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التعليم في
خط النار

الـــــــــــــنزاع وحرمـــــــــــــــان

األطـــــــــــــــــــــــــفال
من التعليم في الشرق األوسط



بقدر ما تلفت هذه الصور األنظار، بقدر ما هي منفرة يف ذات الوقت: 

بركة دماء تسيل يف زاوية ملعب؛ لوح مألته الشظايا بني األنقاض املتناثرة 

ملا تبقى من غرفة الصف، رجال مدججون بالسالح يذرعون املكان جيئة 

وذهابا بني صفوف األدراج الفارغة.

فمن سوريا إىل السودان، ومن ليبيا إىل اليمن، حيث تتصاعد النزاعات 

والعنف السيايس يف الرشق األوسط، أصبحت املدارس وأطفالها ومعلموها 

مبارشة يف خط النار.

فنتائج التعليم يف منطقة كان هدف تعميم التعليم فيها مبتناول اليد قبل 

يصل  حيث  األدىن.  بالحد  كارثية  بأنها  توصف  أصبحت  سنوات،  بضعة 

عدد األطفال خارج املدرسة يف الدول املتأثرة بالنزاعات املسلحة بشكل 

مبارش أو غري مبارش إىل أكرث من 13 مليون طفل.

يَُحُس هذا األثر بطرق مختلفة، جميعها مؤملة. مل تعد أكرث من 8,850 

كمدارس  لالستخدام  صالحة  وليبيا  واليمن  والعراق  سوريا  يف  مدرسة 

ألنها ترضرت أو تدمرت أو ألنها تستخدم إليواء العائالت املهجرة أو ألن 

أطراف النزاع تحتلها 1.

ففي قطاع غزة، إستخدم األطفال مباين املدارس مأوًى لهم بعد أن تدمرت 

منازلهم. وتستوعب املدارس يف العراق أيضا حوايل 3 مليون شخص أُجربوا 

عىل الفرار من النزاع. ويف سوريا، وأجزاء كبرية من ليبيا والسودان واليمن 

ال يرسل األهل أطفالهم إىل املدارس خوفا من األذى الذي قد يلحق بهم 

يف الطريق، أو يف املدرسة ذاتها.

النزاعات عىل تعليم األطفال يف تسع دول يف  تأثري  التقرير  يتناول هذا 

من  املاليني  والنزاع  االستقرار  انعدام  أجرب   ،2011 سنة  فمنذ  املنطقة*. 

سكان املنطقة عىل الفرار من منازلهم. 

عقود،  منذ  العامل  عرفها  إنسانية  أزمة  أسوء  سوريا  يف  األزمة  أوجدت 

ماليني  أربع  ولجوء  البالد2،  داخل  شخص  مليون   7.6 بنزوح  وتسببت 

األزمة  ظهرت  ولقد  ومرص3.  والعراق  واألردن  ولبنان  تركيا  إىل  آخرين 

بشكل واضح للعيان من خالل صور املهاجرين الذين حاولوا أن يصلوا إىل 

أوروبا يف األشهر األخرية ولقي الكثري منهم حتفهم أثناء املحاولة.

بدمار  املايض،  الصيف  غزة،  قطاع  العنف يف  تسبب  فلسطني  دولة  ويف 

البنية التحتية مبا فيها املدارس، وترك جروحا عميقة يف نفسية األطفال 

وأولئك الذين يقومون برعايتهم.  

1 مصادر متعددة أكدتها اليونيسف

2 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2014

3 املفوضية العليا لشؤون الالجئني، 2015

أما يف اليمن فتدفع حدة النزاع اآلخذة يف التصاعد منذ آذار املايض البالد 

تاركة 1.8  أبوابها،  املدارس  آالف  أغلقت  الهاوية. حيث  إىل حافة  الهشة 

مليون طفل عىل األقل دون تعليم4، وإضافة إىل هؤالء هناك أكرث من 1.6 

مليون طفل كانوا غري ملتحقني باملدارس قبل تصعيد النزاع5. تسبب العنف 

القائم بأرضار كبرية للبنية التحتية املدنية، وعطل من القدرة عىل الوصول 

للخدمات األساسية. كام ترك النقص الكبري يف الغذاء والوقود أكرث من %80 

من السكان بحاجة للمساعدة، وأجرب حوايل 1.5 مليون شخص عىل النزوح 

أو اللجوء إىل دول الجوار6.

ويف ليبيا أدى تصاعد العنف منذ شهر أيار 2014 إىل خسائر بني املدنيني، 

ونزوح العديد من السكان، ودمار البنى التحتية العامة وتعطل الخدمات 

شخص،  مليون   2 عىل  أثّر  النزاع  أن  ويقدر  التعليم.  فيها  مبا  األساسية 

إىل  هناك  داخلياً  النازحني  عدد  ووصل   .7
تقريبا  السكان  ثلث  ميثلون 

434,000 شخص8.

وإضافة إىل ذلك، هناك النزاع الدائر منذ زمن يف السودان، مع أنه أقل 

بروزاً، إال أن له نفس األثر املدمر عىل األطفال. حيث يقدر أن حوايل 2.9 

مليون شخص نزحوا بسبب النزاع9. 

