوارض التي الحظت انتشارها بین طالبك

من خالل استطالعات الرأي التي أجریت مع املدرسین تم االستفسار عن أکثر العوارض التي الحظوا انتشارها بین طالبهم، 

% من 15جاء يف مقدمة العوارض التي الحظ املدرسون انتشارها بین الطالب صعوبة الترکیز وقد بلغ متوسط انتشارها 

% من الطالب 11یعانون من الحصول یلع عالمات متدنیة يف املدرسة،  % من الطالب14الطالب یعانون من هذه الظاهرة، 

% من الطالب یعانون من صعوبة الحفظ 11یعانون من االنفعال وعدم القدرة یلع الجلوس يف مکان ثابت لفترة طویلة، 

الب یعانون من % من الط9% من الطالب یظهرون غیر مرتبین ویعانون من ضعف بالنظافة الشخصیة، 10وفقدان الذاکرة، 

ن عوارض نفسیة ممشاکل لغویة (التأتأة، صعوبة يف التکلم أو التعبیر عن أنفسهم). یعاني األطفال ضمن مدارس املخیمات 

 إظهار العوارض األکثر انتشارًا فقط. مختلفة، يف هذه القسم تمّ

 

 استطالع املدرّسین : )55( شکل

 

 دارس املخیماتمن رابعًا: األیتام ضم
طالب یتیم، وکان أیلع تواجد للطالب األیتام  3,426بلغ عدد األیتام ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم 

طالب یتیم) من مجموع الطالب األیتام ضمن مخیمات الشمال  1,147% (33، حیث بلغت نسبتهم هناك أطمهضمن مدارس تجمع 

 السوري.

 التجمع مستوى یلع األیتام الطالب ونسبة عدد: )56( شکل
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ارتفعت نسبة األیتام يف سوریة نتیجة الحرب الدائرة، حیث فقد عدد من األطفال أحد أو کال والدیه نتیجة األعمال العدائیة التي 

 ین، انعکس ارتفاع عدد األیتام يف سوریة یلع عددهم ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري، حیث أناملدنی ضد ممارستها تتم

، حیث بلغت أطمهمدارس تجمع کان أیلع تواجد للطالب األیتام ضمن  .ن من أعمال العنف يف سوریةوجمیع سکان املخیمات فار

 الرحمة طالب یتیم) من مجموع الطالب األیتام ضمن مخیمات الشمال السوري، جاء باملرتبة الثانیة تجمع 1,147% (33نسبتهم هناك 

 طالب یتیم). 779% (23بنسبة 

 القسم التاسع: املدرسون

 ن:یسأوًال: عدد املدّر
سة) من مدرِّ 699% (51اإلناث  تلسة، شکّس ومدرِّمُدرّ 1,377سین يف مخیمات الشمال السوري التي شملتها الدراسة بلغ عدد املدرّ

 ).ًاسمُدرّ 678% (49ل الذکور يف مخیمات الشمال السوري، فیما شکّ اتسمجموع املدرّ

 الجنس حسب النظامیین وغیر النظامیین املدرّسین ونسبة عدد: )57( شکل

 
یتضمن هذا القسم أعداد العاملین يف مجال التدریس بغض النظر عن الشهادات التي یحملونها، حیث اصطلح یلع تسمیة 

ة باملدرسین األشخاص الذین امتهنوا التدریس قبل األحداث الدائرة واألشخاص الحاملین لشهادة تؤهلهم مزاولة هذه املهن

النظامیین، فیما اصطلح یلع تسمیة األشخاص الذین زاولوا مهنة التدریس أثناء األحداث الدائرة أو نتیجة النقص بعدد املدرسین 

 النظامیین وغیر النظامیین. النوعینباملدرسین غیر النظامیین، کما ذکر آنفًا األعداد يف هذا القسم تُضم 

مُدرس ومدرِسة وبنسب متساویة لکال  360ارس تجمع باب السالمة، حیث بلغ عددهم سُجل أکبر عدد للمدرسین يف مد

مُدرس)  138% (48مدرِسة) إناث،  152% (52مُدرس ومدرِسة، منهم  290 أطمهالجنسیین، بلغ عدد املدرسین يف تجمع مخیمات 

مُدرس) من  67% (55ح حیث بلغت نسبة الذکور ذکور. کانت نسبة الذکور املُدرسین أیلع من نسبة اإلناث املدرِسات يف تجمع قا

مجموع العاملین يف مجال التدریس هناك، کذلك األمر کانت نسبة الذکور املُدرسین أیلع من نسبة اإلناث املدِرسات يف تجمع 

 مدرس) من مجموع العاملین يف مجال التدریس هناك. 44% (55سلقین حیث بلغت نسبة الذکور 
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 درسینامل نمطثانیًا: 

لوا مهنة التدریس قبل األحداث الدائرة أو ممن تخرجوا من کلیات ومعاهد تخولهم وسین النظامیین الذین زابلغت نسبة املدرّ

سین الذین التحقوا بالعملیة التعلیمیة نتیجة نقص مُدرس)، يف حین بلغت نسبة املدرّ 927% (67مزاولة مهنة التدریس 

 .املدرّسین الذکور واإلناثتشمل هذه اإلحصائیات مدرس) و 450% (33سین املؤهلین املدرّ

 عدد ونسبة املدرّسین النظامیین وغیر النظامیین: )58( شکل

 

ة التربیة یلوا مهنة التدریس قبل األحداث الدائرة، حیث کانوا مُعینین من قبل مدیرویقصد باملدرسین النظامین األشخاص الذین زا

یکملوا تعلیمهم يف الکلیات أو املعاهد املتوسطة، یتم إخضاعهم ملسابقة لدى وزارة السوریة بعقود عمل دائمة، فبعد أن 

 .نهم بحسب اختصاصاتهم املختلفةیالتربیة والتعلیم، وبتجاوزهم هذه املسابقة یتم توقیع عقود عمل دائمة معهم، ویتم تعی

افتتاح معهد إلی حرة التابعة لحکومة املعارضة بعد خروج مناطق واسعة من سوریة عن سیطرة النظام، عمدت وزارة التربیة ال

افتتاح هذه الکلیات يف املناطق الخاضعة  تمّحیث سین وعدة فروع من کلیات اآلداب والعلوم اإلنسانیة، متوسط إلعداد املدرّ

لسد النقص  سین املؤهلین ملزاولة مهنة التدریسلسیطرة قوات املعارضة يف محافظة إدلب، وتقوم بتخریج دفعات من املدرّ

ین قدرتهم یلع إدارة الصفوف ومعرفتهم لألسالیب الفعالة يف التعامل مع یسین النظامسین. ما یمیز املدرّالحاد يف عدد املدرّ

الطالب يف کافة األعمار وکافة الحاالت، حیث یتضمن تعلیمهم مادة تسمی طرائق التدریس وقد یُتمم بعض املدرسین دبلوم 

" أسالیب التدریس هي املقاربة التي تم اختیارها ، طرائق التدریس INEE36ف الحد األدنی ملعاییر التعلیم یعرّ .التأهیل التربوي

 واستخدامها يف تقدیم محتوى التعّلم لتشجیع اکتساب املعرفة واملهارات لدى کل املتعلمین".

