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  تنفيذيال ملخصال

 يف المدني والمجتمع الحكومات ت جاهد واسع نطاق على المحلية للمجتمعات السورية األزمة تهجير مراراست مع

رينالمه ألطفال النوعي التَّعليم لتوفير المنطقة  بذلها التي ائلةاله الجهود وتمخضت البالغين. وشبابهم السوريين جَّ

 شمالو ولبنان األردن من كل   في وتكييفها ،طنيةالو التعليم منظومات توسيع عن التعليم قطاع في الفاعلون

 على لبالط يفوق الخصوص، وجه على الثانوي، التعليم مرحلة وفي تركيا. وفي العراق كردستان العراق/إقليم

رينالمه الشباب أغلبية إقصاء يعني ما وهو م،المقدَّ  العرض التعليم  وغير لنظاميا بشقَّيه الجودة عاليال التعليم من جَّ

 ثانوية مدرسة سوى يوجد ال المثال، سبيل على العراق، كردستان العراق/إقليم شمال مخيمات جميع ففي .النظامي

 ،لصفوفا في واكتظاظ ،الموارد في نقص من الحكومية الثانوية المدارس تعانيف لبنان في أما غير. ال واحدة فاعلة

 المخيمات، بيئات يف األساسية المرحلة بعد المدرسي التعليم صرينح تركيا وفي الدراسيتين. الفترتين نظام اتِّباع رغم

رون الشباب أما  وفي .الحكومية المدارسب التحاقهم بشأن طويلة انتظار قوائم فتواجههم اذاتي    والمستوطنون المهجَّ

 جميع باستيعا على قادرة غير تجعلها ،الحد عن زائدة ضغوط من الحكومية المدرسية المنظومة تعاني األردن

رينالمه الطالب  جميع فيو البالد. في تعليم توفير إلمكانية اتهديد   يمثِّل ما وهو ،المدرسية العمرية الفئة في جَّ

 منح   وكذلك ة.يالصفِّ  البيئة في التَّعلم أمام عوائق الدراسية المقررات واختيار اللغوي الحاجز يمثِّل األربعة السياقات

 نوعيهب التَّعليم في االستمرار عن الشباب يعيق قد ما وهو ،مضمون غير   التَّعليم نهاءإ بعد واالعتمادات الشهادات

 منهما. بأي االلتحاق إعادة أو ،النظامي وغير النظامي

رين الشباب وصول من المتشابكة االجتماعية العوامل ولتح   أن اأيض   الممكن ومن  مالتَّعلي إلى سوريا من المهجَّ

 المبكر الزواج ظاهرة تظهر هنا ومن االقتصادي، الحرمان أوضاع تفرضها العوامل كتل من وكثير النوعي،

 .ااقتصادي    بال  مستق لها نويؤمِّ  ،االغتصاب من يحميها الفتاة زواج أنَّ  ترى يالت ،االجتماعية القواعد هيمنة إثر للفتيات

 معظمهمو والشباب، .التعليمي تحصيلهن في االستمرار من والشابات الفتيات ت قصي االجتماعية األعراف أنَّ  كما

 وتميل .النظامي وغير النظامي التعليمب االلتحاق من بدال   ،األجر مدفوعة األعمال في منخرطون الذكور، من

رينالمه مجتمعات  مناطقال عن ابعيد   امادي    المكلفة غير المناطق في السكن عن البحث إلى اذاتي    المستوطنين جَّ

 ماكنأ من تنقَّلواي أن الطالب على أن ذلك ويعني .المدارس من األكبر العدد تحتضن التي لمدينةا في المركزية

 يقيع ما وهذا .الدراسي التحصيل في االستمرار أرادوا ما إذا التنقل مصروفات ويتحملوا ،المدارس إلى سكنهم

 الشباب ستهدفت التي التعليمية للتدخالت دب الف وعليه، .وأمنية اقتصادية العتبارات بالتعليم التحاقهم عن الطالب

رينالمه  ليمللتع الطالب وصول ضمان أرادت ما إذا لها تتصدى وأن ،االجتماعية التوجهات لهذه تستجيب أن من جَّ

 .حاجاتهم يلبي الذي

 الدعمو ،والمهني الفني والتدريب التعليم وبرامج ،التدريبية والمراكز المدارس من أكبر عدد تأمين أصبح وقد

رينالمه الشباب حاجات لتلبية ملحة ضرورة ،الوظيفة أثناء التدريب وفرص ،االجتماعي-النَّفسي  ،ورياس من جَّ

 تأهيل رامجب وكذلك ،التنفيذ قيد والمراكز المدارس بناء فيه زال ما الذي الوقت وفي .التعليمية طموحاتهم وتحقيق

 زيادة طلوبمفال ولهذا .التمويل كفاية وعدم ،الموارد على الكبيرة الضغوط في المشكلة تبقى وتوظيفهم، المعلِّمين

رينالمه لشبابل النوعي التَّعليم توفير لضمان ؛المرنة والمنظومات اإلبداعية الحلول في بتفكير امصحوب   ،التمويل  جَّ

  .سوريا من
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 مقدمةال

رت  ،رينالمهجَّ  عدد نصف والشباب األطفال ثِّلويم ،الحديث التاريخ في األشخاص من عدد أكبر السورية األزمة هجَّ

 أم ممكن أمر عودتهم هل يعلموا أن دون ،أخرى أماكن في جديدة حياة وبدء ،ديارهم من الهرب على أ جبروا الذين

ري ألزمة المبدئية الطوارئ إغاثات مبادرات استحداث وجوب الواضح من ال.  إستراتيجيات لبناء سوريا م هجَّ

رين،المه الشباب تعليم على التقرير هذا في ذهنية خرائط تكوين ممارسة تركيز قعيو األمد. طويلة  األمر ووه جَّ

  السورية. لألزمة اإلنسانية االستجابات في أ هِملت ما اغالب   قصوى أهمية يتَّخذ الذي

رينا حماية عوامل من عامل   فالتَّعليم م 1تجابياالس النظامي غيرو النظامي التعليمو ،الشباب لم هجَّ رين اني قدِّ  للم هجَّ

 المحوري التطور استمرار وإعادة ،االجتماعي المال رأس بناء إعادة في الفرص لهم ويتيح غاية،الو االستقرار

,Petersen and Jalbout Ackerman ) القادمة لألجيال الضرورية والمعارف للمهارات

2008 Children, the Save 2014; Corps, Mercy 2014;). والشباب لألطفالو 

 تنص بل ،2الدولية االتفاقيات من عدد في عليه منصوص حق وهو ،التَّعليم في الحق اجميع   عشرة ةالثامن سن دون

 لنظاميا الثانوي التَّعليم أنَّ  ي الحظ ذلك ومع .للجميع عليمالتَّ  حركة وأهداف ،لأللفية اإلنمائية األهداف اأيض   عليه

 توزيع الغياب ذلك على ويدل (.,INEE 2010) العالمية األهداف تلك في كبيرة بدرجة غائب النظامي وغير

 % 12و ،األساسي لتَّعليمل بالتَّعليم الخاصة موازنته من % 13 الدولي البنك خصَّص 2115 عام فيف :الموارد

,Chaffin 2009 ) فقط % 8 بـ إال الثانوي المدرسي التَّعليم يحظ   لم حين في ،)الثانوي( الثالثي للتَّعليم

2010 INEE, in). من ؛بالنِّزاع المتأثرين المراهقين تعليم األولويات تتضمن ال الدولي الصعيد وعلى 

  (,NGO1, Interview 2010; INEE 2014) التَّعلم وفرص والمساعدة الحماية نواحي

رين التعليمي الوضع لمعالجة التقرير هذا جاء ذلك ضوء وعلى   25 - 12 العمرية الفئة في سوريا من للم هجَّ

 دءب منذ المنظمات مختلف توفرها التي الخدمات بعض حول المعلومات ويجمع ،حاجاتهم التقرير هذا ويحدد .اعام  

 ذاه من ي ؤمل وبذلك الناجحة. والمبادرات والتقدم والتَّحديات الثَّغرات على ويقف .2111 عام في السورية األزمة

 بغية ؛لدوليينا بالمانحين وانتهاء   ،الحكومية غير بالمنظمات ابدء   ،األساسيين الفاعلين دةمساع في يساهم أن التقرير

رين.المه حاجات مه  ف   تحسين خالل من المقدَّمة المساعدات تحسين  جَّ

رينالمه لألطفال التعليمي للوضع تقييم إجراء لكنَّ   25 - 16) البالغين والشباب (اعام   18 - 12) سوريا من جَّ

 :وهي ،ظاميالن للتَّعليم الثالث المراحل تغطي العمرية الفئة هذه أنَّ  على فحسب السبب يقتصر وال .معقد أمر (ام  عا

رينالمه تعليم إنَّ  بل الثانوية، بعد وما والثانوية األساسية  أنواع مختلف ويغطي ،الجوانب متعددة عملية اأيض   جَّ

 .ماعياالجت-النفسي والدعم ،والمهني الفني والتدريب والتعليم مي،والنظا النظامي غير التَّعليم مثل ،الخدمات

 ،الحكومية غير والمنظمات ،الحكومية المؤسسات فيهم بما ،الخدمات مقدمي من اواسع   انطاق   العملية وتتضمن

 المستويات مختلف من هموشباب المهجرين أطفال وتستهدف ،المحلية المجتمعات على القائمة والمنظمات

 (اخارجه أو المثال سبيل على المخيمات داخل) اإلقامة وأماكن ،للحرب التعرض مستويات تنوع مع ،تماعيةاالج

 .(المثال سبيل على والتركمان والسوريين والفلسطينيين كاألكراد) العرقية نتماءاتاال أو ،والجنسيات

رينالمه الشباب تطلعات فويستكش ،المعلوماتي المسح أعمال من أشهر أربعة نتاج التقرير هذا ويأتي  حاجاتهمو جَّ

 إلى لالوصو مسألة المسح عملية استثنت وقد وتركيا. العراق كردستان العراق/إقليم وشمال ولبنان األردن في

رين الشباب حاجات عن وشاملة عامة لمحة على وللحصول العالي. التعليم  يرجى ية،الثالث التعليمية سوريا من المهجَّ

 الظروف ويدرس ،الثالثة تهمرحل اآلن البحث دخل وقد الدولي، التعليم معهد امؤخر   أجراه ذيال البحث مراجعة

 وتركيا ولبنان األردن في السوريين الباحثين واألساتذة الجامعة لطالب التعليمية والحاجات

(2014 King, and Fricke Watenpaugh,.) مرشد تقديم إلى البحثية الورقة هذه وتهدف 

رين التعليمية للنشاطات  لتعليم لحاليةا المبادرات جميع حول تفصيالت تقدم ال لكنَّها ،المستهدفين الشباب للم هجَّ

                                                 
ف التقرير هذا في التَّعليم نوعي بين وللتمييز 1 ه على النظامي التعليم ي عرَّ نَّ يدي التَّعليم منظومة أ ن التقل لذي ،ظَّمالم   يضممممممم ا

ا "النظامي لتعليما" تعبير يشير وقد .والجامعة والثانوية األساسية المدارس  لتيا والفنية المهنية التدريبية الدورات إلى أيض 

 لنشممماطا إلى فيشمممير النظامي غير التعليم أما .التعليمية المؤسمممسمممات ضممممن ت عق د والتي ،كامل بدوام يحضمممرها من إلى ت قدم

 ),medAh and Prosser Coomb .الرسمممممممية التعليمية المنظومة خارج يجري الذي المنظم التعليمي

)1973  
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولي والعهد ،1951 لعام الالجئين بوضع الخاصة المتحدة األمم اتفاقية انظر 2

 واتفاقية ،1967 وعام 1951 لعام الالجئين بوضممممممع الخاصممممممة المتحدة األمم باتفاقية المتعلق والبروتوكول ،1966 لعام

 .2006 لعام اإلعاقة ذوي األشخاص قبحقو الخاصة المتحدة األمم
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رينالمه الشباب  اتقييم   التقرير ميقد الثانوي، بالتعليم الخاصة واألدبيات ،الميدانية العينات على بناء   المنطقة. في جَّ

 هذا في مثلىال الممارسات تطبيقات مستوى رفع كيفية حول اكار  أف ويطرح ،التعليم توفير في القائمة للثغرات

 ،الفردية همقدرات تحقيق من الشباب تمكين في حاسم أمر وتطلعاتها العمرية الفئة هذه حاجات على فالتركيز اإلطار.

 سواء. حد على مجتمعاتهم وقدرات

 التي النتائج وجمع لتلخيص السابقة األدبيات مراجعة يتبعهما ثم ،ومنهجيته البحث أهداف بعرض األول الفصل يبدأ

رين بابوالش األطفال بتعليم المتعلقة والتقارير ،المعلوماتي المسح ودراسات ،السابقة البحوث إليها توصلت  المهجَّ

 العراق انكردست العراق/إقليم وشمال ولبنان األردن في الميداني البحث نتائج الثاني الفصل ويعرض سوريا. من

رينالمه الشباب منظورات على الضوء وي سقِط ،وتركيا رينلمها الشباب تعليم مجال في والخبراء والمزاولين ،جَّ  جَّ

 األفكار همأ ويعرض ،الخالصات التقرير من األخير الفصل يضع ثم والحضرية. الريفية والبيئات المخيمات في

 ضعو مستقبل مالمح ورسم ،الموارد توجيه في المساهمة إلى عامة   المشروع هذا ويسعى البحث. عنها تمخض التي

رينالمه للشباب التعليم جودة لتعزيز البرامج  وحاجاتهم. طلباتهم مع ينسجم بما ،جَّ

 

 األهداف
 هي: ،رئيسة أهداف أربعة على البحث يقوم
 

رينالمه للشباب التعليمية الحاجات تحديد :التعليم على الطلب •  وعائالتهم سوريا من جَّ

 ردستانك إقليم/العراق وشمال واألردن لبنان) المجاورة المضيفة األربعة البلدان يف ورغباتهم

 وبيئات المخيمات بيئات) البلدان تلك ضمن السياقات مختلف بين والتمييز ،(وتركيا العراق

 ،النظامي يرغو النظامي التعليم ومستويات ،التعليمية األنماط إلى باإلضافة ،(الذاتي االستيطان

 .والفني المهني والتدريب التعليم هافي بما

 ،والدولية واإلقليمية المحلية للمنظمات الحالية الممارسات على الوقوف :التعليم عرض •

 تطويرو ،النظامي وغير النظامي التعليم في المستضيفة البلدان في المتحدة األمم ومنظمات

 باإلضافة ،التوظيف رساتومما ،المعلمين وتأهيل ،األمية محو ودورات ،الدراسية المناهج

 لمحتملةا الموارد حول األفكار بعض ذلك في بما ،والفني المهني والتدريب التعليم فرص إلى

رينالمه مجتمع ضمن متاحة تكون قد التي  لمهرةا والشباب المتاحين كالمعلمين) السوريين جَّ

لحق (.المثال سبيل على رينهالم للشباب يةالتعليم الخدمات بمقدمي قائمة التقرير بهذا م   جَّ

 (.3 الملحق) وتركيا العراق كردستان إقليم/العراق وشمال واألردن لبنان في السوريين

 ،معها لتعاملا وكيفية ،بالحاجات اقياس   التعليمية الخدمات توفير في الفجوات تحديد :الفجوات •

 التعليم يرتوف في الخصوص وجه على المفيدة األمثلة إلى - الضرورة عند - اإلشارة مع

رينالمه للشباب النظامي غيرو النظامي النوعي الثانوي  عيشوني الذين ،سوريا من الفارين جَّ

 .وتركيا العراق كردستان إقليم/العراق وشمال واألردن لبنان في

 توفير يف مستواها رفع يمكن والتي ،فعالة أنَّها يبدو التي الممارسات تحديد :الجيدة الممارسة •

 لشبابل والمهني الفني والتدريب والتعليم ،النظامي وغير النظامي النوعي نويالثا التعليم

رينالمه  ردستانك إقليم/العراق وشمال واألردن لبنان في يعيشون الذين ،سوريا من الفارين جَّ

 .وتركيا العراق

  



8  سوريا من املهجرين للشباب النوعي التَّعليم ضمان 

  البحث منهجية .1
 ضمنتت التي ،االحتماالت( على قائمةال )غير القصدية العينات منهجية   هذه المعلوماتي المسح دراسة   استخدمت

 النوعيةو المنظَّمة شبه والمقابالت التَّركيز مجموعات نقاشات ومثَّلت والكمية. النوعية البيانات جمع أدوات استخدام

 انويةالث البيانات مراجعة خالل من ،الميدانية النتائج قياس من الدراسة وتمكنت الرئيسة. البيانات جمع أنماط

 تغطي لتيا ،المتعددة والوسائط ،اإلخبارية والمقاالت ،واإلحصاءات ،الميدانية والتقارير ،السابقة المسوح لدراسات

رين مجتمعات في الشباب تعليم   سوريا. من المهجَّ
 

 البحث فريق
عيَّنين المحليين المساعدين إلى باإلضافة ،أفراد عشرة البحث فريق ضمَّ   :يلبالتفص أدوارهم يلي فيماو ،الم 

 

 أعدَّ  .التوالي على وتركيا العراق كردستان العراق/إقليم وشمال ولبنان األردن في ميدانيين باحثين أربعة

رينالمه الشباب مع التَّركيز مجموعات نقاشات ويسَّر ميداني باحث كل  دميومق جَّ

عاية  ظَّمةالمن شبه المقابالت الميدانيون الباحثون نفَّذ ذلك إلى وباإلضافة .الرِّ

 المجتمعات وقادة ،الحكومية غير والمنظمات ،الحكومية المؤسسات مع النَّوعية

 المتحدة. األمم ومنظمات التعليم مجال في والفاعلين ،المحلية

 وقدَّم ،التَّركيز مجموعات نقاشات عقد قبل الالجئين مجتمعات أبناء الفريق وظَّف المحليون المساعدون

 ،اتالمجتمع ضمن التشبيك في الميداني لباحثل المساعدة المحليون المساعدون

 عن وفضال   التَّركيز. مجموعات لنقاشات والترتيب ،المشاركين الحضور ودعوة

نوا ،النقاشات تلك من واحدة كل المساعدون هؤالء حضر ذلك،  الملحوظات ودوَّ

 بابلشا مع المفتوحة النقاشات تيسير أمام المجال الميداني للباحث أتاح مما ،خاللها

رينالمه عاية ومقدمي جَّ  .الرِّ

 وقدَّم .التوالي على وتركيا العراق كردستان /إقليمالعراق وشمال ولبنان األردن في ميدانيين منسِّقين أربعة

 ونقاشات ابالتللمق للترتيب التشبيك في الميداني للباحث المساعدة ميداني منسِّق كل  

قون وحلل التَّركيز. مجموعات  وكانوا ،ةالرئيس الميدانية البيانات دانيونالمي المنسِّ

 .ةلرئيسا بياناتهم نتائج لخَّصت التي ،القطرية لتقاريرهم األساسيين المؤلفين

 جمع منسق أعدَّ  المتحدة. المملكة في وموجود ،دع  ب   عن مدعوم ميداني موظف  المعلوماتي المسح منسق

 إللحاق الخبراء مع بالتالمقا وأجرى ،السابقة األدبيات مراجعة المعلومات

 ةمراجع مع ،القطرية التقارير المعلومات جمع منسِّق وقارن   الثانوية. البيانات

 النهائي. التقرير إلنتاج السابقة األدبيات

 المسح مشروع رئيس

 المعلوماتي
 .التقرير وكتابة البحث إعداد أثناء العام واإلشراف والدعم التدريب قدَّم

 

  المعلوماتي المسح حثب فريق :1 الجدول

 

 األخالقية والمعايير االعتبارات

 والمعايير البحوث حول عمل ورشة والمنسقين الميدانيين الباحثين جميع حضر المعلوماتي المسح بمرحلة للشروع

 بالتدري وركَّز ،الشطِّي الضحى نور الدكتورة ستاذةاأل أعمالها وأدارت ،بيروت في 2111 أيار/مايو في األخالقية

 .كسفوردأ جامعة في المرعية للبحوث األخالقية للمعايير اوفق   ،األخالقية واالعتبارات المطلوبة البحث مناهج على

رينالمهو الالجئين أنَّ  وبما  اعداتالمس مقدمي مع مستقلة وغير متكافئة غير عالقة في أنفسهم يجدون ما اغالب   جَّ

 تنشأ قد التي ،تللثقافا العابرة والعالقات المحتملة القوة عوامل لبحثا فريق حلل .الحكوميين والمسئولين والباحثين
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 البحث يف المحتملين والمشاركين ،جهة من (األجانب من يكونون اوأحيان  ) والمنظمات الباحثين بين االحتكاك خالل

 إلى ةالحاج دعت ما اإذ متكافئة غير عالقات إنشاء في يتسبب ،محتمال   اعائق   تكون قد اللغة وكذلك .أخرى جهة من

 اللغتين ونيتحدث ميدانيين باحثين أربعة المنطقة من اختير اللغة، وألهمية ،األمر لهذا اوإدراك   .بمترجمين االستعانة

ر) سوريا من اثنان :واإلنجليزية العربية هجَّ   .العراق من واثنان ،(نام 

رون د عي   فقد التَّركيز مجموعات لنقاشات وبالنسبة  على وكان ،للمشاركة اعام   25 - 12 العمرية الفئة نم المهجَّ

 وحصل للشباب. الحماية لتوفير اعام   16 - 12 العمرية الفئة في األشخاص ومرافقة ،موافقتهم منح الرعاية مقدمي

 عناية ثونالباح ولفت التَّركيز. مجموعات نقاشات إجراء قبل المشاركين جميع من الشفوية الموافقة على الباحثون

 ثارآ أي المشاركة لعدم يكون لن وأنَّه ،محضة تطوعية المشاركة أنَّ  ،العملية بداية في عليهم وأكدوا ،المشاركين

 المشاركين. على سلبية

م  لغتينبال المشاركين معلومات صحائف إلى باإلضافة ،امسبَّق   المشروع حول واضح شرح المشاركين لجميع وق دِّ

 حول اجعةر تغذية أو ،شكاوى أي لتلقي أو ،المستقبل في إليها للرجوع االتصال ماتمعلو مع ،والعربية اإلنجليزية

نح البحث. عملية  ،التَّركيز مجموعات نقاشات في المشاركون وكذلك ،المقابالت في المحتملون المشاركون وم 

 السياق كانو المدروسة. همموافقت وإبداء ،المشاركة في رغبتهم في للتفكير أكثر أو ايوم   المتاحة، اإلمكانيات ضمن

 بمنطقة ةالخاص األخالقية المعايير تراعي بطريقة المدروسة الموافقة على الحصول في اأيض   احاسم   عامال   الثقافي

 يعطيها التي لكلمتهو بلسانه، مربوط المرء أنَّ  في تتمثل ،قوية شفوية بأعراف تتمتع العربية فالثقافة األوسط. الشرق

 إلى ،السوري البعث حزب دولة خاصة المنطقة، في والسلطوية القمعية النظم أدت وقد المكتوب. العقد قوة للغير

 يين.الرسم الموظفين وإجراءات ،البيروقراطية اإلجراءات إزاء والحذر الحرص يتوخون السوريين من كثير جعل

 علوماتم على حصلوا الذين ،التعليم جيدو األشخاص حتى أنَّه لوحظ ولبنان، سوريا في أ جري سابق بحث ففي

 قاألورا يوق عون وهم ،الراحة بعدم ذلك مع اشعرو ،المشاركة في رغبتهم عن وعبَّروا ،إليهم ي طلب ما حول واضحة

  رسمية. أوراق كأنها لهم بدت التي

 المقابالت يف المشاركين األشخاص موافقة توثيق في مالءمة األكثر الطريقة الشفوية الموافقة كانت األسباب ولهذه

 ذات تالموضوعا بشأن كبيرة اضغوط   عليهم تفرض بيئات في يعملون ممن كثير وهناك .المعلومات جمع لغايات

 بمهن أو ،يةالتنظيم بالسمعة تتعلق مخاوف البعض لدى يكون وقد ،والتَّهجير بالنِّزاع الخاصة السياسية الحساسية

 كان اهن ومن ،اومنفِّر   امربك   اأمر   السياق هذا في الشكلية النماذج اماستخد أنَّ  بدا وبذلك .اأفراد   بوصفهم منهم كل

لت قدف البيانات بتخزين يتعلق وفيما .النماذج تلك من بدال   المدروسة الشفوية الموافقة على الحصول الخيار  س جِّ

لت ثم ،ارقمي    المقابالت جميع ِذفت ثم ،السر بكلمة المحمي الباحث حاسوب إلى ن زِّ  لرقميةا المسجلة من ذلك بعد ح 

 .المعلومات سرية على المحافظة ألغراض وذلك ؛المقابلة انتهاء بعد ممكن وقت أقرب في
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 البحث مناهج .2

 التَّركيز مجموعات نقاش
ر   اشاب   118 مجموعه ما تضمنت التي التَّركيز مجموعات نقاشات البحث فرق أجرت هجَّ -12 العمرية الفئة في ام 

 اإلناث من % 51 هناك كان التَّركيز مجموعات نقاش في المشاركين بين من .الرعاية مقدمي من 32و اعام   25

عاية ومقدمي الشباب توزيع تفاصيل التالي الجدول يبيِّن .الذكور من % 16و  حسب وذلك دبل كل في الحاضرين الرِّ

 :الجنس

 

رينهالم للشباب التركيز مجموعات حضور توزيع (1) البياني الجدول  جَّ

 الميدانيون ونالباحث اختارو التعليمي. والوضع والجنس العمرية والفئة الجنسية حسب المشاركين البحث فريق قسَّم

رينالمه مجتمع ضمن قائمة شبكات خالل من البداية في الشباب  ونالمحلي المساعدون وقدَّم ،المدني والمجتمع جَّ

 اقصد   العينات لجمع الثلج كرة طريقة واست خِدمت األربعة. البلدان في المشاركين تحديد في المساعدة المعينون

رينالمه الشباب من واسعة مجموعة لسحب  الحضرية المناطق في يعيشون اشباب   ميداني فريق كل وضم ،جَّ

 يمبالتعل نالملتحقي من والشابات الشباب من عينة على الحصول إلى الباحثون وسعى ،والمخيمات الريفية والمناطق

رهمه ممن وعراقيين وأكراد وتركمان وسوريين فلسطينيين من الشباب إلى باإلضافة ،الملتحقين غير ومن  النِّزاع جَّ

 ويسَّر ،والرعاية الحماية ألغراض اعام   16 عن عمرهم يقل الذين المشاركين الرعاية مقدمو وصاحب السوري.

 توالثغرا والعرض الطلب توجهات على الوقوف إلى اوسعو ،التَّركيز مجموعات نقاشات الميدانيون الباحثون

 كسبيل ،فتوحةم أسئلة باستخدام التَّركيز مجموعات بنقاش خاص دليل ب نِي وقد التعليم. توفير في الجيدة والممارسة

قدت النقاشات أنَّ  وبما واإلجابات. األفكار بتدفق نفسه الوقت في السماح مع ،النقاش لتعق ب  من ةقريب أماكن في ع 

رين،المه مجتمعات رينالمه مجتمع من المحلي المساعد وقدَّم .سهال   إليها الحضور وصول كان فقد جَّ  المساعدة جَّ

ن ،التَّركيز مجموعات نقاش تنفيذ في  لحضورا وحصل النقاش. في أثيرت التي بالنقاط الخاصة الملحوظات ودوَّ

 المرطبات إلى باإلضافة المحمول للهاتف رصيد   في تمثلت هدية على التَّركيز لمجموعات نقاش كل في

  الحضور. تحملها التي التنقل مبالغ وصرف ،والمشروبات

 األردن
 عاتالمجتم على القائمة المنظمات مع بالتعاون ،التَّركيز مجموعات لنقاشات حلقات ثالث الميداني الباحث نظَّم

رينالمه من كبيرة اأعداد   تستضيف التي المناطق في المحلية  ،زرقاء(ال )محافظة الرصيفة في واحدة يلي: كما جَّ

 اجتماعين األخيرة الحلقة وضمت إربد(. )محافظة الرمثا في وواحدة ،العاصمة( )محافظة صويلح في وواحدة

 25 - 12 العمرية الفئة في اوإناث   اذكور   مشاركين التَّركيز مجموعات نقاشات من حلقات ثالث وضمت متتابعين.

 يكن ولم الرمثا(. )في أمورهم أولياء مع 15 - 12 العمرية الفئة في طفال   11 واحدة حلقة ضمت حين يف ،اعام  

 الرمثا يف التدريب أو التعليم أشكال من شكل بأي منهم الملتحقين نسبة تزد ولم ،عامال   المشاركين الشباب من أي

 . % 5 على
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 لبنان
 26 جمعت ،التَّركيز مجموعات لنقاشات حلقات أربع الفريق قدع تموز،/يوليو 21و حزيران/يونيو 11 بين فيما

رينالمه من اوشاب    طفال    قد المشاركون وكان .الماضية الثالث السنوات خالل سوريا من فروا الذين ،السوريين جَّ

 مةاصع هي بيروت .وطرابلس والبقاع وصيدا بيروت :األربعة المناطق في المعينون المحليون المساعدون حددهم

 الحدود على تقع ريفية منطقة والبقاع بيروت، جنوب عن دقيقة 31 تبعد ساحلية حضرية مدينة وصيدا لبنان،

 تبعد ،اليةع سكانية كثافة ذات ساحلية مدينة وطرابلس .بيروت عن ونصف ساعة قرابة ب عد على السورية-اللبنانية

 النقاش ضرواح ممن والجنوب والبقاع بيروت في اريب  تق المشاركين جميع أنَّ  النقاشات وكشفت .بيروت عن ساعتين

رة عائالت من كانوا ي    محرومة م هجَّ  غير المخيمة المستوطنات وفي ،وريفية حضرية ضواح   في ويعيشون ،امادِّ

 اخالف   ملالع أو التدريب أو بالتعليم ملتحقين البقاع من المشاركين من أي   يكن ولم .الالجئين ومخيمات ،الرسمية

 من المشاركون اأمَّ  (.2 الجدول انظر) % 82 منهم بالتعليم الملتحقين نسبة بلغت فقد ،بيروت من للمشاركين

 ويسَّر .المدينة في تعيش كانت التي الوسطى الطبقة عائالت من كانوا أنهم في غيرهم عن تميزوا فقد طرابلس

  .المحلي والمساعد الميداني الباحث من كل ووثَّقها النقاشات
 

 العراق كردستان إقليم/العراق شمال

 التَّركيز مجموعات نقاشات جلسات أربع الفريق أجرى ،2111 تموز/يوليو 27 إلى حزيران/يونيو 18 من

 مقدمي من 1و ذكور 1و إناث 11) امشارك   18 كاسنازان مجموعة وضم ت .امشارك   58 مجموعه ما بحضور

 مجموعات نقاش في وشارك ،(ذكور 8و ناثاإل من 11) وشابة   اشاب    16 النقاشات حضر قشتابة، وفي (.الرعاية

 .امشارك   11 إلى لهم اإلجمالي العدد ليصل ،الرعاية مقدمي من اثنان صاحبهم يافعون، أطفال السليمانية في التَّركيز

 .ثنانا ووالدان ،شباب 7و ،واحدة شابة :مشاركين 11 دهوك في التَّركيز مجموعات نقاش في شارك ،اوأخير  

 ديةالكر المناطق من وغالبيتهم ،سوريا أنحاء مختلف من التَّركيز مجموعات نقاشات جميع في المشاركون وكان

 حظيت ممن كانت منهم أقلية لكنَّ  ،العاملين من التَّركيز مجموعات نقاشات في المشاركين غالبية وكان .البالد في

 (.2 الجدول) يةالحضر والمناطق المخيمات في التدريب أو بالتعليم
 

 تركيا
قد ت 2111 تموز/يوليو 18و 6 بين ما المدة خالل  منها واحدة كل ضمت ،التَّركيز لمجموعات نقاشات ةثالث ع 

 التي المجموعة وفي .اعام   25 - 16و اعام   16 - 12 :العمريتين الفئتين من مشاركين سبعة إلى ستة بين ما

ع ،ان   سِ  األقل الفئة ضمت  حماية نلضما األخالقية لالعتبارات اوفق   ،رعايتهم مقدمي مع المشاركة على األطفال ش جِّ

ين مع فتاتان وشاركت .الطفل ل د  قِد الذي التَّركيز مجموعات نقاش في الرعاية مقدمي من واثنين و   رسةمد في ع 

 سبح ان   سِ  األكبر المجموعة أفراد توزيع وجاء .بالمدرسة ملتحقين المشاركين جميع وكان ،أنطاكيا في سورية

 في لمنعقدةا ،التَّركيز مجموعات نقاشات من االثنتين الحلقتين في شاركوا ذكور وسبعة إناث ست :يلي كما الجنس

 ومألوف مريح مكان أنه أساس على ؛المقهى هذا حددوا الذين هم المشاركون وكان ،عنتاب غازي في سوري مقهى

 في أحد بال مقارنة يعملون كانوا منهم % 13 أنَّ  الذكور للشباب كيزالتَّر مجموعات نقاش خالل من وتبين .لهم

 رابعة حلقة عقد المقرر من وكان (.2 الجدول) التدريب أو بالتعليم ملتحقات معظمهن كان فقد ،اإلناث مجموعة

 أحد صرع في دهاعق وتقرر .المشاركين عدد كفاية لعدم أ لِغيت لكنَّها ،كلِّس مدينة في التَّركيز مجموعات لنقاشات

  .البعض حضور ذلك أتاح فقد الوقت ذلك في مغلقة كانت المدارس أنَّ  وبما ،رمضان شهر أواخر أيام
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ل التَّوزيع :2 الجدول  التَّركيز مجموعات مناقشات في للحضور المفصَّ
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 جمعية الزرقاء،

 العامالت، الشابات

 ماتمنظَّ  من منظَّمة

 المدني المجتمع

 % 1 % 11 سوريون إناث 12-21 ١ ٥
11-

 يونيو/حزيران

ان،  % 1 % 67 سوريون مختلط 18-13 ١ ٦  تعليمي مركز عمَّ
17-

 و/حزيرانيوني

 % 1 % 5 سوريون مختلط 11-12 ١١ ١١ سواعيد -الرمثا
11 

 أغسطس/آب

ن
لبنا

 

 مختلط 16-12 ٢ ٩ بيروت
 + سوريون

 فلسطينيون
82 % 27 % 

11-

 /حزيرانيونيو

 % 11 % 31 سوريون مختلط 18-11 ٢ ٨ صيدا
31-

 يونيو/حزيران

 يوليو/تموز-3 % 1 % 1 سوريون ذكور 26-11 ٢ ٨  البقاع

 % 1 % 67 سوريون إناث 21-11 ٢ ٤ طرابلس
21- 

 يوليو/تموز

شمال
 

ق
العرا

/إقليم
 

ن
ستا

كرد
 

ق
العرا

 

 )منطقة كانسازان

 إربيل – حضرية(
 مختلط 11-25 ٤ ١٤

 أكراد

 سوريون
7 % 61 % 

6-

 يونيو/حزيران

 مختلط 23-12 ١ ١٨ يلإرب – قتشابة مخيم
 أكراد

 سوريون
6 % 61 % 

18-

 يونيو/حزيران

 التَّعاون مجلس

 داكراأل لالجئين

 مدينة -السوريين

 السليمانية

 مختلط 11-21 ٢ ٩
 أكراد

 سوريون
 يوليو/تموز-6 % 56 % 11

 – دوميز مخيم

 دهوك
 مختلط 12-25 ٢ ٨

 أكراد

 سوريون
13 % 63 % 

27- 

 يوليو/تموز

تركيا
 

 إناث 27-18 ينطبق ال ٦ عنتاب غازي مقهى،

 + سوريون

 + أكراد

 تركمان

 يوليو/تموز-6 % 1 % 83

 مختلط 15-12 ٢ ٥ أنطاكيا مدرسة،
 سوريون

 عرب
١٠٠ % 21 % 

12- 

 يوليو/تموز

 ذكور 21-21 ينطبق ال ٧ عنتاب غازي مقهى،

 سوريون

 + عرب

 أكراد

13 % 13 % 
18- 

 يوليو/تموز

       ٢٣22 ١١١111   المجموع
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 المنظَّمة شبه المقابالت
 عراقال كردستان إقليم/العراق وشمال ولبنان األردن في والخبراء المزاولين مع المنظَّمة شبه المقابالت أ جريت

 معرض يف وذلك ،المبدئية والبحوث القائمة الشبكات على األمر، بداية في الميدانيون، الباحثون واعتمد .وتركيا

رين التَّعليم مقدمي مع ابالتللمق إعدادهم  لباحثونا رتَّب الثلج كرة أسلوب وباستخدام .والخبراء والمزاولين للم هجَّ

 التي البلدان من بلد كل في مقابلة 25 إلى 21 بين ما عقد بهدف ؛المقابالت من مزيد إلعداد بعدها الميدانيون

 بمن ،مزاوال   76 همجموع   ما األربعة السياقات في حثالب فرق قابلتهم الذين األشخاص عدد وبلغ .الدراسة غطَّتها

 ،ةالمحلي الحكومية غير والمنظمات ،التربويون والفاعلون ،المتحدة األمم ومنظمات ،المحلي المجتمع قادة فيهم

 تمقابال خمس المعلومات جمع عملية منسِّق أجرى المتحدة المملكة وفي .الدولية الحكومية غير المنظمات ومزاولو

رينالمه تعليم في والمتخصصين المزاولين عم  بقةالسا األدبيات مراجعة عن الناتجة األفكار الستعراض ؛جَّ

  .البلدان حسب المقابالت تلك توزيعات على لالطالع التالية البيانية المخططات انظر .وإثرائها

 التالية: المعايير على امبني    للمقابلة الخاضعين األشخاص اختيار وكان
 يرغ والتعليم ،(والخمماص الحكومي المممدرسممممممي التعليم) النظممامي التعليم :الُمقدددَّم التعليم نوع •

 .والمهني الفني والتدريب والتعليم ،النظامي

رون :المستهدفة العمرية الفئة •  .اعام   25-12 العمرية الفئة في المهجَّ

 غير لمنظماتوا ،الشمممممعبية القواعد منظمات :المعني المصدددددلحة صددددداحب/الخدمة دمزوِّ  نوع •

 .الدولية الحكومية غير والمنظمات ،المحلية الحكومية

رينالمه ومسممممممتوطنممات ،الالجئين مخيمممات :الجغرافيددة التغطيددة •  ،والريفيممة الحضممممممريممة جَّ

  .الفلسطينيين الالجئين ومخيمات ،الرسمية غير المخيَّمة والمستوطنات

 

 

 تركيا العراق دستانكر /إقليمالعراق شمال لبنان األردن للمقابلة الخاضعون

 ٠ ١ ١ ٠ المحلي المجتمع قادة

 ٢  ٥ ٣ ٥ المتحدة األمم منظمات

 ٦ ٠ ٢ ١ التعليمية والكوادر المعلِّمون

 ١ ٧ ٦ ٥  الحكومية غير المحلية المنظمات

 ٥ ٦ ٤ ٩ الدولية الحكومية غير المنظمات

 ٣  ٣ ٠ ٢ الحكوميون المسئولون

 ١٧ ٢١ ١٨ ٢٣ المجموع  

 

اة المنظَّمة شبه الميدانية المقابالت :2 ولالجد  الُمؤدَّ

 

 

 األردن

دي مختلف ممثلي مع منظَّمة شبه مقابلة 23 األردن في الفريق أجرى  عادة التي المنظمات فيها بما ،الخدمات مزوِّ

ان في المقابالت وأ جريت اإلسالمية. الخيرية كالمنظمات ؛الرسمية التنسيق هيئات تستثنيها ما  شهري خالل عمَّ

  .اتقريب   واحدة ساعة مقابلة كل واستمرت ،2111 وأغسطس/آب يونيو/حزيران

 لبنان
 أصحاب من 18 مع منظَّمة شبه مقابالت البحث فريق أجرى 2111 آب / أغسطس 11و يونيو/حزيران 11 بين

رينالمه أطفال تعليم مجال في العاملين الخدمات ومزودي ،المعنيين المصلحة  ،لبنان ءأنحا جميع في ،السوريين جَّ

ر ألف 55 اتقريب   مجموعهم بلغ المذكورين الخدمات مزودي أنَّ ب اعلم   رة م هجَّ هجَّ  21 - 6 العمرية الفئة في وم 

 .اعام  
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 العراق كردستان إقليم/العراق شمال
 13 وأ جري ت .رينجَّ المه الشباب تعليم في يعملون اوخبير   مزاوال   21 مع منظَّمة شبه مقابالت البحث فريق أجرى

 قادة من قائد مع واحدة ومقابلة ،المحلية الحكومية غير والمنظمات ،الدولية الحكومية غير المنظَّمات مع منها مقابلة

 ،إربيل في مللتعلي العام المدير فيهم بمن ،كردستان إقليم حكومة في مسئولين مع مقابالت وثالث ،المحلي المجتمع

 وزارة يف المركزي القبول قسم ومدير والتعليم، التربية وزارة في الطوارئ حاالت في للتَّعليم االتصال وضابط

 .العالي التَّعليم

 تركيا

ه ما جري  أ    يينتربو متخصصين إلى باإلضافة للمدارس، ومديرين معلمين من السوريين، مع مقابلة   17 مجموع 

 تحديدل القصدية العينات طريقة واست خدمت .المتحدة األمم ومنظمات والتركية، الدولية الحكومية غير المنظمات من

ا البحث فريق وتواصل .للمقابالت سيخضعون الذين األشخاص  لتيا المنظمات مع المقابالت إجراء أجل من أيض 

رين تستهدف ا، 15 - 12 العمرية الفئة في السوريين المهجَّ  :النظامي غير أو النظامي التعليم تدخالت خالل من عام 

ا وأ جريت سكايب، خالل من اإلنترنت على وأربع أنطاكيا، في وخمس عنتاب، غازي في ثمان    يرغ مقابالت أيض 

 لتَّركيزا مجموعات ونقاشات المقابالت إلى وباإلضافة .البحث مدة خالل والمربِّين السوريين األمر أولياء مع رسمية

ا المقابالت ضمت الميداني، الباحث أجراها التي  المتحدة األمم ومنظمة الوطني، والتعليم التربية وزارة من كال    أيض 

 بعنتا غازي وجامعات األقارب، ومجتمعات الخارج، في األتراك شئون ورئاسة )اليونيسف(، والطفولة لألمومة

 .أنقرة في معهم المقابالت وأ جريت كوكوروفا،
 

 
 والخبراء المزاولين مع المؤداة المنظَّمة شبه المقابالت توزيع (2) البياني الجدول

 

 البحث عملية واجهت التي والقيود التحديات
 الالزمة األماكن حراسة عوائق وكذلك ،بالغة بيروقراطية عوائق الفرق جميع في عملهم أثناء الباحثون واجه

 ،والتعليم بيةرالت وزارة من المسئولين مع مقابلة إجراء من البحث فريق يتكمن لم لبنان ففي فيها. المقابالت إلجراء

رين.المه للشباب التَّعليم توفير حول الحكومة منظور على الوقوف بغية ؛العالي والتعليم  لعراق/إقليما شمال وفي جَّ

 األمم ومنظمات ،احجم   األكبر الحكومية غير المنظمات مع المقابالت إجراء في الفريق نجح العراق كردستان

 التي قابالتللم اإلجمالي العدد من حدَّت التي الرقابية الضوابط من بسلسلة لكذ سبيل في مرَّ  الفريق لكنَّ  .المتحدة

 الفرق أنَّ  مع ،امقيَّد   الالجئين مخيَّمات إلى الدخول كان حيث ؛وتركيا األردن من كل في األمر وكذلك ت.ي  أ جر

 الفجوة هذه على للتحايل ةكطريق ،المخيمات في عاشوا الذين الشباب مع التَّركيز مجموعات نقاشات حلقات أجرت

  البيانات. جمع في

 تيجةن التأخيرات بعض وحدثت المطلوب. الوقت في المقابالت إجراء في مصاعب األردن في البحث فريق واجه

 لمعنيينا المصلحة أصحاب من كثير وعبَّر ه.تلت   التي الفطر عيد وعطلة ،رمضان شهر خالل العمل ساعات تقليص

 جرىت   التي البحوث مشروعات من إدارته" يمكن ال "الذي العدد وصفوه ما بسبب ؛لمشاركةا في رغبتهم عدم عن

رينالمه شئون لتنسيق وحدة األردن في تأسست السبب ولذلك كانه.وس   الالجئين مخيمات على  عام ايةبد في جَّ
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رينالمه حمصال أفضل في ينصب   وما ،العملياتية الحاجات أساس "على البحوث مشروعات لفحص 2111  جَّ

 في التأخير بعض إلى الفحص هذا وأدى ،(UNICEF 2014 شخصي، تصالا) المخيمات" في المقيمين

 قصير. زمني إطار في أ جريت التي المقابالت عدد ليقلتو ،البحث إجراءات

 فيص خالل المشكالت من اعدد   البحث فريق واجه حيث ؛العراق كردستان العراق/إقليم شمال في األمر وكذلك

 الجو في البيانات وجمع البحث إجراء أثناء في الفريق واجهت التي الرئيسة التحديات إحدى وتمثلت .2111

 بالدولة اق  ساب ي عرف كان الذي اإلسالمية، الدولة تنظيم اكتساح بعد ،إربيل في خاصة ،للغاية المتوتر السياسي

 لىع سيطرتها بعد ،للعراق الغربيةو الشمالية مناطقال من كبيرة مساحات )داعش(، والشام العراق في اإلسالمية

 .إربيل كردستان، غرب جنوب فقط كيلومتر 11 قرابة إلى ووصل ،عراقية مدينة أكبر ثاني تعد التي الموصل

 موصل.ال من منهم، نيالمسيحي خاصة العراقيين، من آالف نزوح وحده عنه نتج يونيو/حزيران في المسلَّح والنِّزاع

 األزيدية(،و المسيحية والبلدات القرى )خاصة األراضي من مزيد على واستيالئها ،اإلسالمية الدولة تنظيم تقدم ومع

 صف.ون مليون على يزيد ما إلى العراق كردستان العراق/إقليم شمال إلى اداخلي    النَّازحين العراقيين عدد وصل

 التصدي على الحكوميون والمسئولون ،لحكوميةا غير والمنظمات ،المتحدة األمم منظمات ركَّزت لذلك ونتيجة

رينالمه وضع عدم يعني وهذا ،اداخلي    النَّازحين لمجتمعات والمباشرة الطارئة للحاجات  وحاجاتهم السوريين جَّ

 حار جو يف أ جري   البحث أنَّ  بلَّة الطين زاد وما المدة. تلك خالل اإلنسانيين الفاعلين أولويات قائمة على التعليمية

 في ريقالف تمكن العوائق هذه عن النظر وبغض .ينمتاح المزاولين بعض يكن لم لذلك ونتيجة ،رمضان شهر وفي

 نقاشات ةأربع همجموع   بلغ فيما ،رينالمهجَّ  من وشابة اشاب    58 مقابلة من العراق كردستان العراق/إقليم شمال

 المزاولين المشاركين من % 11 قرابة أنَّ  لهم وتبين ،تالمقابال إلجراء شبكات الباحثون وأقام التَّركيز. لمجموعات

 قضايا لىع التعليق على القدرة   ذلك دوقيَّ  العراق. كردستان العراق/إقليم وشمال المنطقة إلى ددالج   القادمين من كانوا

رين الشباب تواجه األمد طويلة  سوريا. من المهجَّ

رينالمه خيماتم إلى الوصول حق ي منح لم تركيا في البحث فريق  ظرن وجهات الدراسة هذه تتضمن ال ولذلك ،جَّ

رينالمه الشباب  نظوراتم على اي   حصر الضوء التَّركيز مجموعات نقاشات تسلط ولذلك .المخيمات في المقيمين جَّ

رينالمه  وعاتمجم قاشاتن في المشاركين بين ومن .تركيا في الحضرية البيئات في اذاتي    المستوطنين السوريين جَّ

 ،العليا طةالمتوس المنطقة إلى المنخفضة الوسطى الطبقة من االقتصادية-االجتماعية المستويات تنوعت التَّركيز

 في يدرسون اعام   25 - 16و المدرسة، في يدرسون جميعهم اعام   16 - 12 :للمشاركين العمرية الفئات وضمت

 هذهب الدراسة هذه نتائج تحددت ولذلك .تعليمهم نقطاعا قبل السورية الجامعات في درسوا أو ،التركية الجامعات

رينالمه من المخصصة المجموعة  لمراهقونا وينتمي .الوسطى الطبقة من اذاتي    المستوطنين الحضريين السوريين جَّ

رينالمه من اتهميش   األكثر الفئة إلى الدراسة هذه شملتهم الذين والشباب  الفئات لدراسةا تستثني ولذلك ؛السوريين جَّ

 يعيشون الذين ،اضعاف  است األكثر السوريين يدرس أن المستقبلي للبحث وينبغي .تركيا في اواستضعاف   اتعرض   األكثر

 ال التي ،إليها الوصول يصعب التي والمناطق ،الريفية األماكن في اذاتي    يستوطنون ممن ،وغيرهم المخيمات في

مي    .تعليمية مرافق فيها ي تاح ال اوغالب   ،المساعدات من قليل سوى فيها قدَّ

 

 

  السابقة األدبيات مراجعة .3

 التعريفات
رون"المه "الشباب مصطلح التقرير هذا يستخدم  أفرادها حددي التي ،اقي   ر  وعِ  اثقافي    متجانسة المجموعة على للداللة جَّ

رهم ممن تركمان أو أكراد أو سوريون أو فلسطينيون أنهم على انتماءهم ف سوريا. في عالنزا هجَّ  الشباب وي عرَّ

 ونبني .البالغين إلى الطفولة مرحلة من االنتقال طور في هم الذين األشخاص أنَّهم على للكلمة الفضفاض بالمعنى

 العالم وفي مها.تعمي يمكن ال التي ،اسياقي    المحددة والثقافية االجتماعية الخطوط وفق للشباب مناه  ف   التقرير هذا في

 ،اجباتهمو مسايرة منهم وي توقَّع ،ومجتمعاتهم أسرهم إطار في مسئوليات الشباب عاتق على ىت لق   ما اغالب   العربي

 األطفال حقَّ  الطفل حقوق اتفاقية لكف  ت   (.,Chatty 2007) اإليجابية األحكام وإصدار ،التغيير مع والتكيف

 جميع في آرائه عن يعبِّر أن في الحق "شاب فلكل الطفل(. آراء احترام :12 )المادة آرائهم تكوين في والشباب

ذ أن في اأيض   الحق وله ،عليه تؤثر التي األمور  (.,p.1 2012 UNICEF) ".الجد محمل على آراؤه ت ؤخ 

رينالمه الشباب يرى منظور على اأيض   ب نيت كما ،المعلومات جمع عملية ب نيت المبدأ هذا وعلى  نيمقاوم جَّ

 االجتماعي. التغيير تحقيق في نشطة وعوامل   ،للظروف

 كانيةلس  ا الفئة لهذه مفصلة بيانات على العثور يندر البالغ، والشباب الطفولة بين تمتد الشباب فئة أنَّ  وبما

(2010 Crofts, and Coffey Mitch, Beadle, Cahill,.) البالغون ويبقى 

 تحديد يمكن ال لوبالفع .اكمي    إحصاؤها يمكن لتيا الشباب فئة بينهما وتضيع ،التقليدي اإلحصائي الفاصل واألطفال
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رتهم الذين للشباب األكيد العدد رينالمه من السكانية الفئات حساب مسألة وتبقى السورية، األزمة هجَّ  احدي  ت جَّ

رينالمه حساب عدم مع خاصة ،امستمر    لين غير جَّ  الصحيح العدد معرفة عدم ويمثِّل ،(,Crisp 1999) المسجَّ

 زالت ما ذلك ومع .والشباب األطفال جميع إلى والوصول ،للبرامج التخطيط ناحيتي من حقيقية مشكلة الشباب لفئة

رهم الذين الشباب أعداد  يلي ماوفي .والتدريب التَّعليم على الطلب معها ويزداد ،ارتفاع في سوريا في النزاع هجَّ

 تعليمبال المتعلقة القضايا أبرز حول ،إخبارية االتومق ،الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم لتقارير عرض

رين للشباب وتقديمه ،النوعي  التي كاراألف أبرز بخصوص القيِّمة تعليقاتهم الخبراء عرض وقد .سوريا من المهجَّ

 .سيأتي فيما المفصلة النتائج بذلك لينكمِّ م   ،السابقة الدراسات بها جاءت
 

رينالمه الشباب تعليم على الطلب  جَّ
رينالمه الشباب أنَّ  هوو ،األدبيات في يظهر رئيس موضوع هناك  ،عالية قيمة ذو أنه على للتعليم ينظرون جَّ

 التعليم لىإ النتقالل كان أم ،المدرسي تعليمهم استئناف في لرغبتهم ذلك أكان سواء ،عليه الحصول في ويرغبون

Corps, Mercy ;2014 ) العمل. سوق لدخول الالزمة المهارات من مزيد كتسابال كان أم ،العالي

 UNICEF, UNFPA, 2014; Shuayb, 2013; Children, the Save

2014 UNHCR, and Children the Save UNESCO,). عالية نسبة هناك أنَّ  حين وفي 

 أو لنظاميا التعليم إلى العودة في يرغبون أغلبيتهم نجد ،احالي    الدراسة مقاعد على يكونون ال قد الذين الشباب من

Shuayb, 2014; LR01, Interview ) .المدى بعيدةال غاياتهم لتحقيق اسعي   ؛النظامي غير

2014.)  