مجال  يف  واإلنجازات  االستثامر  من  سنوات  ضياع  يف  النزاعات  تتسبب 

التعليم، وتعطل التنمية املتحققة من خالله. فأثر العنف وانعدام األمن 

يف العراق واليمن واضح، ويتجىل يف الرتاجع املستمر يف اإلنجازات التي 

تحققت يف مجال تعليم األطفال10. ويف دول مثل سوريا، تسبب النزاع يف 
تراجع الوصول إىل التعليم الذي تحقق عىل مدى عقدين.11

* سوريا والعراق واليمن وليبيا ودولة فلسطني والسودان واألردن ولبنان وتركيا

4 بيان صحفي صادر عن اليونيسف، متوز 2015

5 تقرير اليونيسف عن األطفال خارج املدرسة يف اليمن، 2014

6 اليونيسف، العمل اإلنساين من أجل األطفال، متوز 2015

7 مرشوع التقييم )ACAPS(، األثر اإلنساين نتيجة النزاع يف ليبيا، حزيران 2015

8 املفوضية العليا لشؤون الالجئني، حزيران 2015

9 األمم املتحدة، خطة االستجابة اإلنسانية يف السودان كانون الثاين 2015

10 يونيسكو - تقرير رصد التعليم لسنة 2011

11 اليونيسف، تحليل غري منشور عن قطاع التعليم

وسط العنف وعدم االستقرار تصبح املدرسة مكانا للتعلم والفرص، وملجأ للتعافي واستعادة الصحة، ومالذا للـحياة الطبيعية واألمل في 
مستقبل افضل. فالتعليم ال يزيد فقط من فرص الطفل في إعالة نفسه يوما ما والسعي لتحقيق حياة أفضل ألسرته، ولكنه يزود األطفال أيضا 
بمهارات تساعدهم في إعادة بناء مجتمعاتهم. كما أنه يمكن أن يرسخ فيهم الرغبة في السعي وراء املصالحة بعد حل النزاع وانتهاء هذه املآ�سي.

آنثوني ليك، املدير التنفيذي لليونيسف
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حلب السورية وذلك بعد ضربة جوية أدت إلى مقتل خمسة أطفال وأربعة مدنيين آخرين. 

أكثر من 13 مليون طفل
ال يذهبون إلى المدرسة بسبب النزاعات 

الدائرة في المنطقة
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كيف يحبط النزاع آمال ومستقبل األطفال في الشرق 
األوسط

الحياة كانت صعبة جدا، ولذا اضطررنا ملغادرة سوريا. مل يكن 

كثريا،  نخاف  كنا  الشموع.  الستخدام  واضطررنا  كهرباء  هناك 

فالظالم كان حالكا
رند، 13 سنة، من إدلب يف سوريا، وهي اآلن الجئة يف تركيا.

ماليني  يعاين  حيث  نوعها.  من  فريدة  ليست  رند  قصة  أن  املحزن  من 

مختلفة  بطرق  واليمن  والسودان  وليبيا  غزة  وقطاع  سوريا  يف  األطفال 

فعملية  مُتحى.  ال  ونفسية  ترتك جروحا جسدية  التي  النزاعات  أثر  من 

للعديد  باملخاطر  محفوفة  تكون  قد  املدرسة  إىل  الذهاب  مثل  بسيطة 

من األطفال، وقد يكون مجرد التواجد يف املدرسة حكام باإلعدام. حيث 

شهدت سنة 2014 وحدها 214 هجمة عىل املدارس يف املنطقة.12 

سمعت الصوت، وبدأ الجميع بالركض. رأيت أمي وهي تنتظر 

أنا وهي نركض معاً. كنت يف غاية السعادة  الزاوية، وبدأنا  يف 

عندما وصلنا املنزل. هذا كل ما أذكره

رشا، طالبة يف الصف الرابع، تصف القنبلة التي انفجرت خارج مدرستها يف حمص، سوريا.

سجلت النزاعات يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا مستويات جديدة من 

الدمار والرتويع. حيث انترش القتل والخطف واالعتقال التعسفي للطالب 

واملعلمني وطواقم التعليم. يف اليمن قُِتل 13 تربويا وأربعة من أطفالهم 

يف هجمة عىل مكتب للرتبية يف عمران يف آب املايض.13 

كذلك، احتلت القوات واملجموعات املسلحة املرافق الرتبوية وحولتها إىل 

قواعد لها أو إىل مراكز اعتقال.14 

ليجربوا  األطفال،  استغالل  ازداد  العوز  إىل  العائالت  النزاع  يدفع  وبينام 

عىل ترك املدرسة والعمل يف ظروف سيئة ومقابل أجور ضئيلة، كام تُجرب 

االقتصادي عىل  العبء  لتخفيف  الزواج  الثالثة عرشة عىل  فتيات بسن 

أرسهن.15  

ويف سوريا، يهدد الفشل يف حل النزاع، الذي يزداد قساوة، جيال كامال من 

األطفال. ويدفع الجهاز التعليمي مثناً باهظاً مقابل ذلك. 

