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عنـد األخـذ بالُحسـبان الالجئيـن المسـجلين في المفوضية السـامية لشـؤون الالجئيـن فقط، ُيعـدُّ األردن صاحـب ثاني أعلى 
نسـبة الجئيـن لكل فـرد في العالـم. ]4[ 

يعيش في المجتمعات المضيفة نحَو ٪80 من الالجئين السـوريين المسـّجلين رسـميًا، بينما يعيش الباقي في المخيمات 
المخّصصة لالجئين.]5[ 

نحَو ٪36 من الالجئين السوريين المسّجلين رسميًا هم من األطفال في ِسّن المدرسة. ]6[

يمكـن للطلبـة الالجئيـن فـي األردن الحصوُل علـى التعليم من خالل واحـد من الخيارات اآلتيـة على األقل: مـدارس األونروا، 
ومـدارس وزارة التربيـة والتعليـم )المـدارس الحكوميـة فـي المخيمـات، أو مـدارس الفتـرة الواحـدة أو الفترتيـن]7[ فـي 

المجتمعـات المضيفـة(، وبرامـج التعليـم غير الرسـمي أو غيـر النظامي.

النسبةعدد الالجئينالجنسية
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 •

لألمـم  السـامية  المفوضّيـة  لـدى  المسـّجلين  الالجئيـن  توزيـع   :1 الجـدول 
الجنسـّية: حَسـَب  الالجئيـن  لشـؤون  المتحـّدة 

حسـب احصاءات التعداد السـكاني 2015، اسـتضاف األردن 1.3 مليون سـوري من ضمنهم أكثر من 700 ألف الجئ مسـّجل 
لـدى المفوضّيـة السـامية لألمم المتحدة لشـؤون الالجئين، كما هو مبين في الجـدول 1،]1[  باإلضافة إلـى 2.2 مليون الجئ 

فلسـطيني مسـّجلين لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجئين الفلسـطينيين في الشـرق األدنى )األونروا(.]2[



مدارس وزارة التربية  والتعليم

مدارس األونروا

تهـدف خّطـة االسـتجابة األردنيـة ذات اإلدراة المحّليـة إلـى ربـط الحلـول القصيـرة األمـد بمبـادرات وسياسـات إنمائيـة 
طويلـة األمـد لتلبيـة حاجـات المتضرريـن مـن األزمة السـورية.
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تستقبل مدارس وزارة التربية والتعليم الالجئين المسّجلين لدى األونروا والمفوضية السامية لشؤون الالجئين.

فـي عـام 2015، التحـق نحو ثلث أطفال الالجئين الفلسـطينيين المسـّجلين رسـميًا لـدى األونروا في مـدارس وزارة التربية 
والتعليـم.]8[ أمـا بالنسـبة إلـى االسـتجابة لألزمـة السـورية، فقـد شـرعت الـوزارة بفتـح مـدارس فـي مخّيمـات الالجئيـن 
السـورين وزيـادة عـدد مـدارس الفترتيـن فـي مناطـق أخـرى منـذ عـام 2011.]9[ وفـي كانـون الثانـي/ ينايـر 2017، ذكـرت 
منظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة )اليونيسـيف( أن ٪72 مـن أطفـال الالجئيـن السـوريين المسـّجلين رسـميًا انضمـوا الى 

نظـام التعليـم الرسـمي فـي األردن .]10[

  مـدارس مخيمـات الالجئيـن: فـي آذار/ مـارس 2015، بلـغ معـّدل االلتحـاق بالمـدارس فـي مخيـم الزعتري ومخيـم األزرق 
]11[. 67٪

مـدارس وزارة التربيـة والتعليـم: بحلـول نهايـة العام الدراسـي 2016/ 2017، التحـَق أكثُر من 125 ألف طفل سـوري الجئ 
في المـدارس التابعة لوزارة التربيـة والتعليم.]12[

مـدارس الفترتيـن التابعـة لـوزارة التربية والتعليم:  اسـُتْخِدَم نحو 340 مبنـى من مدارس وزارة التربيـة والتعليم في نظام 
الفترتيـن]13[  اعتبارًا من العام الدراسـي 2016/ 2017؛ حيث تسـتقبل المدرسـة مجموعتين منفصلتيـن من الطلبة )واحدة 
فـي الصبـاح، وواحـدة بعـد الظهـر(.]14[ وبالرغـم مـن أن أغلـب هـذه المـدارس تخـدم الطلبـة األردنييـن، فـإّن وزارة التربيـة 

