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  مقدمة.  1

في مجـال تعلـيم     ضمن مشروع الدراسات المسحية الذي تنفذه منظمة المرأة العربية و         
محو أمية اإلناث، تسرب الفتيات من المدارس، تنمية        : المرأة ومجاالته الفرعية الخمسة   

  . المهارات الحياتية للمرأة، محو األمية التقنية للمرأة، التعليم المستمر 
يعرض هذا التقريرالجوانب الثالثة المطلوبة في الدراسة،  فيبدأ بوصـف المـنهج واألدوات              

دمت فيهـا ، ثـم يعـرض المـشروعات التـي تمـت دراسـتها مـصنفة وموزعـة                    التي استخ 
  .  شروع وامالحظات والمقترحات بشانهبحسب مجال الدراسة ، ومتضمنة خصائص آل م

  
  منهج الدراسة وتقريرها.  2

  : استخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي التحليلي وذلك على الوجه اآلتي 
للدراسة الذي وضع في ضوء ورشة العمل التي عقدت       درست مضامين االطار المرجعي     

 ، واتبعت هـذه المـضامين فـي االعـداد للمـسح             2004 نوفمبر   29-28في القاهرة بتاريخ    
  . وتحليل بياناته وآتابة تقريره . وتنفيذه 

محـو أميـة االنـاث ، تـسرب         : فقد حدد االطار المرجعي خمسة  مجاالت للدراسة وهي          
نميـة المهـارات الحياتيـة للمـرأة ، محـو األميـة التقنيـة للمـرأة ،             االناث مـن المـدارس ، ت      

التعليم المستمر ، وقـد مـسحت مـشروعات هـذه المجـاالت وحللـت ووضـعت وأدرجـت                   
  .خصائصها في التقرير مرتبة حسب المجال الذي تنتمي اليه 

أن يكـون المـشروع   : وقد حدد االطار المرجعي خمسة أسس الختيـار المـشاريع وهـي             
  ، وأن يكــون حكوميــا أو غيــر حكــومي ، وأن يــشتمل 2005-1995الفتــرة الزمنيــة ضــمن 

على المشاريع التي تجرى خالل سنة أو أآثر مع توزيـع المـشاريع بحـسب مـدتها الـى           
مشاريع مدتها من سنة الى سنتين ، ومشاريع مدتها من سـنتين الـى أربـع سـنوات ،                   

المـشاريع مغطيـة للمدينـة أو الريـف أو          ومشاريع مدتها أربـع سـنوات فـأآثر ، وأن تكـون             
ماليـين ،   3-آالف الـدوالرات ، مليـون       : آليهما ، وأن توزع بيانات الميزانية الى فئات ثالث          

. وقد تـم التقيـد بهـذه األسـس فـي عمليـات المـسح والتحليـل                  . أآثر من ثالثة ماليين     
  .وذآرت أسس آل مشروع في هذا التقرير

ستمارة استبيان وزعت الى سبعة حقول ووزع آـل حقـل           آذلك تضمن االطار المرجعي ا    
الى عدد من البنود ، وتناولت بيانات المشروع وتنفيذه وتمويله وأهدافه وتقويمه وبيانات             
المسؤولين عنه، وقد استخدمت هذه االستمارة في عمليات المـسح وأخـذت االجابـات         

تخدمت فـي وصـف     عن بنودها عن طريق مقابلة المـسؤولين عـن المـشاريع ، آمـا اسـ               
صفات المشاريع وتحليلها ، وآانت أداة مناسبة ومفيدة ، اال أن االجابة عن بعض بنودها               

  .آانت متعززة في عدد من المشاريع 
آذلك اشتمل االطار المرجعـي علـى قائمـة بمـا يجـب أن تتـضمنه الدراسـة المـسحية                    

ــا     ــة والمعوق ــوت هــذه القائمــة خمــسة عناصــر هــي المنهجي ــل وتقريرهــا واحت ت وتحلي
  .االستمارة ونتائج المسح وقد استوفيت هذه العناصر في الدراسة وتقريرها 

تمت مقابلة األشخاص المسؤولين عن المشاريع ، مـن المـديرين واالداريـين والعـاملين               
اآلخـــرين بالمـــشروعات ، ومـــن أصـــحاب المـــشروعات ومموليهـــا ، ومـــن المـــسؤولين 

العربية والمحلية ومـسؤولي مـشاريع القطـاع        الحكوميين ومسؤولي المنظمات الدولية و    
وآانت أداتها في هـذه المقـابالت االسـتمارة المرسـلة مـن المنظمـة بـشكلها                 . الخاص  

والتي احتوت على عناصر هامة تؤشر علـى خـصائص المـشروع    . النهائي المتفق عليه    
د واجـه  وق. وتحدد وتبين من خالل االجابة عنها الخصائص العامة والمفصلة لكل مشروع            

فريق الدراسة في عدد من المقابالت بعض العوائق وبعض الصعوبات في الحصول علـى              
اجابات وافية عن بعض بنود االسـتمارة وذلـك ألن األشـخاص الـذين آـانوا يقـابلونهم لـم                    
يكونوا يعرفون بعض المعلومات أو ألنهم لم يشؤوا االدالء بها أو ألن الوثـائق المكتوبـة لـم                  

األمـر  . ا أو ألن بعض المشاريع آانت جزءا متداخال مـع مـشاريع أخـرى               تكن تحتوي عليه  
أو . الذي جعل فرز ما يخصها من التمويل والموارد البشرية العاملـة صـعبا أو غيـر ممكـن                 

ألن بعــض المــشاريع ليــست جديــدة وقــد انتهــت أو بــدل المــسؤولون عنهــا واســتلمها   
  .مسؤولون جدد اليعرفون عن ماضيها اال القليل 
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لم يكتف فريق الدراسة بالمقابلة بل استقصى المعلومات عـن المـشاريع مـن المـصادر                
المكتوبة والوثائق ، آما زار مواقع تنفيذ بعض المشروعات وتوصل من ذلك الى معلومات              
هامة وبيانات احصائية أضيفت ما تم الحصول عليه مـن المقابلـة وسـاعدت علـى وصـف                  

  .المشروعات وتمويلها 
مــشروعا وقــد صــنفت ووزعــت علــى مجــاالت ) 36(مــشاريع التــي أحــصيت بلــغ عــدد ال

  : الدراسة على الوجه اآلتي 
 مـــشاريع تتفـــرع الـــى عـــدد  مـــن 4          مجـــال محـــو أميـــة االنـــاث                •

  المشروعات الصغيرة 
   مشاريع 4            مجال تسرب االناث من المدارس      •
   مشاريع 8            ة للمرأة مجال تنمية المهارات الحياتي •
   مشاريع 5            مجال محو األمية التقنية للمرأة        •
  مشروعا يضاف اليهـا المـشروعات        15             مجال التعليم المستمر للمرأة                  •

  المشترآة للذآور واالناث 
  

مارة درســت المعلومــات والبيانــات التــي جمعــت عــن آــل مــشروع وأدرجــت فــي االســت
واستخلصت منها خصائص المشروع وبعض المالحظات واالستنتاجات بـشأنه ، وأدرجـت            
ــي         ــا ف ــا لترتيبه ــر ، وفق ــذا التقري ــي ه ــات ف ــصائص واالســتنتاجات والمالحظ ــذه الخ ه

 وهكذا احتوى التقرير تصنيف المشاريع حـسب المجـال الـذي تنتمـي اليـه ،                 .االستمارة
 وصــفا اشــتمل علــى بيانــات المــشروع ، ووصــف آــل مــشروع وفقــا لعناصــر االســتمارة

وخصائص تنفيـذه وتمويلـه وأهدافـه وتقويمـه وأغفـل ذآـر أسـماء األشـخاص ووظـائفهم                   
وعناوينهم في هذا التقرير تلبيـة لرغبـة عـدد مـنهم ، وأآتفـي بـذآر هـذه البيانـات فـي                       

  .استمارات الدراسة 
تخالص المالحظـات   بعد االنتهاء من وصف المشاريع وتحليلها عمـدت الدراسـة الـى اسـ             

واالستنتاجات والمقترحات ووضعها فـي نهايـة هـذا التقريـر لالفـادة منهـا ، آمـا وضـعت                    
جداول مقارنة احتوى آل منها على المشروعات الخاصة بكل مجال وعلى خصائص آـل              

  . مشروع 
  
  مجاالت تعليم المرأة ومشروعاتها. 3

  :  مجال محو أمية اإلناث ومشاريعه3.1
  : مجال محو أمية االناث وأسلوب دراسته  طبيعة 3.1.1

استقــصيت المعلومــات عــن األميــات وبــرامج تعلــيمهن مــن المــسؤولين عــن إدارة هــذه 
البرامج في وزارة الثقافة أوًال آونها الجهة المختصة بهذا المجال، ثم أجريت مقابالت مـع               

تمارة المعدة  القائمين على تنفيذ المشاريع والبرامج الفرعية واستخدمت في ذلك االس         
للدراسة، آذلك أجريت مقابالت مع الجهات المشارآة في التمويل أو التنفيـذ أو آليهمـا               

والمـسؤولين المحليـين لبـرامج الغـذاء العـالمي،          . وهي االتحـاد النـسائي، واليونـسيف      
وهيئة تخطيط الدولـة آونهـا المرجـع الحكـومي لكافـة المـشروعات التـي تتلقـي دعمـًا                    

  . خارجيًا
ستعين بالوثائق التي تتعلق بتخطـيط المـشروعات وتنفيـذها وتقويمهـا والجهـات              آذلك ا 

ومن هذه المصادر المختلفة تبين أن تعليم األميـات         . المشارآة ونوع المشارآة ونسبتها   
في سورية نشاط قديم ومـستمر مـضى علـى قيامـه أآثـر مـن نـصف قـرن، وقامـت بـه               

حـدث لتنظيمـه وتفعيلـه المجلـس        هيئات أهلية ومنظمـات شـعبية وجهـات حكوميـة، وأ          
م، آمـا وضـعت     1972األعلى لمحو األمية، وسن َله قانون محـو األميـة الـذي صـدر عـام                 

وأنـه توسـع آثيـرًا وأصـبح        . لتنفيذه الخطط الخمسية ومنها الخطـة العامـة لمحـو األميـة           
يغطي جميع مناطق سورية مدنًا وأريافـًا، ويمـول مـن موازنـة الدولـة، وتتـولى تخطيطـه                   

. نفيذه وزارة الثقافة، وتستعين بوحدات االتحاد النسائي في تنفيـذ عـدد مـن الـدورات               وت
ــن        ــدد م ــالمي لع ــذاء الع ــامج الغ ــسيف وبرن ــن اليون ــًا م ــًا ومادي ــًا مالي ــا تتلقــى دعم آم
المشروعات، وهكذا أضحى لتعليم األميات عدة مشاريع فرعية لكـل منهـا خـصوصياتها،              

 المـشروع العـام الـذي تتـواله وزارة الثقافـة، فجميـع              إال أنها جميعها ال تخرج عـن نطـاق        
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المشاريع تخضع إلشراف مديريات ودوائر تعليم األميـات وتعلـيم الكبـار فـي هـذه الـوزارة             
وفروعها في المحافظات وهي تنفذ مناهجها وتـستعين بكتبهـا ومعلماتهـا وبالمـشرفات              

  . واإلداريات أيضًا
  . وعات والبرامجونبين فيما يلي خصائص آل من هذه المشر

  
  :  برنامج وزارة الثقافة في تعليم األميات3.1.2

  :  البيانات3.1.2.1
. االسم الحـالي للمـشروع برنـامج تعلـيم الكبـار وآـان يـسمى برنـامج مكافحـة االميـة              

وليس له أرقام خاصة به وهو برنامج مستمر توضـع َلـه خطـط خمـسية وسـنوية وتجـدد                    
وزارة الثقافة فهي التي تضع خططه وتنفذ الجـزء األآبـر    البرنامج تابع الى    . في آل خطة  

  .منها آما تتابع تنفيذ المشروعاتالتي تنفذها جهات أخرى 
  :  التنفيذ3.1.2.2

ــديرياتها     ●  ــة علــى مــستوى ســورية وبواســطة م ــذه وزارة الثقاف ــامج وتنف تخطــط البرن
اطق، وتعاونهـا فـي     وأجهزتها اإلدارية والتعليمية الموجودة فـي مراآـز المحافظـات والمنـ           

تنفيذ الدورات في بعض المناطق منظمات اليونيسف وبرنامج الغـذاء العـالمي وا ويعمـل               
ــوالي   ــه حـ ــات     ) 1300(فيـ ــن المعلمـ ــون مـ ــاملون المؤقتـ ــيهم العـ ــضاف إلـ ــف، يـ موظـ

والمــستخدمات والــذين يزيــد عــددهم عــن عــدد العــاملين والمــوظفين الــدائمين، ويبلــغ  
ما يضاف إليهم العامالت مـن االتحـاد النـسائي والجهـات     عامل وعاملة، آ )5000(حوالي  

  . األخرى التي تعاون وزارة الثقافة، في برامج تعليم األميات
.  سـنة  45-13يستهدف البرنامج األميات واألميين من سكان سورية الذين مـن أعمـار             ● 

 بـه   ويستفيد منه بشكل خاص الفتيات والنساء، وذلك ألن عدد األميات وعدد الملتحقات           
  ) : 3.1(يزيد آثيرًا على عدد الذآور ويظهر ذلك في الجدول 

البرنــامج تعليمــي هدفــه الــرئيس تعلــيم األميــات القــراءة والكتابــة والحــساب وبعــض  ● 
المهارات الحياتية المهنية وتثقيفهن في بعـض األمـور األسـرية واالجتماعيـة والـسكانية               

يـات تـشتمل علـى مـواد القـراءة والكتابـة            ولذا فإن منـاهج تعلـيم األم      . والصحية والبيئية 
والحــساب والثقافــة االجتماعيــة ويــضاف إليهــا التــدريب علــى بعــض المهــارات الحياتيــة  
المهنية آتعليم الخياطة والحياآة والتريكو والتطريـز وصـناعة األلبـان واألجبـان، وتنـسيق              

ومرحلـة  مرحلـة األسـاس     : الزهور وتصفيف الـشعر، وتـوزع هـذه المـواد علـى مـرحلتين             
ويضاف إلى ذلـك فـي      . حصة ) 234(المتابعة ومدة آل مرحلة ثالثة أشهر تدرس خاللها         

الخطط الجديدة مرحلة ثالثة لتمكين التعلم السابق بتوفير التعليم األساسي للمتحررات        
مـن األميــة وذلـك بتدريــسهن اللغـة العربيــة والرياضـيات والعلــوم االجتماعيـة والطبيعيــة      

) 416(والمهارات الحياتية خالل دورة مدتها أربعة أشـهر وتـشتمل علـى             والثقافة العامة   
  . حصة درسية
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  عدد صفوف محو األمية والمنتسبات إليها والمتقدمات المتحانها: )3.1(جدول 

 2005-2000خالل السنوات   والمتحررات منها
الجهات 
والمؤشرات

منفذ الوحدة
لعام 
2000

منفذ 
لعام 
2001

منفذ 
لعام 
2002

منفذ 
لعام 
2003

منفذ 
لعام 
2004

منفذ 
لعام 
2005

منفذ 
الربع 
 األول

صــفوف محــو 
 األمية

 637 2281 2844 3099 5213 378 4540 صف

ــسبات  المنتــ
 لمحو األمية

84536677439683462360586304105818125 شخص

المتقـــــدمات 
لفحــص محــو 

 األمية

غير  شخص
 متوفر

ال 48969659634518439384
 يمكن
تقديره

9520 

المتحـــــررات 
 من األمية

ال 5849244660440233829834942 شخص
يمكن 
تقديره

8116 

  وزارة الثقافة : المصدر
  

يشتمل البرنامج أيضًا على تـدريب المعلمـات علـى تـدريس األميـات وعلـى تـدريبهن                  ● 
زيعهـا  على تعليم المهارات الحياتيـة وعلـى وضـع المنـاهج وإعـداد الكتـب الدراسـية وتو                 

  . وعلى إقامة األنشطة الثقافية
  :  التمويل3.1.2.3

يمول البرنامج من الدخل القومي وموازنة الدولة، ويتلقى دعمـًا محـدودًا مـن المنظمـات      
الدوليــة، وال يــصل تمويلــه الــسنوي إلــى مليــون دوالر، ويخــصص هــذا التمويــل لرواتــب   

ض الوسـائل التعليميـة والتدريبيـة       العاملين وأجورهم ولطباعة الكتب وتوزيعها ولتوفير بعـ       
يـستخدم  . ومعظـم نفقـات البرنـامج جاريـة       . ولإلنفاق على األنشطة المصاحبة للبرنامج    

البرنامج المباني التابعة لوزارة الثقافة أو لوزارة التربية أو لالتحاد النـسائي أو للمحافظـة               
  . أو سواها من األمكنة المتاحة

  :  األهداف3.1.2.4
  . مي هدفه تحرير األميات من األمية وتثقيفهن وإآسابهن مهارات حياتيةالبرنامج تعلي

   : اإلنجاز3.1.2.5
  ).       3.1(أنجز البرنامج تعليم آالف األميات وتحريرهن من األمية وقد بينا ذلك في الجدول 

  
  :  التقويم والمقترحات3.1.2.6

لون فيه، وبخاصـة المـشرفون      هناك متابعة وتقويم مستمران للبرنامج يقوم بهما العام       ● 
على دوراتـه التعليميـة، ويرفعـون بـذلك تقـارير دوريـة إلـى مـديري الوحـدات فـي مراآـز                       

ومن المعايير التي يـستند  . المحافظات وبالتالي إلى المديرية المرآزية في وزارة الثقافة       
ت إليها في التقويم عدد الملتحقـات بالـدورات وعـدد المـستمرات فيهـا وعـدد المتـسربا                 

. وعدد المتخرجات المتحررات من األمية، وآفايـة المنـاهج والكتـب ومـستلزمات التعلـيم              
وتبين نتائج التقويم وجود إيجابيات آتطوير المناهج والكتب وأسـاليب التوعيـة والمتابعـة              
وازدياد عدد الملتحقات والمتحررات من األمية، آما تبين وجود ثغرات آتـسرب عـدد مـن                

م الدراسـة وعـدم آفايـة الـدورات للتحـرر الكامـل مـن األميـة لـدى                   الملتحقات قبـل إتمـا    
وتجـدر اإلشـارة إلـى      . الملتحقات البطيئات التعلم وبالتالي عودة عدد منهن إلـى األميـة          

إغفال التقـويم الخـارجي للبرنـامج علـى يـد متخصـصين أآفـاء وإلـى الحاجـة إلـى هـذا                       
  . ته ويوسع آفاقهالتقويم الذي قد يغني التقويم الذاتي ويزيد موضوعي

نقاط قوة البرنامج تبنيه من قبل الدولة وجعله حكوميًا وتخصيص اإلدارات َله فـي وزارة               ● 
الثقافة وفي مراآز المحافظات والمناطق، ونشره في جميع أنحـاء القطـر، وإدخالـه فـي                
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. خطــط الدولــة وموازنتهــا، وتــوفير مــستلزماته مــن العــاملين والكتــب والوســائل األخــرى 
  . ل المهارات الحياتية في مناهجه واالهتمام بتدريب الملتحقاتوإدخا

ونقاط ضعفه محدودية األموال التي تخصص َله، ووجود تحديات اجتماعيـة تعيـق التحـاق               
الكثيرات عن االلتحاق به، وتـسبب تـسرب عـدد مـن الملتحقـات، وعـدم آفايتـه لتحريـر           

ى األميـة، وآـذلك عـدم تـوفير         جميع الملتحقات من األمية، فهناك عـدد مـنهن يعـدن إلـ            
ــة للمعلمــات      ــوفير الحــوافز الكافي ــوب، وعــدم ت المعلمــات المــؤهالت بالمــستوى المطل

  . الملتحقات
إال أن البرنامج يبقى حاجة أساسية ومستمرة ألن مشكلة األمية في سـورية لـم تنتـه                 

  . بعد وال يتوقع انتهاؤها خالل سنوات قليلة
  : المقترحات● 

  : إلى تطوير يزيد آفايته وذلك على الوجه اآلتيالبرنامج بحاجة 
  . إجراء تقويم شامل للبرنامج •
  . تطوير البرنامج في ضوء نتائج التقويم •
زيادة مبالغ اإلنفاق عليه لتحسين رواتـب وأجـور العـامالت فيـه وتقـديم الحـوافز                  •

وتوفير وسائل التعلـيم والتـدريب وجـذب المعلمـات الكفيـات والمـؤهالت للعمـل                
وآذلك جذب الفتيـات والنـساء لاللتحـاق بالـدورات واالسـتمرار فيهـا حتـى          فيه،  

  . الحصول على شهادة التحرر من األمية
متابعة جهود افتتاح دورات إآمال التعليم األساسي ومنح شهادته وذلك لتعزيـز            
التحرر من األمية وضمان عدم االرتـداد إليهـا وتأهيـل األميـات للحيـاة بمـستوى                 

  . أفضل
المتحررات من األمية بتوزيع النشرات التثقيفية عليهن وتحفيـزهن علـى           متابعة   •

القراءة والكتابة وتمكينهن من االستفادة مـن تحـررهن فـي المجـاالت األسـرية               
  . واالجتماعية واالقتصادية

  
  :  برامج االتحاد النسائي في تعليم األميات3.1.3

  :  بيانات البرنامج3.1.3.1
األمية وتعليم الكبار ، وهو نشاط مستمر يقوم به االتحاد العام           اسم البرنامج دورات محو     

 بأنشطة مكافحـة األميـة وتعلـيم األميـات فـي دورات             1967النسائي منذ تأسيسه عام     
يقيمها لهذا الغرض، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة فـي مجمـل مـشروعاته، ومـع             

مـات العربيـة والدوليـة فـي بعـض          الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية األخـرى والمنظ      
وهو مستمر فـي أنـشطة تعلـيم األميـات مـا دامـت األميـة منتـشرة لـدى                  . المشروعات

  . النساء
  :  التنفيذ3.1.3.2

ينفذ االتحاد النسائي برامج تعليم األميات بواسطة وحداته المنتـشرة فـي جميـع أنحـاء                
ألهلـى ألن االتحـاد النـسائي       سورية، ويعد هذا التنفيذ مشترآًا بين الحكومـة والقطـاع ا          

منظمة شعبية وألنه ينفذ دوراته بالتعاون مع وزارة الثقافة، آما يعـد تنفيـذ بعـض دوراتـه                  
مشترآًا بين الحكومة والقطاع األهلي والمنظمات الدولية ألن بعض دوراته تنفذ بالتعاون            

  . مع وزارة الثقافة واليونسيف أو برنامج الغذاء العالمي
مويل الدورات التـي يقيمهـا االتحـاد النـسائي وزارة الثقافـة واليونـسيف               يشترك في ت  ● 

  . وبرنامج الغذاء العالمي
وهو مشروع مستمر، يعمل    . يقيم االتحاد النسائي دوراته في مختلف مناطق سورية       ● 

فيه رئيسات وحدات ومكاتب مكافحة األمية في االتحـاد النـسائي وعـدد مـن المعلمـات       
  . مالي ألف عاملة ومعلمةويتجاوز العدد اإلج

 ســنة، وقــد بلــغ عــدد 45-13الفئــات المــستهدفة هــي الفتيــات والنــساء مــن أعمــار  ● 
امرأة أي بمتوسط سـنوي     ) 216032 (2003-1990المستفيدات الفعليات خالل السنوات     

يبـين أعـداد الـصفوف والدارسـات        ) 3.1(والجـدول   .  مـستفيدة  15430=216032/14يبلغ  
  . م2003-1990لسنوات والمتحررات خالل ا
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طبيعة المشروع تعليمي وتدريبي فهو يهتم بتعليم األميات القراءة والكتابة والحـساب            ● 
وفقًا للمناهج التي وضـعتها وزارة الثقافـة، وهـو يـدربهن علـى بعـض المهـارات الحياتيـة                   

علـى  الحرفية آالخياطة والتطريز والحياآة وتصفيف الزهور، وقد أدخـل تعلـيم الكومبيـوتر              
بعض دوراته، آما أدخل مواد تثقيفية تتعلق بتنظيم األسـرة والـصحة اإلنجابيـة والنـشاط                

  . االقتصادي وسواه
  :  التمويل3.1.3.3

آالف الدوالرات وال يصل المبلغ إلى مليون دوالر وهو تمويل متعدد في بعض المشروعات              
ب واإلشـراف واألعمـال   فاالتحاد النسائي يسهم بتقديم مراآز التـدري . وثنائي في بعضها 

اإلداريــة وجــزء مــن مهمــات التعلــيم، ووزارة الثقافــة تقــدم بقيــة التمويــل، آمــا تــسهم    
المنظمات الدولية بتقديم معونـات ماديـة أو ماليـة للمـشروعات التـي تـدعمها وتتقـارب                  

  . األرقام والنسب التي تقدمها هذه الجهات المختلفة
  :  األهداف3.1.3.4

  . صها من األمية وتمكينها من أخذ أدوارها في الحياة المعاصرةتعليم المرأة وتخلي
  : اإلنجازات3.1.3.5

وخفـض نـسبة األميـات فـي        ) 3.1(تعليم عدد آبير من األميات سبق ذآره في الجـدول           
المجتمع وتوعية المرأة اجتماعيًا وصحيًا وأسريًا، وتـشغيل عـدد ال بـأس بـه مـن النـساء                   

 خطــط مكافحـة األميــة وبــرامج وزارة الثقافـة فــي هــذا   دعــم. فـي دورات تعلــيم األميـات  
أضف إلـى ذلـك التأهيـل المهنـي والحيـاتي للنـساء الملتحقـات بـدورات تعلـيم                . المجال

  . األميات وللنساء اللواتي يرغبن القيام بالعمل في تعليم األميات
  :  التقويم3.1.3.6

ورات التـي تقيمهـا وتعمـل       تتابع مكاتب االتحاد النسائي المخصـصة لتعلـيم األميـات الـد           
ومن المعايير التـي تـستند إليهـا فـي     . على تحسينها وتتعاون في ذلك مع وزارة الثقافة     

التقويم مدى توفير متطلبات الدورات، ومدى آفايتهـا لتعلـيم الراغبـات للراغبـات بـالتعلم                
  . والتخلص من األمية، وعدد الملتحقات والمتابعات والمتحررات والمتسربات

تائج التقويم إعطاء تقدير عال للدورات المنفذة ألنها جذبت عددًا آبيرًا من الفتيـات              ومن ن 
والنساء لاللتحاق بصفوف محو األمية وحررت من األمية عددًا آبيرًا منهن وأسهمت فـي              

  . ٪29٪ إلى 50خفض أمية النساء من 
ات وصـعوبة   آما يعد تسرب عـدد مـن الملتحقـ        . وتعد النقاط السابقة نقاط قوة للمشروع     

نالحــظ أن عــدد الــصفوف فــي مرحلــة ) 3.1(جــذبهن للعــودة نقــاط ضــعف فمــن الجــدول 
األساس يتراجـع إلـى أقـل مـن النـصف فـي مرحلـة المتابعـة، وأن عـدد الدارسـات فـي             
مرحلة األساس يتراجع إلى الثلث في مرحلة المتابعة وأن عدد المتحررات في مرحلتي             

  . ي عدد الدراسات في آل من المرحلتيناألساس والمتابعة ال يزيد على ثلث
  : المقترحات● 

أن المشروع مستمر والحاجة إليه مستمرة وينبغي العمل علـى تقويمـه تقويمـًا علميـًا                
دقيقًا وإدخال اإلصالحات التي تعالج ثغراته وتتالفى الهدر فيـه وبخاصـة نـسب التـسرب                

لمعنويـة للدراسـات والعـامالت،      ومن هذه اإلصالحات إدخال الحوافز الماديـة وا       . المرتفعة
ومتابعة المعلمات وتدريبهن لتحسين أدائهن، ومتابعة المستربات إلعادتهن إلى الدورات          
ومتابعة الخريجات لتمكينهن من القـراءة والكتابـة واالسـتفادة مـن تعلمهـن فـي الحيـاة                  

