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ن تقرير ُقطري حول الأطفال خارج المدرسة 3دولة فلسط�ي

الملخص التنفيذي

بية والتعليم العالي ومنظمة  ن وزارة ال�ت ن عن تعاون لمدة عام ب�ي ي دولة فلسط�ي
نتج التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة �ن

ي التعليم الجيد 
ن �ن ي دولة فلسط�ي

ك بضمان حق كل طفل �ن امهما المش�ت ن الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(. وانطالقاً من دافع ال�ت
ن 15-5 عاماً  اوح أعمارهم ب�ي الشامل والمنصف، فإن التقرير الُقطري لالأطفال خارج المدرسة يسّلط الضوء عىل الأطفال الذين ت�ت

ن عن التعليم ومن داخله. من المستقصي�ي

ن 5 و15 عاماً  اوح أعمارهم ب�ي ي البداية تحليالت مفّصلة حول أطفال ت�ت
تحقيقاً لهذه الغاية، يتوّل التقرير ثالث َمهام. يقدم �ن

العالمية  المبادرة  ي طورتها 
ال�ت التحليلية  الأطر  متّبعاً  الترّسب،  لخطر  ولكن معرّضون  المدرسة  ي 

�ن والذين هم  المدرسة،  خارج 
ي الوقت نفسه 

ي إقصاء هؤلء الأطفال من التعليم. ويقدم �ن
ي تسهم �ن

لالأطفال خارج المدرسة. ثم يحّدد ويصف الحواجز ال�ت
اً، توفر  وصفاً موجزاً للسياسات والجهود الحالية الرامية إل معالجة هذه الحواجز ويوصي بطرق لتعزيز الجهود الحالية. وأخ�ي
اوح  ت�ت الذين  والأطفال  غزة،  قطاع  ي 

�ن يعيشون  الذين  الأطفال  لثالث مجموعات محددة:  دراسة معمقة  التقرير  ملحقات هذا 
قية. ي القدس الرسش

ن 16 و17 عاما 1، والأطفال الذين يعيشون �ن أعمارهم ب�ي

الذين هم  أو  بالمدارس  ن  الملتحق�ي غ�ي  الأطفال  للتحليالت حول  الرئيسية  النتائج  عىل  الضوء  التنفيذي  الملخص  هذا  يُسّلط 
ي تؤدي إل إقصائهم عن التعليم ومن داخله، والمشهد المتعلق 

ي المدرسة ولكن معرضون لخطر الترسب، والحواجز ال�ت
حالياً �ن

ي السياق الذي يشمل 
ن متأصلة �ن ي دولة فلسط�ي

ي تحول دون الحصول عىل تعليم جيد �ن
بالسياسات ذات الصلة. إّن الحواجز ال�ت

اع المسلح. ن ن والحتالل الإرسائيىلي والوقائع المتكررة لل�ن ي دولة فلسط�ي
التنمية المستمرة لنظام التعليم �ن

قصاء من التعليم الأطفال خارج المدرسة وأبعاد الإ

طّورت المبادرة العالمية لالأطفال خارج المدرسة إطار عمل تحليىلي يسعى إل فهم الأطفال خارج المدرسة من خالل خمسة أبعاد. 
ي والثالث(، 

ن بالمدرسة )البعد الأول والثا�ن ن من الأطفال: الأطفال غ�ي الملتحق�ي ن مختلفت�ي تشمل هذه الأبعاد الخمسة مجموعت�ي
قصاء" يأخذ  ، فإن مصطلح "الإ ي المدرسة ولكنهم عرضة لخطر الترّسب )البعدان الرابع والخامس(. وبالتالي

والأطفال الذين هم �ن
مع�ن مختلفاً لكل مجموعة. بالنسبة لالأطفال الذين هم خارج المدرسة، يش�ي المصطلح إل إقصائهم من التعليم. أّما بالنسبة 
نتيجة  التعليم  من  المحتمل  إقصائهم  إل  المصطلح  فيش�ي  الترسب،  لخطر  عرضة  ولكنهم  المدرسة  ي 