والتعليـم خّصصـت 200 فترة للطلبة السـوريين.]15[  

اسـتجابًة للتحديـات السـابقة المتعلقـة بتقليل وقـت الحصـة،]16[ زادت وزارة التربية والتعليـم في عام 2016  مـّدة الحّصة 
الصفيـة، وأضافـت أيـام السـبت عددًا مـن الحصص لألردنيين والسـوريين فـي المدارس التـي تعمل بنظـام الفترتين.]17[
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ُس فيهـا المنهاج  تديـر األونـروا مـدارس تابعـة لهـا تسـتقبل فيها أطفـال الالجئين الفلسـطينيين المسـّجلين رسـميًا، ُيدرَّ
الوطنـي األردنـّي، إضافـًة إلى بعـض المـواد التكميلّية المتعلقـة بحقوق اإلنسـان.]18[

 
َل أكثر من 116 ألف طالب وطالبة في 175 مدرسة تابعة لألونروا.]19[  في عام ٢٠١٥/٢٠١٤، ُسجِّ

بحلـول عـام 2015، اسـتقبلت مدارس األونـروا في األردن نحَو 1700 طالب من الالجئين السـوريين، كانت أَسـرهم تقيم في 
مخيمات الالجئين الفلسطينيين.]20[ 

وفقـًا لتقريـر البنـك الدولـي لعـام 2016، قّدم طلبة مـدارس األونروا فـي األردن أداء أفضل من طلبة المـدارس الحكومية 
األردنيـة فـي االختبـارات الدولية )الدراسـة الدولية للرياضيات والعلـوم وبرنامج التقييم الدولـي للطلبة(.]21[

 
المعلميـن  توظيـف  منهجيـة  تشـمل  األونـروا،  مـدارس  نجـاح  فـي  كبيـر  نحـٍو  علـى  أسـهَمت  التـي  العناصـر  بعـض 

المـدارس.]22[  إدارة  إلـى  إضافـًة  التدريـس،  وأسـاليب  واسـتعداداتهم، 



التعليم غير النظامي والتعليم غير الرسمي

تحّديات الوصول إلى التعليم ومستوى جودته

مكانـي: مبـادرة تقودهـا اليونيسـف، تعمـل علـى توفيـر ُفـَرٍص للتعلـم والتدريـب والدعم النفسـي لألطفال والشـباب 
الذيـن لـم يحصلـوا علـى التعليـم النظامي.  

 •

•

م للفتيان غيـر الملتحقين  التعليـم غيـر النظامـي: برنامـج تعليمـي ُمْعَتَمـٌد مـن وزارة التربيـة والتعليم فـي األردن، ُيقـدَّ
بالمـدارس وغيـر المؤّهليـن لاللتحاق بالتعليم الرسـمي ألسـباب مختلفة، َنّفَذْتُه كويسـت سـكوب، وشـارك فيه منذ عام 

2003  أكثـُر مـن 12 ألـف طالب باتبـاع منهجية التعلم التشـاركي.]23[

التعليـم غيـر الرسـمي: التحـق فـي العـام الدراسـي 2016 /2017 أكثـر مـن 70 ألـف طالـب مـن الالجئيـن السـوريين في 
برامـج التعليـم غيـر الرسـمي. تهـدف هـذه البرامج إلى مسـاعدة الطلبة على تحسـين مسـتوى أدائهم في المدرسـة، 

إضافـة إلـى تقديـم فـرص تعليمية ألولئـك الذيـن ال يسـتطيعون الوصول إلـى التعليم الرسـمي.]24[ 
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علـى الرغـم مـن الجهـود الكبيـرة للحكومة والمنظمـات الدولية لزيادة نسـبة االلتحاق بالمـدارس، ما زالت هنـاك تحديات 
مثـل عـدم التحاق نحـو 85 ألف طفل من الالجئين السـوريين بالمدرسـة في العـام الدراسـي 2016/2017.]25[   

وفقـًا لتقريـر صـدر عـام 2016، يشـّكل نقص الوثائق الرسـمية عائقًا رئيسـًا أمام تعليـم الالجئين]26[  علـى الرغم من جهود 
وزارة التربية والتعليم األردنية في تسهيل إجراءات االلتحاق بالمدارس لتصبح أكثر مرونة.]27[   

ذَكـَر تقريـر لهیومـن رایتـس ووتـش أن التكاليـف المتعلقـة بالمـدارس، مثـل المواصـالت وعمالـة األطفال، مـا زالت تمنع 
بعـض الالجئيـن مـن االلتحـاق بالمـدارس. إضافًة إلى ذلك، أشـار التقريـر الى أن بعـض المعلمين في مخيمـات الالجئين لم 

يحصلـوا علـى أي تدريـب، علـى الرغم من أهميـة ذلك لخدمـة األطفـال المصابين بصدمات نفسـية.]28[ 
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