12 تقرير األمني العام ملجلس األمن )S–926/69/A/409/2015(، حزيران 2015

13 بيان اليونيسف، آب 2015

14 التحالف العاملي لحامية التعليم من الهجامت، التعليم هدف للهجامت، 2014

15 اليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل، أيدي صغرية، أعباء ثقيلة، متوز 2015

ترسب  خطر  إىل  باإلضافة  باملدرسة  طفل  مليون   2 من  أكرث  ينتظم  ال 

للتعلم  آمنة  بيئة  غياب  أوجده  الذي  الوضع  بسبب  طفل16   446.000

املدرسة  وإىل  من  اآلمنة  غري  الطرق  مثل  العوامل  من  لعدد  إضافة 

والتمييز وانعدام األمن والتهجري والنقص يف املدرسني واللوازم. ففي واقع 

سوريا اليوم، يتوجب عىل 20% من األطفال اجتياز خطوط النار لتقديم 

االمتحانات17.

ويف دول الجوار التي التجأ إليها األطفال السوريون، ال يذهب 700,000 

التي تستقبل  طفل إىل املدرسة، خاصة يف تركيا ولبنان18. تعاين املدارس 

الحاالت تكون  املوارد، ويف بعض  السوريني من االكتظاظ وقلة  األطفال 

تكاليف  تحمل  األهل  يستطيع  وال  بعيدة،  أماكن  يف  املدارس  هذه 

املواصالت. كام يستصعب أطفال الالجئني السوريني التكيف مع منهاج 

الدول املضيفة واللغة املحلية واملحكية.

عن  يغيب  وكان  سنوات،   10 عمره  سوري  طالب  هناك  كان 

حصص اللغة الرتكية طوال الوقت. احتاج األمر مني وقتا طويال 

حتى اقتنع بأن عليه أن يتعلم اللغة الرتكية
رائد، مدرس يف مخيم لالجئني يف تركيا

 .19 العراق منذ سنة 2008  القتىل يف  شهدت سنة 2014 أعىل عدد من 

تسبب  بجراح20. كام  آخرين  وأصيب 500  قُِتل حوايل 700 طفل  حيث 

التحتية  البنية  عىل  الضغط  من  مبزيد  عراقي  مليون   3 من  أكرث  نزوح 

التعليمية غري الكافية أصالً، وتأثر 950,000 طفل يف سن املدرسة تقريبا 

بهذه األوضاع21.

يف العام املايض حولت 1,200 مدرسة يف املجتمعات املضيفة إىل مآوي 

جامعية. تتشارك فيها تسع عائالت أحيانا يف غرفة صف واحدة، ينرشون 

الساحات وينامون حيث كان  الطعام يف  الردهات ويعدون  الغسيل يف 

الطالب يدرسون سابقا. أدى هذا إىل تأجيل بدء السنة الدراسية األخرية.

كان منظر هذه العائالت املعوزة مؤملا، ولكنني كنت قلقة أيضا 

عىل طاليب، ألنهم لن يتمكنوا من بدء الدراسة يف الوقت املحدد

زيا يوهامكا، مديرة مدرسة يف الدهوك، شامل العراق

16 اليونبسف، آب 2015

17 اليونيسف، يف سوريا اجراء االمتحانات عرب خطوط القتال، حزيران 2015

18 اليونيسف، آب 2015

19 بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )اليونامي(، كانون الثاين 2015

20 تقرير األمني العام ملجلس األمن )S–926/69/A/409/2015(، حزيران 2015

UNICEF/AL-BABA ©21 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تقرير الوضع عن األزمة يف العراق، كانون الثاين 2015
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يونس جنوب قطاع غزة.
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وحتى قبل أن يتصاعد النزاع يف اليمن هذا العام، كان هناك 1.6 مليون 

طفل ترتاوح أعامرهم بني  6 - 11 سنة22 خارج املدرسة. كام مل يعد 1.8 

مليون طفل آخر قادرين عىل الوصول إىل املدرسة حاليا، وفيام ال يوجد 

اليمن  يف  مدرسة   3,500 من  أكرث  أغلقت  فقد  للنزاع  أي حل  األفق  يف 

أبوابها - أي ربع املدارس هناك - ومل يتمكن حوايل 600,000 طفل من 

تقديم امتحاناتهم23.

رأيت أطفاال يحاولون الكتابة عىل األرض ألن لديهم رغبة كبرية 

بالتعلم
جميلة، مديرة مدرسة يف صعدة، شامل اليمن. 

ويف قطاع غزة شهد األطفال ثالثة مواجهات عسكرية كبرية خالل ست 

 551 حوايل  قتل   ،2014 صيف  يف  النزاع  من  يوما   51 فخالل  سنوات. 

طفل فلسطيني - وفاق عدد القتىل من األطفال سنة 2014 عددهم يف 

طفل   3,370 أصيب  كام  مجتمعتني24.  السابقتني  العسكريتني  العمليتني 

آخرين بجراح ويعاين الكثري منهم اآلن من إعاقات مدى الحياة 25.

غري  تقريبا  طفل  مليون  نصف  كان  املاضية  الدراسية  السنة  بدء  ومع 

لحق  الذي  الرضر  بسبب  أسابيع  لعدة  تعليمهم  استكامل  قادرين عىل 

باملدارس واملرافق الرتبوية األخرى. حيث ترضرت 281 مدرسة  بينام ال 

ميكن استخدام مثانية مدارس ألنها هدمت بالكامل26.