�ن هم  الذين  لالأطفال 
ن أمور أخرى. ي البيئة المدرسية، من ب�ي

ية �ن ن لممارسات التدريس غ�ي الشمولية والمواقف التمي�ي

: ن ي دولة فلسط�ي
قصاء من التعليم �ن ي سياق حرص الإ

بناًء عىل ذلك، �ن

ن بالمرحلة الأساسية الدنيا )-1 4(،	  ي سن الخامسة الذين هم ليسوا ملتحق�ي
البعد الأول: يش�ي إل الأطفال �ن

ن بالمرحلة الأساسية الدنيا )-1 4( أو 	  ن 9-6 أعوام وغ�ي الملتحق�ي اوح أعمارهم ب�ي : يش�ي إل الأطفال الذين ت�ت ي
البعد الثا�ن

العليا )-5 9( والثانوية )-10 12(،

ل يعت�ب عمر المدرسة الثانوية العليا )صفي 11 و12( جزءاً من التحليل الرئيسي من حيث الأرقام. يتطلب إدخال هذه المجموعة منهجية خاصة كون مرحلة الثانوية العليا   1

ي الصف 12، ل يمكننا أن نصنف الحالة بشكل رسمي بأنها حالة ترسب أو طفل خارج المدرسة.
، وبالتالي إذا كان طفل خارج المدرسة �ن ن ي دولة فلسط�ي

ليست إلزامية �ن
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قصاء من التعليم الشكل 1: أنماط الجنس والعمر المتعلقة بالإ

قصاء المختلفة. وتظهر هشاشة الأرس - كما هو الحال  ثانياً، تختلف المواصفات الأساسية لالأطفال الذين يصنفون تحت أبعاد الإ
قصاء من التعليم. ينخرط الأطفال  ي جميع الأبعاد الخمسة لالإ

ي شكل الفقر الشديد والتكوين الأرسي غ�ي المستقر- كعامل ثابت �ن
�ن

ي الصفوف الأول من 
ي بمعدلت أقل، ويتخّلف بعضهم عن الدراسة �ن

ي التعليم ما قبل البتدا�أ
ي الأرس الهشة �ن

الذين ينشأون �ن
ة المرحلة  المرحلة الأساسية الدنيا)-4 1(، وهم أك�ش عرضة للتحديات الأكاديمية وتكرار الصفوف والترّسب بمعدلت أعىل خالل ف�ت
ي أقىص الحالت، ل يلتحق الأطفال من بعض الأرس الهشة بالمدارس إطالقاً. وعىل نحو 

الأساسية العليا)-9 5( الثانوية)-12 10( و�ن
عاقة النفسية أو الذهنية - من  عاقات المتعددة أو الإ عاقة - ل سيما ذوو الإ ي الأطفال ذوو الإ

ي جميع الأبعاد الخمسة، يعا�ن
مماثل، �ن

ي المرحلة الأساسية الدنيا )-1 4( أو 	 
ن 15-10 عاماً مّمن هم ليسوا �ن اوح أعمارهم ب�ي البعد الثالث: يش�ي إل الأطفال الذين ت�ت

العليا )-5 9( و الثانوية )-10 12(.

: ن ي دولة فلسط�ي
قصاء داخل التعليم �ن ي سياق حرص الإ

�ن

ي الصفوف من الأول إل الرابع الذين هم عرضة لخطر الترسب،	 
البعد الرابع:  يش�ي إل الأطفال �ن

ي الصفوف من الخامس إل العارسش الذين هم عرضة لخطر الترسب.	 
البعد الخامس:  يش�ي إل الأطفال �ن

ن الأبعاد الخمسة. أولً، استناداً إل بيانات المسح العنقودي  طار التحليىلي والمقارنة ب�ي يظهر نمطان بارزان عند استخدام هذا الإ
ن 9-6 أعوام  اوح أعمارهم ب�ي ي المائة( من الأطفال الذين ت�ت

ات 2014 لالأرس الفلسطينية، فإن ما يقدر بنحو )1.2 �ن متعدد المؤرسش
ن 15-10 عاماً )تبعاً لما يقدر بـ 31773 طفالً( هم  اوح أعمارهم ب�ي ي المائة( من الذين ت�ت