 لشبابل الصديقة والمساحات التدريبية والمراكز المتاحة المدارس على الطلب في اتزايد   األربعة البلدان وتشهد

( EF,UNIC 2013; Children, the Save 2014; MEHE, 2013; AFAD,

2013 UNESCO, and UNHCR 2013;.) المدني والمجتمع التربويون والفاعلون الحكومات وبدأت 

,AFAD ;2013 ) النَّوعي. التَّعليم على الطلب لهذا لالستجابة العاجل التمويل توفير في المساعدة تطلب

 Bank, World 2013; Watkins, 2014a; UNICEF, 2014; Shuayb,

رينالمه للشباب التعليمية التحتية البنية توسيع شأن من ذلك ىإل وباإلضافة (2013  المناطق وفي ،المخيمات في جَّ

  الشباب. لهؤالء النظامي وغير النظامي التعليم إلى الوصول على القدرة من نحسِّ ي   أن ،والحضرية الريفية

ري مجتمعات من القريبة أو إليها، الوصول يمكن التي التدريبية والمراكز المدارس لتوفير حاجة هناك  ن.المهجَّ

 إلى للوصول رةكبي مسافات التنقل إلى مضطرة احالي    نفسها تجد الحضرية المراكز في والشباب العائالت من فكثير

 ويحملهم ،التعليمية المرافق إلى المحدود الدخل ذوي وصول ويمنع ،التكاليف من التنقل يزيدو التعليمية. المرافق

 المسافة قرب ومع ،(Walker, 2014; ,al. et UNFPA 2014) بها ستهاني   ال ديون أعباء

 يصحبونهم قينلمراف الترتيب إمكانية الرعاية لمقدمي ويتيح ،الشباب تنقل من يخفف ذلك ألنَّ  ؛بالسالمة شعور ينشأ

راتال الشابات مع الرحمة فيالق منظمة أجرتها التي التَّركيز مجموعات وتكشف وإليها. المراكز من  ألردنا في مهجَّ

 اسهنإحس لعدم ؛اأسبوعي    أقل أو واحدة مرة إال البيت يغادرن ال الدراسة شملتهم الالتي الشابات من % 26 أنَّ  ولبنان

Corps, Mercy ) ابتات   التعليمية الفرص إلى الوصول الشابات من كثير تتمكن ال لذلك ونتيجة باألمن.

,UNICEF ) االجتماعي التفاعل من باالنسحاب التَّهجير مع املونفيتع الذكور الشباب بعض أما .(2014

 ،بينهم يماف ااجتماعي    ويتفاعلوا يلتقوا أن للشباب يمكن حيث ؛ومحمية مشتركة مساحات توفير شأن ومن ،(2013

Corps, Mercy ;2014 ) والتعليمي االجتماعي اإلقصاء من ت حيِّد أن أنفسهم بين بالتعاون ويتعلموا

2008 Children, the Save)  

رينالمه الشباب من اكثير   لكنَّ   سرهم.أل داعم دخل مصدر لتأمين ؛األجر مدفوع عمل على الحصولب األكبر االهتمام يولون جَّ

 العمرية الفئة في الشابات من % 8 بنسبة مقارنة ،يعملون ممن 21 – 16 العمرية الفئة في الشباب من % 15 لبنان ففي

راتالمه من % 61 تسعى تركيا وفي (al. et UNFPA, 2014) نفسها  للحصول الرجال من % 16و جَّ

 بوصفه األجر مدفوع العمل في واألطفال الشباب مشاركة مسألة وظهرت ،(,AFAD 2013) العمل فرص على

ا  الحصول ىعل ترتبةالم التكاليف بارتفاع للعمل الحاجة وتزداد التعليم. إلى الوصول يمنع أنَّه على ،ذكره يتكرر موضوع 

UNICEF, 2014; MEHE, 2014; Corps, Mercy ;2013 ) التعليم على

2014 ,al. et UNFPA). ملالع مكان في كالتدريب ،البديلة التعل م ترتيبات على طلب هناك ظهر وكذلك 

 السلبية" اعيةاالجتم التبعات من وغيرها األطفال عمالة "وتضبط ،العمل سوق حاجات تلبي التي المهارات لتعليم

(p.4 2013, Bank, World.)  

 ،لغيرل نقلها يمكن جديدة بمهارات الشباب وتسليح ،العمل سوق في الطلب لتوجهات المستجيب التدريب دمج الممكن ومن

رينالمه الشباب لمساعدة وذلك  طالب (.,IRC, 2013; BRIC 2011) الكريم العمل على الحصول في جَّ
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 عن ،األردن في الزعتري مخيم في ،)اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة أجرته ح  س  م   في الشباب من % 63

 لحاسوبا واستخدام الحياكة في المهارات الكتساب الشابات سعت حين وفي لهم. والمهني الفني والتدريب التعليم توفير

 والبناء ،والحالقة ،العربية اللغة في األمية ومحو ،والنجارة المعدنية األشغال تعلم الذكور من نظراؤهن طلب والطبخ،

(2014a UNHCR, 2013; UNICEF, in NRC.) األجنبية اللغات تعلم على آخرون وركَّز، 

and NRC 2014; Corps, Mercy ) التجارية األعمال وإدارة ،الخلوية الهواتف وصيانة

2013 UNHCR, 2013; UNICEF,) إضافي تدريب إلى بالمدارس نالملتحقي غير المراهقون ويسعى 

  (.,UNHCR 2013) الريادية والمشروعات األعمال إدارة في مهاراتهم بناء في

 ساسيةاأل فالمهارات التعليم. مناهج جميع في دمجها وينبغي ،ضرورية روأم هي الشخصية الموازنات وعمل المالي التثقيف

 فاءةك رفع في تساعد أن يمكنها ،النقود إنفاق عادات ورصد ،رغبة"و"ال "الحاجة" بين الفروقات وفهم الموازنات إعداد في

 فرص اإلنسانية المنظمات بعض وتوفر (.LR03, Interview 2014) امحدود   كان ولو ،المصروف

 حوثوالب الدراسات من كبير م  لك   تخضع ولم ،للغاية محدودة تبقى التدخالت تلك لكن للشباب، والمهني الفني والتدريب التعليم

(2013 UNHCR, 2013; UNESCO, and UNHCR 2011; IRC,). التقرير ويعالج 

 حول اأفكار   وتطرح ،مالتعلي توفير في القائمة الفجوات تدرس التي ،القادمة الفصول في أكبر بتفصيل الشباب توظيفو تدريب

  الجيدة. الممارسات

 الخاضعين الشباب من % 71 أنَّ  وتبين ،لبنان في اإلعاقة ويذ من والشباب األطفال مع تعامل قد الالجئات لجنة بحث وكان

 .(,WRC 2013) تدريب أو تعليم بأي املتحق   يكن لم منهم اأي    وأنَّ  ؛سوريا في النزاع بسبب بإعاقات يبواصِ أ   البحث لذلك

 حركية اقةإع من تعاني التي ابنتها أنَّ  كيف العراق كردستان العراق/إقليم شمال في الرعاية مقدمات إحدى وصفت وبالمقابل

 مدارس وجود لعدم ؛ذلك" على قدرتها لعدم بحزن - أنا أشعر كما - تشعر وأنها ،المدرسة إلى الذهاب من تتمكن أنب "تحلم

رينالمه أبناء من اإلعاقة لذوي الدامج التعليم تمنح  مراكز على ويجب (.p.24 UNICEF, and NRC) جَّ

 إلعاقاتا ذوي من الشباب على خدماتها باب فتح في جهودها تبذل أن التعليمية المرافق من رهاوغي والمدارس المحلي المجتمع

 األكثر الخدمات على اأيض   كبير طلب وهناك (.,WRC, 2013; UNICEF 2013) والتعلمية الحركية

رين عاتمجتم لها تعرضت التي واإلصابات ،الوظيفي القصور وحاالت ،المزمنة للظروف لالستجابة اتخصص    .المهجَّ

رين طالب يحتاج النظامية غير أو النظامية الدراسة إتمام حال وفي  مانلض ؛الشهادات لتلك اعتماد وإلى ،شهادات إلى المهجَّ

 أخرى بلدان إلى توجههم حالة في أو ،بالدهم إلى عودتهم حال في ،سوريا خارج عليه يحصلون علمي مؤهل بأي االعتراف

(2013 AFAD, 2014; Corps, Mercy 013;2 UNESCO, and UNHCR.) 

 عتمادباال "ي قصد بينهما. ي خلط ما عادة ألنه ؛و"االعتماد" الشهادة" "منح مصطلحي بين االختالف فهم من بد ال وللتوضيح

ل ما وعادة ما، برنامج أو لمؤسسة الموافقة الرسمية السلطات تمنح أن  منح" أما "المهمة. بتلك والتعليم التربية وزارة ت خوَّ

 (p.8 2013 UNESCO, and UNHCR) بنجاح". مهتعل   أنهى أنه على ما لفرد دليل تقديم فتعني الشهادة"

 ردستانك العراق/إقليم شمال وفي االعتماد. تحديات لمواجهة المقررات في السورية المناهج بإدخال الشباب طالب لبنان وفي

 رافلالعت خطط رسم إلى كردستان إقليم حكومة تسعى حين في ،المخيمات مدارس بعض في السوري المنهج ط بِّق العراق

 أما .(UNHCR, 2014; ,al. et UNFPA 2014) المدارس تلك من االختبارات بنتائج ارسمي   

 موالتعلي يةالترب ووزارة السورية التعليم "لجنة من كل قررت حين في ،احالي    باالعتراف السوري المنهج يحظ   لمف تركيا في

,Kirisci ) الليبي" المنهج يتبعوا أن عشر الثاني إلى التاسع من الصفوف في السوريين الطالب على أن التركية

p.26 2014,.) رينالمه الشباب فرص تتضاءل قد بالمؤهالت واالعتراف االعتماد غياب في  نحو التقدم في جَّ

  بالمدارس. والطالبات لطالبا التحاق احتماالت وستنخفض ،العمل أو التعليم من مزيد تحصيل

م حيث ؛البدنية العقوبة من خالية مأمونة تعل م بيئات إلى اأيض   الشباب ويسعى  ،لدينيةا المعتقدات جميع ت حتر 

روي وف  ّ ,Mercy 2013; UNHCR ) للطالب م جِديال   التَّعلم لتحقيق والثقافي الروحي األمن ّ 

2014 Corps,.)   هذهف ،والرياضية والفنية الترفيهية النشاطات من مزيد توفير الشباب يطلب اوأخير 

 لعدد والتصدي ،للصحة والترويج ،االجتماعية المهارات كبناء ؛3شامل نظامي غير ميلتعل الفرص توفر النشاطات

رينالمه المراهقين تواجه التي والحمائية ،االجتماعية-النفسية المسائل من Corps, Mercy ;2014 ) .جَّ

2013 ildren,Ch the Save.)  

                                                 
 والمعارف والمهارات والقِي م المواقف فرد كل يكتسمممب وبها ،الحياة مدى تسمممتمر التي الحقيقية العملية :النظامي غير التعليم3

 ،لسمممموقا من أو ،اللعب أو ،العمل أو ،الجيران أو ،األسممممرة من ،بيئته في التعليمية والموارد والتأثيرات اليومية الخبرات من

 (al., et Coombs 1973) .اإلعالم وسائل أو ،المكتبة أو
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رينالمه الشباب تعليم توفير في فجوات   جَّ
 من رينجَّ المه الشباب من لكثير النوعي التَّعليم إلى الوصول على القدرة على تؤثر ومتشابكة معقدة عوامل هناك

 التي األسبابو ،بالتعليم االلتحاق من الشباب وتمنع ،بالوصول تتعلق مشكالت على القضايا هذه وتتوزع سوريا.

 معنى. يذ نوعي بتعلم المشاركة في والسعي ،جهودهم بذل إلى والتدريب بالتعليم الملتحقين الشباب تدفع

رينالمه أعداد لكنَّ   لطلبا في ازدياد ذلك ويصاحب ازدياد، في زالت ما وتركيا العراق وشمال واألردن لبنان في جَّ

رونالمه ويمثِّل عليها. اكبير   اضغط   ويمثِّل ،التعليمية الموارد على  ارجخ يعيشون الذين ،اذاتي    المستوطنون جَّ

رينالمه من % 111 بنسبة الطالب أغلبية ،المخيمات رينالمه من % 71و ،لبنان في اذاتي    المستوطنين جَّ  في جَّ

,UNESCO ;2013 ) تركيا في % 61و ،العراق كردستان العراق/إقليم شمال في % 71و ،األردن

2013b UNESCO, 2013; en,Childr the Save). تبين البحث، هذا عينة يخص وفيما 

 التعليم خارج المهدور الوقت من يطيل قد مما ،اجد    محدود المحلي الحكومي المدرسي التعليم إلى الوصول أنَّ 

 قد بل ،التدريبية والمراكز المدارس إلى للوصول المواصالت تكاليف ارتفاع مع صعوبة األمور وتزداد .النظامي

  (.IMC, 2013; UNHCR, 2014; .,al et UNFPA 2014) فيها الطالب حضور تمنع

 الفترات معظمو والمسائية. الصباحية الفترتين يغطيل الفترات نظام است خدم المدارس في المتاحة المساحات ولزيادة

رين، لطالب مخصصة المسائية  لطالبا ويعزل ،التعلم وقت يختصر ألنَّه ؛لالنتقاد تعرض النظام هذا لكنَّ  المهجَّ

رينالمه  معلمون يهف ويعمل ،والرياضية التعبيرية الفنية النشاطات حصص ويزيل ،المضيف المجتمع طالب عن جَّ

رينالمه مجتمعات مع التَّركيز مجموعات نقاشات وكشفت (.,UNESCO 2013) خبرة أقل ومعلمات  جَّ

 رةالفت في جودة أقل وبناتهم ألوالدهم المقدم التَّعليم نوعية أنَّ  اعتبروا األمور أولياء أنَّ  األردن في الحضرية

 وأن ،الركب عن المراهقون يتخلف أن في فرصة هناك المدرسة في مكان على للحصول االنتظار وأثناء المسائية.

 فيه سيدر الذي الصف من أدنى فيه أ دخلوا الذي الصف كان إذا خاصة ،العامة المدرسة إلى العودة من ينفروا

 (.,UNHCR 2014) نظراؤهم

 جميع يقصي مما ،الجوار في مدارس يوجد ال العراق كردستان العراق/إقليم شمال في فار مدينة منطقة وفي

رينالمه  حكومات أتاحت العموم وعلى .(Children, the Save 2013) النظامي التعليم من جَّ

 اممكن   بحوأص الالجئين. مخيمات في التعليم إلى الشباب وصول   ،فيها الحكومية غير والمنظمات ،األربعة البلدان

ل حيث ؛المخيمات في التعليم على الطلب حساب   رون س جِّ  تياللوجس الدعم يجعل ما وهو ،أعدادهم وأ حصيت ،المهجَّ

  المدارس. في الشباب معظم يدرس ال حيث ؛والريفية الحضرية األماكن في منه بساطة أكثر للتعليم

رةالمه األسر تكافح العمل وفرص المالية الموارد يةمحدود ومع  .4الكفاف دح إلى اليومية الحياة متطلبات تلبية في جَّ

 ،العمل يف المنخرطين الشباب أعداد تزايد الوثائق تورد الديون، وارتفاع ،لألسرة المالي الدخل لغياب واستجابة  

,Corps, rcyMe 2014; ,al. et UNFPA 2013; BRIC ) الرجال بين خاصة

 UNHCR, 2014; .,al et UNFPA 2013; Children, the Save 2014;

2013 UNICEF, 2014a;) رينالمه األطفال من % 51 أنَّ  األردن في الدراسات وأظهرت  والشباب جَّ

 الشوارع في للبيع والتجوال والتسول الزراعة في ومعظمهم ،الرسمي غير القطاع في يعملون بأنهم يقدَّر

(2013 CO,UNES). لت et UNFPA ) العمل عن الباحثين أو العاملين من ذاتها النسبة لبنان في وس جِّ

2013 Watkins, 2014; ILO, 2014; .,al.) كردستان العراق/إقليم وشمال األردن وفي 

 ما وهو ،ةالغذائي القسائم طوابير على الوقوف في أو ،األطفال رعاية في األسر أفراد الشباب هؤالء يساعد العراق

Children, the Save 2014; LR01, Interview ) المدرسة في الدراسة تفويت يعني

رينالمه األطفال عدد تركيا في يزيد ال وبالمثل، (.2013  ،الدراسة شملتهم الذين والشباب ،الحضريين جَّ

 هؤالء التحاق لعدم لرئيسا السبب هي للعمل الحاجة أنَّ  منطلق من ،% 17 من أكثر على ،المدارس في والملتحقين

 ؛لبنان في التَّعليم إلى الوصول حول واتكين تقرير   القضية هذه على الضوء   ويلقي .(,IMC 2014) التعليم في

ر   الوضع يشرح حيث هجَّ  الصعب "من :قائال   ،اعام   11 هعمر   كان عندما المدرسة كر  ت   ،(اعام   11) سوريا من م 

                                                 
رون العمال يكسمممممممب لبنان في1 al. et UNFPA, ) .لألجور األدنى الحد من % 11 عن يقل ما بالمعدل المهجَّ

 سكنال أجرة دفع   عليهم يجب أنه حين في ،األسبوع في تركية ليرة 51 يقارب ما إلى األسر دخل يصل تركيا وفي (2014

 لهم المحلية المجتمعات دعم إلى منهم كثير ويركن .مالي عجز في يتركهم ما وهو شمممممهري  ا، تركية ليرة 311 بـمممممممممم المقدرة

 .المعيشية المصروفات لتغطية الخيرية والتبرعات
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 ودفع ،وإطعامهم أسرتي لمساعدة مضطر اآلن لكنني ،التعلم في أرغب أنا ،درسةالم في مكان على العثور اجد   

  (,p.14 2013) ".البيت إيجار

رين مكفول العمل في الحق  األردن في أما .5لبنان في األمر وكذلك ،العراق كردستان العراق/إقليم شمال في للمهجَّ

رين ليسف وتركيا  من أصبحو ،للمراجعة احالي    تخضع تركيا في السياسة هذه أنَّ  مع ،بالعمل القانوني الحق للم هجَّ

 وبالنظر .(Kirisci 2014; LR03, Interview 2014) بالعمل أذون على الحصول الممكن

لة الطبيعة إلى رينالمه لتمكين االقتصادية القدرة تقييم على الحكومات ت حث   السورية، لألزمة المطوَّ  المشاركة نم جَّ

 مليع دليل هناك زال ماف المشروع، هذا نطاق يتعدى الموضوع هذا نقاش في االستفاضة أنَّ  ومع .العمل قطاع في

رين مجتمعات لمنح االقتصادية القيمة يؤيد  (.,RSC 2014 )انظر العمل. حق المهجَّ

 (.Chatty 2007) .التعلم في إيجابية افرص   تقدم هنا والخبرة ،العمل أنحاء جميع في المراهقين عمل

 دعم يف واالستقالل القدرة على حصولهم على الشباب حق في فائدة هناك يكون أن ينبغي ذلك إلى باإلضافةو

 ةلفرص واضح غياب هناك والتَّعلم، بالتَّعليم يتعلق فيما ذلك، ومع ،(,Bhabha 2014) ومجتمعاتهم أسرهم

and UNHCR ) والعالمية المحلية العمل سوق لحاجات المناسبة الخبرة واكتساب ،المهارات تعلم في الشباب

2013 UNESCO,)، رينالمه أطفال ويعمل  لقاء   ،كثيرة مهارات تتطلب ال ،كريمة غير مهن في وشبابهم جَّ

 باستثناء ،القليل القدرب إال الحماية من العاملون المراهقون يحظى وال .اأيض   لالستغالل يتعرضون وقد ،زهيدة أجور

 بتدري لتعزيز العمل من مزيد بذل من بد وال الرسمية. غير المجتمعية الحماية منظومات من عليه يحصلون ما

 أنَّ  حوظالمل ومن المعتمد. العمل مكان في التدريب مساحة وتوسيع ،الحماية منظومات وتحسين ،وتوظيفهم الشباب

 أزمة ءبد قبل حتى ،أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في رئيسة مشكلة يمثِّلون العمل عن العاطل الشباب

رينالمه ,ILO ) الشابات من % 15 مقابل ،% 11 الشباب من العاملين عدد بلغ 2118 عام ففي السوريين. جَّ

2010). 

نِّد العمل باستثناءو رينالمه الشباب بعض ج   لسوريا والجيش ،اإلسالمية الدولة تنظيم مثل ،المعارضة قوى في جَّ

Rights Human ) وغيرها ،النصرة وجبهة ،الشام أحرار وكتائب ،رديالك   الشعب حماية ووحدات ،الحر

2014 Watch,). بتسر لمنع ؛المالئمة والتدريب التعليم فرص إلى الوصول أهمية حول يثار جدال وهناك 

,MEHE ;2014 ) المسلحة الجماعات في الشباب إقحام منع نفسه الوقت وفي ،التعليم من الشباب

2014 UNICEF,.)  

 طالبال من فكثير الثبوتية. الوثائق لغياب وذلك ؛النظامي التعليم إلى الوصول أمام آخر أساسي ئقعا وهناك

رين  ىإل دخولهم إلعادة المطلوبة الدراسية الشهادات لديهم يكن ولم ،بالقوة بلدهم من الفرار على جبرواأ   المهجَّ

 الطالب يحتاج المثال، سبيل ىعل األردن، ففي .(al. et UNFPA, 2014) جديدة تعليميَّة منظومة

رون  قدمالت لهم يحق لكي ؛الثانوي( )األول عشر الحادي للصف اجتيازهم تثبت معتمدة مدرسية شهادة إلى المهجَّ

 الطالب من ي طلب وتركيا لبنان وفي .(,UNICEF 2013) الثانوي( الثاني )الصف العامة الثانوية المتحان

رينالمه  لكي ؛لسابقا المدرسي تحصيلهم تثبت شهادة إلى باإلضافة ،الرسمية لشخصيةا التعريف وثائق تقديم جَّ

al et UNFPA,. ;2014 ) االختبار نتائج على والحصول ،المناسب الصف إلى الدخول لهم ي سمح

2014b UNHCR,). ق(.الساب )المرجع تعقيدات من يخلو وال ،للغاية مكلف الوثائق تلك على الحصول لكن 

رينالمه من األف   11 بـ عدده يقدر ما عودة إلى النظام هذا أدى لعمليةا الناحية ومن  في سوريا إلى السوريين جَّ

 رغم ،)البكالوريا( العامة الثانوية اختبار ألداء ،الحكومية غير المنظمات بمساعدة ،2111 يونيو/حزيران

,al., et PAUNF 2014; Ackerman ) الشخصية سالمتهم أمام مثلت التي الكبيرة الخطورة

رينالمه الفلسطينيين بالالجئين يتعلق وفيما .(2014  االختيارات إلى الوصول يعتمدف لبنان، إلى سوريا من جَّ

 لبنان في يرةالتأش لطلب التقدم عمليات وتشهد البالد. في لوجودهم نظامية قانونية صفة على الحصول على الرسمية

 تعيش لذلك ونتيجة (.,Amnesty 2014) المعايير في تغيراتوال الرسوم من يزيد ما وهو ،مستمرة تغيرات

 مكنهمي وال ،والزواج والوفيات الوالدات واقعات تسجيل بذلك يمكنهم وال ،نظامية غير إقامة بصفة األسر بعض

                                                 
 والعمل قامةإلا حرية الدولتين من أي لمواطني تتيح ولبنان سمممممموريا بين ثنائية اتفاقية فهناك لبنان، في للوضممممممع بالنسممممممبة5

 العمل من ايتمكنو لن لكنَّهم ،لبنان في العمل السوريين للمواطنين يحق وهكذا .األخرى البلد في االقتصادي النشاط وممارسة

 الرسمممممموم من % 25 من أكثر يدفعون ال ذلك ومع ،المواطنين لغير بالنسممممممبة الحال كما ،بالعمل إذن على الحصممممممول قبل

ا يوقعوا أن عليهم وليس ،لها يتقدمون التي الوظيفة أو ،العمل حسمممب العمل ألذونات المطلوبة  لىع الحصمممول أو ،للعمل عقد 

رونالمه الفلسممطينيون وكذلك (p.99 2014, .,al et UNFPA) .كفيل  ،العمل في الحق لديهم سمموريا من جَّ

 (.,2014a UNRWA) .بها العمل الفلسطينيين على  يحظر مهنة عشرين حددت السلطات لكنَّ 
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 ىلع النظام هذا أثر اآلباء أحد وشرح الرسمية. االمتحانات أداء أو ،الحكومية الصحية الرعاية على الحصول اأيض  

  :قائال   العلمي التحصيل

 يأل يحق ال أنَّه أخبرونا لكنهم ،االمتحانات ألداء امستعد    وكان ،الدرجات أعلى على السنة هذه ابني حصل "لقد

 اكثير   بذلنا قدل لتصديقها. سوريا إلى أقاربنا أحد وأرسلنا ،األخرى الوثائق كل جهزنا لقد تأشيرته. يجدد أن فلسطيني

 هذه في (.p.15 2014, Amnesty) العناء". يستحق األمر أنَّ  نعتقد كنا فقد ،ذلك يلسب في المال من

 ،التأشيرة على للحصول الكامل الرسم وهو ،أمريكي دوالر 211 مبلغ دفع أن بعد ابنه تأشيرة تجديد من تمكن الحال

 إعادة الحكومة ورفضت تها.مد انتهت قد كانت عليها الحصول وعند ،فقط ايوم   11 المفعول سارية كانت لكنَّها

 وسيكون .السابق( )المرجع التالي الصف إلى االنتقالب وال ،الرسمية االمتحانات بأداء للشاب ي سمح ولم ،له المال

رينالمه للشباب الممنهج التعليمي لإلقصاء  الفرص على ،شدتها نطاق في متنوعة ،األمد ةبعيد سلبية تبعات جَّ

 المحلية. ومجتمعاتهم للشباب المتاحة

رينالمه للشباب فبالنسبة  على أثر لمتصلةا االجتماعية-النفسية للقضايا يكون قد الدراسية، القاعة في الموجودين جَّ

 في ملموس تنوع وهناك (.UNHCR, 2014; ,al. et UNFPA 2013) الجيد مالتعل   تحصيل

 مستواهم من أدنى أو أعلى راسيد صف في ي وضعون فقد ؛الرسمي المدرسي النظام في الشباب وضع مناهج

 من تسربال على يشجعهم وقد .للتعلم وحافزيتهم ،تعلمهم جودة على اأثر   يترك ما وهو ،سنتين أو بسنة الحقيقي

 الظروف بأنَّ  الشعور عن ناتجة التوت ر من حالة تتولد وهكذا ،(LR01, Interview 2014) المدرسة

 على لبيس أثر له سيكون ما وهو ،جديدة مناهج وتعلم ،يألفوها لم بيئة في والعيش ،ديارهم إلى العودة على تجبرهم

 وأفاد .(,Kalem, Mavi and Worldwide Concern 2013; AFAD 2013) التعلم

 مخيم في يعيشون الذين ،الشباب من % 71 أنَّ  )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة أجرته بحث

 الجتماعيا والتفاعل التواصل من باالنسحاب الظروف مع ويتعاملون ،التوت ر عليهم سيطري ،األردن في الزعتري

رونالمه الطالب يجاهد الظروف هذه مثل وفي (.2113)  وبنقص التدريب. على الحصول أو ،المدرسة دخولل جَّ

 ةالغذائي الوجبات تقديم عن عاجزة الحكومية المدارس من كثير تصبح المخيمات، في الموارد حوش   ،التمويل

 تركيزهم قيعي الذي ،التغذية سوء من بعضهم يعاني بل ،النهار خالل المدرسة في بالجوع الطالب فيصاب ،المجانية

 (.,UNHCR, 2013; LCSI 2013) مجد   تعليم على وحصولهم ،الدراسة في

رينالمه سياق وفي  من الةح إلى ،والفقر العمل سوق وتوترات ،الذكر سالفة اليومية الموتِّرة العوامل تؤدي قد جَّ

رينالمه بين االستقطاب  األجانب رهاب ظاهرة بروز إلى النهاية في يؤدي قد ما وهذا ،المحلي المجتمع وفئات جَّ

د التمييز حول موثقة حاالت عدة وهناك (.,Reuters, 2014; ILO 2014) .الجماعتين بين  والتمر 

رينالمه الشباب بين  المدارس من الطالب تسرب ظاهرة إلى أدت لدرجة ،التعلم اكزومر المدارس في جَّ

(2013 Children, the Save 2013a; UNESCO,). االعتداءات حاالت تركيا في وتظهر 

رينالمه أعداد ارتفاع ألنَّ  ؛األجانب بكراهية المدفوعة  ،تماعيةاالج األجواء توتير إلى يقود الحضرية المناطق في جَّ

  (.,Reuters 2014) المضيف المجتمع من اترحيب   السابق في رونجَّ المه لقي أن بعد

رينالمه الطالب من ضئيال   اعدد   الالجئين مخيمات خارج الحكومية المدارس تحتضن تركيا وفي  زيدي ما وهو ،جَّ

د العزل احتماالت من  ميعرضه يهاوإل المدرسة من التنقل أنَّ  إلى الطالب ويشير .(,UNICEF 2013) والتمر 

د أنَّ  للسكان المتحدة األمم صندوق أجراها حيةس  م   دراسة كشفت ذلك ومع لبنان. في والمضايقة إلساءةل  في التمر 

,UNHCR, 2013; Watkins ;2014 ) منها الواردة التقارير في اكر  ذِ  األقل كان المدرسة

201 .,al et UNFPA). رين مدارس في أ جري ت دراسة في وتبين  انكردست العراق/إقليم لشما في المهجَّ

 توالمخيما الحضرية المناطق في المدارس شهدت أن عنه نتج االجتماعي-النَّفسي الدعم آليات "غياب أنَّ  العراق

ب" معدالت في اوارتفاع   ،البدنية العقوبة في زيادة  للتنقل يمكن وكذلك (.p.12 2014, UNHCR) التسر 

 في رينجَّ المه مخيمات في النِّساء بحق الجنسي فالعنف التَّعلم: أمام ضافيةإ عوائق إلى يؤدي أن وإليها المدرسة من

 التقارير هذه وتتضارب .(,UNICEF 2013) التعليم مرافق إلى الوصول من والشابات المعلمات يعيق األردن

 للتعلم الخصبة البيئة وتقدم ،الحماية تضمن التي اآلمنة المساحات على الحصول من منه ي ؤمل كان ما مع

( ;2014 UNHCR, 2013; UNHCR, and UNESCO 2014; Corps Mercy

2013 UNICEF,)  

 علهمجي ما وهو ،مزدوجة فترات في يعملون ما اوغالب   ،طويلة   ساعات   يعملون منهم كثيرف المعلمين نظر وجهة ومن

 ،كبير تظاظاك من المدارس تعاني لكذ إلى وباإلضافة الجودة. معايير على للحصول اوإشراف   امستمر    اتدريب   يطلبون

رينالمه الطالب وصول أدى فقد للغاية. امجهد   التعليمية الكوادر عمل يجعل ما وهو  ةدراسي صفوف ظهور إلى جَّ

 اأيض   طلبيت الذي األمر وهو المعقدة، االجتماعية-النفسية المشكالت إلى باإلضافة ،التنوع من أكبر قدر من تعاني
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,MEHE ) اإليجابية االنضباط وإستراتيجيات ،يةفِّ الصَّ  اإلدارة في قوية ومهارات ،للدروس احذر   أكثر اتخطيط  

2013 UNHCR, 2014;). نالمعلمي تدريب بشأن جديدة اعتبارات إظهار في تتضافر العوامل هذه وجميع 

 كثير يعمل ذلك إلى باإلضافة .(,2013a UNESCO) المتعلمين جميع حاجات مع التعامل لضمان ؛وتأهيلهم

 رفعل بديل عمل عن يبحثوا أن وعليهم ،قليلة رواتب على إال يحصلون ال أو ،تطوعي أساس على المعلمين من

 ،التعليم جودة على اخطر   يمثِّل بدوره وهذا ،(,2014b UNHCR, 2013; UNICEF) المالي دخلهم

 ومع مة.الخد أثناء والتأهيل والتدريب ،للدروس للتخطيط الالزم الوقت تكريس على المعلمين قدرات محدودية مع

 التعليم يملتقد سعيها في التعليمية الكوادر تعاني سوف والتأهيل، والتدريب والدعم ،الكافية الرواتب إتاحة عدم

UNESCO, and UNHCR ) الدراسية القاعة في المعروضة المعقدة للمسائل واالستجابة النوعي،

2014a UNHCR, 2014;.) 

 التعليم. إلى لالوصو يخص فيما ،النطاق متعددة مشكالت تثير أن سوريا في السابقة التعليمية للتجارب الممكن ومن

مس   أنَّ  المعتقد فمن  العتداءل الطالب بتعرض تفيد مستمرة تقارير هناك بل اآلن، رتمِّ د   قد سوريا في المدارس خ 

 اجد    كبيرة واالحتمالية (h,Watc Rights Human 2013) إليها الطريق في أو ،المدرسة في والموت

رينالمه الشباب من بها بأس ال نسبة هناك أنَّ   البعد هذا ثلوم التعليمية. البيئات في والنزاع العنف من عانوا الذين جَّ

 المجتمع في التعليم منظومة إلى الدخول إعادة عند اكبير   ىمغز   يحمل الشباب هؤالء لدى الوجداني التاريخي

,UNICEF ) الصدمة بعد ما رتوت   اضطراب أعراض ومن ،الخوف من الطالب بعض يعاني ثحي ؛المضيف

2014 Kirisci, 2013;). رين السوري المجتمع ينتهجها التي اآلليات ومن  الظروف مع للتعامل للمهجَّ

,Anderson ) سوريا في عليه معتاد كان مما أكثر ،مبكرة مراحل في والنساء الفتيات تزويج   اوقائي    تعامال  

2014 ,al. et UNFPA 2014;). سوف المبكر الزواج أنَّ  المعنيون األشخاص يعتقد اآللية وبهذه 

 ركيات وفي السابق(. )المرجع لهنَّ  االقتصادي األمن من امزيد   ريوفِّ  وسوف ،االغتصاب مخاطر من الفتيات يحمي

ج راتالمه من % 71 ت زوَّ  61 لبنان، في وبالمثل .(,AFAD 2013) فوق فما اعام   15 العمرية الفئة في جَّ

جن 21 - 16 العمرية الفئة في الشابات من % وِّ  في نفسها العمرية الفئة في الشابات من % 13 بـ مقارنة   ،ز 

جات والشابات الفتيات تنسحب الزواج وفور (al., et UNFPA 2014) 2111 عام في سوريا  الم زوَّ

 (.,MEHE, 2014; Anderson 2014) والتعليم التعليم من

رين للشباب ينبغي التي النطاق واسعة القضايا ضوء وعلى  تشافاك المدهش من ليس مواجهتها، سوريا من المهجَّ

,Watkins ;2013 ) حياتهم واقع مع النظامي التعليم محتوى مالءمة عدم من يشكون الطالب من اكثير   أنَّ 

 Shuayb, 2014). طالبال لغة عن التعليم لغة تختلف ما اغالب   للتعليم، األساسي الوصول مستوى وعلى 

 بيئة مع للتكيف مضطرين أنفسهم الشباب يجد ذلك، إلى وباإلضافة الصفية. مشاركتهم من يمنع ما وهو األم،

 للتقييم ةمختلف ومعايير ،الجديدة الدراسية المقررات ومع ،لهم المألوفة غير واللكنات اللهجات مع ،مختلفة اجتماعية

 فهق  و   حتى بل ،التعلم عرقلة في امع   العوامل هذه وتتضافر (.UNICEF, and NRC 2013) األكاديمي

 أطفال يةرؤ النادر "من أنَّه إلى )اليونيسكو( والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة تقارير وتشير .اتمام  

رينالمه  حاناتاالمت أداءو ،عشر الثاني أو التاسع الصف يجتازون لبنان في بالمدارس الملتحقين السوريين جَّ

رينالمه أطفال جميع يترك ما وهذا التوالي، على والثانوي األساسي تعليمهم نهاية تمثل التي الوطنية  لسوريينا جَّ

 الشباب عبَّر العراق كردستان العراق/إقليم شمال وفي .(,p.3 2013a) به" معترف مؤهل أي دون اتقريب  

 همدراست إلكمال بالدهم إلى للعودة شوقهم عن اأيض   وعبَّروا ،للدراسة فرصة أي لديهم يكن لم بأنه اعتقادهم عن

(2013 UNICEF, and NRC.) هادراست يجب التي الدراسية للمقررات الفعلي والمحتوى التَّعليم "لغة 

 بما اأيض   اوثيق   اارتباط   يرتبط اتالتحدي تلك وحل ....اسياسي    حلها على تستعصي لدرجة ،للغاية صعبة قضايا تمثل

رينالمه مع يحدث  (.p.27 2014, Kirisci) البعيد" المدى على السوريين جَّ

-نفسية ومشكالت لغوية وحاجات ختالف،اال شديدة تعليمية مستويات مع يتفاعلوا أن التربويين الفاعلين على

 ةدرالق من والبشرية المالية الموارد في الحاد النقص يحد   الحظ ولسوء وخارجها. الدراسية القاعة داخل اجتماعية

عة األدبيات ت ظهر وباختصار   المطلوبة. والتكيفات االنعكاسية الممارسات توفير على راج   العوامل من مجموعة الم 

رينالمه الشباب تعيق التي المتشابكة  رمانالح رضهايف العوامل تلك من وكثير ،النوعي التَّعليم إلى وصولهم في جَّ

 ،الثانوية ياتاألدب من المستفادة اإلبداعية والممارسات السياسات بعض على الضوء   التالي القسم يسلطو االقتصادي.

رين للشباب النَّوعي التَّعليم توفير عملية لتعزيز تصعيدها يمكن التي  الثاني الفصل يقدم وسوف سوريا. من المهجَّ

رين.لمها الشباب تعليم في الجيدة الممارسات حول أكثر مفصلة علوماتم القطرية بالتقارير الخاصة األقسام في  جَّ
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رينالمه الشباب تعليم توفير في الجيدة الممارسات  جَّ
ل وضع إيجاد إلى سوريا في النِّزاع أدى رين مطوَّ  ؛ال  هائ حمال   المضيفة المجتمعات وتتحمل ،النطاق واسع للم هجَّ

 العمرية الفئة شباب في اكبير   اتزايد   المتزايدة لألعداد والتدريب الوطني عليميالت النظام استيعاب مدى في يتمثل

 الفجوات مع لالتعام تحسين في تساهم التي والممارسات السياسات نم األمثلة بعض يلي وفيما والبالغين. الدراسية

رين.المه الشباب تعليم تواجه التي ،اسابق   المذكورة والعوائق   جَّ

,MEHE ;2014 ) إضافية مدارس وبناء صيانة يعاد سوف السادسة السورية اإلقليمية تجابةاالس خطة ضمن

2014b UNHCR,)، رين،المه مخيمات في العمل دي  ق   الثانوية المدارس تشييد زال ما حين وفي  ثيرك يبقى جَّ

رينالمه الشباب من  األساسية لةالمرح بعد ما التعليم من محرومين والريفية الحضرية المناطق في جَّ

( International 2014; Government, Iraq of Region Kurdistan

2014 Group, Crisis). تخصص أن المنطقة في اإلنسانية المساعدات ومجتمع الحكومات وعلى 

 لمدنيا للمجتمع ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة .اذاتي    المستوطنين الشباب تعليم برامج لبناء مصادرها من امزيد  

 بدخول للسماح ،الشهادات مسألة إزاء اسماح   أكثر "سياسة أجل من المناصرة في الشروع المتحدة األمم نظماتوم

 أوضاع مع ينسجم وبما .(p.35 2014, ,al. et UNFPA) "النظامي التعليم منظومة إلى الشباب

 لشبابل التَّعليمي الدمج تعزيز بغية ؛المنظومات تراجع أن الحكومية السلطات على يجب التعليم، على الطلب

رينالمه  التعليمية. لمؤهالتهم الرسمي االعتماد وتوفير ،جَّ

 منظمة وتبذل (.,2014b UNHCR) همتأهيل فرص وزيادة ،المعلمين أعداد لرفع القصوى األهمية تظهر وهنا

 أما ،لتعليما مقدمي تأهيل في ملموسة اجهود   واألردن تركيا في )اليونيسكو( والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم

 مدارس في السوريين المعلمين تأهيل على التربوية السلطات فتعمل العراق كردستان العراق/إقليم شمال في

 التربية وزارة رتوفِّ  لبنان وفي .(2013c UNESCO, 2014; ,al. et UNFPA) المخيمات

 ،نيسكو()اليو والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم ومنظمة ،حكومية( غير )منظمة اقرأ وجمعية ،العالي والتعليم

 الدولية للشبكة دنياال والمعايير ،المتعلم إلى المرتكز المقاربات حول والسوريين اللبنانيين للمعلمين الجماعي التدريب

رون المعلمون يتحدث ما اوغالب   .(,MEHE 2014) الطوارئ حاالت في للتَّعليم  ،للمتعلمين األم باللغة المهجَّ

 طالبال تعلمها التي السابقة للمناهج مدركين يكونون ما اوغالب   ،النَّوعي التَّعليم لتوفير رئيس متطلب وهذا

رونالمه  بد ال التي هاعتبارات المضيف البلد في القانوني للسياقف ذلك ومع االنتقالية. العملية في يساعد ما وهو ،جَّ

 المضيف البلد في التدريس مهنة ممارسة من بالقانون السوريين المعلمين من كثير عمن ذلك يعني فقد ؛لها االنتباه من

(2009 INEE,.)  

رين المعلمين تأهيل إن  عليمالتَّ  في الجودة من يعزز أن يمكن بل ،الضرورية العمل فرص من اكثير   يوفِّر المهجَّ

رينالمه مدارس في والتَّعلم  واستكماال   .(,CO,UNES and UNHCR 2013; Watkins 2013) جَّ

 لتدريبيا اإلشراف ومنظومات ،الفردي الدعم توفير المفيد من سيكون وجودته، التعلم لمستوى اورفع   ،للتعليم

رينالمه للشباب  نم غيرها أو ،مثال   النوادي طريق عن ،للشباب المستهدف الدعم تقديم خالل ومن .احظ    األقل جَّ

 هدافهمأ تحديد من الشباب وتمكين ،التقوية دروس تكميل يمكن الشباب، ينب الصداقات لبناء الرامية الخطط

  (.UNICEF, and NRC 2013) التوظيف أو لتعليمهم والتخطيط ،الشخصية

 لخدمات ادلالع والتوزيع المتاحة والمعلومات التنسيق من امزيد   تتطلب ،رئيسة قضية التعليم إلى الوصول ويعد

رينالمه على التَّعليم  في زدواجيةا يحدث قد النظامي وغير النظامي التعليم مبادرات في الكبير التنوع بسبب .جَّ

 للشباب التعليمية الخدمات من عدد يوجد حيث ؛العراق كردستان العراق/إقليم شمال في الحال هو كما ،العمل

رينالمه  األردن وفي (.,UNHCR 2014) والريفية الحضرية البيئات في متاح منها قليال   أنَّ  مع ،المخيمات في جَّ

رةالمه العائالت بعض أنَّ  التقارير أفادت  نفسه هو هأن فظنت ،النِّظامية غير التَّعليم برامج فهم أساءت األردن في جَّ

 ةلنظاميا غير التعليمية البرامج لتلك اعتماد أي وجود عدم لهم تبين عندما اإلحباط أصابهم ثم ،المدرسي التعليم

(2014 05,LR Interview.)  