ورؤوا  املدرسة،  يف  وجودهم  خالل  إلصابات  أبنايئ  تعرض 

أشخاصا تعرضوا إلصابات أفقدتهم أيديهم وأرجلهم، وإصابات 

يف وجوههم وعيونهم. كام شهدوا مقتل والدهم، ولذا فهم ال 

يعتربون املدرسة مكانا آمنا
نيفني، أم لطفلني من غزة

ويف ليبيا، أدى االقتتال الشديد سنة 2011 إىل تعطيل األنظمة الرتبوية 

لوقت طويل من الزمن، وألحق أرضارا باملرافق واملعدات املدرسية. ومع 

عودة االقتتال سنة 2014، أفاد نصف النازحني والعائدين يف رشق البالد 

بأن أبناؤهم ال ينتظمون يف املدارس. وإضافة لذلك، أفادت التقارير بأن 

العديد من املدارس يف شامل رشق البالد تستضيف النازحني.27 

ويف مدينة بنغازي رشق البالد، انخفضت معدالت االلتحاق باملدارس إىل 

50%، وتعمل 65 مدرسة هناك فقط من أصل 28،239 

وكان حرمان أكرث من 3 مليون طفل من التعليم أحد النتائج التي تولدت 

22 تقرير اليونيسف عن األطفال خارج املدرسة يف اليمن، 2014

23 اليونيسف، تقرير عن الوضع اإلنساين يف اليمن، آب 2015

24 بحسب تقرير األمني العام حول األطفال والنزاعات املسلحة: يف سنة 2009 قتل 374 طفل يف قطاع غزة، و46 

طفل سنة 2012

25  تقرير األمني العام ملجلس األمن )S–926/69/A/409/2015(، حزيران 2015

26 اليونبسف، بعد ستة أشهر من وقف إطالق النار، أطفال غزة سجينو األزمة النفسية، شباط 2015

27 تقرير التقييم الذي أجرته مؤسسة إنقاذ الطفل يف مرص وليبيا وتونس، حزيران 2015

28 تقييم االحتياجات يف القطاعات املتعددة يف ليبيا، 2014

عن أربع عقود من الحرب يف السودان29. ففي دارفور ووالية النيل األزرق 

وجنوب كردفان كان النزاع عامال رئيسيا يف ترك األطفال لغرف الصف. 

التحتية  البنى  رداءة  الوضع  لهذا  أدت  التي  األخرى  العوامل  وتتضمن 

ال  والتي  بالتعليم،  املرتبطة  العالية  والتكلفة  األمن  وانعدام  املدارس  يف 

تستطيع الكثري من األرس الفقرية تحملها. 

كان  الخارج.  يف  انفجار  صوت  سمعنا  عندما  املدرسة  يف  كنا 

جميع طالب الصف يبكون، وطلبت منا املعلمة أن نجري إىل 

املنزل. تركنا حقائبنا وكتبنا يف املدرسة
تازيرا، 8 سنوات من أم غونا يف جنوب دارفور

طفل   50,000 حوايل   2013 الثاين  كانون  شهر  منذ  السودان  استضافت 

وال  بالدهم،  يف  العنف  من  هربوا  أن  بعد  السودان،  جنوب  من  الجئ 

يتلقى سوى ثلث هؤالء األطفال التعليم مع أنهم يف سن املدرسة.30 

ولكن هذه اإلحصاءات ال تبني سوى جانب واحد من القصة فقط. فحتى 

يف أسوء الظروف، يرغب األطفال بفرصة الذهاب للمدرسة والتعلم.

كان اليوم الذي حصلت فيه عىل شهادة الصف السادس أسعد 

معدل  عىل  حصلت  أنني  عرفت  عندما  خاصة  حيايت،  يف  يوم 

وأقاريب  أصدقايئ  وتفاجأ  يب،  جدا  فخوران  والداي  كان   !%95

العام  معديل  من  أعىل  معدل  الحصول عىل  من  متكنت  بأنني 

املايض برغم الحرب والرضر الذي لحق مبنزلنا
سلسبيل، 11 سنة، طالبة من غزة

29 تقرير مبادرة األطفال خارج املدرسة يف السودان، 2014

30 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، مؤرشات السودان، شباط 2015
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املدرسون في خط النار

يأخذ دور املدرسني يف إرشاد وإلهام وتشجيع األطفال بعدا مختلفا كليا يف 

أوقات النزاع، ويتطلب يف بعض األحيان منهم املزيد من التفاين والشجاعة 

أيضا. وفيام بدأ العنف يجتاح العديد من بلدان الرشق األوسط، باتت 

مهنة التدريس يف خط النريان مرة تلو األخرى. حيث يتعرض املدرسون 

من  وليس  القتل.  األحيان  بعض  ويف  واإلصابات  والتخويف  لالعتقال 

املفاجئ أن العديد من املعلمني تركوا هذه املهنة واضطروا للفرار.31  

ُربع  ترك  األزمة،  بداية  منذ  باهظاً.  مثناً  املدرسون  يدفع  سوريا،  ففي 

العاملني يف سلك التدريس هناك - أي حوايل 52,000 معلم و523 مرشد 

بهم  انتهى  الذين  السوريون  املدرسون  ويواجه  وظائفهم32.   - مدريس 

املطاف كالجئني يف دول أخرى عوائق أخرى متنعهم من العمل. 

