ال ّتحديث ال ّ
شهري على المستوى اإلقليمي  -نيسان /ابريل 2016

المعلمون ومدراء المدارس العاملين مع األطفال الالجئين عبر المنطقة
يواصلون تلقي تدريب وحوافز

ما يزيد عن  11,500عامل في مجال التعليم تل ّقوا تدريبا ً ح ّتى اآلن
في 2016

في العراق ،أجري تدريب مدربين لمدة يوم في إربيل لما مجموعه  19عامال بما في ذلك المعلمين من ثالث
محافظات في منطقة كردستان العراق .كان المشاركون من وزارة التربية والتعليم ور ّكز التدريب على استخدام الليغو
كأداة تعليمية مساعدة .إضافة إلى ذلك ،أجري تدريب لكل المعلّمين من المدارس في المخيمات وخارجها لتنمية
المهارات التعليمية.

أبرز ال ّتطورات اإلقليمية:
في األردن ،خالل شهر نيسان ،حصل  145,500طالب سوري على التعليم غير الرسمي في المدارس
داخل المخيمات أو المجتمعات المضيفة .في مخيّم الزعتري ،تم افتتاح مدرستين لتمكين األطفال غير
الملتحقين بالمدارس من الوصول إلى التعليم الرسمي في المخيم ولتقليل االزدحام في الغرف الصفية.
في العراق ،تم تقديم دعم الدراسة لألطفال للمواد التي ال يتوفّر لها معلّمين في المركز االجتماعي في
بازيان في السليمانية .كما تم دعم ستين طالبا ( 18فتاة) من خالل تأمين النقل للذهاب إلى مدرسة كوباني
في السليمانية .وأقيمت  230رحلة إضافية في دهوك لنقل  190طفال سوريا الجئا من المخيمات
والمستوطنات غير الرسمية والمجتمعات المحلية للذهاب إلى المدارس في مخيم دوميز  1وبلدة عقرة وبلدة
مقبل وسميل .إضافة إلى ذلك ،اس ُتكمِلت ثالث مدارس جاهزة لتزويد ما يزيد عن  3,000طفل الجئ في
إربيل ودهوك بالتعليم .تتألّف كل مدرسة من  13غرفة صفية وتشمل مرافق مثل ساحات لعب وحدائق
ومختبرات حاسوب ومرافق مياه وصرف صحي ونظافة الئقة تراعي الفروق بين الجنسين .في مخيّم
دوميز  1و ،2تم تأسيس ست غرف صفية إضافية لتقليل االزدحام في الغرفة الصفية.
في مصر ،أجريت خمس زيارات ميدانية لمدارس المجتمعات السورية كجزء من خطة مراقبة القطاع.
حدّد شركاء الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات  38حالة طفل سوري ذي
صعوبات تعلّم وسهّل التعلّم التصحيحي والمساعدات الطبية الالزمة .وستتلقى  21حالة إضافية لطفل ذي
إعاقة مساعدات مباشرة بما في ذلك الكراسي المتحركة والمعينات السمعية والنظارات الطبية .هذا وأجري
فحص مدته خمس أيام لما يقارب  700طفل سوري ذوي صعوبات تعلّم في منطقة مدرستين.

التعليم

بعد يوم مدرسي في مخيّم كاويرغوسك لالجئين ،إربيل .المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين/أو.زهدانوف

م ّ
ُلخص االستجابة القطاعية:
عدد الالجئين وسكان المجتمعات المحلية
المستهدفين بالمساعدة بحلول نهاية عام
 2016هو  2,506,900شخص
عدد الذين تمّت مساعدتهم في عام  2016هو
 778,270شخصا ً

31%

في نيسان في العراق ،حصل ما يقارب  400عامل تعليمي وغير تعليمي من المدارس في المخيمات وخارجها في
دهوك على حوافز .في عنكاوا ،أجرى المعلمون والعاملون المجتمعيون جلسات مجموعة تعزيز القدرة على مواجهة
األزمات للطلبة وأولياء األمور الالجئين في سبع مدارس .وحصل أكثر من  20معلّما الجئا من ثالث مدارس مختلفة
في دهوك على حوافز .عالوة على ذلكُ ،دفِعت الحوافز لعشرة عاملي نظافة (الجئين) عاملين في المدارس في مخيم
دوميز  1و 2لخمسة شهور.
ِّ
ُ
في األردن ،ولتحسين االستجابة والتخطيط الفعّال للواصلين الجدد في مخيّم األزرق ،نظم اجتماع من قبل ثالث
مجموعات عاملة في تنسيق قطاع التعليم .وتبادل شركاء الخطة اإلقليمية خبراتهم في تأطير وتطبيق معايير الشبكة
المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ في األردن في تجمّع خاص ّ
نظمته األمانة العالمية للشبكة المشتركة.
في مصر ،وبالتعاون مع جامعة الزقازيق ،قُدِّم تدريب على "خصائص أوراق االمتحانات" لما مجموعه  64معلّما
في تسع مدارس في اإلسكندرية و 62معلّما في سبع مدارس في دمياط .إضافة إلى ذلك ،أجري تقييمان للمعلمين
السوريين في المدارس المجتمعية لتقييم التحديات الرئيسية في الصفوف .ويُقصد بنتائج التقييم إرشاد تنفيذ برنامج
محو أمية.