املختصین بالعملیة التعلیمیة (مدرسین غیر سین غیر ین بعض املدرّیقبل الحرب يف سوریة کانت مدیریة التربیة تقوم بتع

ین هؤالء املدرسین يف بعض املناطق التي تعاني من نقص حاد باملدرسین، وقد ینظامیین) ضمن عقود عمل مؤقتة، یتم تع

 التي تقضي إجازة األمومة يف درّساتیتم االستعانة ببعض طالب الکلیات للتدریس باملدارس يف حاالت خاصة کبدیل ألحد امل

بعد الحرب الدائرة ونتیجة النقص الحاد بالکوادر التدریسیة ارتفعت  .حال عدم توفر البدیل املناسب من املدرسین املختصین

ظاهرة االستعانة بمدرسین غیر مختصین بالعملیة التعلیمیة أو ما یصطلح یلع تسمیتهم باملدرسین غیر النظامیین، یتقاضی 

                                                           
36 https://bit.ly/2BrhxeA 
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
درسین النظامیین، ویصطلح یلع تسمیتهم مدرسین غیر نظامیین للداللة یلع عدم قسم من هؤالء املدرسین رواتب کامل

لین بشکل تام ملزاولة مهنة صبحوا مؤهّیأهلیتهم التامة للعملیة التعلیمیة، حیث یحتاج قسم منهم لبعض الدورات التدریبیة ل

 ریس.التدریس لبعض املراحل التعلیمیة، فیما ال یصلح بعضهم اآلخر بشکل قاطع للتد

 ثالثًا: التحصیل العلمي للمدرسین غیر النظامیین
میین الذکور يف مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها مدرس) من املدرسین غیر النظا 68% (33أظهرت نتائج الدراسة أن 

سة مدرّ 87% (36یس)، یلع شهادة جامعیة أو شهادة معهد (الشهادة من جامعات ومعاهد ال تخولهم مزاولة التدر ونالتقییم حاصل

سات اإلناث غیر النظامیات حاصالت یلع شهادة جامعیة أو شهادة معهد إال أن هذه الشهادات ال تخولهّن غیر نظامیة) من املدرّ

 مزاولة مهنة التدریس. 

سة مدرّ 87% (36، سین الذکور غیر النظامیین هم طالب کلیات أو معاهد لم یکملوا دراستهمس غیر نظامي) من املدرّمدرّ %88 (43

  .سات اإلناث غیر النظامیات هنّ طالبات کلیات أو معاهد لم یکملنّ دراستهنّغیر نظامیة) من املدرّ

% 29سین الذکور غیر النظامیین یمتلکون شهادة ثانویة أو ما دون ذلك من درجات التعلیم، س غیر نظامي) من املدرّمدرّ %50 (24

 سات اإلناث غیر النظامیات یمتلکن شهادة ثانویة أو ما دون ذلك من درجات التعلیم.رّسة غیر نظامیة) من املدمدرّ 70(

 الجنس وحسب الشهادة حسب النظامیین غیر املدرّسین ونسبة عدد: )59( شکل

 
 حملة الشهادة الجامعیة أو شهادات املعاهد غیر املتخصصة بالتعلیم:

هو غیاب التخصص العلمي للمادة التعلیمیة لدى هؤالء األشخاص وعدم ن یالفرق بین هؤالء األشخاص واملدرسین النظامی

ن ضمن کلیاتهم أو معاهدهم، من املمکن إخضاع هذا القسم من والنظامی ونمها املدرسمعرفتهم لطرائق التدریس التي یتعلّ 

لتعامل مع الطالب مما قد یجعلهم سین غیر النظامیین لعدد من الدورات يف طرائق التدریس وکیفیة إدارة الحصة الصفیة وااملدرّ

 أکثر کفاءة يف العملیة التعلیمیة.

 طالب الجامعات أو املعاهد:

تواجد عدد کبیر من طالب الکلیات أو املعاهد يف املناطق الخارجة عن سیطرة النظام السوري ممن لم تسمح لهم األوضاع األمنیة 

زاولتهم مهنة التدریس وهم إلی مإتمام دراستهم يف الکلیات أو املعاهد الواقعة يف مناطق سیطرة النظام السوري مما أدى 

ر التدریسیة وحاجتهم للعمل، قد یکون من املفید تأهیل هؤالء الطالب للتدریس يف املراحل مازالوا طالب نتیجة نقص الکواد

 املبتدئة بعد إخضاعهم لعدد من الدورات الضروریة يف مجال التعلیم.
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 حملة الشهادة الثانویة وما دون ذلك:

إخضاعهم  دئ القراءة والحساب فقط وذلك بعحملة الشهادة الثانویة لتدریس الصفوف األولی مبادیتم استخدام يف بعض األحیان 

لعدد من الدورات، فیما ال یصلح األشخاص الذین ال یمتلکون شهادة ثانویة یلع األقل ملزاولة مهنة التدریس، تواجد ضمن مخیمات 

درسین غیر مدرس غیر نظامي یحملون شهادة ثانویة أو ما دون ذلك، ذکرت مصادر املعلومات أن هؤالء امل 120الشمال السوري 

النظامیین قد زاولوا مهنة التدریس يف مخیمات الشمال السوري عندما کانت املدارس عبارة عن مبادرات أهلیة، یجب تطبیق 

 معاییر یلع هؤالء املدرسین للتأکد من أهلیتهم ملزاولة مهنة التدریس أو استبدالهم يف حال ثبتت عدم أهلیتهم. ةعد

 

 استطالع رأي املدراء: .18

 ؟ل وجود مدرسین غیر نظامیین يف مدرستك کیف تقیم أدائهم التدریسييف حا

تم االستفسار عن تقییم املدرسین غیر النظامیین يف حال وجودهم،  37من خالل استطالعات الرأي التي أجریت مع املدراء 