ويف العراق يروي املدرسون قصصهم عن الخسارة والفقدان. ففي مدينة 

املوصل شامل البالد، فقدت إميان فرج، مديرة مدرسة، ثالثة من إخوتها 

بسبب العنف، باإلضافة إىل منزل عائلتها. ويف حزيران 2014، نزحت إىل 

كركوك، حيث تدير هناك مدرسة فيها 900 طفل نازح. 

هناك  االستمرار.  عىل  حفزتني  بل  األحداث،  هذه  توقفني  مل 

مشاكل، لكننا سنجد لها حلوال
إميان فرج، مديرة مدرسة عراقية

عندما يرتك املدرسون وظائفهم تضطر بقية الطواقم العاملة أن تتكيف 

مع االحتياجات التعليمية والنفسية واالجتامعية لطالبهم. حيث ميكن أن 

تُعطّل الحرب والعنف قدرة املدرسني عىل األداء. ويف ذات الوقت، هناك 

تحديات أخرى ترتبط بكل بلد.

يف السودان، أدى االستثامر املحدود يف قطاع التعليم إىل نقص كبري يف عدد 

املدرسني املدربني، مام أثر عىل جودة التعليم. كام ال يرغب املعلمون يف 

كثري من األحيان بالخدمة يف املناطق الريفية النائية، مثل املناطق التي 

يقطنها الُسكان الرَُحل، األمر الذي قد يسهم يف ارتفاع أعداد األطفال غري 

امللتحقني باملدارس.

ويف اليمن يفتقر بعض املدرسني للمؤهالت املطلوبة إلدارة غرفة الصف، 

وطاملا بقيت البالد يف وضع غري مستقر سيؤثر ذلك عىل قطاع التعليم. 

ويف قطاع غزة، يزيد االكتظاظ يف غرف الصف من حجم العمل الكبري 

من الضغط الواقع عىل املعلمني، بينام يزيد النقص يف املرافق التعليمية 

من العبء الواقع عليهم.

31 تقرير األمني العام ملجلس األمن )S–926/69/A/409/2015(، حزيران 2015

32 اليونيسف، التقييم والشهادات ألطفال سوريا، آذار 2014

© UNICEF/ Noorani
كانون ثاني 2014: مشرفة وأطفال سوريين الجئين في روضة أطفال تدعمها اليونيسف في تركيا.

األوســــــــــــــــــــــــــــطالصفحة 8 الشــــــــــــــــــــــــــــرق  في  التعلــــــــــــــــــــــــــــيم  من  األطــــــــــــــــــــــــــــفال  وحرمــــــــــــــان  الـــــــــــــــــــنزاع  الصفحة  9
فـــي #تعـلـــــيم 

خط الـنـار



األطفال  على  إضافية  تحديات  السوري  النزاع  يفرض 
الذين يأملون متابعة تحصيلهم العلمي وإكمال تعليمهم33

تعمل املدارس بأكرث من طاقتها، وزاد الوضع الحايل األمر سوءا. 

فالعائالت تستجدي املدارس ألبنائها، وال تستجدي شيئا آخر
إميان عبد الله، مسئولة التعليم يف اليونيسف

النزاع  وضع  التحتية،  والبنية  املدرسية  املباين  عىل  الواضح  ألثره  إضافة 

يف سوريا سلسلة من العوائق يف طريق األطفال الذين يحاولون متابعة 

الجوار، حيث  البالد ويف دول  العميل وإكامل تعليمهم داخل  التحصيل 

التجأ أكرث من 4 مليون شخص. 

ومع دخول األزمة عامها الخامس تعمل الخدمات األساسية - مبا فيها التعليم 

- بأكرث من طاقتها، قريبة من نقطة االنهيار.

تم الحفاظ عىل خدمات التعليم العام يف املناطق تحت سيطرة الحكومة.

ال زالت معظم املدارس مفتوحة، وال تزال تّدرس املنهاج السوري الرسمي 

وتجري االمتحانات الرسمية. ولكن يف املناطق التي تستقبل أعدادا كبرية 

املدرسة  سن  يف  األطفال  من  العديد  ينتظم  ال  النازحني،  الطالب  من 

ال  ألنهم  أو  األحيان،  من  كثري  يف  املدارس  اكتظاظ  بسبب  بصفوفهم، 

ميلكون الوثائق الرسمية الالزمة للتسجيل. 

ويف املناطق املتنازع عليها ال يذهب األطفال واملدرسني إىل املدرسة، أو 

أنهم يذهبون بصورة غري منتظمة، إضافة إىل تعرض العديد من املدارس 

اىل الدمار أو الرضر. 

أما يف املناطق التي تسيطر عليها املجموعات املعارضة، تستمر خدمات 

التعليم يف كثري من األحيان باستخدام املنهاج السوري الرسمي، ولكن مع 

إلغاء بعض املواضيع. 