)تبعاً لما يقدر بـ5611 طفالً( و)4.9 �ن
ي سن الخامسة، 

قصاء من التعليم وسن الطفل عىل شكل حرف2J.  �ن ن معدل الإ ؛ و تَُمثَّل العالقة ب�ي ن ي دولة فلسط�ي
خارج المدرسة �ن

قصاء عند عمر 6 و7 و8 أعوام ثم يزداد بشكل طفيف  ة أطفال من التعليم. يتناقص معدل الإ حيث يتم إقصاء واحد من كل عرسش
ة  ي الثانية عرسش

ن سن 15-12 عاماً مع إقصاء واحد من كل 50 طفالً �ن قصاء تقريباً ب�ي وتدريجي ح�ت سن 12 عاماً. ويتضاعف معدل الإ
قصاء شديدة  ي معدل الإ

ي سن ١٥ عاماً. وتعت�ب هذه الزيادة الرسيعة �ن
من عمره من التعليم مقارنة بواحد من كل سبعة أطفال �ن

. ن ي دولة فلسط�ي
ي سن 15 عاماً هم خارج المدرسة �ن

ن كل أربعة أطفال �ن للغاية بالنسبة لالأولد: فحوالي واحد من ب�ي

ي لسلسلة زمنية حيث تبدأ القيم عند مستوى واحد ثم تنخفض ثم ترتفع 
يش�ي المنح�ن المتمثل عىل شكل حرف J إل المقطع المتمثل بحرفJ  من الرسم البيا�ن  2

تدريجياً إل مستوى أعىل من قبل النخفاض.

عمر الطفل

ن بالمدرسة النسبة المئوية لالأطفال غ�ي الملتحق�ي
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ي تحول دون الوصول إىل التعليم الشامل والعادل والنوعي وإتمامه
المعيقات ال�ت

والطفل  بالمدرسة  المتعلقة  المختلفة  المعيقات  ن  ب�ي للتفاعل  نتيجة  الأساسي  التعليم  من  لطفل  ي 
النها�أ قصاء  الإ ي 

يأ�ت ما  غالباً 
ي 

ة من المعيقات ويضعها �ن والعائلة والبيئة القتصادية والسياسية والأمنية الأوسع نطاقاً. يعطي التقرير الأولوية لمجموعة كب�ي
أربع فئات استناداً إل مالءمتها وأهميتها بالنسبة لمعدلت الترّسب من المدرسة  فضالً عن قابليتها للتنفيذ.

نجاز الأكاديمي المنخفض 	  تركز المجموعة الأول من المعيقات بشكل أساسي عىل المدرسة وجودة التعليم. يتم تحديد الإ
حسب  الأطفال  معظم  لترسب  رئيسية  كأسباب   - التعليم  بجودة  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  وكلها   - بالتعليم  الهتمام  وعدم 
الدراسات المسحية الحديثة. ولذلك، تركز هذه المجموعة من المعيقات عىل جودة التعليم ومحدودية توافر فرص التعلم 
المصممة داخل المدارس. يؤدي ذلك إل عملية تعّلم إقصائية، ويُعرّض العديد من الأطفال لخطر الترّسب بسبب التحصيل 
ويد  ن ي توظيف منهجيات مختلفة ل�ت

الدراسي المنخفض. كما وتسّلط هذه المجموعة من المعيقات الضوء عىل الفجوات �ن
ي يتم تقديمها خارج المدارس.