  . والعمل ومتابعة الدراسة
  

  :  مشاريع اليونيسيف في تعليم األميات3.1.4
  :  بيانات المشاريع3.1.4.1

. تقدم منظمة اليونسيف من خالل مكتبها بدمشق عدة مشروعات تنموية خاصة بالمرأة
لتخفيف الفروق، والذي   ) 1(فهناك البرنامج رقم    . ومنها مشروعات وبرامج لتعليم األميات    

المسمى مشروع العودة إلى المدرسة والذي يهـدف إلـى          ) 2-1(يتضمن المشروع رقم    
 فتاة متسربة مـن المدرسـة أو أميـة لتزويـدهن بـالتعليم              15000رصة ثانية لتعلم    توفير ف 

األساسي ومحو أميتهن وذلك فـي خمـس محافظـات سـورية وهـي حلـب إدلـب الرقـة                    
ــزور  ــر ال ــذآر  ) 1-2-1(والمــشروع الفرعــي . الحــسكة دي المــرتبط بالمــشروع الــسابق ال
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ميـات وتـدريب رؤسـاء دوائـر تعلـيم          والداعم َله من خالل دعم إعداد الكتب الدراسـية لأل         
) 15(األميات وأمناء المراآز والعـاملين فـي مديريـة تعلـيم الكبـار بـوزارة الثقافـة وبحـدود               

  . متدرب ومتدربة من آل محافظة من محافظات سورية األربع عشرة
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  :  التنفيذ3.1.4.2
تتعاون في التنفيـذ وزارة الثقافـة واالتحـاد النـسائي  واليونـسيف أي جهـات حكوميـة                   ● 

  . الثالث في التمويلوشعبية ودولية، آما تشترك هذه الجهات 
وقـد  . يغطي المشروع خمس محافظات في سـورية مـن أصـل أربـع عـشرة محافظـة                ● 

اختيرت هذه المحافظـات فـي ضـوء اإلحـصاءات التـي بينـت ارتفـاع نـسبة أميـة النـساء                      
ويمكــن اعتبــار هــذه . والفتيــات فيهــا، وارتفــاع نــسب تــسربهن فــي التعلــيم المدرســي

الل السنوات العـشر األخيـرة، وازداد توسـيعها ودعمهـا           المشروعات جديدة ألنها بدأت خ    
خالل األعوام الخمسة األخيرة، علمًا بأن لليونسيف مشروعات داعمة أخرى أنجزت في            

  . تواريخ أسبق
معلمــة ومــشرفة وإداريــة ومعظمهــن معلمــات ) 1300(يعمــل فــي المــشروع حــوالي ● 

  . متقاعدات 
هـن خـارج التعلـيم المدرسـي ولـم يحـصِّلن        الفئات المستهدفة هي الفتيات اللـواتي       ● 

 ســنة، وقــد قــدر 19-13التعلــيم االبتــدائي أو األساســي واللــواتي تقــع أعمــارهن بــين  
فـي منطقـة منـبج      ) 3800(فتاة في محافظـة إدلب و    ) 6758( بـ   1999عددهن في العام    

 فتـاة فـي منطقـة البوآمـال بمحافظــة ديـر الـزور، آمـا قـدر                 ) 5226(بمحافظـة حــلب، و  
فتــاة فــي المحافظــات الخمــس، أمــا عــدد      ) 15000( بـــ 2003عددهـــن فــي العــام   

المستفيدات فعًال أي اللواتي الـتحقن بـدورات التعلـيم وتابعنهـا وتخـرجن متحـررات مـن                  
  . األمية فال يتجاوزن نصف العدد الذي أقيمت هذه المشروعات لخدمته

األولـى بتعلـيم األميـات وتمكيـنهن        إن طبيعة المشروع تعليمية أوًال فهو يهتم بالدرجة         ● 
من القراءة والكتابة والحساب، آما يهـتم بتثقـيفهن اجتماعيـًا وأسـريًا وبتعلـيمهن بعـض               

إنه يطبـق منـاهج وزارة الثقافـة، ويـدعم تعلـيمهن باإلسـهام              . المهارات الحياتية المهنية  
وهكــذا . فــي التمويــل وبتقــديم الكتــب الدراســية وتــدريب العــامالت فــي تعلــيم األميــات

ــد بالوســائل التعليميــة     ــيم، والتــدريب، والتزوي تــشتمل مــشاريع اليونــسيف علــى التعل
  . والتوعية اإلعالمية والتمويل

تنفذ مشاريع اليونسيف في خمـس محافظـات سـبق ذآرهـا، وينفـذ إعـداد المنـاهج                  ● 
  . والكتب والمجلة في دمشق ثم يجري توزيعها في المحافظات الخمس
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   : التمويل3.1.4.4
حجم التمويل أقل من مليـون دوالر وهـو يـشكل حـوالي ثلـث التمويـل للمـشاريع التـي                     
ــان فمــصدرهما االتحــاد النــسائي ووزارة الثقافــة     ــان الباقي ــا الثلث ــدعمها اليونــسيف أم ت

  . وهكذا يمكن وصف التمويل بأنه مشترك بين عدة جهات. والمحافظة المعنية
  :  أهداف المشروعات3.1.4.5

ات وتخليصهن من األمية وإآسابهن حرفـة يمكـن أن يـستفدن منهـا، وآـذلك         تعليم الفتي 
دعم مشروعات تعليم األميات التي تنفذها وزارة الثقافة واالتحاد النسائي لجعلهـا أآثـر              

  . فاعلية وآفاية
  :  اإلنجازات3.1.4.6

تحرير حوالي ثلث عدد الفتيات األميات من األمية فـي منـاطق المـشروعات، وتـوعيتهن                
تــدريبهن، وتــوفير آتــب أفــضل، واإلســهام فــي التوعيــة اإلعالميــة عــن األميــة وجــدوى و

  . التعليم
  :  التقويم3.1.4.7

تقــوم المــشروعات مــن قبــل المــشرفين عليهــا فــي وزارة الثقافــة واالتحــاد النــسائي    
وهــذا التقــويم . ومــن معــايير التقــويم مــستوى اإلنجــازات وتحقــق األهــداف. واليونــسيف

ومن معوقات إجراء التقـويم العلمـي الـشامل عـدم وجـود مخصـصات               . طويربحاجة إلى ت  
ماليــة َلــه، ورغبــة المنفــذين المحللــين بإعطــاء صــورة مــشرقة عــن المــشروعات التــي  
يشرفون عليها أو يتابعون تنفيذها، وتبين نتائج التقويم مدى النجـاح الـذي تحققـه هـذه                 

ط قوة هـذه المـشاريع تـوفير فـرص          ومن نقا . المشروعات، وتغفل إلى حد ذآر السلبيات     
إضافية تعويضية لتعليم الفتيات، ودعم موازنة مشروعات تعليمهن، وآـذلك تـوفير الكتـب              
الدراســية وتــدريب المعلمــات، وتواجــه هــذه المــشروعات تحــديات داخليــة تتعلــق بــأداء 

لـى  المعلمات ومستوى آفاية التعليم لتحرير الفتيات من األمية، وصعوبة جذب الفتيات إ           
لكــن هــذه المــشروعات تبقــى هامــة . الـدورات وصــعوبة ضــبط التــسرب والحيلولــة دونـه  

  . ومفيدة ومعززة لنشاطات مكافحة األمية ويحسن االستمرار فيها وتوسيعها وتطويرها
  : المقترحات● 
  .  تقويم المشروعات دوريًا وبطرائق علمية موضوعية شاملة-
  . ى التعليم األساسي استمرار المشروعات وتطويرها ومدها إل-
  . االرتقاء بتدريب المعلمات ومتابعتهن بالتوجيه التربوي المناسب-
  .  وضع أدلة جديدة للمعلمات والمشرفات-
  .  إقامة حلقات نقاشية حول هذه المشروعات وسبل تطويرها-
  

  :  مشاريع برامج الغذاء العالمي في تعليم األميات3.1.5
عـدة مـشاريع تنمويـة فـي سـورية تعنـى بتمكـين المـرأة                يدعم برنامج الغـذاء العـالمي       

ــة   ــا مــن األمي ــم   . وتحريره ــشروع رق ــك الم ــشروع التغذيــة   ) 2511(فهنال المــسمى م
المــسمى مــشروع ) 2418(المدرســية ورعايــة الحوامــل والمرضــعات، والمــشروع رقــم  

المـسمى مـشروع دعـم صـغار المـزارعين          ) 10070(والمشروع رقم   . التحريج والمراعي 
ويشتمل آل من هذه المشاريع الثالثـة علـى مـشاريع فرعيـة خصـصت              . ي األغنام ومرب

وهذه المـشاريع أقيمـت ضـمن الفتـرة المخصـصة           . لتعليم األميات وتخليصهن من األمية    
 2002 وهي ما تزال قائمة ألن بعـضها مـدد وبعـضها بـدأ فـي العـام                   2005-1995للمسح  

مشاريع متشابهة في معظـم صـفاتها       وهي  . 2006ومدته أربع سنوات تنتهي في العام       
  ). 10070(لذا نكتفي بوصف أحدها وهو المشروع 

  )الجزء الخاص بتعليم األميات (10070 بيانات المشروع 3.1.5.1
اسم المشروع دعم صغار المزارعين ومربي األغنام في المنـاطق الهامـشية واألراضـي              

 وتنتهـي بتـاريخ     4/7/2002يخ  ومدته أربـع سـنوات تبـدأ بتـار        ) 10070(المتدهورة، ورقمه   
  .  وهو يحتوي على مشروع فرعي لتعليم األميات3/7/2006

  :   التنفيذ3.1.5.2
تتعاون في تنفيذ المشروع وزارة الثقافة واالتحاد النسائي ووزارة الزراعة وبرنـامج الغـذاء            

وتـساهم هـذه الجهـات جميعـًا فـي تحمـل أعبـاء المـشروع         . العـالمي واإلدارة المحليـة  
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ــة ال وهــذه الجهــات حكوميــة ودوليــة ومحليــة وإقليميــة   . ماليــة والماديــة بنــسب متقارب
  . وشعبية فهناك شراآة متعددة تتوزع المهمات وتكاليفها

  : مثال ذلك توزيع تنفيذ دورات المشروع وتكاليفها على الوجه اآلتي
  . ةدور) 750(محافظة خالل ثالث سنوات ) 11(مجموع الدورات المطلوب تنفيذها في 

  . دورة وزارة الزراعة) 285(تقوم بتنفيذ 
  . دورة االتحاد النسائي) 465(ويقوم بتنفيذ 

  . وتتحمل وزارة الثقافة دفع رواتب المعلمات وحوافزهم وتأمين الكتب الدراسية
  . ويقدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات مالية وعينية

  ). لم رصاص، ممحاة، مبراةدفتر، ق(وتقدم إدارة المشروع القرطاسية للدارسات 
محافظـة فهـو مـشروع قـومي ينفـذ فـي            ) 14(محافظة مـن أصـل      ) 11(يخدم المشروع   

 ويتوقع أن يجدد أو يمدد 2006المدن والقرى والبادية خالل أربع سنوات تنتهي في العام      
  . إلى أعوام أخرى

إلـيهم  يعمل في المشروع ممثلون عن الجهات األربع في آل محافظة ومنطقـة، يـضاف               
ــي        ــامالت ف ــاملين والع ــدد الع ــصل ع ــذا ي ــستخدمات وهك ــات والم ــشرفات والمعلم الم

  . عامل وعاملة) 1000(المشروع إلى حوالي 
ــ        49-14يستهدف المشروع الفتيات والنـساء مـن أعمـار           ) 5000( سـنة ويقـدر عـددهن ب

دورة آل عام توزع علـى ثـالث مراحـل هـي التأسـيس ومـدتها                ) 250(فيقيم لهن   . امرأة
ثالثة أشهر والمتابعة ومدتها ثالثة أشهر والتمكـين ومـدتها أربعـة أشـهر، ويـتعلمن فـي                  
المرحلتين األولى والثانية القراءة والكتابة والحساب والثقافة العامـة والمهـارات الحياتيـة             

٪، ثم يتـابعن    60والمعلوماتية، ويحصلن على شهادة التحرر من األمية إذا نجحن بمعدل           
الثــة دراســة اللغــة العربيــة والرياضــيات والعلــوم االجتماعيــة والطبيعيــة فــي المرحلــة الث

  . والثقافة العامة والمهارات الحياتية
  :  التمويل3.1.5.3

حجــم التمويــل اإلجمــالي أقــل مــن مليــون دوالر تتوزعــه الجهــات األربــع المــشارآة فــي 
  . المشروع آما بينا

  :  أهداف المشروع3.1.5.4
ــصادية و  ــة االقت ــرأة     التنمي ــة الم ــشروع وتنمي ــشملها الم ــي ي ــاطق الت ــة للمن االجتماعي

  . وتحريرها من األمية، وتعليمها مواد التعليم األساسي بمستوى موجز ومحدود
  :  اإلنجازات3.1.5.5

والمشروع لم  . تعليم الفتيات وتحريرهن من األمية وإآمال عدد منهن التعليم األساسي         
  .  بمستوى مناسب2004-2002لسنوات ينته بعد، وقد نفذ الخطط المرسومة ل

  :   التقويم3.1.5.6
يبدأ مع افتتاح الـدورات بإعـداد وثيقـة افتتـاح لكـل             . يجري تقويم مستمر ذاتي للمشروع    

صف تتـضمن أسـماء الدارسـات وتـواقيعهن وأسـماء المعلمـة والمـشرفة والمـستخدمة                 
لـى الـدورة تقـارير      ومكان الدورة وذلك وفق نموذج أعد لهـذا الغـرض، ويقـدم المـشرف ع              

أسبوعية إلى أمين مرآز تعليم الكبار أو رئيس الدائرة في المنطقة وفق نموذج اإلشراف            
المعّد، ويقدم المشرفون على تنفيذ الدورات في المحافظة من االتحـاد النـسائي وإدارة              
المشروع ومكتب تعلـيم الكبـار تقريـرًا شـهريًا إلـى هيئـة تخطـيط الدولـة ووزارة الثقافـة                     

إدارة المشروع يبين حالة التنفيذ ومدى التقيـد بالمنهجيـة المقترحـة، آمـا يرفـع تقريـر                  و
  . في نهاية آل مرحلة إلى الجهات السابقة الذآر

وهكــذا يقــوم المــشرفون المحليــون بتقــويم الــدورات ومــستوى تنفيــذها اســتنادًا إلــى    
ات بالـدورات  استمارات معدة تستقصى بموجبها حالـة التنفيـذ مـن حيـث عـدد الملتحقـ              

واالستمرار فيها والتسرب والنجاح والرسوب وتوزيع الكتب وإنجاز تدريـسها، وترفـع بـذلك              
تقارير دورية أسبوعية وشهرية ومرحلية، وتبين هذه التقارير أن مستوى التنفيـذ يختلـف              
من منطقة إلى أخرى، وأنه يواجه صعوبات في ضبط دوام الملتحقات واستمرارهن وفي             

  . مات الكفياتتوفير المعل
الربط بين تعليم القراءة والكتابة والتحرر من األمية وبين اإلعداد          : نقاط قوة المشروع هي   

المهني بتقديم تدريب على بعض المهارات الحياتية للدارسات والمتحررات، إطالـة فتـرة              
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الدورات وزيادة حصصها، إحداث مرحلة ثالثة إلتاحـة التعلـيم األساسـي للمتحـررات مـن                
حصة خالل أربعة أشـهر مـواد اللغـة العربيـة والرياضـيات             ) 416(مية، وذلك بتدريسهن    األ

والعلوم االجتماعيـة والطبيعيـة والثقافـة العامـة والمهـارات الحياتيـة، التقـويم المـستمر                 
للمشروع والعمل على ضبط تنفيذه من خالل ذلك، تقـديم الحـوافز، تعـاون عـدة جهـات                  

  . في تنفيذه ودعمه
. شروع تحديات داخلية تتعلق بمواظبة الدارسات واهتمام المعلمات وآفـاءتهن         يواجه الم 

  . وتحديات خارجية تتعلق بتوعية النساء وجذبهن للدراسة
والمشروع قابل لالستمرار للحاجة إليه، ويمكن إدخال إضافات عليه تتعلق بتحديث آتبه           

  . وزيادة مالءمتها لمدة الدورات ومواظبة الدارسات على الدروس
  : المقترحات● 
  .تعزيز مد المشروع إلى التعليم األساسي  -
  .االستمرار في التنسيق بين الجهات األربع  -
تقويم التقويم للتأآد مـن صـدق محتـواه ونتائجـه وذلـك بالقيـام بتقـويم خـارجي                     -

  . للمشروع يضاف إلى التقويم الذاتي له
  

  :  مجال تسرب اإلناث من المدارس ومشاريعه3.2
  :  مفهوم التسرب المدرسي وخطورته3.2.1

التسرب هو انقطاع التلميذ عن المدرسة انقطاعا آليًا قبل إتمـام مرحلـة التعلـيم التـي                  
وهذا يعني أن المتسرب تلميذ مسجل بالمدرسة والتحق بها وتابع الدراسة           . التحق بها 

 مـستمرًا   فترة من الزمن، قد تكون سنة أو سنتين أو أآثر ثم تغيب عـن المدرسـة غيابـاً                 
وانقطع عنها ولم يعاود الدراسة فيها، وأن انقطاعه تم قبل إنهاء المرحلة التعليمية التي              

  . التحق بها
تجدر اإلشارة إلى أن معيار إنهاء المرحلة التعليمية مبني على أسـاس أن لكـل مرحلـة                 

 فـي  تعليمية أهدافها المتكاملة التي يفتـرض أن تتحقـق فـي التلميـذ إذا تـابع الدراسـة              
فـإذا انقطـع عـن الدراسـة قبـل ذلـك فـإن األهـداف                . جميع صفوف المرحلة وتخـرج فيهـا      

فمرحلـة التعلـيم األساسـي علـى        . التربوية ال تتحقق فيه، ويكـون تعليمـه غيـر مكتمـل           
تربيـة شـمولية    ) أو أقل أو أآثـر    ( سنوات   9سبيل المثال تخطط وتنظم بحيث تقدم خالل        

 المعارف والمهارات ووسائل تنمية شخصية الطفل       متكاملة تقتصر على األساسيات من    
فإذا انقطع الطفل عن المدرسة قبل إتمام صـفوفها والنجـاح فيهـا يبقـى              . تنمية متكاملة 

تعلمه األساسي ناقصًا ألنه لم يكتـسب جميـع األساسـيات التـي وضـعت فـي منـاهج                   
 الثالـث، وقـد يرتـد       وهكذا فإنه قد يرتد إلى األمية األبجدية إذا انقطع في الصف          . المرحلة

  . إلى األمية الثقافية إذا تسرب من الصف السادس
والتسرب ظاهرة خطيرة ألنه يحرم الطفل من المكاسب النمائيـة التـي يحققهـا التعلـيم       
في شخـصيته، ويـسهم فـي عرقلـة التقـدم االجتمـاعي واالقتـصادي، ألن هـذا التقـدم                    

ذلك عد التسرب مؤشرًا علـى آفايـة        يعتمد على المتعلمين الواعين ال على األميين، ول       
ــه علــى المــستوى العــالمي، وانتقــل     النظــام التعليمــي، وآثــرت الدراســات فــي مجال
االهتمام به ودراسته إلى الدول العربية ومنها سـورية، فـأجرت منـذ الـسبعينات وحتـى                 
اآلن عدة دراسات عنه، وأدخلته في البيانات اإلحصائية التي تـصدرها عـن التعلـيم فـي                 

وعملت على الوقاية منه وعالجه، ونفذت بالتعاون مع اليونسيف مشروعًا هامًا           . عامآل  
هو إعـادة الفتيـات المتـسربات إلـى التعلـيم ومـساعدتهن علـى إنجـاز دراسـة التعلـيم                     

ونبـين فيمـا يلـي هـذه الجهـود اإلحـصائية          . األساسي أو التعليم االبتـدائي علـى األقـل        
ا والنتــائج التــي توصــلت إليهــا، وذلــك خــالل الفتــرة  والبحثيــة التعليميــة وحالــة تنفيــذه 

  . 2005-1995المحددة للمسح 
  

  :  مشروع دراسة التسرب من المدارس االبتدائية3.2.2
  :   بيانات المشروع3.2.2.1

سمي المشروع دراسة ميدانية حول االلتحاق والتسرب في المدارس االبتدائية ومدتـه            
  . ، ونفذ فعًال خالل العام المذآور1995-1994اسي سنة وقد خطط لتنفيذه في العام الدر
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  :  التنفيذ3.2.2.2
الجهة المنفذة هي وزارة التربيـة ومـديرياتها فـي المحافظـات، وتـساندها فـي التمويـل                  

وقد غطى المشروع جميع مناطق سورية وانتهى فـي العـام         . منظمة اليونسيف الدولية  
1995 .  

أمـين  ) 280(مدير مدرسـة ابتدائيـة و     ) 10204( و   موجهًا تربوياً ) 612(عمل في المشروع    
  . سر تعليم إلزامي

استهدف المشروع إحصاء عدد األطفال الذآور واإلناث الذين في سـن التعلـيم اإللزامـي            
وآان عدد المـستهدفين    . ولم يلتحقوا بالمدرسة االبتدائية أو التحقوا بها ثم تسربوا منها         

) 1995-1994 سـنة فـي العـام    12-6م اإللزامـي   أي عدد األطفال الذين في عمر التعلـي       (
طفًال وطفلـة   ) 2.610.630(التحق منهم بالمدارس االبتدائية     . طفًال وطفلة ) 2.645.098(

 و  86أي نسبة   . أنثى) 1.220.964(ذآرًا و ) 1.386.396(٪ يتوزعون إلى    98-68أي نسبة   
طفًال وطفلـة أي    ) 34.738(وبقي خارج المدارس    . ٪ من اإلناث  98 و   47٪ من الذآور و     98

٪ إناثًا، آما يتوزعون إلى فئات ثالث علـى      1.53٪ ذآورًا و  1.14٪ يتوزعون إلى    1.32نسبة  
  : الوجه اآلتي

ونـسبتهم  . طفـًال وطفلـة   ) 2454(أميون وأميات لم يلتحقـوا بالمـدارس وعـددهم            •
) 997(مقابـل   ) 1497(وعـدد اإلنـاث مـنهم       . ٪7.06إلى مجموع الباقين خـارج المدرسـة        

  . ذآرًا
ونـسبتهم  ) 1779(وعـددهم   ) من أعوام دراسية سـابقة    (متسربون تسربًا قديمًا      •

  . أنثى) 10168(ذآرًا و ) 7623(٪ منهم 51.21إلى مجموع الباقين خارج المدرسة 
ونــسبتهم إلــى مجمــوع ) 14.493( وعــددهم 1995-1994متــسربون فــي العــام   •

  . أنثى) 7602(آرًا وذ) 6891( منهم 41.72الباقين خارج المدرسة 
أحصت الدراسة عدد المتسربين من آل صف مـن صـفوف المدرسـة االبتدائيـة الـستة،                 

  وآانت أعلى 
٪ وأدنـى نـسبة فـي       22.32نسبة تسرب في الصفين الخامس والـسادس حيـث بلغـت            

  . ٪9.48الصف األول حيث بلغت 
سـبابه  استقصت الدراسة أسباب التسرب وتوصلت إلى توزيع نـسب التـسرب حـسب أ             

٪ أسـباب اقتـصادية،     46.626٪ أسباب اجتماعية،    38.286٪ أسباب تربوية،    10.898: إلى
  . ٪ أسباب خاصة5.49٪ أسباب صحية، 2.138

طبيعة المشروع بحثية مسحية، ومواقع تنفيذه جميع مناطق سـورية بمـا فيهـا منـاطق                
  . البادية والقرى النائية

  :  التمويل3.2.2.3
الرات قـدمت اليونـسيف األمـوال وأسـهمت وزارة التربيـة بتقـديم              حجم التمويل آالف الدو   

  . جزء من النفقات المالية وتقديم الموظفين للعمل والتنفيذ وهكذا آان التمويل ثنائيًا
  :  األهداف3.2.2.4

إحصاء عدد المتسربات والمتسربين وأشكال تسربهم وأسبابه واقتراح أسـاليب معالجـة            
  . المشكلة
  : ات اإلنجاز3.2.2.5

تحقيق أهداف الدراسة اإلحصائية وقد ذآرنا في فقرة التنفيذ النتائج التي توصـلت إليهـا               
  . الدراسة
  :  التقويم3.2.2.6

قومت الدراسة من قبـل فريـق اإلشـراف عليهـا فـي وزارة التربيـة وفـق معـايير سـالمة                      
  . إجراءات المسح واإلحصاء وبين المقومون صحة اإلجراءات والنتائج

ء التسرب والرسوب وااللتحاق حاجة مستمرة سواء آانـت للمـشروع نفـسه أو              إن إحصا 
وهذا ما حدث فعًال فقد أجريت دراسـات إحـصائية          . لمشروعات جديدة في نفس المجال    

ــريجين    ــبين والخـ ــدد الملتحقـــين والراسـ ــنويًا عـ مـــشابهة، ووزارة التربيـــة تحـــصي سـ
  . والمتسربين
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  : المحافظات الشمالية والشرقية مشروع دراسة تسرب الفتيات في 3.2.3
  :   بيانات المشروع3.2.3.1

سمي المشروع دراسة واقع تسرب الفتيات فـي المـدارس االبتدائيـة فـي المحافظـات                
 وقـد   2000الشمالية والشرقية في الجمهورية العربية السورية، ومدته سنة هي العـام            

و مشروع تعلـيم الفتيـات      نفذ خالل العام المذآور واستخدمت نتائجه في مشروع آخر ه         
  . المتسربات

  :  التنفيذ3.2.3.2
ــة ومــديرياتها فــي محافظــات    ــب، : نفــذ المــشروع موظفــون مــن وزارة التربي ــب، حل إدل

الحــسكة، الرقــة، ديــر الــزور، وأشــرف علــى التنفيــذ معــاون وزيــر التربيــة ومــدير التعلــيم 
ــسيف    ــل مــن اليون ــة وممث ــس . اإللزامــي فــي وزارة التربي ــدمت اليون ــًا  وق ــًا مالي يف دعم

  . للمشروع وهكذا تعاونت في التخطيط والتمويل والتنفيذ جهة حكومية وجهة دولية
غطى المشروع خمس محافظات تقـع شـمال وشـرق سـورية وهـي المحافظـات التـي           

  . 2000سبق ذآرها، وهو مشروع منتٍه منذ نهاية العام 
زامـي ومـديرو المـدارس      عمل فـي المـشروع الموجهـون التربويـون وموجهـو التعلـيم اإلل             

  وعددهم 
موظفًا، واستهدف المشروع الفتيات المتـسربات مـن المـدارس االبتدائيـة، وقـد              ) 7200(

فتـاة يتـوزعن علـى المحافظـات الخمـس بأعـداد            ) 15.420(بلغ عددهن بنتيجة اإلحصاء     
 ونسب مختلفة، آما يتوزعن إلى أميات ومتسربات تسربًا قديمًا ومتسربات تسربًا حديثاً    

وآذلك يتـوزعن حـسب أسـباب التـسرب         . بأعداد ونسب تختلف من محافظة إلى أخرى      
  . إلى أعداد ونسب تختلف من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى

طبيعة المشروع بحثية إحصائية ومواقع تنفيذه مدن وبلدات وقـرى المحافظـات الخمـس              
  . السابقة الذآر

  :   التمويل3.2.3.3
  . شرة آالف دوالر وقد اشترك فيه وزارة التربية واليونسيفحجم الصرف حوالي ع

  :  أهداف المشروع3.2.3.4
إحصاء عدد المتسربات وتوزعهن على المناطق والمحافظات وحـسب أسـباب التـسرب،             

  . وتقديم المعلومات إلى وزارة التربية من أجل القيام بإجراءات الوقاية والعالج
  :  اإلنجازات3.2.3.5