املستوى التدریسي مدیر) أفادوا أن  28% (55مدیر) أفادوا بعدم وجود مدرسین غیر نظامیین يف مدارسهم،  %17 (33

 .متوسطمدراء) أفادوا أن املستوى التدریسي للمدرسین غیر النظامیین  6% (12، جیدسین غیر النظامیین للمدرّ

 

 استطالع املدراء : )60( شکل

 
 
 
 
 

                                                           
% من 14تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل اإلناث  6مدیر مدرسة ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  51تم اجراء استطالعات رأي مع  37

 دراء الذین تم استطالع آرائهم.امل
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
 الذین یتقاضون رواتب ونسسادسًا: املدّر

مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم یتقاضون سین يف مدارس مدرس) من املدرّ 999% (73أظهرت نتائج الدراسة أن 

 س) ال یتقاضون رواتب.مدرّ 378% (27رواتب من مصادر متعددة، 

 الرواتب تلقیهم حسب املدرّسین ونسبة عدد: )61( شکل 

درس) م 19(% 16تب، بینما تبین من خالل الدراسة أن جمیع املدرسین ضمن مدارس تجمعات جرابلس وباب السالمة یتلقون روا

 ضون رواتب.افقط من مجموع املدرسین ضمن مدارس تجمع قاح یتق

 سابعًا: الجهات التي تقوم بدفع الرواتب
مدرسًا) فقط من مجموع املدرسین ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم  12% (1أظهرت نتائج الدراسة أن 

مدرس) تدفع  24% (3مدرس) تدفع رواتبهم املنظمات اإلنسانیة،  943% (94رواتبهم، مازالت التربیة التابعة للنظام السوري تدفع 

 مدرس) تدفع رواتبهم جهات أخرى. 20% (2رواتبهم التربیة الحرة، 

 الرواتب تدعم التي الجهة حسب سیناملدرّ  عدد: )62( شکل
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وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

  2اإلصدار  -املدارس يف مخمیات الشمال السوري 

 
یقوم داعم  أطمهتدفع الحکومة الترکیة رواتب کافة املدرسین يف مدرسة مخیم زوغرة يف ناحیة جرابلس. يف تجمع 

مدرس، فیما تدفع املنظمات  24مدرسین، وتدفع التربیة الحرة التابعة للمعارضة السوریة رواتب  6شخصي بدفع رواتب 

 مدرس.  176ددهم اإلنسانیة القسم األکبر من رواتب املدرسین والبالغ ع

مدرس یحصلون یلع رواتبهم عن طریق تربیة النظام السوري ویتطلب ذلك السفر ملناطق  12يف تجمع خربة الجوز یتواجد 

 مدرس املنظمات اإلنسانیة.  63سیطرة النظام يف محافظات حماة أو حلب، فیما تدفع رواتب 

رحمة تعتبر املنظمات اإلنسانیة الجهة املسؤولة عن دفع رواتب کافة الويف مدارس تجمعات باب السالمة، قاح، سلقین، الکرامة، 

 املدرسین.

 ثامنًا: متوسط رواتب املدرسین
 60,340أظهرت نتائج الدراسة أن املنظمات اإلنسانیة تقوم بدفع أیلع متوسط لرواتب املدرسین، حیث بلغ متوسط الرواتب لدیها 

 لیرة سوریة. 60,000أمریکي تقریبًا، جاء باملرتبة الثانیة النظام السوري بمتوسط رواتب دوالر  120لیرة سوریة وهو ما یعادل 

 الداعمة الجهة حسب املدرّسین رواتب متوسط: )63( شکل

 
"یتم تأمین تعویض مالئم وکافٍ لیمکّن املعلمین وسائر العاملین يف التعلیم من ، INEE38بحسب الحد األدنی ملعاییر التعلیم 

یلع عملهم من دون الحاجة إلی السعي خلف موارد دخل إضافیة لتأمین حاجاتهم األساسیة. عند الحاجة، یجب تأسیس  الترکیز

أو تطویر نظام دفع مالئم للمعلمین وسائر العاملین يف التعلیم بأسرع وقت ممکن. یجب یلع نظام الدفع أن یحترم واقع أنه 

التعویض. یضع التنسیق بین األطراف املعنیة، بما يف ذلك سلطات التعلیم،  لسلطات التعلیم املسؤولیة الرئیسیة يف ضمان

النقابات، أعضاء املجتمع، اللجان والجمعیات، ووکاالت األمم املتحدة واملنظمات غیر الحکومیة، حجر األساس لسیاسة التنسیق 

 ".واملمارسة املستدامة، ویساعد يف االنتقال من التعايف إلی التنمیة

خالل الدراسة أن املنظمات اإلنسانیة تقوم بدفع أیلع متوسط لرواتب املدرسین، حیث بلغ متوسط الرواتب لدیها  تبین من

لیرة سوریة،  60,000دوالر أمریکي تقریبًا، جاء باملرتبة الثانیة النظام السوري بمتوسط رواتب  120لیرة سوریة وهو ما یعادل  60,340

بلغ ودوالر أمریکي،  105لیرة سوریة، وهو ما یعادل  52,500فعها التربیة الحرة التابعة للمعارضة بلغ متوسط الرواتب التي تقوم بد

دوالر  100لیرة سوریة وهو ما یعادل  50,000متوسط الرواتب التي تدفعها الحکومة الترکیة يف مدرسة مخیم زوغرة يف جرابلس 

% من 97أنها أکثر استقرارًا واستدامة، فیما أبلغت مصادر املعلومات يف أمریکي، ما یمیز الرواتب التي تدفعها الحکومة الترکیة 

املدارس أن دعم الرواتب غیر مستقر ویرتبط بالجهة املانحة، وعادةً ما تتأخر الرواتب ألکثر من شهرین، وتنقطع الرواتب أثناء 

یشکل عائقًا أمام املدرسین ویدفعهم للبحث  العطلة الصیفیة حیث یتم صرف الرواتب للمدرسین بحسب أیام الدوام املدرسي مما

عن مهن أخرى، یذکر أن قسم کبیر من املدرسین املختصین ببعض املواد توجهوا للعمل مع جهات أخرى تقدم رواتب مرتفعة 

ت األجنبیة ه القسم األکبر من مدرسي اللغاتوجّوفجوة کبیرة يف العملیة التعلیمیة،  سونوأکثر استقرارًا، وقد شکل هؤالء املدرّ