الخدمات التعليمية ال�ت

ة حول 	  ن الدراسات المسحية الأخ�ي ي المقام الأول عىل رفاهية الطفل والأرسة. وتب�ي
تركز المجموعة الثانية من المعيقات �ن

ي الأرسة تشكل 
الترسب أن الفقر المدقع والحاجة إل كسب دخل، أو صدمات خارجية مثل الأزمات الصحية أو الوفاة �ن

ي ضمان استمرار حضور 
ي أساسية �ن

السبب الرئيسي وراء الترسب بالنسبة لبعض الأطفال. ولذلك تعت�ب  خدمات الدعم الوقا�أ
ار متعددة إل المدرسة والتعّلم. توصي هذه الدراسة بأن تشمل خدمات الدعم هذه  هؤلء الأطفال الذين يعانون من أ�ن

ي المدارس وخدمات حماية الطفل والخدمات الصحية الوقائية.
رشاد النفسي �ن خدمات الإ

تركز المجموعة الثالثة من المعيقات بشكل أساسي عىل المعيقات القتصادية الناشئة عن تكاليف التعليم. ولهذه الغاية، 	 
القرطاسية  و  المدرسية  والكتب  المّوحد  والزي  النقدية  عات  بالت�ب المتعلقة  الحالية  والممارسات  السياسات  مراجعة  يتم 

والمواصالت المدرسية والتحويالت النقدية والمنح الدراسية.

ن إل الترّسب 	  تشمل المجموعة الرابعة من المعيقات سياسات وممارسات إدارية إقصائية يمكن أن تدفع الأطفال المحروم�ي
ن المدارس وإجراءات  ن والسياسة المتعلقة بالتحويالت ب�ي ي دولة فلسط�ي

من المدرسة. ويدرس التقرير سياسة تكرار الصفوف �ن
اللتحاق بالصف الأول، والممارسات المتعلقة بإدماج الأطفال الذين تجاوزوا سن اللتحاق بالمدرسة والذين يعودون إل 

ي وقت سابق.
المدرسة بعد انقطاعهم �ن

وبناًء عىل هذه المجموعات الأربع من المعيقات، يناقش التقرير أيضاً مجموعة خامسة من المعيقات متعلقة بجمع البيانات 
ن  المعرض�ي الأطفال  الحالية تحديد  دارية  الإ البيانات والممارسات  أنظمة جمع  بإمكان  . ليس  ن ي فلسط�ي

التعليمية �ن والمعلومات 
ي الوقت المناسب. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تحليل السياسات والممارسات 

قصاء بشكل كاٍف واتخاذ إجراءات وقائية �ن لخطر الإ
ي التنفيذ فيما يتعلق بجمع البيانات يمكن أن يساعد 

ي التصميم والتناقضات �ن
دارية من أجل فهم كيف أن معالجة الضعف �ن الإ

ي سبيل 
قصاء من التعليم. ويولي اهتماماً خاصاً لضمان اللتحاق بالصف الأول ورصد التغيب عن المدرسة بفعالية �ن ي تقليل الإ

�ن
الحد منه.

احات لتعزيز الجهود الرامية إىل توف�ي تعليم نوعي شامل وعادل  اق�ت

ن  ي دولة فلسط�ي
ن توف�ي التعليم النوعي الشامل والعادل �ن ي الحوار المستمر حول تحس�ي

سهام �ن احات مختلفة لالإ يقدم التقرير اق�ت
ي الفصل 

احات بالتفصيل �ن ي سبيل ضمان عدم إقصاء أي طفل عن التعليم الأساسي ومن داخله. ولقد تم تقديم هذه الق�ت
�ن

ي الجدول أدناه.
احات �ن الثالث مقابل مجموعات المعيقات الخمس للتعليم المشار إليها أعاله، وتم تلخيص هذه الق�ت

ن 9-6 أعوام، عىل سبيل  اوح أعمارهم ب�ي ن الأطفال الذين ت�ت قصاء من التعليم وخالله بمعدلت أعىل بكث�ي من أقرانهم. من ب�ي الإ
عاقات  ن من ذوي الإ عاقات وحوالي واحد من أصل طفل�ي المثال، ل يلتحق بالمدرسة حوالي واحد من كل ثالثة أطفال من ذوي الإ
ن 15-14 عام كمجموعة مهمة بشكل خاص للبعدين الثالث والخامس، ومع  اوح أعمارهم ب�ي المتعددة. كما يظهر الأولد الذين ت�ت
ي الواقع، يمثل الأولد البالغون من العمر 14 و 15 عاماً ممن هم خارج المدرسة ما يقرب من 