اإلسالمية  بالدولة  يسمى  ما  سيطرة  تحت  تقع  التي  املناطق  يف  أما 

)داعش(، فيتم تدريس منهاج آخر ال يتضمن عددا من املواضيع باإلضافة 

إىل قوانني مفروضة عىل الفتيات. 

السوريني، سمحت  الالجئني  تستقبل  التي  الرئيسية  الخمس  الدول  ويف 

الحكومات لألطفال السوريني بالدخول إىل املدارس، ولكن حجم الطلب 

يفوق املوارد املحدودة بشكل كبري.

أن  السوريني  الطالب  عىل  يتوجب  تركيا  أخرى.  تحديات  ظهرت  كام 

يتعاملوا مع اللغة الرتكية كلغة التدريس. ويف لبنان، كان نظام التعليم 

الحكومي قبل األزمة يستوعب 30% فقط من الطالب يف سن املدرسة، 

األطفال  مع  املدرسية  املقاعد  عىل  يتنافسون  السوريني  األطفال  أن  أي 

املنتمني للمجموعات الهشة يف لبنان. ويف األردن، يعمل النظام التعليمي 

الحكومي بأكرث من طاقته كذلك. 

ويواجه األطفال السوريون الذين يعيشون كالجئني يف دول  مثل األردن 

ولبنان تهديدات أخرى، حيث أفادت بعض املدارس بأن األطفال السوريني 

33 اليونيسف، التقييم والشهادات ألطفال سوريا، آذار 2014

يتعرضون اىل العنف الجسدي واملضايقات.

كنت يف الصف الخامس عندما بدأت األزمة، ومل أعد للمدرسة 

من وقتها
فراس، 16 سنة، الجئ سوري يف مخيم الزعرتي يف األردن

الرسمي  السوري  املنهاج  أخرى من  أشكال  النزاع، ظهرت  استمرار  ومع 

ففي  السوريني.  الالجئني  تستقبل  التي  والبالد  البالد،  داخل  املدارس  يف 

لبنان واألردن يختلف املنهاج السوري املدرس قليال عن املنهاج الرسمي. 

ويف تركيا تم إدخال تغيريات ممنهجة من قبل املعارضة السورية وقامت 

الحكومة الرتكية باالعرتاف بها.

إضافيا  عائقا  معقدة،  مسألة  وهي  الشهادات،  اعتامد  مسألة  وتشكل 

يف  الطالب  يحصل  حيث  يتخطوه.  أن  السوريني  األطفال  عىل  يتوجب 

الصفوف  من  التخرج  شهادات  أو  العامة  الثانوية  شهادة  عىل  سوريا 

الرسمية،  االمتحانات  ويجتازون  الوطني  املنهاج  يدرسون  طاملا  األخرى 

مام يضطرهم التنقل يف ظروف خطرية. )أنظر صفحة 4(

عطلت الحرب مسرييت التعليمية بالكامل. حيث أصبح يتوجب 

عيل مثال أن أسافر إىل حامة ألقدم امتحانايت، وتستغرق الرحلة 

14 ساعة للوصول إىل هناك
أمينة طالبة سورية يف الصف التاسع

ويف حالة األطفال الالجئني السوريني بالرغم من وجود اتفاقيات اعرتاف 

متبادلة بني سوريا ودول الجوار إال أن هناك مخاوف من تأثري األزمة عىل 

االعرتاف بالشهادات الدراسية.
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االستجابة الحتياجات األطفال في البلدان املتأثرة بالنزاع

مبادرة ال لضياع جيل

أُطلقت مبادرة ال لضياع جيل عام 2013 لتضم مجموعة من رشكاء األمم 

املتحدة واملنظامت غري الحكومية والجهات املانحة الدولية. وتهدف هذه 

املبادرة إىل تعزيز إمكانية الوصول إىل التعليم وتوفري بيئة تعليمية آمنة 

لألطفال واليافعني يف سوريا والدول املجاورة.  وقد وضعت هذه املبادرة 

توفري  أجل  من  اإلنسانية  االستجابة  صلب  يف  األطفال  وحامية  التعليم 

التمويل الالزم يف قطاعي التعليم والحامية التي تعاين من نقص بشكل 

لهذه  الرئيسية  النتائج  بني  ومن  الطارئة.   الحاالت  يف  التمويل  يف  عام 

املبادرة ما ييل:

عام 	  الطالب  لتعويض  مدريس  نادي   600 إنشاء  دعم  سوريا،  يف 

فاتهم من دروس.

التعليم 	  يف  األطفال  التحاق  معدل  رفع  يف  املساعدة  األردن،  يف 

الرسمي وغري الرسمي.

يف لبنان، التزام الحكومة ورشكائها بتوفري التعليم لحوايل 413 ألف 	 

طفل سوري ولبناين من املهمشني كل سنة وملدة سنتني من اآلن.

حمالت العودة إلى التعليم

قامت اليونيسف بالتعاون مع رشكائها بتوفري الدعم الالزم لحمالت العودة 

تعليمية  وأماكن  مساحات  وخلق  املدرسية  اللوازم  وتوزيع  التعليم  إىل 

مؤقتة ليتم استخدامها إىل حني االنتهاء من ترميم املدارس املترضرة.