ــشروع  ــق الم ــسب       حق ــوزعهن بح ــسربات وت ــدد المت ــصاء ع ــى إح ــل إل ــه فتوص  أهداف
  . المحافظات ونوع التسرب وأسبابه آما بينا

  :  التقويم3.2.3.6
واهتم ) وزارة التربية ومكتب اليونسيف بدمشق(قوم المشروع من قبل الجهة المشرفة       

قـويم أن   وبينـت نتـائج الت    . التقويم بالتـدقيق بـإجراءات التنفيـذ ومـدى صـدقها وسـالمتها            
  . التنفيذ آان سليمًا وجادًا وأعطى نتائج صادقة

ــراز مــشكلة تــسرب الفتيــات علــى أرض الواقــع وبيــان حجمهــا     نقــاط قــوة المــشروع إب
وخطورتها األمر الذي استدعى إقامة مشروع تعليم الفتيات المتسربات الذي سـنتحدث            

  . عنه
راره مـن سـنة إلـى أخـرى أو     المشروع نفذ وانتهى خالل المدة المحددة لتنفيذه لكن تك    

آل سنتين أو ثالثة يفيد في متابعة تغييـر نـسب التـسرب ومعرفـة نتـائج الجهـود التـي                     
  . تبذل لمعالجته

  
 مشروع دراسة أسباب تسرب الفتيات من مـدارس التعلـيم األساسـي             3.2.4

  : في المحافظات الشمالية والشرقية
  :  بيانات المشروع3.2.4.1

باب تـسرب الفتيـات مـن مـدارس التعلـيم األساسـي فـي               سمي المشروع دراسة أسـ    
  . 2003سورية وحددت مدته بسنة ونفذ في العام 
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  :   التنفيذ3.2.4.2
نفذ المـشروع فريـق بحـث برئاسـة أسـتاذ جـامعي وإشـراف ممثلـي اليونـسيف ووزارة                    

وقـدمت اليونـسيف التمويـل، وغطـى المـشروع خمـس محافظـات فـي شـمال                  . التربية
عـشرة مـنهم بـاحثون    . شخـصاً ) 15(وآان عدد العاملين فـي المـشروع        . وشرق سورية 

والفئـة المـستهدفة جميـع المتـسربات فـي المحافظـات            . مساعدون وخمسة مشرفون  
وقـد اآتفـى    . فتـاة ) 15.400(المذآورة وعددهن بحسب نتائج الدراسـة الـسابقة الـذآر           

  . بهنالباحثون بمقابلة عينة منهن ومن أسرهن وسؤالهن عن أسباب تسر
طبيعــة المــشروع بحثيــة ومواقــع تنفيــذه جميــع منــاطق محافظــات حلــب إدلــب الرقــة    

  . الحسكة ودير الزور
  :  التمويل3.2.4.3

دوالر صـرفت جميعهـا أجـورًا للبـاحثين وقـدمت المبلـغ اليونـسيف        ) 4000(حجم التمويل  
  . فالتمويل دولي وأحادي

  :  األهداف3.2.4.4
  . ي المحافظات المذآورةاستقصاء أسباب تسرب الفتيات ف

  :  اإلنجازات3.2.4.5
توصلت الدراسة إلى تحديـد أسـباب تـسرب الفتيـات وتـصنيفها إلـى أسـباب اجتماعيـة                   
جندرية وأسـباب اقتـصادية تتعلـق بـالفقر وتـشغيل الفتـاة وأسـباب تربويـة تتعلـق ببعـد                     

زهن المدارس عن سكن الفتيات وأسباب شخصية تتعلق بانخفاض قدرات الفتيـات وعجـ   
  . عن متابعة الدراسة

  :  التقويم3.2.4.6
ممثـل اليونـسيف ومـدير      (اآتفي بمراجعـة الدراسـة ونتائجهـا مـن قبـل لجنـة اإلشـراف                

وأيـد  . وتقـديم بعـض المالحظـات وتعـديل الدراسـة       ) التعليم األساسي في وزارة التربيـة     
  . التقويم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

  : النتائج● 
وع مفيدة فقد بينت العوامـل التـي تـسبب التـسرب وأشـرت علـى جوانـب                  نتائج المشر 

الوقايــة والعــالج ويمكــن االآتفــاء بهــذا المــشروع دون حاجــة إلــى تمديــده أو تكــراره ألن 
  . النتائج واضحة وآافية

  
  :  مشروع تعليم الفتيات المتسربات بالمنهاج المكثف3.2.5

  :   بيانات المشروع3.2.5.1
-2000يم الفتيات بالمنهاج المكثـف ومـدة المـشروع خمـس سـنوات          االسم مشروع تعل  

  .  ولم ينتِه بعد2001وقد بدئ بتنفيذه في العام . 2005
  :   التنفيذ3.2.5.2

الجهة المنفذة وزارة التربية عن طريق موظفيها ومعلماتها وتسهم اليونسيف باإلشـراف            
  .  المشروععلى التنفيذ ومتابعته آما تشترك الجهتان معًا في تمويل

يغطي المشروع خمس محافظات تقع شـمال وشـرق سـورية، وقـد بـدئ بتنفيـذه فـي                   
  .  وما يزال قائمًا ويتوقع استمراره2001العام 

عدد العاملين في المشروع يزداد مـن عـام إلـى آخـر مـع افتتـاح شـعب جديـدة لتعلـيم                       
وموجهًا إداريًا، ثم   مشرفًا  ) 22(معلمة و ) 148( بتشغيل   2001وقد بدأ في العام     . الفتيات

) 400(ازداد العدد في السنوات التالية مع افتتاح شعب جديدة، ويعمل فيه حاليًا حوالي              
  . معلمة وموجهًا إداريًا وتربويًا

 سـنة   17-10الفئة المستفيدة هي الفتيات المتسربات من التعليم االبتدائي من أعمـار            
فعليًا يختلف من عـام إلـى آخـر فقـد           وعدد المستفيدات   . فتاة) 15.000(والبالغ عددهن   

فتاة وازداد في السنوات التالية مـع       ) 2991( في محافظة دير الزور بـ       2001بدأ في العام    
 2005-2004وتبين إحصاءات العـام الحـالي   . افتتاح شعب جديدة في المحافظات األخرى     
أنهين دراسـة   فتاة، وأن عدد اللواتي     ) 3982(أن عدد الملتحقات بالشعب المفتتحة يبلغ       
-2003فتـاة، وفـي العـام       ) 770 (2003-2002المستوى الثالث وتخرجن آـان فـي العـام          
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فتاة، ويالحظ أن هـذه األعـداد أقـل بكثيـر مـن األعـداد المخطـط إللحاقهـا                   ) 1092 (2004
  . بالمدرسة وتعليمها

مواقع تنفيذ المشروع هي البلدات والقرى في محافظات حلب، إدلب، الرقة، الحـسكة،             
 سنة ويمكـن إعـادتهن إلـى        17-10دير الزور، التي يوجد فيها فتيات متسربات من أعمار          

  . المدرسة وافتتاح شعب لتعليمهن
  

  :  التمويل3.2.5.3
وتــسهم اليونــسيف . حجــم التمويــل والــصرف آالف الــدوالرات وال يــصل إلــى مليــون دوالر

  . بتقديم حوالي ثلث التمويل وتتحمل وزارة التربية الثلثين
  :  األهداف3.2.5.4

 سـنة المتـسربات تـسربًا قـديمًا أو حـديثًا إلـى شـعب             17-10إعادة الفتيـات مـن أعمـار        
  . مدرسية تفتح خصيصًا لتعليمهن مناهج التعليم االبتدائي بصورة موجزة مكثفة

  :  اإلنجازات3.2.5.5
-10 توصل المشروع حتى تاريخه إلى إلحاق حوالي ثلث الفتيات المتسربات من أعمـار            

 سنة وتعليمهن وتخريجهن، وهذا أقل بكثيـر مـن األهـداف المخطـط لتحقيقهـا حيـث                  17
 سنة مع نهايـة     17-10ينبغي إلحاق وتعليم وتخريج جميع الفتيات المتسربات من أعمار          

  . 2005-2004العام الحالي 
  :  التقويم3.2.5.6

حافظـة ديـر الـزور      شعبة فـي م   ) 148( بافتتاح   2002-2001بدأ تنفيذ المشروع في العام      
فتيات في نفس العام بعـد التحـاقهن،        ) 305(وقد لوحظ تسرب    . فتاة بها ) 2991(وإلحاق  

فتاة وعدم عـودتهن إلـى المدرسـة فـي العـام التـالي              ) 2000(آما لوحظ تسرب حوالي     
وقــد دفعــت هــذه الحادثــة المــشرفين علــى المــشروع مــن وزارة التربيــة   . 2002-2003

بتقويم ميـداني شـامل للمـشروع لمعرفـة أسـباب تعثـره ووضـع               واليونسيف إلى القيام    
  . وآلفت خبيرًا جامعيًا بالتقويم. الحلول ومعالجة الخلل
 تقويم ميداني شامل للمشروع اسـتند إلـى المعـايير التـي             2003وتم بالفعل في العام     

ينبغي توفيرها في التعليم حتى يجتـذب الفتـاة ويبقيهـا فـي المدرسـة، وإلـى العوامـل                   
الجتماعية واالقتصادية والثقافية واإلعالميـة التـي ينبغـي توفيرهـا فـي البيئـة المحليـة                 ا

وبينت نتائج التقويم وجود خلـل فـي جميـع          . حتى تتمكن الفتاة من االلتحاق بالمدرسة     
وقـد اسـتفاد المـشرفون علـى        . العوامل المذآورة، األمر الذي أدى إلـى تعثـر المـشروع          

ملوا على مواجهـة تحـديات المـشروع وثغراتـه واسـتطاعوا            المشروع من هذا التقويم وع    
إضــافة إلــى التقــويم المــذآور يتــابع . تــذليلها إلــى حــد ومتابعــة المــشروع حتــى تاريخــه

المـشروع شـهريًا وُيقـدِّم المـشرفون المحليــون عليـه تقـارير دوريـة واسـتمارات تحتــوي         
ــات إحــصائية عــن أعــداد الــشعب والفتيــات الملتحقــات والمتــسر    بات وتبــين صــورة بيان

  : المشروع
نقاط قوة المـشروع، فائدتـه فـي تخلـيص المتـسربات مـن األميـة، وسـلبياته التحـديات                    
. االجتماعية واالقتصادية التي واجهته وحدت من نجاحه ومن وصوله إلى أهدافـه آاملـة             

وهذه التحديات تحتاج إلى مواجهة إعالمية وإلى توعية مستمرة للوالـدين حتـى يتيحـوا         
  . اتهم العودة إلى المدرسة وإتمام تعليمهن االبتدائي واألساسيلفتي

آــذلك يحتــاج المــشروع إلــى تحــسين األجــواء التربويــة فــي المدرســة، وإلــى تــدريب    
المعلمات وتحسين أدائهن وإلى مالءمة الدوام المدرسي مـع مواسـم العمـل الزراعـي،      

بعة الدراسـة حتـى إنهـاء       وإلى إدخال تدريب حرفي للفتيات لجذبهن إلى المدرسة ومتا        
  . المستوى الثلث أو الرابع

  
  :  مشروعات صغيرة أخرى3.2.6

فهنـاك  . ثمة مشروعات صغيرة تناولت دراسة التسرب في مناطق محدودة مـن سـورية            
 علـى منطقـة جبـل الجـص بمحافظـة حلـب، ودراسـة أخـرى            1999دراسة أجريـت عـام      
نطقة آسوة بدير الـزور، ودراسـة        عن االلتحاق والتسرب في م     1997أجريت أجريت عام    

 عــن التــسرب العرضــي فــي محافظــة الحــسكة، وهنــاك 1996ثالثــة أجريــت فــي العــام 
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اإلحــصاء الــسنوي الــذي تجريــه وزارة التربيــة عــن عــدد المــدارس والــشعب والمعلمــين  
  . والطلبة الملتحقين والمستمرين والمتسربين

 وفـي التلفزيــون وتناولـت موضــوع   وهنـاك نـدوات عقــدت فـي المراآــز التربويـة والثقافيــة    
  . التسرب وخطورته وأسبابه وسبل الوقاية منه ومعالجته

  
   
  

  :   مجال تنمية المهارات الحياتية للمرأة3.3
  

  :  مفهوم المهارات الحياتية وتنظيم مشاريعها3.3.1
المهـارات الحياتيـة هـي المهـارات التـي تمكــن المـرأة مـن أداء عمـل مهنـي آالخياطــة          

ة والتطريز وصنع الجبن واللبن وزراعة النباتات والتمريض وسواه، أو التـي تمكنهـا              والحياآ
من أداء مهماتها األسرية بطرائق سليمة آتنظيم األسـرة وتربيـة األطفـال والتعامـل مـع                 
أفراد األسرة وإقامـة بيئـة أسـرية مريحـة، أو التـي تمكنهـا مـن العنايـة بـذاتها وتنميتهـا                       

ات ومهارات التغذية الصحية والعناية الصحية وبخاصة في مجـال          وتطويرها، آإتقان معلوم  
. الصحة اإلنجابية، أو التي تمكنها مـن التعامـل والتكيـف مـع بيئتهـا ومجتمعهـا وعـصرها                  

والمهارات الحياتية بهذا الشمول الواسـع تـستوعب مجـاالت تعلـيم األميـات وإآـسابهن                
ــة المــستم   ــة ومجــاالت التربي ــراءة والكتاب ــة آمــا  مهــارات الق ــيم المهــارات التقني رة وتعل

تستوعب مجاالت تربوية أخرى، ونبين فيمـا يلـي المـشاريع التـي أقيمـت ضـمن مجـال                   
  .  مصنفين إياها بحسب الجهات التي تقوم بتنفيذها. المهارات الحياتية

  
  :   مشروعات تنمية المهارات الحياتية في برامج وزارة الثقافة3.3.2 

  : ات بيانات المشروع3.3.2.1
تقيم وزارة الثقافة مشروعات عديدة لتعليم المهارات الحياتية تحت عنوان تعلـيم الكبـار،              
وتدخل هذه المشروعات في خططها الخمسية والـسنوية، وهـي مـشروعات مـستمرة            

  . ترافق دورات تعليم األميات أو تنفذ مستقلة عنها
  :  التنفيذ3.3.2.2

 بنفسها، وتنفذ عددًا آخر مع االتحـاد النـسائي،          تنفذ وزارة الثقافة عددًا من المشروعات     
. وعددًا ثالثًا مع المنظمات الدولية آصندوق السكان وبرنامج الغذاء العـالمي واليونـسيف            

وهكـذا  . ويتم التمويل من موازنة وزارة الثقافـة ومـن الجهـات المـشارآة الـسابقة الـذآر                
ارة الثقافة تنفيذًا وتمويًال،    تتوزع هذه المشروعات إلى مشروعات حكومية تستقل بها وز        

تغطـي  . ومشروعات مشترآة مع منظمات غير حكومية أو منظمات دولية أو االثنـين معـاً             
وهـي مـشاريع مـستمرة، يتوقـف        . المشاريع مختلف مناطق سورية مدنًا وبلـدات وقـرى        

لعدم بعضها أحيانًا ثم يعاد افتتاحه أو يستبدل به مشروع آخر، أو يتوقف نهائيًا لفشله أو                
  . الحاجة إليه

تتــوزع العــامالت فــي هــذه المــشاريع إلــى موظفــات دائمــات وعــامالت مؤقتــات، والعــدد 
  . اإلجمالي لهن يقارب األلف عاملة بين إدارية ومشرفة ومدربة ومستخدمة

تــستهدف المــشاريع آالف الفتيــات والنــساء، ويــنخفض عــدد اللــواتي يلــتحقن بالــدورات 
حـوالي الثلثـين بـسبب إحجـام عـدد مـنهن عـن االلتحـاق                ويتابعنها حتـى التخـرج إلـى        

  . وتسرب أعداد أخرى
طبيعة المـشاريع تدريبيـة، فهـي تـدرب الملتحقـات علـى أنـواع مـن المهـارات الحياتيـة                     
تراعي خصوصيات البيئة المحلية وإمكانية استفادة المرأة من المهـارات المكتـسبة فـي              

ات الخياطة والتطريز وحياآـة الـسجاد       ومن هذه المهار  . آسب عيشها أو تحسين دخلها    
  ... اليدوي والتمريض

  . وتنفذ المشروعات في مختلف مناطق سورية
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  :   التمويل3.3.2.3
حجم التمويل والصرف أقل من مليون دوالر تمول مـن موازنـة وزارة الثقافـة تمـويًال آـامًال                

للمـشروعات التـي تنفـذ    للمشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة وحـدها، وتمـويًال جزئيـًا           
  . بالتعاون مع االتحاد النسائي والمنظمات الدولية

  :  األهداف3.3.2.4
تمكين المرأة أسريًا واجتماعيًا وشخصيًا بإآسابها مهارات مهنية تساعدها في الحـصول            
على العمل أو في القيام بمشروع ذاتي تحصل منه علـى دخـل تعـيش منـه أو تـساعد          

ا مهارات صحية واجتماعية وأسرية تساعدها في المحافظة على      أو بإآسابه . أسرتها به 
  . صحتها وصحة أطفالها والتكيف مع المجتمع وتنظيم اإلنجاب واألسرة

  :  اإلنجازات3.3.2.5
وتوُصـل حـوالي نـصف      . تدريب مئات الفتيات على المهارات الحياتية التـي سـبق ذآرهـا           

مـا األسـباب التـي تجعـل الكثيــرات ال     أ. عـدد الملتحقـات بالـدورات إلـى إتقـان المهــارات     
يتعلمن المهارات التي يجري التدريب عليها فهـي تـسربهن أو عـدم متـابعتهن التـدريب                 
بانتظام أو نواقص التدريب التي ترجع لجهل المدربـة أو تقاعـسها أو عـدم تـوفير وسـائل                   

  . التدريب
  :  التقويم3.3.2.6

ن قبـل المـشرفين المحليـين علـى     تجري متابعة وتقويم ذاتي ومستمر للمـشروعات مـ   
عـدد الملتحقـات بالـدورة، ونـسبتهن إلـى      .الدورات التدريبية وذلك باالستناد إلـى معـايير    

العدد المخطط اللتحاقه، وعدد المتسربات، ومدى استفادة المتدربات، وقد تم آخر تقويم      
  . ، وبينت نتائجه أن الدورات آانت مفيدة2004في نهاية دورات العام المنصرم 

ويرى القائمون على هذه المشروعات أن نقاط قوتها هي حاجة المرأة إليها واسـتفادتها              
منها في حياتها، فضًال عن استخدام هـذه الـدورات لـدعم دورات تعلـيم األميـات وجـذب                   

وأن نقـاط ضـعفها هـي صـعوبة تـوفير المـدربات ووسـائل التـدريب وأدواتـه                 . النساء إليهـا  
 معرفــة الحاجــات الحياتيــة األهــم فــي بعــض المنــاطق، بالمــستوى المناســب، وصــعوبة

وصــعوبة اســتفادة جميــع المتــدربات الخريجــات اســتفادة فوريــة ملموســة بإيجــاد عمــل 
مناسب ودخل مناسب، وأن هذه المشاريع تبقى هامة ومفيدة، األمـر الـذي يـستدعي         

ل مهـارات  تمديدها أو جعلها مستمرة، وتطويرها بتوفير متطلباتها بمستوى أفـضل وإدخـا        
  . جديدة في مناهجها

  
  :  مشاريع تنمية المهارات الحياتية في برامج االتحاد النسائي3.3.3

  :  البيانات3.3.3.1
يقيم االتحاد النسائي دورات تدريبيـة فـي مجـال المهـارات الحياتيـة مـن خـالل أنـشطة                    

عـض   وحـدة، ويـنظم ب     1560وحداته المنتشرة في مختلف أنحـاء سـورية والبـالغ عـددها             
هــذه الــدورات بمفــرده وبعــضها بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة وخــالل دورات تعلــيم األميــات 
وبعضها بالتعاون مع منظمات دولية آاليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق السكان    
أو مع هيئات محلية آمؤسسة أغاخان ومؤسسة آريم رضا سعيد، أو مع هيئات محليـة    

  . ري األوروبيدولية آمرآز األعمال السو
بعض المـشاريع تقتـصر علـى دورة تدريبيـة واحـدة، وبعـضها تـشتمل علـى عـدة دورات                     
وتمتد لسنة أو إلى عدة سنوات، وبعضها متكرر ومستمر وقـد مـضى علـى إقامتـه أآثـر                   
من عشر سنوات، فهناك مشاريع تدرج في خطط االتحاد النـسائي وتـستمر مـن خطـة                 

  . يالت والتطوراتإلى أخرى وتدخل عليها بعض التعد
  :  التنفيذ3.3.3.2

ينفذ االتحاد النـسائي بعـض المـشروعات وحـده وينفـذ معظـم المـشروعات بالتنـسيق                  
والتعاون مع وزارة الثقافة والجهات الدوليـة والمحليـة الـسابقة الـذآر، ويـشتمل التعـاون         
علــى الجوانــب التربويــة والفنيــة والماليــة، وتغطــي المــشروعات معظــم مــدن ســورية    
وأريافها، وبعض المشروعات جديدة وبعضها مستمر وبعضها نفذ وانتهى أو أجِّل أو أغلـق              

  . لعدم إقبال النساء على االلتحاق به
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يعمل في هذه المشاريع مئات المتـدربات واإلداريـات المـشرفات، والفئـات المـستهدفة               
وية هي الفتيات والنساء من جميع محافظات سورية ويحدد عـددهن فـي الخطـط الـسن               

استنادًا إلـى المـسح اإلحـصائي لعـدد األميـات فـي مرآـز الـدورة التـي سـتقام، وإلـى                       
ويصل العدد المقدر إلى آالف الفتيـات والنـساء، ويقـل عـدد             . الدورات التي أنجزت سابقاً   

الملتحقــات بالــدورات اللــواتي يتــابعن التــدرب ويتخــرجن فيــه عــن العــدد المقــدر ويــصل  
  ، نتبين الصورة6 ، 5 ، 4والجداول التالية ذات األرقام . قدروسطيًا إلى ثلثي العدد الم

  :  التمويل3.3.3.3
حجم التمويل في آل عام أقل مـن مليـون دوالر وال يـصل فـي أي مـشروع إلـى مليـون                       
دوالر ألن معظم المشروعات سنوية وتدرج ضمن الخطط السنوية التـي تمـول ذاتيـًا مـن                 

ي تمتد إلى خمس سنوات وتجرى بدعم من جهات         االتحاد النسائي، وألن المشاريع الت    
أما توزع التمويل مع جهـات أخـرى فيقتـصر          . دولية ال يصل حجم تمويلها إلى مليون دوالر       

على المشاريع التي تنفذ مع هذه الجهات وغالبًا ما تقـدم هـذه الجهـات آاليونـسيف أو                
قـدر إسـهامها بنـصف      برنامج الغذاء العالمي مساعدات عينية آأدوات التدريب ومـواده وي         

وهكذا فإن التمويل يختلف من مشروع إلى آخر فيكـون أحاديـًا فـي المـشاريع                . التكاليف
التي ينفذها االتحاد النسائي وحده، وثنائيًا في المشاريع التي ينفذها مع وزارة الثقافـة      

  . أو مع جهة أخرى، ومتعددًا حين تشترك عدة جهات في تنفيذ المشروع
  :  األهداف3.3.3.4

األهداف الرئيسة لهذه المـشاريع تمكـين المـرأة اجتماعيـًا واقتـصاديًا بإآـسابها مهـارات                 
واألهـداف الفرعيـة    . حياتية تساعدها على زيادة دخلها وحماية نفـسها مـن االسـتغالل           

تحفيز المرأة لاللتحاق بدورات محو األمية، وتزويـدها بـبعض المهـارات التـي تنفعهـا فـي              
  . حياتها

  : نجازات اإل3.3.3.5
أنجزت هذه المشاريع تدريب آالف الفتيات والنساء على أعمال حرفية متنوعة آالخياطة            

وصناعة األلبان ومشتقات الحليب، وتـصفيف  ) التريكو(والتطريز وحياآة السجاد واأللبسة  
الزهور وتنسيقها، وزراعة بعض النباتات، والتمريض، والطباعة علـى الكومبيـوتر وتـصفيف             

ل اإلبــرة والــسنارة واإلســعافات األوليــة والتمــريض والوقايــة مــن األمــراض  الــشعر وشــغ
  . وتنظيم األسرة

  :  التقويم3.3.3.6
يتابع المـشرفون المحليـون تنفيـذ الـدورات ويقـدمون تقـارير وصـفية تقويميـة عـن حالـة                     

قـاط  التنفيذ وأعداد الملتحقات والمتسربات، وغالبًا ما تكون نتائج التقويم إيجابيـة تبـين ن             
قوة المشروع بشكل خاص فتذآر فوائده في تنمية المرأة وإآسابها المهـارات الحياتيـة،              
آما تذآر النواقص التي تتمثل في عدم توفر أدوات التدريب بالمستوى المطلوب، وعـدم              
توفر العدد الكافي من المـدربات الكفيـات، وعـدم ضـمان االسـتفادة العمليـة للخريجـات                  

  .  للمهارات التي اآتسبنهابالحصول على عمل مناسب
أغلب المشاريع مستمرة للحاجة إليها، ويمكن تطويرها بإضافة مهارات جديدة ومشاريع           
جديدة تدرب على مهارات لها فرص عمل فـي منطقـة المـشروع وتـوفير أدوات التـدريب                  

  . والمدربات بصورة أفضل
  

  :  مشاريع تنمية المهارات الحياتية في برامج اليونسيف3.3.4
  :  بيانات المشاريع3.3.4.1

تدعم اليونسيف مشروعات التدريب على المهارات الحياتية التـي تنفـذها وزارة الثقافـة              
ــامج تخفــيض الفروقــات وبخاصــة         ــاد النــسائي، وذلــك ضــمن برن ــة واالتح ووزارة التربي
مشروعاته الفرعية التـي تعنـى بتعلـيم الفتيـات األميـات أو المتـسربات مـن المـدارس،                   

تنفـذ دورات تـدريب هـؤالء الفتيـات علـى المهـارات الحياتيـة مـع دورات تعلـيمهن                    والتي  
وهذه المشروعات تمتد من سنة إلى أربع سنوات وغالبًا ما تجدد           . وتحريرهن من األمية  

، وازداد توســعها فــي 1995أو تمــدد إلــى ســنوات أخــرى، وقــد بــدأ بعــضها قبــل العــام   
  .السنوات العشر األخيرة
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  : فيذ التن3.3.4.2
تنفذ المشروعات المتداخلة مع تعليم الفتيات األميات بالتعاون مع وزارة الثقافة واالتحـاد             
النسائي، وتنفذ المشروعات المتداخلة مع تعلـيم الفتيـات المتـسربات فئـة ب بالتعـاون             

وهــذه الجهــات حكوميــة ومنظمــة إقليميــة ومنظمــة دوليــة، وتــشترك . مــع وزارة التربيــة
والمشاريع تغطي مناطق مختلفة من سورية وبخاصة منها خمس         . يلجميعها في التمو  

محافظات شمالية شرقية هي حلب وإدلب والرقة والحسكة ودير الزور، وتترآـز التغطيـة              
  . في القرى واألرياف

مدربــة ) 900(وعــدد العــامالت فيهــا حــوالي . هــذه المــشاريع مــا تــزال قائمــة ومتجــددة
  . ومشرفة وإدارية
دفة هي المرأة والفتاة، وقد اقتصر األمر في المـشاريع الجديـدة الجـاري              الفئات المسته 

 وعـددهن   19-13تنفيذها في المحافظات الشمالية والشرقية على الفتيـات مـن أعمـار             
  بحسب البيانات 

فتـاة مـن    ) 15.000( حـوالي    2003-1999اإلحصائية والمسوح التي أجريت في السنوات       
أما عدد المستفيدات فعًال فال يـصل إلـى ربـع           ). ب( الفئة   فتاة من ) 15.000(و) أ  ( الفئة  

هذا العدد ألن دورات المهارات الحياتية لم تنفذ في عدد من المناطق بسبب عـدم تـوفر                
  . الوسائل الالزمة من المدربات وأدوات التدريب ومواده