ذلك فإن حجم إقصائهم مذهل. �ن
ن من العمر 15-5 عاماً. ن بالمدرسة البالغ�ي نصف الأطفال غ�ي الملتحق�ي
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جودة التعليم: استهداف الأطفال ذوي الأداء الأكاديمي المنخفض

: ف جودة التعليم ما يلي تشمل التدخلت المحتملة لتحس�ي

ن 	  ن الجــودة عــىل المــدارس منخفضــة الأداء )عــىل ســبيل المثــال تقديــم حوافــز للمدرســ�ي ن جهــود تحســ�ي تركــ�ي
ي المــدارس منخفضة 

ن �ن ي المــدارس منخفضــة الأداء، وتقديــم أجــر مــادي للمعلم�ي
ذوي الأداء العــالي للعمــل �ن

.) ي الأداء خــارج وقــت التدريــس الأســاسي
الأداء لقضــاء ســاعات عمــل إضافيــة مــع الطــالب منخفــىصن

ي الصفــوف مــن 1 إل 4 )عــىل ســبيل المثــال، تطويــر تدخــالت متكاملــة لمحــو 	 
ن الجــودة �ن ن جهــود تحســ�ي تركــ�ي

الأميــة، وتوظيــف ُمــدرّسي صفــوف بــدلً مــن ُمــدرّسي تخصصــات(.

ن 	  ن وتقييــم المعلمــ�ي ي برامــج تدريــب المعلمــ�ي
تحديــد أولويــات الأطفــال ذوي الأداء الأكاديمــي المنخفــض �ن

ن والتقييمــات المدرســية. اف المعلمــ�ي وإرسش

جودة التعليم: تصميم الخدمات التعليمية داخل المدارس

: تشمل التدخلت المحتملة ما يلي

ن تنفيذ خطط التعليم العالجي/الإصالحي.	  تحس�ي

ي الفصــول الدراســية والتعليــم 	 
ن مــن أجــل التعليــم الشــامل �ن ي للمعلمــ�ي

تعزيــز توافــر وكثافــة الدعــم الفــ�ن
ي غــرف مصــادر التعلــم.

المتكامــل �ن

ي المزيد من المدارس.	 
ن متاحة �ن ن المؤهل�ي جعل غرف مصادر التعلم المزودة بالمعلم�ي

تقديم برامج تثقيفية عىل مدار العام لالأطفال ذوي الأداء الأكاديمي المنخفض.	 

خدمات الدعم الوقائية 6 

ض أن تقدم كحزمة شاملة من الخدمات: ي يف�ت
تشمل التدخلت المحتملة ما يلي وال�ت

ن جودة وتوافر برامج تعليم الفرصة الثانية.	  تحس�ي

توف�ي برامج تعليم الفرصة الثانية لالأطفال الأصغر من 15 عاماً.	 

 	. ي
ي والف�ن

ضمان التنفيذ الفعال لالإصالح الشامل المستمر للتعليم والتدريب المه�ن

ي المجتمعات الرعوية.	 
تقديم نماذج مختلفة من التعليم لالأطفال �ن

تطوير وتنفيذ برامج التعّلم عن بعد.	 

دراكيــة الشــديدة مــن قبــل مقدمــي التعليــم 	  عاقــات الإ تيســ�ي ودعــم توفــ�ي برامــج تعليميــة لالأطفــال ذوي الإ
. ن لمتخصص�ي ا

خدمات الدعم الوقائية 6 

ض أن تقدم كحزمة شاملة من الخدمات: ي يف�ت
تشمل التدخلت المحتملة ما يلي وال�ت

ي جميع المدارس.	 
تقديم خدمات إرشاد نفسي فّعالة �ن

ي حــالت فرديــة مــن الأطفــال الذيــن هــم 	 
ن بالمهــارات والأدوات الالزمــة للتدخــل �ن تزويــد المرشــدين النفســي�ي

عــىل وشــك التعــرض لخطــر التــرسب مــن المدرســة.