 مضمونات لتوضيح ،المجتمعات مخاطبة وحمالت ،النشطة المشاركة من االستفادة يمكن اإلطار هذا وفي

 التربية وزارة تقود األردن وفي .(al et UNFPA,. 2014) إليها والوصول ،التعليمية المنظومات

رينهالم والشباب لألطفال المدارس" إلى "العودة بعنوان وطنية حملة والتعليم  عمالأ المذكورة الحملة وتنسِّق ،جَّ

رين زياراتهم في والمتطوعين التربويين النظراء  يعتهوطب التَّعليم منظومة مفهوم وشرح ،بيوتهم في للم هجَّ

(2014 Agency, News Jordan.) من مجموعة اقترحت العراق كردستان العراق/إقليم شمال وفي 

 لمجتمعا أبناء من مختارة مجموعة تدريب   ،لالجئين النرويجي المجلس اراتاستش من استفادوا ممن ،الرعاية مقدمي

UNICEF, and NRC ) التعليمية المنظومة حول العائالت وتوجيه ،الواضحة المعلومات لتوفير ؛المحلي
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 ناكه زال ما التَّشاركية، المقاربات تبني إلى الحكوميون الفاعلونو المدني المجتمع يتوق حين وفي .(2013

 ما اغالب   المحلي المجتمع قادة لكنَّ  الشباب. مشاركة وإستراتيجيات المحلي المجتمع لتمويل فعله يمكن مما المزيد

 (.UNESCO, and UNHCR 2013) العمل وورش والمؤتمرات الرئيسة االجتماعات عن يتغيبون

 وتقدم ،الجتماعيةا العزلة مشكلة عالجت أن للشباب الصديقة للمساحات يمكن المدرسة من المتسربين للشباب وبالنسبة

 المدرسي يمالتعل إلى الدخول تيسير في اأيض   المساحات هذه استخدام ويمكن الحياة. مهارات ولتعلم ،للتالقي فرصة

رينالمه مخيمات جميع تركيا في والطوارئ الكوارث إدارة رئاسة جهَّزت تركيا ففي التوظيف. أو النظامي  جَّ

 النرويجي المجلس ي نفِّذ األردن وفي .(,Kirisci 2014) التلفاز مشاهدة غرف فيها بما ،ةالترفيهي بالمرافق

 ،نيةوف رياضية نشاطات تعقد التي ،األردنية المخيمات في شبابية مشروعات ،الطفل إنقاذ ومنظمة ،لالجئين

;Ayasrah,  NRC, 2014 ) والكابويرا الحدائق وتنسيق ،اليدوية الحرف صناعة في تدريبية ودورات

رينالمه مخيمات وتقدم .(2014 ح ذاوه ،المسرحي اإلنتاج في والمشاركة ،التايكوندو لتعلم افرص   األردنية جَّ  يوضِّ

رينالمه الشباب برامج وضع في اإلبداع ,Vingiano ;2014 ) أخرى بيئات في تكرارها يمكن التي جَّ

2014 Jaboori,.)  

 مروا ما مع املالتع في كبير حد إلى األشخاص تساعد أن يمكنها والفنية عبيريةالت الرياضية النشاطات أنَّ  ثبت وقد

 تقويةو ،الظروف مواجهة على القدرة لتعزيز بثمن ت قدَّر ال أداة تكون قد إنها بل ،والخسارة والهجرة الحرب في به

 أولياء أشار وبالمقابل (.,Children, the Save 2010; INEE 2013) المسايرة آليات

 من ثيرك وجود لعدم ؛فعالة غير للشباب الصديقة المساحات أنَّ  إلى العراق كردستان العراق/إقليم شمال في األمور

Children, the Save ) االجتماعي التفاعل ومحدودية ،فيها التعلم مستوى والنخفاض ،المرافق

الة للشباب الصديقة المساحات تكون ولكي .(2013  توفِّر وأن ،الكافية الموارد على ةمتوافر تكون أن يجب فعَّ

 التعليمي. التحصيل أو ،العمل إلى وصوال   ،التقدم تحقيق نحو الموجهة النوعية الخدمات

 لكن ،بطبيعتها يةاجتماع عملية والتَّعلم .فضلالم التَّعليم هو اجماعي    والتعلم البيت مغادرة للشباب يتيح الذي والتَّعليم

 التعليمية. الخدمات مقدمي عن ابعيد   ،العيش كسب أو ،العمل على الحصول في بابللش مهم الذاتي التَّعلم

(2014 LR05, Interview). بيوالحواس المرجعية بالمواد المجهَّزة المجتمعية التعلم مراكز وتشييد، 

 للشباب مكني التي قالطر من أمثلة هي إنما ،المتلفزة الوطنية التعليمية والنشرات ،المتنقلة المكتبات أعداد وزيادة

رينالمه  ومع (.,InterviewLR01 2014) .تامة باستقاللية فيها يتعلموا أن الحضرية المناطق في جَّ

 ،)الرسيفرات( زةالمتلف اإلشارة ومستقبالت ،الكهرباء وخدمات ،التنفيذ وتكاليف ،التحتية البنى ضمان من بد الف ذلك

 ذهه توسيع يتضمن أن الممكن ومن الحضرية. المناطق وبعض ،فيةالري المناطق تواجه التي التحديات من وهو

 تدريب.ال أو بالتعليم الملتحقين للشباب بالنسبة التعلم وإكمال ،التعليم من المحرومين الشباب المنظومات

 النقدية ساعداتمال منظومات أما التعليم. تعيق التي الرئيسة المالية العوامل لظهور سببان والبطالة الفقر أنَّ  رأينا وقد

 مدرسيال والزي والمؤن المدارس رسوم لتغطية المال   العائالت وتمنح ،االقتصادية القيود مع اجزئي    تتعامل فقد

 (.UNICEF, and NRC 2014; Corps, Mercy 2013) .والنقل ةيالمدرس والوجبات

 ؛الخطط تلك لمث لبنان في العالي والتعليم بيةالتر ووزارة )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة وت نفِّذ

 .(,UNESCO, 2014; MEHE 2013) .النظامي وغير النظامي التعليم برامج إلى الوصول تمكين بهدف

ل الوضع يخص فيما ،مستدامة غير المبادرات هذه أنَّ  حوله الجدل ثاري   ومما رين والمتنامي المطوَّ  حيث ؛للم هجَّ

ف   الطوارئ. حاالت من أنه على الوضع مع التعامل هلتوجِّ  ؛متاحةال التمويالت ت ستنز 

 عافوإض ،الذات على االعتماد على القدرة من والتقليل ،االتكالية إلى تؤدي النقدية المساعدات منظومات أنَّ  كما

رين.المه مجتمعات بين )اللدونة( الظروف مواجهة على القدرة  االقتصادية المساهمة إبراز على قادرة غير وهي جَّ

رون يقدمها أن يمكن التي  والقوة العاملة والقوى والمعارف المهارات نواحي من ؛المضيف المجتمع إلى المهجَّ

 الرزق لكسب إدامتها يمكن منظومات تتأسس لم ما ذلك، ومع (LR04, Interview 2014) .الشرائية

رينالمه لمجتمعات رينالمه الشباب لدمج اهم   م   عامال   النقدية المساعدات تبقى فسوف جَّ  المدى ىوعل التَّعليم. في جَّ

رينالمه مجتمعات تحتاج البعيد،  نفسهمأ على الذاتي اعتمادهم لتأمين ؛الرزق لكسب مستدامة بال  س   السوريين جَّ

رينالمه للشباب مبادرات ظهرت الواقع هذا ضوء وعلى هم.يتورفاه وسالمتهم  الشباب لمساعدة لمستهدفينا جَّ

  العمل. لسوق استعدادهم مستوى وتحسين ،جديدة مهارات تعلم في المدرسة من سربينالمت

 األمية وومح الحياتية المهارات ي علِّم الذي ،لبنان في الدولية اإلنقاذ للجنة التابع التشغيل مركز ذلك أمثلة ومن

م التجارية. المهارات وبناء ،اللغات ودورات  ةالمناسب األعمال ومطابقة ،النقدية المساعدات اأيض   البرنامج ويقدِّ



24  سوريا من املهجرين للشباب النوعي التَّعليم ضمان 

 لمثل خصبة يهاف السياسات بيئة كانت إذا تركيا في مماثلة خدمات إنشاء الدولية اإلنقاذ لجنة وتنوي البالغين. لقدرات

  (NGO2, Interview 2014) .البرامج هذه

 منظمة يف اإلبداع فريق ركَّز وقد فيه. التوسع يستحق مجال فهي ؛المعلومات تقنية مهارات بناء عنها أهمية يقل وال

 ،اعالمي    لشبابا بين اإلنترنت على االفتراضي النشاط مستوى رفع على )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم

يادي RaspberryPI حاسوب مشروع وأطلقوا  حاسوب ويكلف ،(,Nuttall 2014) الرِّ

RaspberryPI عط  قِ  مهاراتِ  عليه المتدربين لتعليم تفكيكه ويمكن ،متين وهو ،أمريكي دوالر 111 الواحد 

يادي المشروع وأ دخل الصلبة. الحاسوب  .% 31 تبلغ نسائية مشاركة بنسبة لبنانية ثانوية مدرسة في امؤخر   الرِّ

 هال أصبح قد الثانوي، التعليم مستوى في احالي    وشابة شاب 311 باستهداف صغير نطاق على بدأت إذ ،والمبادرة

 بؤرية جمعاتت بناء في الرؤى وتتمثل المعلومات. تقنية قطاع في التعلم فرص لزيادة ؛اإقليمي    عالتوس   على القدرة

 التعليم عن ديال  ب ليست المعلومات تقنية مهارات أنَّ  ومع للشباب. الجماعي التَّعلم تتيح مجتمعات على مبنية حاسوبية

  ليا.ع   مهارات تتطلب التي األعمال في التوظيف في الفرص لهم يتيح موقف في الشباب تضع فهي ،النظامي

 أولويات سلم تصدرت التي ،الحرفية المهن من سلسلة المسوحات من وغيرها األخرى المعلومات جمع مهام وحددت

رينالمه الشباب  ،المعدنية واألعمال الدهان وأعمال ،والنجارة الشعر وتصفيف االتصاالت بالتحديد وهي ،جَّ

Corps, Mercy ;2014 ) .المحمولة الهواتف وصيانة البناء وأعمال ،اإللكترونية لصيانةوا

2014 ,al. et UNFPA 2013; UNICEF,). نا أن شغيلوالتَّ  للتدريب ويمكن  احترام من يحسِّ

 ةالحياتي الخيارات واتخاذ ،الظروف مقاومة على والقدرة ،االجتماعي االندماج من ويشجعا ،ألنفسهم الشباب

 ،الذاتي مبالتنظي المتعلقة المهارات تعلم من اأيض   الشباب يتمكن فسوف صحيحة بطريقة ذان فِّ  ما وإذا الصحيحة.

Interview ) .بالنِّزاع المتأثرة للمجتمعات تقديمها يجب التي المدخالت أهم من تعد التي التنفيذية والفاعلية

2014 NGO1,). من ،والمهني يالفن والتدريب التعليم برامج من كبيرة فائدةل النِّساء تحقيق إلى البحوث وتشير 

 (.,IRC 2011) .والتعل م التشغيل فرص زيادة خالل

 جودو بعدم المتعلقة ،االعتيادية المشكلة لحل الشباب تدريب في الفعالة الطرق من 6الميداني التدريب ي عد   وكذلك

م الميداني التدريب اللخ )فمن .العمل وسوق الدراسية المناهج بين ما صلة  مع قبالتنسي الدراسية المناهج ت صمَّ

 )لصاحب .التشغيل عمليات على يؤثر قد الذي المعلوماتي لإلخفاق التصدي في اأيض   ذلك ويساعد .العمل( صاحب

 الميداني والتدريب (.LR02, Interview 2014) الممتهن( المتدرب أداء اختيار في الفرصة العمل

 من فسهن الوقت في يخلو ال هلكنَّ  ،الرسمية غير االقتصادات في التدريب أنواع من اشيوع   األكثر وه الرسمي غير

 هنالممت خالله من يكتسب الذي النظام الرسمي غير الميداني بالتدريب "ي قصد .(ILO,2014) .ومآخذ عيوب

 تتح نفسه الوقت في ويعمل هافي ويتعلم .صغير مشروع أو ،ما حرفة أو ،ما بتجارة الخاصة المهارات الشاب

 أحكامها ةمغروس ،للتدريب اتفاقية المحترف مع الممتهن فيعقد لذلك، ترتيبات وهناك المهنة. في محترف إشراف

  (.p.X 2012, LO) .المجتمع" في والمحلية والتقاليد المعايير في

 ليهع المعتاد التعلم وغياب ،المعين دراسيال المنهج غياب )أ( :منها عيوب، من يخلو ال التدريب من النوع هذا لكنَّ 

 سميتَّ  (و)ج .المهنيتين والصحة السالمة مجال في ضعف هناك و)ب( .والمهني الفني والتدريب ،التعليم مراكز في

 يمكنو الممتهن. عليه حصل الذي التعلم بصحة ااعتراف   الشهادة غياب و)د( .الممتهن بحق استغاللية شبه بصفة

,ILO ) الرسمي غير الميداني التدريب مستوى لرفع المستهدفة المبادرات خالل من الجوانب هذه مع التعامل

 لخططا هذه وتمثل الرسمية. غير واألعمال العمل ورشات إنتاجية إلى المدخلة التحسينات بموازاة السائرة ،(2012

 رصف وتحسين ،الجديدة مهاراتال واكتساب ،االجتماعي المال رأس بناء في التكاليف ناحية من معقولة أساليب

  العمل.

 جودو ويتطلب ،الموارد على الطلب فيه يرتفع بالشهادات، عليه امصادق   كان وإن ،الرسمي الميداني والتدريب

رين العمل حق تتيح أن المضيفة الحكومة وعلى االجتماعي. للحوار العمل وحسنة ،راسخة آليات  وافقت وأن ،للم هجَّ

 برامج من ذلك غير مع جنب إلى ا)جنب   مختصة تعليمية سلطة من بها المعترف لشهاداتا إلصدار عملية على

 وتوصياتها( ليةالدو العمل منظمة )اتفاقيات للعمل الدولية المعايير تتمسك هنا ومن والمهني(. الفني والتدريب التعليم

 أن نبغيي ال أنَّه الجيدة الدولية الممارسات نوتبيِّ  عمال. أنَّهم على الممتهنين المتدربين إلى النظر بمبدأ الدوام على

                                                 
تدريب6 يداني ال ناء في التعليم بين يجمع فهو ؛المهني التعليم من نوعه من فريد نمط الم تدريب ،العمل أث  مدرسمممممميال وال

 توظيف عقد على بناء   ،القانون يصونه تشريعي إطار العملية ولتلك .العمل وعملية ،المحددة الكفايات اكتساب بغية ؛النظري

 لممتهنا يحصل العملي التدريب نهاية وفي .االعتيادية االجتماعية الحماية لمظلة عويخض ،مالية أجرة لقاء ،خطِّي أو شفوي

 .(p.11 2013a, ILO) .محددة مدة تغطي بها معترف شهادة على
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 وتكييفها ،التدريبية المراكز وفي ،العمل مكان في تدريبية جلسات يليها ،واحدة سنة عن الميداني التدريب مدة تقل

 ،والطعام قلالتن لنفقات الممتهنين المتدربين تغطية لضمان الرواتب دفع اأيض   ي طلب وقد الخاص. السياق حسب

  السابق(. )المرجع .الحاجة عند باألطفال كالرعاية ،المعيشية المصروفات من يرهاوغ

 ،العملي بالواقع صلة ذات الدراسية المناهج جعل في احاسم   ادور   الخاص القطاع مشاركة تؤدي السياق هذا وفي

 األمور نم ي عد العمل بأصحا مع التعاون وكذلك االختبار. منهجيات على االتفاق وفي ،التدريب نمطي تكامل وفي

 نتائج تشيرو الوظيفي. العمل إلى الميداني التدريب مرحلة من الممتهنين المتدربين انتقال سالسة ضمان في المهمة

 ،خاصال القطاع من حقيقية مشاركة دون ،العمل مكان في امالي    وتدعمه الحكومة تديره الذي التعلم أنَّ  إلى الدراسات

  (.LR03, Interview 2014) .العمل بسوق يرتبط بما تعليمها يجب التي المهارات ناحية من كفاءة أقل

 الةح وفي المنظمة. الميداني التدريب خطط من توسِّع أن ،االقتصادية للحوافز أو ،الحكومي المالي للدعم ويمكن

م الميداني للتدريب األلماني النموذج ,ILO ) .الميداني تدريبال إلتاحة مساحات توفِّر لم إذا الشركات ت غرَّ

2011 IRC, 2010;). التدريب من مزيد تغطية في الخاص القطاع على الِحمل الدعم منظومات وتضع 

 المصممة ،الميدانية التدريبية وللخطط (.LR01, Interview 2014) .الميدانيين للمتدربين والتعليم

 ومجتمع يفالمض المجتمع من لكل واالجتماعية القتصاديةا المنافع تحقيق في النطاق واسعة إمكانية   ،امالئم   اتصميم  

رينالمه  واللحمة االجتماعي التكامل تعزيز في الخصوص، وجه على ذلك، ويتجلى .األوسط الشرق في جَّ

 التحتية لبنيةا تعزيز على االعتماد من الخطط لتلك بد ال ذلك ومع الشباب. بين البطالة لمشكلة والتصدي ،االجتماعية

 مناصرة اأيض   المهم من الخصوص وبهذا العمالية. والنقابات ،العمل أصحاب ومنظمات ،الحكومة بين ونللتعا

 يرها.وتطو المهارات بناء في للمشاركة االجتماعيين الشركاء قدرات ورفع ،االجتماعي للحوار أكبر مساحة إيجاد

 نظراؤهم همن يستفيد مما ،الخطط هذه من أكبر فائدة يحققون الحضرية المناطق في الشباب أنَّ  إلى الدالئل وتشير

رهم الذين الشباب أغلبية ألنَّ  اونظر   الريفية. المناطق في  رية،الحض المناطق في موجودون سوريا في النزاع هجَّ

رين الشباب صفوف بين الطلب ارتفاع توافق الميدانية التدريب فرص فإن  .وظيفوالت التعليم على المهجَّ

(2014 .,al et UNFPA.) مو  خطط لدعم العمل وأصحاب للمعاهد 7الحوافز التركية الحكومة تقدِّ

 شمال في أو ،األردن في تلك الميداني التدريب خطط من شيء يوجد ال لكن (،,ILO 2010) الميداني التدريب

 ثماني في اوني   تعا امهني    اتدريب   اآلن وخاصة حكومية مدرسة 28 تقدم لبنان وفي العراق. كردستان العراق/إقليم

 ،للتدريب وشابة اشاب   1681 قرابة خضع 2111 - 2111 الدراسي العام وفي المزدوج. النظام قف  و   مهن

 "للتدريب خاص آخر مسار هناك ذلك إلى وباإلضافة ،الميداني التدريب فرص شركة 651 من أكثر وعرضت

 (.LR02, Interview 2014) .اتشريعي    سؤسَّ م   الميداني"

 جدتو   إن وحتى ،األوسط الشرق في للشباب الرسمي الميداني التدريب فرص من كثير يوجد ال العموم، وعلى

 لشبابا على لتشتمل التدريب لخطط كبير توسيع إجراء ضرورة يعني ما وهو ،منخفضة أو ،محدودة إما فالمهارات

رين ج حين في ذلك، إلى وباإلضافة سوريا. من المهجَّ  للشباب لبالعم المرتبطة المهارات على ريبللتد األبحاث ت روِّ

رين،المه  والتدريب ،والتعليم الميداني التدريب منظومات أثر صافي حول التجريبية الدالئل في واضح غياب هناك جَّ

رينالمه الشباب على ،والمهني الفني  مزيد إلجراء والملحة الماسة الحاجة تظهر هنا ومن األوسط. الشرق في جَّ

,IRC ) .المجال هذا في والفهم المعارف توسيع بغية ؛القائمة للبرامج التقويم منظومات وتعزيز ،األبحاث من

2013 UNICEF, and NRC 2011;). العمل حق لتفعيل المضيفة الحكومات مع المناصرة من بد وال 

رينالمه مجتمعات لدى  لميداني.ا والتدريب نيوالمه الفني والتدريب التعليم خطط إنجاح عناصر أهم من ذلك ألن ؛جَّ

رينالمه الشباب بين المشتركة القواسم من هي الملحوظة واللدونة والقيادة اإلبداع Interview ) جَّ

2014 NGO1,)، المخاطرة من بدال   ،الموارد وعلى تلك القوة نقاط على تؤكد أن المضيفة المجتمعات وعلى 

  المتاحة: الهائلة اإلمكانات بخسارة

 خاللها من يبنون ،ومنتجة كريمة وظيفية فرصة على الحصول هو ألجله الشباب يناضل ما أنَّ  شك ال

 الفقر من مفرغة حلقة في اعالق   ،اواهم   اشباب   ستترك فإنك األمل هذا منهم انتزعت   ما فإذا .أفضل مستقبال  

 .االقتصادية لإلمكانات اجد    اكبير   اهدر   يمثِّل ما وهو ،انهائي    العمل سوق عن عزله خطر في أو ،العمل في

(p.2 2010, ILO) 

                                                 
ا التركية الحكومة تعرض7 ا" العمل أصمممحاب على أيضممم  ا تخفيضممم   االجتماعي التأمين في العمل صممماحب مسممماهمات في دائم 

ا 26-18 العمرية الفئة في) .العمل عن العاطلين والشباب للنساء الجديد تشغيلهم لقاء ؛سنوات خمس ألول  خطط في ("عام 

 (p.79 2010, ILO) .الميداني التدريب
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رين بشأن التعليم والتدريب وفرص  ينتقل الفصل الثاني من هذا التقرير لتسليط الضوء على طموحات الشباب المهجَّ

ِمعت ميداني   ا في شهري يونيو/حزيران  العمل إزاء الواقع. وهذه النتائج المبنية على البيانات الرئيسة، التي ج 

رين.  وأغسطس/آب 2111، تتقاطع مع منظورات فاعلي المجتمع المدني العاملين في تعليم الشباب المهجَّ

 

 

 

  القطرية التقارير .1

 األردن

رينالمه ألزمة اإلنسانية االستجابة مالمح رسم في امحوري    ادور   - مضيفة دولة بصفته - األردن أدَّى  يين.السور جَّ

 تدخل يأل اشترطت كما مقترح. برنامج أو مشروع ألي والرصد الفرز ياتلعمل بتغطيتها المملكة فاعلية وتجلت

 كانت ام اغالب   ،مشاركة بنسبة المحلية المضيفة المجتمعات إفادة والبرامج المشروعات تلك في المخيمات خارج

رينالمه )من % 61  الالجئ صفة عرَّف األردن أنَّ  ذلك من واألهم .8األردنيين( )من % 11 مقابل ،السوريين( جَّ

  العمل. وسوق التعليمية المنظومة إلى الوصول شروط وحدد ،القانونية

رينالمه تدفقل السكانية المظاهر األردن: في اإلنسانية المساعدات فيه تعمل الذي العام السياق بتحليل التقرير يبدأ  ،جَّ

رينالمه للشباب األساسية ميةالتعلي المطالب التقرير يقيِّم ثم لمساعدتهم. المطلوب القانوني واإلطار  وطريقة ،جَّ

ع ثم المطالب. لتلك والمحليين الدوليين المعنيين المصلحة أصحاب استجابة  في لجيدةا والممارسات الفجوات ت راج 

رينالمه الشباب تعليم توفير  ويقدم ،اإلنسانية بةاالستجا مستقبل حول المبدئية توقعاته التقرير يضع الختام وفي ،جَّ

  المساعدة. بخطط تتعلق التي صياتالتو

ال   اسوري    616376 يستضيف األردن كان 2111 أغسطس/آب شهر أوائل في  المتحدة األمم مفوضية لدى مسجَّ

 21) دمشق من والريفية الحضرية المناطق من وغيرهم ،( % 17) درعا من هرب ومعظمهم ،لالجئين السامية

 6.5 بـ المقدر األردن في السكان عدد من % 11 قرابة اداألعد هذه وتمثل (. % 17) حمص ومن ،( %

رينالمه عدد نصف من وأكثر ،9مليون  % 11.2 هناك أن حين في ،اعام   18 من أقل أعمارهم (% 52.1) جَّ

 .اعام   61 فوق % 3.1و (اعام   25 - 18 العمرية الفئة في % 11.5) اعام   56 - 18 العمرية الفئة في

(2014 JINT20, viewInter 2014b; UNHCR,.)  

 121555 والثانوي األساسي التعليم بمدارس ينالملتحقِ  الطالب عدد بلغ 2111 - 2113 الدراسي العام وخالل

رينالمه الطالب أعداد وتمثل خارجها. 111381و ،المخيمات داخل وطالبة اطالب   21171 منهم ،وطالبة   اطالب    جَّ

,UNICEF, 2014; MOPIC ;2014 ) .األردن في الطالب عدد إجمالي من % 11.2 قرابة

2014 MOE,). رينالمه الشباب من % 5 قرابة ويحضر  من % 16 بقرابة مقارنة ،النظامي الثانوي التعليم جَّ

 (.,MOE 2012) .األردنيين الطالب

رينالمه نصف من يقرب ما ويعيش لين السوريين جَّ  مع الحدود على شماليتين محافظتين في ( % 16) المسجَّ

رين. اإلجمالي العدد ثلثي قرابة يمثِّلون حيث ؛المفرق في % 26و ،إربد في % 23 يلي: كما سوريا  نلك للم هجَّ

ان العاصمة محافظة تبقى الرئيسة المضيفة المحافظة  من % 28 وجذبت ،للبالد االقتصادي المركز تعد التي ،عمَّ

رينالمه عدد مجمل  ويتراوح ،األخرى التسع المحافظات في (% 23) البقية يمويق البالد. أراضي على المقيمين جَّ

 والطفيلة والعقبة معان :الجنوبية المحافظات في اقل أو % 1و الزرقاء محافظة في % 11 بين ما عددهم

(2014f UNHCR,.) 

رين إقامة مواقع برسم الخاصة غرافيةوالجي العالمة وت حدَّد  أجل من قيمتأ   التي ،المخيمات خارج أو داخل الم هجَّ

رينالمه لمجتمعات الخدمات إيصال  المتحدة األمم مفوضية تديرها المخيمات هذه من واثنان وجه. أحسن على جَّ

 ،2112 يوليو/تموز في تأسس الذي المفرق في الزعتري مخيم :وهما ،األردنية والسلطات ،لالجئين السامية

                                                 
رين أزمة سمممممياق في الخدمات مزودي على أصمممممال   ف رض قد الطلب هذا كان8  والجهة (.2111-2116) .العراقيين المهجَّ

 تربيةال وزارة مع الدولية المنظمات تتعاون ثم .الدولي والتعاون التخطيط وزارة هي دناألر في "والرصمممممد بالفرز" المعنية

 (.النظامي غير التعليم) االجتماعية التنمية وزارة مع أو/و للشباب األعلى والمجلس والتعليم
,DOS ) .2112 لعام نسمممة مليون 6.38 بـمممممممم البالد في السممكان عدد ي قدَّر األردن في العامة اإلحصمماء لمديرية وفق ا6

2012.)  



   سوريا من يناملهجَّر  للشباب النوعي التَّعليم ضمان    27

 في المتحدة العربية اإلمارات أقامته الزرقاء في ثالث يممخ وهناك .2111 مايو/أيار في أقيم الذي األزرق ومخيم

 ألف 111 قرابة تستضيف الذكر سالفة المخيَّمات هذه أنَّ  ومع (.,2014f UNHCR) 2113 أبريل/نيسان

ر رينالمه من % 21 من أقل يمثِّلون ،م هجَّ ر   5111و 11211و األف   81) األردن في المسجلين جَّ  على امهجَّ

رينالمه لمشكلة المجسدة األبرز الرموز لتصبح العالم اهتمام على حازت فقد ،التوالي(  مخيمات موتقد األردن. في جَّ

رينالمه رين.المه مجتمعات تستهدف خاصة خدمات جَّ  ألمما منظمةل كان المثال، سبيل على التَّعليم، مجال ففي جَّ

 مرافق تأسيس في محوري دور   الطفل قاذإن منظمة الرئيس وشريكها )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة

رين بالنسبة أما وصيانتها. المخيمات في المدارس  فتتولى ،اتالمخيم خارج يعيشون الذين ،اذاتي    المستوطنين للم هجَّ

 إليهم. التعليم توفير مسئولية البلديات

رينالمه مجموعتا أما لوا فلم سوريا من اآلخرين جَّ  األمر ،لالجئين السامية المتحدة مماأل مفوضية لدى مباشرة يسجَّ

 نم القادمون الفلسطينيون هي األولى والمجموعة األشخاص. أولئك حاجات تلبية في قصور إلى أدى ربما الذي

 مفتوحة الحدود كانت عندما 2112و 2111 عامي في األردن إلى سوريا عبروا ممن ،(الف  أ 11 ا)تقريب   سوريا

 تشغيلل المتحدة األمم وكالة لدى امجدد   تسجيلهم أعيد ثم ،الحقة( مرحلة في مزورة ةسوري سفر بوثائق )أو انسبي   

 إلى 2112 أواخر ومن (,2014b UNRWA) )األونوروا( األدنى الشرق في الفلسطينيين الالجئين وغوث

رينالمه دخول األردن منع ،2113 بداية  لواشتم هجير،التَّ  من جديدة موجة من اتخوف   سوريا من الفلسطينيين جَّ

 التعريف لوثائق الحاملين غير أو الحاملين اللجوء طالبي مثل ،األشخاص من أخرى مجموعات على المنع

 يف أسرية عالقات أو أقارب لهم يوجد ال والذين ،العسكرية الخدمة سن في المتزوجين غير والرجال ،الشخصية

رينالمه إلى إضافة األردن،  األردن. في مشروعة غير نشاطات تنفيذ إلى يسعى بأنه هي شتب شخص وأي ،العراقيين جَّ

 مدينةو الصناعية المدينة )مخيم الحدود قرب العبور مراكز في فت حت جز "أمرها في "المشكوك للحاالت وبالنسبة

 الممكن من ذلك، ومع .(Times, Jordan 2013; Monitor, Al 2014) .هللا( عبد الملك

رينالمه أسر قبول رينالمه فتضم الثانية المجموعة أما بحتة. إنسانية أسس على اسوري من نيينالفلسطي جَّ  جَّ

 قاشاتن خالل ذ ِكر كما منهم، العظمى الغالبية لكنَّ  مشروعة، غير بطريقة السورية الحدود عبروا الذين السوريين

 ثم ،متأخر وقت في جئينلال السامية المتحدة األمم مفوضية لدى التَّسجيل من تمكنوا ،التركيز مجموعات إحدى

رونالمه هي ثالثة مجموعة وهناك .(JFG03, FGD 2014) ذلك بعد األردنية السلطات لدى لواجِّ س    جَّ

 عام في األف   37 إلى تعدادهم )ويصل 2111 عام قبل األردن في المقيمون أقرباؤهم بهم رحب الذين السوريون

  .10(,June MPC 2013) مساعدة أي دون المملكة في أقدامهم توطيد من وتمكنوا 1(2111

 امتسامح   اموقف   انتهج فقد ،1651 لعام الالجئين بوضع الخاصة المتحدة األمم اتفاقية على يوقِّع لم األردن أنَّ  ومع

رينالمهالنازحين/ إزاء امتفهم   رينالمه من غفيرة لجموع والحماية المالذ فقدَّم ،جَّ  قوالعرا فلسطين من خاصة ،جَّ

 ،نلالجئي السامية المتحدة األمم مفوضية مع تفاهم مذكرة األردنية الداخلية وزارة أبرمت 1668 عام وفي وسوريا.

نحت وبها   الوضع. وتحديد اللجوء طلبات تسيير مسئولية المفوضية م 

رين األردنية السلطات في الداخلية اإلدارة تقييم من بد ال كان وإذا  ضوء لىع كذل يكون أن فيجب ،سوريا من للم هجَّ

 البنىو والخدمية االقتصادية النواحي من ،المملكة وضع على سوريا من القادمين أعداد لضخامة السلبية التبعات

 ،مخيماتال تصبح أن من مخاوفه فِ خ  ي   لم أنَّه رغم ،المخيمات بناء األردن أتاح ذلك ومع السياسي. والتوازن التحتية

رينلمها ومنحت منفصلة. سياسة هوية لتكوين ابؤر   ،الفلسطينيين ينالالجئ لمخيمات بالنسبة الحال هو كما  جَّ

 مات(المخي خارج يعيش لمن الداخلية )ووزارة لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية لدى المسجلين السوريين

                                                 
 ي سممممجل لم حين في ،األردن إلى الحدود عبروا سمممموري ألف 111 من أكثر إنَّ  األردنية الحكومة قالت ،2112 عام في 11

 مع ،2113 نيسمممان/أبريل وفي (,Davis 2012) .لالجئين السمممامية المتحدة األمم مفوضمممية لدى 33111 من أكثر

رينالمه تدفق ارتفاع  .ينلالجئ السممممممامية المتحدة األمم مفوضممممممية أرقام بين الفارق انخفض ذروته، ليصممممممل السمممممموريين جَّ

ا 171) األردنيممة الحكومممة وأرقممام (2111 نيسممممممممان/أبريممل - 121771)  15226 إلى (2113 آذار/مممارس - ألفمم 

(2013 June MPC,) لسمممممموريينا من حاالت أي حالي  ا يوجد ال لالجئين السممممممامية المتحدة األمم لمفوضممممممية ووفق ا 

 (.2014b UNHCR) .للتسجيل المنتظرين
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 إلصالحا على لذلك لالمعطَّ  األثر رغم .11والثانوي األساسي والتعليم الصحية الرعاية إلى الوصول حرية حق

 .12المعرفي االقتصاد برنامج اسم تحت 2113 عام المملكة أطلقته الذي االقتصادي

رينالمه على القيود من امزيد   األردن ووضع  مالوالع السابقين المزارعين من وأكثرهم المسجلين، السوريين جَّ

 كانت ماورب والمهني. الفني ريبوالتد التعليم وبرامج ،الرسمي العمل سوق في االندماج من منعتهم إذ ؛المهرة غير

 من ،اإلستراتيجية هذه وهدفت الحمائية. السياسة هذه قاد من هي (2121-2111) الوطنية التوظيف إستراتيجية

 12 نبي ما تصل التي البطالة معدالت وتخفيض ،العمل سوق في األردنيين مساهمة زيادة إلى أخرى، أهداف بين

ط ا وخطت . % 13 إلى %  ي نظر يكن لم الماضي ففي الوافدة. العمالة مكان األردنية العمالة إحالل يف جيدة خ 

رينالمه من الكبيرة للجماعات  ليهاإ ي نظ ر كما ،األردني االقتصاد على للخطر مصدر أنها على لألردن القادمين جَّ

رينالمه معظم أنَّ  ومع اآلن.  ميةالعل المؤهالت المتالكهم نكا فقد العمل، سوق في بهم امرحب   يكن لم العراقيين جَّ

  .13الحسنة االقتصادية المزايا من أنه على تقدير مصدر األردنيين مؤهالت من انسبي    األعلى

رين المهني والتعليم بالتوظيف المتعلقة ،لألردن الحالية السياسة تتصدَّ  لم ذلك ومع  الذي للواقع ،السوريين للمهجَّ

ل المنفى حالة في البالغين من افعينوالي األطفال بقاء أرجحية على يدل  أنَّ  إلى تباهاالن من بد وال األردن. في المطوَّ

 تحدةالم األمم مفوضية مسئولية تغطي وال ،القضايا تلك بمثل المعنية الجهات أهم من زالت ما األردنية الحكومة

 دماتالخ على الحصول أو ،رسميال التوظيف أو ،الدائمة باإلقامة المرتبطة التكاليف مباشرة لالجئين السامية

 العامة.

رينالمه الشباب تعليم على الطلب :األردن  جَّ
رينالمه عودة لحين وأنَّه ،وشيك السوري البعثي النظام سقوط أنَّ  ي عتق د كان 2113 عام ىحت  يكونس سوريا إلى جَّ

 نسانيةاإل الجهود تضع لم لذلك ونتيجة التَّعليم. على أزمة أي حدة تخفيف في شأن بالمدارس االلتحاق حق لمنح

 ،األهلية ربالح نحو البالد وانزالق ،سوريا في األوضاع تدهور لكن الرئيسة. أولوياتها سلم على وتوفيره التعليم

رين هائل تدفق من ذلك صاحب وما  توسيع إلى الخدمات مقدمي دفع ،2113 عام من األول النصف في للم هجَّ

رينالمه مجتمعات أنَّ  المفهوم من أصبح وبالنتيجة بشأنها. التنسيق مستوى حسينوت ،التعليمية تدخالتهم نطاق  جَّ

  (.JINT2, Interview 2014) .فيها للبقاء البالد هذه في تأسست

رين عدد رفع في اإلحاح   األكثر الهدف لتمثِّ   انواك أم ،المخيمات في أكانوا سواء   ،المدارس في الملتحقين المهجَّ

 إلى ولالوص حق بمنح ت حلَّ  لم األطفال لتعليم يالكمِّ  البعد بشأن المشكلة لكن المضيفة. جتمعاتالم في خارجها

رين،المه تدفق ذروة في ،2113 مارس/آذار وفي العامة. المدارس  11 من أكثر النظامي التعليم في لسجَّ ي   لم جَّ

 في شيرت التقارير كانت التي ،سوريا في قةالساب االلتحاق معدالت مقابل ،لذلك المؤهلين والشباب األطفال من %

 التَّركيز مجموعات نقاشات وخالل (.,UNICEF 2013) .للجنسين % 111 كانت أنها إلى مرة كل

 نوع ،المدرسي التعلم في الرغبة وجود عدم عن والمزاولون الشباب عبَّر األردن في أجريت التي المقابالتو

 ألمما مفوضية لدى التسجيل في ريوتأخ ،اجتماعية نفسية مشكالت جودو وعن ،سوريا إلى للعودة تطل ع وجود

 .ظةالمكت المدارس في خالية أماكن أي وجود انعدام عن تحدثوا كما .األردنية والسلطات ،لالجئين السامية المتحدة

 إلى باإلضافة .(,UNICEF 2013) .(2113 سبتمبر/أيلول في االنتظار قوائم على منهم األف   16 من )أكثر

 ،واتسن أو اأشهر   الدراسة عن انقطاعهم بسبب المقبولين وغير ،الدراسي العام أثناء والمتأخرين الجدد القادمين

 كما التنقل.و السالمة بتكاليف تتعلق لمشكالت أو ،صفهم من أدنى دراسي بصف االلتحاق على موافقتهم لعدم و/أو

رونالمه أما ية،والتقو الدراسي التعويض لصفوف الحاجة هناك ظهرت  يأ لديهم يكن فلم النائية األماكن في جَّ

  (.,UNICEF 2013) المتاحة التعليمية المرافق حول معلومات

رينالمه بين أ جريت ،ريتش لمنظمة منشورة غير دراسة وتشير  والجنس العمر أنَّ  إلى ،2113 عام الحضريين جَّ

 الجنس ثرأل بالنسبة أما والحضور. االلتحاق معدالت على اأيض   تؤثر عوامل هي األسرة في التعليم على والحصول

رينالمه وشباب ألطفال االلتحاق معدالت على انعكست فقد التعليم عملية على  بين فعتفارت ،المدرسة سن في جَّ

                                                 
رونالمه أما 11 لين غير جَّ ا تشتمل التي ،الدولية المساعدات على الحصول لهم يحق فال المسجَّ  إلى الوصول حرية على أيض 

  .النقدية والمساعدات الغذائية والقسائم الصحية الرعاية
 مبني ادالقتصمم الالزمة بالمهارات ضمممانات إليجاد التعليمية لمنظومةا كامل تكييف إلى المعرفي االقتصمماد برنامج يهدف 12

,R., Masri, Al and U. Obeidat ) .المادية التعليم وبيئة التعليم جودة ولتحسمممممين ،المعرفة على

2014 MOPIC, 2010;.) 
 11 بـممم مقارنة ،ذلك من ىأعل أو ،األولى الجامعية الدرجة (النساء من % 12و الرجال من % 16) تقريب ا نصفهم أنهى 13

  (.,FAFO 2007) .األردنيين نظرائهم من %
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 في المؤهالت اإلناث من % 17 إلى معدله يصل ما هناك ذلك ومع (.% 71) بالذكور مقارنة ،( % 71) اإلناث

 الفئة في الفتيات من كثير وأقرت )المبكر(. الزواج بسبب المدرسة من انسحبن أنَّهن كرنذ   ممن ،العمرية الفئة

 غياب لزعمهم بالمدرسة إلحاقهن رفضوا آباءهن أنَّ ب التَّركيز مجموعات نقاشات في المشاركات ذاتها العمرية

 الفئة في الذكور فئة بين األقل هي الحضور نسبة وكانت .(,JFG01, FGD 2014) .الحي في السالمة

 % 61و ،اعام   11 - 6 العمرية الفئة في المؤهلين األطفال بين % 67 مقابل % 11 :اعام   17 - 12 العمرية

 17 - 12 العمرية الفئة في المؤهلين الذكور ربع قرابة وأشار .(اعام   17 - 6) العموم على المؤهلين األطفال بين

  .اعام   11 - 6 العمرية الفئة في المؤهلين الذكور من % 1 من أقل مقابل لونيعم كانوا أنهم إلى اعام  

رين التعليمية الحاجات رعاية في ويتمثل ،الذكر سالف الهدف عن أهمية يقل ال آخر هدف وهناك  ينالراغب للم هجَّ

 عنصر) أكثر أو دراسية اتسنو ثالث من أكثر فاتهم ألنه إما ،لذلك مؤهلين غير لكنهم ،ةالنظامي دراستهم إتمام في

 مةمه تولى وقد .إلخ ،المتزوجات والفتيات ،الصحية الظروف ذوي كاألطفال ؛بهم ألمَّ  خاص لظرف أو ،التأهيل(

 (14جيهيالتو العامة الثانوية شهادة حتى) والبعيد المتوسط المدى في النظامي التعليم على الحصول من تمكينهم

 التَّعليم.و التربية وزارة مع بالتعاون كويستسكوب منظمة (النظامي غير لتعليما )منظومة النظامية المدارس خارج

رينالمه الشباب حاجات ار  ؤخَّ م   إال ت عالج ولم  تكلفة ارتفاع بين هؤالء قلِ ع   فقد .اعام   25 - 16 العمرية الفئة في جَّ

 ظيفالتو نشاطات أو المهني بالتدريب قااللتحا على القدرة وعدم ،جهة من لتحملها قدرتهم وعدم الجامعية الدراسة

 األردن. استقرار على محتمال   اخطر   تمثل الفئة هذه فأصبحت ،أخرى جهة من الرسمية

 لفئاتا جميع من رينهجَّ للم   ي قدَّم الذي النظامي غير التعليم هناك النظامي، وغير النظامي التعليم مع وبالتزامن

 هذه وتضم النطاق. واسعةال جتماعيةاال-نفسيةال مشكالتال من وغيره االجتماعي اإلقصاء لمواجهة ؛العمرية

 عترافا على يحصل ال بذلك )وهو النظامي المدرسي بالتَّعليم المرتبطة غير النَّشاطات من امتنوع   اعدد   التدخالت

 هذه بدأتو حياتية،ال والمهارات الفني التدريبو ،الترفيهية النشاطات بين تتراوح ،والتَّعليم( التربية وزارة من

 .2112 عام منذ األردن في الحكومية غير المنظمات برامج صنع في ابارز   ادور   تكتسب بالفعل التدخالت

رينالمه الشباب تعليم في العرض :األردن  جَّ

رينالمه ألزمة التعليم( )إزاء الدولية االستجابة تضمنت لقد  يةوالوطن المحلية المنظمات من اعدد   السوريين جَّ

 بشأن ذلك انأك سواء ،السنين عبر األردن في اكتسبتها التي خبراتها من المنظمات تلك من كثير واستفاد والدولية.