يب إن طبيعة المشروعات تدريبية ويترآز إسهام اليونسيف في تقديم بعـض أدوات التـدر             
آآالت الخياطة والتريكو ومواد التدريب آالطنـاجر والـصحون وأوعيـة التعليـب والكومبيـوتر،               

  . وفي اإلسهام في دورات تدريب المدربات، وفي متابعة التنفيذ وتقويمه
  :  التمويل3.3.4.3

حجم التمويل لكافة المشاريع ال يصل إلى ألـف دوالر، وإسـهام اليونـسيف يبلـغ الثلـث،                  
عينـي ونقـدي، آمـا تـسهم وزارة الثقافـة بالثلـث اآلخـر واالتحـاد النـسائي                وهو إسهام   

  . بالثلث الثالث وهكذا يكون التمويل متعددًا
  :  األهداف3.3.4.4

األهداف الرئيسية تمكـين المـرأة اجتماعيـًا واقتـصاديًا بتزويـدها بمهـارات عمليـة مهنيـة                  
ذب الفتيـات لـدورات محـو       واألهداف الفرعية ج  . تساعدها في الحصول على عمل ودخل     

  . األمية، وإشعارهن بالفوائد التي يجنينها من االلتحاق بدورات التعليم والتدريب
  :  اإلنجازات3.3.4.5

تدريب حوالي عـشرة آالف فتـاة علـى المهـارات الحياتيـة وإعـدادهن للعمـل فـضًال عـن                     
  . تحفيزهن لمتابعة دورات تعليم األميات وإتمامها

  :  التقويم3.3.4.6
هناك متابعة مستمرة للمشاريع وتقويم مستمر من المشرفين المحليـين يـتم بموجـب              
استمارات تتضمن بنودًا عـن افتتـاح الـدورات وعـدد الملتحقـات والمتابعـات والمتـسربات                 

  . واإلنجازات
ومن معوقات التقـويم شـعور المقـومين        . 2004وآخر تقويم أنجز في أواخر العام المنصرم        

سؤولون عن آفاية تنفيذ المشروعات لذا يعمدون إلـى إظهـار إيجابيـات             المحليين أنهم م  
  . التنفيذ والتغاضي عن نواقصه

من أهم نتائج التقويم إعطاء تقدير عال للمشاريع التي نفذت والفوائد التي نجمـت عـن                
واإلشارة إلى إغفال تنفيذ عدد من المشروعات بسبب عـدم تـوفر أدواتهـا مـن                . تنفيذها

دوات التــدريب ومــواده أو عــدم التحــاق الفتيــات بالــدورات التدريبيــة وبــدورات المــدربات وأ
  . تعليم األميات والمتسربات

نقاط قوة المشروع توفير فرص التعلـيم والتـدريب للفتيـات وتحـسين حـالتهن التعليميـة                 
والمهنية، ونقاط ضعفه حاجته لتمويل أفضل ولتدريب من مستوى أفضل، وهناك تحديات            

مثل بجهـل الفتيـات وأسـرهن بأهميـة هـذا التـدريب، وبـأن الفتيـات الريفيـات                   خارجية تت 
يزاولن أعماًال بسيطة زراعيـة ورعويـة ومْنزليـة فـال يـشعرن بالحاجـة الماسـة إلـى هـذا                     

  . التدريب
المشروع مهدد بالتوقف إذا لم يتابع تحسين األداء فيـه وحـصول المتـدربات علـى فوائـد                  

التخــرج فيهــا، األمــر الــذي يــستدعي بــذل جهــود أفــضل  ملموســة أثنــاء الــدورات وبعــد 



 21

لتحسين مستوى تنفيذ الدورات ولتوعية الفتيات وبالتالي لالستمرار بالمشروع وتطويره          
  . في ضوء الحاجات المتجددة

  
  :  مشاريع تنمية المهارات الحياتية في برنامج الغذاء العالمي3.3.5

  :  بيانات المشاريع3.3.5.1
ذاء العالمي عدة مـشاريع فـي سـورية، ويـدخل فـي ثالثـة منهـا تطـوير                  يدعم برنامج الغ  

مهارات المرأة الحياتية في مجال األعمـال الزراعيـة وصـناعة األلبـان واألجبـان والـسمنة                 
ويـتم هـذا التطـوير عـن طريـق          . والمربيات وحفظ الفواآه وبعض الحرف المحليـة األخـرى        

  . تحقن بالدورات التي تفتح لهذا الغرضالتدريب على هذه المهارات للنساء اللواتي يل
) 2746(والمشاريع التـي تنفـذ هـذه الـدورات أو تـسعى لتنفيـذها هـي المـشروع رقـم                     

المـسمى  ) 2418(المسمى مشروع التشجير المثمر والحزام األخضر، والمـشروع رقـم           
المـسمى مـشروع دعـم صـغار        ) 10070(مشروع التشجير والمراعـي، والمـشروع رقـم         

وتتشابه خصائص هذه المشاريع في الجـزء الخـاص بالتـدريب           . ومربي األغنام المزارعين  
ــة وتطويرهــا  ــارات الحياتي ــم    . علــى المه ــذا نكتفــي بوصــف أحــدها وهــو المــشروع رق ل

 حــسب الخطــة الموضــوعة َلــه 2002، وهــو مــشروع حــديث بــدء بــه ف العــام  )10070(
  . 2006ومخطط النتهائه في العام 

  :  التنفيذ3.3.5.2
ن في تنفيذ المشروع جهات أربع هي برنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة واالتحاد         تتعاو

النسائي ووزارة الثقافة، ويقدم آل منها إسهامًا ماليًا وعينيًا آتنظـيم الـدورات التدريبيـة               
وتعيين المشرفين عليها وتوفير المدربات وتدريبهن وتأمين أدوات التدريب ومواده والقيـام            

والتوعية المحلية لجذب النساء إلى االلتحاق بالـدورات واالسـتمرار فيهـا حتـى              باإلعالم  
وهكذا تتعاون فـي تنفيـذ المـشروع وتـوفير مـستلزماته جهـات دوليـة وحكوميـة                  . التخرج
  . وشعبية

 محافظة سورية من مجموع محافظـات       11يغطي المشروع مناطق ريفية وصحراوية في       
 وينتهـي فـي     4/7/2002وع جديد بدء بتنفيـذه فـي         محافظة، وهو مشر   14القطر البالغة   

3/7/2006 .  
، ومعظمهم  600عدد العاملين في المشروع من المدربات والمشرفين واإلداريين حوالي          

  . يعملون بعقود مؤقتة لتنفيذ الدورات التدريبية
 ســنة، وعــددهن حــوالي 29-14الفئــات المــستفيدة هــي الفتيــات والنــساء مــن أعمــار 

ة المشروع التعليم والتدريب علـى المهـارات الحياتيـة وهـو يتـضمن إلـى                وطبيع) 5000(
جانب ذلك توعية النساء وذويهن بأهمية هـذه الـدورات، وتزويـد مراآـز التـدريب بوسـائل                

  . التدريب
  : التمويل3.3.5.3

حجم التمويل أقل من مليون دوالر تسهم به الجهات المشارآة فـي المـشروع بحـصص                
  . متقاربة

  : أهداف المشروع 3.3.5.4
تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيـًا بتعلمهـا مهـارات مهنيـة تفيـدها فـي تحـسين دخلهـا                   

  . وتمكنها من اإلسهام في تنمية منطقتها
  :  اإلنجازات حتى تاريخه3.3.5.5

  . أنجز المشروع تدريب نصف العدد المخطط لتدريبه
  :  التقويم3.3.5.6

ليــه تقويمــًا مــستمرًا بموجــب اســتمارات معــدة يقــوم المــشروع مــن قبــل المــشرفين ع
ألغراض التقويم والمتابعة، وتشتمل هـذه االسـتمارات علـى البنـود التـي تعتبـر معـايير                  
التقويم وهي تواريخ افتتاح الدورات وعـدد الملتحقـات والمـستمرات والمتـسربات وحالـة               

ن دورة إلـى أخـرى      وتبين نتائج التقويم وجود فروق في اإلنجـازات مـ         . التدريب ومخرجاته 
ومن منطقة إلى أخرى، وأن المشروع  يواجـه صـعوبات فـي تـوفير المـدربات المـؤهالت                    

  . وأدوات التدريب وتطويره
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نقاط قوة المشروع ارتباطه بحاجات البيئة وحاجـات الفتيـات والنـساء الآتـساب مهـارات                
ن المهـارات   وهو يواجه تحديات فـي التمويـل ومـستوى التـدريب وإتقـا            . حياتية وتطويرها 

  . واالستفادة منها عمليًا في العمل وزيادة الدخل
المقترحات هي تحسين فاعلية التدريب عن طريق اجتذاب مدربات أآثر إتقانًا للمهـارات             
وألساليب التدريب، ومد المشروع بتمويل أآثر وأدوات أآثر وإضافة مهارات أخـرى عليـه،              

  . واالستمرار بالمشروع للحاجة إليه
  

  : مشروع تنمية المهارات الحياتية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 3.3.6
  :   بيانات المشروع3.3.6.1

) وهـي إحـدى منـاطق محافظـة حلـب         (ضمن مشروع التنمية الريفية فـي جبـل الجـص           
الذي يدعمه ماليًا وفنيـًا برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي أقـيم مـشروع فرعـي لتعلـيم                     

بعض المهارات الحياتية وسمي مشروع المرأة الريفية في جبـل          األميات وتدريبهن على    
  . الجص

وقــد نفــذ فعــًال خــالل المــدة . 29/10/1997مــدة المــشروع خمــس ســنوات تبــدأ بتــاريخ 
  . المحددة ومدد إلى العام الحالي

  :  التنفيذ3.3.6.2
عـة  تشترك في تنفيذ المشروع ست جهات هي وزارة الثقافـة ووزارة الـصحة ووزارة الزرا   

واالتحاد النسائي ولبرنامج األمم المتحدة واليونـسيف، وهـي جهـات حكوميـة وشـعبية               
يسهم آل منها بدعم المشروع ماليًا أو عينيًا أو فنيًا، ويغطي المـشروع منطقـة               . ودولية

  . الجص في محافظة حلب، وهي تشتمل على عدة بلدات وقرى
ونـدوات توعيـة اسـتمرت سـتة       بعقد اجتماعـات     29/10/1997بدئ بتنفيذ المشروع في     

 افتتاح أربع دورات تدريبية التحق بها ستون متدربة، وقدمت          1998أشهر، عقبها ف العام     
للتدريب عشر آالت خياطة وبعض األدوات والمواد األخرى واستمر المشروع حتـى العـام              

  . الحالي
. مـدربات عاملـة مـن اإلداريـات والمـشرفات وال        ) 50(عدد العامالت في المشروع حوالي      

ويستهدف المشروع الفتيـات والنـساء األميـات بـشكل خـاص ألنـه يتـضمن أيـضًا تعلـيم                    
فتـاة وامـرأة وقـد أفـاد منـه حتـى            ) 2500(األميات البالغ عـددهن فـي المنطقـة حـوالي           

  . فتاة وامرأة)  700(تاريخه عدد قليل نسبيًا ال يتجاوز 
  :  التمويل3.3.6.3

  .  تتوزع تقديمه الجهات المشارآةحجم التمويل أقل من مليون دوالر
  :   األهداف3.3.6.4

أهداف المشروع تمكين المرأة بإآسابها مهارات حياتية مهنية وصحية، فالمـشروع يـزود          
النساء بالمعارف والمهارات المهنية آالخياطة وصنع السجاد والبسط وزراعة بعـض أنـواع       

معارف في مجال رعايـة صـحتهن       النباتات وتجفيف الفواآه، آما يزودهن بمجموعة من ال       
  . وصحة أطفالهن وتنظيم األسرة

  :   اإلنجازات3.3.6.5
تــدريب عــدد مــن النــساء علــى المهــارات الــسابقة الــذآر وتزويــدهن بــبعض المعلومــات 

  . الصحية
  :  التقويم3.3.6.6

ــدورات       ــات بال ــدد الملتحق ــث ع ــيم المــشروع مــن حي ــون بتقي ــوم المــشرفون المحلي يق
وتبـين نتـائج التقـويم وجـود صـعوبات تتعلـق            . توى المـدربات وأدائهـن    واستمرارهن ومس 

بتوفير وسـائل التـدريب وتـوفير المـدربات وإغفـال افتتـاح عـدد مـن الـدورات أو االضـطرار                      
والمـشروع بحاجـة    . إلغالق دورات مفتتحة وذلك بسبب عـدم تـوفر المـدربات والوسـائل            

  .لتطوير مدرباته ومناهجه إذا أريد االستمرار فيه
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 مشاريع تنميـة المهـارات الحياتيـة فـي بـرامج صـندوق األمـم المتحـدة                  3.3.7
  : للسكان
  :  بيانات المشاريع3.3.7.1

أقام صندوق األمم المتحـدة للـسكان عـددًا مـن المـشاريع التربويـة فـي مجـاالت النمـو                     
 الــسكاني ومــشكالته والــصحة اإلنجابيــة وتعزيــز المواقــف والمعرفــة والــسلوك اإلنجــابي

وقد بدأت هذه المشاريع    . والسكاني السليم، وموضوع الجندر وأدوار المرأة ومسؤولياتها      
في عقد الثمانينات وتوسعت وازدادت خالل السنوات التاليـة، وهـي مـشاريع مـستمرة               

  . ألنها تتجدد تلقائيًا آلما انتهت فترتها
  :  التنفيذ3.3.7.2

ة آـوزارات الثقافـة والتربيـة والتعلـيم         حكوميـ : تنفذ المشاريع المذآورة مع جهات عديـدة      
العالي واإلعالم، ومنظمات شعبية آاالتحاد النسائي واتحـاد العمـال ومنظمـة الـشباب،              
وهي تمول من صندوق األمم المتحدة للسكان، وتغطـي منـاطق مختلفـة مـن سـورية،              

  . ويمكن اعتبارها مشاريع مستمرة ألنها جميعًا تجدد بمجرد انتهاء فترتها
لون في هذه المشاريع إداريون يعدون البرامج التنفيذية ويهيئون وسائلها ويتابعونها           العام

ويـضاف إلـيهم    . ويقومونها وهم عدد قليل، إذ يكتفى بتخصيص اثنين منهم لكل مـشروع           
المحاضرون الذين يكلفون بإلقاء محاضرات الدورات وعددهم آبير يصل إلـى حـوالي مئـة               

  . التي تقام في المناطق المختلفةمحاضر، يتوزعون على الدورات 
الفئات المستهدفة الطفل والمرأة والفتيات وعددهن باآلالف فمشاريع التربية الـسكانية           
توجه للفتيات والنساء في آليـات التربيـة والمـدارس الثانويـة ودور المعلمـات ومنظمـات                 

ــات، ويبلــ      ــيم األمي ــن دورات تعل ــدد م ــسائي، وع ــاد الن ــال واالتح ــشباب والعم ــدد ال غ ع
وطبيعـة هـذه المـشاريع      . فتـاة وامـرأة فـي آـل عـام         ) 9000(المستفيدات منها حـوالي     

  . ومواقع تنفيذ المشروعات مناطق مختلفة من سورية. تعليمية وتدريبية وتوعية إعالمية
  :   التمويل3.3.7.3

ــل       ــون دوالر، والحجــم اإلجمــالي لتموي ــل مــن ملي ــل للمــشروع الواحــد أق حجــم التموي
 القائمة يـصل إلـى مليـون دوالر، وهـو تمويـل دولـي يقدمـه صـندوق األمـم                     المشروعات

فهـو تمويـل    . المتحدة للسكان إلـى الجهـات التـي تتعاقـد معهـا علـى تنفيـذ المـشاريع                 
  . أحادي

  :  األهداف3.3.7.4
توعية النساء على أخطار الحمل المبكر والمتقارب وتـوجيههن للمحافظـة علـى الـصحة               

هام في خفض معـدالت النمـو الـسكاني عـن طريـق خفـض عـدد                 اإلنجابية، وعلى اإلس  
ــردي       ــدخل الف ــة ال ــابي بحــسب حال ــالي ضــبط ســلوآهن اإلنج ــوالدات واألوالد، وبالت ال

  . والقومي ومستوى المعيشة
  :  التقويم3.3.7.5

تقوم المشروعات سنويًا وتقوم عند انتهائهـا وتقـدم بـذلك تقـارير إلـى صـندوق الـسكان              
ويقوم بالتقويم مدير المشروع ومساعده، ومعايير التقـويم وصـفية          . وهيئة تخطيط الدولة  

تبين عدد الدورات التي أقيمت وحالة التنفيذ وأوجه صـرف المـال ومـدى االسـتفادة مـن                  
ومــن عوائــق التقــويم صــعوبة قيــاس تــأثير المــشروع فــي الــسلوك اإلنجــابي   . الــدورات

ــدورات، وأن المــش    ــواتي اشــترآن بال ــساء الل ــديره   واألســري للن ــل م ــوم مــن قب روع يق
المستفيد من المشروع والذي قد يغمـض عينـه عـن ثغـرات التنفيـذ، ولـذلك فـإن نتـائج                     

  . التقويم تأتي في الغالب إيجابية تؤآد استفادة الملتحقات بالدورات
نقاط قوة المشروعات السكانية أهميتهـا فـي توعيـة النـساء علـى خطـورة اإلآثـار مـن                    

ارجية صـعوبة تغييـر المواقـف االجتماعيـة إزاء اإلآثـار مـن األوالد               الوالدات، والتحديات الخ  
  . وبخاصة في البيئات الريفية

المشروعات السكانية قـادرة علـى االسـتدامة ألنهـا ممولـة بمـستوى مناسـب، وألنهـا                  
وهنـاك تطـويرات أدخلـت علـى هـذه          . حاجة مستمرة مـا دام النمـو الـسكاني مـستمراً          

رات توعية وإعالم وتـدريب معلمـات، وتـأليف آتـب دراسـية           المشاريع آطباعة وتوزيع نش   
وآتب مرجعية وآتب توعية وإجراء دراسات وإدخال مقررات دراسية فـي منـاهج التعلـيم              



 24

الثــانوي والعــالي، واحتفــال بالمناســبات الــسكانية، ويمكــن االســتمرار بهــذه التطــويرات 
  . وتجديدها

  
  : شطة القطاع الخاص مشاريع تنمية المهارات الحياتية في أن3.3.8

  :   البيانات3.3.8.1
ثمة العديد من المشاريع االستثمارية التي ينشئها أفراد أو شرآات من القطـاع الخـاص               

مثال ذلـك مراآـز التعلـيم والتـدريب غيـر      . ويوظفونها في التدريب على المهارات الحياتية 
ة آـالتطريز أو صـناعة      النظامي التي تقيم دورات تدريبية على بعض الحرف اليدوية الفنيـ          

الــورود أو الطباعــة أو الــسكرتارية أو الــسياحة، ويــشترك الفتيــات أو النــساء فــي هــذه   
وهذه المشاريع تستمر أو تتوقف تبعًا لنجاحها في جذب         . الدورات مقابل رسوم يدفعونها   

الفتيات والنساء لاللتحاق بهـا وبالتـالي تغطيـة تكاليفهـا والحـصول علـى أربـاح منهـا، أو                    
  .شلها في ذلكف

ــدريب      ــين الت ــة المــشاريع الخاصــة التــي تجمــع ب ــضاف إلــى هــذه المــشاريع التدريبي ي
والتشغيل، فيلتحق بها الفتيات أو النساء ويتدربن على الحرفة القائمة في المشروع ثم    

  . يعملن فيها بأجور، وبذلك يجمعن بين التدرب والعمل والدخل
  :  التنفيذ3.3.8.2

مؤسسات القطاع الخاص، ومـصدر التمويـل الرسـوم التـي تـدفعها          الجهات المنفذة هي    
ويغطـي آـل مـشروع منطقـة محـدودة، وقـد آثـرت هـذه                . الملتحقات بالدورات التدريبية  

ويقـدر عـدد العـاملين فيهـا مـن          . المشروعات وانتشرت في المدن وفي عدد من القـرى        
  . إداريين ومدربين بمئتي شخص

اء وعددهن غير محدد أمـا المـستفيدات فعـًال فيقـدرن     الفئات المستهدفة الفتيات والنس  
  . بعشرة آالف في العام الواحد

طبيعة هذه المشاريع تدريب على مهارات حياتية مهنية، وهي تنفذ فـي أمكنـة عديـدة                
  . من سورية

  :  التمويل3.3.8.3
التمويل شخصي من صـاحب المـشروع ومـن الملتحقـات بالـدورات، ومعظـم المـشاريع                 

  . يلها بين ألف وخمسين ألف دوالر وهي مشروعات استثمارية ربحيةصغيرة تمو
  :   األهداف3.3.8.4

االستثمار وخدمة البيئة بتدريب فتياتها وتشغيلهن أو تـأهيلهن للعمـل أو تلبيـة رغبـتهن                
  . بتعلم مهنة أو مهارات معينة

  :  اإلنجازات3.3.8.5
ذبهن للـتعلم والعمـل واالنـدماج    تدريب عدد من الفتيات والنساء على مهارات نافعـة وجـ         

  . في التنمية
  :  التقويم3.3.8.6

أصحاب المشاريع يقومونها استنادًا إلى معيار األرباح التي تحققها والملتحقات بالـدورات            
يقومها من حيث استفادتهن منها، ونتائج التقويم تبين نجاح بعض المشاريع في تحقيق             

ل عدد منهـا ألسـباب منهـا نقـص اإلعـالم بهـا أو               أحد المعيارين أو آليهما، آما تبين فش      
عدم مالءمتها للبيئة االجتماعية ولحاجات المنطقـة أو انخفـاض مـستوى التـدريب مـادة                

وهذه المشاريع تفتح الباب أمام مـشاريع أخـرى مـشابهة ألن متغيـرات سـوق           . وأسلوبًا
يـة وتتـيح لهـا      العمل تزيد الحاجة إلى هذه المشاريع التـي تكـسب المـرأة مهـارات حيات              

  . العمل واالندماج بالتنمية
  

  :  تنمية المهارات الحياتية في برامج ثانويات الفنون النسوية3.3.9
  :   البيانات3.3.9.1

يتوزع التعليم الثانوي في سورية إلى ثانوي عام وثانوي مهني، ويتوزع الثـانوي المهنـي      
فتيـات بااللتحـاق بـأي مـن        ويسمح لل . زراعي، صناعي، تجاري، نسوي   : إلى أربعة فروع  

الفروع األربعة، ويخصص لهن الفرع النسوي الذي يدرسهن مهنًا عدة آالخياطة والتطريز            
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والرسم والطهـي والتـدبير المْنزلـي وصـنع الزينـة ومـدة الدراسـة ثـالث سـنوات تنتهـي                     
  . بالحصول على الشهادة الثانوية، وهذا البرنامج قديم ومستمر منذ حوالي نصف قرن

  :  التنفيذ3.3.9.2
تنفذ وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات السورية التعليم المهني النـسوي وتمولـه،             

ويغطـي البرنـامج    . وتسهم الطالبات بشراء بعض مواد األشياء التي يتدربن على صـنعها          
مدرِّسة عـدا   ) 5790(وهو مشروع مستمر يعمل فيه      . جميع محافظات القطر أريافًا ومدناً    

وهــو برنــامج تعليمــي ). 35566(وعــدد الطالبــات . يــات والمــشرفات االختــصاصياتاإلدار
  . تدريبي

  :  التمويل3.3.9.3
  . حجم التمويل بالدوالر بين مليون وثالثة ماليين وهو تمويل حكومي محلي أحادي

  :  أهداف البرنامج3.3.9.4
  . طابع إنسانيتأهيل الفتيات للعمل بتزويدهن بمعارف ومهارات حياتية ومهنية ذات 

  :  اإلنجازات3.3.9.5
تدريب الفتيات الملتحقات وتوجيههن إلى العمـل فـي مجـاالت مهنيـة نـسائية يمكـنهن                 

  . العمل فيها في أماآن مختلفة سواء آانت قرية أو بلدة أو مدينة
  :   التقويم3.3.9.6

لبـات  فالمدرسـات والمـدربات يقـومن سـنويًا تحـصيل الطا          . هناك تقـويم متعـدد النـواحي      
ــوب،        ــاح أو الرس ــيهن بالنج ــم عل ــي تحك ــدرجات الت ــيهن ال ــارات، ويعط ــارف والمه للمع
والموجهات االختصاصيات يقومن عمل المدرسات ويوجهنه، وهناك تقويم إلدارة الثانويـة،          
وتقارير تقويمية سـنوية ألوضـاع التعلـيم النـسوي فـي آـل محافظـة تقـوم بـه مـديريات                      

آــل نــوع مــن هــذه التقويمــات إلــى أســس تناســب  ويــستند . التربيــة فــي المحافظــات
وتبين نتائج التقويم ارتفاع نسب نجاح الطالبات وتخرجهن والحاجة إلى تطـوير            . موضوعه

  . المناهج وإدخال اختصاصات أخرى عليها
. نقــاط قــوة البرنــامج مالءمتــه لرغبــات الكثيــرات مــن الفتيــات وأســرهن وصــفته المهنيــة

اءة عـدد مـن المـدربات، ووجـود طالبـات فقيـرات يـصعب               وتحدياته الداخليـة انخفـاض آفـ      
  . عليهن شراء المواد التي يحتجنها للتدريب

هذا البرنامج مستمر ويلبـي الحاجـة إلـى تعلـيم الفتيـات تعليمـًا مهنيـًا نـسويًا، ويقتـرح                   
إضافة اختصاصات أخرى إلى االختصاصات القائمة، وزيادة حجم التمويل لتأمين تجهيـزات    

  . ر وأحدثللتدريب أآث
  

 :   مجال محو األمية التقنية للمرأة3.4
محو األمية التقنية مجال حديث يزداد شأنه مع ازدياد الحاجة إلـى اسـتخدام الكومبيـوتر      

وقـد  . في الدراسة والعمل والحياة، ومع ازدياد هذا االسـتخدام فـي المجـاالت المـذآورة              
 المعلوماتيــة والحاســوب أثــار هــذا الوضــع اهتمــام فئــات عديــدة مــن الــسكان بدراســة  

وبالتدريب على استخدامه، فضًال عن االهتمـام بالتقنيـات األخـرى التـي تـستخدم فـي                 
وآـان إقبـال الفتيـات      . الفعاليات الصناعية والتجارية والزراعية والطبية والتعليمية وسواها      

علــى هــذا الــتعلم والتــدرب أوســع مــن إقبــال الــذآور وبخاصــة فــي مجــال المعلوماتيــة   
ــدرس      والح ــز التــي ت ــات والمعاهــد والمراآ ــات بالكلي ــدد الملتحق ــاق ع ــث ف اســوب، حي

إال أن هـذه الجهـود مـا تـزال          . الحاسوب والمعلوماتية وتدرب علـى مهاراتهـا عـدد الـذآور          
جهودًا محدودة وموجهة للذآور واإلناث معًا، وموزعة بـين مؤسـسات التعلـيم الحكوميـة،        

. كومية التي تتقاضى األجور على التعليم والتـدريب       وبين مراآز التعليم والتدريب غير الح     
  .وفيما يلي بيان بالمشروعات التي أقيمت في هذا المجال 

   
  : مشروعات االتحاد النسائي في التدريب على استخدام الكومييوتر3.4.1

  :  البيانات3.4.1.1
رات أقام االتحاد النسائي ضمن مشروعاته في التأهيـل المهنـي والتـدريب علـى المهـا               

الحياتية عدة  دورات في مجال استخدام الكومبيوتر في تصميم األزيـاء وآانـت مـدة آـل                  
دورة شهرا واحدا ومدة المشروع الذي تنتمـي الـدورة اليـه سـنة واحـدة ، وبـدأ تخطـيط                     
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  . وهي مستمرة الى اآلن 2003وتنفيذ هذه الدورات في العام 
  :  التنفيذ3.4.1.2

لنسائي وجمعية المعلوماتية السورية وآالهما مؤسسات      الجهات المنفذة هي االتحاد ا    
وآانت أولى الدورات في مدينة دمشق ثم امتدت الـى محافظـات حمـص              . غير حكومية   

وحلب ، والمشروع يتجدد مع آل خطة سـنوية ويعمـل فيـه مـسؤوالت مكاتـب التأهيـل                   
مــالي المهنــي فــي االتحــاد النــسائي ومــدربون مــن جمعيــة المعلوماتيــة والعــدد االج   

) 200( أشــخاص ، والفئــة المــستهدفة هــي المــرأة والفتــاة وبعــدد يقــدر بـــ  5للعــاملين 
وهــو مــشروع . فتــاة وامــرأة ) 200(مــستهدفة ســنويا وقــد اســتفاد منــه حتــى تاريخــه  

  .تعليمي تدريبي ، ومواقع تنفيذه دمشق حلب حمص آما ذآرنا 
  :  التمويل3.4.1.3

ف أجورا للمـدربين والعـاملين وصـيانة التجهيـزات     دوالر تصر) 1000(حجم التمويل حوالي    
وشراء المواد ، يضاف اليها أثمان أجهزة الكومبيوتر التي لم تشتر بعد وعول في التدريب               

ومصادر هذا التمويل المتدربات واالتحـاد     . على األجهزة المتوفرة في جمعية المعلوماتية       
  .النسائي وجمعية المعلوماتية 

  :  األهداف3.4.1.4
ألهداف الرئيسية تمكين الفتـاة والمـرأة بتعليمهـا تقنيـة حديثـة نافعـة حياتيـا ومهنيـا ،                    ا

  .واألهداف الفرعية تعليم مهارات الكومبيوتر في تصميم األزياء 
  :  االنجازات3.4.1.5

  . فتاة وامرأة على استخدام الكومبيوتر في تصميم األزياء 200تدريب 
  : التقويم3.4.1.6

لمشرفون على الدورات بتقـويم تحـصيل المتـدربات فـي نهايـة آـل دورة                قام المدربون وا  
استنادا الى معيار مستوى تحصيلهن المعارف والمهارات التي شرحت لهم ودربن عليها      

وبينت نتائج التقويم أن الدورات آانت ناجحة ونافعة وأن نقاط قوة المشروع هي جدواه              . 
 المـستوى الثقـافي للمتـدربات وارتفـاع         للمتدربات ، ونقاط ضـعفه وتحدياتـه هـي تـدني          

ــزة       ــشرها فــي المحافظــات وشــراء أجه ــد توســيعها ون ــا أري ــاليف المــشروعات اذا م تك
ومع ذلك فالحاجة الى هذه المشاريع قائمة       . الكومبيوتر التي يحتاجها آل مرآز تدريبي       

ومــستمرة ، وينبغــي أن تتوســع وتعمــم علــى محافظــات القطــر وأن تــوفر لهــا األجهــزة  
المدربين وأن تكون التكاليف التي تدفعها المتدربات قليلة تتناسب مع امكاناتهم المالية       و
 .  
  