توجه القسم ويف عدد مدرسي اللغات األجنبة،  ًاللعمل لدى املنظمات الدولیة بأعمال مکتبیة (غیر التدریس) مما شکل نقص

ینص الحد األدنی ملعاییر . األکبر من املرشدین النفسیین للعمل مع منظمات إنسانیة خارج مجال التعلیم (يف املجال الطبي)

"یمکن للتعویض أن یکون مالیًا أو غیر مالي. یجب یلع النظام أن یکون متساویًا ة مجابهة عوامل السوق ، یلع ضرورINEEالتعلیم 
ومستدامًا. عند تطبیقها، یجب یلع سیاسات التعویض وضع سابقة ویتوقع من املعلمین املؤهلین وسائر العاملین يف التعلیم 

                                                           
38 https://bit.ly/2Bs1bSZ 

60,340 60,000 
52,500 50,000 

متوسط الرواتب/منظمات متوسط الرواتب/النظام السوري متوسط الرواتب/التربیة الحرة متوسط الرواتب/أخرى
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وجد أجور أیلع، حتّی تن املؤهلون وسائر العاملین يف التعلیم إلی حیث أن یحافظوا علیها. يف ظروف النزوح، قد ینتقل املعلمو

کلفة املعیشة، الطلب یلع املعلمین  :لو اضطرهم األمر إلی عبور الحدود. من املهم األخذ بعین االعتبار قوى السوق مثل
واألخصائیین اآلخرین، مستویات األجور يف مهن ذات کفاءة مماثلة، مثل العنایة بالصحة، توافر املعلمین املؤهلین وسائر العاملین 

 يف التعلیم".

 
 

 استطالع رأي املدرسین .19

 ؟هل یتناسب الراتب/ الحوافز التي تتلقاها مع متطلبات الحیاة الیومیة

االستفسار فیما إذا کانت الرواتب أو الحوافز التي یتلقونها تتناسب  تم39ّسین من خالل استطالعات الرأي التي أجریت مع املدرّ

مدرس) أفادوا  11% (5خل ال یتناسب مع متطلبات الحیاة الیومیة، مدرس) بأن الدّ 218% (95مع متطلبات الحیاة الیومیة، أفاد 

 متطلبات الحیاة الیومیة.أن الدخل یتناسب مع 

 

 استطالع املدرّسین : )64( شکل

 

 

                                                           
تجمعات يف محافظتي حلب وإدلب، شکل  6مدرس یلع رأس عملهم يف مدارس مخیمات الشمال السوري، توزعوا ضمن  229تم اجراء استطالعات رأي مع  39

 % من املدرسین الذین تم استطالع آرائهم.44اإلناث 

218

11

95%

5%

استطالع رأي املدرسین-نسبة املدرسین بحسب تناسب الراتب مع متطلبات الحیاة الیومیة/عدد

ال
نعم

47
39

59
43

30

2 1 2 6

أطمه الرحمة الکرامة خربة الجوز باب السالمة جرابلس

إدلب حلب

یلع مستوى التجمع-استطالع رأي املدرسین-عدد املدرسین بحسب تناسب الراتب مع متطلبات الحیاة الیومیة
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 تب)اسین مواد دعم إضافیة (غیر الروي املدّرتاسعًا: تلّق
مدارس) فقط من مجموع مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم یتلقی فیها  9% (13أظهرت نتائج الدراسة أن 

 مدرسة) ال یتلقی فیها املدرسون أي مواد دعم إضافیة. 63% (88رواتبهم، املدرّسون مواد دعم إضافیة إلی جانب 

 عدد ونسبة املدارس حسب تلقي املدرّسین ملواد دعم إضافیة غیر الراتب: )65( شکل

 
تقوم بعض الجهات بتوزیع بعض املساعدات التي تکون یلع شکل سالل غذائیة أو مواد أخرى کدعم للقائمین یلع العملیة 

التعلیمیة، تتلقی جمیع الکوادر التعلیمیة العاملة يف مخیمات زوغرة مساعدات توزع من جهات مختلفة، فیما تتلقی الکوادر 

 ًاضمن تجمع الکرامة دعمواحدة مدرسة و، أطمهمدارس ضمن تجمع  3ووز، مدارس ضمن تجمع خربة الج 4التعلیمیة يف 

 بمساعدات تقدم من املنظمات اإلنسانیة.

 

 

 

 

 

63

9

88%

13%

ال

نعم

14
10 13

5

3 6 12

3
1

4

1
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یلع مستوى التجمع-أعداد املدارس التي یتلقی املدرسون فیها مواد دعم اضافیة
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 عاشرًا: الکوادر اإلداریة والخدمیة

% 16املدراء  ومدیر مدرسة) من مجموع الکوادر اإلداریة والخدمیة، معاون 71% (29لون راسة أن مدراء املدارس یشکّأظهرت نتائج الدّ

 خدمي). 65% (27ن وموجه)، الخدمی 34% (14أمین سر)، موجهو الصفوف  34% (14معاون مدیر)، أمناء السر  39(

 ةعدد ونسبة املدارس يف املخیمات حسب الکوادر املوجود: )66( شکل 

 
بالطریقة األمثل، والتأکید من تطبیق تتمحور مهمة مدیر املدرسة حول اإلشراف یلع سیر العملیة التعلیمیة يف املدرسة 

ها الجهات املشرفة یلع سیر العملیة التعلیمیة، جمیع مدارس مخیمات الشمال السوري احتوت یلع اإلجراءات واألنظمة التي تقرّ

یر یقوم معاون املد. مدراء باستثناء مدرسة السالم يف تجمع قاح والتي احتوت یلع أمین سّر یقوم بتسییر شؤون املدرسة

 دارسبتقاسم املهام مع املدیر، وینحصر وجوده يف املدارس الکبیرة، وقد یتناوب املدیر ومعاونه یلع إدارة املدرسة يف امل

التي تحتوي فترتي دوام (صباحي ومسائي)، فیتواجد املدیر يف إحدى الفترات ویتواجد معاونه يف الفترة األخرى. تتمحور مهمة 

حور مهمة أمناء السر یلع م الطالب خارج الصفوف ويف فترات عدم تواجد املدرسین، تتموجهي الصفوف يف اإلشراف یلع

 الحفاظ یلع ورقیات الطالب واملدرسین وتنظیمها.
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 القسم العاشر: األولویات والتوصیات