رين:المه أم ،احظ    األقل األردنيين  األدنى قالشر في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة جَّ

 اإلغاثة ومنظمة ،(1686) كويستسكوب ومنظمة ،(1671) دناألر-الطفل إنقاذ ومنظمة ،(1616) )األونوروا(

 تنسق التي ،التَّعليم قطاع في العمل مجموعة أما .(2118) الالجئين لخدمة اليسوعية والمنظمة ،(2111) الدولية

 من التَّعليم تدخالت تنسيق لدعم 2118 عام في بداية   فتأسست ،الصلة ذات والمؤسسات المنظمات جميع تدخالت

رينالمه أجل  األمم منظمة العملية تلك وتنفِّذ .15(,2014i UNHCR 2014h; UNHCR) العراقيين جَّ

 وتستمر ،ةاألردني والتعليم التربية وزارة مع بالتعاون الطفل إنقاذ ومنظمة ،)اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة

رين التعليم توفير في  سوريا. من للم هجَّ

رينالمه أعداد رفع في التعليمية لمساعداتا برامج بناء عمليات ونجحت  يةاألساس المدارس في الملتحقين جَّ

 لكن ،ناألرد إلى وصولنا منذ التحديات من كثير من عانينا لقد" :أطفال ألربعة أم تقول اإلطار هذا وفي .والثانوية

,FGD ) ."سةالمدر إلى ويذهبون ،الصعاب على يتغلبون أطفالنا نرى أن والمتواصل الوحيد عزاءنا

2014 JFG03,) رينالمه والشباب األطفال من بالمدارس الملتحقين نسبة فارتفعت  من لةالمؤه الفئة في جَّ

رينالمه  شباط/فبراير في % 76 وإلى ،2113 أيلول/سبتمبر في % 61 إلى آذار/مارس في % 32 من جَّ

2111 (2014 UNICEF 2013; UNICEF) بتعزيز التدخالت من عمتنو عدد االرتفاع ذلك في وساهم 

  .التَّعليم إلى الوصول على القدرة
 

  

                                                 
  األردن. في الثانوية الدراسة إتمام شهادة إلى لإلشارة محلي  ا الدارجة الكلمة هي "التوجيهي"14
 موعةمج في تشمممممممارك ال التي الحكومية غير المنظمات من كثير هناك التقرير، بهذا الملحقة المقابالت قائمة تبيَّن كما 15

ِضع ت المجموعة أعضاء على وللداللة التَّعليم، قطاع في العمل  .عضو كل جانب (*) عالمة و 
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 المخيمات

رون  ةالفئ في المهجَّ

 المدرسية العمرية

(6-17) 

رون   المؤهلون المهجَّ

(6-17) 

رون  واليس لكن ملتحقون اليونيسف مدارس في الملتحقون المهجَّ

 المدارسب

260151 

 17183 :ذكور

  178885 :إناث

220262 

 /63311 :ذكور

 178885 :إناث

210102 

 ( % 12 :ب ، % 61 )/أ:

 118286 :إناث /68855 :ذكور

20104 

 ( % 21 )/ج:

 /2118 :ذكور

 28131 :إناث

 المضيفة المجتمعات

رون  ةالفئ في المهجَّ

 المدرسية العمرية

(6-17) 

رون   المؤهلون المهجَّ

(6-17) 

رون  ليس نلك ملتحقون الحكومية المدارسب الملتحقون المهجَّ

 المدارسب

 

1120261 

 /86811 :ذكور

 638516 :إناث

 

1200225 

 /62361 :ذكور

 61636 :إناث

 

1110211 

 ( % 04 :ب ، % 66 )/أ:

 لتيا المدارس في المسائية فترةال في % 52)

 (الفترتين نظام تتبع

 518161 :إناث 168187 :ذكور

+ 

 

 :التربية وزارة بيانات

 ماراتاإل مخيم + الحكومية )المدارس
1120112 

 األساسي التَّعليم مدارس % 61

 الثانوي التَّعليم مدارس % 6

 

250426 

 ( % 20 )/ج:

 /13213 :ذكور

 138712 :إناث

 

 األردن في 2112-2112 الدراسي للعام الرئيسة المؤشرات تحليل :2 الجدول

 

 األردن، - الطفل إنقاذ منظمة األخص ىوعل ،المنظمات من كثير أطلقتها التي الجارية التوعية حمالت وصلت بداية  

رينالمه أسر من الفاآل إلى ع وربما ،(Agency, News Jordan 2014) جَّ  بالمدارس االلتحاق شجَّ

رينالمه مجتمعات مع األخرى االتصال روابط  األمم مفوضية لدى األغراض متعددةال المساعدة مراكز مثل ،جَّ

 في جديدة ارسمد ثالث ببناء القائمة المرافق توسيع مع :اثاني   الساخنة. اتفيةاله وخطوطها ،لالجئين السامية المتحدة

رينالمه مخيمات  في األطفال عدد انخفض ،المخيمات خارج حكومية مدرسة 28 في الصنع سابقة والصفوف ،جَّ

,MOPIC ) 2111 ومارس/آذار 2113 سبتمبر/أيلول شهري بين آالف 8 إلى الف  أ 16 من االنتظار قوائم

 الذي المواكبة التقوية/دروس دروس تقديم في النطاق واسعال البرنامج ساعد 2113 عام في :اثالث   .16(2014

 مراكز من امركز   21و ،والتعليم التربية ووزارة ،)اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة أطلقته

 اعام   17 - 6 العمرية الفئة في )وأردني( سوري طفل 1111 (2118 عام في المراكز )أ نِشئت مدرستي مبادرة

 عم التقدم هذا لمثل النوعي البعد دراسة من بد ال ذلك ومع بها. التحاقهم إعادة أو النظامية، دراستهم استئناف من

 األطفال اأيض   منتتض والتي ،الدراسة سن في التي الكاملة السكانية بالفئة مقارنة ،الملتحقين أعداد انخفاض استمرار

در   عدد بلغ 2111 فبراير/شباط وفي (.اتقريب   السكانية الفئة )ثلث المؤهلين غير  للتعليم االنتظار قوائم على جينالم 

 (.1) الجدول ذلك يوضح كما % 55 النظامي

 

                                                 
ل قد الشمال، في المسلمين باإلخوان المرتبطة المدارس الخصوص وجه على منها الخاصة، المدارس بعض وكانت 16  تسجَّ

رينالمه ا إليهم وقدمت ،مجان ا السوريين جَّ  (JINT5, Interview 2014) .التقوية دروس أيض 
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رينالمه الشباب تعليم توفير في فجوات :األردن  جَّ

 األردن. يف التعليمية والممارسات التحتية البنية جودة على الضرر بالغة آثار في االلتحاق معدالت ارتفاع ت سبَّب

 ،2113 عام في مكتظة األردنية المدارس من % 11 أنَّ  تبين فقد ؛االكتظاظ الخصوص وجه على منها ويبرز

 المخيمات في 61 إلى 1 هي الطالب مقابل للمعلمين الشائعة والنسبة .2111 عام في % 36 بمعدل مقارنة

(0142 MOPIC, 2004; Siam,). اطفيف   اتحسن   المدرسة في الحضور معدالت تحسنت ذلك ومع 

 معدالت هتبين ما حسب وذلك ،الريفية أو الحضرية المناطق في المعدالت تلكب مقارنة ،المخيمات في المدارس داخل

ب  تكون قد المخيمات وفي .(1 )الجدول % 27 بـ مقارنة % 21 والحضرية: الريفية المناطق في المرتفعة التسر 

 لىع اسير   قطعها يمكن مسافة ضمن المدارس تبقى ذلك ومع ،وأكبر أكثر االكتظاط يكون وقد ،مؤقتة المدارس

  األردنيين. للمعلمين مساعدين السوريون المتطوعون فيها ويعمل ،الواحدة الفترة نظام في وتعمل ،األقدام

رينالمه منازل عن ايد  بع اأحيان   المضيفة المجتمعات في المدارس تقع المقابل فيو  تنقال   معليه يفرض ما وهو ،جَّ

 فالضع إلى الفترتين ذات المدارس أعداد تضاعفت ذلك إلى وباإلضافة .امادي    تحمله يمكن وال ،مأمون" "غير

 إلى أدى ما وهو ،68 إلى 51 من أعدادها فارتفعت ،بها الملتحقين الجدد الطالب استيعاب من تتمكن لكي ؛اتقريب  

 فيموظ أحد هيشرح ما هوو سواء. حد على واألردنيين السوريين األطفال من لكل التعليم جودة في العام رديالت

 ،درسةالم في ونصف ساعات ثالث من أكثر يقضون ال الذين األطفال عن نتحدث "نحن :قائال   الطفل إنقاذ منظمة

 هؤالء سيتلقاها التعليم في جودة فأي ،ايب  تقر طفال   71 إلى منها واحد كل تعداد يصل مكتظة دراسية صفوف في

 التوتر يتجلى ام اوغالب   ،واألردنيين السوريين األطفال بين التوتر من االكتظاظ "يزيد ذلك إلى وباإلضافة الطالب؟"

 (.JINT1, Interview 2014) ".المدارس داخل لعنفا فتيل شتعالا في

رين المخصصة المسائية الفترات في حدة   الجودة مشكالت وتزداد  السوريين الطالب من % 52) السوريين للم هجَّ

 النشاطات ىإل فيها نفتقر فنحن ؛الصباحية الفترات من جودة أقل المسائية تنافترا" (:الفترة تلك في يدرسون

 (JINT18, Interview 2014) ".الموارد وغرف كالمكتبات المساعدة والوسائل ،المسرحية

 2811 ددهمع يبلغ الذين المعلمين أنَّ  يالحظ التركيز، مجموعات نقاشات في للمشاركين اوفق  و ذلك، إلى وباإلضافة

 ،لمحفزينا غير المعلمين من هم (احديث   نمعيَّ  معلم آالف سبعة أصل )من المسائية فترةال في العاملين ،ومعلمة معلم

 أحد الرأي هذا ويؤكد .(G03,JF FGD 2014) ".األكاديمي التعليم من بدال   "الترفيه" تقديم إلى يسعون ممن

 ممن ،لخبرةل يفتقرون الذين الخريجين من هم المسائية فترةال في المعلمين "معظم :قائال   الطفل إنقاذ منظمة موظفي

 أو لنفسيةا للصدمات المتعرضين األطفال مع التعامل ويمكنه ،اتدريب   تلقى منهم وقليل ،العقود أساس على يعملون

  (.JINT16, Interview 2014) .اإلعاقة[" ]أو االكتئاب

رينالمه من كثير وشهد  يناقشها ظاهرة وهي ،والجسدية اللفظية اإلساءةب لألطفال يتعرضون المعلمين أنَّ  جَّ

UNICEF, JFG03; JFG02; JFG01; FGD ) .واسع بشكل الرسمية والتقارير نوالمزاول

2014 UNICEF, and Reach 2013;)17. الصعوبة تفاقم إلى أدى بالتمييز ورشع ذلك عن ونتج 

رون يواجهها التي المتأصلة رين من كثير هيعد   والذي األردني، الدراسي المنهج مع التكيف في المهجَّ  المهجَّ

 جليزيةاإلن اللغة مجاالت في خاصة ،السوري المنهج من اتقدم   أكثر للمقابالت الخاضعين اإلنسانيين والمزاولين

 والعلوم. الرياضياتو العربي والتعبير

 يف المشاركة في قدرتهم على أثر   المدارس جدران وراء وأسرهم األطفال بها مر التي السعيدة غير للتجارب وكان

 الطالب جانب من ضدهم الموجه العنف التجارب: تلك من نوعان هناك ويشيع معنى. له مفيد تعلم

 .مختلفة مواقع إلى االنتقال إلى كاملة اسر  أ   دفع ما وهو ،وخارجها المدرسة داخل األردنيات األردنيين/الطالبات

 األمر وهو ،السوريين على السكن أجور   العقارات أصحاب عف  ر   هو :بها المرغوب غير التجارب من اآلخر والنوع

رينالمه أسر دفع الذي ا األقل السكن عن البحث إلى جَّ  فال (.JFG03, FGD 2014) .أخرى مواقع في إيجار 

                                                 
 األدنى شممرقال في الفلسممطينيين الالجئين وتشممغيل لغوث المتحدة األمم وكالة مدارس في ذلك من أفضممل يبدو الوضممع لكنَّ  17

ا (األونوروا) األدنى الشمممرق في الفلسمممطينيين الالجئين وتشمممغيل لغوث المتحدة األمم وكالة تتلق   فلم (.األونوروا)  قليلة أعداد 

رين من ي  انسمممب  مع باالتفاق مدارسمممها في تسمممجيلهم على وافقت) سممموري 1111و فلسمممطيني 811 حوالي ؛فحسمممب   المهجَّ

 مقابل ،إليهم القريبة مدارسممممها في الفلسممممطينيين غير المهجرين بتسممممجيل االتفاق ذلك بموجب األونوروا تسمممممح إذ ؛األردن

 لغوث تحدةالم األمم وكالة أطلقت ذلك، إلى وباإلضافة ."إليهم بةالقري الحكومية المدارس في الفلسطينيين المهجرين حضور

اب والعشممرين الواحد القرن من األول العقد منتصممف منذ (أونوروا) األدنى الشممرق في الفلسممطينيين الالجئين وتشممغيل  رنامج 

Interview ) تعليميةال البرامج في المدنية الثقافة على والمحافظة المعلمين سمممممملوك على خاص بوجه ركَّز ،للتطوير

2014 JINT11,)  
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رين التعليمي المستوى إنَّ  يقال أن في إذن ةغراب  وريينالس الطالب عدد قلة مع خاصة ،منخفض السوريين للم هجَّ

 وأقل ،2113 عام في المرشحين من 52 من 3 التوجيهي: العامة الثانوية الدراسة شهادة اختبارات اجتازوا الذين

,Ammon ) .اعلن   ذكرها يندر حقيقة وهي ،2111 عام الختبارات يخضعون سوف (12 )أي ذلك من

2014 JINT10, Interview 2014;.)  

 ومع .المستقبل في المثمرة حياتهم وشق ،النوعي التعليم على الحصول في األطفال يطمح الصعوبات هذه ورغم

 "خالية اسوري إلى العودة يريدون: أنهم يذكرون بل األردنيون، يفعل كما يرسمونه أو مستقبلهم يحددون ما انادر   ذلك

 تلبية مسألة "تبقى ثالث. بلد إلى الهجرة خيار يليه ،األول خيارهم هو وهذا ،السالم فيها يعم وأن ،البعث" حزب من

 قطاع استجابة في واضحة فجوة (اتقريب   اعام   25 - 15 العمرية الفئة )في والشباب للمراهقين الخاصة الحاجات

 "من بصراحة: لالجئين النرويجي المجلس موظفي أحد كريذ وكما (.,ECWG 2014) .األردن" في التعليم

 ،المهمة األمور من فذلك للمدرسة، متوجهين ظهورهم على ةيالدراس حقائبهم يضعون األطفال نرى أن اللطيف

 ذلك ومع (.JINT14, Interview 2014) .رئيسة" مشكلة وهذه ،الشباب عن يتحدث ال اأحد   لكنَّ 

رينالمه من مخصصة فئات حاجات جةمعال المنظمات من كثير بدأت   العمرية. الفئة تلك في جَّ

رينالمه الشباب تعليم توفير في الجيدة الممارسات األردن  جَّ

 رسم :انيهاوث .النظامي وغير النظامي التعليم جودة تحسين :أولها اتجاهات: ةثالث في التَّعليمية المساعدات تتطور

رينمهال دعم :اهوثالث .مؤهلين غير أم مؤهلين أكانوا سواء ،المدارس من المتسربين لألطفال كريم مستقبل مالمح  جَّ

رينالمه من لكثير المدارس في التعليم جودة ولتحسين الثانوي. تعليمهم لمتابعة بالفرص  منظمة تقود السوريين جَّ

 على التالتدخ من امتنوع   اعدد   ،والتَّعليم التربية وزارة مع بالتعاون ،)اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم

 واسع. نطاق

 ألطفالا هؤالء الستيعاب ؛القادمة القليلة السنوات خالل للمدارس االستيعابية الطاقة مستوى لرفع ي خطط اذوبه

 األردنيين األطفال من آالف بوجود التحدي ويتضاعف .األف   32 عددهم والبالغ ،بالمدارس الملتحقين غير المؤهلين

 تدهور نتيجة ؛الحكومية المدارس إلى الخاصة المدارس من ينتقلون سوف ممن ،(2113 عام في األف   35)

 في اارتفاع   تشهد التي المواقع في المدارس بناء األردن واختار (.,MOPIC 2014) االقتصادية أوضاعهم

رينالمه أعداد  الذي ،)اليونيسف( والطفولة مومةلأل المتحدة األمم منظمة انتهجته الذي التدريجي المنهج من بدال   جَّ

 يةغِ ص  م   اآذان   يلق   لم األردن اقتراح لكن الحالية. المدارس تأهيل وإعادة ،الصنع سابقة أبنية ذات مدارس بناء يضم

 .18(,JINT1, Interview 2014) .اآلن حتى

 باإلضافة ،المسائية ترةفال في للعمل ومعلمة   امعلم   1656 التعيين حديثي المعلمين عدد بلغ 2113 عام وخالل

 أثناء تعليمال في التدريب تلقوا السوريين الطالب من كبيرة اأعداد   تستضيف التي المدارس في المعلمين أنَّ  إلى

 بناء في التدريب والتعليم التربية وزارة من اموظف   151 تلقى ذلك إلى وباإلضافة بها. االلتحاق وقبل ،الخدمة

 ذوي األردنيين المعلمين وتشغيل المعلمين لتدريب رانيا الملكة أكاديمية بإدارةو (.,UNESCO 2013) قدراتهم

ممت الخبرة،  ،إلرشاديةوا التربوية اإلستراتيجيات التعليمية الكوادر لتعليم المستمرة التدريبية البرامج ص 

رينالمه للطالب الخاصة االجتماعية-والنفسية التربوية الحاجات لتلبية المخصصة  مجتمعاتال لطالب ذلكوك ،جَّ

 حاالت في التعليم معايير من يستلهم البند هذا فإن للجميع، الشامل التعليم مفهوم في متأصال   وبكونه المضيفة.

 من ئالطوار حاالت في للتعليم للمنظمات العابرة الدَّولية الشبكة تقدمها التي النَّزاع بعد ما وأوضاع ،الطوارئ

  .19الدنيا معاييرها خالل

 .والبعيد طالمتوس المدى على أثرها لتقييم امبكر   زال ما الوقت أنَّ  مع ،إيجابية البرنامج على الراجعة التغذية انتوك

(2014 JINT3, Interview.) ،ىفعل النطاق. صغيرة المعلمين تدريب خطط انتشار ازداد وبالتوازي 

 بالقضايا امعلم   111و اسوري    اطالب   225 يفتعر مدرستي لمبادرة التابعة التقوية مراكز احتضنت المثال سبيل

 الثقافي المجلس وتولى (.document, working Madrasati 2014) .االجتماعية-النفسية

 لزمالئهمو المخيمات( )في المتطوعين للمعلمين اإلنجليزية اللغة تعليم ممارسات تحسين عملية قيادة البريطاني

                                                 
 ذوي للألطفا التعليمية للمصممممالح الترويج في الرحمة فيالق منظمة دور على الضمممموء تسممممليط المفيد من اإلطار هذا وفي18

 الخاصممممممة، األطفال إعاقات إلى لالسممممممتجابة المصممممممممة الحكومية المدارس في "الموارد قاعات" افتتاح خالل من ،اإلعاقة

 .المخيمات في المدارس حضممممممور على اإلعاقة ذوي األطفال لمسمممممماعدة المتطوعين منهم خاصممممممة "الظل ميمعل" وتعيين

(2014 JINT18, Interview.) 
 :تاليال الرابط على الطوارئ حاالت في للتعليم الدَّولية للشبكة الدنيا المعايير :انظر التشاركية، الطرق فيها بما19

 http://www.ineesite.org/en/minimum-standards 
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 خدماتل اليسوعية والمنظمة كويستسكوب منظمة مثل الخدمات مقدمي من لعدد ،المحلية( المجتمعات )في األردنيين

 الالجئين.

 )كما ممن ،اعام   21-18و 13 العمرية الفئات في واألردنيين السوريين الشباب النظامي غير التعليم يستهدف

 من تحقوايل لم ممن أو ،واحدة مدرسية سنة   األقل على وفات تهم ،النظامي التعليمب االلتحاق يمكنهم ال (اسابق   ذكرنا

 وتشارك نتينس يستمر الذي ،المدرسة" من المتسربين "تعليم برنامج يعمل وكذلك األردن. في النظامي التعليمب قبل  

 المراكز خالل من ،المجال( هذا في العاملة الدولية )المنظمة كويستسكوب ومنظمة والتَّعليم التربية وزارة إدارته في

 لمدرسةا إنهاء شهادة تعادل رسمية شهادة المتخرجون يتلقى البرنامج متطلبات إتمام وفور للمنظمة. ةالتابع 17 الـ

 يقابل الذي التوجيهي العامة الثانوية الختبارات للتقدم المنزلي المدرسي التعلم متابعة خاللها من ويمكنهم ،الحكومية

 صةالخا الحاجات رعاية إلى تسعى ،النظامي غير للتعليم احجم   أصغر برامج ثالثة وهناك .20السورية "البكالوريا"

 الفئة يف ،لهم المسائية والدروس المنزلي التعليم إتاحة طريق عن ،بالمدارس الملتحقين غير والشباب لألطفال

 اعام   15 العمرية الفئة في هو لمن األمية ومحو البالغين تعليم برنامج إلى باإلضافة ،فوق فما اعام   12 العمرية

  فوق. فما

 العمرية الفئة في األطفال إلعادة ابرنامج   العالمية اإلسالمية اإلغاثة منظمة أطلقت ،2113 يونيو/حزيران وفي

 منظمة أنَّ  لالهتمام المثير ومن عليم.التَّ  تسريع برامج خالل من المدرسة إلى المدارس تركوا ممن ،اعام   7-16

 اعارتف وهو ؛المدرسة من التسرب إلى المؤدية األسباب أبرز من اواحد   لجلتعا جاهدت العالمية اإلسالمية اإلغاثة

 في الواحد للطفل (اأمريكي    ادوالر   12) اأردني    ادينار   31 مبلغ بتقديم المنظمة ساهمت فقد النسبية، السكن أجور

 حوالي االي   ح ويشارك برنامج.الب الطالب التحاق أمام الفرصة إتاحة مقابل ،البيت لصاحب ي دفع المبلغ وهذا الشهر،

 وعلى (.22/17/2111 العالمية، اإلسالمية اإلغاثة منظمة كوادر مع )نقاشات البرنامج هذه في طفل 1111

 وهو ،لكت النظامي غير التعليم برامج في المستفيدين( عدد إجمالي نصف ا)تقريب   سوري 1611 ليسجت تم العموم

 تحوم التي اؤالتوالتس ،وتكاليفه التنقل وإتاحة ،البرامج تلك جدول يفرضها لتيا القيود نتيجة ؛انسبي    منخفض رقم

JINT15, Interview ) .البرامج تلك نهاية في الصادرة بالشهادة السورية السلطات اعتراف مدى حول

2014.) 

 أعداد بدأت ،ظاميالن وغير النظامي التعليم منظومة خارج المتروكين السوريين والشباب األطفال أعداد وبازدياد

 األمم نظمةم موظفي أحد يقول .النظامية غير التعليمية المبادرات توفير في الحكومية غير المنظمات من بها بأس ال

  )اليونيسف(: والطفولة لألمومة المتحدة

 مالتعلي حضور معايير يستوفون ال عندما أو ،بالمدرسة االلتحاق على قادرين غير األطفال يصبح عندما ...

 ان   سِ  أصغر أطفال مع يوضع طفل انسحاب منع الصعب من وسيكون ...فجوة ستظهر فعندها ،النظامي غير

 .النظامي غير التعليم ظهر ذلك وألجل ؛التعليمية المنظومة في الخلل مواطن بعض هناك .منه

(2014 JINT8, Interview)  

 المستفيدين وعدد ،معينة مستهدفة بمجموعة مقيدة غير جفالبرام ؛خواصها في متغيرة فكرة هو النظامي غير والتعليم

 دوليةال بالمنظمات ابدء   ،النطاق متنوعة المعنية والمنظمات العام، خالل آالف بعض إلى عشرات بعض من يتراوح

 .22لألطفال القرآن متعلِّ  التي 21الكتاتيب حتى بل ،المحلية المجتمعات على القائمة المنظمات إلى ،المتخصصة

 والمهارات واإلشراف ،والدينية األساسية والحسابات ،األمية ومحو ،الترفيهية المهارات أنواع مختلف   طيوتغ

ف  23العالي. التعليم ونشاطات الوعي ورفع ،والحياتية الفنية  المخرجاتِ  للمقابلة الخاضعون األشخاص وي عرِّ

رين"المه حياة "تطبيع ناحية من ؛النشاطات لهذه المباشرة  ،لدينية"وا األخالقية القيم دمجو" ،الكرامة" استعادةو" ،جَّ

JIINT7; JIINT3; JIINT2; Interviews ) والفنية" المهنية المهارات "واكتساب

2014 JIINT21, and JIINT17 JIINT15; JIINT14; JIINT12;.)  

                                                 
 .2111 أيار/مايو 26 األردن،-التَّعليم قطاع في العمل مجموعة :في الشروط انظر20
 .العادة في االبتدائي التعليم تقدم بالمسجد مرتبطة مدرسة21
ا لألطفال ي دفع22 ا دينار   .الواحدة للجلسة (أمريكي دوالر 1.1) واحد 
رينالمه اتلخدم اليسمممموعية المنظمة أنَّ  لالنتباه الالفت ومن23 ا أطلقت جَّ  أبوابه وفتحت ،العالي للتعليم رسمممممي غير برنامج 

 دةبزيا توقعات مع واحد سممموري حالي ا بالبرنامج التحق) .الجنسمممية عن النظر بغض ،فوق فما 17 العمرية الفئة في للشمممباب

 من هاب معترف غير الحاالت وإدارة جمةوالتر باإلنجليزية دروسممممنا ...العالي للتعليم المشممممابه التعليم من نوع إنه" (.األعداد

 لمتحدةا الواليات في دراساتهم متابعة وفي (،المثال سبيل على) االستقرار إعادة في حال أي على ستساعدهم لكنها ،الحكومة

  (JINT13, Interview 2014) "األمريكية
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 لمناهجا على يت  نِ ب   ما إذا ،هبأسر المجتمع إلى ةالنظامي غير المشروعات أثر يمتد أن األحيان أغلب في الممكن ومن

 وبفعل (.,INEE 2014) تنفيذها و/أو للبرامج التخطيط في والمتطوعين األمور أولياء ت شرك التي التشاركية

رينالمه الندماج للترويج أداة   يصبح أن األثر لذلك يمكن ذلك  النتائج إحدى تتمثل وبالفعل، األردن. في الحضريين جَّ

رونالمه فيه يعيش اجتماعي فراغ وجود عن الكشف في انيالميد للعمل المثيرة  بعد   تمكنواي فلم ؛احالي    السوريون جَّ

 ،اآنف   رناذك كما ،همعالقات التوتر فيه شاب الذي الوقت في ،التضامن االجتماعية/شبكات الشبكات إنشاء إعادة من

 ،سلبيات من تخلو ال النظامي غير التعليم نشاطات لكنَّ  (.JFG03, FGD 2014) .األردني محيطهم مع

 لك،ذ إلى وباإلضافة به. االلتحاق عن الطالب ثنيي   قد األمر وهذا والتَّعليم، التربية وزارة لدى اعتماده عدم أهمها

 في التقييمو الرصد إجراءات تطبق المنظمات جميع فليست النشاطات، تلك تتركه قد الذي األثر تقييم الصعب من

 المعنيين. المصلحة أصحاب جميع تتضمن الحالية التنسيق شبكات جميع يستول ،24برامجها إدارة

رونالمه يواجهها التي للمصاعب اإدراك    ونمواطن بدأ األردنية، الجامعات في االلتحاق في الراغبون السوريون جَّ

 ،وطالبة طالب 611 احالي    الجامعات في السوريين عدد ويبلغ األردن. خارج لهم بديلة حلول عن البحث في أردنيون

رين. غير فيهم بمن رينالمه تعداد بوحس   المهجَّ ر أالف أربعة أنَّ  يقدر األردن في جَّ  امعاتبالج يلتحقون سوف مهجَّ

ر آالف ثالثة قرابة اشتكى ،2113 عام في ذلك، ومع األردنية.  في التسجيل على قدرتهم عدم من سوري م هجَّ

 أمينت من يتمكنوا لم أنهم و/أو ،األجانب الطالب على المفروضة الرسوم دفع ىعل قدرتهم لعدم ؛األردنية الجامعات

 .لسابقةا الثانوية دراساتهم إتمام شهادات يحملوا لم أنَّهم و/أو ،دراساتهم خالل أنفسهم على لإلنفاق المطلوبة المبالغ

(2014 JINT21, 2014; JINT5 Interviews.) 

رينالمه التحاق يلق   ولم  لجامعيا التعليم منظومة ألنَّ  انظر   ؛األردن في تشجيع أي المحلية بالجامعات يينالسور جَّ

 البديلة المهني التعليم برامج إلى االنضمام لهم مسموح غير السوريين أنَّ  وبما متزايدة. أعباء من تعاني األصل في

 البعثات صفر عن البحث هو لهم اح  متا أصبح الذي الوحيد فالحل الالجئين( صفة على يحصلوا لم أنهم اعتبار )على

 المتاحة لفرصا تبقى الخارج(، في المعيشة تكاليف فيها )بما التكاليف الرتفاع انظر   ولكن، األردن. خارج الدراسية

 لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية تمكنت ،2111 - 2113 الدراسي العام وفي مرضية. تكون أن من أبعد

 مؤسسةو الالجئين، لمساعدة األلمانية األكاديمية أينشتاين ألبرت مبادرة خالل من دراسية ةبعث 61 - 11 تأمين من

 الخاضعين جميع وأجمع (.JINT9, Interview 2014) آالف أربعة للمنح المتقدمين عدد وبلغ ،سعيد

 دور طتنشي ذلك يتضمنو الشائكة. المشكلة هذه مع للتعامل تقديمه يجب ما هو وحده اإلقليمي الحل أنَّ  للمقابالت

 يموله مشروع هناك ذلك، غضون وفي (.JINT9, Interview 2014) األردنية العالي التَّعليم وزارة

رينالمه الشباب يستهدف يورباأل االتحاد  على يحافظ المشروع وهذا المهارات. تنمية فرص ويقدم ،واألردنيين جَّ

رينالمه طموحات استمرارية Interview ) .أخرى ظروف تحت يخرجوا أن كنالمم من كان الذين ،جَّ

2014 UNESCO, 2014; JINT21,.) 

 في للنظر وذلك ؛2111 قبل لما األردن في التعليم تطوير إستراتيجيات تكييف في الجهود بذل من بد ال اوأخير  

رين المحدد االجتماعي-والنفسي والقانوني المادي الوضع  لجودةل األولوية حمن هذا على ويترتب السوريين. للم هجَّ

 على - ومنها ،الطوارئ لتدخالت األمد بعيدة العملياتية األهمية على المركزة القرارات واتخاذ الكم من بدال   ،والنوع

 من علمينللم الجماعي والتوظيف الفترتين، منظومة وإدخال الصنع، سابقة المدرسية األبنية إقامة - المثال سبيل

رينالمه بين التعليم حول الوعي رفع سيكون آخر وبمعنى زين.المحف وغير الخبرة ذوي غير  المدرسةب والتحاقهم جَّ

Interview ) .عليها" والعمل التحتية نىالبِ  على التركيز اأيض   "سيتطلب ذلك لكنَّ  ،الطيبة األشياء من

2014 JINT6,.) 

 لبنان
رينالمه نم األف   112و مليون من أكثر لبنان استضاف 2111 /آبأغسطس من بداية  من ،سوريا من القادمين جَّ

 )مصر الخمسة المضيفة البلدان في لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية لدى لمسجَّ  مليون 2.8 من أكثر أصل

 .2111 األول ديسمبر/كانون حلول مع مليون 1.5 إلى العدد يزداد أن وي توق ع ،ولبنان( وتركيا والعراق واألردن

رينالمه من به يستهان ال عدد هناك ويبقى لين غير جَّ  يبحوال أعدادهم االجتماعية الشئون وزارة وتقدر ،المسجَّ

رون ويعيش (.,Watkins 2013) ألف 511  يلي: كما متناثرة منطقة 1111 من أكثر ضيافة في المهجَّ

,ILO ) الجنوب في % 12و ،لبنان وجبل بيروت في % 26و ،البقاع في % 31و ،الشمال في % 21

 في يعيشون ممن % 85 منهم األخص وعلى ،متدنية معيشية وظروف ،مدقع فقر تحت ويرزحون (.0132

 من % 68 السورية األزمة قبل تئوي بالفعل كانت إذ ؛لبنان في وهشاشة ااستضعاف   األكثر منطقة 251 الـ ضيافة

                                                 
 .INEE 2014 انظر يق،والتنس والتقييم الرصد ونشاطات الحالي التقييم عن عامة لمحة على للحصول 24
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رينالمه من % 12.5 ويعيش (.,MEHE 2014) الفقراء اللبنانيين  ،رسمية غير مخيمة طنةمستو 111 في جَّ

 )المرجع لبنان أنحاء يعجم في الفلسطينيين ومخيمات والريفية الحضرية المستوطنات في متناثرين البقية يعيش بينما

 السابق(.

رينالمه من % 62 يقع السكانية الناحية ومن  لدى المسجلين من % 12و ،اعام   21 - 1 العمرية الفئة في جَّ

,UNHCR, 2013; ILO ) .اعام   18-3 العمرية الفئة في هم لالجئين ساميةال المتحدة األمم مفوضية

2014d.) رينالمه وغالبية ,Watkins ) دمشق وريف الزور ودير وإدلب وحلب حمص من جاءوا جَّ

 إلى (ااألونورو) األدنى الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة وأشارت (.2013

ر   15317 تسجيل هجَّ  ألف 111 إلى ألف 81 بين ما اإلجمالي العدد مقدرة ا،سوري من افلسطيني    ام 

(2014 UNRWA,.) رينالمه الفلسطينيين الالجئين من العظمى الغالبية وتقيم  ماتمخي في سوريا من جَّ

 .لبنان أنحاء مختلف في المنتشرة الفلسطينيين الالجئين

رين تجاه المفتوح" "الباب سياسة على لبنان حافظ األزمة بداية ومنذ  ليس انلبن أنَّ  مع ،الشمالية جارته من المهجَّ

 لعام االختياري بروتوكولها على وال ،1651 لعام الالجئين بوضع الخاصة المتحدة األمم اتفاقية على اع  موقِّ 

 للتعاون 1663 عام دانل  الب وقعها ثنائية اتفاقية لبنان في السوري الوجود يحكم القانونية الناحية ومن .1667

 توظيفوال والعمل اإلقامة حرية الدولتين من كل   مواطني االتفاق ذلك منح وقد واالجتماعي، االقتصادي والتنسيق

 يبقى ية،العمل الناحية من والتعليمات، القوانين هذه مثل تطبيق لكن اآلخر. البلد في االقتصادي النشاط وممارسة

 (.,ILO 2013) .كالتعليم للحياة الرئيسة المجاالت على يؤثر ما وهو ،ومربك منظم غير  

 حق على يحصلون ال لكنَّهم وصولهم، من األولى الستة الشهور خالل لبنان في العمل بحق السوريون ويتمتع

 ينالسوري على ي شترط النظرية الناحية ومن االجتماعي. للضمان الوطني الصندوق منافع جميع إلى الوصول

 اقعالو لكنَّ  لبنان، في العمل أرادوا ما إذا التجارية المشروعات إلقامة وتراخيص للعمل تصاريح ىعل الحصول

 دون ،المرخصة وغير الصغيرة المشروعات وفي ،الرسمي غير القطاع في تعمل العظمى الغالبية أنَّ  إلى يشير

 يالسور االقتصادي النشاط مع امحوالتس التساهل من درجة اللبنانية الحكومة أظهرت اآلن وحتى رسمية. عقود

 ،2113 عام بداية منذ العمل تراخيص على الحصول بطلبات تقدم اسوري    عامال   2167 أنَّ  رغم ،مالمنظَّ  غير

 في أعلن قد ذاته الوزير كان ذلك ومع (.Arab,-Al 2014) .قزي سجعان اللبناني العمل وزير حسب وذلك

رينالمه تدفق لتنظيم تشريعي  ا امرسوم   اقريب   رصدِ ت   سوف نيةاللبنا الحكومة أنَّ  2111 مايو/أيار  إلى وريينالس جَّ

رين مخيمات وتأسيس ،البالد في ونشاطاتهم لبنان هجَّ  وفس للعمل تصاريح من ما أن اأيض   وأكَّد السوريين. للم 

 حقوقال من تكون سوف كلها بل ،األعمال مشروعات بدء أو للعمل ،نوالسوري بينهم ومن ،كانوا اأي    لألجانب تصدر

 السابق(. )المرجع .فقط للبنانيين الحصرية

رينالمه من % 17 أنَّ  إلى الدولية العمل منظمة إحصاءات وتشير  نشطون العاملة العمرية الفئة من سوريا من جَّ

رين من % 88 ويعمل (.2113) عكار في ويقل ،الجنوب في اوضوح   ذلك يزداد ،ااقتصادي     الوظائف في المهجَّ

 ،صيةوالشخ المنزلية والخدمات ،الشوارع في والبيع ،واإلنشاءات كالزراعة ؛الرسمي غير القطاع في الماهرة غير

 ،كبيرة استغاللية عمل شروط ضمن الوظيفة على الحاصلون ويعمل بها. المرخص غير الصغيرة واألعمال

 العمال هؤالء من % 62 يحمل وال االجتماعي. الضمان أو الحماية من نوع أي غياب في ،طويلة ساعات ويعملون

 فقط % 23 أما بالمياومة، أو األسبوعية أو الموسمية األعمال في منهم % 56 يعمل حين في ،للعمل عقد أي

 ويتراوح النساء. بين % 68و ،الرجال بين % 31 عالية: البطالة معدالت وتبقى شهرية. أجور مقابل فيعملون

 لبنانية ليرة ألف 218و ،للذكور (اأمريكي    ادوالر   277) لبنانية ليرة ألف 118 بين ام الشهرية األجور معدل

 أرباب معظم أنَّ  مع ،للنساء % 13 بنسبة الجنس في الواضحة الثغرة ذلك ويوضح لإلناث، (اأمريكي    ادوالر   161)

رينالمه أسر  يف لبقائهم أو ،المسلح للصراع النضمامهم أو ،لوفاتهم إما ،الذكور غياب بسبب النساء من هم جَّ

رينالمه بين العلمي التحصيل ينخفض وإجماال   (.,ILO 2013) .سوريا  ثالثة كل من واحد مهجر هناك إذ ؛جَّ

رين  % 3 حصل حين في ،األساسي التعليم على حصلوا منهم % 11و .اأبد   المدرسة يحضر لم أو ،يمِّ أ   إما ،مهجَّ

 السابق(. رجع)الم الجامعي التعليم على منهم

رينالمه الشباب تعليم في والطلب العرض :لبنان  جَّ

رينالمه من 25(اعام   18-3 )األعمار المدرسية العمرية الفئة في شخص ألف 631 على يزيد ما احالي    هناك  جَّ

 (.,2014a Shuayb) التعليمية المساعدات إلى يحتاجون ممن األف   567 قرابة منهم ،لبنان في السوريين

                                                 
ف 25 ا 18 إلى أعوام 3 بين ما النطاق أنَّه على المدرسي العمر لبنان في التعليم قطاع في العمل مجموعة ت عرِّ  .عام 
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 في .(,MEHE 2014) التعليم أشكال من شكل أي خارج زالوا ما والشباب األطفال هؤالء من % 66 بةوقرا

 ووفق .26التعليم أشكال أحد إلى الوصول على القدرة لديهم ممن (األف   186) % 31 نسبته ما يزيد ال حين

رينالمه نيينالفلسطي عدد يبلغ ()األونوروا األدنى الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة إحصاءات  جَّ

 7211 لكنَّ  ،األونوروا لدى لمسجَّ  شخص ألف 21 منهم ،شخص ألف 12 لبنان في للتعليم المحتاجين سوريا من

 (.2013a UNHCR, 2014; LINT07, Interview) التعليمية. المساعدات يتلقون منهم فقط

رينالمه الشباب على تركِّز التي دراساتوال اإلحصاءات غياب في يتمثل ؛مهم واحد قيد ثمة لكن  العمرية ئةالف في جَّ

 بسبب ؛للغاية صعب إليها والوصول العمرية الفئة هذه رصد إنَّ  للمقابالت الخاضعين من كثير وقال .اعام   12-25

 شبابلل الي   حا المتاحة التعليمية والخيارات إقامتهم. ومواقع ووضعهم ،أفرادها أعداد حول الدقيقة المعلومات غياب

رينالمه  غير والتعليم ،اعام   18-6 العمرية للفئة النظامي التعليم هي المدرسية العمرية الفئة في السوريين جَّ

 على البرنامج اختيار ويعتمد .اعام   21-16 العمرية للفئة المهني والتدريب ،اعام   18-3 العمرية للفئة النظامي

 منطقته. في الخدمات إتاحة ومدى ،لماديا والوضع ،التعليمي ومستواه الشاب سن

 ،األف   61 اعام   11-3 العمرية الفئة في بالتعليم الملتحقين السوريين األطفال عدد بلغ 2111 يونيو/حزيران حتى

 ،% 51 منهم اإلناث لمثَّ  ،لبنانية( حكومية مدرسة 1365 أصل من 681) والثانية األولى الفترتين على توزعوا

 2111-2113 الدراسي العام وفي (.,2014c UNHCR, 2014; UNICEF) الذكور من % 16و

 رقم الوزاري للمرسوم امتثاال   ؛الثانية فترةال في سوري طالب ألف 32 حكومية مدرسة 76 استوعبت

 .2113 الثاني نوفمبر/تشرين 18 في دياب حسان ،اللبناني والتعليم التربية وزير عن الصادر 2113/م/1513

رينالمه بين النظامي التعليمب االلتحاق معدالت بلغت الثانية ترةفال وبافتتاح  % 12 لمدرسيةا العمرية الفئة في جَّ

رينالمه بين ومن الثانوية. الحلقة في % 5 من وأقل ،األساسية الحلقة في  38 االلتحاق معدالت بلغت لين،الم سجَّ  جَّ

 األمم مفوضية وتولت (.,MEHE 2014) انويةالث الحلقة في % 2 من أكثر وليس ،األساسية الحلقة في %

 ،الثانية رةفتال تكاليف جميع تغطية )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم ومنظمة لالجئين السامية المتحدة

 ادوالر   361 معدلها بتكلفة ،والمواصالت ،والقرطاسية والكتب ،المعلمين ورواتب ،الدراسية الرسوم فيها بما

 أمريكي دوالر مليون 61 يقارب ما العالي والتعليم التربية وزارة صرفت المجموع وفي الواحد. للطالب اأمريكي   

  السابق(. )المرجع الحكومية المدارس في السوريين الطالب الستيعاب 2113 عام نهاية مع المانحين أموال من

 البالط موي علَّ  .اتقريب   ساعات أربع وتستمر ،األولى فترةال انتهاء فور اعصر   11:31 الساعة الثانية فترةال تبدأ

بة مبسَّطة نسخة فيها  ةوالعربي اإلنجليزية اللغة سوى تتضمن ال التي ،(3 الحلقة باستثناء) اللبناني المنهاج عن ومعرَّ

 انييناللبن من فجميعهم (والمتعاقدين الدائمين) المعلمين جهة من أما .الوقت ضيق بسبب وذلك ،والعلوم والرياضيات

 األطفال وصول عوائق من الحد في امهم    ادور   النظام هذا وأدَّى .والتعليمات لألنظمة امتثاال   الثانية فترةال في

 .2115-2111 الدراسي للعام الثانية فترةال وتستمر .التحديات من اعدد   ولَّد نفسه الوقت في لكنَّه ،السوريين

 

 المجموع إناث ذكور التَّعليمي المستوى

 ٣ ٣ ٣ (أعوام 5 إلى 1 العمرية )الفئة األطفال رياض

 ٥٥ ٥٤ ٥٦ (أعوام 11 إلى 6 العمرية )الفئة األساسية المرحلة

 ١٣ ١١ ١٦ (اعام   15 إلى 11 العمرية )الفئة المتوسطة المرحلة

 ١٩ ٢٤ ١٦ (اعام   18 إلى 16 العمرية )الفئة الثانوية المرحلة

 

عة ،لبنان في النظامي التعليمب حاقااللت معدالت إجمالي :6 الجدول   % والجنس التعليمي المستوى بحس   موزَّ

(2013 ILO, of Courtesy) 
 

                                                 
حاصمممممملون األطفال يتوزع 26 ا التَّعليم على ال ي   نان جبل في % 26 و ،بيروت في % 7 :يلي كما جغراف  في % 21 و لب

 المناطق في غالبيتهم ويقيم .,LCPS) (2013 النبطية في % 6.5 و الجنوب في % 7.5و البقاع % 26و ،الشمال

 .المذكورة المحافظات في حظ  ا األقل
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رةالمه لألسرة اليومي الدخل معدل يبلغ 2113 عام العالمية المجتمعات منظمة هت  ر  ج  أ   تقييم وحسب  السورية جَّ

 التي يه السورية األسر من أقلية سوى تشكل ال التي لياوالع الوسطى الطبقة أنَّ  يعني ما وهو ،اأمريكي    ادوالر   15

 في الخيار فله الرسوم دفع يستطع لم من أما .27الخاصة اللبنانية المدارس في أبنائها مصروفات تدفع أن يمكنها

 متاحة.ال الظروف حسب رمزية برسوم أو ،امجان   التعليم تقدم التي الخاصة السورية المدارس في أبنائه تسجيل

 اللبنانيين المعلمين من كال    نوتعيِّ  ،األجنبية باللغة الخاصة ومقاربتها ،التعليمي منهجها بمرونة المدارس هذه تسموت

 الطالب عدد بلغ 2111-2113 الدراسي العام وفي السوريين. الطالب تعليم ليسهِّ  الذي األمر ،والسوريين

ن .األف   11 الخاصة السورية المدارس في المسجلين السوريين  فوق األطفال من اجد    قليال   اعدد   العدد هذا وتضمَّ

  (.,2014a Shuayb) لبنان في لواجِّ س   ممن ،اعام   15

 عضب تمولها ،إسالمية شخصية ذات ،سيَّسةم   مدارس تكون ما افغالب   البقاع وفي الشمال في السورية المدارس أما

 ةاإلسالمي المنظمات بعض أنَّ  إلى للمقابالت الخاضعون روأشا السورية. المعارضة حركات مع المتعاطفة الدول

 مدارسهم. في أطفالهم تسجيل على "لتحفيزهم" ؛والنقود الغذاء السوريين األمور ألولياء توفر والبقاع عكار في

 اهجلمنا نفسها وهي ،السورية والمعارضة الثورة لقوى الوطني االئتالف لقوى الدراسية المناهج المدارس هذه وتعلم

 .28القومية الثقافة منهاج وحذف ،التاريخ كتاب تعديل مع ،السورية ةالنظامي

 لسفرا عشر والثاني التاسع الصفين طالب على أن يعني وهذا ،معتمدة غير المدارس هذه أنَّ  هي الرئيسة والفجوة

 عارضةوالم الثورة لقوى الوطني االئتالف من الرسمية الشهادة على والحصول ،الرسمي االختبار داءأل تركيا إلى

 بلهمبمستق الطالب من كثير يخاطر ذلك إلى وباإلضافة لبنان. في بها معترف غير الشهادة هذه لكن ،السورية

 نع ناهيك ،معتمدة غير ألنها ؛محدودة المدارس هذه وشعبية تركيا. إلى السفر من تمكنهم عدم حالة في األكاديمي

 المرتبطة المدارس في أبنائهم تسجيل يضعهم أن يخشون إذ ؛األمور ياءأول بال تؤرق التي األمنية المخاوف

 (.,2014a Shuayb) .سوريا إلى عودتهم عند خطر في بالمعارضة

 لبنان. إلى هربوا سوريون مديرون يديرها التي السورية المدارس تقدمه الخاصة الدراسة من آخر نوع وهناك

 ،اراتاالختب داءأل طالبها إلرسال سوريا في العالقات وتستخدم ،لسوريةا الدراسية المقررات المدارس هذه موتعلِّ 

 هذه من عشر والثاني التاسع الصفين طالب من قليل عدد واستفاد الرسمية. السورية الشهادة على والحصول

 في رستد وقد ،بيروت في التركيز مجموعات لنقاشات جلسة في الفتيات إلحدى بالنسبة الحال هو كما ،المدارس

 ،بيروت إلى عادت ثم ،سويا في التاسع الصف شهادة على للحصول سوريا إلى وسافرت ،لبنان في سورية مدرسة

 يتمكن ال الحاالت، معظم في ذلك، ومع (.LFG01, FGD 2014) .حكومية لبنانية مدرسة في لتجِّ وس  

  الدراسي. العام شهادة على الحصول يمكنهم ال وبذلك ،وأمنية شخصية ألسباب سوريا دخول من الطالب

 اراتاالختب مجلس لجنة مع االتصال بعد الليبي المنهج بتعليم بدأ الذي هو الخاصة المدارس من الثالث والنوع

 الصفين اتاختبار اجتياز بعد ،الرسمية الليبية الشهادات على الحصول من الطالب ذلك ويمكِّن تركيا، في الليبية

 داع ،الصفوف جميع في السورية الدراسية المقررات المدارس هذه في البالط ويدرس عشر. والثاني التاسع

 .تركيا في بيةاللي لالختبارات التقدم من ليتمكنوا ؛الليبي المنهج إلى ينتقلون إذ ؛عشر والثاني التاسع الصفين

(2014a Shuayb,.)   ألدنىا الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم لوكالة اوفق 

 من األف   12 أصل من (اعام   15-5 العمرية )الفئة وطالبة طالب 7211 قرابة مدارسها استضافت )األونوروا(،

رينالمه الفلسطينيين INT07, Interview ;2014 ) .المدرسية العمرية الفئة في سوريا من جَّ

2014 Shuayb,.) لغوث المتحدة األمم لةوكا مدارس بدأت الحكومية للمدارس بالنسبة الحال هو وكما 

 عدده يقارب ام بها ليلتحق ؛المزدوجة الدوريات نظام )األونوروا( األدنى الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل

 وكالة مدارس كانت 2111 مايو/أيار وحتى القادمة. السنة   األولى فترةال إلى سينتقلون ممن ،وطالبة طالب 1511

 ،بها لخاصا التقوية منهج تعلم )األونوروا( األدنى الشرق في الفلسطينيين لالجئينا وتشغيل لغوث المتحدة األمم

 مع ،وليو/تموزي في اللبناني المنهج تعلم بدأت ثم ،العربية واللغة والرياضيات اإلنجليزية اللغة بمباحث والمتعلق

 أداء لغوثا وكالة طلبة وبمقدور (.LINT07, Interview 2014) التقوية دروس في االستمرار

                                                 
 الواحدة السمممنة في الواحد للطالب ألف ا 12 إلى أمريكي دوالر 500 بين لبنان في الخاصمممة المدارس في الرسممموم تتراوح 27

 خاصممة شممبه هي الخاصممة المدارس بعض (.ثانوي متوسممط، ابتدائي،) .ةالتعليمي والحلقة ومسممتواها المدرسممة سمممعة حسممب

 إلى 300 بين ما تكلف إذ ؛غيرها من كلفة أقل بذلك فهي (الدينية المؤسممسممات أو الخيرية الجمعيات أو السممياسمميون يدعمها)

 .الواحد العام في الواحد للطالب أمريكي دوالر 400

فةالثق كتاب يقابل القومية الثقافة منهج 28  ل ،البعث حزب أفكار على مبني منهج وهو ،والوطنية المدنية ا اج ويمثِّ  من زء 

  .الرسمية السورية الدراسية المقررات
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 ضعف بسبب النجاح في يعانون ما عادة لكنهم ،الرسمية الشهادات على والحصول ،لبنان في الرسمية الختباراتا

 الوكالة. مدارس في التعليم جودة

 المجتمع على نيالمب والتعليم ،المسرعة التَّعلم كبرامج ؛التعليمية البرامج من اواسع   انطاق   النظامي غير التعليم ويضم

 .يةاالجتماع-النفسية والنشاطات المواكبة وبرامج ،والحسابية األساسية األمية ومحو ،التقوية ودروس ،محليال

 ،واتسن ثالث أو سنتين المدرسة من المتسربين األطفال إعداد إلى التعليم من النوع هذا يهدف (.2 الملحق )انظر

 المدارس يف للطالب ويوفر .النظامي التعليم منظومة إلى دةالعو وبالتالي ،التعليم في امجدد   االندماج في ومساعدتهم

 صاءاتإلح اووفق   المنزلية". الواجبات "نوادي كمبادرة المختلفة المبادرات خالل من األكاديمي الدعم اأيض   الرسمية

 ظاميالن غير التعليم فئة ضمن التعليمية االستجابة من % 33 تقع لالجئين، السامية المتحدة األمم مفوضية

(2014c UNHCR,). ما إلى صولوال من هذه التعليمية االستجابة تمكنت 2111 يونيو/حزيران وحتى 

 من 3 كان بيروت في التركيز مجموعة نقاش وفي (.,2014e UNHCR) سوري طفل ألف 71 همجموع  

 التقوية دروس يحضرون نفسه الوقت في كانوا لكنَّهم ،الحكومية المدارس طالب من هم المشاركين من 6 أصل

  (.LFG01, FGD 2014) .سورية حكومية غير منظمة في المنزلية الواجبات ونوادي

 من نتتمك منها قليال   لكنَّ  ،النظامي غير التعليم خدمة التعليم في لةعامال الحكومية غير المنظمات معظم روتوفِّ 

 تتمكن مل المثال، سبيل فعلى النظامية. غير ملدراسته األطفال هؤالء إنهاء بعد النظامي التعليم في األطفال إلحاق

 2111 أصل من 751 من أكثر تسجيل من 2111-2113 الدراسي العام في الهولندية الحروب أطفال منظمة

 ولم (.LINT03, Interview 2014) .الشمال في الرسمية المدارس في اعام   13-5 العمرية الفئة في

 في لنظاميا غير التعليم يتلقون ممن ،آالف ثالثة عددهم البالغ األطفال من أي   تسجيل من السنة هذه المنظمة تتمكن

 ومنظمة ،طفل 311 أصل من 51 إلحاق من تمكنت التي وزيتونة بسمة منظمة أخرى أمثلة وتتضمن مراكزها.