  : برامج وزارة التربية في تعليم الكومبيوتر 3.4.2
  : البيانات3.4.2.1

 آمـا   1998أدخلت وزارة التربية تعليم الحاسوب في منـاهج التعلـيم الثـانوي منـذ العـام                 
 وهـذه المـشاريع مـستمرة       2002 منذ احداثـه فـي العـام         أدخلته في التعليم األساسي   

  .ألنها أصبحت جزءا من برامج التعليم ماقبل العالي 
  :  التنفيذ3.4.2.2

تنفذ وزارة التربيـة برامجهـا فـي جميـع منـاطق سـورية ،  ويـدرس الحاسـوب فـي هـذه                
الب المــدارس آالف المعلمــات والمعلمــين ، آمــا تــستهدف البــرامج آالف الطالبــات والطــ

  .ويعدون جميعا من المستفيدات والمستفيدين 
  :  التمويل3.4.2.3

. يحتاج برنامج تعليم المعلوماتية الى تجهيزات مكلفة ونفقات آثيرة تقـدر بمليـون وأآثـر          
ولكن تحديد الحجم الحقيقي للتمويل والصرف على تعليم المعلوماتية في مدارس وزارة            

رجـة ضـمن موازنـة وزارة التربيـة دون تحديـد بـاب              التربية صعب جدا ألن هذه النفقات مد      
  .ومن الواضح أن مصدر التمويل حكومي . خاص بها 
  :  األهداف3.4.2.4

الهدف الرئيسي االعداد للحياة الحديثة التي تـشتمل علـى التعامـل مـع المعلوماتيـة ،                 
  .والهدف الفرعي تعليم المعلوماتية والتدريب على مهارات استخدام الكومبيوتر 
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  :  االنجازات3.4.2.5
تعليم آالف الطالبات وتدريبهن على بعض مهـارات اسـتخدام الكومبيـوتر وتخليـصهن مـن             

  .األمية التقنية 
  : التقويم 3.4.2.6

ــدريس      ــون ت ــزورون المــدارس ويقوم ــذين ي ــصاصيون ال ــون االخت ــوم المــشروع الموجه يق
التقـويم أدرجـت    المدرسين والمدربين ، ويـستخدمون فـي ذلـك بطاقـات مخصـصة لهـذا                

عليها بنود التقويم ومعاييره ، ومنها سـير الـدرس واسـتخدام األدوات ومـستوى تحـصيل                 
الطلبة ، وهناك تقويم اداري آخر للمناهج وآفاية األجهزة والمخابر والمدرسين وسواهم            

  .من العاملين في المشروع 
وسط وأن نقاط قوته جدواه وفوائده      تبين هذه التقارير أن البرنامج جيد وأن مردوده فوق ال         

العلميــة والعمليــة وانــه يواجــه تحــديات مثــل عــدم آفايــة األجهــزة ونقــص المدرســين    
المختصين وانه مشروع قابل لالستدامة بل مطلوب أن يكـون مـستمرا ألن الحاجـة اليـه                 

وانه يمكن تطويره بزيادة عدد حصص التدريب وعدد أجهـزة الكومبيـوتر واتاحـة     . مستمرة  
الفرصة للطلبة أن يتدربوا في ساعات فراغهم وأن يوفر للبرنامج عدد آاف من المـدربين               

  . المؤهلين 
  

  : برامج وزارة التعليم العالي في تعليم المعلوماتية 3.4.3
  : البيانات3.4.3.1

تــستخدم وزارة التعلــيم العــالي مــصطلح المعلوماتيــة فــي تــسمية البــرامج والمقــررات  
يــة والحاســوب ، وقــد أدخلــت منــذ الثمانينــات مقــررات خاصــة بهــذا   الخاصــة بالمعلومات

الموضــوع ثــم توســعت فــي هــذا المجــال وأحــدثت آليــات جامعيــة ومعاهــد متوســطة    
ــة فــي معظــم       ــررات المعلوماتي ــضال عــن ادخــال مق ــة ، ف ــيم المعلوماتي متخصــصة بتعل

خـر وهنـاك   وهذه البرامج مستمرة وتزداد توسـعا مـن عـام الـى آ           . االختصاصات الجامعية 
  .اقبال آبير عليها وبخاصة من الفتيات 

  :  التنفيذ3.4.3.2
الجهــة المنفــذة وزارة التعلــيم العــالي، والبــرامج مفتوحــة للراغبــات مــن جميــع منــاطق  
سورية ضمن شروط أصعبها الحصول على معدل منافس من عالمات النجاح في الثانوية             

  .العامة 
 والمدرسـين والمـدربين، والفئـات المـستهدفة         يعمل في هـذاه البـرامج مئـات االداريـين         

الفتيات والفتيان ممن نجح في الثانوية العامة بمعـدل مرتفـع والمـستفيدات آالف حيـث                
ومواقـع تنفيـذ    .  طالبـة وطالـب      2000يتخرج آل سـنة مـن الجامعـات والمعاهـد حـوالي             

  .المشروع دمشق حلب حمص الالذقية حيث الجامعات السورية األربع 
  :  التمويل3.4.3.3

حجم التمويل بالماليين لكن يصعب تحديـد المبلـغ ألنـه منـدمج فـي موازنـات الجامعـات                   
  .وهو تمويل حكومي . وليس له باب خاص به 

  :  األهداف3.4.3.4
األهداف الرئيـسة التأهيـل التقنـي للحيـاة المعاصـرة وتـوفير المتخصـصين بالمعلوماتيـة                 

. نتــشار اســتخدام المعلوماتيــة فــي ســورية الــذين أصــبحت الحاجــة الــيهم آبيــرة بعــد ا
واألهداف الفرعية تعليم المعلوماتية للراغبين بالتخـصص فيهـا والتـدريب علـى مهاراتهـا               

  .واستخداماتها 
  :  االنجازات3.4.3.5

فتـاة فـي مجـال المعلوماتيـة وأآثـر هـن حـصلن علـى         ) 9000(تم تعليم وتدريب حوالي   
  .أعمال مناسبة لتخصصهن 

  :تقويم  ال3.4.3.6
تهتم الجامعات والمعاهد المتوسطة السورية بتقـويم تحـصيل الطلبـة ، ويقـوم بالمهمـة                

 % 70المدرسون والمدربون وتبين نتائج االمتحانـات أن الطالبـات يـنجحن بنـسب تفـوق                
يــضاف الــى هــذا التقــويم مالحظــات األســاتذة علــى % . 90-50وبمعــدالت تتــراوح بــين 

ألجهـزة ومـستوى التعلـيم والتـدريب ومالحظـاتهم فـي هـذه           المقررات الدراسية وتوفير ا   
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المجاالت التعطـي تقـديرات عاليـة لمـا هوقـائم آمـا تبـين وجـود سـلبيات مثـل نـواقص                       
وهكذا يالحظ أن هذه البرامج تنطوي على نقاط        . المخابر واألجهزة والمدرسين والتمويل     

 ضـعف تتمثـل فـي نقـص         قوة تتمثل في جدواها وانتشارها واقبال الطلبـة عليهـا ونقـاط           
مع ذلك فان هذه البرامج مهمة والحاجـة اليهـا قائمـة ومـستمرة ويمكـن                . المستلزمات  

تطويرهــا بتــوفير مــستلزماتها بمــستوى أفــضل آمــا ونوعــا ، وبتنفيــذها بفاعليــة أعلــى، 
وبالتوسع في نشرها في المناطق البعيدة عن مراآز المحافظات األربع دمـشق حمـص              

  . حلب الالذقية 
  

  : مشروعات المؤسسات الحكومية والخاصة 3.4.4
  :  البيانات3.4.4.1

تقيم وزارات الدولة ومؤسساتها دورات لتدريب موظفيها على تقانات الحاسوب آما تقيم     
ــوتر     ــة والكومبي ــة علــى المعلوماتي المؤســسات وشــرآات القطــاع الخــاص دورات تدريبي

مؤسـسات منـذ أآثـر مـن عـشر          وهذه المشروعات قائمـة فـي بعـض ال        . للعاملين فيها   
ومعظمهـا يحمـل    . سنوات ، وقائمة في بعضها اآلخر منذ سنوات أقل من عشر سـنوات              

  .صفة االستمرار 
  : التنفيذ 3.4.4.2

تنفـــذ بعـــض المؤســـسات دوراتهـــا بنفـــسها وباالعتمـــاد علـــى موظفيهـــا المختـــصين  
د مـع جهـات متخصـصة    وينفذ البعض اآلخر تدريب موظفيه أو عماله بالتعاق. بالمعلوماتية  

من خارج المؤسسة أو ايفاد موظفيه أو عمالـه الـى مراآـز التـدريب المتخصـصة ليتلقـوا                   
وهــذا التــدريب قــائم اآلن فــي جميــع مراآــز المحافظــات الــسورية عــدد . التــدريب فيهــا 

العاملين أو العامالت فـي هـذه المـشاريع يـصعب احـصاؤه ، وآـذلك عـدد المـستهدفات                    
ذلك ألن المؤسسات التي تقوم بمهمات التدريب أو تعمل في هـذا            وعدد المستفيدات و  

المجال عديدة ، وألن اعداد العامالت في التدريب التقني والمـستفيدات والمـستهدفات             
  .آبيرة والتوجد لها احصاءات دقيقة وافية ويكتفي المعنيون بتقديرها باآلالف 

  :  التمويل3.4.4.3
سابقة الذآر ، ومصادر التمويل المؤسسة نفـسها       حجم التمويل غير محصي لألسباب ال     

  .، وبعضها يتلقى معونات حكومية 
  :  األهداف3.4.4.4

ــي المؤســسات        ــاج ف ــل واالنت ــوير العم ــامالت وتط ــسة تحــسين أداء الع ــداف الرئي األه
واألهداف الفرعيـة المباشـرة التـدريب علـى اسـتخدام الكومبيـوتر فـي المجـاالت التـي                   

  .تحتاجها المؤسسة 
  : التقويم 3.4.4.5

يقوم بالتقويم في معظـم الـدورات       . بعض المؤسسات تقوم دوراتها وبعضها التقوم بذلك        
المشرفون أو المشرفات على التدريب ويـستند بعـضهم الـى معـايير محـددة موصـوفة ،            

والنتـائج تختلـف مـن دورة الـى أخـرى ،            . بينما يقوم آخرون دون معايير يـستندون اليهـا          
قاط القوة والتحدي وبصورة عامة هناك فوائد عملية لهـذه الـدورات علـى              وآذلك تختلف ن  

الرغم من نواقصها ولذلك فان الحاجة اليها تبقى قائمة ومستمرة مما يـستدعي اقتـراح               
  . استمرارها وتطويرها آما ونوعا 

  
  : دورات مراآز التعليم غير النظامي 3.4.5

   البيانات 3.4.5.1
يـر النظـامي تقـيم العديـد مـن الـدورات التدريبيـة فـي مجـال                  مراآز التعلـيم والتـدريب غ     

المعلوماتية واستخدام الكومبيوتر ، وذلك منذ الثمانينات وقد توسعت في هذه األنشطة            
 ، وأصبحت مشاريعها في هذا المجـال متكـررة       2005-1995في السنوات العشر األخيرة     

  .لى أشهر ومدة الدورة الواحدة فيها تختلف من شهر ا. أو مستمرة 
  :  التنفيذ3.4.5.2

الجهة المنفذة هي المراآز نفسها ، وهي موجودة فـي مراآـز المحافظـات وفـي مراآـز                  
عدد من المناطق ويأتيها المتدربات من جميـع أنحـاء سـورية ، وبـالنظر  لتعـددها وتعـدد                    
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 دوراتها وعدم وجود بيانات احصائية عنهـا فـان عـدد آـل مـن العـامالت والعـاملين فيهـا ،                 
. ولكنه يقدر باآلالف في آل عـام        . وعدد المستهدفات ،وعدد المستفيدات غير محصي       

  .آما يالحظ أن عدد الفتيات في هذه الدورات أآثر من عدد الذآور 
  : التمويل3.4.5.3

حجم التمويل غير محصي والجهة الممولة هي الملتحقات بالدورات مع وجود استثناءات        
  .قليلة

  :  األهداف3.4.5.4
  .لتدريب على استخدام الكومبيوتر واالستثمار في هذا المجال ا

  :  االنجازات3.4.5.5
قامت مراآز التعليم غير النظامي بدور بارز في تأهيـل الفتيـات للعمـل فـي المعلوماتيـة                  

  . وأضحى خريجاتها منتشرات في مكاتب الشرآات ودوائر الدولة والمؤسسات األخرى 
  : التقويم 3.4.5.6
اآز تقوم دوراتها وتستند في ذلك الى معايير عـدد الملتحقـات ومعـدل األربـاح                بعض المر 
  .ويالحظ أن مستويات الدورات ومخرجاتها تختلف من مرآز الى آخر . المالية

نقاط قوة هذه المشاريع جدواها في تمكين الفتيات وتأهيلهن للعمل ، وتحدياتها ارتفـاع              
هـذه المـشاريع هامـة والحاجـة اليهـا مـستمرة            تكاليفها بالنـسبة للفتيـات الفقيـرات ، و        

  .ولذلك ينبغي دعمها وتطويرها والتوسع فيها
  

  :  مجال التعليم المستمر للمرأة3.5
  
  :  مفهوم التعليم المستمر3.5.1

التعليم المستمر هو التعليم الذي ال يتوقف بل يستمر طوال حياة الفرد بـصورة متقطعـة                
ة أو تثقيفيـة تـساعد الفـرد علـى اآتـساب معـارف              على شكل دورات تدريبية أو تعليميـ      

ومهارات جديدة، أو على تمكينه من معارفـه ومهاراتـه التـي اآتـسبها سـابقًا، وبالتـالي                  
علــى مواجهــة المــستجدات فــي بيئتــه وعملــه وحياتــه والتكيــف معهــا بالقيــام بــاألداء   

  . المناسب الذي تتطلبه المواقف الجديدة
ر بصورة خاصة، ويـنظم فـي دورات تدريبيـة وتعليميـة توجـه              يوجه التعليم المستمر للكبا   

للموظفين أو للعاملين في المؤسـسات، أو توجـه للـراغبين بمتابعـة الـتعلم فـي مجـال                   
معين وإغناء معارفهم ومهاراتهم بما يساعدهم فـي تحـسين أدائهـم إذا آـانوا عمـاًال أو                  

  . احثين عن عملموظفين، أو يساعدهم في الحصول على عمل إذا آانوا من الب
أضحى التعليم المستمر واسع االنتشار ومتنوع المجاالت وتقدمه جهات عديدة حكومية           

  . وغير حكومية وتستفيد منه معظم الفئات السكانية
ومع تطور الـتعلم الـذاتي وأسـاليبه ووسـائله أصـبح بإمكـان الفـرد أن يـتعلم الكثيـر مـن                       

القــراءة فــي المطبوعــات أو االســتماع المعــارف والمهــارات بجهــوده الذاتيــة عــن طريــق 
وأضـحى الـتعلم الـذاتي جـزءًا مـن الـتعلم            . ومشاهدة بـرامج التلفـاز، أو التـدرب الـذاتي         

  . المستمر يمارسه الفرد بذاته مستقًال خالل مراحل حياته المختلفة
إن اتساع مجال التعلم المـستمر أتـاح اسـتفادة فئـات نـسائية عديـدة منـه، وذلـك مـن                      

وفيما يلـي  . تي قدمت للنساء حصرًا، أو من البرامج التي قدمت للجنسين معاً         البرامج ال 
  . المشروعات والبرامج التي أقيمت في هذا المجال

  
  :  برامج وزارة الثقافة في تأهيل المعلمات لتعليم األميات3.5.2

  :  بيانات المشروع3.5.2.1
 وهو مشروع مـستمر يكـرر       يدخل المشروع ضمن برنامج مكافحة األمية وتعليم األميات،       

  . بين فترة وأخرى، ويهتم بتدريب المعلمات على أساليب تعليم األميات
  :  التنفيذ3.5.2.2

تنفذ وزارة الثقافة منفردة بعض الدورات، وتنفذ بالتعاون مع االتحاد النسائي أو مع جهات     
الـدورات التـي    وتمـول الـوزارة     . أخرى آاليونسيف أو برنامج الغذاء العالمي بعض الـدورات        

تقيمها مستقلة، وتستفيد من الـدعم التمـويلي الـذي تقدمـه الجهـات المـشارآة فـي                  
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فهناك تمويـل   . وهكذا تتعدد أشكال التمويل   . الدورات التي تقام بالتعاون مع جهات أخرى      
  . محلي وتمويل دولي

ُيغطـي البرنــامج أو المـشروع منــاطق ســورية وهـو مــشروع مــستمر يعمـل فــي إدارتــه     
  .  موظفًا، يضاف إليهم عدد من المدربين في آل دورة تقام20ي حوال

الفئة المستهدفة بشكل مباشر المعلمات اللواتي يعملن في تعلـيم األميـات وعـددهن              
  .  معلمة في آل سنة100-20يختلف من دورة إلى أخرى ويتراوح بين 

في عدة منـاطق  وطبيعة البرنامج تعليمي وتدريبي على طرائق تعليم األميات وهو ينفذ    
  . من سورية

  :  التمويل3.5.2.3
وهو تمويل متعـدد األشـكال     . حجم الصرف بالدوالر أقل من مليون في آل خطة خمسية         

  . آما أسلفنا فهو محلي حكومي أو مشترك تسهم فيه جهات حكومية وشعبية ودولية
  :  أهداف المشروع3.5.2.4

مات العامالت فـي مـدارس وزارة التربيـة         وأغلبهن من المعل  . تأهيل اإلناث لتعليم األميات   
والمــؤهالت للتعلــيم النظــامي لكــنهن يبقــين بحاجــة إلــى تأهيــل وتــدريب علــى تعلــيم  

  . األميات
  :  اإلنجازات3.5.2.5

تدريب المعلمات على أساليب تعليم األميات وقـد أنجـز المـشروع تـدريب حـوالي                
  . معلمة900

  :  التقويم3.5.2.6
تــي تقــام يقــوم بــه المــديرون المــشرفون علــى تنفيــذ الــدورات هنــاك تقــويم للــدورات ال

فيقدرون مدى االستفادة من الدورة ويجرون ذلك حين االنتهـاء مـن الـدورة أي               . التدريبية
  . وتبين نتائج التقويم حصول استفادة جيدة من هذه الدورات. بشكل دوري مستمر

وتحدياتـه  . المعلمـات منـه   نقاط قـوة المـشروع ضـرورته لتحـسين أداء المعلمـات وإفـادة               
صعوبة جمع المعلمات من مناطق مختلفة للمواظبـة علـى الـدورة، وعـدم وجـود حـوافز                  

ويمكن تطويره بإطالـة مـدة الـدورة وإدخـال          . ومع ذلك فالمشروع مستمر   . مالية مناسبة 
التدريب الميداني عليها وإدخال الحوافز أيضًا والتوسـع بالـدورات بحيـث تـستوعب عـددًا                

  . ومن المفيد التعاون مع آليات التربية في هذا المجال. ن المعلماتأآبر م
  

  :   برامج وزارة الثقافة في تأهيل المدربات على تعليم المهارات الحياتية3.5.3
  :  بيانات المشروع3.5.3.1

اســم المــشروع دورات تأهيــل المــدربات علــى تعلــيم المهــارات المهنيــة وهــو مــشروع  
  .  دورات تدريبية بين فترة وأخرىمستمر يشتمل على إقامة

  :  التنفيذ3.5.3.2
تنفذ وزارة الثقافة منفردة بعض الدورات وتنفذ بعضها اآلخر بالتعاون مـع جهـات محليـة أو         

وتمول من موازنتها الدورات التي تنفذها لوحدها، آمـا تـشترك فـي    . دولية أو االثنان معاً   
وهكـذا يكـون التمويـل    .  الدورات األخرىالتمويل مع الجهات التي تشترك معها في إقامة 

  . حكوميًا في بعض الدورات ومشترآًا في دورات أخرى مع منظمات دولية
يغطي المـشروع محافظـات سـورية، وهـو مـشروع مـستمر يعمـل فيـه عـشرون إداريـًا                     
. ويضاف إلـيهم المـدربات اللـواتي يكلفـن بالتـدريب فـي الـدورات وهـن عـامالت مؤقتـات            

 تأهيل عـدد مـن النـساء للقيـام بمهمـات تـدريب الفتيـات والنـساء                  ويستهدف المشروع 
ويستفيد منـه فـي آـل دورة حـوالي عـشرين فتـاة أو               . على المهارات المهنية والحياتية   

  . وهو مشروع تدريبي ينفذ في مناطق مختلفة من سورية. امرأة
  :  التمويل3.5.3.3

ويــل محلــي ودولــي بنــسب حجــم التمويــل ال يتجــاوز عــدة آالف مــن الــدوالرات وهــو تم 
  .متقاربة
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  :  األهداف3.5.3.4
تأهيل المدربات للقيام بتدريب الفتيات والنـساء علـى بعـض المهـارات المهنيـة أو                

  . الحياتية
  :  اإلنجازات3.5.3.5

  . تدريب عدد من الفتيات والنساء المقيمات في مناطق مختلفة من سورية
  :  التقويم3.5.3.6

تكتب مالحظات وتقارير تقويمية عنها من قبـل اإلدارة المـشرفة علـى     بعد تنفيذ الدورات    
ومعايير التقويم مدى التقيد بخطة الدورة وبرنامجها ومـستوى االسـتفادة منهـا،             . التنفيذ

وتبين التقارير التقويمية أن بعض الدورات آانت ناجحة        . وال توجد عوائق أمام هذا التقويم     
ضها لم ينفذ بالمستوى المطلوب بسبب نقص الوسائل        وحققت أهدافها التدريبية وأن بع    

  . والمواد التدريبية وعدم توفر المدربات الكفيات
نقــاط قــوة المــشروع أنــه ضــروري وحقــق فوائــد ملموســة، ونقــاط ضــعفه أنــه لــم ينفــذ  
بالمستوى المطلوب فـي عـدد مـن الـدورات، وأنـه يواجـه تحـديات فـي تـوفير المـدربات                      

ويمكن أن  . تطيع االستمرار وتبقى الحاجة إليه قائمة ومستمرة      وأدوات التدريب لكنه يس   
يضاف إليـه مهـارات جديـدة ينبغـي إدخالهـا فـي مناهجـه وبالتـالي فـي منـاهج تـدريب                       

  . آما يحتاج إلى تالفي عيوبه بتوفير األدوات والمدربات بصورة أفضل. الفتيات مستقبًال
  
  واألمهات على أساليبتيات  دورات االتحاد النسائي في تدريب الف3.5.4

  : الرعاية الوالدية
  :  بيانات المشروع3.5.4.1

سمي المشروع دورات التدريب على الرعاية الوالدية وهو مشروع سنوي متكـرر نفـذت              
  . 2005-2001فيه عدة دورات خالل السنوات 

  :  التنفيذ3.5.4.2
 اليونـسيف نفقـات     يتم التنفيذ بالتعاون بين االتحاد النسائي ومنظمة اليونـسيف فتقـدم          

ــة ويقــدم االتحــاد النــسائي التــسهيالت آأمكنــة التــدريب والمحاضــرات     التــدريب الجاري
وقد غطت الدورات التي نفذت عدة مناطق في محافظات حلب، الحـسكة،            . والمرشدات

  . وقد يمدد إلى سنوات أخرى. 2005إدلب، والمشروع مستمر إلى 
النسائي في المحافظات الثالث المـذآورة،      يعمل في تنفيذ المشروع مسؤوالت االتحاد       

وإلى جانبهم مسؤولة مكتب رياض األطفـال المرآـزي، واثنتـا عـشرة محاضـرة ومدربـة،                 
 2004وقد استفاد من المشروع في العام . وممثل اليونسيف الذي يشارك في اإلشراف    

  . أمًا وفتاة، فأخذن معلومات وتوجيهات في مجال تربية األبناء ورعايتهم) 160(
  :  التمويل3.5.4.3

حجم التمويل السنوي عشرة آالف دوالر تصرف جميعهـا علـى اإلعـداد للتـدريب وعلـى                 
ويقــدم المبلــغ منظمــة اليونــسيف ويقــدم االتحــاد النــسائي   . العــاملين فــي المــشروع

  . التسهيالت المادية واإلدارية والفنية
  :  األهداف3.5.4.4

ي الرعايـة الوالديـة وبيـان مخـاطر اسـتخدام           توعية األمهات على األساليب الـسليمة فـ       
  . األساليب الخاطئة

  :  اإلنجازات3.5.4.5
، وقد درب   2005، وسيدرب عدد مقارب في العام       2004أمًا وفتاة في العام     ) 160(تدريب  

  . في أعوام سابقة أعداد أخرى
  :  التقويم3.5.4.6

خطـوة أخـرى حـين أعـد        تقدم تقارير وصفية تقويمية عـن المـشروع، وقـد خطـا التقـويم               
ــر      ــدورات ويختب ــدربات المــشارآات فــي ال اســتبيان عــن المــشروع يستقــصي آراء المت

  . معلوماتهن المكتسبة في مجال الرعاية الوالدية
قامت بالتقويم اإلداريات والمشرفات على المشروع، وأعددن تقـارير سـنوية رفعـت إلـى          