وضمت إحدى الحمالت يف األردن متطوعني كانوا قد تنقلوا يف جميع أنحاء 

بالتعليم من خالل إجراء  االلتحاق  الوعي عن أهمية وكيفية  البالد لنرش 

الزيارات امليدانية وتوزيع املعلومات وضامن دعم القادة املحليني وقادة الدين.

 51 انتهاء  بعد  املدرسة  إىل  العودة  حملة  اليونيسف  أطلقت  غزة  يف 

يوماً من أعامل العنف وذلك بالرشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم العايل. 

ضمنت هذه الحملة عودة حوايل 260.000 طفل إىل املدارس الحكومية، 

كام وقامت اليونيسف بتوزيع الرزم املدرسية والرتفيهية عىل 395 مدرسة 

حكومية وقبل إعادة افتتاح املدارس قامت بتقديم التدريب إىل 11.000 

من املدرسني عن إدارة الصف وتقديم الدعم النفيس.

مساحات تعليمية موسعة

يف عام 2014 قامت اليونيسيف بالتعاون مع رشكاء آخرين يف صندوق 

الرشاكة العاملية لدعم ترسيع التعليم بإعادة تأهيل 139 مدرسة مترضرة 

يف ست محافظات مينية وتوفري بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لحوايل 68 

ألف طفل.

وتم تزويد املدارس مبقاعد ومكاتب مدرسية وأثاث للمبنى اإلداري وغريه 

مام يلزم الستبدال كل ما تم إتالفه.

التعليم الذاتي

الرشكاء  من  وغريها  األونروا  مع  بالتعاون  اليونيسيف  قامت  سوريا،  يف 

املنهاج  مع   يتواءم  الذايت  للتعليم  برنامج  وإعداد  بتصميم  التعليم  يف 

ومعجل  مكثف  تعليم  لتوفري  املنهاج  هذا  إعداد  تم  حيث  الوطني، 

لألطفال املتغيبني عن التعليم الرسمي. 

وتتيح هذه املبادرة لألطفال املتغيبني عن املدرسة امكانية الحصول عىل 

بالنزاع  تأثراً  األكرث  املناطق  يف  حتى  املستمر  والتعليم  الوطني  املنهاج 

مجتمعي  نهٍج  إىل  املباردة  هذه  وتستند  املدارس.   فيها  أغلقت  والتي 

من شأنه تشجيع األطفال عىل الدراسة من املنزل أو من املراكز املحلية 

باستخدام املواد التي تم إعدادها.  

يف العراق، تم تطوير مواد تعليمية تكميلية لدعم األطفال املتغيبني مؤقتاً 

عن املدرسة، ويتم حالياً استخدام هذه املواد يف املخيامت التي تستضيف 

املجتمعات النازحة.

التعليم اإللكتروني

التعليم اإللكرتوين يف الدول واملناطق املتأثرة بالنزاع الذي يعرقل  يقدم 

العملية التعليمية النظامية بدائل جديرة باالهتامم، إذ من شأنه الحد من 

حاجة الطالب إىل التنقل من مكان إىل آخر للذهاب إىل املدرسة )األمر 

الذي يعرضهم للخطر( وحاجتهم إىل املواد التعليمية الورقية املطبوعة.

لكن مع ذلك، البد األخذ بعني اإلعتبار يف هذه الحالة مدى توفر شبكة 

اإلنرتنت والكهرباء الالزمة لشحن األجهزة اإللكرتونية التعليمية.

يف  للتعليم  االفرتاضية  املدرسة  مبادرة  الحالية  التنموية  املبادرات  ومن 

إذ  السورية،  باألزمة  املتأثرة  للبالد  ُصممت  والتي  »سحابتي«  األزمات 

بفرصة  املنطقة  بالنزاع يف  املتأثرين  واليافعني  األطفال  تزويد  من شأنها 

عن  النظر  بغض  الالزمة  الشهادات  عىل  والحصول  تعليمهم  استكامل 

أماكن تواجدهم أو ما فاتهم من دروس.

سيتم تنفيذ هذه املبادرة من خالل منصة تعليمية باللغة العربية عىل 

شبكة اإلنرتنت تضم أربعة مواضيع أساسية وهي اللغة العربية واللغة 

شهادات  ومنح  تقييم  بنظام  مصحوبة  والعلوم  والرياضيات  االنجليزية 

عىل اإلنرتنت.

التعليم  إليصال  مبتكرة  حلول  إيجاد  عىل  اليونيسف  تعمل  لبنان،  يف 

يتم  الدولية  التعليم  جمعية  مع  العمل  خالل  ومن  املهمشني  لألطفال 

استخدام جهاز كومبيوتر Raspberry Pi وهو عبارة عن جهاز محمول 

ميكن لألطفال من خالله تعلم واكتساب مهارات حسابية وبرمجية.