ي إطار شبكة حماية الطفل.	 
ضمان التنفيذ المنتظم لنظام الإحالة �ن

ن المتابعــة الفّعالــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة عــىل مســتوى المدرســة لتقديــم العــالج لالأطفــال الذيــن 	  تمكــ�ي
ي الرؤيــة والســمع.

يعانــون مــن مشــاكل �ن

امج الحالية للوقاية من العنف.	  ن تنفيذ ال�ب تحس�ي

ي سن المدرسة.	 
إعادة تقديم برامج دعم التغذية لالأطفال �ن
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تكلفة التعليم المدرسي  

: تشمل التدخلت المحتملة ما يلي

عــات عــىل 	  ــال جمــع الت�ب ــل المــدارس )عــىل ســبيل المث عــات مــن قب مراجعــة سياســة وممارســة جمــع الت�ب
ــا بشــفافية(. عــات عــىل أســاس طوعــي وإنفاقه ــة لضمــان الت�ب ــ�ي الالزم ــدرج، واتخــاذ التداب ــاس مت مقي

ي الغالب الأطفال من الأرس الأك�ش فقراً.	 
ي تخدم �ن

تقديم المنح المدرسية للمدارس ذات الأولوية ال�ت

ــل 	  ــىل التحصي ه ع ــ�ي ــادة تأث ــة لزي ــالت النقدي ي للتحوي
ــ�ن ي الوط

ــطي�ن ــج الفلس نام ــات ال�ب ــة مخصص مراجع
ــم. ــة بالتعلي ــل المرتبط ــود التواص ــز جه ــي وتعزي العلم

توسيع نطاق خدمات الحافالت المدرسية.	 

ي المدارس والصفوف المستفيدة.	 
تقديم المنح الدراسية عىل أساس الحاجة والجدارة �ن

دارية اللوائح والممارسات الإ

ــة والتعليــم العــالي  بي ــة حســب القتضــاء مــن قبــل وزارة ال�ت داري ــح والممارســات الإ إجــراء مراجعــة شــاملة للوائ
ي ذلــك تكــرار الصفــوف والتحويــالت 

قصــاء مــن التعليــم، بمــا �ن ي الإ
ي تســهم �ن

بهــدف تنقيــح هــذه الممارســات الــ�ت
داخــل المــدارس، واللتحــاق بالصــف الأول، وإدمــاج الأطفــال الذيــن تجــاوزوا ســن اللتحــاق بالمدرســة.

قصاء  ف لخطر الإ تحديد الأطفال المعرض�ي

: تشمل التدخلت المحتملة ما يلي

ي الصف الأول	 
ن أنظمة البيانات لضمان تسجيل جميع الأطفال �ن تحس�ي

نــذار المبكــر مــع بروتوكــولت 	  ن مراقبــة التغيــب عــىل مســتوى المدرســة مــن خــالل إدخــال أنظمــة الإ تحســ�ي
المتابعــة والســتجابة

ــات 	  ــودة البيان ــات، وج ــاركة البيان ــات مش ــز ترتيب ــالل تعزي ــن خ ــة م داري ــات الإ ــع البيان ــم جم ن نظ ــ�ي تحس
ــة. داري ــات الإ ــودة البيان ــر وج ــرسب، وتواف ــول الت ــة ح داري الإ

ن عىل أهمية تنفيذها. سيتضمن تنفيذ بعض هذه  ك�ي احات السياساتية مع ال�ت ، يتم تقديم هذه الق�ت ي الفصل الرابع وفيما يىلي
�ن

الجهود  لتعزيز  الآخر إدخال إجراءات جديدة  بينما سيتطلب بعضها  دارية،  الإ الإجراءات  ات سهلة نسبياً عىل  احات تغي�ي الق�ت
الأخرى وضع  احات  الق�ت تنفيذ بعض  كما سيشمل  منعها.  وبالتالي  التعليم  من  قصاء  الإ المبكر عن حالت  الكشف  إل  الرامية 
من  قصاء  الإ لخطر  ن  المعرض�ي الأطفال  عىل  ي  يجا�ب الإ ها  تأث�ي من  تزيد  بطرق  الإصالح  وجهود  الحالية  السياسات  عىل  عالمات 
قصاء من التعليم الأساسي وعكس  احات المقدمة إدخال برامج وتدخالت جديدة لمنع الإ اً، تتطلب بعض الق�ت التعليم. وأخ�ي

اتجاهه.