 أوًال: األولویات
باملرتبة  ت%، جاء41ا التقییم بنسبة رت الحاجة للکتب املدرسیة قائمة األولویات ضمن مدارس مخیمات الشمال التي شملهتصدّ

الحاجة  بلغت%، کما 18رواتب املوظفین ضمن املدارس بنسبة  إلی الحاجة جاءتو%، 22الثانیة الحاجة للدفاتر والقرطاسیة بنسبة 

 % من أولویات املدارس املقیّمة يف هذا التقریر.10إلی وقود التدفئة 

  مخیمات الشمال السوريأولویات املدارس املقیّمة يف  ):3(جدول 

 املحافظة اسم التجمع إصالحات متفرقة کهرباء) -وقود (تدفئة رواتب للموظفین دفاتر وقرطاسیة کتب

 أطمه          

 الرحمة          

 الکرامة          

 خربة الجوز          

 سلقین          

 قاح          

 باب السالمة          

 جرابلس          

 املجموع          

 
 أولویة صغرى  –أولویة عظمی 

 

% من 38نتائج التجمعات شملتها الدراسة، وبحسب  8تجمعات من أصل  6الکتب املدرسیة األولویة األولی يف مدارس  جاءت

حتاج یعادتها من الطالب) إمجموع الکتب التي درس بها طالب املخیمات خالل العام الدراسي الفائت مستعملة سابقًا (کتب تمت 

% من طالب مدارس املخیمات کانوا بحاجة للکتب 30طالب لنسخ منهاج خالل العام الدراسي املاضي مما یعني أن  10,358

 اضي.املدرسیة خالل العام امل

والرحمة وسلقین  أطمهکانت الحاجة للدفاتر والقرطاسیة األولویة األولی يف تجمع قاح، فیما کانت األولویة الثانیة يف تجمعات 

مما یظهر الحاجة املاسة لتوزیع الحقیبة املدرسیة لکافة الطالب يف بدایة کل عام دراسي، یبلغ عدد الحقائب املدرسیة التي 

 حقیبة مدرسیة بحسب إحصائیات طالب املخیمات يف العام الدراسي املاضي. 34,139یحتاجها طالب مخیمات الشمال 

 ارس املقیّمةنسب أولویات املد: )67( شکل

 
 

41%

22%
18%

10%
3% 3% 2% 1%

کتب دفاتر وقرطاسیة رواتب للموظفین -تدفئة(وقود 

)کهرباء

إصالحات متفرقة تجهیزات مدرسیة 

-أقالم لوح-ألواح(

(...

ترمیم املدرسة أخرى
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مدرس) من مجموع املدرسین يف مخیمات الشمال السوري ال یتلقون رواتب، أبلغت مصادر  378% (27تبین من خالل الدراسة أن 

% من املدارس أن دعم الرواتب غیر مستقر وهو مرتبط بالجهة املانحة، مما یظهر الحاجة املاسة لتأمین دعم 97املعلومات يف 

واتب تتناسب مع متطلبات الحیاة وقد یساهم هذا األمر يف الحدّ من عوامل السوق املختلفة، إن توجه مستقر للمدرسین ور

 سین ملهن أخرى مدرة لألموال قد یساهم يف تفاقم تردي الوضع التعلیمي يف سوریة وعلیه یجب الحدّ من هذه الظواهر.املدرّ

سین يف أیام الدوام املدرسي، میة املتعلقة بشؤون الطالب واملدرّیتم استخدام الطابعات ضمن املدارس يف نسخ األوراق الرس

تستخدم الطابعات أحیانًا لطباعة بعض التمارین أو أجزاء من وکما یتم استخدامها بشکل کبیر لنسخ أسئلة امتحانات الطالب، 

احتیاج مدارس مخیمات الشمال بلغ  .الکتب املدرسیة يف ظل النقص الحاد لنسخ املناهج املدرسیة يف بعض مدارس املخیمات

طابعة، وتحتاج کل مدرسة لطابعة واحدة یلع األقل، قد تحتاج بعض املدارس  72السوري التي شملها التقییم من الطابعات 

 لطابعتین بحسب حجم املدرسة وعدد الطالب التي تحتویه.

 ثانیًا: التوصیات
طفل يف سن  40,057تحتوي هذه املخیمات یلع  مخیم، 226مدرسة فقط ضمن  72تبین من خالل الدراسة وجود  •

التي تم تقییمها وبمختلف أنواعها أماکن تعلیمیة مؤقتة، حیث أنها تفتقد للمقومات  72الـ املدرسة، تعتبر املدارس 

األساسیة لسیر العملیة التعلیمیة بالشکل املناسب، تم إنشاء هذه املدارس کحل سریع ملنع تسرب الطالب النازحین 

أي تطوّر یذکر یلع أبنیتها أو تجهیزاتها. ضمن املخیمات، إال أنها بتاریخ إعداد هذا التقریر قد أکملت عامها السابع دون 

یجب العمل یلع وضع خطة استراتیجیة تضمن تأمین بیئة تعلیمیة مناسبة لألطفال النازحین، کما یجب العمل یلع 

 دعم مدارس املخیمات بشکلها الحالي بکافة االحتیاجات العاجلة والضروریة ریثما یتم تأمین البدائل املناسبة.

شخصًا) من مجموع األهالي الذین تم استطالع  112% (51ع للرأي تم إجراؤه مع أهالي الطالب تبین أن من خالل استطال •

شخصًا) یعبّر أوالدهم عن عدم الرغبة بالذهاب  13% (6آرائهم یعبّر أوالدهم أحیانًا عن عدم الرغبة بالذهاب للمدرسة، 

 للمدرسة بشکل دائم.

رفیه واألنشطة الالصفّیة الداعمة للعملیة التعلیمیة وتفعیل یجب تجهیز مدارس املخیمات بوسائل الت

برامج التعلم عن طریق اللعب يف املراحل األولی من التعلیم بغیة تغییر نظرة األطفال للمدارس وتوسیع 

 مدارکهم التعلیمیة. 