التحتية  البنية  اضمحلت  حيث  السودان،  يف  مناطق  ثالث  أفقر  ويف 

املعروفة،  التعليمية  الوسائل  التعليم من خالل  لتوفري  الالزمة  وامليزانية 

باستخدام  النائية  املناطق  يف  ُمعجل  تعليمي  منهاج  تجريب  حالياً  يتم 

نص رقمي متوفر عىل أجهزة لوحية رخيصة التكلفة يتم شحنها بالطاقة 

الشمسية.  
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االبتدائية للبنات في مخيم أبو شوك للنازحين في السودان.

عدد األطفال في 
سن المدرسة

34 مليون

عدد األطفال خارج 
المدرسة

13.7 مليون

سوريا 2 مليون

700.000 طفل

العراق 3 مليون

ليبيا 2 مليون

السودان 3.1 مليون

اليمن 2.9 مليون
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آمال جيل كامل على املحك

تتنامى املخاوف من ارتفاع عدد األطفال املتغيبني عن املدرسة يف جميع أنحاء املنطقة يوماً بعد يوم، خاصًة بعد اجتياح العنف لسوريا واليمن والعراق 

وليبيا دون أي أمل بوضع حد لنزاعات مستمرة منذ زمن كام هو الحال يف دولة فلسطني والسودان.

ومع وجود أكرث من 13 مليون طفل خارج املدرسة جراء النزاعات املستمرة، ليس من املبالغة القول بأن الفرص التعليمية لجيل كامل من األطفال 

هي األخرى عىل املحك.

كام أن القوى املدمرة لحياة األفراد ومستقبلهم ال تنفك عن تدمري فرص املنطقة بأرسها. تحتاج العقول الشابة التي تشوبها الكراهية والخوف إىل 

الدعم الضخم ليك تساهم يف تنمية مجتمعات من خالل التقدم االجتامعي واملسامحة واالزدهار.

ويطالب األطفال يف جميع أرجاء املنطقة العودة إىل املدرسة قبل كل شيئ، فهم يحلمون مبستقبل واعد لهم ولعائالتهم، وبذلك اليوم الذي سيتمكنون 

فيه املساهمة يف بناء مجتمعاتهم وأوطانهم املحطمة.  أولئك هم أساتذة وأطباء ومهنديس وموسيقيي وعلامء املستقبل يف سوريا والعراق ودولة 

فلسطني والسودان وليبيا واليمن.

وكأي طفل يف أي مكان يف العامل، يبحث أولئك األطفال عن فرصة الحصول عىل التعليم واكتساب املهارات الالزمة لتحقيق ذاتهم وإمكاناتهم.  

ويضع أولئك األطفال تحديات كبرية نصب أعني املجتمع الدويل والحكومات املضيفة وصّناع القرار وكل من يطمح بخروج املنطقة من دوامة النزاع.  

ومن خالل تبني االجراءات املذكورة أدناه باالمكان املساهمة يف بناء مستقبل أفضل للمنطقة وإخراج ماليني األطفال من دائرة اليأس والظلمة التي 

تهدد حياتهم وحياة مجتمعاتهم.

العمل عىل خفض عدد األطفال املتغيبني عن املدرسة

توسيع خدمات التعليم الرسمي وغري الرسمي لتشمل ماليني األطفال خارج املدرسة وبذل املزيد من الجهود للوصول اىل 

ألطفال األكرث هشاشة من كال الجنسني ممن لزموا بيوتهم أو ممن يتم استغاللهم للعمل أو بأي شكل من أشكال االستغالل 

األخرى مبا يف ذلك األطفال املقاتلون واملشاركون فعلياً يف النزاعات.

دعم الرشكاء واألنظمة الوطنية

توفري مزيد من الدعم ألجهزة التعليم الوطني يف الدول املتأثرة بالنزاع واملجتمعات املضيفة لتحسني وتوسيع أماكن التعليم 

وتوظيف وتدريب املدرسني وتوفري املواد التعليمية واملشاركة يف طرق التعليم املبتكرة بشتى أنواعها.

منح االعتامدات والشهادات

يف الدول املتأثرة من األزمة السورية، العمل عىل منح االعتامدات الالزمة للتعليم غري الرسمي ودعم التحول إىل هذا النوع 

من التعليم وتحسني جودة والتعليم.

املناشدة بوقف الهجامت عىل املدارس واملرافق التعليمية

إن  الدويل.  اإلنساين  القانون  مع  التعليمية متاشياً  املدارس واملرافق  التي تشن عىل  الهجامت  املتنازعة وقف  عىل األطراف 

املدرسة هي بيت للعلم ومكان للتعايف وملجأ للحياة الطبيعية ولتحقيق األمل مبستقبل أفضل.

إعطاء األولوية للتمويل التعليمي يف الدول املتأثرة بالنزاع

ما زال مستوى التمويل واالستثامر التعليمي عند الطوارئ متدٍن جداً، يف عام 2013 مل يحَظ التعليم إال  عىل أقل من 2% من 

مجمل التمويل املخصص لالستجابة الطارئة34.

تحتاج اليونيسف الحصول عىل حوايل 300 مليون دوالر أمرييك لتمويل عملها يف مجال التعليم يف وقت األزمات حتى نهاية 

عام 2015.

34 مقال من السيد أنثوين ليك، متوز 2015
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فهذه حياتنا. إن األمر محزن ولكنه لن يردعني.
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للمزيد من املعلومات
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