ن أّن لمعالجة المعيقات الهيكلية والنظامية أهمية قصوى لضمان أن يكمل جميع الأطفال التعليم . 1 ي ح�ي
إصالحات رسيعة: �ن

أو  ي تؤدي إل قطع 
ال�ت ة  الصغ�ي دارية  الإ الممارسات  ي تستهدف 

ال�ت الرسيعة‘  ’الحلول  العديد من  أيضاً  ، فهناك  الأساسي
عزعة  ن الأطفال ضمن أرس هشة  ويعيشون حياة م�ت المدرسة. يعيش هؤلء  إل  الذهاب  ي 

�ن الأطفال  استمرار بعض  وصل 
ي بعض 

بشكل خاص. ولذلك، فإن تقديم تسهيالت إدارية لهؤلء الأطفال بدلً من تعريضهم لحواجز إدارية قد يكون �ن
دارية  زالة هذه المعيقات الإ ي المدرسة مقابل دفعهم إل تركها. كما يقدم التقرير عدة أفكار لإ

ن إبقائهم �ن الأحيان الفارق ب�ي
ن  عات من قبل المدارس والتحويالت ب�ي ي مجالت مثل اللتحاق بالمدارس وجمع الت�ب

واستبدالها بإدخال إجراءات تسهيلية �ن
المدارس وسياسات التغيب عن المدرسة. ل يُقصد من هذه الأفكار أن تكون قائمة شاملة، ولكن الهدف منها هو التأكيد عىل 

دارية القائمة بهدف تحديد وتنفيذ الإصالحات الرسيعة. الحاجة إل مراجعة شاملة للممارسات الإ
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ن لخطر الترسب من المدرسة بهدف منع أو . 2 تدعيم الجهود الحالية: تُبَذل حالياً جهود متنوعة لتحديد الأطفال المعرض�ي
ن وخطط  عكس اتجاه إقصائهم عن التعليم. وتشمل هذه الجهود -عىل سبيل المثال ل الحرص - مرشدي المدارس النفسي�ي
التعليم العالجي والتعليم الشامل وغرف مصادر التعلم وخدمات الحافالت المدرسية المجانية أو بمساعدة مالية ومتابعة 
ن جودة وتغطية تنفيذها  التغيب عن المدرسة. إن دعم هذه الجهود الحالية للكشف المبكر ومنع الترسب من خالل تحس�ي
ي تنفيذ مثل هذه الجهود عىل مستوى 

أمر حاسم للحد من عدد الأطفال المستبعدين من التعليم. إدراكاً للتحدي المتمثل �ن
ن هذه الجهود عىل  ي كل محافظة وترك�ي

ي تتمتع بأعىل معدلت الترسب �ن
البالد، يش�ي التقرير إل أهمية تحديد المدارس ال�ت

ي البداية عىل الأقل.
هذه المدارس، �ن

ي مجالت . 3
ن الخدمات �ن ن من أجل تحس�ي ي دولة فلسط�ي

: تُبذل العديد من الجهود الجديرة بالثناء �ن ي المسار الرئيسي
الدمج �ن

ي 
نامج الفلسطي�ن التعليم والصحة والحماية الجتماعية وحماية الطفل. إن بعض هذه الجهود، مثل شبكة حماية الطفل وال�ب

ن بالمدارس  ، ستفيد بشكل غ�ي مبارسش الأطفال غ�ي الملتحق�ي ن ي للتحويالت النقدية وإصالح المناهج وتدريبات المعلم�ي
الوط�ن

ي هذه الجهود المستمرة لتعظيم 
ح التقرير دمج الأطفال خارج المدرسة �ن ن لخطر الترسب من المدرسة. يق�ت أو المعرض�ي

نامج  : 1( مراجعة مخصصات ال�ب ي التقرير ما يىلي
احات المقدمة �ن ي عىل هؤلء الأطفال. وتشمل بعض الق�ت يجا�ب ها الإ تأث�ي