املخیمات التي  مدرسة) من مدارس 47% (65من خالل نتائج قطاع املیاه واإلصحاح يف مدارس املخیمات تبین أن  •

شملها التقییم تحصل یلع میاه الشرب عن طریق صهاریج، وال تستطیع هذه الصهاریج الوصول للمدارس عند هطول 

 6% (8طالب لکل صنبور،  100مدرسة) من املدارس یبلغ عدد الطالب فیها أکثر من  42% (58األمطار والعواصف الثلجیة، 

مدارس) من مدارس املخیمات ال تحتوي یلع دورات میاه،  8% (11ضافة لذلك مدارس) ال تحتوي یلع صنابیر میاه. باإل

مرحاض)  17% (4مرحاض) من املراحیض ضمن املدارس التي تحتوي دورات میاه بحاجة إلصالحات بسیطة،  %108 ( 23

 منها بحاجة إلی إعادة تأهیل کاملة أو استبدال.

من مدارس املخیمات کما یجب زیادة عدد صنابیر املیاه یجب إیالء عنایة خاصة بقطاع املیاه واإلصحاح ض

لیتناسب مع عدد الطالب، یجب یلع مرافق الصرف الصحي أن تکون متاحة للوصول لألشخاص ذوي 

اإلعاقات، ویجب أن تحافظ یلع الخصوصیة والکرامة والسالمة، یجب أن تقفل أبواب املراحیض من 

تغالل، یجب وجود مراحیض منفصلة للفتیان/ الرجال، الداخل، من أجل منع التحرش الجنسي واالس

 والفتیات/ النساء يف أماکن آمنة، مناسبة، سهلة الوصول.

تعتبر مدارس املخیمات بکافة أشکالها أقل عزالً لعوامل الجو السیئة من املدارس النظامیة التي تکون ضمن املدن  •

إال أن هذه الغرف غالبًا تکون متباعدة وال تشکّل کتلة  والقرى، فبرغم وجود غرف اسمنتیة يف بعض مدارس املخیمات

 12% (14مدرسة) من مجموع مدارس املخیمات هي عبارة عن خیمة أو أکثر تستخدم للتعلیم،  28% (32بناء واحدة، إن 

بأنهم طالبًا) من الطالب الذین تم استطالع آرائهم  122% (51مدرسة) غرف مسبقة الصنع أو ما تعرف بکرفانات. أفاد 

طالبًا) تغیبوا ألن الطقس کان سیئًا جدًا، کذلك أظهرت نتائج الدراسة أن  40% (17تغیبوا عن املدرسة بسبب املرض، 

 مدرسة) من مجموع مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملتها الدراسة تحتاج وسائل تدفئة (صوبیات). %43 (60

الغرف الصفیة ضمن مدارس املخیمات، کما یجب تزوید  یجب تأمین العزل املناسب من العوامل الجویة يف

 املدارس بوسائل التدفئة املناسبة والکمیات الکافیة من وقود التدفئة لحمایة األطفال من املرض.
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مدرسة) من مجموع مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم ال تتضمن  63% (88تبیّن من خالل التقریر أن  •

یعتبر سکان املخیمات من الفئات األکثر حرمانًا مدارس) فقط تحتوي یلع ریاض أطفال.  9% (13مرحلة ریاض األطفال، 

عن التعلیم لعدة سنوات متتالیة، وقد یتعرض القسم األکبر  يف سوریة، ویعاني بعض أطفال املخیمات من االنقطاع

 منهم إلی النزوح لعدة مرات.

یجب الترکیز یلع تنمیة الطفولة املبکرة لدى األطفال يف مخیمات الشمال السوري، وتفعیل برامج 

 التعلیم ما قبل املدرسي.

م السلیم ضمن مدارس مخیمات الشمال جاء يف مقدمة الصعوبات التي یواجهها الطالب يف الحصول یلع التعلی •

السوري التي شملتها الدراسة النقص يف املواد التعلیمیة والکتب والقرطاسیة، کانت اآللیة األکثر استخدامًا من قبل 

% من مجموع اآللیات املتبعة کحل 46املدرسین هي إشراك أکثر من طالب بنسخة کتاب واحدة وقد تصدّرت بنسبة 

%، شکلت التربیة 33یة، جاء باملرتبة الثانیة کتابة الدرس کامالً یلع السبورة وقد تصدر بنسبة لنقص الکتب املدرس

% فقط من مجموع الکتب التي یتم استخدامها ضمن مدارس املخیمات، يف 55التابعة لحکومة املعارضة مصدرًا لـ 

 وع الکتب املستخدمة.% من مجم38حین شکلت الکتب املستعملة (کتب تمّ إعادتها من الطالب) نسبة 

یجب تأمین عدد کايف من نسخ املنهاج املدرسي مع بدایة کل عام دراسي وتوزیعها بشکل مجاني 

لکافة الطالب وبکافة املراحل، إن تکالیف العملیة التعلیمیة یجب أن تتناسب مع دخل املواطنین 

کافة احتیاجات التعلیم  ویعتمد معظم سکان املخیمات یلع املساعدات اإلنسانیة مما یفرض توفیر

 بشکل مجاني.

طالب وطالبة،  107بلغ عدد الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة ضمن مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم  •

% فقط من مجموع األطفال 40بحسب مصادر املعلومات یمثّل األطفال ذوو اإلعاقة الذین التحقوا بمدارس املخیمات 

% منهم باملدارس نظرًا لعدم توفر خدمات تتناسب مع احتیاجاتهم الخاصة، 60 حین لم یلتحق قرابة ذوي اإلعاقات، يف

مدرس) من مجموع املدرسین الذین تم استطالع آرائهم لم یتلقوا أي تدریبات يف مجال التعلیم يف زمن  %108 (47

انتشار عوارض نفسیة عند الطالب کصعوبة  الکوارث أو أي تدریبات مختصة بالدعم النفسي للطالب، ال حظ املدرّسون

الترکیز، العصبیة، االنفعال، عدم القدرة یلع الجلوس يف مکان ثابت لفترة طویلة، فقدان الذاکرة، القلق، التوتر، 

 العدائیة، االکتئاب.

یجب الترکیز یلع الجانب النفسي لألطفال النازحین من خالل تدریب الکوادر التعلیمیة لتکون مؤهلة 

لتعامل مع األطفال الذین یعانون من ضغوطات نفسیة نتیجة تواجدهم يف بیئة جدیدة وعدم القدرة ل

یلع االنخراط يف هذه البیئة، کما یجب تأمین بیئة تعلیمیة مناسبة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة 

 وتأمین کوادر قادرة یلع التعامل معهم وتعلیمهم بحسب نوع الحاجة.

مدرس) من املدرسین يف مدارس مخیمات الشمال السوري التي شملها التقییم ال  378% (27راسة أن أظهرت نتائج الد •

مدرس) من املدرسین الذین تم استطالع آرائهم بأن الدخل ال یتناسب مع متطلبات  218% (95یتقاضون رواتب. أفاد 

 الحیاة الیومیة.