تنـاول التقـويم مـستوى    . وميـة اليونيسيف ورئاسة االتحاد النـسائي وجهـات سـورية حك    
ولـم توجـد    . تنفيذ الدورات ومـا حققتـه مـن فوائـد ونواقـصها ومـستلزماتها لتـصبح أفـضل                 
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  . عوائق للتقويم
نقاط قوة المشروع فوائده التربوية، وسلبياته قصر مدة الدورات، وصعوبة تغييـر اتجاهـات              

د ومـن المناسـب     وهـذا المـشروع مفيـ     . األمهات وعاداتهن في مجال رعـايتهن أوالدهـن       
استمراره وتطويره بإدخال موضوعات أخرى عليه، واالستعانة بمحاضرات وموجهـات أآثـر            

  . معرفة بأصول الرعاية الوالدية
  

  :  ندوات االتحاد النسائي عن الجندر3.5.5
  :  بيانات المشروع3.5.5.1

قــد هــذه النــدوات جــزء مــن نــشاطات االتحــاد النــسائي فــي توعيــة المــرأة وتثقيفهــا، و 
شجعتها اليونسيف على تنفيذها بتقديم دعم مالي لها، آما شجعها صـندوق الـسكان              

  . وهي مشاريع سنوية يخطط لتنفيذها خالل آل سنة على حدة. أيضًا
  :  التنفيذ3.5.5.2

الجهة المنفذة هي االتحاد النـسائي بالتعـاون مـع اليونيـسيف أو بالتعـاون مـع صـندوق                   
وهـذه  . حليـة ودوليـة فـي تمويـل آـل دورة وتنفيـذها       وهكـذا تـشترك جهتـان م      . السكان

الدورات مشروعات متكررة، يعمل فيها ممثلون من الجهـة الدوليـة وإداريـات مـن االتحـاد               
النسائي ومحاضرون ومحاضرات بمعـدل خمـس أو سـت محاضـرين فـي آـل دورة، آمـا                   

فـذ الـدورات    وتن.  فتاة وامرأة استفادة تعليميـة وتثقيفيـة       50يستفيد من آل دورة حوالي      
  . في أماآن مختلفة من سورية

  :  التمويل3.5.5.3
ــدفعها اليونــسيف أو صــندوق الــسكان    يخــصص لكــل دورة حــوالي خمــسة آالف دوالر ت
لالتحاد النسائي الذي يقوم بالتنفيذ، ويقدم التسهيالت المادية مـن األمكنـة والوسـائل              

  . م الدورةوتنظيم الدورة وتكليف المحاضرين ومتابعة التنفيذ وتقوي
  :  األهداف3.5.5.4

توعية المرأة والفتاة على مسائل الجندر وأساليب تحقيق المساواة بين الجنسين فـي             
  . الحقوق والواجبات

  :  اإلنجازات3.5.5.5
  . فتاة وامرأة على مسائل الجندر) 200(توعية حوالي 

  :  التقويم3.5.5.6
ومـدى تحقيقهـا ألهـدافها، وتبـين هـذه          تقوَّم آل دورة بكتابة تقرير ختامي عن تنفيـذها          

  . التقارير أن هذه الدورات مفيدة وتلقى تجاوبًا من المشارآات
نقــاط قــوة المــشروع تقبــل المــشارآات مــضامينه وإفــادتهن منــه، وقابليتــه لالســتمرار   

ــدوات    ــن الن ــادة م ــات لإلف ــذاب الفتي ــدوات    . واجت ــوعات الن ــع موض ــويره بتنوي ــن تط ويمك
  . فق مع ميول المشارآات وثقافتهنومستوياتها حتى تتوا

  
  :  دورات االتحاد النسائي في تأهيل المدربات على المهارات الحياتية3.5.6

  :  بيانات المشروع3.5.6.1
اسم المشروع تأهيل المدربات في مجال التدريب على المهارات الحياتية وهو مـشروع             

فتكـون بدايتـه مـع بدايـة      ينفذ خالل خطط التدريب في االتحاد النسائي بشكل متقطـع،           
  . الخطة الخمسية والخطط السنوية ونهاياتها مع انتهائها

  :  التنفيذ3.5.6.2
يتم التنفيذ علـى شـكل دورات تدريبيـة تمولهـا وتنفـذها وحـدات االتحـاد النـسائي فـي                  

وهكذا يكـون التمويـل والتنفيـذ مـن قبـل هـذه المنظمـة الـشعبية                 . المحافظات السورية 
دورات، ومن قبل جهات دولية أو حكومية تـساندها فـي إقامـة بعـض               وحدها في بعض ال   

  . الدورات
يغطي المشروع مناطق عديدة من سورية فهو مشروع قومي مضى علـى إقامتـه أآثـر                

وتعمل فيه مشرفات الوحدات فـي المنـاطق        . من عشر سنوات وما يزال قائمًا ومستمراً      
خمـسين مـشرفة ومدربـة، ويـستفيد        المختلفة والمدربات والعدد اإلجمالي لهن حوالي       

مدربــة ســنويًا، وجمــيعهن مــن الفتيــات والنــساء اللــواتي   ) 50(مــن المــشروع حــوالي 
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يشترآن بالدورات ليتلقين التدريب الذي يـؤهلن لتـدريب الفتيـات والنـساء فـي الـدورات                 
  . التي تقام للتدريب المهارات الحياتية

فأحيانـًا تقـام الـدورة فـي محافظـة أو          موقع تنفيذ المشروع يختلف من دورة إلـى أخـرى           
  . منطقة من شمال سورية وأحيانًا في ريف دمشق وهكذا

  :  التمويل3.5.6.3
ال تكلف الدورات التأهيلية إال أجـور المـدربات وأثمـان أدوات التـدريب ووسـائلها، والحجـم               

دوليـة  اإلجمالي ال يتجاوز عشرة آالف دوالر في السنة، وتتوزع التمويل جهات حكوميـة و     
  . فالتمويل غالبًا ما يكون متعددًا. إلى جانب االتحاد النسائي

  :  األهداف3.5.6.4
  . تأهيل المدربات ليقمن بتدريب الفتيات والنساء على المهارات الحياتية

  :  اإلنجازات3.5.6.5
تنجز في آـل سـنة دورة أو أآثـر، وقـد أنجـز تـدريب أآثـر مـن مئـة مدربـة خـالل الخطـة                     

  . خيرةالخمسية األ
  :  التقويم3.5.6.6

يكتب تقرير تقويمي يبين سير الـدورة ومـا تحقـق فيهـا والـصعوبات التـي واجهتهـا، آمـا                 
وغالبـًا مـا   . تكتب تقارير سنوية لتقويم المشروع حين يكـون مـدعومًا مـن منظمـة دوليـة       

  . تذآر في هذه التقارير اإلنجازات التي تحققت واإليجابيات
 المدربات المؤهالت، ونقاط ضعفه قـصر مـدة دوراتـه ممـا يحـول      نقاط قوة المشروع توفير  

دون توصل المتدربات إلى إتقان المعارف والمهارات، بحيث يصبحن قادرات على التدريب            
بمستوى آفي، إن هذا المشروع قابل لالستدامة، ألن استمرار مشاريع التدريب علـى             

ت وتأهيلهن، وهو قابـل للتطـوير       المهارات الحياتية يستدعي استمرار البحث عن المدربا      
ألن الحاجة قائمة إلـى تطـوير التـدريب علـى المهـارات الحياتيـة وبالتـالي تطـوير تأهيـل                    
المدربات، ومن اإلضافات المناسبة على هذا المشروع إدخال مهارات جديدة في بـرامج             

تقانـات  التدريب ومناهجه ترتبط بالمستجدات الحياتية والمهنية وبالطلب عليها، وإدخـال           
  . تدريبية آالتدريب المصغر تساعد على تحسين مردود التدريب وآفايته

  
  :  مشروع االتحاد النسائي في تأهيل معلمات رياض األطفال3.5.7

  :  بيانات المشروع3.5.7.1
المــشروع هــو خطــط ســنوية إلقامــة دورات تدريبيــة تأهيليــة لمعلمــات ريــاض األطفــال   

نفــذ هــذه الخطــط تباعــًا مــن قبــل االتحــاد النــسائي  والمــشرفات عليهــا والمعلمــات، وت
وهـو مـشروع أو برنـامج مـستمر يـوزع علـى       . وبالتعاون مـع عـدة جهـات دوليـة ومحليـة        

  سنوات وعلى دورات
  :  التنفيذ3.5.7.2

الجهة المنفذة االتحاد النسائي وهي منظمة شعبية ويدعمها في التمويل والتنفيذ في            
 آمؤسسة آريم رضا سعيد أو مؤسسة آغاخـان أو          آل دورة إحدى المؤسسات المحلية    

ويغطـي المـشروع منـاطق سـورية المختلفـة وهـو مـشروع              . منظمة دولية آاليونـسيف   
مستمر يعمل فيه مسؤوالت وحدات االتحاد النسائي في المحافظـات، ومـديرة المكتـب              
 المرآزي للحضانة ورياض األطفال في االتحـاد النـسائي بدمـشق، وال يزيـد عـدد هـؤالء                 

مدربة من المدربات اللواتي يقمـن      ) 39(المسؤوالت اإلداريات عن عشرين، يضاف إليهن       
وعــدد آخــر مــن المــدربات الموســميات اللــواتي يقمــن بالتــدريس  . بالتــدريس والتــدريب

  . والتدريب في بعض اإلدارات
الفئات المستفيدة الفتيات والنساء بصورة مباشرة واألطفـال بـصورة غيـر مباشـرة حـين                

  . ح أداء معلماتهن أو مربياتهن أفضل مما آان عليه نتيجة للتدريب الذي تلقينهيصب
  : يمكن تصنيف الفئات المستفيدة إلى

مدربات يدربن على التعليم والتدريب وعددهن يزداد من عام إلـى آخـر وقـد بلـغ                  •
مدربة أقيمت لعشرة منهن دورة تدريبيـة       ) 39 (2004عددهن في العام المنصرم     

  . واحدة
ــ • ــة فــي دور    م ــة وإداري ــزاولن أعمــاًال تربوي ــات ومعلمــات ي شرفات ومــديرات ومربي
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الحضانة وفي رياض األطفـال ويـزداد عـددهن مـن عـام إلـى آخـر وقـد بلـغ عـدد                       
مـديرة ومـشرفة، وحـوالي      ) 125 (2004اللواتي تدربن منهن في العام المنـصرم        

يم فـي ريـاض     ضعف هذا العـدد مـن المعلمـات أو الفتيـات اللـواتي يـؤهلن للتعلـ                
وهذه األعداد أقل بكثير من عدد الفئات المستهدفة والتي تـدربت فـي             . األطفال

  . سنوات سابقة أو ستدرب الحقًا
إن طبيعة المشروع التدريب، وهو ينفذ في مواقع عديدة من سورية، فهناك دورات            

ن مرآزية تقام في دمشق أو حلب غالبًا، ودورات غيـر مرآزيـة تقـام فـي أيـة منطقـة مـ                     
  . سورية

  :  التمويل3.5.7.3
دوالر، تقدم معظمهـا جهـات آمؤسـسة آـريم          ) 20.000(حجم التمويل السنوي جوالي     

رضــا ســعيد ومؤســسة آغاخــان، وجهــات دوليــة آمنظمــة اليونــسيف، ويــسهم االتحــاد  
ــدريب         ــة الت ــأمين أمكن ــه وت ــدفعها لموظفات ــي ي ــب الت ــضًا، آالروات ــصيب أي ــسائي بن الن

  . وتجهيزاتها
  :  األهداف3.5.7.4

األهداف الرئيسية تحسين عمليات التربية والرعايـة فـي دور الحـضانة وريـاض األطفـال،                
واألهداف الفرعية تدريب فئات العامالت في دور الحضانة ورياض األطفـال علـى عمليـات             

  . اإلدارة واإلشراف على رياض األطفال وتحسين أدائهن
  :  اإلنجازات3.5.7.5

/ 500/مــديرة ومــشرفة و/ 100/نة تــدريب وتأهيــل حــوالي ينجــز المــشروع فــي آــل ســ
معلمة، وقد حقق خالل السنوات العشر األخيـرة تـدريب المئـات وتحـسين أدائهـن فـي                  

  . رياض األطفال ودور الحضانة
  :  التقويم3.5.7.6

تقوم الدورات التدريبية من قبل المشرفات عليها وفق بعـض األسـس آعـدد الملتحقـات                
ات التي قدمت فيها، ويجري تقويم آل دورة على حدة، وتقدم رئيـسة             بالدورة والموضوع 

المكتب المرآزي لرياض األطفال تقريرًا سـنويًا عـن الـدورات وإنجازاتهـا، وغالبـًا مـا تـذآر                   
  . التقارير التقويمية اإليجابيات والفوائد

ابل نقاط قوة المشروع أنه يسهم في تأهيل العامالت في رياض األطفال، وهو مشروع ق  
لالستدامة ويلبي حاجة أساسية، ويمكـن تطـويره فـي ضـوء المعـارف المـستجدة عـن                  
رياض األطفـال وذلـك بإضـافة مـستجدات معرفيـة ومهاريـة إلـى منـاهج الـدورة، وتطـوير                     

   . أساليب التدريب
  
  :  دورات وزارة التربية في تأهيل المعلمات لتعليم الفتيات المتسربات3.5.8

  : روع  بيانات المش3.5.8.1
فـي المحافظـات الخمـس      ) ب(يرتبط المشروع بمشروع تعليم الفتيات المتـسربات فئـة          

الواقعة شمال سورية وشرقها والـذي سـبق وصـفه ضـمن مجـال مـشروعات التـسرب،                  
، إال أن 2003 وانتهت فـي عـام   1999ومدة هذا المشروع خمس سنوات بدأت في العام   

  . المشروع مدد وهو مستمر حتى تاريخه
  : التنفيذ3.5.8.2

. تنفذ المشروع وزارة التربيـة بالتعـاون مـع منظمـة اليونـسيف وبتمويـل مـشترك منهمـا                  
وهكذا يعتمد تخطيط المـشروع وتمويلـه وتنفيـذه علـى تعـاون جهـة حكوميـة مـع جهـة                     

  . دولية
وقـد بـدأ تنفيـذ      . يغطي المشروع خمس محافظات سورية من أصل أربع عشرة محافظة         

 بمحافظة دير الزور، ومدد إلـى مـا بعـد تـاريخ انتهائـه وال يـزال                  1999المشروع في العام    
  . قائمًا حتى تاريخه ويتوقع استمراره إلى سنوات قادمة

عدد العاملين في المشروع خمس عشر إداريًا ومشرفًا، وهم من موظفي وزارة التربية،             
اص، يضاف إليهم المدربات والمدربون ويبلغ عددهم فـي آـل دورة حـوالي عـشرة أشـخ                

ويصل مجموعهم إلى حوالي خمسين مدربـة ومـدربًا يعملـون بـصفة مؤقتـة أثنـاء تنفيـذ                   
  . الدورات التدريبية
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الفئــات المــستهدفة المعلمــات اللــواتي يكلفــن بتعلــيم الفتيــات المتــسربات، وهــن مــن 
معلمـة، اسـتفاد فعـًال مـنهن        ) 122(المعلمات العامالت في وزارة التربية، ويبلغ عددهن        

  . معلمة والدورات متتابعة لتدريب الباقيات دون تدريب) 75(حوالي 
طبيعة المشروع تدريبية فهو يدرب المعلمات على أساليب تعليم الفتيـات العائـدات مـن               

  . التسرب واللواتي يتجمعن في شعب تجمع مستويين تعليميين أو ثالثة مستويات
  . حسكة، دير الزورموقع تنفيذ المشروع مراآز محافظات حلب، إدلب، الرقة، ال

  :  التمويل3.5.8.3
حجــم التمويــل اإلجمــالي وحجــم الــصرف ال يتجــاوز خمــسين ألــف دوالر تــصرف أجــورًا    

  . للمدربين ولتأمين وسائل الدورة وتقدمها وزارة التربية واليونسيف فهو تمويل ثنائي
  :  األهداف3.5.8.4

تيات المتسربات والعائدات   يهدف المشروع إلى تدريب المعلمات على أساليب تعليم الف        
في صفوف مجمعة، وأهدافه الفرعية التـدريب علـى تحـضير الـدروس وتنفيـذها وتقـويم                 

  . تحصيل الطالبات والتعامل معهن
  :  اإلنجازات3.5.8.5

  . نفذ المشروع عدة دورات تدريبية بمعدل دورتين أو ثالث دورات في آل محافظة
  :  التقويم3.5.8.6

قويم المشروع األوسع الـذي يحتويـه، أي مـشروع تعلـيم الفتيـات              قوم المشروع خالل ت   
وقـام  . المتسربات، واقتصر التقويم علـى الـدورات التـي أقيمـت فـي محافظـة ديـر الـزور                  

وآانت معايير التقويم شاملة أهـداف الـدورة ومنهجهـا         . بالتقويم أستاذ جامعي متخصص   
ى االسـتفادة ومـدى ظهورهـا       ومدى مالءمته لحاجات المتدربات وعدد المستفيدات ومد      

وقد تم التقـويم فـي الـسنة الثانيـة لتنفيـذ المـشروع وبينـت              . في عملهن أثناء التطبيق   
نتائجه وجود نواقص في المعلومات التي قدمت في الدورة وفي مواظبة المتدربات على             

  .  محاضراتها وفي التحاقهن بعد ذلك بالعمل الذي دربن عليه
ق الذآر تتابع الدورات من قبل المشرفين عليهـا، وتكتـب عنهـا             إضافة إلى التقويم الساب   

  . مالحظات تقويمية، وغالبًا ما تكون مالحظات إيجابية تستر على نواقص الدورات
نقاط قوة المـشروع ضـرورته لتأهيـل المعلمـات، وسـلبياته ضـآلة اهتمـام المعلمـات بـه                    

شروع مـستمر إلـى حـين       وإجراء التـدريب فـي أوقـات وأمكنـة ال تناسـب الجميـع، والمـ               
االنتهاء من تدريب المعلمات أو االنتهاء من تعليم المتسربات، لذا يتوقع تمديـده سـنة أو                

  . وال بد من تطوير مناهجه وأساليبه. سنتين
  
     دورات وزارة العمل والشؤون االجتماعية في تدريب معلمات رياض3.5.9

   :األطفال
  :  بيانات المشروع3.5.9.1

ــشر  ــرتبط الم ــشؤون      ي ــل وال ــدعمها وزارة العم ــي ت ــال الت ــاض األطف ــشروعات ري وع بم
االجتماعية، وهو مشروع مستمر يشتمل على إقامة دورات تدريبية للمعلمـات اللـواتي             

  . يعملن في رياض األطفال
  :  التنفيذ3.5.9.2

تنفذ وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومديرياتها في المحافظات بعض الدورات منفـردة،            
نفذ بعضها اآلخر بالتعاون مـع منظمـات محليـة أو دوليـة، ويـسري األمـر نفـسه علـى                     وت

التمويل فيكون منفردًا وحكوميًا يصرف من موازنة الوزارة أو يكون مشترآًا مع الجهة التي              
  . تشارك في الدعم المالي والتنفيذي

 يغطي المشروع جهات مختلفة من سورية، وهو مـشروع مـستمر يعمـل فيـه موظفـون                
إداريون من موظفي الـوزارة ومـديرياتها المعنيـين بـشؤون األطفـال وخـدماتهم وعـددهم                 

شخصًا، يضاف إليهم المدربات في الدورات وهم يعملون بصورة مؤقتة محاضـرين أو             ) 15(
  . مدربين ال يزيد عددهم في الدورة الواحدة عن عشرة أشخاص

) 1500(هدفات فيـه حـوالي      يستهدف المشروع المرأة والطفـل والقطـاع الخـاص المـست          
فيتـدربن علـى أسـاليب تربيـة        . معلمة آل عام  ) 50(معلمة يستفيد منهن فعليًا حوالي      
  . أطفال الروضة وتنظيم أنشطتهم
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  :   التمويل3.5.9.3
حجم التمويل أقل من مليون دوالر، وحجم الصرف الفعلـي حـوالي ألـف دوالر فـي العـام                   

  . ي في جزء منه وثنائي في جزء آخرالواحد، وهو تمويل محلي ودولي، أحاد
  :  أهداف المشروع3.5.9.4

تأهيل الفتيات اللواتي يتعاقدن مع أصحاب رياض األطفـال الخاصـة للعمـل فيهـا وتـدريب                 
المعلمات العاملة في الرياض المذآورة على أساليب تربية األطفال والعمل في الروضـة             

  . وتحسين أدائهن في هذا المجال
  : زات اإلنجا3.5.9.5

  . معلمة آل عام وتحسين أدائهن في رياض األطفال) 50(تدريب حوالي 
  :  التقويم3.5.9.6

ال يوجد تقويم منظم شامل للبرنامج أو المشروع، لكن يوجد تقارير دورية تـصف الـدورات                
أمـا أسـباب عـدم إجـراء تقـويم مـنظم فهـو              . التي تجري وتقدم مالحظات تقويمية حولها     

بالموضوع والجهل بأهميته وعدم وجود مختصين علميين يـستطيعون         محدودية االهتمام   
  . إجراء تقويم علمي شامل

نقاط قوة المشروع تحسين أداء المعلمات، وتحدياته عدم اعتماده على مدربات آفيـات،           
ومع ذلك فهو قابـل لالسـتدامة ويمكـن تطـويره بالتعـاون مـع الجهـات الممولـة والجهـات            

  . ية التربيةالتربوية المتخصصة في آل
  
  :   دورات تدريب القابالت والممرضات في وزارة الصحة3.5.10

  :   بيانات المشروع3.5.10.1
تقيم وزارة الصحة دورات لتدريب الممرضات وتحسين أدائهن، وترتبط هذه الدورات بخطط            
الوزارة الخمسية، ويوزع تنفيذها على سنوات الخطة وعلى مراآز المحافظات، وبالتـالي           

  .  مشروعات مستمرة متكررةفهي
  :  التنفيذ3.5.10.2

تخطط هذه الـدورات وتنفـذها وزارة الـصحة، وتـدعمها فـي بعـض الـدورات جهـات دوليـة                     
وتغطـي الـدورات محافظـات سـورية،        . آمنظمة الصحة العالمية، فتقدم دعمًا فنيًا وماليـاً       

وظفـًا، ومـن    م)30(وهي مشاريع مـستمرة، عـدد العـاملين فيهـا مـن اإلداريـين حـوالي                 
طبيبة وقابلة معظمهن تعمل بصورة مؤقتة أثناء تنفيـذ         ) 100(المدربات والمدربين حوالي    

  . الدورة
الفئة المستهدفة الفتيات والنساء اللواتي يعملن في التوليـد والتمـريض وعـددهن يزيـد               

. قابلــة وممرضــة) 40-20(عــن ألــف قابلــة وممرضــة يــستفيد مــنهن فعــًال فــي آــل دورة 
المـشروع التعلـيم والتـدريب، ومواقـع تنفيـذه المراآـز الـصحية فـي المحافظـات                  وطبيعة  

  . السورية ومدارس التمريض والمستشفيات
  :  التمويل3.5.10.3

حجــم التمويــل اإلجمــالي للــدورات التــي تقــام خــالل خطــة خمــسية أي خــالل خمــس  
الف دوالر،  سنوات يصل إلـى مليـون دوالر، وتكلفـة الـدورة الواحـدة ال تزيـد عـن عـشرة آ                    

٪ مــن حجــم التمويــل وتــسهم المنظمــات الدوليــة   80وتــسهم وزارة   الــصحة بحــوالي  
وهذا التمويل يكون أحاديًا تقدمه وزارة الصحة في عدد آبير مـن الـدورات،              . ٪20بحوالي  

  . ويكون ثنائيًا أو متعددًا تشترك فيه جهات دولية، وينفذ في دورات قليلة العدد
  :  األهداف3.5.10.4

  . دريب القابالت والممرضات وتحسين أدائهن الوظيفيت
  :   اإلنجازات3.5.10.5

تدريب مئات القابالت والممرضات تدريبًا تجديديًا لتحسين مهاراتهن ومعارفهن في مجال           
  . التمريض، أو تدريبًا تأهيليًا يعد الممرضات للعمل في مجال التمريض

  :  التقويم3.5.10.6
ــدورة وقــد يــشرآون فيــه    تقــوم الــدورات تقويمــًا   محــدودًا يقــوم بــه المــشرفون علــى ال

الممرضات المتدربات، وهذا التقويم يتم عند االنتهاء من الدورة، وغالبـًا مـا تـنخفض فيـه                 
  . الموضوعية ألن المقومين مشرفون على الدورة ويخشون السؤال عن تقصيرهم
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علـى تحـسينه عـن طريـق        نقاط قوة المشروع متابعة أداء القابالت والممرضات والعمـل          
ونقاط ضعفه تدني اهتمام العديد من القابالت والممرضـات بالـدورات،           . التوجيه والتدريب 

ووجود بيئات في المستوصفات والمشافي ال تـشجع علـى األداء الحـسن، وتطبيـق مـا                 
ــوذجي   ــابالت والممرضــات بمــستوى نم ــى   . تتعلمــه الق ــادر عل ــك فالمــشروع ق ــع ذل م

  . ه، ولذلك فهو يستمر من خطة إلى أخرىاالستدامة للحاجة إلي
يمكن إضافة التدريب علـى التقنيـات الحديثـة فـي الـدورات المقبلـة، ويمكـن اسـتعمال                   

  . التدريب المصغر والعملي في المشاريع القادمة تطويرًا للمشروع وتالفيًا لعيوبه
  

    مشروع اليونسيف في دعم دورات تدريب المعلمات على تعليم3.5.11
  : ت المتسرباتالفتيا

  :  بيانات المشروع3.5.11.1
المشروع فرع من مشروع تعليم الفتيات المتسربات في المحافظات الـشمالية، ومدتـه             

، وقد تـأخر البـدء فيـه فـي بعـض المحافظـات              1999في األصل أربع سنوات بدءًا من عام        
  . ، ولذا مدد وما يزال ممددًا ومستمرًا2002إلى 

  :  التنفيذ3.5.11.2
جهة المنفذة وزارة التربية ومديرياتها وموظفوهـا فـي المحافظـات الـشمالية الخمـس،               ال

وتشارآها في التمويل واإلشـراف والمتابعـة منظمـة اليونـسيف أي أن التنفيـذ حكـومي                 
  . وإقليمي ودولي

. يغطي المشروع خمس محافظات تقع شمال سورية وهو مـشروع مـستمر إلـى حـين               
يًا ومشرفًا جميعهم من وزارة التربية، يضاف إلـيهم المـدربات           إدار) 15(عدد العاملين فيه    

  . مدربًا ومدربة) 50(والمدربون المؤقتون وعددهم حوالي 
الفئات المستهدفة المعلمات اللواتي يكلفن بتعلـيم الفتيـات المتـسربات العائـدات إلـى               

ة معلمــ) 75(معلمــة، اســتفاد مــنهن فعــًال حــوالي ) 122(المدرســة، وعــددهن حــوالي 
  . والعمل متكرر لتدريب الباقيات دون تدريب

المشروع تدريبي مهمته تدريب المعلمـات علـى أسـاليب تعلـيم الفتيـات فـي الـصفوف                  
وموقع تنفيذه مراآز خمس محافظات تقع شمال وشرق سورية، وهي إدلب،           . المجمعة

  . حلب، الحسكة، الرقة، دير الزور
  :  التمويل3.5.11.3

 وحجــم الــصرف ال يتجــاوز خمــسين ألــف دوالر تــصرف أجــورًا   حجــم التمويــل اإلجمــالي 
وتتقاسم وزارة  . للمدربين واإلداريين وأدوات ومواد تعليمية ووسائل تستهلك في الدورات        

  . التربية واليونسيف تقديم المبالغ المذآورة
  :  األهداف3.5.11.4

يـات مـن    تدريب المعلمات على أساليب التعلـيم فـي الـصفوف المجمعـة التـي تـضم فت                
  . مستويات تحصيلية متعددة

