 8كانون الول 2017
يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في أرياف حماه (الجنوبي والغربي
والشمالي والشرقي) ومخيمات الالجئين في الشمال ،حيث يعاني قطاع التعليم من انخفاض مستوى الدعم املقدم له
ومن تسرب الطالب في كافة املراحل الدراسية ،وخاصة املرحلة الثانوية.
يأتي هذا التقرير بعد إعالن مديرية تربية حماه الحرة عن توقف التمويل لعملها منذ ستة أشهر وعدم قدرتها على
االستمرار في الشراف على العملية التعليمية .1حيث تقوم مديرية تربية حماه الحرة بالشراف على ما يقارب  75مدرسة
متوزعة بين أرياف حماه واملخيمات التي يقطنها غالبية من نازحي حماه ،وتضم هذه املدارس ما يقارب من  20.645طالب
وطالبة.
تبلغ أعداد املدارس غير املكفولة بدعم مالي حوالي  50مدرسة ،وخاصة بعد توقف دعم منظمة ( )FGDفي حزيران 2017
ملديرية تربية حماه الحرة بسبب عدم القدرة على تحويل التمويالت إلى الداخل.
توزع املدارس التي تشرف عليها مديرية تربية حماه الحرة
املناطق

عدد املدارس

اعداد الطالب

الريف الجنوبي

5

637

الريف الغربي

15

2290

الريف الشمالي

10

2977

الريف الشرقي

11

1075

املخيمات

34

13666

املجموع الكلي

75

20645

*املصدر :مديرية تربية حماه الحرة

وضع القطاع التعليمي في ريف حماه:
يعاني قطاع التعليم في أرياف حماه ومخيمات الشمال (التي يقطنها نازحو محافظة حماه) ،من نسب تسرب عالية
تقدر بأكثر من  %50من الطالب ،ويعود ذلك إلى عوامل عديدة يمكن إيجازها بما يلي:
.1

ً
املدارس غير املؤهلة الستقبال الطالب خصوصا في أرياف حماة فهي بحاجة ماسة للترميم ،فقد تضررت
ً
البنية التحتية للتعليم بشكل كبير جدا نتيجة القصف.

 1بيان ميرية تربية حماه الحرة بما يتعلق بوضع التعليم في أرياف حماه مرفق على شكل صور ضمن التقرير

 .2قلة الدعم :
 املدرسون بالغالب متطوعون في أغلب املدارس وال يحصلون على رواتب شهرية منتظمة. عدم توفر الدعم فيما يتعلق بالكتب املدرسية والقرطاسية. عدم توفر مدافئ و وقود لتشغيلها في الشتاء ،وعدم توافر املراوح والكهرباء في الصيف..3

هناك مخاوف أمنية تتضمن الخوف من القصف.

التوصيات:
تهدف التوصيات التالية إلى معالجة القضايا الرئيسية املبينة أعاله:
• توفير الدعم لتغطية رواتب املدرسين في املدارس غير املشمولة بالدعم من أي جهة أخرى.
• توفير الوقود للتدفئة.
• العمل على ترميم املدارس وتأمين مياه الشرب وإصالح دورات املياه.
• تزويد الطالب باملواد التعليمية الساسية مثل الكتب املدرسية واملناهج والقرطاسية ،بالضافة إلى اللوازم
املدرسية الخرى .حيث أن الحالة االقتصادية السيئة ملعظم السر تجعلها غير قادرة على تزويد أطفالها
بهذه املستلزمات.
• توفير برامج الدعم املباشر من خالل تقييم االحتياجات لقطاع التعليم بشكل واقعي .حيث يتركز معظم
الدعم الحالي على الدعم النفس ي والنشطة الترفيهية ،في حين تم إهمال دعم التعليم.