روف النزوح قد ینتقل املعلمون املؤهلون یجب العمل یلع تأمین نظام مالي متساوي ومستدام، ففي ظ

وسائر العاملین يف التعلیم إلی حیث توجد أجور أیلع، حّتی لو اضطرهم األمر إلی عبور الحدود (مدارس 

کلفة املعیشة، الطلب یلع  :املخیمات مجاورة للحدود). من املهم األخذ بعین االعتبار قوى السوق مثل

 ذات کفاءة مماثلة، مثل العنایة بالصحة. املعلمین ومستویات األجور يف مهن
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 املعلومات إدارة وحدة باحثي قبل من املخیمات ترسیم تم حیثالخریطة اآلتیة ترسیم مخیمات تجمعي الکرامة والرحمة،  توضح

 سن يف األطفال أعداد عن للمضلع اللوني التدرج یعبرو التجمعات، مخیمات أحد إلی عمضلّ کل یرمز املخیمات، حول التحرك عبر

ویعبر حجم املربع األزرق  ،فیما یعبر اللون الرمادي عن عدم توفر معلومات عن األطفال يف سن املدرسة املخیم ضمن املدرسة

 املدارس حول املخططة الدوائر توضح .التقریر تضمنها التي املخیمات ملدارس االستیعابیة الطاقة عن ،"S"الذي یحتوي الحرف 

 .فقط باملدرسة املحیطة األماکن لتوضیح وضعت إنما للمدرسة تتبع ال املساحة وهذه املدرسة، موقع حول متر 200 مساحة

 : مدارس مخیمات تجمعي الرحمة والکرامة1خریطة 
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باحثي وحدة إدارة املعلومات عبر التحرك  ، حیث تم ترسیم املخیمات من قبلمخیمات تجمع سلقینتوضح الخریطة اآلتیة ترسیم 

، یعبر التدرج اللوني للمضلع عن أعداد األطفال يف سن املدرسة ضمن جمعحول املخیمات، یرمز کل مضلع إلی أحد مخیمات الت

یحتوي ، ویعبر حجم املربع األزرق الذي فیما یعبر اللون الرمادي عن عدم توفر معلومات عن األطفال يف سن املدرسة املخیم

 200توضح الدوائر املخططة حول املدارس مساحة  رس املخیمات التي تضمنها التقریر.، عن الطاقة االستیعابیة ملدا"S"الحرف 

 متر حول موقع املدرسة، وهذه املساحة ال تتبع للمدرسة إنما وضعت لتوضیح األماکن املحیطة باملدرسة فقط.

 : مدارس مخیمات تجمع سلقین2خریطة 
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باحثي وحدة إدارة املعلومات عبر التحرك  ، حیث تم ترسیم املخیمات من قبلالخریطة اآلتیة ترسیم مخیمات تجمع قاح توضح

حول املخیمات، یرمز کل مضلع إلی أحد مخیمات التجمع، یعبر التدرج اللوني للمضلع عن أعداد األطفال يف سن املدرسة ضمن 

وفر معلومات عن األطفال يف سن املدرسة، ویعبر حجم املربع األزرق الذي یحتوي املخیم فیما یعبر اللون الرمادي عن عدم ت

 200توضح الدوائر املخططة حول املدارس مساحة  تقریر."، عن الطاقة االستیعابیة ملدارس املخیمات التي تضمنها الSالحرف "

 ماکن املحیطة باملدرسة فقط.متر حول موقع املدرسة، وهذه املساحة ال تتبع للمدرسة إنما وضعت لتوضیح األ

 : مدارس مخیمات تجمع قاح3خریطة 
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باحثي وحدة إدارة املعلومات عبر التحرك  ، حیث تم ترسیم املخیمات من قبلأطمهمخیمات تجمع توضح الخریطة اآلتیة ترسیم 

د األطفال يف سن املدرسة ضمن ، یعبر التدرج اللوني للمضلع عن أعداجمعحول املخیمات، یرمز کل مضلع إلی أحد مخیمات الت

، ویعبر حجم املربع األزرق الذي یحتوي فیما یعبر اللون الرمادي عن عدم توفر معلومات عن األطفال يف سن املدرسة املخیم

 200توضح الدوائر املخططة حول املدارس مساحة  رس املخیمات التي تضمنها التقریر.، عن الطاقة االستیعابیة ملدا"S"الحرف 

 حول موقع املدرسة، وهذه املساحة ال تتبع للمدرسة إنما وضعت لتوضیح األماکن املحیطة باملدرسة فقط. متر

 أطمه: مدارس مخیمات تجمع 4خریطة 
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باحثي وحدة إدارة  ، حیث تم ترسیم املخیمات من قبلمخیمات تجمعي باب السالمة وجرابلستوضح الخریطة اآلتیة ترسیم 

، یعبر التدرج اللوني للمضلع عن أعداد األطفال جمعاملعلومات عبر التحرك حول املخیمات، یرمز کل مضلع إلی أحد مخیمات الت

، ویعبر حجم املربع فیما یعبر اللون الرمادي عن عدم توفر معلومات عن األطفال يف سن املدرسة يف سن املدرسة ضمن املخیم

توضح الدوائر املخططة حول  .، عن الطاقة االستیعابیة ملدارس املخیمات التي تضمنها التقریر"S"یحتوي الحرف األزرق الذي 

متر حول موقع املدرسة، وهذه املساحة ال تتبع للمدرسة إنما وضعت لتوضیح األماکن املحیطة باملدرسة  200املدارس مساحة 

 فقط.