Interviews ) .الحكومية المدارس في طفل 1111 أصل من 121 إال ت لِحق لم التي سوريا أجل من سوا

2014 LINT05, and T02LIN.)  

 يف األردنية-السورية الدراسية الوحدات تعلم التي األبجدية منظمة مثل ،الحكومية غير المنظمات بعض وهناك

Interview ) .المادتين هاتين صعوبة بسبب ؛والرياضيات اإلنجليزية اللغة باستثناء ،النظامي غير التعليم

2014 LINT04,.) يف النظامي غير للتعليم معتمدة مناهج أي هناك يكن لم تقريرال هذا كتابة وقت وحتى 

 وزارةو )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة تطويره على تعمل مشترك مشروع باستثناء ،لبنان

 الدعم تووحدا ،المعتمد عليمالتَّ  تسريع برنامج إلنتاج والتنمية التربوية البحوث ومركز ،العالي والتعليم التربية

رينالمه بأزمة المتأثرين لألطفال االجتماعي-النفسي  ساسيةاأل الحلقتين المشروع هذا ويستهدف السوريين. جَّ

 والثقة ،سيوالجن اللفظي والعنف الحرب بسبب النفسية والصدمة كالتمرد معينة لموضوعات ويتصدى ،والثانوية

 مخصصة وهي ،والسهولة بالمرونة النظامي غير ليمالتع مناهج تتسم العموم وعلى الجماعي. والعمل بالنفس

 لهم. االجتماعي-النفسي الدعم وتقديم ،مستواهم في األكاديمية األطفال حاجات لمعالجة

 الجئينل مينيارا سهل مخيم في هاوافتتح مدرسة نىب   المحلي المجتمع على المبني للتعليم واحد برنامج وهناك

(2014 LINT09, Interview.)  ِّالمخيمات من الطالب وتقبل ،اللبناني المنهج المخيم مدرسة موتعل 

 )في طفل 311 الستيعاب اإلنشاء قيد جديد مجمَّع خالل من ي وسَّع فسوف معتمد غير البرنامج أنَّ  ومع المجاورة.

 رجع)الم 2111 األول أكتوبر/تشرين بحلول وذلك ،الكامل الدوام ذي التعليم في (اعام   11-6 العمرية الفئة

رينالمه لألطفال ماسة حاجة يسد امنفذ   النظامي غير التعليم ويمثِّل السابق(.  الصدماتو للضغوط المتعرضين جَّ

 الفجوات مراجعةل التحليل من بمزيد القادم الفصل لها يتعرض سوف تحديات يفرض نفسه الوقت في لكنَّه ،النفسية

رين.المه للشباب التعليم توفير في  جَّ

رينالمه لألطفال األساسي التعليم على لتركيزا مقابل وفي رينالمه لشبابل التعليم توفير على تركيز أي يوجد ال جَّ  جَّ

 للمقابالت الخاضعة المنظمات بين من فقط منظمات أربع هناك المهني. كالتدريب ،(اعام   21-16 العمرية )الفئة

 ،الرسمي يرغ والمهني الفني والتدريب التعليم تقدم واألونوروا( ،واليونيسكو ،سوريا ألجل وسوا ،وزيتونة )بسمة

 .اكبير   اتدني    المستفيدين أعداد تدني مع ،مخزومي( )مؤسسة 29المعتمد المهني التدريب تقدم ممن فقط واحدة وهناك

(2014 LINT12; LINT07; LINT06; LINT05; LINT02; Interviews.) 

                                                 
 وتشغيل ،واللغات والمحاسبة ،المنتجعات وإدارة ،الشعر تصفيف ويتضمن ،أشهر ثالثة الرسمي المهني التدريب ويستمر 29

 غير المهني التدريب ويتضممممممن .أمريكي دوالر 211 إلى 81 بين ما يفهاوتكال الحواسممممميب، وصممممميانة المحمولة الهواتف

ا 51 وتكلف ،أيام ثالثة إلى يومين بين ما وتسممتمر .الزهور وتنسمميق الشممموع وصممناعة الشمموكوالتة صممناعة الرسمممي  دوالر 

 .أمريكي  ا
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 المهني التدريب أنواع بعض في اعام   21-16 العمرية ةالفئ في السوريين من % 6 من أقل شارك إجماال  

(2014 al., et UNFPA.) التدريب في متقدم 211 أصل من اطالب   25 إال يقبل لم الغوث وكالة وفي 

 التعليم برامج وتستمر (.LINT07, Interview 2014) .االستيعابية الطاقة لمحدودية انظر   ؛المهني

 الحسابو ،األمية محو مهارات لتعليم عمل ورش ويتضمن ،أسبوعين إلى أيام بضعة بين ما للبالغين النظامي غير

 راتالدو ت نفَّذ ما فعادة الرسمي المهني التدريب يخص فيما أما المهارات. وتنمية ،اإلنجليزية واللغة ،األساسي

  .التدريب نهاية في رسمية شهادة ومنحهم ،معينة مهنة الطالب تعليم بهدف ؛أشهر بضعة وتستمر التدريبية

 راكزم مع التشبيك حاولوا إنَّهم منهم عدد قال الكبيرة، مخاوفهم عن عبَّروا للمقابلة الخاضعين من اكثير   أنَّ  ورغم

 دالتأك   عبيص االدعاء هذا لكن .اجد    قليال   كان المهتمين األفراد عدد لكن ،السوريين الشباب إللحاق المهنية التدريب

 رعبَّ  ذلك ومع العمرية، الفئة على تركز التي يةحِ المس   والدراسات اإلحصاءات غياب ببسب ؛صحته مدى من

 لىع الحصول في االهتمام من عالية مستويات عن والبقاع صيدا في التركيز مجموعات نقاشات في المشاركون

 في والعمل ،مهنة متعل   من يمكِّنهم سوف ذلك ألن ؛المعيشية وظروفهم لحاجاتهم المناسب المجاني المهني التدريب

 عدم إزاء إحباطهم عن رواعبَّ  نفسه الوقت وفي (.LFG03, LFG02; FGDs 2014) .نفسه الوقت

 ،لشبابا نظرائهم مع حدث مما النقيض على المستفيدين، مخاطبة جهود من وال ،التعليم توفير من ال ،استفادتهم

  الخدمات. هذه من استفادوا ممن

 لعظمىا الغالبية لكنَّ  ،الحكومية المدارس بعض في التسجيل واإلعاقات الخاصة الحاجات ذوي ألطفال اقانون   ويحق

عدَّة غير المدارس ألنَّ  انظر   ؛فيها يسجلون ال منهم  ويظهر إليه. يحتاجون الذي والدعم ،الخاصة بالرعاية هملمدِّ  م 

رينالمه الشباب تجاه الالمباالة من ذاته المستوى  أي بغيا من يعانون فهم ،الخاصة الحاجات ذوي من السوريين جَّ

 معج لعملية خضعت التي ،الحكومية غير المنظمات جميع بين ومن .شئونهم يرعى مستهدف تعليمي برنامج

 الأطف لعشرة االجتماعي-النَّفسي الدعم تقدَّم التي الوحيدة هي الهولندية الحرب أطفال منظمة تعد ،المعلومات

رين وشباب هجَّ   (.LINT03, Interview 2014) .بالتَّوحد المصابين من م 

رونالمه األطفال  ~631.111  (اعام   18-3) المدرسية العمرية الفئة في لبنان في السوريون جَّ

رونالمه األطفال  ~567.111  ةتعليمي مساعدة يتطلبون الذين المدرسية العمرية الفئة في جَّ

 ~186.111 يمالتعل إلى الوصول على القادرون األطفال

 ~111115. التعليم من نوع بأي الملتحقين غير األطفال

 11161. (اعام   11-3) الحكومية المدارسب الملتحقون األطفال

 11111. (اعام   11-3) الخاصة المدارسب الملتحقون األطفال

 11171. (اعام   11-3) النظامي غير التعليمب الملتحقون األطفال

  % 6 من أقل المهني التدريبب الملتحقون المراهقون

رونالمه الفلسطينيون  ~11112. لبنان في التعليم يطلبون الذين سوريا من جَّ

رونالمه الفلسطينيون  11121. الغوث وكالة لدى المسجلون سوريا من جَّ

 2117. التعليم إلى الوصول على القادرون األطفال
 

 سوريا من المهجرين والفلسطينيين للسوريين ليمالتع حول لبنان في الرئيسة األرقام :5 الجدول
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رينالمه الشباب تعليم توفير في ثغرات :لبنان  جَّ

رين المعيشية الظروف تضافرت  يجياتاإلسترات غياب ومع ،المنطقة في السياسية-االجتماعية الظروف مع للم هجَّ

 الشباب تعليم مجال في خاصة المجاالت مختلف في عدة تحديات بذلك جميعها وفرضت ،الواضحة الحكومية

رين.المه  التنقل في واالستمرار ،30األمني التدهور مخاوف القطاعات مختلف بين المشتركة القضايا وتتضمن جَّ

 القضايا تلك وتؤثر التغذية، وسوء والفقر ،األطفال وعمالة ،المأوى مشكالتو والمستندات والوثائق ،آلخر مكان من

 أولياء من اثير  ك أنَّ  إلى للمقابالت الخاضعين من عدد وأشار النوعي. التعليم إلى الوصول يف اكبير   اتأثير   المشتركة

  سالمتهم. على اخوف   المخيمات خارج للتعليم أبنائهم إرسال يرفضون السوريين األمور

رينالمه أنَّ  يالحظ ذلك إلى وباإلضافة  لم جئينلال اميةالس المتحدة األمم مفوضية لدى المسجلين غير السوريين جَّ

بوا دوا ولم ي حس   وصول عن "بعيدين" زالوا ما األشخاص فهؤالء ؛المسحية والدراسات اإلحصاءات في ي رص 

 من لكن ،التعليم أنواع من نوع لكل المخصصة الفجوات تحديد الممكن ممن الواقع، هذا ورغم إليهم. الخدمات

  للتعليم. وطنية إستراتيجية وغياب ،التعليم إلى الوصول أمام الرئيسة العوائق تحليل أوال   الضروري

 إلى يذهبون ال المدرسية العمرية الفئة في السوريين األطفال من % 66 هناك المتحدة لألمم مشترك لتقييم اووفق  

 نبيَّ  فيما (.,MEHE 2014) .التعليم أنواع بعض على يحصلون منهم % 31 على تزيد ال نسبة وأنَّ  ،المدرسة

 على واحد طفل لديها السورية األسر من % 16 أنَّ  االستضعاف حول المتحدة األمم منظمات بين تركمش تقييم

 أخرى أسباب بين من الرئيس، السبب هو المالية الموارد قلة بأنَّ  أفادوا هؤالء من % 57و ،المدرسة خارج األقل

 نفسه(. )المرجع التعليم من أوالدهم لسحب ذكروها،

 يةوالمئ النسبة السبب

 ٤٧ المدرسية موالرس تحمل على القادرين غير

 ٢٧ منهم قريبة مدارس هناك ليس أو ،المدارس في خالية أماكن هناك يسل

 ٢٥ المدرسة في التسجيل عن التأخر

 ١٩ األجنبية واللغة المناهج متابعة في الصعوبة

 ١٢ المدرسة حضور في راغبين غير

 ٩  امأمون   امكان   ليست المدرسة أنَّ  يعتقدون

رونالمه الفلسطينيون  ٨ المفوضية لدى المسجلين غير سوريا من جَّ

 ٧ يعمل الطفل

 لىع ليس أنَّه أو ،إفادة أكثر والعمل ،لها قيمة ال المدرسة بأنَّ  اقتناعات فيها بما أخرى أسباب

 .ان   سِ  األصغر شقائهنأل يتفرغن حتى المدرسة حضور الفتيات

٥ 

 

رينالمه التحاق عدم أسباب (:0) الجدول  %  لبنان في النظامي التعليمب المدرسية العمرية الفئة في جَّ

(2013 ILO, of Courtesy) 
 

                                                 
 النسبةب خاصة ،الرئيسة الثغرة كانت والمواصالت النقل أنَّ  للمقابالت الخاضعة الحكومية غير المنظمات أغلب وذكرت 31

ا 21 المواصممممممالت تكاليف تصممممممل فقد .النظامي غير التعليم توفر التي الحكومية غير للمنظمات  الشممممممهر في أمريكي  ا دوالر 

 بالنسممممممبة باهظ مبلغ وهو (,Watkins 2013) .المدرسممممممة من أميال ثالثة إلى ميلين بعد على يقيمون الذين لألطفال

 بسمممممبب ؛سمممممائيةالم فترةبال الفتيات التحاق في أقل االحتمالية كانت الريفية المناطق من كثير وفي .السمممممورية األسمممممر لغالبية

 من كثيرة مناطق تعاني ذلك، إلى وباإلضافة .المواصالت وجود عدم نتيجة ،األمن مشكالت من أسرهن ومخاوف مخاوفهن

 والصمممممراعات فاالنفجارات .البقاع في وعرسمممممال واللبوة لوالحرم ،الشممممممال في خالد وادي مثل ،األمنية األوضممممماع تردي

ا حولها أو المدارس على المتساقطة العشوائية والقذائف المسلحة  .المناطق تلك في التعليم سير تقطع ما كثير 
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 الةإلع العمل سوق في والدخول ،المدرسة من التسرب إلى والشباب األطفال من اكثير   المالية الضغوط ودفعت

 ،أسبوع لك النظامية غير الدروس لحضور والطاقة الوقت على العثور منهم صغيرة أقلية سوى تستطيع وال أسرهم.

 من 3و ،صيدا في التركيز مجموعات نقاشات في مشاركين أطفال ثمانية أصل من ألربعة بالنسبة الحال هو كما

 األطفال وهؤالء (.LFG02, LFG01; FGDs 2014) .بيروت في التركيز مجموعة نقاشات في 6 أصل

 ظمةمن أعدتها لدراسة اووفق   السيارات. عمل ورش أو الخضروات، محالت في وأ ،الشوارع في التجارة في يعملون

 % 51و ،المدرسة إلى يذهبون ال ممن اعام   11-11 العمرية الفئة في األطفال من % 61 هناك الدولية العمل

 عمالة ةمشكل إلى وباإلضافة (.2113) المدرسة إلى يذهبون وال حالي  ا، يعملون % 8و ،عمل عن يبحثون منهم

رينالمه أطفال من المشردين بعض هناك األطفال  المأوىو ،المال أو ،الطعام على للحصول الطرقات في يتسولون جَّ

 فالأط باسم الحكومية غير المنظمات لدى معروفة احظ    قلواأل اتهميش   األكثر الفئة وهذه المتهالكة. األبنية في

 .عليمالت بقطار يلحقون ال األطفال آالف جعل الذي األمر ،االهتمام من اجد    قليال   إال تستقطب ال ولكنها ،الشوارع

 االلتحاق معدالت وتدني النظامي، للتعليم كبير بانخفاض اعام   18-15 العمرية الفئة في المراهقون ويتميز

ب معدالت وارتفاع ،( % 5 من )أقل .بالمدرسة LINT01, Interview ) ( % 21 من )أعلى التسر 

 يحاول ولم ية.الثانو التعليمية والحلقة التاسع الصف إلى بسرعة تتزايد ثم ،السابع الصف في تبدأ التي (2014

 نقص بسبب منهم بأس ال عدد يتسرب حين في لبنان. في تعليمهم استئناف العمرية الفئة هذه من % 11 سوى

 عدم أو ،األجنبية اللغة عوائق أو ،لدراسيةا المناهج صعوبة أو ،الثبوتية الوثائق في مشكالت أو ،المالية الموارد

 .31الزواج أو ،وظيفة على العثور ةيَّ نِ بِ  غيرهم وينسحب (al et UNFPA,. 2014) .المواصالت توافر

 ال لذلكو ،كرالذ سالفة لألسباب المدارس إزاء سلبي تصور سوريا من المراهقين غالبية على يسيطر بعيلش اووفق  

رينالمه من % 33 أنَّ  تبين المتحدة األمم منظمات بعض تهر  ج  أ   تقييم وفي (.2111) افيه للتسجيل أصال   يسعون  جَّ

 أو ،احالي    يعملون منهم % 17و ،األزمة بسبب التعليم ترك على أ جبِروا اعام   21-15 العمرية الفئة في السوريين

 المشاركين أحد حصل ل،المثا سبيل فعلى (.al. et UNFPA, 2014) .أسرهم إلعالة العمل عن يبحثون

 عن روعبَّ  ،ممتازة تقدير بدرجات 2112 عام البكالوريا شهادة على البقاع في التركيز مجموعات نقاشات في

FGD ) .عمل على للعثور الدراسة من االنسحاب إلى اضطر لكنَّه ،الجامعية دراساته باستكمال له قوية رغبة

2014 LFG03,.) 

رونالمه لشبابا ي عد   ذلك، إلى وباإلضافة  ؛احظ    قلاألو اتهميش   األكثر الفئات من اعام   21-16 العمرية الفئة في جَّ

 الفئة من ركينالمشا جميع رعبَّ  البقاع في التركيز مجموعات نقاشات وفي التعليمية. الخدمات كفاية انخفاض بسبب

 نم اأي    إنَّ  وقالوا ،الشديد إحباطهم نع ،بالتعليم الملتحقين وغير ،العمل عن نيوالعاطل ،اعام   21-11 العمرية

 بعض وكان (.LFG03, FGD 2014) .إليهم الخدمات توفير بشأن إليهم يتحدث لم التعليم خدمات مقدمي

 لمخيماتا في النظامي غير التعليم خدمات توفر التي ،الحكومية غير المنظمات إلى الوصول حاولوا قد المشاركين

 ،المهني بالتدريب لاللتحاق تحمسهم عن آخرون وعبَّر أعمارهم. بسبب الرفضب ق وبِل وا لكنَّهم ،فيها يعيشون التي

  لهم. التعليم ذلك تقدم حكومية غير منظمة أي يعرفوا لم لكنهم

رينالمه الشباب على الكبيرة ومعدالتها البطالة تأثيرات وتزداد  ،معيشيةال ظروفهم من وتخفض ،دخلهم تهدد إذ ؛جَّ

 العمل ظمةمن دراسات إحدى وتفيد التَّعليم. وراء السعي عن تثبِّطهم اجتماعية-ونفسية مادية عوائق ورظه إلى وتقود

 اعام   15 سن في اإلناث من فقط % 6 وأنَّ  ،% 51 تجاوزت الشباب السوريين بين البطالة معدالت أنَّ  الدولية

 التَّركيز مجموعات نقاشات عنها كشفت التي البيانات المعلومات هذه وتؤكد (.2113) العامالت من هنَّ  فوق فما

 حيث ؛ورياس إلى العودة على قادرين غير وظلوا ،الوظيفة على العثور في المشاركين جميع أخفق حيث ؛البقاع في

  اإللزامية. العسكرية بالخدمة االلتحاق على سي جبرون

                                                 
ل 31  لذكور من % 23 فضمممممممَّ ا 21-16 العمرية الفئة في اإلناث من % 61و ،ا م   من % 18 مقابل ،المبكر الزواج عا

ا 18-15 العمرية الفئة في اإلناث ن عام   2111 (al. et UNFPA 2014) .تزوجَّ
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 الشباب من بكثير أدى المخيمات، خارج المحتمل والعنف 32والمضايقة واإلذالل بالتمييز مقترن ا الوضع، وهذا

رينالمه  أو ،العمل فرص توافر بعدم النسيان طي في وأصبحوا ،33نفسي وتوتر فقر في المخيمات في البقاء إلى جَّ

  :قائال   األمر سوريا من القادمين الشباب أحد ويوضح لهم. التعليم

. الرابعة الساعة حتى اومي   ي أنامو وقتي. يشغل لي عمل الف ،هنا المدرسة على كبرنا لقد  العمل حاولت مساء 

 التي لسجائرا نفقات يغطي يكاد وال ،فقط للفتيات الزراعي العملف ،عمل أي على أعثر لم لكنني بيروت في

FGD ) .هناك اإلجبارية العسكرية للخدمة مطلوب ألنني ؛سوريا إلى العودة يمكنني ال أدخنها!

2014 LFG03,.) 

 إلى العودة بفكرة متشبثين 21-11 العمرية الفئة في الصبية من كثير زال ما الرحمة فيالق دتهاأع لدراسة اووفق  

 وأكد (2111) لبنان. في بها مروا التي السيئة والتجربة اإلحباط بسبب ؛هناك الصراع إلى واالنضمام ،سوريا

 وباإلضافة (.FG03,L FGD 2014) البقاع في الت ركيز مجموعات نقاشات في المشاركون المشاعر هذه على

 باالتجار" أسماه ما حول حقيقية مخاوف إلى الحكومية غير المنظمات إحدى في العمال أحد أشار ذلك إلى

 نم تتمكن لم هاأنَّ  األونوروا ذكرت وبالمثل، لبنان. وشمال البقاع في خاصة ،الجنود" و"األطفال ،34باألطفال"

هجَّ  فلسطيني 2511 قرابة إلى الوصول  لالنضمام عادوا أو ،اإلسالمية المدارس في س جلوا ممن ،سوريا من رم 

 األطفال قدرة على العوامل هذه جميع وتؤثر (.LINT07, Interview 2014) .سوريا في للقتال

 معدالت اعوارتف ،االلتحاق معدَّالت انخفاض ذلك عن وينتج ،فيه االستمرارو التَّعليم إلى الوصول على والمراهقين

 وبالمقابل .الخدمات وتوافر اإلقامة ومكان والجنس االجتماعية والطبقة العمرية الفئة حسب تختلف قد التي ،بالتسر  

 وحياتهم مستقبلهم تعرض التي المسارات من غيرها أو ،االستغاللية العمل أسواق دخول إلى بهم التَّعليم غياب يؤدي

 للخطر.

رينالمه أزمة إلدارة اللبنانية للحكومة شاملة وطنية إستراتيجية غياب وفي  ناحية من ةخاص ،لبنان في السوريين جَّ

 في لتصنيفا ومعايير ،واالختبارات الدخول ومتطلبات ،القانونية الصفة على أخرى عوائق تظهر ،التَّعليم استجابة

 مديرو يعاني ال،المث سبيل فعلى القادمة. للسنوات التعليمية واإلستراتيجيات ،األجنبية واللغة ،والمناهج ،الصفوف

 بهم األمر وينتهي ،تصنيفهم ومعايير ،السوريين األطفال تسجيل بشأن االرتباك من الحكومية المدارس من كثير

 .التعليمي الطالب مستقبل حول الشخصية التقييمات إلى ااستناد   ؛المدروسة غير اآلنية القرارات باتخاذ

(2014 LINT01, Interview.) العالي والتعليم التربية وزارة تبنَّت 2111 رانيونيو/حزي وفي 

 السامية المتحدة مماأل ومفوضية اليونيسف قدَّمتها التي ،لبنان" في األطفال جميع إلى بالتَّعليم "الوصول إستراتيجية

رينالمه من األف   113 إلى الوصول بغرض ،لالجئين  في ،نالمستضعفي اللبنانيين والشباب واألطفال ،السوريين جَّ

 ةحال وفي ،بعد   اإلستراتيجية تلك تتبنَّ  لم الحكومة لكنَّ  ،2116 عام بحلول أعوام 8-3 المدرسية العمرية الفئة

  (.,MEHE 2014) أمريكي دوالر مليون 566 إلى إجماال   يصل تمويال   تنفيذها يتطلب سوف تبنيها

 أصحاب من غيرهاو ،العالي والتعليم التربية وزارة على يظهر بالتَّعليم المرتبطة النفقات ارتفاع مشكلة أثر بدأ وقد

 المدارس في طالب ألف 61لـ المقدم التَّعليم تكلفة بلغت 2111-2113 الدراسي العام ففي المعنيين. المصلحة

 العام في أمريكي دوالر مليون 131و 318 بين ما إلى ارتفاعها ويتوقع ،أمريكي دوالر مليون 183 الحكومية

 المدارس في سوري طالب ألف 181 إلى ألف 111 بين مال المتوقع االلتحاق لتغطية ؛2115-2111 الدراسي

 ال. أم الهائل المبلغ هذا مثل تأمين مكني هل الواضح غير من ويبقى (.Bank, World 2013) الحكومية

 عرضهات خطر إلى شيرةم ،المالية مخاوفها عن للمقابالت الخاضعة الحكومية غير المنظمات أغلبية عبَّرت وبالمثل،

  الالزم. التمويل لها ي ت ح لم إذا نشاطاتها تحديد أو ،لإلغالق

 لتشاركيا وغير التفاعلي غير قلب، ظهر عن بالحفظ التَّعلم أسلوب تستخدم الحكومية المدارس أغلبية زالت وما

 لتصل ناللبنانيي الطالب لتحاقا نسبة تقليل في تسبب أخرى، عوامل بجانب العامل، وهذا المعلِّم. على والمرتكز

                                                 
 لكنَّه ،هأسممرت لدعم بيروت في األجرة لسمميارة سممائق ا يعمل البقاع في التَّركيز مجموعات نقاشممات في المشمماركين أحد كان 32

كاب بعض من للمضممممممايقة تعرض Focus ) ".قيادته رخصممممممة ويصممممممادرون معه يحققون كانوا ممن ،والشممممممركة الر 

2014 FG03, Group) 
 أنهم على أنفسممهم المسممحية للدراسممة الخاضممعين السمموريين من % 86 وصممف للسممكان المتحدة األمم صممندوق لتقييم وفق ا33

et UNFPA ) .حياتهم إنهاء في فكروا منهم % 21 وأنَّ  ،والقلق كاالكتئاب ،ونفسممممممية عقلية اضممممممطرابات من يعانون

2014 .,al)  
د 34  أو ،التهديد بطرق اسمممتقبالهم أو ،إيواؤهم أو ،تحويلهم أو ،نقلهم أو ،األشمممخاص تجنيد "بالبشمممر االتجار" رةبعبا ي قصممم 

 يفالضع الوضع أو السلطة استخدام بإساءة أو الخديعة أو االحتيال أو الخطف أو اإلكراه أشكال من غيرها أو ،القوة استخدام

 .2000 ،3 المادة باليرمو، إعالن" )ستغاللاال ألغراض وذلك آخر شخص لسيطرة يخضع ما لشخص
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 وباإلضافة الخاصة. المدارس طالب مستوى من % 11 إلى يصل أقل وبفارق ،% 26.2 على يزيد ال ما إلى

 بنسبة مقارنة ،الحكومية المدارس في % 55 بنسبة النجاح معدالت التاسع الصف اختبارات نتائج تكشف ذلك، إلى

 بين % 18.2 إلى الدراسية الصفوف في الوطني الرسوب دلمع وصل بينما ،الخاصة المدارس في % 71

 الصف في النجاح معدالت انخفضت الغوث وكالة مدارس وفي (.,MEHE 2014) .الخاصة المدارس طالب

  (.,2014a Shuayb) % 13 إلى التاسع

 وتعقيد ،ليوم(ا في اعاتس )أربع الزمنية المدة صرقِ  بسبب ؛المسائية فترةال في التَّعليم نوعية تردي مشكلة وتزداد

 المرة إنها بل ،السابقة الخبرة ذوي من ليسوا الثانية فترةال معلمي من % 17 وألنَّ  ،السوريين الطالب حاجات

 .يةفِّ الص اإلدارة أو التدريب طرق حول اتدريب   وال ،اتربوي    اتدريب   بعد   يتلقوا ولم ،بها مونيعلِّ  التي األولى

(4201 LINT01, Interview.) من المشاركون تحدث بيروت في التركيز مجموعات نقاشات وفي 

 ،لطالبا مع الفظِّ  تعاملهم وعن ،المعلمين غيابات تكرار عن ،الحكومية المدارس حضروا الذين ،السوريين األطفال

 اللغة مبحث في معلمتها إنَّ  الفتيات إحدى وقالت (.LFG01, FGD 2014) .لديهم التعليم مهارات وضعف

  عنها. بديل أي توفير دون ،متواصلة أيام عشرة تغيبت نجليزيةاإل

 ال نهمأ أو ،أصال   يونمِّ أ   ألنهم إما ،المنزل في األمور أولياء من التربوي الدعم بغياب التَّعليم نوعية تردي ويزداد

 في سةالرئي الفجوة تمثلوت األكاديمية. أطفالهم حاجات متابعة من تمنعهم مشاغلهم أنَّ  أو ،األجنبية اللغة يتقنون

 على قادرين غير يجعلهم ما وهو ،وتأهيلهم تدريبهم وعدم ،الثانية فترةال في المعينين المعلمين قدرات ضعف

 ويزداد بعضهم. نوايا سنح   رغم ،السوريين للطالب المعقدة االجتماعية-والنفسية األكاديمية للحاجات االستجابة

 ،الشخصية والنظافة واإلصحاح ،الماء مرافق أوضاع وتردي ،المدرسية ليةالهيك البنى ضعف مع اسوء   األمور

 المدارس لطالب العامة التعليمية الخبرة على يؤثر ذلك وكل ،استخدامها يمكن التي الترفيهية المرافق وجود وعدم

  المتاحة. المرافق في الثانية فترةال على المفروضة الضغوط إثر خاصة   ،الحكومية

 .% 71.1 نحو بلغ الدراسية القاعات في العنف ارتكاب أنَّ  اليونيسف أعدَّتها التي الدراسات إحدى وتبين

(2014 MEHE,.) في التركيز مجموعات نقاشات في المشاركون األطفال أشار المعلومات هذه ضوء وعلى 

 ،والمديرين نالمعلمي من بدنيةال والعقوبة اللفظية اإلساءة ذلك في بما ،المدرسة في للعنف تعرضوا أنَّهم إلى بيروت

 في التركيز مجموعة نقاشات ففي (.LFG01, FGD 2014) .الدراسية القاعات في زمالئهم من التمييز أو

 في هموحبس ،الخشبية بالعصي بالضرب لهم السائقين كتعرض ،للعنف خطرة حاالت عن األطفال تحدث صيدا

  (.LFG02, FGD 2014) .المياه دورة ىإل الذهاب أو الشرب من ومنعهم ،الدراسية القاعة

 إلى باإلضافةو السياسية. والخالفات واإلقليمية الطائفية االنتماءات أسس على السوريين بين التمرد اأيض   ويحدث

 واضطراب ،والقلق االكتئاب من الثانية الفترات في السوريين الطالب بين حاالت ظهور إلى التقارير أشارت ذلك،

 هناك ثم (.LINT01, Interview 2014) .االنتحار في الشروع حتى بل ،واالنطواء ،الصدمة بعد ما

 )دروس طةالمختل الالمنهجية النشاطات وغياب ،والسوريين اللبنانيين الطالب بين الدراسية القاعات داخل الفصل

-لنفسيةا البيئة سوء من يديز هأن إال ذلك نتيجة وما ،محتمل دمج أي يمنع ما هو فهذا ،والموسيقى/الفنون( الرياضة

 المؤهلة الكوادر توافر وعدم ،لإلحالة منظومة أي غياب المحددة الرئيسة الفجوات ومن المدرسة. في االجتماعية

 في ماعياالجت-النَّفسي الدعم لتوفير لالزمةا الصحة( وخبراء المختصين النفس وعلماء االجتماعيين الباحثين)

 دالتمر استمرار أمام المجال إفساح إلى حمايتهم ومنظومات لألطفال حماية أي غياب يؤدي ذلك، عدا المدارس.

 .35المدرسي والعنف

 أمام ياناألساس العائقان هما األجنبية باللغة والتعليم الدراسي المنهاج صرامة أنَّ  للمقابالت الخاضعين جميع وذكر

رينالمه األطفال تعليم إلى الوصول  واللغة تالرياضيا تعليم في اإلنجليزية اللغة ماستخدا ونتيجة سوريا. من جَّ

 المدرسة. من االنسحاب إلى (6-7 )الصفوف الثالثة الحلقة في الطالب من كثير اضطر الثانية فترةال في اإلنجليزية

 لحكوميةا بالمدارس التحقوا الذين ،األطفال جميع عانى وصيدا بيروت من كل   في التركيز مجموعات نقاشات وفي

ة صعوبات من ،انيةاللبن س بأن تمنياتهم عن وعبَّروا ،والعلوم الرياضيات في جمَّ  باللغة ةالدراسي المواد جميع ت درَّ

 المواد كترجمة ،اإلبداعية الحلول بعض تقديم ورغم (.LFG02, LFG01; FGDs 2014) .العربية

                                                 
ا تطرد العالي والتعليم التربية وزارة جعل من الكاريتاس منظمة تمكنت واحدة، حالة في 35  وميةالحك المدارس إلحدى مدير 

 المممدير ذلممك يممد على للضممممممرب تعرضمممممموا الممذين السمممممموريين األطفممال أحممد أمر أوليمماء بهمما تقممدم شممممممكوى خلفيممة على

(2014 INT11,L Interview.) 
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 السوريين الطالب على تؤثر الكبيرة الثغرة هذه زالت ماف العربية، باللغة الثانية فترةال في الصفوف وتعليم ،التعليمية

  .لسدِّها األمد بعيدة إستراتيجية غياب في

 للطالب األكبر التركيز حيث ؛والجنوب والبقاع عكار في يقع معظمها ،حكومية مدرسة 1365 لبنان في هناك

رينالمهو اللبنانيين  ،لطالبا استيعاب على المدارس ةقدر ي فقد ما وهو .ذاتها المدارس يحضرون الذين السوريين جَّ

 2113 عام في "االنتظار قوائم" على اسوري    اطالب   37286 هناك أصبح لذلك ونتيجة .االكتظاظ مشكلة عن ناهيك

(2014 Daou,.) والجنوب الشمال في الحكومية المدارس أنَّ  شعيب يصر المعلومات، هذه عكس وعلى، 

 يمدير وأنَّ  الطالب، استيعاب على الجيدة القدرة لديها زالت ما ،الكبرى وبيروت البقاع في المناطق وبعض

لون زالوا ما المدارس  استقبال نع التوقف منهم العالي والتعليم التربية وزارة طلبت أن إلى ،السوريين األطفال ي سجِّ

 وزارة توافق لم ذلك إلى وباإلضافة (.LINT13, Interview 2014) .مالية ألسباب إضافية أعداد

 السامية لمتحدةا األمم مفوضية اقترحتها التي المدارس جميع في الثانية فترةال فتح على العالي والتعليم التربية

  .رينجَّ المه وتركيز التَّسجيل توجهات على بناء ،(اليونيسف) والطفولة لألمومة المتحدة األمم ومنظمة لالجئين

 لىع بناء ،السوريين األطفال من مزيد تسجيل في كوميةالح المدارس بعض جانب من الرفض و/أو العجز وهذا

 هاصحت مدى من التحقق يمكن ال مزاعم وهي أخرى. كبيرة فجوة يمثِّل إنما ،االستيعابية الطاقة بتجاوز مزاعم

 إلى لوصولا في ،الحكوميين غير الفاعلين جميع على العالي والتعليم التربية وزارة وضعته الذي الحظر بسبب

 ةازدواجي هناك ذلك، عن وفضال   الثانية. فترةلل الممولة الجهات ذلك في بما ،التسجيل عملية لرصد المدارس

 للمدارس. الحقيقية االستيعابية القدرة تقييم يصعِّب ما وهو ،الملتحقين قوائم في وأخطاء

 متلكي ال لمن بداعيةاإل الحلول من حل أي وغياب ،البيروقراطية الشروط بصرامة تتعلق أخرى مهمة مسألة وهناك

 ال عشر، ثانيوال التاسع للصفين الرسمية لالختبارات بالتقدم السوريين للطالب السماح فمع المطلوبة. الوثائق

 ومنها ،لوبةالمط الوثائق جميع ي برزوا أن بعد إال العالي والتعليم التربية وزارة من الرسمية الشهادات تسلم يمكنهم

 في ةالسابق الدراسية المراحل بإتمام وشهادات ،السابقة العالمات وكشوف ،السفر وجواز الشخصية ةاله ويَّ  بطاقة

رينالمه الطالب لكنَّ  سوريا.  فقدان إما يعني الذي األمر ،امع   الوثائق هذه جميع يحملون ال الحاالت معظم في جَّ

 ،االنسحاب إلى الواقع بحكم يدفعهمف ،اتالشهاد من مونحر  ي   ربما بل .تفويته أو ،الرسمي لالختبار التقدم في الحق

 ؛لحكوميةا المدرسة في جلس  أ   "لم :قائلة التَّركيز مجموعات نقاشات إحدى في المشاركات الفتيات إحدى توضحه كما

لتس   ذلك من وبدال   ،إلحضارها الكافي الوقت لدينا يكن لم التي الوثائق من عدد إحضار مني طلبوا ألنهم  في جَّ

  (.LFG01, FGD 2014) .القرآن" ت علمنا حكومية غير منظمة

 الصفين في الوكالة طالب من 211 أنَّ ب الغوث وكالة في والتعليم التربية لشئون األول الميداني المسئول وأفاد

ح لم عشر والثاني التاسع  تالشي في رأث لها كان ،بيروقراطية مشكالت نتيجة ؛الرسمي لالختبار التقدمب لهم ي سم 

 .سوريا في لالختبار التقدم من فقط اشخص   71 إال يتمكن ولم ،الدراسة من لالنسحاب واضطرارهم ،تهمحافزي

(2014 LINT07, Interview.) الشهادات توفير في المدارس هذه أغلبية إخفاق في السبب ويعود 

 ذلك لغير أو ،الليبية( المناهج أو الوطني االئتالف مناهج أو )السورية اللبنانية غير للمناهج لتعليمها إما المعتمدة

 إلى لسطراب في التَّركيز مجموعات نقاش في المشاركين جميع أشار المثال، سبيل فعلى األخرى. التعقيدات من

 والتعليم يموالتعل التربية وزارة من التاسع الصف الجتياز الرسمية المدرسية الشهادة على الحصول على قدرتهم عدم

 زارةو من قةصدَّ م   شهادات إبراز السوريين الطالب من طلبت الوزارة ألن وذلك ؛فيها الفعلب نجاحهم رغم ،العالي

FGD ) .سوريا في اجتازوها التي الدراسية لمراحلل ،لبنان في السورية السفارة ثم ،السورية الخارجية

2014 LFG04,.)  

 الثورة لقوى الوطني االئتالفب باطهمالرت انظر   ؛المدارس تلك لطالب بالنسبة الشروط هذه استيفاء ويستحيل

 أن وند العاشر الصف دراسة إتمام عن المشاركين بعض توقف وقد المانحة. البلدان وبعض السورية والمعارضة

س التي المدارس وفي التاسع. الصف إنهاء شهادة تسلم من يتمكنوا  الطالب نم كثير يتمكن لم الليبية المناهج ت درِّ

 لىع قدرتهم وعدم ،السفر جوازات على توافرهم لعدم انظر   ؛الليبي الرسمي الختبارا داءأل 36تركيا إلى السفر من

 من نتتمك واحدة مشاركة فقط سالمتهم. على اخوف   السورية السفارة من السفر جواز على للحصول بطلب مالتقد  

 رفضت قد اللبنانية الجامعات أنَّ  من هاخوف عن وعبَّرت .بعد   شهادتها تتسلَّم لم لكنَّها ،تركيا في الختبارا أداء

  (.LFG04, FGD 2014) .اسابق   لها زميلة مع حدث كما ،بشهادتها االعتراف

                                                 
ا الليبية االختبارات مجلس لجنة كانت 36  ،هناك نياألم الوضممع بسممبب ؛لبنان في الرسمممي االختبار إجراء رفضممت قد أيضمم 

 .لالختبار للجلوس تركيا إلى التوجه ذلك من بدال   الطالب من وطلبت
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 يدرس لمثال،ا سبيل فعلى المدارس. تلك في التعليم جودة على اسلبي    اتأثير   يؤثر آخر عامل المناهج في واالرتباك

 ؛عشر يوالثان التاسع الصفين عدا ،الصفوف جميع في السوري المنهج الليبية الدراسية المقررات مدارس طالب

 على الخاصة المدارس هذه وتعتمد تركيا. في الليبية لالختبارات التقدم من ليتمكنوا الليبي المنهج إلى ينتقلون إذ

 ذلك إلى وباإلضافة اإلسالمي. الطابع عليها ويطغى ،مسيَّسة يجعلها ما وهو ،الدول بعض من والتمويل المساعدات

 تراجعل ونتيجة إليها. مةالمقدَّ  المالية المعونات لتراجع انظر   ؛لحظة أي في اإلغالق خطر تحت المدارس تلك تبقى

 ادوالر   61) لبنانية ليرة ألف 135 بين تتراوح ارسوم   تفرض بأن المدارس بتلك األمر ينتهي المالية المساعدات

 يمكن ال مبالغ وهي الكتب، وأثمان المدرسية الرسوم على (اأمريكي    ادوالر   166) لبنانية ليرة ألف 251و (اأمريكي   

رةالمه العائالت ألغلبية  أعباءها. تتحمل أن جَّ

 الذي ،لنظاميا التعليم بين الحيوي الهيكلي الربط إلى العادة في النظامي غير التعليم برامج تفتقر العموم وعلى

 زالت ام الحاجة لكنَّ  ن.عيَّ م   أكاديمي مستوى إلى وصولهم بعد النظامي ليمعتال في االلتحاق إعادةب للطالب يسمح

 عزيمة تنثني دق االعتماد وبغياب .النظامي التعليم في النظامي غير التعليم لتضمين وآلية إستراتيجية إلحداث قائمة

 ،المهيكل لمنهجا غياب في ذاته، سياقال وفي .اأيض   التعليمية رحلتهم على رمؤثِّ  وهذا ،بالتَّعليم االلتحاق عن الشباب

 الخاضعين من اعدد   أنَّ  خاصة ،النظامي غير التعليم دعائم تتقوض الدروس، إعداد في االرتجالية ضوء وعلى

 لرصدل كفؤ نظام أي بغياب أكثر الوضع ويسوء الميسِّرين. بين الالمباالة من جو   شيوع إلى أشاروا للمقابالت

 الخاصة. االجتماعية-والنفسية التعليمية بالمعايير االلتزام ضمان يمكنه بحيث ؛والتقييم

 منها يلفقل محدودة، أماكن تعرض التي الحكومية غير المنظمات لدى االستيعابية بالطاقة تتعلق مشكالت وهناك

 311 نةوزيتو بسمة منظمة لدى المثال، سبيل فعلى مراكزها. في الطالب من مئات بضع من أكثر استيعاب يمكنه

 وباإلضافة (.LINT02, Interview 2014) .االنتظار قائمة على 251و ،مدرستها في مسجل طفل

 المستهدفة ئاتالف إلى للوصول فعالة إستراتيجيات بناء في بعد   الحكومية غير المنظمات من كثير تنجح لم ذلك إلى

رينالمه والشباب ،الشوارع طفالوأ ،العاملين كاألطفال ،اوتهميش   اوضعف   اتعرض   األكثر المجموعات من  لذينا جَّ

 والتدريب عليمالت تقدم التي ،الحكومية غير المنظمات من القليل أما والمخيمات. النائية الريفية المناطق في يعيشون

رين المعقد للوضع المالئمة البرامج تصميم عن ةعاجز زالت فما ،والمهني الفني  تتأثرو وحاجاتهم. الشباب للم هجَّ

 لنقلل النظامي غير التعليم برامج بعض تقديم عدم بسبب المستهدفة الفئات إلى الوصول على القدرة اأيض  

  المواصالت. نفقات تحمل بمقدورهم ليس الذين األطفال ي قصي فذلك ،والمواصالت

 من رآخ شكل وأي ،النطاق واسعةال والمهني الفني والتدريب التعليم لبرامج المؤسف الغياب ذلك إلى ويضاف

 همأولويات لجعل والممولين المانحين من واضح ميل وهناك .اعام   21-16 العمرية للفئة المهارات تطوير برامج

 هذا التمويل حش   ويدفع والفني. المهني والتدريب للتعليم المخصص التمويل ندرة يتضح كما األساسي، لتعليمل

 شراتع يترك ما وهو ،المهنية البرامج في الشباب تحاقال وقف إلى ،مخزومي كمؤسسة ،الحكومية غير بالمنظمات

 من كثير زالت ما العموم، وعلى (.LINT12, Interview 2014) .االنتظار قائمة على المتقدمين

 لعجزا لخطر معرضة تبقى أن يعني وهذا ،التطوعي والعمل المساعدات على تعتمد النظامي غير التعليم مبادرات

 ؛ينالمراهق من قليال   اعدد   إال تستقطب فال النطاق صغيرةال المتفرقة المبادرات حتىو الكوادر. ونقص المالي

رينالمه والشباب المراهقين معظم من االهتمام ولغياب ،وأمنية ومالية لوجستية ألسباب  محدوديةب اعتقادهم نتيجة ،جَّ

 افةوباإلض الزواج. أو ،العمل على ولهمحص أو ،األمل وفقدانهم ،والمهني الفني التعليم برامج عن الناتجة القيمة

رينالمه الشباب تمنع البيروقراطية العوائق زالت ما ذلك، إلى  سبيل علىف الرسمية. المهنية البرامجب االلتحاق من جَّ

رينالمه الشباب من عدد إلحاق من الكاريتاس منظمة تتمكن لم المثال،  الرسمية المهنية المؤسساتب اعام   16 فوق جَّ

 (.LINT11, Interview 2014) .الثبوتية الوثائق تقديم مشكالت بسبب

رينالمه الشباب تعليم توفير في الجيدة الممارسات :لبنان  جَّ

 األمم فوضيةم وتغطية ،الفترتين بنظام الحكومية المدارس جميع بفتح العالي والتعليم التربية وزارة لقرار كان

 ألف 61 لـ اميالنظ التعليم إلى الوصول توفير في أثر   ،المدارس نفقات جميع واليونيسف لالجئين السامية المتحدة

 من وذلك ،السوريين األطفال أمام األجنبية اللغة عوائق تذليل في النجاح الثانية فترةال نظام وحقق سوري. طفل

ب منهاج تعليم خالل  الفرنسية اللغتين لتعلم التمهيدية الدروس إلى باإلضافة (3 الحلقة )باستثناء .ومبسط معرَّ

 لألمومة حدةالمت األمم ومنظمة لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية لتوفير كان ذلك، إلى وباإلضافة واإلنجليزية.