  :  اإلنجازات3.5.11.5
معلمة خالل عدة دورات ويتابع المهمة في آل عـام لتأهيـل            ) 75(أنجز المشروع تدريب    

  . بقية المعلمات
  :  التقويم3.5.11.6

قومت الدورة األولى التي أقيمت فـي ديـر الـزور تقويمـًا شـمل أهـداف الـدورة ومنهجهـا            
وقومـت بقيـة الـدورات      . قص الدورة وأخطاءها والتسرب الذي حدث فيها      وبين نواقصه ونوا  

  . من قبل المشرفين عليها والمشارآين فيها تقويمًا محدودًا
نقاط قوة المشروع ضرورته وفوائـده للمعلمـات، وسـلبياته محدوديـة مـستواه وانخفـاض                

عليم الفتيات  اهتمام المعلمات به وتسرب بعضهن من الدورة أو عدم االلتحاق بمدارس ت           
والمــشروع بحاجــة إلــى تطــوير مــواده التدريبيــة وحــوافزه وضــوابطه وأداء   . بعــد التخــرج
  . المدربين فيه
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  :  مشاريع اليونسيف في تدريب معلمات رياض األطفال3.5.12
  :  بيانات المشروع3.5.12.1

ي ضمن مشروع بناء الطاقات المؤسـساتية تتعـاون اليونـسيف مـع االتحـاد النـسائي فـ                 
تدريب عدد من معلمات رياض األطفال والمشرفات عليها ومديراتها على المهمات التـي             

  . 2000-1999يقمن بها في رياض األطفال وقد نفذ المشروع خالل العامين 
  :  التنفيذ3.5.12.2

الجهة المنفذة االتحاد النسائي وتشارآها منظمة اليونسيف في اإلشراف على الدورات           
وعـدد  . تتعاون الجهات المحلية والدولية فـي عمليـات التنفيـذ والتمويـل           التدريبية وهكذا   

العــامالت فــي المــشروع مــن االتحــاد النــسائي ثــالث مــشرفات وعــشر مــدربات ومــن   
والفئة المستهدفة المرأة والطفل، وقد اسـتفاد مـن المـشروع           . اليونسيف مشرف واحد  

ية فقـد اآتـسبن معلومـات       مسؤولة ومشرفة ومعلمة رياض أطفال، استفادة تدريب      ) 45(
وقد نفذ المشروع في أربـع مـن وحـدات          . ومهارات عن العمل التربوي في رياض األطفال      

  . االتحاد النسائي
  : التمويل3.5.12.3

التمويل بحدود عـشرة آالف دوالر غطـت النفقـات الجاريـة، واسـتفيد مـن مراآـز االتحـاد                    
 إقامة الـدورات، وهكـذا آـان التمويـل     النسائي وتجهيزاتها ورياض األطفال التابعة لها في 

  . مشترآًا بين االتحاد النسائي واليونسيف
  :  األهداف3.5.12.4

تدريب معلمات رياض األطفـال والمـسؤوالت والمـشرفات علـى الريـاض علـى المهمـات                 
  . التي يقمن بها

  :  اإلنجازات3.5.12.5
  . مسؤولة ومشرفة ومعلمة يعملن في رياض األطفال) 45(تدريب 

  :  التقويم3.5.12.6
قوم المشروع من قبل اليونـسيف واالتحـاد النـسائي وفـق بعـض المعـايير، آبيـان عـدد                    
المستفيدات واإليجابيات والسلبيات وآيفية الصرف، وتم ذلك خالل السنتين اللتين نفـذ            

آـان التقـويم وصـفيًا      . ، ولم تكن ثمة معوقات    2000-1999فيهما المشروع، أي في العام      
  . ائجه أنه حقق فوائد ملموسة للمتدرباتوبينت نت

نقاط قوة المشروع فائدته في تطوير معلومـات ومهـارات العـامالت فـي ريـاض األطفـال،                   
ومن المفيد تجديده وإدخال معلومات ومهارات وموضوعات جديدة عليه وتوسـيع النطـاق             

  . الجغرافي لتنفيذه
  

  : ية الوالدية مشروع اليونسيف في تدريب األمهات على الرعا3.5.13
  :  بيانات المشروع3.5.13.1

هو مشروع دائم للدورات التي يقيمها االتحاد النسائي لتدريب األمهـات والفتيـات علـى               
أســاليب الرعايــة الوالديــة، وهــو مــشروع متكــرر نفــذت فــي مجالــه عــدة دورات خــالل    

  .  وهناك دورات سيجري تنفيذها الحقًا2005-2001السنوات 
  : ذ التنفي3.5.13.2

تم التنفيذ بالتعاون مـع االتحـاد النـسائي، ويقـدم االتحـاد النـسائي األمكنـة والمـدربات                   
وقـد نفـذت خمـس      . واإلعالم ومواد التوعيـة والتثقيـف وتقـدم اليونـسيف الـدعم المـالي             

حلـب، إدلـب، الحـسكة، وسـتنفذ أربـع دورات           : دورات في ثالثة محافظات شمالية هـي      
  .  ويخطط لمده إلى سنوات أخرى2005روع مستمر إلى ، والمش2005أخرى خالل العام 

يعمل في المشروع ممثل اليونسيف ومسؤوالت االتحاد النسائي في المكتب المرآـزي   
وقـد اسـتفاد مـن      . بدمشق وفي مناطق تنفيذ المشروع واثنتا عـشرة محاضـرة ومدربـة           

فـي مجـال    أمـًا وفتـاة، فاآتـسبن معلومـات وتوجيهـات           ) 160 (2004المشروع في العام    
  . تربية األبناء ورعايتهم

  :  التمويل3.5.13.3
حجم التمويل السنوي عشرة آالف دوالر تصرف على اإلعداد للدورات وتنفيذها وبخاصـة             

  . على أجور المحاضرات، وتقدم اليونسيف المبلغ
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  :  األهداف3.5.13.4
 مخـاطر   تدريب األمهات على األساليب السليمة فـي رعايـة أطفـالهن، وتـوعيتهم علـى              

  . األساليب الخاطئة
  :  اإلنجازات3.5.13.5

 وينتظـر تـدريب عـدد مقـارب فـي العـام             2004أمًا وفتاة فـي العـام       ) 160(توعية وتدريب   
  . ، آما درب في أعوام سابقة أعداد أخرى2005الحالي 

  :  التقويم3.5.13.6
ريـة سـنوية    تهتم اليونسيف بتقويم المشروع وتحصل من الجهة المنفذة على تقـارير دو           

وقد استخدمت في التقويم واختبار الملتحقـات أداة مناسـبة هـي            . تصف اإلنجاز وتقومه  
  . استبانة وزعت على الملتحقات بالدورات لإلجابة عن أسئلتها

نقاط قوة المشروع فوائـده التربويـة، وتنفيـذه فـي منـاطق تحتـاج إلـى التوعيـة التربويـة                     
ــر ســلوك  . األســرية ــالهن   وســلبياته صــعوبة تغيي ــة أطف األمهــات واتجاهــاتهن فــي تربي

وهكـذا فالمـشروع مفيـد، ويـستحق التمديـد والتطـوير والتنفيـذ ف منـاطق                 . ومعاملتهن
  . أخرى من سورية

  
  :  مشروعات اليونسيف عن الجندر3.5.14

  :  بيانات المشروع3.5.14.1
ي عبارة عـن    تقيم اليونسيف بالتعاون مع االتحاد النسائي ندوات ثقافية حول الجندر، ه          

  . مشروعات صغيرة تتكرر بين فترة وأخرى
  :  التنفيذ3.5.14.2

يقوم االتحاد النـسائي بالتحـضير للنـدوات وتنفيـذها وتوزيعهـا علـى المنـاطق المختلفـة                  
. وتـسهم اليونيـسيف بالتمويـل واإلشـراف علـى التنفيـذ           . إضافة إلـى النـدوات المرآزيـة      

نسائي ومحاضرات بمعدل خمس محاضرات في      يعمل في التحضير إداريات من االتحاد ال      
فتـاة وامـرأة، وتنفـذ الـدورات فـي منـاطق         ) 50(ويستفيد من آل ندوة حـوالي       . آل ندوة 

  . مختلفة من سورية، وبخاصة في مدينة دمشق ومدينة حلب
  :  التمويل3.5.14.3

دفـع  يقدم اليونـسيف مبلغـًا محـددًا غالبـًا مـا يكـون خمـسة آالف دوالر للقيـام بالنـدوة و                     
  . تكاليفها ويقدم االتحاد النسائي الموظفات والمكنة وجهود التحضير والتنفيذ

  :  األهداف3.5.14.4
  . توعية النساء على مفاهيم المساواة بين الجنسين ومستلزماتها ونتائجها

  :  اإلنجازات3.5.14.5
  . فتاة وامرأة على مفاهيم الجندر) 200(توعية حوالي 

  :  التقويم3.5.14.6
. ري التقـويم مـن قبـل الجهـة المنفـذة أي المـشرفة المكلفـة مـن االتحـاد النـسائي                     يج

وتقدم تقارير سنوية لليونسيف عن حالة التنفيذ ونتائجه، وغالبًا ما يتضمن التقرير وصـفًا              
  . لإلنجازات واإليجابيات

يمكن تطوير المشروع بتوسيع نطاقه، أي بزيادة عدد الندوات ونشرها وإدخال موضوعات            
  . جديدة تناسب فئات النساء واختالف أحوالهن الثقافية

  
  :  مشروع آغاخان في تدريب مسؤوالت ومعلمات رياض األطفال3.5.15

  :  بيانات المشروع3.5.15.1
يـدعم المــشروع جهــود االتحــاد النــسائي فـي تأهيــل وتــدريب المــشرفات علــى ريــاض   

  . 2006تجدد ومستمر إلى وهو مشروع م. األطفال ومديراتها ومدرباتها ومعلماتها
  :  التنفيذ3.5.15.2

يقوم بالتنفيذ ممثالت عن االتحـاد النـسائي ومحاضـرات يكلفـن بالحـديث فـي النـدوات،          
ــدورات عــدة     ــة، وتغطــي ال وتــسهم مؤســسة آغاخــان بالتمويــل وهــو مؤســسة إقليمي

عـدد العـامالت فيـه ال       . محافظات سورية، وهـذا المـشروع يتكـرر مـن سـنة إلـى أخـرى               
مدربـة ومـشرفة ومـديرة      ) 49 (2004اوز العشرة، وعدد المستفيدات آان فـي العـام          يتج
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لريــاض األطفــال، وطبيعــة المــشروع تعليميــة وتدريبيــة وينفــذ فــي عــدة محافظــات مــن 
  . سورية

  :  التمويل 3.5.15.3
  . حجم التمويل آالف الدوالرات وهو تمويل إقليمي ثنائي

  :   األهداف3.5.15.4
لمدربات علـى أسـاليب التربيـة فـي ريـاض األطفـال، وأسـاليب تـدريب                 تدريب عدد من ا   

  . المعلمات حتى يقمن فيما بعد بتدريب معلمات الرياض
  :   اإلنجازات3.5.15.5

  . مدربة آل سنة من مدربات معلمات رياض األطفال) 50(تدريب 
  :   التقويم3.5.15.6

حاد النـسائي فـي تقـويم       تشترك مؤسسة آغاخان مع المشرفات على الدورات من االت        
وتبين التقارير نجـاح هـذه الـدورات والحاجـة إلـى            . المشروع، فيكتبن تقريرًا عن آل دورة     

والواقع أنها دورات مفيدة ويمكن تطويرها بإدخال المـستجدات فـي           . استمرارها وتكرارها 
  . مجال رياض األطفال عليها، وإتقان عمليات التدريب وتقديم محاضرات أعمق وأحدث

  
  :  مشروع آريم رضا سعيد في تدريب المشرفات على رياض األطفال3.5.16

  :  بيانات المشروع3.5.16.1
المشروع إسهام مالي مع االتحاد النسائي في مجـال تـدريب المـشرفات علـى ريـاض                 

  . وهو مشروع محدود يقدم مساعدات مالية إلقامة دورات تدريبية. األطفال
  :  التنفيذ3.5.16.2

وع مكاتب ووحدات االتحاد النسائي، ويقتصر دور مؤسسة آريم رضـا سـعيد             تنفذ المشر 
  . على المساعدة المالية والمشارآة في اإلشراف على الدورات

يغطي المشروع بعض المناطق في سورية، ويعمل فيه حوالي عـشرة أشـخاص،             
 2004وقد استفادت من دوراته في العام       . وهو يستهدف المشرفات على رياض األطفال     

  . مشرفة، وطبيعة المشروع تعليمية وتدريبية/ 23/
  :  التمويل3.5.16.3

حجم التمويل محدود ال يتجاوز عشرة آالف دوالر، وهو تمويل محلي من مؤسسة آـريم               
  . رضا سعيد 
  :  األهداف3.5.16.4

تدريب عدد من مشرفات رياض األطفـال علـى أسـاليب إدارة الروضـة وتنظـيم أنـشطتها             
  . هاوتوجيه معلمات

  :  اإلنجازات3.5.16.5
) 98( نفذت أربع دورات لمشرفات ومديرات رياض األطفـال اسـتفاد منهـا              2004في العام   

  . مشارآة، وهكذا أنجز تدريب عدد من مديرات ومشرفات رياض األطفال
  :  التقويم3.5.16.6

 ونتائج  ال يوجد تقويم منظم ويكتفى بكتابة تقرير عن الدورة وتنفيذها وعدد المستفيدات           
  . الدورة

تكرار المشروع مفيد ويساعد على اآتساب مشرفات رياض األطفال معلومـات ومهـارات             
جديدة، ويمكن تطويره بإدخال موضوعات جديدة في دوراته والتوسـع فـي هـذه الـدورات                
بحيث تشمل مناطق أخرى وتجتذب عددًا أآبر مـن مـديرات الريـاض والمـشرفات عليهـا                 

  .  تخصص بعض الدورات لمعلمات الرياضوالمعنيات بها، وبحيث
  

  مشروعات التدريب أثناء الخدمة للموظفات والعامالت في الدوائر  3.5.17
  :الحكومية ومؤسسات القطاع العام

تقــيم جميــع الــوزارات ومؤســسات القطــاع العــام دورات تدريبيــة للعــاملين فيهــا لتجديــد 
دريبهم على متطلباتهـا    معلوماتهم ومهاراتهم واطالعهم على المستجدات في العمل وت       

وهذه الدورات توجه للعامالت والعاملين علـى الـسواء فـي األعمـال             . المعرفية والمهارية 
  . المشترآة وللعامالت وحدهن حين يكون العمل مقتصرًا عليهن
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  :   دورات مراآز التدريب والتعليم غير النظاميين3.5.18

الخـاص، وتقـدم دورات لتعلـيم       في سورية مراآز للتعلـيم والتـدريب تابعـة للقطـاع            
اللغــات والحاســوب والمحاســبة والــسكرتارية وبعــض الحــرف ومعظــم الملتحقــات بهــذه  

وهن يلتحقن بها لتنميـة معـارفهن ومهـاراتهن فـي مجـاالت معينـة           . الدورات من الفتيات  
ولـذلك فهـن ينتمـين إلـى فئـات تعليميـة            . تساعدهن في الحصول على عمل  مناسـب       

  . لمات بالقراءة والكتابة وتنتهي بخريجي المعاهد والجامعاتمتنوعة تبدأ بالم
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  : مالحظات واستنتاجات ومقترحات. 4

  
عرضنا فيما سبق مشاريع تعليم المرأة فـي سـورية التـي تقـع ضـمن المجـاالت                   4.1

الخمسة المحددة للدراسة أعني مجاالت تعليم األميـات، وتـسرب الفتيـات مـن              
. اتيـة، والتعلـيم المـستمر ومحـو األميـة التقنيـة           المدارس، وتنمية المهـارات الحي    

وتضمن العرض وصف آـل مـشروع وتحليلـه وبيـان خصائـصه بترتيـب يتوافـق مـع                   
ومـن المفيـد ألغـراض هـذه        . محتوى االسـتمارة التـي اسـتخدمت فـي المـسح          

الدراســـة أن نـــضيف إلـــى العـــرض الـــسابق الـــذآر وفـــي ضـــوئه المالحظـــات  
  . واالستنتاجات اآلتية

فــي الدراســة المــسحية االســتمارة المعــدة إلجــراء المــسح وتمــت  اســتخدمت  4.2
تعبئتهما عن طريق المقابلة مع أصحاب العالقة المباشـرة بالمـشروع مخططـين             

واســتعين إضــافة إلــى االســتمارة بالوثــائق المكتوبــة عــن   . وممــولين ومنفــذين
ــشروع ــة    . الم ــات المعمق ــشروعات، وبالمالحظ ــبعض الم ــة ل ــارات الميداني وبالزي

لتحليل العلمي لمضامين االستمارات ولمحتوى المـشاريع ولخـصائص تنفيـذها     وا
  . على أرض الواقع

واجهت عمليات المسح بعض العوائق آعدم توفر المعلومات المفـصلة عـن بعـض               4.3
والحاجة إلى الزيـارة  . وصعوبة الحصول عليها من الشخص الذي يقابل   . المشاريع

 مناطق بعيدة عن دمشق وإلـى إجـراء         الميدانية لبعض المشاريع التي تنفذ في     
تحضيرات وموافقات واستعدادات لبعض الزيارات الميدانية ونحو ذلك مـن العوائـق            

 . التي أمكن تذليلها وإنجاز المهمات المسحية على وجه سليم وواف
في تحليل االستمارات ووصف المشاريع استنادًا إلى مضامينها تم التقيد بما ورد             4.4

ــن    ــتمارات م ــي االس ــة     ف ــافات التحليلي ــض اإلض ــا بع ــت عليه ــات، وأدخل معلوم
واالستنتاجية لزيادة التعمق بالمـشروع وإبـداء المالحظـات بـشأنه واإلفـادة منـه               

 . في تقديم المقترحات
بلغ عدد المشاريع المقامة في المجاالت الخمسة ستا وثالثـين مـشروعًا تتـوزع               4.5

بعـة مـشاريع فـي مجـال        أربعة فـي مجـال تعلـيم األميـات، أر         : على الوجه اآلتي  
التسرب، ثمانية مشاريع في مجال تنمية المهارات الحياتية، مشروع واحـد فـي             
مجال محو األمية التقنية، خمسة عشر مشروعًا في مجـال التعلـيم المـستمر،              
ويشتمل عدد من المشاريع المذآورة على عدة مشاريع فرعية، آما يضاف إليها            

ظفـات فـي الـدوائر الحكوميـة وللعـامالت فـي            مشاريع التدريب أثناء الخدمة للمو    
مؤســسات القطــاع الخــاص وفــي مــشاريع مراآــز التعلــيم غيــر النظــامي التــي   
يستفيد منها الذآور واإلناث، أو يستفيد من عدد منها اإلناث فقـط، ويـضاف أيـضًا                
تعليم الفتاة في المدارس والمعاهد والجامعات، وهو تعليم واسع االنتشار يوجـه            

إلناث، ويغلب وجود اإلناث في بعـض فروعـه وتخصـصاته، آالـسكرتارية،             للذآور وا 
وآـذلك يمكـن إضـافة مـشاريع        . والسياحة والصيدلة، واللغات األجنبيـة، والتربيـة      

تثقيف المرأة في المؤسسات الدينية والسياسية ونحوها، وهو تثقيف مؤثر ألنـه            
عـدد مـن المـشاريع،      وبهذا ال . يكسبها معتقدات واتجاهات ذات تأثير في سلوآها      

وهذه المجاالت التعليمية العريضة أضحت فرص التعلـيم متاحـة للمـرأة الـسورية              
من عدة أبواب، وأضحى المعنيون بشؤون المرأة يتابعون تعليمها ويعملـون علـى             
جذبها لاللتحاق بالتعليم الذي يناسب أوضـاعها الشخـصية واالجتماعيـة ويلبـي             

بـرامج ودورات تعلـيم األميـات أينمـا آـن، وتبـذل            فاألميـات تـوفر لهـن       . احتياجاتها
. الجهود لجذبها لاللتحاق بهذه الدورات والتخلص من األمية خـالل مـدة محـدودة             

والمتــسربات مــن المــدارس فتحــت لهــن شــعب مدرســية خاصــة ليعــدن إلــى    
المدرســة ويعــاودن التعلــيم فــي هــذه الــشعب ويتخلــين مــن أميــتهن ويتــابعن   

والعاطالت عن العمل أو الجـاهالت      . مية أعلى إذا شئن   الدراسة إلى مراحل تعلي   
بشؤون الحياة ومهاراتها أقيمت لهن مشاريع تنمية المهارات الحياتيـة لتزويـدهن            
ببعض المهارات المهنية والحياتية التي تساعدهن في التكيف مع شؤون الحيـاة            
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ــي         ــريم، والموظفــات ف ــيش الك ــل والــدخل والع ــصول علــى العم ــل والح والعم
ات الدولة، وآذلك العامالت في مؤسسات القطـاع الخـاص أقيمـت لهـن              مؤسس

مشاريع التعليم المستمر لتعزيز تأهيلهن للعمل ولتجديـد معـارفهن ومهـاراتهن،            
واحتل التعليم والتدريب المستمرين فـي مجـال تأهيـل معلمـات ريـاض األطفـال                

تشارها وتوزيعهـا   موقعًا متميزًا من حيث آثرة عدد الدورات التدريبية ومن حيث ان          
على مختلف مناطق سورية، وهو توجه سليم آونه يساير التوسع الحاصل فـي             
رياض األطفال ويناسب ميول المرأة وخصائص شخصيتها ويساعدها في الحصول          

وهكـذا يمكـن القـول إن حاجـات         . على عمل مناسب ومنتج وله دخل ال بأس به        
توى مناسـب مـن الـشمول       المرأة والفتاة إلى التعلـيم تلبـى فـي سـورية بمـس            

وإن . والتنوع والتوافق مع خـصائص آـل فئـة مـن الفتيـات والنـساء ومـع حاجاتهـا                  
المــشاريع القائمــة مفيــدة وقابلــة لالســتمرار بــل ومــن المفيــد اســتمرار أغلبهــا  

 . وتمديدها إلى سنوات قادمة ألن الحاجة إليها ما تزال قائمة ومستمرة
ود تعليم المـرأة وفـي المـشاريع التـي نفـذت      مع وجود اإليجابيات الكثيرة في جه   4.6

ففي مجال مكافحة األميـة لـوحظ تـسرب عـدد           . لتعليمها وجدت عدة ثغرات أيضاً    
من الملتحقات قبل إتمـام مرحلـة المتابعـة األمـر الـذي أدى إلـى عـودتهن إلـى                    
األمية، آما لوحظ إحجام عدد مـن النـساء عـن االلتحـاق بـدورات تعلـيم األميـات            

ات، وآــذلك لــوحظ عــدم آفايــة التعلــيم الــذي تتلقــاه األميــات فــي وبقــاؤهن أميــ
الدورات التي تقـام لتخلـيص الجميـع مـن األميـة، فهنـاك نـساء ال يتوصـلن إلـى                     

ورغـم متـابعتهن دورتـي األسـاس والمتابعـة حتـى            . القدرة على القراءة والكتابة   
المعــارف النهايــة، وهنــاك أيــضًا عــدم آفايــة المنــاهج والمــدة الزمنيــة الآتــساب 
ــيم األساســي      ــستوى التعل ــادل م ــا يع ــارات األساســية أي بم ــذه . والمه إن ه

المالحظات تؤشر على الحاجة إلى تطوير مشاريع وبرامج تعلـيم األميـات تطـويرًا     
يــشمل أســاليب التوعيــة والجــذب إلــى االلتحــاق بــدورات تعلــيم األميــات وإلــى  

تى االنتهاء مـن مرحلـة   االستمرار في الدراسة والمواظبة على حضور الدروس ح    
المتابعة والنجاح فيها، وآذلك تطوير البـرامج والمنـاهج وأسـاليب التعلـيم بحيـث               
تــؤدي إلــى اآتــساب جميــع الملتحقــات مهــارات القــراءة والكتابــة واألساســيات  
ــا يعـــادل مـــستوى التعلـــيم    المعرفيـــة والمهاريـــة والنفـــسية واالجتماعيـــة بمـ

 . األساسي
ن التعلـيم النظـامي لـوحظ أن الجهـود ترآـزت علـى              في مجال تسرب الفتيات مـ      4.7

إحصاء التسرب ودراسة أسبابه في المحافظات الشمالية والـشرقية حيـث يكثـر             
ولكن ثمة جيوب أخرى للتسرب تتوضح في عـدة منـاطق ريفيـة             . تسرب الفتيات 

من المحافظات السورية األخرى، هـي بحاجـة إلـى دراسـات استقـصائية وإلـى                
ميــة علــى النحــو الــذي حــصل فــي المحافظــات الــشمالية   إقامــة مــشاريع تعلي

آــذلك لــوحظ أن مــشروع إعــادة الفتيــات المتــسربات إلــى المــدارس . والــشرقية
وتعليمهن بالمنهج المكثف لم يحقق النجاح واألهداف المرجوة في جـذب جميـع             
الفتيات المتسربات إلى العودة إلى المدرسة وفـي اسـتمرار جميـع الملتحقـات              

فقـد أحجمـت الكثيـرات عـن االلتحـاق          . المـستوى التعليمـي الثالـث     حتى إنهـاء    
بالشعب المفتتحة، وقد تسرب الكثيرات، وقد أدى اإلحجام والتسرب إلى إغالق           
الشعب المفتتحة في عدة مناطق، وهكذا فإن مشروع تعليم المتسربات بحاجة     

ت إلــى جهــود إضــافية فــي عمليــات التوعيــة والتحفيــز والتواصــل مــع المتــسربا  
وأسرهن ومجتمعهن المحلي، وبحاجة أيضًا إلى تعديل برامجه ومناهجـه وآتبـه            
وأداء معلماتــه باتجــاه زيــادة توافقهــا مــع أوضــاع الفتيــات االجتماعيــة واألســرية   
وحاجاتهم التربوية، وزيادة آفايتها في تمكينهن مـن التحـصيل الدراسـي وإنجـاز              

 . مستوى التعليم األساسي
رات الحياتيــة لــوحظ االقتــصار علــى عــدد مــن المهــارات  فــي مجــال تعلــيم المهــا 4.8

الحرفية وتكرارها من دورة إلى أخرى األمر الذي قد يجعل عدد المكتسبات لهذه             
المهارات يزيد عن حاجـات سـوق العمـل فـي منطقـة إقـامتهن ويعرضـهن لعـدم                   
االستفادة مما تعلمن، ومن المفيد معالجة هذا الوضع بدراسة الحاجات المحلية           
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 .  األعمال والمهن التي تناسب المرأة، وإقامة دورات لتعليمها وتدريبهامن
آذلك لوحظ أن معظم الدورات المقامـة تـرتبط بـدورات تعلـيم األميـات وتتلـو دورة                   4.9

المتابعة وتقدم آمكافأة أو حافز للملتحقات بدورات تعلـيم األميـات، ومـع أن هـذا                
ــصر دو    ــد إال أن ح ــشجيعي مناســب ومفي ــلوب الت ــة  األس ــارات الحياتي رات المه

بالمتحررات من األمية يحد من نشر فوائد هذه الدورات إلى فئات النساء األخرى             
األمر الذي يستدعي تطوير هذه الـدورات باتجـاه توسـيع فـرص االسـتفادة منهـا                 

 . لفئات أخرى من النساء
ي ومن األمور المالحظة أيضًا أن عددًا من الدورات لـم تنفـذ رغـم الـنص عليهـا فـ                    4.10

ــق      ــا ينبغــي لتحقي ــل مم ــا، أو نفــذت بمــستوى أق ــائق المــشروعات وخططه وث
وهذه السلبيات أدت إلـى سـلبيات مـشابهة مـن قبـل             . االستفادة المرجوة منها  

الفتيــات الراغبــات بااللتحــاق بهــذه الــدورات، فــأحجمن عــن االلتحــاق بهــا وعــن  
 تـرتبط بالـدورات     االلتحاق بدورات تعليم األميات أو دورات تعليم المتسربات التـي         