الالجؤون السّوريون في المنطقة:
العد ُد المُتو ّقع لالجئين السوريين بحلول نهاية
عام  2016هو  4,687,000الجئ.
عدد الالجئين السوريين المسجلين حاليا ً هو
 4,807,600الجئ

103%

الوضع الرّ اهن لل ّتمويل الكلي لخطة 3RP
المبلغ المطلوب تمويله في عام  2016هو
( )4.55مليار دوالر أمريكي
المبلغ الذي ت ّم استالمه في عام  2016هو 997
مليون دوالر أمريكي

22%

مؤشرات االستجابة اإلقليمية :كانون الثاني  /يناير  -نيسان /ابريل :*2016

تحليل االحتياجات:
يوجد ( )1.7مليون طفل سوري ممّن هم في سنّ المدرسة في البلدان الخمسة الشريكة في خطة RP 3
ومع ذلك ،فإنّ حوالي نصف عدد هؤالء األطفال ،الذين هم في سنّ المدرسة ،تتوافر لهم فُرصة الحصول
ُ
دخالت في مجال ال ّتعليم األطفال الذين هم في سنّ المدرسة،
على ال ّتعليم .وفي عام  ،2016سوف تضع ال ّت
والذين هم حاليا خارج مقاعد الدراسة ،واألطفال الذين يحصلون على خدمات تعليمية ذات جودة ُمنخفضة،
على ُسلّم أولوياتها.
والستيعاب أعداد الطالب السوريين ،ولزيادة قدرات االستجابة لذلك ،فقد أعادت ُنظم التعليم العام الحكومي
في بعض البلدان العمل بنظام الدّوامين (الصباحي والمسائي) ،أو قامت بتوسعة هذا النظام في المدارس
الم ّ
ُكتظة ،مما ّأثر على جودة ال ّتعليم وإبطاء سير عملية إصالح نظام ال ّتعليم العام الحكومي .وسوف يتم
تحسين جودة التعليم ومدى مالءمته من خالل ال ّتطوير المهني للمُعلمين ،والمُيسرين ،والكوادر العاملين
جميعهم في المدارس ،وذلك فيما يتعلّق بالمنهجيات الحمائية ال ّتفاعلية المُر ّكزة على ال ّ
طفل ،وإدارة الغرف
الصّفية والدعم النفسي االجتماعي.
وفي عام  ،2016يُطالب قطاع ال ّتعليم بالحصول على زيادة كبيرة في موازنة برنامج ال ّتعليم؛ بهدف
توسيع نطاق االستجابة في مجاالت ال ّتعليم كافة ،ومنها ال ّتعليم االبتدائي (األساسي) ،وال ّتدريب الفني
والمهني ،والحوافز المُقدمة للمُعلمين.

اإلستجابة المخطط لها بحلول نهاية عام 2016

التقدم المًحرز

 2,245طفالً مستهدفا ً (دون سن الخامسة) (فتىً /فتاة) التحقوا بالتعليم في مرحلة الطفولة
المب ّكرة
 694,805طفالً مستهدفا ً (( )17-5فتىً /فتاة) التحقوا بالتعليم الرسمي (األساسي أو
الثانوي)
 45,793طفالً مستهدفا ً (( )17-5فتىً /فتاة) التحقوا بالتعليم غير النظامي أو غير الرسمي
و/أو مهارات الحياة

88,086

3%

832,760

83%

404,650

16%

76,935

5%

83,545

14%

ّ
موظفا ً تعليميا ً (ذكر/أنثى) مدرّ بين
11,514

1,468,306

46%

 671,710طفالً (( )17-3فتىً /فتاة) تل ّقوا مستلزمات مدرسية أو دعما ً من خالل منح نقدية

1,021

11%

 116مرفقا ً تعليميا ً أ ُنشئ أو جُدِّ د أو تمت اعادة تأهيله

 3,914شابا ً ومراهقا ً وبالغا ً (ذكر/أنثى) حصلوا على التدريب المهني أو التعليم العالي

تعكس لوحات المعلومات هذه استجابات أكثر من  200شريك ،بما في ذلك الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المشاركة في استجابة الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات في مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا .قد يختلف التقدّم
واألهداف وفقا لمراجعات البيانات .جميع البيانات في لوحة المعلومات هذه ّ
تمثل الوضع الحالي لغاية  30نيسان .2016
*لم يتم استالم بيانات التقدّم لتركيا ولبنان في نيسان 2016