 على ةوالمواظب ،المدارس في التسجيل على الطالب من كثير مساعدة في أثر   للمواصالت )اليونيسف( والطفولة

رينالمه للفلسطينيين مدارسها أبواب فتح في األونوروا لقرار اب  طي األثر كان وكذلك فيها. حضورال  ؛سوريا نم جَّ

 فترةلا باستخدام إستراتيجيتها تمثل ذلك، إلى وباإلضافة المدارس. إلى الطالب من آالف وصول إمكانية أتاحت إذ

رينالمه الطالب لتقوية أداة   الثانية  بشهر ابدء   ،األولى فترةال لىإ االنتقال قبل منهجال من فاتهم ما تحصيلل جَّ

 ةوالمهم الجيدة الخطوات ومن اللبنانية. الحكومية المدارس به تحتذي أن يمكن مثاال   ،2115 األول أكتوبر/تشرين
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رينالمه الفلسطينيين وطالب التاسع الصف طالب بمنح العالي والتعليم التربية وزارة قرار  التقدم خيار رياسو من جَّ

 أي على يدةج خطوة فهي الثبوتية للوثائق الطالب تقديم تطلب زالت ما أنَّها ومع العربية، باللغة الرسمي لالختبار

 حال.

 المنهج بخصوص السوريين الطالب حاجات رعاية في مرونة األكثر الخيار هي الخاصة المدارس أن يبدو لكن

 حاتصف ترجمت إذ ؛اإبداعي    حال    صيدا في الخاصة المدارس إحدى قدَّمت المثال، سبيل فعلى األجنبية. واللغات

 العربية ةوالترجم ،األولى الصفحة في اإلنجليزي المحتوى قراءة من الطالب لتمكين العربية إلى الدراسية الكتب

 ،اد   ج جيدة كانت لهم المعلمين معاملة أنَّ  إلى المشاركون أشار طرابلس في التَّركيز مجموعات نقاش وفي مقابلها.

ب. اللبناني المنهج دراسة في سهولة وجدوا إنَّهم بل لةالمس الخاصة المدارس بمقدور ذلك إلى وباإلضافة المعرَّ  ،جَّ

 للبنانيينا المواطنين من المعلمين تستقطب ما عادة بل ،معتمدة شهادة تقدم أن ،اللبنانية الدراسية المناهج تعلِّم التي

رينالمهو  لمدارسا هذه بعض وتوفر السوريين. للطالب المعقدة للحاجات االستجابة على القادرين ،السوريين جَّ

 .اأيض   لطالبها والمواصالت المدرسية المواد

 ،ناآل النجدة كمبادرة الجيدة الممارسات بعض تظهر ،النظامي غير التعليم تواجه التي التحديات ضخامة ورغم

 لياءألو النقدي الدعم توفير خالل من ،ألطفالا عمالة مكافحة إلى يسعى "علِّمني" مبادرة مع مشترك مشروع وهي

INT08, Interview ) .العمل في إقحامهم من بدال   ،المدرسة إلى أطفالهم إرسال من لتمكينهم ؛األمور

 واألطفال الشوارع "أطفال برنامج في متمثلة ،الدولية اإلنقاذ لجنة من أخرى مهمة مبادرة وهناك (.2014

 الحاالت إدارة وخدمات ،االجتماعي-النفسي الدعم نشاطات احظ    األقل الفئة لهذه نامجالبر هذا ويوفر ،العاملون"

 الشائعة اتاالنتقاد ومن المواصالت. تكاليف مشكلة على للتغلب رينجَّ المه مجتمعات في الواقعة والخيم المراكز في

 لكن عليم.الت في اقدم   المضي من الطالب نيمكِّ  وال ،االعتماد إلى يفتقر أنه النظامي غير التعليم على ت طلق التي

 يهدف ،مشروع على )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة مع تعمل العالي والتعليم التربية وزارة

 نهاية يف النظامي التعليمب االلتحاق من الطالب لتمكين ؛أشهر أربعة مدته عليمالتَّ  لتسريع برنامج تصميم إلى

 لـ رنامجالب هذا لتعليم البقاع في متخصصة مدرسة لفتح الهولندية الحرب أطفال منظمة تخطط لكوكذ البرنامج.

 .سنوات ثالث يستمر الذي المشروع مدة خالل طفل 1511 إلى العدد ليصل ،عام كل سوري طفل 511

(2014 LINT03, Interview.)  

 األطفال فآال وصول بإتاحتها كبيرة رئيسية فجوة النظامي غير التعليم تقدم التي الحكومية غير المنظمات تردم

 لتعليما برامج تفرض ال ذلك، إلى وباإلضافة الشوارع. في أو العمل سوق في منخرطين ألضحوا ذلك لوال الذين

 الشبابو األطفال رعاية على والقدرة بالمرونة برامجه تتميز بل الشباب. على بيروقراطية شروط أي النظامي غير

 برامج) البرامج من متنوعة مجموعة خالل من وذلك التعلم في وقدراتهم التعليمية وخلفياتهم حاجاتهم اختالف على

 الدعم اأيض   تقدمو المحلية(. المجتمعات على القائم والتَّعليم التقوية ودروس بالتعليم اللحاق وبرامج التعليم تسريع

 يةالمنزل الواجبات نوادي مثل مبادرات خالل من اصةوالخ الحكومية المدارس في الملتحقين لألطفال األكاديمي

 ألجل سوا" مبادرة بدأت المثال، سبيل فعلى األجنبية. اللغات تعليم ودورات والعددية الكتابية األمية محو ودروس

 الحكومية المدارس في الملتحقين اعام   13-11 العمرية الفئة في للطالب المخصصة الثانية الدورية نظام سوريا"

LINT05, Interview ) العربية واللغة اإلنجليزية واللغة والعلوم الرياضيات مباحث في دعمهمل

 الذين فاللألط قصوى أهمية تكتسب التي االجتماعي-النَّفسي الدعم نشاطات النظامي غير التعليم ويضم (.2014

 نشاطاتال تلك تيسير مكنوي سوريا في رحاها تدور وحشية حرب من نجاتهم بعد اجد   صعبة ظروف في يعيشون

 تربية مجال فيو والتربية النفس علم في مختصون وبعضهم سواء حد على واللبنانيين السوريين الميسرين يد على

 ضلبع اإلبداعية المبادرات معالجة أمام المجال النظامي غير التعليم بها يتمتع التي المرونة وتتيح الطفل.

 ثةاإلغا منظمة أطلقتها التي وتعلم" "اعمل خطة المثال سبيل على ومنها الالعم األطفال مثل الخاصة المجموعات

 وتدار (.LINT09, Interview 2014) التعليم في المهتمين العاملين األطفال تستهدف والتي والتوافق

 ابيةلحسا والعمليات والكتابة القراءة في األمية لمحو ابرنامج   وتضم اأسبوعي   ساعات أربع من ألكثر الخطة هذه

 اللغات. تعليم ودورات األساسية

 ؤسسةم في الحال هو كما ،امجان   المعتمد والمهني الفني والتدريب التعليم توفير وهي ،ملحوظة جيدة ممارسة وهناك

 لتدريبا برامج لطالبها اأيض   مخزومي مؤسسة وتقدم لبنان. في مختلفة مواقع ستة في الخدمة تقدم التي ،مخزومي

 على الحصولب لهم يسمح ما وهو ،المواصالت بدل اأمريكي    ادوالر   151 مبلغ إلى إضافة ،تخرجهم رفو الميداني

رةالمه المجموعات أولوياته على عض  و   بأنه اأيض   البرنامج هذا تميز وقد العملية. الخبرة شة جَّ  لياتالمث مثل ،المهمِّ

 من الناجيات والنساء ،تي( بي جي )إل الجنس وثنائيي ،الجنس ومغيري ،الجنسي الميل ومزدوجي ،والمثليين

 هذه لندرة اونظر   (.LINT12, Interview 2014) .)الجندر( جتماعياال النوع على القائم العنف

 على نهاوم المراهقين، تستهدف التي العادلة األساسية التعليمية البرامج توفير الجيدة الممارسات منف ،الظاهرة
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 من الشباب عليم"ت الشامل الشبابي )اليونيسكو( والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة برنامج المثال سبيل

 وتعليم ،األساسية األمية لمحو وزيتونة بسمة ومبادرة ،(اعام   25-11 العمرية )الفئة "YES االستقرار أجل

رينالمه الشباب تستهدف التي الحاسوب مهارات Interviews ) .اعام   35-21 العمرية الفئة في جَّ

2014 LINT02, LINT06;.)  

 

 العراق كردستان إقليم/العراق شمال
 221211 العراق في المسجلين السوريين الطالب عدد بلغ 2111 يونيو/حزيران 31 تاريخ من ابدء  

(2014b UNHCR,.) عدد يزيد ال إذ ؛العراق كردستان العراق/إقليم شمال في يعيشون اتقريب   جميعهم 

ريالمه  وهناك األنبار. محافظة في خاصة اشخص   7733 عن العراق في األخرى المناطق في يعيشون الذين نجَّ

ر كردي آالف 113 يقارب ما هجَّ رينالمه هؤالء غالبية ويعيش دهوك. محافظة في يعيشون سوريا من م   في جَّ

ر   1368) أكري مخيم :هي مخيمات أربعة هجَّ ر 311) كنداال وباجي (ام  هجَّ  2556) غاويالن ومخيم (ينم 

ر   66133 فيه ويعيش المخيمات، بين األكبر وهو دوميز، ومخيم (ار  مهجَّ  هجَّ  إال فيها يوجد فال السليمانية أما .ام 

ر 3511 يؤوي الذي ،أرباط مخيم هو واحد مخيم ر   22516 اختار حين في ،م هجَّ هجَّ  الذاتي االستيطان آخرين ام 

ر   86671 اإلقليم، عاصمة ،إربيل وتستضيف المخيم. خارج هجَّ  المحافظة هذه في مخيمات أربع وهناك .مسجال   ام 

ر   3111) باسيرما مخيم هي: هجَّ ر   7666) دارشكران ومخيم (ام  هجَّ ر   8635) كاويرغوسك ومخيم (ام  هجَّ  (ام 

ر   1213) كشتابا ومخيم هجَّ  (.,2014b UNHCR) .(ام 

 طنيةالو والروابط الجغرافي القرب أنَّ  كما الوطنية، الحدود تتخطى راداألك مجتمعات بين التاريخية والعالقات

عت رئيسية عوامل كانت والعرقية رينالمه األكراد شجَّ  تانكردس العراق/إقليم شمال إلى اللجوء على سوريا من جَّ

 إقليم حكومة في الموظفين أحد يذكره ما وهذا والعرقي. الوطني التضامن عالمات هناك للعيان وتظهر العراق.

 ،بعض مع بعضهم ويتعاطف ،واحدة أمة من كلهم أنهمب األكراد يصف إذ ؛المقابالت إحدى في بصراحة كردستان

رين ي سمح ذلك وإثر (.KINT04, Interview 2014) السورية األزمة في الحال كما  سوريا من للم هجَّ

 .عملال حق من ويستفيدون ،المضيفة جتمعاتالم عليها تحصل كالتي ،ذاتها االجتماعية الخدمات إلى الوصول

(2012 International, Refugees.) 

رين.المه عم التعامل عند المفتوحة الحدود سياسة ىيتبنَّ  فهو جنيف، اتفاقية على عةموقِّ  دولة ليس العراق أنَّ  ومع   جَّ

رين.المه للشباب الثانوي المستوى على خاصة ،التعليم والمتضافرة المعقدة التحديات ومن  الميداني البحث ومن جَّ

 ولعدم والتدريب. التعليم من محرومون والشابات الشباب أنَّ  معرفة يسهل العراق كردستان العراق/إقليم شمال في

رينالمه للشباب كثيرة فرص إتاحة رينالمه شبابال على واضح سلبي أثر المستقبليين وتوظيفهم تعليمهم مأما جَّ  ،جَّ

 اإلقليم. وعلى العراق كردستان العراق/إقليم شمال على المدى بعيدة آثار له سيكون بل

رينالمه الشباب تعليم في والطلب العرض :العراق كردستان إقليم/العراق شمال  جَّ

رينالمه الشباب مع جرت التي النقاشات خالل من يتضح  مع التوالمقاب العراق كردستان العراق/إقليم شمال في جَّ

رينالمه الشباب غلبيةأ أنَّ  المزاولين  إلى عودةال في الطامحين نسبة وارتفعت دراستهم. متابعة على حريصون جَّ

 تمعالمج في تواجههم التي المتعددة التحديات رغم ،البحث في المشاركين بين الشهادة على والحصول الدراسة

 التعليم وفيرت عملية على الرقابة انكردست إقليم حكومة في العالي التعليم ووزارة التربية وزارة وتمارس المضيف.

رين رينالمه مخيم وفي والدولية. المحلية الحكومية غير المنظمات مع بالتعاون وذلك ،للم هجَّ  ربيلإ محافظة في جَّ

  األساسي. المدرسي التعليم البط 1611 يتلقى

 ططوي خ .إربيل مدينة في الثانوية مدارسال في مسجلون احالي    اطالب   675 أنَّ  أي ،ثانوية مدارس يضم ال المخيم لكنَّ 

 السابق(. )المرجع 2115-2111 الدراسي للعام وكاويرغوسك شكران دارا مخيمي في الثانوية المدارس لفتح

يِّدت دوميز مخيم وفي  تعليمهم استئناف من طالب 611 لتمك ن 2111 مارس/آذار في وافت تحت ثانوية مدرسة ش 

 إلنشاء خير بشير بذلك وهي والتَّعليم التربية وزارة المدرسة هذه يرويد (.,Walker 2014) الرسمي

  (.,Walker 2014) وآرابط وداراشكران كاورغوسك مخيمات في احالي   التنفيذ قيد الثانوية المدارس

 ارجخ المناطق في األساسي التعليم إلى الوصول حول ،لالجئين النرويجي المجلس أجراه الذي المسح ويبين

 سي.المدر التعليم على يحصلون المدرسية العمرية الفئة في األطفال من % 11 عن يزيد ال ما يوجد أنَّه ،اتالمخيم

رينالمه الشباب من أحد هناك يكن لمف الثانوي التعليمي اإلقصاء إليها وصل التي الدرجة ولتوضيح  عددهم لبالغا ،جَّ

 انويالث تعليمه على حصل قد ،العراق كردستان /إقليمالعراق شمال في المعلومات جمع مهمة في شاركوا ممن 58

KFG02; KFG01; FGD ) النظامي األساسي بالتعليم ملتحقين أشخاص ثالثة منهم وكان ،النظامي
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KFG04 and KFG03.) رينالمه مخيمات وفي  هاب ت ستبدل لكن ،الخيم في هي الدراسية الصفوف معظم جَّ

,Walker ;2014 ) .والمعلمين للطالب الحرارة بدرجات التحكم نلتحسي ؛الصنع سابقة المنشآت احالي   

2014a UNHCR,.)  

 المناهج فيها ت علَّم أساسية مدرسة 18 مجموعه ما هناك العراق، كردستان العراق/إقليم شمال عاصمة إربيل وفي

 55 حوالي تبعد) ينجاككويس في وواحدة ،)أنكاوا( الضواحي في وثالث ،إربيل مدينة في منها 13 العربية: باللغة

ر   اطالب   2851 وتخدم ،(إربيل جنوبي كم 61 حوالي بعدت) مكمور في وواحدة ،(إربيل مدينة شرقي كم هجَّ  ام 

(2014 KINT04, Interview.) ست ناكهف العربية باللغة تعلِّم التي الثانوية بالمدارس يتعلق وفيما 

هجَّ  البط 318 تخدم ،أنكاوا في واثنتان ،بيلإر مدينة في منها أربعة :إربيل في ثانوية مدارس   .ينرم 

رينالمه من % 61 ويعيش رينالمه مخيمات خارج اذاتي    مستوطنين العراق كردستان العراق/إقليم شمال جَّ  جَّ

 يعيش ال المثال، سبيل فعلى (.,Children, the Save 2014a; UNHCR 2013) المعتمدة

رة أسرة 512 من أكثر السليمانية محافظة في هجَّ  نحي وفي المدينة. داخل البقية يعيش حين في ،أرباط مخيم في م 

رين ي سمح  أمامهم. رئيسةال العقبة اللغة تبقى الحكومية المدارس إلى المضمون غير الوصول اذاتي    المستوطنين للم هجَّ

رينالمه الشباب أغلب سيختار الفرصة أتيحت لو وفيما  المدارس عدد نَّ لك العربية، دارسالم في التعلم السوريين جَّ

رينالمه دخول وتعيق ،الرئيسة المشكلة   اللغة   لتمثِّ  ولذلك . % 1 يتجاوز ال العربية باللغة تعلم التي  السوريين جَّ

  (.KINT10, Interview 2014) .المدارس إلى

رينالمه مجتمعات تميل حيث ؛إربيل محافظة في تقع الخاصة المدارس وأغلبية  يرغ المناطق في العيش ىإل جَّ

 ال التي يرةالكب النفقات وتحمل ،طويلة مسافات اجتياز الطالب على لذلك ونتيجة العاصمة. عن ابعيد   امادي    المكلفة

رينالمه الشباب من كبيرة نسبة إقصاء يعني ما وهو ،تحملها األشخاص من لكثير يمكن  .التعليم عن جَّ

(2013c UNESCO,.) نبي ما لوجود ،االكتظاظ مشكلة من يعاني فسوف المدرسة في اوميد لمن وبالنسبة 

 .الطالب إلى المعلمين نسبة لخفض المعلمين عدد لزيادة حاجة وهناك الواحد. الصف في اطالب   15 إلى 35

(2013c UNESCO,.)  

رينالمه من أمكن ما التخفيف تقتضي كردستان إقليم حكومة سياسة لكنَّ   اإلقامة لىع بحثِّهم ،اذاتي    المستوطنين جَّ

 السياسة لهذه الرئيس السبب أنَّ  ويبدو (.KINT09, Interview 2014) .لهم المخصصة المخيمات في

 المجموعة المجتمعات وحاجات ،السكان تدفقات لرصد أكبر قدرة الحكومة ومنح ،األمنية الدواعي هو الحكومية

 من عيرف سوف المخيمات اكتظاظ أنَّ  اأيض   الحكومة تعتقد ذلك إلى وباإلضافة السابق(. )المرجع .المخيمات في

رينالمه السكان لحاجات الدولي المجتمع انتباه  المنظمات من المباشرة التمويالت يشجع سوف بدوره وهذا ،جَّ

  السابق(. )المرجع الدولية

 ردستانك العراق/إقليم مالش إلى اإلنسانية للمساعدات الدولي المجتمع من التمويالت تدفق تخص األخرى المشكلة

 مليون 15 قيمتها مالية منحة بغداد في العراق لحكومة األمريكية الحكومة متقدَّ  2113 عام أوائل في العراق:

رين.المه استضافة نفقات لتغطية أمريكي دوالر  1صحيحةال السلطات على األموال هذه توزيع المفترض من وكان جَّ

رينالمه من % 67 أنَّ  رغم لكن، كردستان. إقليم حكومة اوتحديد    شمال في يقيمون العراق في السوريين جَّ

,KRG ) .أمريكي دوالر ماليين سبعة سوى كردستان إقليم إلى بغداد لتحوِّ  لم العراق، كردستان العراق/إقليم

2014a.)  

 ويتبين ،رينجَّ المه لتعليم ةالتحتي البنية في ضعف من ذلك تال وما ،التمويالت في العجز اجزئي    المثال هذا ويوضح

 ةتغطي على القدرة وعدم ،الموازنة في أزمة من كردستان إقليم حكومة وتعاني الثانوية. الدراسة في اجلي    ذلك

رين.المه الطالب الستيعاب للمواد اإلضافية الطباعة تكاليف وال ،للمعلمين المتزايدة الرواتب  ال لعموم،ا وعلى جَّ

 وهو ،ليميالتع الطلب تستوعب أن العراق كردستان العراق/إقليم شمال في ةالنظامي التعليم اتلمنظوم احالي    يمكن

رينالمه الشباب يترك ما  .اأيض   لهم أ تيحت إن للدراسة محدودة فرص أمام وخارجها المخيمات في جَّ

(2013c UNESCO,.) 

 المدارس ءبد عند البداية، ففي العراق. دستانكر العراق/إقليم شمال في معقدة قضية أصبح الدراسي المنهج إنَّ  ثم

 ةالسن وخالل ومعتمد. قصدَّ م   منهج وهو ،كردستان إقليم حكومة منهج من العربي اإلصدار است خِدم المخيمات، في

رينالمه الطالب تسجيل تم العراق كردستان العراق/إقليم شمال في 2111-2113 الدراسية  مدارس في جَّ

رينالمه  للطالب بةبالنس للمعاناة امصدر   لومثَّ  ،الغوي    اعائق   ذلك وكان الكردية. باللغة المنهج لدراسة ماتالمخي في جَّ

رينالمه  في وليس ،بيوتهم في إال الكردية اللغة يستخدمون ال وكانوا ،العربية باللغة يدرسون قبل   من كانوا إذ ؛جَّ



   سوريا من يناملهجَّر  للشباب النوعي التَّعليم ضمان    49

 القاعة يف المفيد التَّعلم ديهدتو ،التواصل في مصاعب ظهور في التعليم لغات في االنتقال هذا وتسبب المدرسة.

  الدراسية.

 تلقىسي كردستان إقليم حكومة منهج اتباع فعند .الشهادات وهي أال ؛المنهج باختيار تتعلق أخرى مشكلة وهناك

رون،المه الطالب  من ااعتماد  و شهادة ،العراق كردستان إقليم/العراق شمال في الثانوية الدراسة يكملون الذين جَّ

 االختيار الطالب يستطيع دوميز مخيم في أما (.KINT06, Interview 2014) .كردستان إقليم حكومة

 اضطرار ييعن ألنه ؛اتحدي   أكثر السوري المنهج لكنَّ  السوري، المنهج أو بالعربية كردستان إقليم حكومة منهج بين

 طالب هناك حين وفي .هناك من الشهادة على والحصول ،ائيةالنه لالختبارات للتقدم سوريا إلى العودة إلى الطالب

 الطالب له يسعى الذي العام الهدف يكون ما اغالب   المشكلة، تلك عن النظر بغض ،السوري المنهج يختارون

 في ثالث منهج وظهر (.KINT11, Interview 2014) .ومقبولة بها معترف شهادة على الحصول

 وطلبت .السورية والمعارضة الثورة لقوى الوطني االئتالف منهاج هو لعراقا كردستان إقليم/العراق شمال

 ارضةوالمع الثورة لقوى الوطني االئتالف وكان .الكردية المدارس في المعارضة منهج تعليم السورية المعارضة

 لىع كردستان قليمإ حكومة ووافقت .اإلقليم في عهووزَّ  عهوطب   ،المعتمد الحالي السوري المنهج لعدَّ  قد السورية

and KINT10 Interviews ) .المخيمات مدارس في مباشرة ووضعتها ،التعليمية المواد هذه

2014 KINT06,.) 

 المخيمات في ابللشب صديقة مساحات والدولية المحلية الحكومية غير المنظمات تدير ،النظامي غير للتعليم وبالنسبة

Save ) .النظامي التعليم إلى العودة وتسهيل ،المدارس في تحقينالمل غير الشباب لخدمة ؛الحضرية والبيئات

2014 UNHCR, 2013; Children, the.) والتدريب التعليم لتوفير مستمرة مبادرات وهناك 

 التدريبات وترتبط (.,2014a UNHCR) .الريادية األعمال على والتدريب ،الحياتية والمهارات والمهني الفني

 اجرالمت من مزيد إنشاء إلى الهادفة ،الناشئة الشركات مع المخيمات باقتصادات الحياتية توالمهارا األعمال على

 تمامهماه عن دوميز مخيم في يعيشون الذين الشباب وكش ف السابق(. )المرجع .والمداجن والمخابز النقل ومنشآت

FGD ) .حيةالتروي والفرص ،شعرال وتصفيف ،بالحاسوب المتعلقة التدريبية وبالدورات ،النظامي غير علمبالتَّ 

2014 KFG01,.)  

رينالمه الشباب تعليم توفير في ثغرات :العراق كردستان إقليم/العراق شمال  جَّ

 ومع تعليم.ال مجال في اكبير   انشاط   والدولية المحلية الحكومية غير المنظمات ومختلف الكردية السلطات نشطت لقد

ا، ا"ضعيف   التعليمي الوضع زال ما ذلك  منخفضة نوعيته زالت وما ،امحدود   التعليم إلى الوصول زال ماو جد  

 ولالوص على المؤثرة الرئيسة المشكلة التعليم لغة وتبقى (.KINT09, Interview 2014) .الجودة"

رينالمه للشباب التعليمي  قليلة فهي اآنف   المذكورة العربية المدارس أما العراق. كردستان العراق/إقليم شمال في جَّ

KINT13, Interview ) .للتعليم المادي الوصول في اكبير   اتحدي   بذلك وتفرض ،اجد    ومكتظة ،اجد   

رونالمهف (.2014  األم لكرديةا بلغتهم البيت في تواصلهم رغم ،العربية باللغة سوريا في يدرسون كانوا األكراد جَّ

 ية.الكرمانج باللهجة المعروفة أو ،للكردية الشمالي بالفرع

 اللهجة أو الجنوبية بالكردية يسمى ما وهي ؛مختلفة العراق كردستان العراق/إقليم شمال في السائدة اللهجة لكنَّ 

 اللهجة علمت في األمر بداية   الكرمانجية اللهجة متحدث يعاني قد بينها، فيما اللهجات تتشابه حين وفي السورانية.

 ،داراتو في التعلم تمنع التي اللغوية القضية هذه وتتبين لغوية. تحضيرية دروس لحضور الحاجة دون ،السورانية

 ممن ،221 عددهم البالغ الطالب من أي النظامي التعليم يحضر ال حيث ؛إربيل ضواحي من ضاحية وهي

 يرون همأنَّ  ببساطة ذلك في والسبب الحكومية. غير المثلث منظمة تقدمها التي الرسمية غير النشاطات يحضرون

 دروس عةمتاب في الصعوبات إلى وباإلضافة .التعلم أمام اعائق   الحكومية المدارس في المستخدمة السورانية ةاللهج

رون يفضل الكردية، اللغة  ودتهمع عند أقوى شهادة يمنحهم سوف ذلك أنَّ  العتقادهم ؛العربية باللغة التعلم المهجَّ

  سوريا. إلى

 توافد قبل أصال   االكتظاظ من تعاني العراق كردستان ق/إقليمالعرا شمال في المدارس كانت العموم وعلى

رينالمه  المدارس غياب ويعد المدارس. تلك على الطلب جانب يساير أن العرض لجانب الممكن من يكن ولم ،جَّ

رينالمه الشباب تعليم منظومة في الفجوات أهم من اواحد   المخيمات في الثانوية  ممخي ءوباستثنا كردستان. في جَّ

رين آخر مخيم أي يضم ال دوميز رينالمه الشباب أغلبية ذلك ويحرم ثانوية. مدارس للم هجَّ  نم المخيمات في جَّ

 شآتمن غياب من المخيمات في القائمة المدارس تعاني ذلك إلى إضافة ،الرسمي الثانوي التعليم على الحصول

  المستمر. باءالكهر وإمداد ،األساسية الشخصية والنظافة ،واإلصحاح ،الماء
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رينالمه للطالب المعتاد هي المخيمة الدراسية القاعات وتبقى KFG01 ) .الضواحي وبيئات المخيمات في جَّ

2014 KFG04 and 2014.) في البعيد المدى على الراحة عن يكون ما أبعد المدارس يجعل ما وهو 

 التعلم مكنهمي "ال :قائال   الصفية الظروف المعلمين أحد يصف القارس. الشتاء فصول في أو ،الحارة الصيف فصول

 يناير/كانون في امتحانات لدينا االستراحات. خالل بها يلعبون ساحة لهم يكون ال عندما خاصة ،البرد في التفكير وال

 ونتيجة (.,Abdulfatah 2013) .البرد" في شيء أي كتابة على قدرتهم في أشك لكنني ،القادم الثاني

رين،المه مخيمات مدارس في األساسية افقالمر المنشآت لغياب  .النظامي التعليم من الطالب يتسرب جَّ

(2014 KINT17, Interview.) 

 والمنظمات ،الحكومية غير المحلية المنظمات يمنع اإلنسانية المساعدات تمويالت كفاية عدم أنَّ  المقابالت من نوتبيَّ 

رين.المه نوعية تعليم خدمات جميع تطوير من تمكنال من ،الحكومية والسلطات ،الحكومية غير المحلية  قدو جَّ

 السياسية التوترات بعد ،2111 عام بدايات في االقتصادية اإلمدادات في تقطع من كردستان إقليم حكومة عانت

 عن التخلي ىإل المعلمين بعض عودف   ،المعلمين رواتب دفع في تأخر ذلك عن ونتج .إربيلو بغداد بين نشبت التي

 بهذه المعلمين وبفقدان (.KINT09, Interview 2014) .بديلة عمل فرص عن والبحث ،ئفهموظا

 المدارس في والجودة التعليمية القدرة اضمحالل عن ناهيك ،اإلغالق إلى المدارس بعض اضطرت الطريقة

 لعراقا دستانكر العراق/إقليم شمال في االقتصادي الوضع في كان تحسين أي إحداث يعتمد هنا ومن الحكومية.

  راقية.الع المركزية والحكومة كردستان إقليم حكومة بين النزاعات حل وكيفية السياسي المستقبل من كل   على

 ،لعراقا مستوى على الدولية التمويالت بها توزع التي الطريقة عن تنشأ ،أخرى اقتصادية مشكلة اأيض   وهناك

 ستجابةلال الدولي التمويل غياب أنَّ  يرى رأي وهناك المختلفة. ماألقالي في الحكومية غير المنظمات مستوى وعلى

 وهو ،انولبن األردن إلى األولوية إعطاء إلى يميلون فالمانحون أخرى. رئيسة مشكلة تمثل إنما العراق في السورية

 في وحتى (.KINT07, Interview 2014) .التمويالت من األسد نصيب يتلقيان البلدين يجعل ما

 ليمالعراق/إق شمال إلى القليل إال التمويل من يصل ال حين في ،المركزية الحكومة إلى التمويالت تذهب العراق

رين.المه أغلبية تستضيف التي العراق كردستان فِّضت ذلك إلى وباإلضافة جَّ  إقليم حكومةل المخصصة التمويالت خ 

رينالمه لحاجات لالستجابة فيتك كردستان حكومة موارد أنَّ ب مزاعم خلفية على وذلك ؛كردستان  .جَّ

(2014 KINT05, Interview.) 

 يميالتعل اإلقصاء إليه ع زي الذي الرئيس السبب االقتصادي الحرمان كان أ جريت التي المقابالت جميع وفي

رالمه للشباب جودته وتحقيق التعليم إلى الوصول على سلبي أثر اأيض   وللفقر التعليمية. الجودة ومحدودية  في ينجَّ

رةالمه األسر تواجهها التي االقتصادية فالمصاعب العراق. كردستان العراق/إقليم شمال  أفرادها نم بالشباب تدفع جَّ

 التقليدية، سرهمأ تركيبة االعتبار في يضعون إذ ؛الشباب األسرة وأفراد التدريب. أو للتعليم التوجه من بدال   العمل إلى

 صولالح مسئولية وتولي ،األسرة بإعالة والمتمثل ،أسرهم تجاه األول جبهمبوا للوفاء مضطرين أنفسهم يجدون

 قال التَّركيز مجموعات نقاشات أحد ففي (.KINT14, Interview 2014) .األجر مدفوع عمل على

 (KFG01, FGD 2014) أسرتي؟" على ينفقس فمن بالمدرسة التحقت   "إذا :الحزن وبعض جدية بكل صبي

 ترتبةالم النفقات تحمل من تتمكن لم إنَّها المدرسة( من )متسرب واحد وولد الدراسة عمر في اتبن لثالث أم وقالت

 قضى ألنه ؛العمل يمكنه ال "زوجها أنَّ  موضحة ،متاحة المدرسة كانت لو حتى ،المدرسة إلى ابنها إرسال على

KFG03, FGDs ) علينا؟" سينفق نفم المدرسة إلى ابني أرسلت   ما وإذا" :وأضافت ،اسياسي    اسجين   اعام   11

 ضرِ ف  ف ،مريضة كانت أمها ألنَّ  ؛المدرسة إلى الذهاب من تتمكن لم أنها المشاركات إحدى وأوضحت (2014

  (.KFG04, FGDs 2014) .بأسرتها لتعتني المنزل في تبقى أن عليها

 إلى صولالو في للشباب السماحو ،المستضعفة األسر لمساعدة يلزم لما االجتماعي الدعم شبكات تفتقر اوأساس  

 لهائلةا االقتصادية الضغوط عن دوميز مخيم في التَّركيز مجموعات نقاشات في المشاركين معظم روعبَّ  التَّعليم.

 يدعوهم سبب أي هناك يكن لم الشباب هؤالء وبرأي المستقبل. إزاء به يشعرون الذي واليأس ،تحتها يرزحون التي

 صبي ذلك وأوضح مستقبلية. تعليمية فرص في أو ،مستقبلية وظيفة في كبير أمل لهم يكن لم ألنه ؛تعليمهم الستكمال

 ملالع إلى المطاف به انتهى وقد الثانوية الدراسة أنهى من بعض أرى وأنا ذلك لي نَّىوأ   ،الدراسة أحب "ال :قائال  

  (KFG04, FGD 2014) البناء؟" في

رينالمه الشباب نَّ أ التَّركيز مجموعات نقاشات أحد بينيو  في يالحال وضعهم في صعبة حالة في بأنهم شعروا جَّ

 أنَّ  اعتقدوا البداية في أنهم كيف وذكروا (.KFG02, FGD 2014) العراق كردستان العراق/إقليم شمال

 لىع يلوح أن دون ،اكثير   ستطول إقامتهم أنَّ  يشعرون اآلن أضحوا لكنهم ،أشهر بضعة من أكثر يطول لن بقاءهم

 لذيا ما أو ؟أنفسهم رؤية يريدون كيف :الشباب المشاركين سؤال وعند سوريا. في النِّزاع نهاية في أمل األفق

 لوحيدا االستثناءو ،واضحة نظر وجهة أي المشاركين من أي لدى يكن لم ؟المستقبل في عليه يصبحوا أن يريدون
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KFG04, and KFG03 KFG02; ;KFG01 FGDs ) !اق  حالَّ  يصبح أن أراد إنه قال اصبي    كان

2014.)  

رين األكبر دوميز مخيم فيها يقع التي المحافظة وهي دهوك، وفي  لعراق،ا كردستان العراق/إقليم شمال في للمهجَّ

رينالمه لألكراد مشكلة يمثِّل األمر وهذا للكردية. الرئيسة المحكية اللهجة الكرمانجية اللهجة ت عد  مع ،ياسور من جَّ

رونالمه فالشباب الكرمانجية. باللهجة يتحدثون مهممعظ أنَّ   اللهجة يف المستخدمة الكتابية األبجدية يألفون ال قد جَّ

 ،لغتهم علمت في اكثير   األكراد الطالب يجاهد لذلك ونتيجة العربية. باللغة التَّعلم على اعتادوا إنهم بل ،الكرمانجية

  دهوك. في لتعليمل المفضلة اللغة العربية اللغة تصبح لسببا ولهذا هم.بيوت في اللهجة بتلك باألصل يتكلمون أنهم مع

 ةمساعد عن يعجزون ما اغالب   األمور أولياء أنَّ  وهو ؛اللهجات في االختالفات بهذه تتعلق إضافية مشكلة وهناك

 العربية المدارس حتأصب ذلكل ونتيجة العربية. باللغة يدرسون كانوا أصال   ألنهم ؛المنزلية الواجبات في أطفالهم

رينالمه الطالب تسجيل بسبب مكتظة  على لطلبا ويزداد العراق. كردستان العراق/إقليم شمال أنحاء كل في فيها جَّ

 زحينالنا من جديدة موجات وصول بعد خاصة ،كبيرة درجة إلى العربية باللغة تعلم التي المدارس في المساحات

 الريفية. ومناطقها العراق كردستان العراق/إقليم مالش مدن إلى العراق أنحاء من العراقيين

رينالمه للطالب المنهج اختيار كان وقد  تلكو العراق. كردستان العراق/إقليم شمال في التعليم نقاشات محور جَّ

 تبني في أو ،المضيف البلد في المستخدم بالمنهج الطالب تعليم في اتخاذه يجب الذي القرار حول تتقاطع النقاشات

 .المستقبل في واآلمال الهوية مسائل حول النقاشات تلك وتدور .السورية المعارضة منهج أو ،السوري المنهج

(2014 KINT05, Interview.) ينبغي أنه فحجتهم المضيف البلد مناهج على يعترضون الذين أما 

رالمه مجتمعات بعض لكنَّ  ا.سوري إلى العودة عند هيلإ يحتاجون سوف ما هو هذا ألن ؛بلدهم منهج استخدام لهم  ينجَّ

 الحكومة هجمن من بدال   ،السورية والمعارضة الثورة لقوى الوطني االئتالف لمنهج والشباب األطفال اتباع يفضلون

  السورية.

 (.KINT11, Interview 2014) السوري المنهج اعتماد كردستان إقليم لحكومة يمكن ال ذلك ومع

 وصولال على القدرة وانعدام ،الفهم إساءة   واالعتماد الشهادات حول واالستفسارات هجالمنا خيارات تعدد عن وينتج

رينالمه بين الشائعات تنتشر المثال، سبيل فعلى فيها. والتدرج التعليمية المنظومات إلى  بأنَّ  دوميز يَّممخ في جَّ

 وريا.س إلى عودتهم بعد بها ي عت رف لن العراق كردستان العراق/إقليم شمال عن الصادرة النظامي التعليم شهادات

 إلى هابالذ من نتمكن فلن شهادتنا على وحصلنا تخرجنا لو حتى إنَّنا هنا يقولون "الناس المشاركين: أحد يقولو

 الشباب من كثير تسرب لذلك ونتيجة (.KFG03, FGD 2014) ".منها فائدة ال مالمخيَّ  شهادة ألنَّ  ؛مكان أي

رينالمه  بد ال تلك الفهم سوء حاالت مع وللتعامل (.KINT14, Interview 2014) .المدرسة من جَّ

 في اض  يأ بد وال .ومحدَّثة ،وواضحة ،الحصول سهلة تكون بحيث ؛التعليم بخدمات المتعلقة المعلومات توفير من

رين.المه الشباب لحضور الترويج من نفسه الوقت   جَّ

 للشباب النظامي غير التعليم خدمات توفر التي الحكومية غير منظماتال من عدد هناك النظامي التعليم إلى وإضافة

رين.المه  النظامي عليمالت إلى العودة في راغبين يكونوا لم إنَّهم فوق فما سنة منذ المدرسة تركوا الذين الشباب وقال جَّ

 البحث لهم األولوية وكانت (.KINT13, Interview 2014) .منهم ان   سِ  األصغر اليافعين مع للتعلم

and KFG01 FGDs ) .ومجتمعهم أسرهم تجاه المسئولية موقف في والتقدم ،األجر مدفوع عمل عن

2014 KFG03,.) ففي الخدمات. هذه تقدم التي المنظمات مع يتواصل لم الشباب من اأحد   أنَّ  الملحوظ ومن 

رينالمه الشباب معظم كان السليمانية في التركيز مجموعة  كسب ىعل التدريب فرص من بالفعل ااستفادو قد جَّ

 التحديات بعض يواجه النظامي غير التعليم لكن الرحمة. فيالق منظمة مع والمهني الفني والتدريب والتعليم الرزق

  العراق. كردستان العراق/إقليم شمال في

 ما وهو ،مستقبلهم من حسِّنت أن بمقدورها التدخالت هذه أنَّ  من مقتنعين غير المشاركين أنَّ  الرئيسة التحديات ومن

 أطفالهم الإرس األمور أولياء يفضل المالية، الضغوط بسبب ،اوأيض   للخطر. المدارس في االستبقاء معدالت يعرض

 يرغ التعليمية البرامج لحضور إرسالهم من بدال   ،األجر مدفوع عمل على للحصول ؛العمل سوق إلى اليافعين

 الشباب متقدَّ  حول السؤال ويبقى العمل. سوق لدخول الالزمة المهارات لهم تقدم مجالبرا تلك كانت لو حتى ،المعتمدة

رينالمه الشباب بمشاركة ويرتبط ،اأساسي    النظامي غير التعليم في Interview ) .التَّعليم في واستبقائهم جَّ

2014 KINT11,.)  
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رينالمه الشباب تعليم توفير في الجيدة الممارسات :العراق كردستان إقليم/العراق شمال  جَّ

رينالمه للشباب نوعي تعليم تقديم في تصاحبها التي والتحديات الموارد ندرة رغم  كردستان ليمالعراق/إق شمال في جَّ

 ددع فهناك وتعزيزها. مستواها رفع في النظر يمكن طيبة وممارسات ،بها ي ستهان ال مبادرات عدة هناك العراق،

 الشبابو األطفال تعليم أمام الماثلة العوائق على للتغلب احثيث   عمال   تعمل التي حليةوالم الدولية المنظمات من

رين.المه  لتوفير ترويجلل المطبقة واإلستراتيجيات ،المهمة المشروعات بعض يستعرض التقرير من التالي والقسم جَّ

  الجودة. ذي التعليم

 جميع في ةالثانوي المدارس من أكبر عدد لتوفير القصوى ميةاأله تبرز التعليم إلى المادي بالوصول قيتعلَّ  وفيما

 المدارس حلفت ت بذل التي الجهود بعض هناك االقتصادية التحديات ورغم العراق. كردستان العراق/إقليم شمال أنحاء

Interview ) وكاورغوسك دارشكران ي  مخيم   في 2115-2111 القادمة الدراسية للسنة الثانوية

2014 KINT04,). للعام ااستعداد   2111 صيف خالل التدريب اسوري    امعلِّم   551 من يقرب ما وتلقى 

 نم وغيرها المدارس بتشييد روانغا ومنظمة الخيرية برزاني مؤسسة وبدأت السابق( )المرجع .الجديد الدراسي

 بالمساحات الشبابو الطالب تزويد في فعاليتها أثبتت التي ،والشباب لألطفال الصديقة المساحات مثل ،التعلم مرافق

 المجبرة ألسرا تواجه ما اغالب   التي الضغوط عن امتنفس   فيها ويجدوا ،ويتعلموا ،فيها يجتمعوا أن يمكنهم التي ،اآلمنة

  (.KINT01, Interview 2014) .اقسر   الهجرة على

رالمه الشباب وصول منذف  يتقطع ما االب  غ بالمدرسة التحاقهم وتِينف ر   لهم. تحدي ا الجديدة البيئة مع التكيف يكون نيجَّ

 الحاسمة األمور ومن هم.يترفاه على سلبية آثار لها يكون قد التي والعاطفية والمادية االجتماعية األسباب لمختلف

 العودة لىع الشباب تحث التي المتنوعة المبادرات ومن والتدريب. التَّعليم إلى للعودة والحافز األمل الشباب منح

 في درسةالم إلى العودة لحملة بتنسيقها ،لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية اتخذتها التي تلك المدرسة إلى

رينالمه الشباب لتشجيع امشروع   لالجئين النرويجي المجلس ذينفِّ  وبالمثل دهوك.  بتنفيذ ،درسةالم إلى العودة على جَّ

 ناسال من أكبر عدد تحفيز إلى يهدف الذي ،المجتمع" وبناء رسللمدا المقدم الدعم "تحسين معدَّل موسَّع برنامج

  المدرسة. إلى للعودة

 ردستانك العراق/إقليم شمال في والمهني الفني والتدريب التعليم تقدم التي الحكومية غير المنظمات بعض وهناك

 سوقب المرتبطة التدريبية تالدورا أهمية تتضح أسرهم مساندة أجل من يعملون الشباب أنَّ  اعتبار وعلى العراق.

 في التدريبية الدورات عليهم فتعرض ،اعام   25-18 العمرية الفئة الرحمة فيالق منظمة وتستهدف العمل.

 وراتد لخريجي وبالنسبة الحاسوب. مهارات على والتدريب ،السورانية واللغة اإلنجليزية اللغة مثل ،المهارات

 التجارية. المشروعات لبدء المنح يقدم ابرنامج   الرحمة فيالق منظمة تنفذ يوالمهن الفني والتدريب التعليم برنامج

 لعراقا كردستان العراق/إقليم شمال عبر تمتد أن يمكن العمل مساحة لكنَّ  ،السليمانية في اأساس   المنظمة وتعمل

  (.Interview KINT12 ,2014) .الشباب من أكثر أعداد إلفادة

 المشروعات تأسيسل الدعم وتوفر ،والفني المهني والتدريب التعليم الشبابية لالجئين جيالنروي المجلس برامج وتقدم

 لرزقا كسب سبل دعم ناحية ومن رسمي. فني مؤهل على يحصل التدريب يستكمل من وكل الصغيرة. التجارية

رينالمه الشباب وتساعد ،السليمانية في Reach منظمة تعمل  ،وظائفلل مركز ظمةوللمن العمل. على العثور في جَّ

Interview ) .الذاتية السير لتلك المناسبة الوظائف على العثور في ويساعد ،الذاتية السير يستقطب

KINT18 ,2111.)  

 ،لعراقا كردستان العراق/إقليم شمال في المعروضة والمهني الفني والتدريب التعليم مجال في أخرى دورات وهناك

 الذي امجالبرن إليها ويضاف ،واإلنجليزية العربية واللغتين المعلومات ةيتقن ودورات ،الخياطة دورات :وتتضمن

 دراتوالمبا الحياتية المهارات في التدريب يقدم الذي ،النظراء تعليم في للسكان المتحدة األمم برنامج يقدمه

 األخرى األمثلة ومن (.sInterview KINT16KINT,15 ,2014) .للشباب والثقافية االجتماعية

 تقدم التي ،ريةالخي برزاني مؤسسة والمهني الفني والتدريب والتعليم النظامي غير التعليم في الجيدة الممارسات عن

رين.المه للشباب موسيقية تدريبية دورات  جانخري عثر أن البرنامج هذال - مهمة هالكن - الصغيرة اآلثار ومن جَّ

 دراسة نوتبيِّ  (.KINT Interview13 ,2111) .فالزفا حفالت في موسيقيين األجر مدفوع العمل على

رين.المه الشباب مستقبل تحسين في الترفيهية النشاطات بها تتميز التي القدرة   الحالة   جَّ

 اللغة يف التدريبية الدورات الحكومية غير المنظمات تقدم الرسمي للتعليم اللغوية العوائق مشكلة مع وللتعامل

 اللغةب والتواصل لالندماج الطالب من مزيد لتمكين ؛المبادرات هذه نطاق توسيع ممكنال ومن السورانية. الكردية

 حيث ؛الحقة مرحلة في النظامي التعليم إلى باالنضمام لهم ذلك يسمح قد ان   سِ  األصغر لألطفال وبالنسبة السورانية.