 بلسوجرا رس مخیمات تجمعي باب السالمة: مدا5خریطة 
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 املخیمات املقّیمة ووجود مدارس ضمنها :ملحق

 تواجد مدرسة ضمن املخیم املخیم التجمع الناحیة املنطقة املحافظة #

 نعم الجبل خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 1

 نعم التعاون خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 2

 نعم الفاتحة خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 3

 ال الالذقیة خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 4

 ال النهر خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 5

 ال 1سلمی خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 6

 ال 2سلمی خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 7

 نعم شهداء سوریا خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 8

 نعم (خربة الجوز) 1صالح الدین  خربة الجوز بداما الشغورجسر  إدلب 9

 ال 2صالح الدین خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 10

 نعم عطاء الخیر خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 11

 ال عمر الفاروق خربة الجوز بداما جسر الشغور إدلب 12

 نعم ابو بکر الصدیق الرحمة دانا حارم إدلب 13

 نعم اطفال شهداء الحریه الرحمة دانا حارم إدلب 14

 ال اإلمام الرحمة دانا حارم إدلب 15

 ال اإلنتصار الرحمة دانا حارم إدلب 16

 ال األربعین الرحمة دانا حارم إدلب 17

 ال 2األنصار الرحمة دانا حارم إدلب 18

 ال الخیر الرحمة دانا حارم إدلب 19

 نعم الرحمة الرحمة دانا حارم إدلب 20

 ال الریان الرحمة دانا حارم إدلب 21

 ال الشروق الرحمة دانا حارم إدلب 22

 نعم العاصي الرحمة دانا حارم إدلب 23

 ال الفردوس الرحمة دانا حارم إدلب 24

 ال القادسیه الرحمة دانا حارم إدلب 25

 ال القرى املنکوبة الرحمة دانا حارم إدلب 26

 ال املدینة املنورة الرحمة دانا حارم إدلب 27

 ال املعتصم باهلل الرحمة دانا حارم إدلب 28

 ال املهاجرین الرحمة دانا حارم إدلب 29

 ال النواعیر الرحمة دانا حارم إدلب 30

 نعم النور الرحمة دانا حارم إدلب 31

 نعم الولید الرحمة دانا حارم إدلب 32

 ال أحباب الرسول الرحمة دانا حارم إدلب 33

 ال أفامیا الرحمة دانا حارم إدلب 34

 ال بني أمیة الرحمة دانا حارم إدلب 35

 نعم رعایة االیتام دار الرحمة دانا حارم إدلب 36

 ال سهل الغاب االول الرحمة دانا حارم إدلب 37

 ال شباب الخیر الرحمة دانا حارم إدلب 38

 ال عابدینشهداء  الرحمة دانا حارم إدلب 39

 ال طیور الجنة الرحمة دانا حارم إدلب 40

 ال قاسیون الرحمة دانا حارم إدلب 41

 نعم ألجلکم الرحمة دانا حارم إدلب 42
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 ال نصرة الرسول الرحمة دانا حارم إدلب 43

 نعم هبة ہللا الرحمة دانا حارم إدلب 44

 ال الفضل الکرامة دانا حارم إدلب 45

 ال شمس الحریة الکرامة دانا حارم إدلب 46

 نعم اطفال الغد الکرامة دانا حارم إدلب 47

 ال االصالح الکرامة دانا حارم إدلب 48

 نعم االصیل الکرامة دانا حارم إدلب 49

 ال االیادي البیضاء الکرامة دانا حارم إدلب 50

 نعم اإلخاء الکرامة دانا حارم إدلب 51

 ال اإلیمان باهلل الکرامة دانا حارم إدلب 52

 ال األحرار الکرامة دانا حارم إدلب 53

 ال األقصی الکرامة دانا حارم إدلب 54

 ال األمل بالعودة الکرامة دانا حارم إدلب 55

 نعم التضامن الکرامة دانا حارم إدلب 56

 ال الحرمین الکرامة دانا حارم إدلب 57

 ال الحق الکرامة دانا حارم إدلب 58

 ال الحنین الکرامة دانا حارم إدلب 59

 نعم الدعاء الکرامة دانا حارم إدلب 60

 ال الرجاء الکرامة دانا حارم إدلب 61

 ال ةالرسال الکرامة دانا حارم إدلب 62

 ال الروضة الکرامة دانا حارم إدلب 63

 ال الزهراء الکرامة دانا حارم إدلب 64

 نعم الشهداء الکرامة دانا حارم إدلب 65

 نعم الشهید صالح الکرامة دانا حارم إدلب 66

 ال الصدیق الکرامة دانا حارم إدلب 67

 ال الصفا واملروة الکرامة دانا حارم إدلب 68

 ال الغاب املنکوب الکرامة دانا حارم إدلب 69

 نعم الفاروق الکرامة دانا حارم إدلب 70

 ال الفرج الکرامة دانا حارم إدلب 71

 نعم الکرامة الکرامة دانا حارم إدلب 72

 ال الکریم األوسط الکرامة دانا حارم إدلب 73

 ال املحبة الکرامة دانا حارم إدلب 74

 ال املستقبل الکرامة دانا حارم إدلب 75

 ال املنارة الکرامة دانا حارم إدلب 76

 ال النهضة اإلسالمیة الکرامة دانا حارم إدلب 77

 ال خالصإلا الکرامة دانا حارم إدلب 78

 ال اهل الشام الکرامة دانا حارم إدلب 79

 ال أبناء حمص الکرامة دانا حارم إدلب 80

 ال تبارك الرحمن الکرامة دانا حارم إدلب 81

 ال حلب الکرامة دانا حارم إدلب 82

 نعم دعاة الکویت والخیرات الکرامة دانا حارم إدلب 83

 ال ریف حماه املنکوب الکرامة دانا حارم إدلب 84

 ال زهرة املدائن الکرامة دانا حارم إدلب 85

 ال سهل الغاب الکرامة دانا حارم إدلب 86
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 ال شهداء سهل الغاب الکرامة دانا حارم إدلب 87

 ال صرخة طفل الکرامة دانا حارم إدلب 88

 ال صالح الدین الکرامة دانا حارم إدلب 89

 ال طیبة الکرامة دانا حارم إدلب 90

 ال عطاء الکرامة دانا حارم إدلب 91

 ال مجمع التقوى لألیتام الکرامة دانا حارم إدلب 92

 ال مخیم الجبل الکرامة دانا حارم إدلب 93

 ال معتقلین سهل الغاب الکرامة دانا حارم إدلب 94

 ال نصرة املظلومین الکرامة دانا حارم إدلب 95

 ال نور الشام الکرامة دانا حارم إدلب 96

 ال نور املستقبل الکرامة دانا حارم إدلب 97

 ال نور املصطفی الکرامة دانا حارم إدلب 98

 ال نور حماة الکرامة دانا حارم إدلب 99

 ال واعتصموا الکرامة دانا حارم إدلب 100

 ال یاسمین الشام الکرامة دانا حارم إدلب 101

 ال الفضل أطمه دانا حارم إدلب 102

 ال املجد أطمه دانا حارم إدلب 103

 ال شمس الحریة أطمه دانا حارم إدلب 104

 ال 1احساس أطمه دانا حارم إدلب 105
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