ة  المبارسش التعليم غ�ي  تكاليف  ر عىل تحمل  المعرضة للرصن الهشة  الأرس  النقدية لمساعدة  للتحويالت  ي 
الوط�ن ي 

الفلسطي�ن
ي شبكة حماية الطفل 

ن إتمام التعليم الأساسي والنتقال إل المرحلة الثانوية؛ 2( تعزيز نظام الإحالة �ن بالإضافة إل تحف�ي
بية  ال�ت وزارة  تبذلها  ي 

ال�ت الجهود  استهداف   )3 الترسب؛  لخطر  ن  المعرّض�ي والأطفال  بالمدارس  ن  الملتحق�ي غ�ي  لالأطفال 
ن بطرق تزيد من منافعها لالأطفال الذين يعانون من  ن كفاءات ومناهج المدرس�ي والتعليم العالي عىل نطاق المنظومة لتحس�ي

تحصيل أكاديمي منخفض.

ي . 4
تزال هناك حاجة إل تدخالت جديدة �ن بالشكر، ل  الجديرة  المختلفة  الحالية  الجهود  الرغم من  الجديدة: عىل  امج  ال�ب

: 1( تطوير برامج التعّلم عن بعد؛ 2( برامج جديدة  ي التقرير ما يىلي
مجالت معينة. تشمل بعض هذه المجالت الواردة �ن

دراكية الشديدة؛ 3( برامج تعليم الفرصة الثانية عالية الجودة والمتاحة عىل  عاقات الإ عاقات المتعددة والإ لالأطفال ذوي الإ
نطاق واسع وبرامج العودة إل المدارس وبرامج إدماج الأطفال الذين تجاوزوا سن اللتحاق بالمدرسة؛ 4( برامج التعليم 
المنخفض؛ 5( برامج تعليمية بديلة  الأكاديمي  التحصيل  ي تستهدف الأطفال ذوي 

ال�ت المجتمعية  أو  المدرسية  الإصالحي 
ي 

ي تخدم المجتمعات الأك�ش فقراً وهشاشة. �ن
ي المجتمعات الرعوية؛ 6( تقديم منح للمدارس ال�ت

لالأطفال الذين يعيشون �ن
ي تواجه 

قصاء الأطفال من التعليم، نظراً للقيود المالية ال�ت ن أن التدخالت الجديدة تعد جانباً حاسماً للتصدي بفعالية لإ ح�ي
، فإن تمويل هذه التدخالت الجديدة بطريقة مستدامة وشاملة يتطلب النظر إل ما هو أبعد  بية والتعليم العالي وزارة ال�ت
اتيجية المستقبلية لتطوير التعليم.  س�ت ي الخطط الإ

امج المجزأة الممولة من الجهات المانحة ودمج هذه الجهود �ن من ال�ب
ي هذه المجالت كفرصة تجريبية لهذه الجهود. 

امج الممولة من الجهات المانحة �ن ، يمكن استخدام ال�ب عىل المدى القص�ي
ن العام والخاص لتحقيق هذه الغاية.  ن القطاع�ي اكات ب�ي كما ويمكن استكشاف نماذج تمويل بديلة مثل الرسش

بية والتعليم العالي واليونيسف  ن معلماً بارزاً ضمن جهود وزارة ال�ت ي دولة فلسط�ي
يمثل هذا التقرير حول الأطفال خارج المدرسة �ن

تهدف   . ن فلسط�ي دولة  ي 
�ن عاماً   5-15 ن  ب�ي أعمارهم  اوح  ت�ت الذين  الأطفال  لجميع  ومنصف  شامل  نوعي  تعليم  توف�ي  سبيل  ي 

�ن
نجازات  الإ تقييم  إل  التقرير  هذا  ي 

�ن المعروضة   ، السياسي وبالمشهد  بالمدارس  ن  الملتحق�ي غ�ي  بالأطفال  المتعلقة  التحليالت 
ي إلهام جهود مستقبلية.

احات السياسات �ن ن تأمل اق�ت ي ح�ي
السابقة، �ن
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