 المنهج اعباتب للتعليم العربية اللغة داماستخ توسيع ايض  أ المهمة الممارسات ومن السورانية. باللغة المواد ست درَّ 

    اإلقليم. في التربوية السلطات من واالستجابة المرونة يظهر ما وهو ،التالي الدراسي العام في الكردي
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 مديرة توأوضح .اجد    الفعالة األمور من هي اأيض   للتعليم المالية المعوقات على للتغلب المقدمة النقدية المساعدات

 العربية غةبالل التعليم توفير إلى إضافة   أنَّه ،واإلنماء لإلغاثة جورد/جودي بمنظمة مرتبط وهو ،للتعلم تودارا مركز

رينالمه الطالب يستقطب الذي  والقرطاسية الدراسي والزي الدراسية الكتب يقدم اأيض   مركزها فإن ،جَّ

 إنجاح في أساسي عامل أنها المصادر هذه وأثبتت (.KINT Interview13 ,2111) .والمواصالت

 لطالبل النقدية المساعدات السليمانية في السوريين داكراأل لالجئين التَّعاون مجلس يقدم وبالمثل المركز. عمل

 هذهو والغذاء. والمواصالت والقرطاسية المدرسية كاألزياء ،التعليمية النفقات تغطية في لمساعدتهم ؛وأسرهم

 إذاو (.KINT Interview17 ,2111) .دراساتهم في االستمرار من الشباب تمكين في فعالة المبادرات

سِّعت  تحقيق لالمحتم من يكون فسوف النظامي التعليمو النظامي غير التعليم مبادرات لجميع المنظومات هذه مثل و 

رين.المه للشباب التعليمي الدمج من مزيد  جَّ

 إلى قاريرالت تشير إذ ؛المعلمين رواتب تغطية العراق تانكردس العراق/إقليم شمال يواجهها التي التحديات أهم ومن

 (.KFG FGD11, 2111) .مضت أشهر لثمانية دوميز مخيَّم في ت دف ع لم السوريين المعلمين بعض رواتب أنَّ 

 الحكومة تتمكن لم والتعليم التربية لوزارة التابع كردستان إقليم حكومة في التعليم طوارئ فريق مدير يوضح وكما

 من وليس (.KINT Interview11 ,2111) 2111 األول ديسمبر/كانون لشهر إال الرواتب دفع نم

 نظمةم على الحكومية غير تراينغل منظمة واقترحت ال. أم التاريخ ذلك بعد المعلمين رواتب ستدفع هل الواضح

ن أن )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم  طوةالخ وهذه الحكومة. من بدال   سالمدار في المعلمين رواتب تؤمِّ

 مشكلة يرتث ،التعليم نفقات وتغطية ،المعلمين رواتب لدفع الحكومية غير المنظمات أو المتحدة األمم منظمات تجاه

  مستمر. أساس على ذلك يكون ما اونادر   ،غيرها دون المخصصة للمشروعات التمويل تأمين مع ،االستدامة

رين. وكاويرغوسك دارشكران مخيمي في اإلنشاء قيد الثانوية المدارس زالت وما  ال الحكومة أنَّ  بما ولكن للم هجَّ

 تتمكن وفس للمعلمين الرواتب وبتأمين بعد. الطالب قبول في المدارس هذه تبدأ فلم المعلمين رواتب دفع يمكنها

 رزانيب مؤسسة تقدم العراق كردستان العراق/إقليم شمال مدارس في للمعلمين وبالنسبة العمل. من المدارس تلك

 ،النفسية اتللصدم المعرضين األطفال مع العمل في المعلمين مهارات لبناء خدمتهم أثناء للمعلمين التدريب الخيرية

 توسيعه يجب التدريب هذه ومثل (.KINT Interview13 ,2111) .الخاصة الحاجات ذوي واألطفال

رينالمه المعلمين ليشمل  يروالتَّهج المحنة ضوء على خاصة أهمية يكتسب وسوف المضيف، المجتمع ومعلمي جَّ

 العراق. كردستان العراق/إقليم وشمال العراق أنحاء جميع في وقعت التي الداخلي والنزوح

 في التعليم ذتنفي في المشتركة القوى مختلف بين تجمع أن يمكنها مهمة مبادرة   للتعليم العمل مجموعة تأسيس وي عد  

 األهمية ىعل يؤكد التعليم خدمات مقدمي من كثير ووجود فعالية. أكثر صورةب العراق كردستان ق/إقليمالعرا شمال

رين مجتمعات تعريف ولضمان ،الجهود ازدواجية لتجنب ؛للتنسيق الكبيرة  تعقدو المتاحة. الخدمات بشأن المهجَّ

 ولجعل (INTK Interview12 ,2111) أسبوعين. كل اجتماعاتها التعليم أجل من العمل مجموعة

 ،الكردية تباللهجا ت نشر شهرية إخبارية رسالة في يفكر أن للمرء يمكن فعالية أكثر التعليم أجل من العمل مجموعة

رين ومجتمعات المعنية المختلفة المنظمات معلومات لتحديث ؛اإلنجليزية واللغة ،العربية واللغة  تعلقت المهجَّ

Interview ) .التَّنسيق من يتجزأ ال جزء التَّعليم خدمات مقدمي بين لجيدا التواصل التعليمية. بالخدمات

KINT11 ,2111.)  

  تركيا
رينالمه من األولى المجموعة  تبنيها الحكومة أعلنت وقد .2111 أبريل/نيسان 26 في تركيا دخلوا السوريين جَّ

 وتنظر .37القسرية اإلعادة عدم مبدأ لىع تأكيدها على فيه أكدت الذي نفسه اليوم في المفتوحة الحدود لسياسة

رينالمه إلى ارسمي    الحكومة  دةالما أساس على ذلك ويقوم المؤقتة. الحماية تحت أشخاص أنهم على السوريين جَّ

 /نيسانأبريل في الحكومة تبنته الذي الدولية والحماية األجانب وقانون ،تركيا في الجديد اللجوء قانون من (61)

 .211138 أبريل في النفاذ حيز ودخل ،2113

 الشباب عليمت قطاع في للتحديات للتصدي الوطنية للسلطات مناسبة عمل بيئة تركيا في القانوني اإلطار يوفِّر

رين.المه  وضعب الخاصة المتحدة األمم اتفاقية في عضو دولة ولبنان، األردن بخالف تركيا، أنَّ  األمر في ما وأهم جَّ

                                                 
ا .ينالدولي والالجئين اللجوء لقانون الزاوية حجر هو القسممممممرية اإلعادة عدم مبدأ" 37  في هب والتمتع اللجوء طلب لحق وتبع 

ا االضممممممطهاد من هرب ا األخرى الدول  التزام المبدأ هذا يعكس اإلنسممممممان، لحقوق العالمي اإلعالن من (11) للمادة اسممممممتناد 

 من اصاالشممخ جميع وحماية ،الحياة في الحقوق فيها بما ،اإلنسممانية بالحقوق األشممخاص جميع تمتع بضمممان الدولي المجتمع

 يحدقو .الشخص أمن وحرية ،المهينة أو ،الالإنسانية أو ،القاسية العقوبة أو ،المعاملة ضروب من وغيره ،للتعذيب التعرض

رالمه أعيد ما إذا وغيرها الحقوق بهذه الخطر  (.UNHCR 1997) ".الخطر أو االضطهاد إلى جَّ
  (.٢٠١٣ الرسمية )الجريدة الدولية والحماية األجانب قانون 38
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 الذي للشخص أو "للمتقدم أنَّ  على تنص منه (86) المادة :الدولية والحماية األجانب نونقاو .1651 لعام الالجئين

 والحماية انباألج )قانون ".والثانوي األساسي التعليم بخدمات التمتع عائلته وأفراد الدولية الحماية صفة على حصل

 (.86 المادة الدولية،

رينالمه عدد غبل تركيا في والطوارئ الكوارث إدارة رئاسة وبحسب  ماتالمخي في يعيشون الذين السوريين جَّ

 يعيش العدد هذا ومن (.,AFAD 2014) 2111 يوليو/تموز 18 تاريخ في لألرقام اوفق   مليون 3.1 وخارجها

رينالمه بقية أما سوريا. حدود على محافظات عشر في امخيم   22 في 218817  في اذاتي    مستوطنون فهم جَّ

رينالمه مجتمعات أنَّ  إلى التقارير وتشير الصغيرة. القرى وأ الحضرية المناطق  البالغ ركيات أقاليم في تنتشر جَّ

 مع دةمتزاي وتوترات اقتصادية صعوبات   السوريون يواجه تركيا من الجنوبية المنطقة وفي .اإقليم   81 عددها

 التنقل نم جديدة موجة انطالق إلى ذلك أدى وقد السوريين، من كبير عدد اذاتي    يستوطن حيث ؛المضيفة المجتمعات

رين عائالت من لكثير القسرية والهجرة  ولكإسطنب ،الحضرية المناطق إلى االنتقال إلى اضطروا الذين ،المهجَّ

  وأنقرة. وإزمير

 على رتسيط أن الواقع أرض على تحاول تركيا لكنَّ  ،مطبقة المفتوح الباب سياسة زالت ما الرسمية الناحية ومن

 ياسةس على الحكومة "تحافظ السوري. الجانب على المؤقتة المخيمات إلى المساعدات وتوجيه ،السوريين لدخو

 لسفرا لجوازات الحاملين غير السوريين قبول زال ماف ذلك ومع النِّزاع". من الفارين لألشخاص المفتوحة الحدود

 لطارئ،ا الطبي العالج يحتاجون الذين األشخاصك استثناء، دون المخيمات في األماكن بتوافر ارهن   المعابر عبر

 1.5 البالد في السوريين عدد يصل أن التركية الحكومة وتتوقع (p.5 2014, UNHCR) المثال. سبيل على

  .2111 األول ديسمبر/كانون شهر نهاية مع مليون

رين مجتمعات منظور ومن  تركيا،ل والتقدير بالجميل فاالعترا يبدون أنَّهم حين ففي تركيا، في المقيمين المهجَّ

رونالمه الشباب ينتاب  بهذاو مؤقت. هو إنما يعيشون الذي الوضع وبأن ،االستقرار بعدم اشعور   أمورهم وأولياء جَّ

 أنَّهم "نسمع :اعام   11 عمره لطفل أم وهي ،التَّركيز مجموعات نقاش في المشاركات األمهات إحدى قالت الصدد

 ".دالبال مغادرة إلى لدفعنا النهاية في منها محاولة في السوريين على اإلجراءات بتصعِّ  التركية[ ]السلطات

(2014 TFG02, FGD) هي المستمرة الهجرة أنَّ  (اعام   25-18 العمرية )الفئة الذكور المشاركون وذكر 

 (:اعام   22) المشاركين أحد وقال ،منهم لكثير الخيار

ا لك يقولونس متى اأبد   تعرف فلن قرار،االست عدم مشكلة هي تركيا في المشكلة   ديقان،ص فلدي !]...[وداع 

 انتهاءو التمويل انتهاء فور أنه يعرفان وكانا ،حكومية غير دولية منظمة في عملوا ممن المثال، سبيل على

TFG3, FGD ) .اليونان في موجودان اآلن كالهما ولذلك .اأيض   اهم ينتهيان فسوف ،المنظمة مهمة

2014.)  

  تسهِّلها". معروفة عصابات هناك .اوقت   تأخذ هالكنَّ  ،سهلة "الهجرة آخر: يضيفو

بوا سوريين شباب من مباشر بشكل اقصص   اسمعو   أنَّهم المشاركين جميع وذكر  انياكألم ،يةأورب بلدان إلى ه رِّ

 فآال ستة بين اوحتتر التي ،التهريب أجور عن وأمثلة ،المشروعة غير الهجرة طرق مختلف وذكروا والسويد.

 لرحالتا ترتيبل المزورة السفر جوازات أجور يورو آالف عشرة إلى ،أثينا إلى إزمير من البحر في للتهريب يورو

 (:اعام   12) التَّركيز مجموعات نقاش في المشاركين أحد قال كما السابق(. )المرجع إسطنبول مطار من الجوية

 في التفكير ىإل السوريين الشباب من اكثير   دفع السبب وهذا ،وريينللس التأشيرات منح ترفض السفارات "جميع

 إلى سيعودون إنَّهم مشاركين ثالثة وقال (TFG3, FGD 2014) ".ذلك سبيل في بحياتهم مخاطرين ،الهجرة

 ما اإذ ،فيه النظر يمكن الذي الخيار هي المجددة الهجرة أنَّ  غيرهم ذكر حين في .فيها الوضع تحسن ما إذا سوريا

  الالزمة. المالية التمويالت على حصلوا

ه وعندما لمستقبلهم. التخطيط على قادرين غير الشباب وهؤالء جِّ  في غيريت أن في ترغب الذي "ما السؤال: إليهم و 

 كسبناه ما نفقد أن من نخاف نحن نصلحها. وأن ،هي كما حياتنا تبقى أن "نريد (:اعام   22) شاب أجاب حياتكم؟"

 خطط وجود عن واحد مشارك سوى يذكر لم األمد بعيدة بالخطط يتعلق وفيما (TFG3, FGD 2014) ".اآلن

 زرع على الرزق كسب سبل تأمين أثر ذلك ويوضح فيها. تجارية منشأة يمتلك والده ألنَّ  ؛تركيا في بالبقاء لديه

رين.المه لمجتمعات المضيف البلد إلى باالنتماء اإلحساس   جَّ

 شمال أو دنواألر لبنان في نظراؤهم به يشعر مما ،تركيا في أكبر براحة يشعرون السوريين أنَّ  عتقدي   العموم وعلى

 عن لمثال،ا سبيل على ،وأنقرة إسطنبول بين تركيا في الوضع يختلف ذلك ومع العراق. كردستان العراق/إقليم

رونالمهف كلِّس. أو هاتاي في الوضع  ،ماليةال المساعدات على الحصول على قدرة أكثر إسطنبول في السوريون جَّ
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 البالد. رقش-جنوب في الحدودية المدن في يعيشون الذين بالسوريين مقارنة ،النِّزاع عن بمنأى بأنهم يشعرون وقد

(2014 TINT13, Interview.) يف التنقل تكرار على الحدود من القريبة المدن في العيش وينطوي 

 سرةأ وجود الطبيعي من أصبح أنه لدرجة ،سوريا من جدد لوافدين الدوام على األسر استقبال مع ،وخارجها سوريا

 بالطال من لعدد بالنسبة الوضع يصف إذ ؛المعلمين أحد قول حد على عائالت خمس أو أربع تستضيف واحدة

  (.TINT05, Interview 2014) .للدراسة البيت في الكافي المكان وجود عدم من يشتكون الذين

 يذهب إذ ؛سوريا إلى سهل التنقل أنَّ  إلى تركيا جنوب في السوريون والمعلمون الطالب يشير ذلك إلى وباإلضافة

 أما (.TFG02, FGD TINT04; Interview 2014) العطل في العائالت لزيارة منهم كثير

-الجنوب المدن في ألسرهم المستمر التنقل نتيجة جمة صعوبات يواجهون والشباب األطفال زال فما للتعليم بالنسبة

 .الدراسي العام مراحل مختلف في الطالب قبول ناحية من المدارس على األمر يصعِّب ما وهو ،شرقية

(2014 TINT06, Interview.) لمختلف المستجيبة التعليمية التدخالت تصميم من بد ال ولذلك 

 تركيا. مناطق مختلف في يعيشون الذين السوريين بين والتوقعات الظروف

رينالمه الشباب تعليم على الطلب كياتر  جَّ

معت التي األدلة تشير  الكبير لبالط ارتفاع إلى والمزاولين الخبراء مع والمقابالت التَّركيز مجموعات نقاشات من ج 

رينالمه مجتمع بين التَّعليم أنواع جميع على  في بيرةك اجهود   الدولية المنظمات بدعم الحكومة وتبذل .تركيا في جَّ

 .الطلب ذلك بيةتل

 معاناة بينو ،لهم أفضل مستقبل وتأمين التَّعلم في أطفالهم حق بين ؛التمزق من بحالة يشعرون األمور أولياء لكنَّ 

 غيرهم. رصف من بكثير أفضل األجر مدفوع العمل إيجاد في المراهقين فرصة ألنَّ  ؛العمل على العثور في البالغين

 يالقانون الجانب مشكلة يواجهون سوف العمل، على الحصول من البالغون نتمكَّ  حالة في ذلك، إلى وباإلضافة

 لحصولل بطلب التقدم خاللها من يمكن ،بالسوريين خاصة متماسكة عملية هناك أنَّ  يبدو ذلك ومع ،العمل إذن لتأمين

 من كثير يعمل لذلك ونتيجة (.Group, Crisis International 2014) .بالعمل إذن على

رينالمه الشباب  في المراهقون ويعمل (.TINT01, Interview 2014) .الدراسة من بدال   جَّ

 يف المشاركين الذكور أحد ووصف األحذية. ومصانع والمطاعم والخياطة المالبس وتفصيل الصغيرة المشروعات

 من أعمل بازارال في ؛مقهى وفي بازار في "أعمل :قائال   العمل في يومه (اعام   13) التَّركيز مجموعات نقاش

. التاسعة حتى اصباح   الخامسة الساعة  العمل يف وأستمر البضاعة. تفريغب نبدأ مساء   الخامسة الساعة وفي مساء 

 زالتَّركي مجموعات نقاش في المشاركات إحدى وقالت ساعة." نصف تستغرق التي الغداء وجبة استراحة حتى

 نصف هناك مكثت  " :وقالت ،االستمرار من تتمكن لم لكنها ،للشعر مصففة لدى العمل حاولت إنها (اعام   11)

 ".عودة بال خرجت ثم ما، شيء لشراء سأذهب أنني فأخبرتها ،تهينني كانت لقد بعدها. أحتمل أعد ولم ،ساعة

(2014 TFG2, FGD.)  

 تأتي قد المانح ب"حس أحدهم: يقول مستقر. ثابت بدخل يحظون ال الذين المعلمين كاهل   االقتصادية الحاجات وت ثقل

 ويجعلهم ،الغالب في قلقين المعلمين يجعل ما وهو متتابعة، أشهر ثالثة تتوقف ثم ،ما شهر في المعلمين رواتب

 يكفي ما يوجد ال ذلك إلى وباإلضافة (.TINT06, Interview 2014) ".أخرى وظائف عن يبحثون

 المجتمعات تديرها ،المخيمات خارج مدرسة 12 كهنا عنتاب غازي إقليم وفي عليها. الطلب لتلبية المدارس من

ر   172155 لخدمة المحلية هجَّ TINT10, Interview ;2014 ) .التوطين ذاتي اسوري    ام 

2014g UNHCR.) للصفوف االنتظار قوائم على زالوا ما الطالب من مئات بضع أنَّ  إلى المربون ويشير 

Interviews ) .التمويل إيقاف بسبب المدارس أ غلقت مثال،ال سبيل على وكريخان، كونيا من كل ففي الدنيا.

2014 TINT11, TINT02;.) الالزم التمويل ي تح لم إذا اإلغالق خطر تواجه أنها مدارس عدة وذكرت 

 (.TINT05, TINT04; Interviews 2014) .الجديد الدراسي للعام

 سوق دخولل لتأهيلهم ضرورة هناك المدرسة، إلى بالعودة الراغبين وغير ،بالعمل الملتحقين للسوريين وبالنسبة

 والمهني، فنيال والتدريب التعليم في تبقى الكبرى الثغرة لكنَّ  سوريا. إلى عودتهم عند أم تركيا في سواء   ،العمل

 يقتصر ال فعله عليك يجب "ما تركيا. في يورباأل الخارجي العمل خدمات دائرة عن ممثلون به أفاد ما بحسب وذلك

 ال لبالد.ا في جديدة حياة في للبدء شيء كل تدرب أن عليك بل األكاديميين. أو المهندسين أو األطباء تدريب على

 الحرب، عدب باألطفال يعتنون أناس من لك بد ال االجتماع. علم وفي ،الصيانة وفي ،الري في متخصصين من لك بد

  (.TINT12, Interview 2014) ."إلخ

رين اإلحاح   األكثر الحاجات بين من التدريب مراكز أنَّ  الذكور كينالمشار من كثير ويعتقد  عمر يف الشباب للم هجَّ

 ويمكن هناك. الشخصية الوساطات بفضل للنسيج مصنع في اتدريب   يتلقى أنَّه الذكور المشاركين أحد وذكر الدراسة.
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 للشباب التدريبات تلك مثل لعقد الخاص التجاري القطاع مع ،الشراكات بناء اأيض   ويمكن ،النموذج هذا مد

 يالفن والتدريب التعليم برامج تصميم في الحرص من بد ال ذلك ومع (.TFG03, FGD 2014) .السوريين

 العمل على لالحصو بالضرورة تضمن ولن ،التكلفة مرتفعة تكون أن الممكن من ألنه ؛البيئات تلك مثل في والمهني

 (.TINT14, Interview 2014) .العمل قلسو الواقعية بالحاجات ت ربط لم إن

 الحاسوب ودراسة الحواسيب على الحصول في رغبتهم اعام   11-11 العمرية الفئة في الذكور المشاركون وأظهر

 ،اإلنترنت إلى الدخول من تمكنوا أنَّهم المشاركين جميع وذكر (.TFG02, FGD 2014) .المدرسة في

 قرابة ونويدفع ،جيرانهم مع اإلنترنت خط في ركونتيش وهم بيوتهم. في المحمول الكمبيوتر أجهزة على والحصول

 في مرتين أو مرة اإلنترنت يستخدمون أنَّهم المشاركون وذكر الشهر. في (اأمريكي    ادوالر   11) تركية ليرة 25

 ،ألخبارا طالعةم على يقتصر السبب ذلك عدا استخدامهم وأن ،المنزلية والواجبات بالدراسة تتعلق لغايات ؛اليوم

 دىل المجانية الحاسوبية األمية محو برامج في قوي اهتمام هناك العموم وعلى سوريا. في أقربائهم مع والتواصل

 لتعلم حةالمتا الفرص وندرة ،والمعرفة األساسية المعلومات اتصاالت تقنية ألهمية انظر   ؛العمرية الفئات مختلف

  والمعلومات. االتصال تقنية مهارات

رينالمه الشباب لتمكين التركية اللغة تعلم إلى الحاجة ذكر تكررو  لمؤسساتا في التعليم تلقي من واألطفال جَّ

 في الحق األشخاص منح تقتضي الجيدة والممارسات الدولية القوانين أنَّ  ومع التركية. باللغة تعلم التي التعليمية

رين حاجة تجاوزت فقد األم، بلغتهم الدراسة  لشبابوا لألطفال التعليم إلى الوصول التركية اللغة تعلمل المهجَّ

رينالمه رين مجتمعات بمقدور ليس اوحالي    (.,INEE 2009) .جَّ  ،األمية محو دروس إلى الوصول المهجَّ

 تتبين هنا ومن (.TINT01, Interview 2014) .األتراك للمواطنين ت قدَّم التي اللغة تعلم ودروس

 عن غاب الطالب بعض ألنَّ  انظر   ؛اأيض   التقوية ودروس الخاصة األمية محو برامج رلتوفي القصوى األهمية

TINT01, Interview ) .والكتابة القراءة اآلن نسوا إنهم ويقولون ،متواصلة سنوات ثالث المدرسة

 اإلبقاء مع ،يةرنسالف باللغة التركية اللغة تاست بِدل المحلية المجتمعات تديرها التي السورية المدارس وفي (.2014

TINT06, TINT05; TINT04; Interviews ;2014 ) .أجنبية لغة   اإلنجليزية على

2014 TFG02, FGDs.) 

 البيت. في ةالصعب الظروف نتيجة ؛االستقرار بعدم ويشعرون ،المستمر القلق من والشباب األطفال يعاني ما اوغالب  

 رتوفِّ  ال التي السكنية المباني في واقعة المدارس معظم ألنَّ  ؛وترالت هذا عن للتنفيس محدودة مساحة سوى يوجد وال

 ئجارالست وال ،القريبة المالعب إلى أطفالها أخذ على المادية المقدرة للمدارس وليس للعب. أو لالستراحة ساحات

 .دراسيةال قاعاتال في الفتيات تبقى بينما ،الشوارع إلى األوالد يخرج ما عادة االستراحات وخالل المالعب. تلك

(2014 TFG02, FGD TINT06; Interview.) المدرسية الالمنهجية للنشاطات وبالنسبة، 

 يمكن يثح ؛المفتوحة كالمهرجانات ،الدينية النشاطات من وغيرها ،القرآن دروس في فتنحصر الصيفية تطالوالع  

رين ألطفال   (.TFG02, FGD 2014) .الدينية األناشيد يغنوا أن المهجَّ

 ،أسرتين عم تعيش كانت أنها الطالبات إحدى أخبرتنا" :الطالب على ار  وتوت   اضغوط   بالسكن العائالت تشارك ويمثِّل

 مراكز أحد وأشار (.TINT05, Interview 2014) "!الحمام غير فيه للدراسة امكان   تجد تكن ولم

 ظهرت ،حادة نفسية اضطرابات من يعانون نالذي الطالب مع يتعامل أنه أنقرة في الخاصة الحاجات ذوي األطفال

 ضكالع ،العدواني السلوك أنواع ومختلف ،الهستيري الضحك ونوبات ،األلم نوبات شكل على عليهم أعراضها

 االجتماعية-النفسية التدخالت من كثير يوجد ال الحظ ولسوء (.TINT07, Interview 2014) .مثال  

 وتظن ،هالترفي نشاطات تنفذ الدولية الحكومية غير المنظَّمات معظم ألنَّ  ؛اوأثره نطاقها في محدودة فهي ،والنفسية

ظي   حين في ،االجتماعي-النفسي الدعم نفسها هي أنها  لدعما إلى يحتاجون للصدمة المتعرضين السكان أنَّ  الح 

رين والشباب األطفال نيمكِّ  الذي ،االجتماعي-النَّفسي  ،ةالحاج حسب يقلقهم اوعم به مروا عما الحديث من المهجَّ

 (.TINT11, Interview 2014) .المهنيين النفسية الصحة مختصي إلى يحالوا ثم

رينالمه الشباب تعليم في العرض تركيا  جَّ

 جوانب مختلف إدارة على المنظومة هذه وتعمل ،الخارجية الشئون وزارة بإشراف إدارية منظومة تركيا أسست

رين أزمة  مهمة ،الوزراء لرئيس التابعة ،تركيا في والطوارئ الكوارث إدارة رئاسة إلى ل توأوكِ  السوريين. المهجَّ

 وتزداد الوزراء. رئاسة من المباشر لإلشراف مباشرة تخضع وهي المخيمات. في اإلغاثة جهود جميع تنسيق

 العامة يةالمدير أما وخارجها. المخيمات داخل والثانوي األساسي التعليم قضايا في والتعليم التربية وزارة مشاركة

 بريل/نيسانأ شهر من ابتداء   ،باللجوء المرتبطة القضايا جميع في القيادي الدور تتولى أن في فترض الهجرة إلدارة

 سيةالدرا المنح وتوفر ،الدراسية الرسوم أقربائهم ومجتمعات المغتربين األتراك هيئة رئاسة وتغطي .2111

رينالمه للشباب   الجامعات. في يدرسون الذين السوريين جَّ
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 اإلضافةب ،لألجانب التركية باللغة التعليمية الدورات ويقدم ،أنقرة جامعة في للغات معهد وهو ،تومر اأيض   وهناك

 أنها إلى ويشار ،عنتاب غازي في له تابعة مدرسة تومر مركز ولدى األخرى. اللغات في التعليمية الدورات إلى

 ؛التركية اللغة تعليم دورات الكلية هذه وتقدم .اسوري    اطالب   313 احالي    ديهاول ،عنتاب غازي جامعة مع تعمل

 قيةب "لكنَّ  مخفَّضة. بأسعار ذلكو ،الجامعات في القبول اختبارات في أعلى درجات على الحصول من لتمكينهم

 درجةل ،السوريين على ذاتها المالية الرسوم فيفرضون ؛الكرم بهذا ليست األخرى المدن في تومر مركز فروع

رين من كثير على تصعب   (.TINT Interview17, 2111) ".دفعها المهجَّ

 ضافةباإل ،السوريون فيها يقيم التي المضيفة للمجتمعات والمساعدات الدعم المتحدة األمم منظمات من عدد تقدم

 أكثر تتمكن لم اللحظة، هذه يوف (.3 الملحق في الشاملة القائمة )انظر مختارة مخيمات في محدودة مبادرات إلى

 ودةمحد الوطنية الحكومية غير المنظمات أنَّ ب اعلم   ،السلطات لدى التسجيل من دولية حكومية غير منظَّمة 21 من

 اختبارات جمع في امهم    ادور   عنتاب غازي في الموجودة المؤقتة السورية الحكومة وتؤدي التَّعليم. في النشاط

 ذلك غير يوتول ،الدراسية الكتب وتوزيع ،العامة الثانوية شهادات وإصدار ،وتصحيحها الوريا()البك العامة الثانوية

 تربوية. تعليمية أمور من

 لتعليما هي: ،أنماط لثالثة اوفق   يعملون أنَّهم )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة موظفي أحد وأوضح

 يف والتعليم ،السوري( المحلي المجتمع يديرها التي المدارس في )أي المخيمات خارج والتعليم ،المخيمات في

 المخيمات في السابقة المدارس إنَّ  قائال   وأضاف (TINT Interview18 ,2111) .التركية المدارس

 غير والمنظمات ،السوري المحلي المجتمع يديرها التي المدارس حالة اأيض   وهناك السورية. الدراسية المناهج تتبع

 أما قية.الشر-الجنوبية المنطقة في البلديات وبعض ،الدولية المنظمات من بدعم والمحلية ،منها الدولية الحكومية

رينالمه الوطني التعليم وزارة تدمج أن فهو الثالث النمط  لمناهجا تتبع التي التركية المدارس في السوريين جَّ

  التركية. الدراسية

رينالمه تعليم الوطني التَّعليم ووزارة تركيا في والطوارئ رثالكوا إدارة رئاسة من كل وتشرف  ماتمخي في جَّ

 الدعم (اليونيسف) والطفولة لألمومة المتحدة األمم ومنظمة لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية وتقدم .تركيا

 الحكومية يرغ للمنظمات تسمح ال التركية السلطات أنَّ  بالذكر الجدير ومن .المخيمات في التَّعليم توفير في للحكومة

رينالمه مخيمات في العمل الدولية الحكومية غير للمنظمات وال  وفيرت في إشراكهم عدم يعني وهذا ،تركيا في جَّ

 اطالب   68638 اي  حال   يتلقى تركيا في والطوارئ الكوارث إدارة رئاسة موقع وبحسب .المخيمات في التعليم خدمات

رينالمه مخيمات في دراسية قاعة 851 في 2111 تموز/يوليو 18 من ابدء   التَّعليم اسوري    AFAD ) .تركيا في جَّ

حو . (2111   :مخيم كل في وتقسيماتهم الطالب هؤالء أعداد التالي الجدول يوضِّ

 

 الطالب عدد المجموع المخيمات عدد المدينة

 ينطبق ال 11.112 ١ أضنا

 حضانة( 361) 261.3 11.121 ١ أديامان

 7.611 33.222 ٤ عنتاب غازي

 1.665 11.721 ٥ هاتاي

 1.131 16.627 ١ مرعش قهرمان

 11.165 37.118 ٢ كل س

 ينطبق ال 7.516 ١ ملطية

 مدرسة ال 8.113 ١ ماردين

 2.361 6.151 ١ العثمانية

 مخيمات ٣في 11.156 71.827 ٤ أورفة
   

رينالمه توزيع :1 الجدول  تركيا في الالجئين مخيمات في مدرسيةال العمرية الفئة في جَّ
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رينالمه األطفال من % 61 أنَّ  الوطني التَّعليم وزارة من إيشيك ليمان وأوضح  إجمالي يبلغ )ما المخيمات في جَّ

 .االبتدائي بالتَّعليم ملتحقين تركيا( في والطوارئ الكوارث إدارة رئاسة لبيانات اوفق   األف   711 عدده

(2014 TINT17, Interview.) مللعا أقل فهي لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية تقييمات أما 

 مخيمات في األساسية المدارسب واإلناث( )الذكور لألطفال االلتحاق معدل إنَّ  تقول إذ ؛2113-2112 يالدراس

  (.,2014b UNHCR) .% 61 هو تركيا

 رسةوالمد األساسية والمدرسة المدرسة قبل ما مرحلة من كال    تغطي ثيبح ؛لألرقام رسمية تقسيمات أي يوجد وال

 قبل ما :ينالمرحلت اأساس   يغطي المخيمات في النظامي التعليم أنَّ  أكدت المقابالت لكن ،تركيا مخيمات في الثانوية

 تالمخيما يف الثانوية المدارس وبغياب الثانوي. النظامي التعليم تستثني حين في .األساسي والتعليم ،المدرسة

رينالمه الشباب الالمنهجية والنشاطات المهني التدريب دورات تجتذب  ميعللتَّ ا من الدورات هذه وتقدم السوريين. جَّ

 ،السجاد كةوحيا ،الشعر وتصفيف ،التركية اللغة تعليم دورات فيها بما ،الموضوعات من اواسع   انطاق   النظامي غير

  القرآن: وتالوة

 يف المهني للتَّعليم مراكز عشرة (اليونيسف) والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة بمشاركة فتحنا"

 تفصيل فتاة 12 تتعلم الحالي الوقت وفي .المدارس هذه في التدريب سوري شاب ألف 31 ىوتلقَّ  .المخيمات

 تلك في المنخرطات والفتيات .اليدوية اإلبرة وأعمال والخياطة والحياكة الجاهزة والمالبس المالبس

  (.17TINT Interview, 2014) ".للمال جيد بمصدر ويحظين ،ويبعنها أشياء ينتجن لدوراتا

 .عنتاب غازي في المخيمات" في موجود غير الثانوي "التعليم أنَّ  على المشاركون شدد أخرى، مقابلة وفي

(2014 TINT02, Interview.) 

 عمال دي على "للطفل الصديقة المساعدات" أسست دق )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة وكانت

 في وشابة شاب 7511 من ألكثر والتعليمية والرياضية الترفيهية النشاطات رتويسَّ  ،ومتطوعين مدربين شباب

 ضوي عوِّ  المخيمات. في للشباب صديقة مماثلة مساحات أي يوجد ال لكنه (.,2014b UNHCR) .امخيم   17

 تعمل كما الرسمي. غير المهني والتدريب التعلم بنشاطات الشيء بعض للشباب يقةالصد المساحات هذه غياب

 تلك مثل ربتوفي المخيمات داخل لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية تدعمها التي القائمة المهني التدريب مراكز

رين تقدرا بناء إلى تهدف التي المشروعات استمرارية الدعم هذا وضمن الضرورية. الموارد  وتعزيز ،المهجَّ

 الرجال دمج إلى اأيض   لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية ودعت السابق( )المرجع .أنفسهم على اعتمادهم

رين يستهدف نشاط تأسيس في للمساعدة ؛البرامج تلك مثل في والنِّساء  المخيمات. أحد في الذكور المهجَّ

 يهيةالتوج اإلرشادات )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة أعدَّت التعليم جودة تحسين يتم وحتى

 ومعلمة امعلم   2751 لـ المعلمين لتأهيل تدريبية دورات ون ظِّمت ،2111 الثاني يناير/كانون في التركية باللغة

 حاالت في يملتعلل الدَّولية للشبكة الدنيا التعليم معايير المعلمين تعليم إلى الدورات وهدفت متطوعين. سوريين

 تدريبية دورات اأيض   )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة ونظَّمت (,INEE 2009) ،الطوارئ

 ينمعلم 117 إلى البرنامج ووصل ،وماردين وأورفة أضنا في ،مدارس ست في المضيفة المجتمعات في للمعلمين

 الشهرية المالية الحوافز لتقديم الالزمة التمويالت كذلكو ،للمدارس زمةالال والمواد الكتب ووفرت ،ومعلمة

   (.اأمريكي    ادوالر   151) .السوريين للمعلمين

ظ رينالمه األطفال نسبة أنَّ  ويالح  رينهالم لمجتمعات وبالنسبة منخفضة. المدارس في الملتحقين سوريا من جَّ  جَّ

 ،الدوليةو المحلية الحكومية غير والمنظمات ،البلدياتو ،المحلية المحافظات ت نظِّم تركيا جنوبي في السوريين

 البعض يرى وقد .النظامي غير التعليم وكذلك النظامي، للتعليم نشاطات ،المحلي المجتمع جماعات إلى باإلضافة

 اصةخ ؛استدامة األكثر الحل ذلك أنَّ  أساس على ،الوطنية التعليمية المنظومة في السوريين الطالب دمج بوجوب

ل وضع عن تمخضت السورية األزمة وأنَّ   انتهائها. قبل ستمضي السنوات من كم يعرف أحد وال للتهجير، مطوَّ

 لم حالة في "مستمعين" كانوا ولو حتى ،السوريين الطالب بقبول التزامات يفرض العام القانوني اإلطار أنَّ  ومع

 وذلك ،السوريين األطفال لقبول ممانعة تابعن غازي في الحكومية المدارس بعض أظهرت التركية، اللغة يتقنوا

 فاضطرت ،الحكومية المدارس إحدى في أطفالها تسجيل من تتمكن لم إذ ؛السوريات األمهات إحدى روته ما حسب

 أمام عدي لم وهكذا االستيعابية. طاقتها استنفدت قد لتجدها ،المحلي المجتمع يديرها سورية مدرسة إلى الذهاب إلى

 البيت. في سنة( 12و سنوات 8) أطفالها ترك سوى خيار العائلة

 النظامي ميلعالتَّ  خدمات من كال    )اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة مع والتعليم التربية وزارة وتوفر

Eğitim alkH ) الشعبية التعليمية المراكز في النظامي غير والتعليم ،السورية الدراسية المناهج باتباع
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kezleriMer) التَّعليم وزارة أنشأتها المهني للتدريب مجانية حكومية معاهد هناك وكان المدن. في الموجودة 

 لسورية.ا اإلنسانية األزمة بدء من طويلة مدة قبل ذلكو ،األتراك المواطنين لخدمة ؛المختلفة المحافظات في الوطني

 جامعةب المرتبطة اللغة مدارس تحظى تومر وفي الريف.و الحضر طالل من لكل التركية اللغة تعلم دورات وتقدَّم

 3 قرابة إلى التركية اللغة دورات تومر وقدَّمت التركية. اللغة تعلم على المتزايد للطلب تلبية متزايد اهتمامب أنقرة

  وطالبة. طالب آالف

 ،والتعليم ةالتربي لجنة من المقررة ةالدراسي المناهج إما فيعلم تركيا في المحلية المجتمعات على القائم التَّعليم أما

 ت علَّم ما االب  غ التي ،الليبية الدراسية المناهج أو ،المؤقتة السورية الحكومة في والتعليم التربية وزارة من والمعتمدة

 شرق-جنوب في جللمنه التكميلية اإلسالمية الدراسية الكتب استخدام اأيض   ويشيع عشر. والثاني التاسع الصفين في

 المعلمين: أحد يقول الدراسية. المناهج على رقابية سلطة أي غياب في خاصة ،تركيا

 على ياسةكالس ،الطالب مع مناقشتها يمكننا التي الموضوعات في القيود من لكثير نخضع كنا سوريا في"

 لم لمثال،ا لسبي فعلى .كان اتجاه أي إلى الطالب انتباه توجيه ويمكننا ،أحرار فنحن هنا أما .المثال سبيل

 المتعلقة مسائلال كل الطالب تعليم في الحرية لدينا فنحن اآلن أما قبل، من الدين مناقشة في الحرية لدينا تكن

د الكريم القرآن نعلمهم ذلك إلى وباإلضافة .بالدين 04TINT Interview, ) . 39والتجوي

2014.)40 

 يجب التي الدراسية المناهج أي تحديد عن تجينالنا واللبس المعضلة على للتغلب اطرق   المدارس بعض ووجدت

 دراسية ناهجم بتعليم ؛المشكلة هذه على أنطاكيا في الثانوية الشريعة مدرسة تغلبت المثال، سبيل فعلى اتباعها.

 انتك الذي الشريعة منهج   السورية، التعليم لجنة تقدمه الذي السوري المنهج إلى باإلضافة تعلِّم، فهي متعددة.

TINT05, Interview ) .واإلنجليزية التركية اللغتين إلى باإلضافة ،سوريا في تعلمه الشرعية رسالمدا

 التعليمية امواده وتطبع ،الدراسية الكتب على الخاصة تعديالتها المدارس بعض تطبق ذلك إلى وباإلضافة (.2014

 دانوبل ،وتركيا سورية من خيرية جمعيات أو ،منفردون تجار يمولها السورية المدارس معظم أنَّ ب اعلم   ،وتحررها

  :للمقابالت الخاضعين أحد يقول .العربي الخليج

 أو يالعلمان توجهها: مدرسممة لكل يكون وبذلك ،]...[ ةيالسممياسمم أو األيديولوجية بأجندته مانح كل يأتي "...

 هذه تةالمؤق لسممممموريةا الحكومة في والتعليم التربية وزارة تتولى أن نريد وغيرها. األصمممممولي أو السممممملفي

ها تمارس وأن ،المهمة ية سمممممملطت قاذ األجندات مختلف على الرقاب مدارس إلن مانحين "تالعب" من ال  .ال

(2014 TINT06, Interview.)  

 .علميةال والمؤهالت الكفاءة ذوي غير من المعلمين تعيين يتضمن قد إذ ؛آخر امهم    اتحدي   المشروط التمويل ويمثِّل

(2014 NT02,TI Interview.) 

 الطالب وصول على القدرة زيادة في أثر الحكومة من تفويض بموجب المعدل السوري المنهج لتبني وكان

رينالمه  والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة وتناقش (.,2014b UNHCR) .تركيا في واستدامته للتعليم جَّ

 لدى هاداتالش ومنح ،الدراسي بالتحصيل االعتراف ضيةلق المدى وبعيدة المدى قصيرة حلوال   احالي    )اليونيسف(

 معتمدة،ال الشهادات على للحصول الرسمية لالختبارات التقدمب يتعلق فيما ،2111 عام ففي والتعليم. التربية وزارة

 التربية وزارة تديره الذي السوري البكالوريا الختبار طالب 6511و ،الليبي لالختبار طالب آالف 7 حوالي تقدم

 ومةالحك في والتعليم التربية وزارة المتحانات تقدموا طالب آالف 6 بـ مقارنة ،المؤقتة السورية الحكومة في والتعليم

 ألف 21 يقارب ما هناك ولذلك، (.TINT10, Interview 2014) .2113 عام في المؤقتة السورية

 بتلك االعتراف درجة حول ادائر   زال ما لالجد لكنَّ  ،الدراسية الشهادة على للحصول لالختبارات تقدموا طالب

  الشهادة.

رينالمه الطالب ناحية من أما بها. تعترف السلطات وأي ،بها معترف الشهادات أي حول واضح لبس هناك بل  جَّ

 الحكومة يف والتعليم التربية وزارة عن الصادرة السورية البكالوريا بشهادة التركية الجامعات اعتراف األول همم  فه  

 لجنة لخال من الليبية والتعليم التربية وزارة عن تصدر التي ،الليبية الشهادات ناحية ومن المؤقتة. السورية

 ةحمل من السوريين الطالب حاالت بعض هناك أنَّ  مع ،التركية الحكومة بها تعترف فال ،تركيا في مخصصة

 االعتماد مشكلة وليست (.TFG01, FGD 2014) .الخاصة التركية الجامعات في ق بلوا الليبية العامة الثانوية

                                                 
 .الكريم القرآن تالوة أثناء للنطق الناظمة القواعد مجموعة بالتجويد ي قصد 39
 بل ،نيةوالدي الثقافية المهمة التقاليد من الخاصمممة الدروس خالل من ،الصمممغار لألطفال بالنسمممبة وحفظه القرآن قراءة تعلم 40

 .مالمتقد الديني التعليم تلقي خالل من التالوة مهنة احتراف إلى تقود مهارة هي
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 الشهاداتب االعتراف سبيل في جهودها التَّعليمية السلطات تبذل أن بد ال ولذلك ،البكالوريا مستوى على محصورة

TINT16, Interview ) .والثانوي األساسي النظامي التعليم إلى صولوال لتسهيل ،المعتمدة األجنبية

201.)  

 التربية ةوزار وامتحان ،الليبي االمتحان :امع   امتحانين إلى السوريون الطالب فيها تقدم التي تالحاال بعض وهناك

 يف السورية الحكومة امتحانات إلى الطالب تقدم الحاالت، بعض وفي المؤقتة. السورية الحكومة في والتعليم

 لسوريةا الحكومة في والتعليم التربية وزارة الختبار تقدموا ثم ،السورية الحكومة سيطرة تحت الواقعة المناطق

 مختلف في القبول معايير حول المعلومات وجود ولعدم ،بالشهادة االعتراف بمصير معرفتهم لعدم ؛المؤقتة

 التابع التالي للمنهج المصاحبة السياسية المدلوالت أما (.TINT05, Interview 2014) .الجامعات

 تاراخ أنَّه األمور أولياء أحد ذكر قدو أخرى. مشكلة فهي المؤقتة لسوريةا الحكومة في والتعليم التربية لوزارة

 فهو ،مؤقتةال السورية الحكومة في والتعليم التربية وزارة من شهادة على الحصول لتفادي الليبي الدراسي المنهج

 يركز لمنطقةا في تطرأ قد التي السياسية التغيرات من اوخوف   السياسية". "اللعبة هذه تبعات لتحمل امستعد    ليس

TINT13, Interview ) .تركيا في السوريين لتعليم المقدم الدعم تحييد أهمية على الفاعلين بعض

 أنفسهاب ،الدولية الحكومية غير المنظَّمات ومعظم ،المتحدة األمم منظمات تنأى  الحياد، على للبقاء اوسعي   (.2014

Interview ) .معها الحوار إقامة أو ،المؤقتة السورية الحكومة في والتعليم التربية وزارة مع التنسيق عن

2014 TINT10,.) 

رينالمه الشباب تعليم توفير في ثغرات :تركيا  جَّ

 تونقاشا المزاولين مع أ جريت التي المقابالت وحسب التقرير، هذا أدبيات في الواردة الفجوات معظم تشير

 لمنع يسالرئ السبب تمثل التي ،التركية اللجوء منظومة مسِ ت   التي "المؤقتة "الشخصية إلى ،التَّركيز مجموعات

رينالمه الشباب وصول انتشار  اتفاقية بشأن اتركي أبدتها التي الجغرافية للقيود كان وكذلك للتَّعليم. السوريين جَّ

 ةخط ألي قبل من ي نظر لم ولذلك الدمج. لخيار مستعدة غير البالد جعل في أثر عقود منذ 1651 لعام الالجئين

رين.المه دمج إلى تهدف رين ألطفال شامال   اتعليمي    امشروع   بعد   تركيا ت نشئ لم ولذلك جَّ  غياب فيو وشبابهم. المهجَّ

  كذلك. اإلداري الوضوح يغيب القانوني اإلطار

رينالمه لمجتمعات العامة لإلدارة مخصصة سلطة أي يوجد وال  جابةاالست خطة يروتش المخيمات. خارج المقيمين جَّ

رين االستجابة أنَّ  إلى 2111 لعام السورية اإلقليمية  سةرئا خالل من ،الحكومة تديرها تركيا في السوريين للم هجَّ

 منظمات من وغيرها لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية مع بالتعاون ،تركيا في والطوارئ الكوارث إدارة

 ليةالتشغي والقيادة ،الخارجية الشئون وزارة من لتنسيق تخضع أنهاب ألزمةا إدارة الخطة وتصف المتحدة. األمم

رينالمه مساعدة في تشترك ال ذلك مع التي ،تركيا في والطوارئ الكوارث إدارة لرئاسة  لذلكو المخيمات. خارج جَّ

 لىع الحفاظ في ارةجب اجهود   ،المتحدة األمم منظمات من وغيرها ،لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية بذلت

 السنوات خالل مراعاة هناك يكن لم السبب ولهذا تركيا، في والطوارئ الكوارث إدارة رئاسة مع العالقات حسن

  المخيمات. خارج للسكان التدريجي للنمو األولى الثالث

 ،يسف()اليون الطفولةو لألمومة المتحدة األمم ومنظمة ،والتَّعليم التربية وزارة مع أ جريت التي المقابالت وتشير

رينالمه سحب في تزايد هناك كان هأنَّ  إلى ،األقرباء ومجتمعات ،المغتربين األتراك ورئاسة  وإدخالهم ،السوريين جَّ

 هذا في أكبر ايادي   ق ادور   تتولى والتَّعليم التربية وزارة بدأت المخيمات خارج بالسكان يتعلق وفيما التعليم. قطاع إلى

 اإلضافةب ،الوزارة هذه ضمن للتنسيق واحد خبير سوى التنسيق وحدة في الموظفين من يوجد ال كذل ومع القطاع.

 اعاتاجتم والتعليم التربية وزارة وتنظم ي.ورباأل االتحاد شئون وزارة من منتدبان ومساعدان ،العام األمين إلى

  لالجئين. السامية المتحدة األمم ومفوضية ،)اليونيسف( والطفولة لألمومة المتحدة األمم منظمة مع منتظمة

رينالمه لتعليم متماسكة سياسة غياب يتمثل اوعملي     بأن ملتحقينال الطالب على تشترط التركية المدارس أنَّ  في جَّ

 جموعاتم نقاشات في المشاركين أحد وصف في جاء وكما التركية. السلطات لهم تمنحها تعريفية أرقام لهم تكون

لواي   أن الثانوية المدرسة سن في للطالب ائعالش من :التَّركيز  لمحليةا المجتمعات تديرها التي المدارس في سجَّ

 يارس إقامة إذن تقديم دون ممكن غير االلتحاق ألنَّ  ؛التركية الحكومية المدارس في ليالتسج من بدال   ،السورية

 الحاجة ازدياد وهو ،دبع ي عالج لم أمر ويبقى (.TFG03, TFG02; TFG01; FGD 2014) .المفعول

رينالمه لتعليم الماسة  لحدوديا اإلقليم خارج المحافظات في الثانوية المرحلة في خاصة ،المستويات جميع في جَّ

رينالمه للشباب التعليم توفير في المانعة العوائق أهم ومن تركيا. مع  العائالت لتسجي غياب هي المناطق هذه في جَّ

رة.المه لت   لم ،2111 يوليو/تموز شهر نهاية ومنذ جَّ رين.المه عائالت من % 61 بـ تقدر نسبة من أكثر سجَّ  جَّ

رين للسكان الكامل التَّسجيل ودون  العدد ةمعرف عدم مع ،التعليم لبرامج التخطيط أمام ماثال   التحدي يبقى المهجَّ

رين الحقيقي   المدرسية. العمرية الفئة في للم هجَّ
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 ،العربيةب الناطقين المعلمين من الكافية األعداد وتدريب بتعيين يتعلق مهم تحد   اكهن كان ذلك إلى وباإلضافة

 اغوط  ض التحدي هذا عووض   .التَّعليم على الطلب لتلبية ؛والمدارس المساحات على الحصول ضرورة إلى باإلضافة

 ،يةالسور الدراسية المناهج ماداعت حول المتخذة القرارات بعض هناك وكان التَّعليم. مزودي على تجاهلها يمكن ال

 خطة ىعل العمل إلى والتعليم التربية ووزارة دفعت ما وهي ،األخرى والمالية اللوجستية المشكالت إليها يضاف

رينالمه الشباب إللحاق طموحة  التركية: المدارسب السوريين جَّ

 لتحاقاال من السوريون الطالب نيتمك سوف ال، أم لةمسجَّ  العائالت أكانت سواء ،منتهية شبه االستعدادات

لواي   لم للذين وبالنسبة مدارسنا.ب  عن غنى الف ولينجحوا للتسجيل. اجديد   انظام   لهم ننشئ سوف بعد سجَّ

 شهاداتال غياب وفي التركية. باللغة المتخصصة الدورات نفتح فوس ولذلك التركية. باللغة المعرفة

 التركية المدارس في المقدم التعليم ونمط شهاداتنا. على بناء   دارسبالم االلتحاق سي حدد الثبوتية واألوراق

TINT17, Interview ) .مدارسنا إلى السوريين الطالب استقطاب مأما التحديات من واحد

2014.) 

 ،رينجَّ المه مخيمات في العمل لها ي سمح ال الدولية الحكومية غير والمنظَّمات الحكومية غير المنظمات أنَّ  حين وفي

رينالمه للشباب تعليمية مشروعات المدني المجتمع منظمات من دومحد عدد ينفِّذ  في ةخاص ،اذاتي    المستوطنين جَّ

 األحيان بعض وفي ،معقدة فهي والمحلية الدولية الحكومية غير المنظَّمات مع الحكومية العالقات أما الجنوبية. المدن

 نم امحدود   اعدد   أنَّ  مع ،تركيا مخيمات في العمل الحكومية يرغ للمنظمات المسموح من فليس التوتر. يشوبها

 المخيمات بدخول اإلذن يكن ولم المخيمات. تلك إلى بالدخول امؤخر   لها س مح الدولية الحكومية غير المنظَّمات

 مصلحتها في ينصب بأنَّه تركيا تتصوره ما أساس على بل ،التخصص أو ،الخبرة أو ،االستطاعة أساس على اممنوح  

 الحكومة ورفضت األكراد. مع الماضية الثالثين السنوات خالل المسلَّح النِّزاع تجاه األمن ناحية من ،الوطنية

 أصدرتها تكان التي السابقة السياسية البيانات أساس على معروفة حكومية غير دولية منظمات من طلبات التركية

  ية.ماض سنة عشرين طوال التركية الحكومة سياسات ضد

 لسابقا في عملت قد معينة دولية حكومية غير منظَّمة أي كانت إذا فيما يتمثل ؛بالتسجيل لإلذن آخر معيار وهناك

 اإلنسانية األزمة من الماضية الثالثة السنوات خالل مسجلة تكون أن دون ،محلية حكومية غير منظمة خالل من

 هذا على لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية وأكدت (.TINT18, Interview 2014) .السورية

  بقولها: 2111 السورية اإلقليمية االستجابة خطة في الوضع

 لمتحدة،ا األمم منظمات مباشرة نفذتها التي ،السابقة السورية اإلقليمية االستجابة خطط من النقيض على"

 لضمان ؛والدولية لوطنيةا الحكومية غير المنظمات مع التشارك هي ؛مهمة بخاصية الخطة هذه تتميز

 المنظمات عدد في زيادة هناك كان 2113 عام منتصف ومنذ .المستفيدين من كبير لعدد االستجابة سرعة

رين المساعدات لتوفير والمعتمدة بها المعترف الحكومية غير  التاريخ ذاه وإلى .الحضرية المناطق في للم هجَّ

 النعمت ،الدولية الرحمة وفيالق ،لالجئين الدانماركي مجلسال هما ،حكوميتان غير دوليتان منظمتان هناك

رين لمساعدة تركيا شرقي جنوب في المواقع مختلف في  غير يةدول منظمات ثماني وهناك .السوريين المهجَّ

رينالمه لدعم نشاطاتها توسيع فرص اآلن تستكشف وهي ،تركيا في لتجِّ س   حكومية  باإلضافة ،السوريين جَّ

 مع كثب عن المتحدة األمم منظمات تعمل سوف 2111 عام وفي .المتأثرة المضيفة تالمجتمعا إلى

 لجميع المساعدات تسليم مستوى رفع لضمان ؛معتمدة منظمات من وغيرها ،الحكومية غير المنظمات

رينالمه 18TINT Interview, ) .الحضرية المناطق في يعيشون الذين أولئك خاصة ،جَّ

2014.)  

 يةالدول الحكومية غير المنظَّمات من السورية اإلقليمية االستجابة خطة في جزء أي وجود عدم سبب يفسر وهذا

رينالمه الطالب بمقدور ليس لذلك ونتيجة تركيا. يف مشروعاتها تمويل تناشد التي  لمخيماتا في السوريين جَّ

  المنظمات. من والخبرات التمويالت من االستفادة

 كفايتها، وعدم الموارد نقص مشكلة تأتي عنتاب، غازي في كما ،اذاتي    المستوطنين رينجَّ المه لمجتمعات وبالنسبة

  :قائال   ذلك الحكومية غير الدولية المنظمات إحدى لدى عامل ويوضح

 أننا أعتقد الدولي، المجتمع في كما العموم، وعلى .عنتاب غازي إلى تأتي المساعدات من اكثير   نر   مل ..."

 مما لأق المنطقة تلك إلى المقدمة الخدمات تكون أن كبيرة لصدمة إنها لي، وبالنسبة .تابعن غازي خذلنا

 في نتابع غازي إلى أكثر مساعدات تقديم ينبغي .عنتاب غازي في تقيم التي باألعداد مقارنة ،إليه تحتاج

  (.01TINT Interview, 2014) .التعليم فيها بما ،القطاعات جميع
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رينالمه لتعليم كافية استجابة توفير من تمنع لدرجة ،اجد    محدودة لمواردا أنَّ  يبدو ولذلك  عددهم بلغ نالذي ،للسكان جَّ

 البالد. أنحاء جميع في مليون 1.3

رين حول الرئيس اإلحصائية المعلومات فمصدر  ئوالطوار الكوارث إدارة رئاسة هو تركيا في السوريين المهجَّ

 إدارة ةمؤسس ليست وهي ،المخيمات في إال تركيا في والطوارئ الكوارث إدارة سةرئا تعمل ال ذلك ومع تركيا. في

رين  ؤديت مهمة قضايا هي البيانات ومعالجة التسجيل في والمشكالت المخيمات. خارج اذاتي    المستوطنين للم هجَّ

 في ببيتس ما وهذا والمفصلة، بها الموثوق البيانات غياب المصاعب وتتضمن البيانات. في الفجوات ظهور إلى

 دارةإ رئاسة في البيانات قواعد لدى موجودة المخيمات في السكان وأرقام التخطيط. لمستقبل المشكالت إثارة

 وجدي وال ومفروزة. ومنظمة موقوتة بطريقة لها بيانات أي تعطي ال الرئاسة لكن ،تركيا في والطوارئ الكوارث

 أكثر ناه الوضع ويصبح التعليمي. والمستوى والجنس العمر لىع توزيعها حسب البيانات حول للعموم توضيح

 وريينالس السكان من فكثير ؛التَّسجيل هي المجموعة لهذه الرئيسة والمشكلة المخيمات. خارج السكان مع اتعقيد  

لوا.ي   لم المخيمات خارج يعيشون الذين  سجَّ

رين.المه حماية بخصوص عام قانوني إطار إلى تركيا تفتقر السابق الوصف في جاء وكما  ألجانبا قانون" فإن جَّ

 سوى وجدي ال إذ ؛تركيا في المؤقتة الحماية تحت األشخاص والتزامات حقوق تفاصيل يصف ال "الدولية والحماية

 الرعاية خدمة رتوفي بنجاح منظَّ ي   الذي ،الحكومية المستشفيات في المجاني الطبي للعالج النفاذ يتيح الذي التوجيه

 اربةمق ت طبَّق الحالي الوقت وفي القانوني. العام اإلطار هذا مثل يوجد فال التعليم قطاع ناحية من أما ية.الصح

  :قائال   الحكومية غير المنظمات إحدى لدى مستجيب ذلك ويوضح حدة. على حالة كل مع للتعامل مخصصة

رين األمن قيقة  ح تقدم وال ،التسعينيات في بدأت أنها أعتقد ،مؤقتة حماية هذه ..."  لم ام السوريين للم هجَّ

 ةالحماي تحت سيكونون إنهم يقولون عندما الحال كما ،لها نهائي حد وضع على التركية الحكومة توافق

 ،الجئينل السامية المتحدة األمم مفوضية لدى التسجيل أو ،للجوء بطلب التقدم على قادرون إنهم أو ،المؤقتة

 اإلجراءات تلك إنَّ  ساعت ها القول يمكن مدة بعد الحقوق هذه على حصلوا ما فإذا .موراأل من ذلك وغير

  (.11TINT Interview, 2014) .حقيقة حماية إجراءات

 إلقليميةا االستجابة خطة في مباشرة غير بطريقة الفجوة هذه على لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية وتؤكد

 خالل من ،2111 عام في السوريين على المنطبق القانوني العام طاراإل في النظر يعاد "سوف :2111 السورية

UNHCR ) ".الوزراء مجلس مستوى على ت سن سوف التي ،المؤقتة بالحماية خاصة تعليمات استحداث

3 p. 2014b,.)  

رينالمه تعليم تمس أخرى قضية وهناك  من تختلف التي الدراسية المناهج تعميم وعدم ،التنسيق غياب وهي ؛جَّ

 معلوماتال إلى الوصول غياب من اأساس   تنشأ ،متعددة المتحانات والتقدم ،مختلفة مناهج دراسة فقضية آلخر. واحد

 .الغموض بها يحيط التي المدارسب الطالب التحاق أمام ام حبط   اعنصر   ذاته حد في يمثِّل ما وهو ،والوضوح

(2014 TFG02, FGD.) معظمل الوحيد الرئيس المصدر الفيسبوك ليمثِّ  للمعلومات رسمي مصدر وبغياب 

رينالمه الشباب   (.TFG03, TFG02; FGDs 2014) .لهم الرعاية ومقدمي السوريين جَّ

 بدأت اأنَّه البكالوريا متحاناتال ملتقد  ل وتستعد ،التَّركيز مجموعات نقاشات في مشاركة   (اعام   17) طالبة   وذكرت

 أنَّ  تعلم أن بعد ،الليبي المنهج إلى تحولت الدراسية السنة من أشهر ثالثة عدب لكنَّها ،السوري المنهج بدراسة

 لفهما التَّركيز مجموعات نقاشات في المشاركين لدى يكن ولم الليبية. كالشهادة معتمدة غير السورية الشهادة

 المتاحة لخدماتوا ،التطبيق واجبة والتعليمات ،المعتمدة الشهادات حول خاطئ فهم لديهم كان بل ،الصحيح

 ام على هناك المخيمات، في المعلومات لنشر الجيد بالمستوى ومقارنة (.TFG01, FGD 2014) .للسوريين

 ومن (.,IMC 2014) التركية الحضرية المناطق في المهجرين إلى للوصول العمل من لمزيد حاجة يبدو

رينالمه للشباب األخرى الرئيسة المخاوف  لمناطقا في وإليها المدارس من المواصالت قضية اذاتي    المستوطنين جَّ

 التعليم. خدمات مقدمي إلى النفاذ لضمان المواصالت خدمات لزيادة حاجة فهناك النائية.

 أكثر نم وهم ،اسابق   المجنَّدين لألطفال المستهدفة التعليمية الخدمات في تتمثل ؛تحديدها تم أخرى فجوة وهناك

رين.المه بالشبا بين من المهملة الفئات  ممةمص تدخالت أي يوجد ال التقرير هذا كتابة وقت منال  عِ  حد وعلى جَّ

 يرتش ذلك ومع الظاهرة، لهذه تتطرق التي البحوث في نقص هناك زال وما .اسابق   المجنَّدين األطفال الستهداف

 يعودون ممن والطالب المعلمين بعض فهناك ،اسابق   المجنَّدين األطفال أعداد ارتفاع احتمال إلى والتقرير اإلشاعات

  للذكور: ثانوية مدرسة في المعلمين أحد يقول فيها. للقتال سوريا إلى
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 واوعاد المدرسة الطالب من كثير ترك وقد .بالدهم في يحدث بما مشغول بالهم ألنَّ  ؛هنا يعانون الطالب"

 سنضيع اأنن نعلم ألننا ؛بلدهم لخدمة لهع  فِ  يمكن ما لع  وفِ  ،سوريا إلى العودة على أشجعهم يسِ ف  ن   وأنا .للجهاد

 .الثوري يرالتفك هذا في ركتنش كلنا بل ،هنا الطريقة بهذه يفكر من وحدي ولست   ،الوضع هذا في بقينا ما إذا

 ترك رأشه بضعة وقبل .هائالن وحافز طاقة فلديهم ؛العمر هذا في وهم الشباب هؤالء نوقف أن نستطيع وال

 بعد ،الكتائب مع كهنا القتال في للمشاركة سوريا إلى وعاد ،المدرسة عشر يالحاد الصف طالب أحد

Interview ) .للمساعدة اطلب   إلينا والدته فجاءت ،است شهد قد والده وكان .معلمه مع بسيطة مشادة

2014 ,04TINT.)  

 القضايا جةلمعال المخصص عليمالت وتوفير ،اسابق   المجنَّدين باألطفال يتعلق :األول المشكلة: هذه في جانبان هناك

 التدابير خاذات من بد ال ذلك إلى وباإلضافة المجتمع. في االندماج إعادة تعزيز ضرورة والثاني: .االجتماعية-النفسية

 لذلك. المصاحبة والمخاطر ،سوريا إلى العودة مسألة لمناقشة الالزمة

 الشباب نبي التعليم على الطلب أنَّ  الفجوات هذه نبيِّ ت   التركية، الحكومة تبذلها التي الجهود رغم الخالصة، وفي

رينالمه رينالمه الطالب جميع وصول توحيد القانوني العام اإلطار غياب ويمنع بعد. ت سدَّ  لم سوريا من جَّ  لىإ جَّ

 برجي ما وهو ،الرزق كسب سبل وتأمين ،العمل أذون على الحصول على األمور أولياء قدرة دون ويحول ،التَّعليم

 ،سرهمأل الوحيد الدخل مصدر يصبحون الشباب من فكثير الدراسة. من بدال   بالعمل االلتحاق إلى بدوره الشباب

 هال المسموح الدولية الحكومية غير المنظَّمات عدد محدودية عن وينتج تعليمهم. إكمال في الفرص يفقدون وهكذا

رينالمه مخيمات في العملب  هناك زال ما ذلك، إلى وباإلضافة المخيمات. في لمقدمةا الخدمات كمية انخفاض   جَّ

 ليموالتع التَّعليم خدمات مقدمي إلى للوصول والمواصالت النقدية المساعدة إلى كالحاجة ؛عدة اجتماعية مشكالت

 ضيستعرو الناجحة. النشاطات مستوى وتصعيد ،اللغة على المالئم والتدريب ،الخاصة الحاجات ذوي لألطفال

 للشباب الجودة يذ التعليم توفير في الفعالة المبادرات بعض على الضوء ويسلط ،الحلول التقرير من لتاليا القسم

رينالمه  تركيا. في جَّ

رينالمه الشباب تعليم توفير في الجيدة الممارسات :تركيا  جَّ

رينالمه الشباب تعليم قطاع في الموارد ومحدودية الفجوات رقعة تزايد رغم  بادراتالم بعض تقدم السوريين، جَّ

 المصممين. المثاليين الطامحين يد على الحلول إيجاد بإمكانية أمال   النطاق صغيرة

 لتعليما مراكز الحتضان المباني بعض بسخاء البلديات بعض رتوفَّ  الدراسية المباني من يكفي ما غياب وفي

 هذا يف جيدة ممارسة كونيا في السورية ةالمدرس في المعلمين أحد وذكر فيها. المعلمين رواتب وغطت ،السورية

  التمويل(: لتوقف المدرسة إغالق )قبل .السياق

 هوو ،المانحين أحد فيغطيها الرواتب بقية أما ،الرواتب بعض توغطَّ  ،البناء المحلية الحكومة منحتنا"

ا، متدنية الرواتب كانت .السعودية زيد مؤسسة ننا لم درجةل جد    .لكفاءةا أساس على لمينالمع اختيار من تمكِّ

 المانح أما .الشهر في (أمريكي دوالر 111) تركية ليرة 811 بحدود البلدية تعطيها التي الرواتب كانت فقد

02TINT Interview, ) (أمريكي دوالر 311) تركية ليرة 611 يصرف فكان الخاص

2014.)  

ثِّ  لو وفيما ،تجاهلها يمكن ال كبيرة جهود هي التعليم مقدمي مساحة توسيع في المبذولة الجهود هذه وجميع  أثرها قو 

 المراكز. ذهه لمثل التمويالت من مزيد على الحصول ذلك يعني فربما ،المحتملين المانحين إلى وأ علم ،اجيد   اتوثيق  

 م.التعلي جودة لتعزيز الخبرة ذوي من المعلمين تعيين من نيمكِّ  ما الرواتب في محتملة زيادة ذلك وسيتيح

 من المقارنة مصدمته فبعضهم تركيا، في اآلن ويعلمون ،قبل من سوريا في يعملون كانوا الذين للمعلمين وبالنسبة

  التركية: التعليمية المنظومة ضمن الفكر حركية ناحية

 المناهج خالل من األطفال أدمغة غسل وهو ،امحدد   الهدف كان سوريا، في كنا عندما ،المدرسة في"

 موجهة لتعليميةا السياسة تكن لم بل .الحاكم البعث حزب في والتعليم التربية مكتب يعدها كان التي الدراسية

 أكبر قدرب فنتمتع تركيا في هنا أما .تعليمية أو أخالقية أهداف أي إلى االلتفات دون ،األطفال أدمغة غسلل إال

  (.02TINT Interview, 2014) .الحرية من

 ونالمشارك ذكر السورية، الجامعات في المقدمة وتلك ،عنتاب غازي جامعة في لمقدما التعليم جودة بين ومقارنة

 عن ويعبرون ،ومحترمون محترفونو مهنيون العموم على الجامعة أساتذة أنَّ  التَّركيز مجموعات نقاشات في

 ناحية من بكثير أفضل عنتاب غازي جامعة في والتعليم الدراسية المقررات وكذلك السوريين. الطالب مع تعاطفهم
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TFG01; FGDs ) .فيها العالي تعليمهم الطالب بعض بدأ التي ،السورية الجامعات مقررات من الجودة

2014 TFG03,.) ة منافع الفكر لحرية الكبير التعرض يجلب أن الممكن ومن  دهموجو أثناء الطالب على جمَّ

  سوريا. إلى عودتهم وبعد ،تركيا في

 يم،التعل إلى الوصول دون تحول التي وتكاليفها المواصالت مشكلة اوتكرار   امرار   ظهرت التي المشكالت ومن

 ناكه المثال، سبيل فعلى مواردها. محدودية رغم المشكلة تلك حل في المبادرة البلديات بعض تولت أخرى ومرة

  ة:المدرس هذه في المعلمين أحد يقول ذلك عنو ،المواصالت تكاليف دفع في تساهم أنطاكيا في المدارس بعض

 شهر كل في حافلة 12 وهناك هنا، مرتفعة أجورها فالحافالت .امجان   والمواصالت التَّعليم لنا تقدم إنها ..."

 أمريكي دوالر ألف 71 إلى 61 يعني وهذا .منها لكل (أمريكي دوالر 611) تركية ليرة 1311 بكلفة

 مخاطبة منَّا ويطلب ،المواصالت رسوم من بالتذمر المانح وبدأ .اجد    ضخم مبلغ وهو ،الواحد العام في

 يرفكث ، األمور أولياء من الطب هذا تبعات نعرف لكننا العبء، هذا تحمل هذا في للمشاركة األمور أولياء

 .المدرسة إلى أطفالهم إرسال عن التوقف إلى الحال بهم يصل قد بل الرسوم، دفع سيؤجل منهم

(2014 ,05TINT Interview.)  

 خياران: أمامها كان صديقاتها إحدى أنَّ  التَّركيز مجموعات نقاشات في المشاركة الرعاية مقدمات إحدى كرتوذ

FGD ) .المدرسة إلى ابنها إرسال إيقاف إلى فاضطرت ،المواصالت ثمن تدفع أو ،طفلها تطعم أن إما

2014 TFG02,.) 

 األكاديمية المهارات بالمعارف الطالب وتزويد ،الدولي اونالتع وتعزيز ،البديلة التَّعليمية البرامج لتوفير اوسعي  

 اشتركت .نمحترفي مهنيين بوصفهم اليومية حياتهم في أو ،ديارهم إلى عودتهم عند استخدامها يمكنهم التي ،والعملية

 بلطالل وصيفية شتوية دورات تنفيذ في الجهتان وتتعاون ،عنتاب غازي جامعة مع الحكومية غير سبارك منظمة

 من اواحد   وتغطي ،أسابيع ثالثة على يزيد ال ما تستمر فيها دورة كل (اعام   35-18 العمرية )الفئة .السوريين

 ،النتقاليةا للمرحلة التطبيقية والبحوث ،المحلي االقتصادي واإلنماء ،والتخطيط ،اإلعمار إعادة التالية: الموضوعات

 التواصل ككذلو ،المجتمعات تلك في الريادية المشروعات وتأسيس ،زاعبالنِّ  المتأثرة المجتمعات في المنافع وإدارة

 وفي ،محليون وسوريون دوليون أساتذة بالمشاركة ويعلِّمها الدورات ويجهز .فيها الشبابي

 (.TINT05, Interview 2014) .المنفى

 أموال نقطاعا لمشكلة اتفادي   ؛الذاتي االكتفاء تحقيق إلى الدولية الحكومية غير المنظمات تسعى االستدامة ولضمان

 يغطي هوو ،منها واحد والتعليم االجتماعي-النفسي للدعم أجيال ومركز البعيد. المدى على تخفيضها أو ،المانحين

: إلى المعلمين أحد وأشار والقرطاسية. والمواصالت واللوازم بالتَّعليم المتعلقة التكاليف جميع   أنَّ

 ا.وزوجه المديرة في متمثلة ،اإلدارة من الخاص دعمه على ويحصل ،منظمة أو كيان بأي يرتبط ال المركز

 .رواتبنا نتسلم لم شهرين منذ لكننا ،العمل من شهرين أول المال تلقينا قدف التعليمي للكادر بالنسبة أما

(2014 TINT07, Interview.) 

 في راغبون همف التعليم، في كبيرة بخبرة ظونيح ال تركيا جنوبي السورية المدارس في السوريين المعلمين أنَّ  وبما

 المعلمين بتدري مسئولية السوريين المعلمين من مجموعة تولت الحاجة لتلك واستجابة التعليمية. مهاراتهم تحسين

 في هنا دت عق التي للتدريبات ممتنون "نحن :قائال   المبادرة هذه أهمية المعلمين أحد وأوضح المتطوعين. السوريين

 علمينالم من طيبة مجموعة إنها مباشرة. معلمنا نرسل فسوف التدريب عن خبر أي نعرف عندماو ،بانتظام ياأنطاك

  (.TINT07, Interview 2014) التدريبات" تلك ونقدمسي الذين وهم ،الخبرة ذوي من السوريين

ع الحجم صغيرة المبادرات هذه مستوى تصعيد الممكن ومن  هذاو ،التعليم جودة على التحسينات من مزيد لوض 

رين.المه ملتعلي منسقة متماسكة إستراتيجيات لتأسيس الصغرى السياسات في وتغييرات المناصرة سيتطلب  جَّ
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 والتوصيات الخاتمة .5

 األردن
 والشباب لاألطفا أعداد استيعاب على قادرة غير فهي ؛كبير بشكل رقةاغ األردن في الحكومية ميةيالتعل المنظومات

رالمه  من المساحات توسيع وال ،الحكومية للمدارس المجاني الوصول يكن ولم المدرسية. العمرية الفئة في ينجَّ

 في يرالتأخ يؤدي كما الطلب. حسب الرسمية التعليمية الخدمات توفير على قادرينِ  ،الفترتين منظومات خالل

 لمدارس.ا خارج الشباب بقاء إطالة إلى ةاألردني والسلطات لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية لدى التسجيل

رالمه تواجه التسجيل بعد وحتى  مدة اتركه ألنه ؛بالمدرسة لاللتحاق أهليته عدم أو ،الصفوف اكتظاظ مشكلة جَّ

 نم األشخاص من اكثير   منع الذي األمر وهو ،الحقيقي صفه من أقل صف في يوضع أن يكره ألنه و/أو ،طويلة

رينالمه الشباب بعض االقتصادي الحرمان يمنح أخرى جهة ومن .نظاميال التعليم إلى الوصول  لىإ العودة من جَّ

 يدفع افيإض عائق فهي ،واللوازم المواصالت كأجور ،بالتعليم المرتبطة التكاليف وكذلك التعليم. في المشاركة

 في جعلهمي الذي ،الرسمي يرغ القطاع في فيعملون ،لعائالتهم العيش لقمة لتوفير العمل إلى األشخاص من اكثير  

 واالنسحاب القنوط عالمات إلى األردن مخيمات في أ جريت التي الدراسات وتشير .لالستغالل فريسة   النهاية

رينالمه الشباب بين األمل فقدان من بعضو ،االجتماعي  على ادرينق غير منهم كثير الذينو ،المنسيين السوريين جَّ

  العمل. على وال ،الدراسة

 األخيرة اتالتوجه من كثير تميل فقد للطرق. مفترق إلى السورية لألزمة الدولية اإلنسانية االستجابة وصلت لقد

سة والموارد التمويالت تحويل إلى رينالمه تعليم الستجابة المكرَّ  لخدماتا استطاعة على ستؤثر لهذا وكنتيجة ،جَّ

رينالمه أعداد انخفضت أوال   المقدمة.  2113 منتصف في اليوم في شخص ألف من اكثير   األردن إلى الوافدين جَّ

رين االستجابة لخطط الديمغرافية اإلسقاطات أن ثبت وعليه .2111 صيف في اليوم في 111 من أقل إلى  للم هجَّ

 كان المثال، سبيل على ،2113 عام منتصف ففي ؛فيها امبالغ   تكان لالجئين السامية المتحدة األمم مفوضية لدى

رين عدد يصل أن وقعالمت من ر مليون إلى 2113 عام أواخر في المهجَّ  على الحقيقي العدد يزد لم حين في ،م هجَّ

ر ألف 811 فتتوقع لالستجابة الحالية الخطة أما .األف   575  ذلك ومع ،2111 األول ديسمبر/كانون حلول مع م هجَّ

 العدد. ذلك إلى الوصول في شك هناك

رينالمه بإدارة المتعلقة التحديات أنَّ  على المانحة البلدان معظم تتفق حين في لذلك، اوتبع    في بيرةك السوريين جَّ

 في يرالتغي أمام المجال يتيح ما وهو االستقرار، على أوشك الوضع أن إلى نفسه الوقت في يشيرون فهم ،األردن

 عدم ةمشكل من يعاني الذي بنانل في كما ،أكثر تحديات تشهد التي األخرى البلدان نحو والتمويالت األولويات

 عزيزت إلى الهادفة ،األمد بعيدةال البرامج إلى قبل ذي من أكثر ت عزى أن المانحين ألموال هنا من ويمكن االستقرار.

 فقد لذلكو الدولية، المساعدات نقيضي بين الواقع الطيف يمثِّل التعليمف ذلك ومع اإلنماء. إلى اإلغاثة من االنتقال

 المتحدة ألمما منظمة بذلت ذلك، إلى وباإلضافة التمويل. في الهائلة التخفيضات عن منأى في المساعدات تلك تكون

 لدولةل الوطنية األردنية الخطة لتوحوَّ  ،الضياع" بجيل نسمح "لن حملة في اجهود   )اليونيسف( والطفولة لألمومة

 لىإ يشيران الجهدان وكال ،الشخصية والنظافة ،صحاحواإل ،الماء وقطاع ،التَّعليم إلى االستثمارية موازناتها أهم

  (.,MOPIC 2014) .األردنية األجندة في التَّعليم به يتمتع الذي الوضع إبراز

ف سوف وما .انطاق   األوسع االقتصادية-واالجتماعية السياسية السياقات خارج التَّعليم إلى ي نظ ر أالَّ  المهم ومن  يعرِّ

رينالمه لشبابا تعليم مستقبل اأساس   رالمه صفة بشأن الحكومة تتخذها التي القرارات هو األردن في جَّ  السوريين ينجَّ

 لتوظيفا إلى بالوصول أوال   القرارات هذه ترتبط االقتصادي-االجتماعي المجال وفي والبعيد. المتوسط المدى على

رينالمه تحويل التعليم من ي قصد هل :المطاف نهاية وفي المحلي. العمل سوق في  ماهرة يرغ عمالة إلى السوريين جَّ

رون يكون أن يمكن درجة أي وإلى الرسمي؟ غير العمل سوق في تعمل  األردني االقتصاد على فائدة ذوي المهجَّ

ر المجتمعين بين الدمج عدم مقاربة ات بعت ما وإذا 41المضيف؟ المجتمع مصالح على التأثير دون  والمضيف المهجَّ

رين االقتصادي النشاط تواءاح البدائل: فإن رينالمه مخيمات في للم هجَّ رينالمه "تصدير" وتعزيز ،جَّ  لسوريينا جَّ

  وراءه؟ وما العربي العالم في العمل على طلب فيها التي االقتصاديات نحو

                                                 
ا مستقلون اقتصاديون بدأ 41 ش   واالقتصاد العمل سوق على السوريين أثر حول ،2113 صيف منذ اآلن حتى واستمر ،نقا

 المحفظات في البطالة معدالت وارتفاع ،األجور إغراق) لألزمة السمممممملبية الجوانب على الحكومة أصممممممرت حين وفي .كله

ا، األكثر الشممممممالية  ،رينالمهجَّ  ألزمة اإليجابية الجوانب على االقتصممممماديين من كثير أكد (خإل اإلسمممممكان أجور وارتفاع تأثر 

ا فيها االقتصادي النشاط كان التي المناطق في خاصة  .السابق في راكد 
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 لبنان
رينالمه من األكبر العدد لبنان يستضيف  زالت وما التقرير، هذا كتابة وقت الف  أ 112و امليون   بلغ فقد ،سوريا من جَّ

 من كبيرة أعداد هناك زالت وما كبيرة. ضغوط تحت ترزح اإلغاثة وجهود لبنان في الوطنية التعليم منظومة

رين  رالفق ويجبر االجتماعية. الخدمات من ذلك وغير ،التَّعليم إلى وصولهم يمنع ما وهو ،مسجلين غير المهجَّ

رينالمه عائالت  ثيرك وجود ومع العمل. إلى والشباب األطفال إرسال على ،لبنان في البقاع منطقة في خاصة ،جَّ

رينالمه الشباب من  ي حرم لخدماتا توفير مستوى وعلى محدودة. بالتَّعليم االلتحاق إلعادة الفرصة تبقى العمل في جَّ

رونالمه الشباب  سومكالر ،األخرى واألمور المدرسة يخص فيما المبذولة النفقات ارتفاع نتيجة ؛التَّعليم من جَّ

 العوائق ىعل التغلب في األمور أولياء تساعد التي التدخالت ضرورة تظهر وهنا والمواصالت. والكتب والقرطاسية

 التَّعليم. أمام المالية

 بالطال من مزيد وإلحاق ،الجديدة المدارس بناء على والتشجيع ،المغلقة المدارس لفتح كبيرة جهود ب ذلت وقد

 16 لىع الرسمية الثانوية بالمدارس الملتحقين عدد يزد لم ذلك ومع ،الفترتين منظومة خالل من بها، السوريين

% (2013 ILO,.) الجودة. ناحية من لبنان في الحكومية المدارس في والمرافق الخدمات تختلف ذلك ومع 

 ،ارسالمد في موجودة غير ةاألساسي المرافق أنَّ  إلى الميدانية والبحوث السابقة المعلومات جمع تقارير وتشير

 بناء ضرورة التَّركيز مجموعات نقاشات أوضحت ذلك إلى وباإلضافة المستقرة. والكهرباء ،الجاري كالماء

 المعلمين بين الحماية ومشكالت ،لألطفال اإلساءة بشأن الوعي ورفع ،المدارس في وتنفيذها األطفال حماية سياسات

  والمديرين.

 اجاتح بحس   نفسه تكييف على وقادر ،نرِ م   أنه اعتبار على لبنان في الكبيرة القدرة الخاص القطاع ويمتلك

 وتغطية ،انلبن في الخاصة المدارس في الثانية فترةال نظام وتمويل تصميم والفعالة المجدية الحلول ومن األطفال.

رينالمه والمراهقين األطفال من آالف إللحاق ؛بها الصلة ذات النفقات جميع  الحلول أهم ومن المدارس. في جَّ

 رينجَّ المه الشباب لحاجات المخصصة البرامج لتصميم اللبنانية المهني التدريب معاهد مع المشاركة   المقترحة

 الحلول وتتضمن والمانحون. المملون يغطيها أن يمكن ة،قليل رسوم مقابل بالمدارس إلحاقهم ثم ،المعيشية وظروفهم

 للشباب الكليةو الجزئية الدراسية المنح لتوفير اللبناني والعالي المهني الت عليم مؤسسات عم الشراكة األخرى الممكنة

رينالمه  دخالإل النظامي غير التعليم توفر التي الحكومية غير المنظمات مع والشراكة والموهوبين المميزين جَّ

  مراكزها. في ذلك( على القدرة عند )والرسمي الرسمي غير المهني التدريب

  العراق كردستان إقليم/العراق شمال

 الشباب عليمت غياب قلب وفي التحديات. من اكثير   العراق كردستان العراق/إقليم شمال في الثانوي التَّعليم يواجه

رينالمه  ،لمخيماتا بيئات في الثانوية المدارس وتغيب ،التمويل يغيب العراق كردستان العراق/إقليم شمال في جَّ

 لىإ تفتقر الدراسية والفصول ،تتأخر وقد ،دفعها يمكن ال المعلمين ورواتب سواء. حد على اتالمخيم وخارج

 .ويهدده للخطر، والتعلم التعليم جودة إلى الوصول يعرض أن الوضع هذا شأن ومن األساسية. المرافق

(2014 KINT07, Interview.) رونالمه الشباب عبَّر وقد  لمشاركةل الحافز وفقدانهم يأسهم عن جَّ

 يد.الج العمل أو ،المستقبلية الدراسة فرصة على الحصول آفاق تالشي ضوء على ،والتدريب التعليم في

رينالمه الشباب تعليم جودة تهدد خطيرة أخرى مسألة وهناك  مثلوتت ،العراق كردستان العراق/إقليم شمال في جَّ

رونهالم الشباب ويحتاج التعليم. ولغة الدراسي المنهج مشكلة في  تمثل ال التي العربية المدارس من مزيد إلى جَّ

 تيال اللغة وهي ،الكردية تعلم في السوريون األكراد الشباب يعاني كما المتاحة. المدارس من % 1 من أكثر احالي   

 بينت يزالترك حلقات نقاشات خالل ومن .قبل   من الدراسية القاعات في يستخدموها لم لكنهم منازلهم، في استخدموها

  الدراسية. القاعة في معنى يذ تعلم إلى الوصول عمن   ارئيس   عامال   لمثَّ  العربية باللغة التعليم غياب أنَّ 

 يلالتحص واعتماد ،التعليمية الشهادات إلصدار الالزمة المنظومات استحداث يجب المنهج، اختيار يخص وفيما

 ربةالض بمنزلة ذلك فكان الدراسي. بتحصيلهم افاعتر أي دون الشباب الخريجون ي ترك سوف وإال ،الدراسي

KINT12, Interview ) .لهم إتاحته عند والتدريب بالمدرسة االلتحاق من الشباب منعت التي القاضية

 لمجا في العاملة الدولية المنظمات من عدد العراق كردستان العراق/إقليم شمال في هناك العموم وعلى (.2014

ز أن يجب وماتالمنظ لكنَّ  ،التَّعليم  عليمالتَّ  إلى الشباب وصول لتضمن توسَّع أن ويجب ،كبيرة درجة إلى تعزَّ

 إمكاناتهم. لتحقيق والتدريب

 العراق كردستان العراق/إقليم شمال في المدارس كانت 2111 أغسطس/آب في التقرير هذا كتابة وقت وفي

 يشويع العراق. من الشمالية المناطق في واالضطهاد العنف من الفارين ازحينالنَّ  إليواء مؤقتة مالجئ مت ستخد  

 الحي في 11و ،إربيل في 21و ،السليمانية في مدرسة 51و ،دهوك في مدرسة 711 في اآلن اداخلي    النَّازحون
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 صبفر ذلك يبشر وال وكويسنجاق(. وخبات )سوران األخرى األقضية مختلف في مدارس 6و ،إربيل في المسيحي

رين للشباب أكاديمية  اتصال) التالي الدراسي العام في العراق كردستان العراق/إقليم شمال في والنَّازحين المهجَّ

 21 اق،العر كردستان العراق/إقليم شمال في والتعليم التربية لوزارة العام المدير سورشي، يوسف د. شخصي،

  (.2111 أغسطس/آب

 ،العراق ردستانك العراق/إقليم شمال في الموارد في حاد نقص من تعاني الشباب لتعليم التحتية البنى فإن الواقع وفي

 من بد وال ،التعليمية المبادرات تحقيق سبيل في والموارد التمويل لزيادة ماسة والحاجة متزايدة. ضغوطل وتتعرض

 .اديث  ح الواصلين اداخلي    النَّازحين والطالب ،اداخلي    للنَّازحين البديلة اإلسكانات إليجاد الجهود بذل

 تركيا

 الحضرية بيئاتال في نظرائهم لدى عليه هو مما أكبر بأنه تركيا في المخيمات في للشباب التعليم إلى الوصول يتسم

 طالب أجل نم للتعليم اتنسيق   أكثر إستراتيجية تقديم ضرورة إلى التفاوت هذا ويشير المخيمات. خارج والريفية

رينالمه  الطالب يةأغلب يتمكن ال اللغوية، العوائق وبسبب والريفية. الحضرية ناطقالم في اذاتي    المستوطنين جَّ

رين  لىع اعتادوا ألنهم انظر   ؛تركيا في الحكومية المدارس إلى الوصول من تركيا مخيمات خارج المقيمين المهجَّ

 التي المحلي المجتمع على المبنية التعليمية بالمبادرات االلتحاق منهم كثير يختار لذلك، ونتيجة العربية. باللغة التَّعلم

 ألي خضعي وال ،له الناظمة واللوائح التعليمات إلى يفتقر التعليمي النظام ذلك لكن السوريون. المعلمون يديرها

 يمكن ال ماتالتقيي هذه وبغياب المحلية. المجتمعات تدريها التي المدارس عن المسئولة التَّعليمية السلطات من رقابة

  لتَّعليم.ا جودة ضمان

رينالمه تعليم جودة على امؤثر   آخر عامال   ،اعتماد من عليه ينطوي وما ،المنهج اختيار يمثل كما  تركيا. في جَّ

 ،لسوريةا المعارضة ومناهج ،والسورية التركية المناهج دراسة بين يتذبذبون الطالب أنَّ  الميدانية البحوث وأثبتت

 اللغة وعلى ال، أم بدراساتهم شهادات إصدار يمكن كان إذا ما على العادة في قراراهم ويعتمد .الليبية والمناهج

 واالعتماد التعليم منظومات لتحسين التنسيق وتعزيز المعايير وتوحيد التنظيم إدخال من بد وال التعليم. في المستخدمة

رينالمه للطالب  أن من بدال   ،الطالب لحاجات بالمستجي التعليم تقديمل ايض  أ الرعاية إيالء وينبغي تركيا. في جَّ

 المانحين. شروط   همالمح   نتعيِّ 

 عن بفحس منهم اكثير   يوقف ال وهذا ،التركية اللغة في الالزمة المهارة إلى السوريون والشباب األطفال يفتقر

 من دمزي تقدير من إذن بد فال المجتمع. في اندماجهم عملية اأيض   يعيق بل ،العام التعليم منظومة إلى الوصول

 المال رأس زتعزي سبيل في ،المضيف التركي المجتمع مع السوري المحلي المجتمع تجمع أن يمكنها التي التدخالت

رينالمه مجتمع بين المتزايدة التوترات ومكافحة ،االجتماعي  دخالتالت تنفيذ من بد وال المضيف. والمجتمع جَّ

 ،اسابق   المجندون واألطفال ،اإلعاقة ذوي األطفال ومنها ،لإلهمال اتعرض   األكثر الفئات الستهداف الخاصة

 ذهه تقديم من بد فال حادة، اجتماعية-نفسية مشكالت من يعانون ممن ،النفسية للصدمات المعرضون واألطفال

رين مجتمعات جميع في التدخالت  الحكومة مستوى على الشعبية القاعدة مبادرات تعمل حين وفي تركيا. في المهجَّ

 التعليمو ،اللغة تعلم ودورات ،التعليم تكاليف تغطية في القائمة الفجوات مواجهة بغية ؛المدني والمجتمع يةالمحل

رينالمه حاجات لتلبية الموارد من مزيد إلى تركيا تحتاج النظامي، وغير النظامي  التعليم. من جَّ

 وجه على لكذ وينطبق يدرسون، وال عملوني تركيا في الشباب من اكثير   أنَّ  ثابت بشكل واألدبيات البحوث وتبين

 الحاجات بيةلتل العمل الشباب بعض يختار حين وفي تركيا. في المخيمات خارج والشابات الشباب على الخصوص

 دون للعائالت يمكن وال المفعول. سارية إقامة أذون على توافرهم عدم بسبب التعليم من ي حرم من هناكف المادية،

 وحبوض المعلومات هذه وصول عدم ي الحظ ذلك ومع الحكومية، المدارس في أطفالها تسجيل رسمية قانونية صفة

رينالمه مجتمعات إلى  حاقلاللت شرط ا بوصفه لإلقامة أذون على الحصول بضرورة يعرفون ال إذ ؛تركيا في جَّ

 المدرسي. مالتعلي نع إقصائهم على الشباب يجبر وقد ،اللبس من انوع   بدوره هذا ويسبب بالمدارس.

رين،المه للشباب التعليمية الحاجة نمو ومع  ركيةالت المخيمات أبواب تفتح أن الحكومة من ذلك يتطلب ربما جَّ

 لتركيةا الحكومة سماح بشأن ،امؤخر   المتخذة الخطوة في وإنَّ  الخدمات. توفير في لتساعد الحكومية غير للمنظمات

 مخيمات يف للشباب التعليم توفير بزيادة خير بشرىل   ،المخيمات ىإل الدخول من الحكومية غير المنظمات لبعض

رينالمه  تركيا. مخيمات في جَّ
 

 العامة التوصيات

 بابالشمممممم بالتحاق ولالحتفاظ ،العاملين الشممممممباب لتدريب ومجانية اجيد   مبنية برامج تصممممممميم •

 .األجر وعةمدف أفضل وظائف على الحصول من وتمكينهم ،المهني أدائهم وتعزيز ،بالتعليم

رينالمه الشباب لدمج مصممة تكون بحيث ؛ودعمها التعليم برامج مناصرة •   .العمل في جَّ
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 ،امؤخر   منها تسربوا ممن أو المدرسة، من التسرب لخطر المعرضين  42المراهقين تحديد •

  .التَّعليم عن البديلة والخيارات ،األكاديمي والدعم المناسبة باالستشارات وتزويدهم

 توفر يالت ،الرزق كسب سبل تعليم ومراكز ،والمهني الفني والتدريب التعليم اكزمر تأسيس •

 ،العمل بسوق ربطها يمكن والتي ،المهارات تتطلب التي الوظائف حول عالموسَّ  التدريب

 .سوريا إلى العودة بعد استخدامها يمكن التي ،المناسبة القانونية واألطر

 الخاص القطاع مع بالتعاون ،سوريا من للشباب نيالميدا والتدريب االمتهان خطط تأسيس •

 .المعنية الحكومية والهيئات

 .المحلي المجتمع ومعلمي السوريين للمعلمين المعلمين تأهيل برامج من مزيد افتتاح •

 من اعام   25-12 العمرية الفئة تستهدف التي والمتعمقة المستفيضة البحوث من مزيد إجراء •

رينالمه  صميمولت ،والحاجات التحديات على وللوقوف ،المعيشية ظروفهم همف  و تحليل بغية   ؛جَّ

  .لها اوفق   التعليمي الدعم خطط

 للطالب التعليم ومواد والقرطاسية والكتب المواصالت وأجور الدراسية الرسوم توفير •

رينالمه  .المالية العوائق على التغلب في لمساعدتهم الحضرية المجتمعات في جَّ

 من كبيرة دادأع استيعاب تستطيع التي ،الهيكلي النظامي غير التعليم برامج يرتطو وتمويل دعم •

رينالمه والشباب األطفال  .الريفية ناطقمال في جَّ

 .القدرة وتوسيع ،التعليمية الموارد وزيادة أكثر، مدارس لبناء المنطقة في الحكومات دعم •

 ميةيلالتع البرامج أو ،اإلنترنت على الدورات مثل ،فتراضياال الذاتي التعليم أدوات توسيع •

  .التلفزيونية
  

                                                 
ا األكثر المراهقون 42  األسر إلى ينتمون الذين أو ،يعملون الذي أو ،الدراسي صفهم مستوى يكبرون الذين هم للخطر تعرض 

 ،يةاألساس الحلقة من األخيرة السنة في هم الذين أو ،المدرسة عن بعيدة مسافة على يعيشون الذين أو ،حظ  ا واألقل المهمشة

 .الفتيات منهم األخص وعلى
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http://www.raspberrypi.org/unicef-educate-syrian-children-in-lebanon/#unicef-educate-syrian-children-in-lebanon
http://www.raspberrypi.org/unicef-educate-syrian-children-in-lebanon/#unicef-educate-syrian-children-in-lebanon
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http://www.unrwa.org/prs-jordan
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7. Annex 
 

Annex 1: Interviews 
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Annex 2: Focus group discussions 
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Annex 3: Refugee youth education providers, by country 
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Annex 4: Non-formal education types: Lebanon 
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 أسفاري مؤسسة ةللتنمي سعيد مؤسسة فيتول مؤسسة

 الالجئين دراسات مركز

 بأكسفورد الدولية التنمية قسم

 أكسفورد جامعة

 : 44+ (0) 186528270 الهاتف

 : 44+ (0) 186528270 فاكس

  اإللكتروني: البريد

 
 