ومن دراسة هذه اإلشكاالت تبين أن السبب غالبًا مـا يكـون عـدم تـوفر                . المهنية
وهو . مستلزمات الدورة المهنية من األدوات والنفقات والمواد التدريبية والمدربات        

أمر يؤشر على الحاجة إلى زيادة الدعم المـالي والفنـي لهـذه المـشاريع حتـى                 
 . لها إلى حيز التنفيذ وتنفيذها بمستوى فعاليستطيع المسؤولون عنها نق

إن مشاريع تنمية المهارات الحياتية توجـه فـي معظمهـا إلـى النـساء األميـات أو                   4.11
وهذا المسلك  . المتحررات من األمية أو المحدودات التعليم والعاطالت عن العمل        

دة مفيد وهام لكنه يبقي فئات الفتيات والنساء المتعلمـات خـارج دائـرة االسـتفا              
والتأهيل للعمل، ويبقيهن في ظروف بطالة صعبة رغم أنهن تعلمن وأنفقن على            

وهـذا الوضـع    .. التعليم وبذلن الجهد، ورغم أن إمكاناتهن الفكرية قد تكـون أفـضل           
يستدعي االهتمام بهذه الفئات وإقامة مشروعات في تنمية المهـارات الحياتيـة            

 إضافية تمكنهن من التـواؤم      تناسب مستوى آفايتهن وتكسبهن معارف ومهارات     
  . مع مستجدات سوق العمل والحصول على أعمال تناسب آفايتهن

فــي مجــال محــو األميــة التقنيــة للمــرأة ظهــرت بــرامج واســعة لتأهيــل الفتيــات    4.12
والشباب  في التعليم النظامي العالي وما قبله ، و وجدت مـشاريع آثيـرة لـدى                 

يب الموظفـات والعـامالت علـى       مؤسسات القطاعين العام والخاص اهتمت بتـدر      
استخدام الكومبيوتر  في المؤسـسات الجكوميـة والخاصـة ، آمـا وجـدت بـرامج                 

وآـان هنـاك قـصور لـدى المؤسـسات          . تدريبية في مراآز التعليم غيـر النظـامي         
فليس هناك سوى تجربة محدودة قام بهـا        . المتخصصة بشؤون المرأة  وتعليمها      

تـدريب مجموعـة مـن الفتيـات علـى اسـتخدام            االتحاد النسائي واقتصرت علـى      
وهذا القصور يستدعي المعالجة بإقامة مـشروعات    . الحاسوب في تصميم األزياء   

تعليمية وتدريبية متنوعة في مجال استخدام الحاسـوب، بحيـث تقـام لكـل فئـة                
من الفتيات دورات تدريبيـة تناسـب إمكانـاتهن ومـؤهالتهن التعليميـة والمهنيـة،               

  .ت تنفعهن في الحصول على عمل مناسبوتكسبهن مهارا
في مجال التعليم المستمر آانت المشاريع آثيـرة ومتنوعـة األهـداف والمحتـوى           4.13

آما آانت مرتبطة بمشاريع وأنشطة تعليم األميات والمتسربات ورياض         . والمجال
األطفال والتربية الحياتية، أي بالمشاريع التي سبق ذآرهـا والتـي تنفـذها وزارة             

وهذا اإلجراء سـليم    . واالتحاد النسائي وتدعمها منظمات دولية أو محلية      الثقافة  
ومفيد آونه يؤهل المعلمات والمدربات والموجهات والمشرفات للقيام بالمهمـات          

ولكن هـذه اإليجابيـة لـم تحقـق     . التي ينبغي القيام بها لتنفيذ هذه المشروعات    
ديـة التمويـل، وعـدم      أهدافها على الوجه المنشور بسبب بعـض العوائـق آمحدو         

توفر العدد الـالزم مـن المـدربات الخبيـرات والمـؤهالت تـأهيًال حـديثًا فـي الـدول                    
  . المتقدمة في مجال رياض األطفال

 آـسواها مـن     -من جهة أخـرى فـإن مـشاريع مجـال التعلـيم المـستمر اقتـصرت                  4.14
 على تدريب الفئات النسائية المحـدودة التعلـيم والتأهيـل ولـم تهـتم             -المشاريع  

بتعليم الفئات األآثر تعليمـًا والتـي تواجـه مـشكلة البطالـة وتحتـاج إلـى تـدريب                   
آما لم تهـتم بتثقيـف المتعلمـات ثقافـة إداريـة          . يوائمها مع فرص العمل المتوفرة    
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وسياسية تؤهلهن إلى تسلم وظائف أو أعمال ومراآز صنع القرار، وتعالج النقص            
ت البحـث عـن النـساء المـؤهالت         القائم في هذا المجال، والذي يظهر فـي حـاال         

إن هذه الثغرة تؤشر على الحاجـة إلـى إقامـة المـشاريع             . لشغل هذه المناصب  
وأن تسهم فيها جهات قادرة أخرى تدعم جهـود         . المستقبلية في هذه المجاالت   

ويمكن إقامـة مـشاريع رائـدة       . الجهات التي تتولى حاليًا التعليم المستمر للمرأة      
لمستوى العربي وأن تتولى منظمة المرأة العربيـة إقامـة          في هذا المجال على ا    

 . هذه المشاريع
نفذت بعض المشاريع السابقة الذآر بالتعاون بين جهتين أو أآثـر آتعـاون االتحـاد              4.15

النسائي مع وزارة الثقافة واليونسيف فـي تنفيـذ بعـض دورات التربيـة الحياتيـة،                
نفيذ بعـض دورات تعلـيم األميـات،        وتعاون االتحاد النسائي مع وزارة الثقافة في ت       

وتعاون االتحاد النسائي مع اليونسيف أو مع مؤسسة آغاخان في دورات تأهيـل             
وقـد حقـق هـذا التعـاون تـوفير أفـضل       . وتدريب المـشرفات علـى ريـاض األطفـال        

األمــر الــذي حــسن تنفيــذها . المــستلزمات الماليــة والماديــة والفنيــة والبــشرية
المناسب االستفادة من هذه التجارب بزيادة التعاون مع  ومن  . وأداءها ومخرجاتها 

الجهات المحليـة والعربيـة والدوليـة فـي إقامـة مـشاريع تعلـيم المـرأة وتمويلهـا                   
وباالنفتـاح علـى منظمـات ومؤسـسات أخـرى إضـافة إلـى المنظمـات                . وتنفيذها

 . والمؤسسات الحالية والعمل على جذبها واإلفادة من تجاربها ومعوناتها
ظ أن معظــم المــشاريع النافــذة تعتمــد مــن الناحيــة التربويــة علــى المعــارف لــوح 4.16

واالجتهادات والخبـرات المحليـة وأن اسـتفادتها مـن التجـارب العالميـة المتطـورة             
وهذه ثغرة حادة ألنها تجعل المشاريع المقامة متخلفة عـن          . محدودة أو معدومة  

هـذا االنغـالق واالآتفـاء      الرآب العالمي المتقدم، األمر الذي يـستدعي معالجـة          
ــة المناســبة      ــن التطــورات الحديث ــالم واالســتفادة م ــاح علــى الع ــذات باالنفت بال
والمالئمة للحاجات والخصائص المحلية وتحديث مشروعات تعليم وتدريب وتنمية      

آذلك يحسن االنفتاح على    . المرأة في ضوء النماذج العالمية المعاصرة المتطورة      
ع عليها واإلفادة منها بإقامة مشاريع مشابهة أو بالتعـاون          التجارب العربية واالطال  

 . بين الطرفين وإقامة مشاريع مشترآة
لوحظ أن استفادة المشروعات والقائمات عليها من آليات التربية محدود جدًا مع             4.17

أن هذه المشروعات تعليمية تدريبية، وأن الجهة العلمية المختصة بمجالها هـي            
لذي يحرم هذه المشروعات من الخبرات التربويـة الجامعيـة،          آليات التربية األمر ا   

وبذل الجهد لالستفادة القصوى منهـا      . ويستدعي زيادة التعاون مع آليات التربية     
وإقامة مشروعات نموذجية معها تخدم قضايا تعلم المرأة وتنميتها خدمـة بحثيـة              

دورات عن طريـق إجـراء الدراسـات والبحـوث وخدمـة تربويـة عـن طريـق بـرامج و                   
 . التعليم والتدريب

لوحظ أن تقويم المشاريع يتم في الغالب من قبـل المـشرفين عليهـا ويـستخدم                 4.18
أســاليب المالحظــات الــسطحية، ويتوصــل فــي معظــم المــشاريع إلــى تقــديرات 

األمـر الـذي يجعـل ثغـرات المـشاريع تـستمر            . إيجابية تغمض العين عـن الثغـرات      
وهذا الحال يستدعي المعالجة بزيادة     . اتهوتؤثر سلبًا على أداء المشروع ومخرج     

االهتمــام بتقــويم المــشاريع وتكليــف أشــخاص عمليــين متخصــصين ومــن خــارج 
المشروع القيام بعمليات التقويم بأساليب علمية وتقديم تقارير موضـوعية تحـدد           

إن تقـويم المـشاريع ضـرورة       . الثغرات واإليجابيات وتقترح سبل المعالجة والتطوير     
 للحكم على المشاريع واتخاذ القـرارات الـسليمة باإلبقـاء عليهـا أو              وأساس هام 

 . إلغائها أو تطويرها
ــرة     4.19 ــذآر آثي لــوحظ أن التجــارب والمــشاريع فــي المجــاالت الخمــسة الــسابقة ال

. لكنها جميعًا مـشروعات عاديـة ال ترقـى إلـى المـستويات النموذجيـة              . ومتنوعة
ة، لكنـه يبقـى بحاجـة إلـى إغنائـه           وهذا الحال مقبول في ظل اإلمكانات المتاحـ       

بمشروعات تجريبية نموذجية تنطوي على اإلبداع والتجديد وتقدم أمثلـة مطـورة            
يمكن اإلفادة منها وتعميقهـا إذا نجحـت وحققـت نتـائج أفـضل مـن النتـائج التـي             

إن تعلــيم األميــات وتعلــيم المتــسربات، وتعلــيم  . تحققهــا المــشروعات القائمــة 
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ة والمهارات الحياتية والتدريب المستمر وسواها مـن مجـاالت          التقانة والمعلوماتي 
. التنمية التربوية للمرأة مجاالت رحبـة للتجديـد والتطـوير التربـوي المفيـد للمـرأة               

ومن المناسب إقامة مشروعات مطورة في أحد هذه المجاالت أو إقامة مـشاريع             
نفيـذ فـي عـدة      شاملة لعدة مجاالت معًا، وبحيث تصبح مـشاريع رائـدة قابلـة للت            

 . دول عربية
إن تحديد قضايا المرأة األولى بالمواجهة وتحديد قطاعات المـرأة التـي ينبغـي أن                4.20

تستهدف بالمشاريع المستقبلية يحتاج إلى دراسـات ميدانيـة متعـددة الجوانـب            
ترصد أوضاع المـرأة واحتياجاتهـا فـي        ) الخ..أسرية، اجتماعية، اقتصادية، وتربوية   (

ي آل منطقة من سورية ألن هـذه األوضـاع والحاجـات تختلـف              هذه المجاالت وف  
ولذلك ينبغي إعطاء أولوية إلجراء هذه الدراسات واإلنفاق        . من منطقة إلى أخرى   

ويمكـن أن يكـون     . عليها وتكليف مختـصين علميـين بإجرائهـا أو باإلشـراف عليهـا            
ذه آمـا ينبغـي أن تكـون هـ        . عدد من هذه الدراسات رسائل ماجـستير ودآتـوراه        

الدراسات مشاريع مستمرة ترصد التغيير الذي يحـصل فـي مجـال أحـوال المـرأة              
 . واحتياجاتها وتضع في ضوئه المشاريع المستقبلية المالئمة الحتياجات المرأة

ما دامت الدراسات المطلوبة غير قائمة حاليًا، وما دامت المشاريع القائمـة حاليـًا               4.21
تعليم األميات والمتـسربات، والتـدريب      تلبي إلى حد احتياجات أساسية للمرأة آ      

على المهارات الحياتية والمهنية، والتعليم والتـدريب المـستمرين، فـإن مجـاالت             
هذه المشاريع ـ أي قضايا مكافحة األميـة وتعلـيم المتـسربات وتعلـيم المهـارات       
الحياتية وتعليم التقانة والتعليم المستمر وما يـضاف إليهـا مـن مجـاالت تعليميـة       

لمدارس والمعاهـد والجامعـات ومراآـز التعلـيم غيـر النظـامي ـ تعـد جميعـًا          في ا
القضايا األولى بالمواجهة خـالل الـسنوات الخمـس القادمـة آمـا تعـد القطاعـات              
النسائية التي تستهدفها هذه المشاريع القطاعات األولى باالستفادة مـن هـذه            

 . المشاريع
ــر   بينــت هــذه الدراســة أن المــشاريع التــي تمــت با    4.22 ــين أو أآث ــين جهت ــاون ب لتع

وتحقيق تنفيذ ومتابعـة    . استطاعت تأمين وسائلها ومستلزماتها بمستوى أفضل     
لذا ينبغي االستمرار بهذا التعـاون وزيـادة مجاالتـه وأطرافـه            . وتقويم ونتائج أفضل  

وتقـام مـشروعات    . بحيث يمتد إلى قطاعات الزراعة الصناعة والتجارة والخـدمات        
د النسائي والمـسؤولين عـن هـذه القطاعـات ومؤسـساتها،            مشترآة بين االتحا  

مشروعات تنفع المرأة في تعلم المهن والمهارات العملية والحصول علـى عمـل             
 . في القطاع الذي تتدرب فيه
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 جداول مقارنة عن مشروعات مجاالت تعليم المرأة. 5
  مشروعات مجال محو أمية االناث) :  5.1(جدول 

ات بيانـــــــــ1
  المشروع 

  
  المدة 

 التاريخ  

ــامج وزارة  برنـــــ
  الثقافة 

  
  مستمر  

 1960منذ 

ــاد  دورات االتحـــ
  النسائي 

  
  مستمر 

 1967منذ 

مــــــــــــــشاريع 
  اليونيسف 

  
   سنوات 1-4

2000 – 2003  

مشاريع برنامج   
 الغذاء العالمي  

  أربع سنوات 
2002 - 2005  

  التنفيذ 2
الجهــــــــــــة 

  المنفذة 
  

التغطيـــــــــة 
  الجغرافية 
د عـــــــــــــــد

  العاملين 
عـــــــــــــــدد 
المستهدفات 
المستفيدات 

  
  وزارة الثقافة 

  
ــاطق  ــع منـ جميـ

  سورية 
5000   

ــر  ــات عمــ األميــ
13-45   

  سنويا  60000

  
االتحاد النسائي 

  
ــاطق  ــع منـ جميـ

  سورية 
1000   

ــات   - 13األميــــ
  سنة  45

  سنويا15000 

  
اليونــــــــــسيف 
والثقافـــــــــــــة 
ــاد  واالتحــــــــــــ

  النسائي
ــس  خمــــــــــــــ

  محافظات 
   
  1300  

 45-18 الفتيـــات
  سنة

15000   
     

      

  
الزراعــــــــــــــة 
ــة  والثقافــــــــــ
ــاد  واالتحـــــــــــ

  النسائي 
   محافظة 11

   
 1000   

-14النساء مـن    
49   

5000 

   التمويل 3
ــم  حجـــــــــــ

  التمويل 
مـــــــــــصادر 

 التمويل 

  
مليــون فــي آــل 

  خطة
 حكومية ودولية 

  
  آالف

 اتحاد نسائي 

  
  آالف 

 يونسيف   

  
  آالف 

 أمم متحدة 

 تعليم األميات  تعليم األميات تعليم األميات ت تعليم األميا  األهداف 4
تحريــــــــــر آالف   االنجازات 5

 األميات 
تحريــــــــــر آالف 

 األميات 
تحريــــــــــر آالف 

 األميات 
تحريـــــــــر آالف 

 األميات
   التقويم6

  الجهة 
  

  المعايير 
  النتائج 

  نقاط القوة 
  

  التحديات
  

ــة  الحاجــــــــ
  لالستمرار 

 المقترحات 

  
المشرفات على  

  الدورات
لملتحقــات عــدد ا

  والتنفيذ 
  ايجابية 

حكومي مستمر  
  يغطي سورية 

  التسرب
  

  قائمة 
ــل  ــادة التمويـ زيـ
وتطـــوير الكتـــب 
ــويم  والتقـــــــــــ

 الخارجي 

  
المشرفات على  

  الدورات 
 مستوى التنفيذ 

  ايجابية 
ــع   ــل مــ التواصــ
ــات  األميـــــــــــــ
والحـــــــــــاقهن 

  بالدورات 
  التسرب

  
  قائمة

ــل  ــادة التمويـ زيـ
ــويم  والتقـــــــــــ

 الخارجي 

  
اليونــــــــــسيف 

  مشرفاتوال
  على الدورات

 مستوى التنفيذ  
ــات  ايجابيـــــــــــ

  وسلبيات 
الـــدعم المـــالي 
ومتابعــة التنفيــذ 

  والشمول 
  التسرب

  
  قائمة

ــتمرار  االســـــــــ
 بالمشروع 

  
البرنــــــــــــامج  
والمـــــــشرفات 
  على الدورات

ــستوى  مــــــــــ
  التنفيذ 

  انجاز جيد 
شــــمول عــــدة 
ــات  محافظــــــــ
 والدعم المالي 

  التسرب
  

  قائمة 
االســــــــــتمرار 

 بالمشروع 
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  مشروعات مجال تسرب االناث من التعليم) : 5.2(ول جد
  البيانات -1
  
  
     

 مدة المشروع 
 تاريخه 

دراســــــــــــة 
ــاق  االلتحـــــــ
والتسرب مـن   
ــدارس  المــــــ
االبتدائية في  

  سورية 
  سنة 
1994-1995   

   

دراســـــــــــة 
ــسرب  تــــــــــ
ــي   ــات ف الفتي
المحافظــــات 
الــــــــشمالية 

  والشرقية 
  سنة  
2000              

ــباب  دراســـة أسـ
الفتيـــات تـــسرب 

فــي المحافظــات 
ــشمالية  الـــــــــــ

  والشرقية 
   سنة 
2003  

تعلــــيم الفتيــــات 
ــي   ــسربات ف المت
المحافظــــــــــات 
الــــــــــــــشمالية 

  والشرقية  
  خمس سنوات 

2001-2005 

   التنفيذ -2
الجهة المنفذة 
التغطيـــــــــــة 

  الجغرافية 
  عدد العاملين 
  المستهدفات 
  المستفيدات 

   
  

  
تربيــــــــــــــة 

  ويونيسيف
  سورية 
11096   

جميــــــــــــــع 
  متسربات ال

1053 % 
  متسربة

  
 

  
تربيــــــــــــــة 

  ويونيسيف
ــس  خمــــــــــ

  محافظات 
7200   

جميــــــــــــــع 
  المتسربات 

15420 
 متسربة

  
فريــــــق بحــــــث 

  جامعي 
 خمس محافظات 

15   
جميع المتسربات 

 المتسربات 

  
  تربية ويونيسيف 
 خمس محافظات 

400   
   متسربة 15000

  متسربة 7000

ــم 3 حجـــــــــــ
  التمويل 

ــصادر  مـــــــــــ
 التمويل 

  آالف 
تربيــــــــــــــة 

 ونيسيف وي

10000   
تربيــــــــــــــة 

 ويونيسيف

    4000  
 يونيسف وتربية  

  آالف 
 تربية ويونسيف 

احــــــــــــصاء   األهداف -4
 المتسربات

احــــــــــــصاء 
 المتسربات

استقصاء أسـباب 
 تسرب الفتيات 

تعليم المتسربات 

ــدد    االنجازات -5 ــد عـ تحديـ
 المتسربات 

ــدد   ــد عـ تحديـ
 المتسربات 

تحديــــد أســــباب 
 التسرب 

 7000تعلــــــــــيم 
 تسربة م

   التقويم -6
  الجهة

   
  المعايير  

  النتائج 
  نقاط القوة 

  
  

  التحديات 
  

ــة  الحاجــــــــــ
  لالستمرار 
 المقترحات

  
المـــــشرفون 
على الدراسة 

  دقة التنفيذ 
ــصاء   االحـــــــ

  سليم  
شـــــــــــموله 
سورية وآونه  

  ميداني 
  

صـــــــــــعوبة 
ــسح  المـــــــــ

  الميداني 
  قائمة 

ــوير  تطـــــــــــ
ــاليب  أســــــــ

 المسح 

  
ــشرفون  المـــ
علـــــــــــــــى 

  الدراسة 
   التنفيذ دقة

ــصاء  االحــــــــ
  سليم 

اختيار مناطق  
متخلفــــــــــة 
ــه  وآونـــــــــــ

  ميداني  
صـــــــــــعوبة 
المـــــــــــسح 

  الميداني 
     -----  
     ----- 

  
المشرفون علـى   

  الدراسة 
  دقة التنفيذ 

  األسباب صحيحة
اختيـــار منـــاطق  
ــه   ــة وآونـ متخلفـ

  ميداني 
ــة   ــعوبة مقابلـ صـ

  األسر 
    -----   
    ----- 

  
  ق جامعي يفر
  

  دقة التنفيذ 
ــات ا يجابيـــــــــــــ

  وسلبيات 
ــات  ــادة الفتيــ اعــ

  الى المدارس 
  

صــعوبة االلتحــاق 
  وآثرة التسرب 

  قائمة 
متابعة المـشروع   

 وزيادة الحوافز 

  



 49

  مشروعات مجال تنمية المهارات الحياتية): 5.3(جدول 
   البيانات1
  
  
  

  مدة المشوع 
 التاريخ 

ــيم   ــرامج تعل ب
الكبــــار فــــي 
 وزارة اثلقافة 

  
  

  مستمر 
منـــــــــــــــــذ 

 ت السبعينا

دورات 
ــدريب  التــــــــ
المهنــي فــي 
ــاد  االتحــــــــــ

  النسائي 
-   

  مستمر 
منـــــــــــــــــذ 

 السبعينات 

مــــــــــشروعات 
تنميــة المهــارات 
الحياتيــــة فــــي 
برنامج يونيسف  
لتخفــــــــــــيض 

  الفروق 
ــنوات  ــع ســ أربــ

  تكرر
  1995منذ 

مشروعات المهـارات   
الحياتية في برنـامج    

  الغذاء العالمي 
  خمس سنوات 

2002-2006  

   التنفيذ 2
  الجهة 

  
غطيــــــــــة الت

  الجغرافية 
 عدد العامالت 
 المستهدفات 
 المستفيدات 

  
 وزارة الثقافة 

  
  سورية 

1000  
  الراغبات 

آـــــــل 3000 
 سنة 

  
ــاد  االتحــــــــــ

  النسائي 
  

  سورية 
1200   

  الراغبات 
 آـــــــل 2000
 سنة 

  
ــع  يونيــــسف مــ
ثقافــــة واتحــــاد 

  نسائي 
خمــــــــــــــــس 

  محافظات 
900  

30000  
8000 

  
برنـــامج الغـــذاء مـــع 

  الزراعة واالتحاد
   محافظة 11

600  
      29-14الفتيات 

5000    

   التمويل 3
  الحجم 

 المصادر 

  
أقـــــل مـــــن  

  مليون 
 من الثقافة 

  
أقـــــل مـــــن  

  مليون 
من المتدربات  
ــاد  واالتحــــــــ

 النسائي 

  
500000   

 اليونيسف 

  
90000   

ــات  ــاو والجهــــ الفــــ
 المحلية 

تعليم مهارات    األهداف 4
مهنية حياتية 

تعليم مهارات  
مهنية حياتية 

ــارات  ــيم مهـ تعلـ
 حياتية 

ــارات   ــيم مهــــ تعلــــ
 زراعية 

تـــــدريب االف   االنجازات 5
 الفتيات 

تـــــدريب االف 
 الفتيات 

 8000تـــــــدريب 
 فتاة 

 فتاة 5000تدرب 

   التقويم 6
  الجهة 

  
  المعايير

  
 نتائج التقويم 

  نقاط القوة 
  التحديات 

ــة  الحاجـــــــــ
  لالستمرار

 المقترحات 

  
المــــــشرفات 
على الدورات  
ــدد  عــــــــــــــ

تفيدات المـــس
ومــــــــستوى 

  االنجاز 
  انجاز وسط 

تمكين المـرأة   
  مهنيا 

نقــــــــــــــص 
  الوسائل 

  قائمة 
ادخـــــــــــــال 
ــارات  مهـــــــــ
ووســـــــــائل 

 جديدة 

  
المــــــشرفات 
 على الدورات 
ــدد  عــــــــــــــ
المـــستفيدات 
ومــــــــستوى 

  االنجاز 
  انجاز وسط 

تمكين المـرأة   
  مهنيا 

نقص التمويل 
  قائمة 

 دعم التمويل 

  
المـــــــــشرفات 

  واليونيسف 
ــدد  عــــــــــــــــــ
المــــــستفيدات 

مـــــــــــستوى و
  االنجاز 

  انجاز وسط 
ــرأة   ــين المـ تمكـ

  مهنيا 
  نقص المدربات 

  قائمة   
تحفيز المدربات 

  
ــو   ــشرفات وممثل الم

  البرنامج  
ــستفيدات   ــدد المـ عـ

  ومستوى االنجاز 
  انجاز وسط 

  تمكين المرأة مهنيا 
  نقص المدربات 

  قائمة 
 تحفيز المدربات 
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   الحياتيةمشروعات تنمية المهارات) : 5.3(جدول ) تتمة( 
   البيانات 1
  
  
  

  المدة 
 التاريخ 

تنميــة المــرأة 
الريفيــة فــي  
جبــل الجــص  
فـــي برنـــامج 
االمم المتحدة  
ــس  خمــــــــــ
ســنوات تكــرر 

1997 - 2002 
 

توعيــة المــرأة 
فــــي مجــــال 
الـــــــــــصحة  
ــة ( االنجابيـــــ

ــندوق  صــــــــ
  ) السكان 

ــع ســنوات  أرب
  ويكرر
 1980منذ 

مــشاريع القطــاع 
  الخاص  

  
  

ــة  دورات مختلفـــ
 1995المدة منذ 

بــرامج ثانويــات الفنــون 
  النسوية 

  
  

ــستمر    ــانوي م ــيم ث تعل
 1960منذ 

   التنفيذ 2
  الجهة  

  
  

التغطيــــــــــة 
  الجغرافية 

  
 عدد العامالت 

ــدد  عــــــــــــــ
 المستهدفات 

ــدد  عــــــــــــــ
 المستفيدات 

  
برنــامج االمــم 
المتحــــــــــدة 
االنمــائي مــع 
 وزارة الزراعة 

ــل  ــدات جبـ بلـ
  الجص 

  
50   

2500  
700 

  
ــندوق  صــــــــ
الــسكان مــع  
 وزارة الــصحة
ــاد  واالتحــــــــ

  النسائي 
ــاطق  منـــــــــ
مختلفــة مــن  

  سورية 
8-12   

 آ الف الفتيات 
آل عام 9000

  
مراآــــز التعلــــيم 
غيــــر النظــــامي 
ــشرآات  والـــــــــ

  الخاصة 
ــدة   ــاطق عديـ منـ

  من سورية 
   2000حوالي 

  غير محدد
ــي 10000  فـــــــ

 العام 

  
  وزارة التربية 

  
  

ــات  ــز المحافظـــ مراآـــ
  السورية 

  مدرسة 5790
  يحدد في آل خطة 

 العام في 15000

   التمويل 3
  حجمه 

 مصادره   

  
أقـــــل مـــــن  

  مليون 
برنــامج األمــم 
المتحــــــــــدة 

 االنمائي 

  
أقـــــل مـــــن  

  مليون 
صندوق األمم  
المتحــــــــــدة 

 للسكان  

  
ــل  آالف لكـــــــــــ

  مشروع
ــدربات  المتــــــــــ

 والشرآات

  
  مليون الىثالثة 
 وزارة التربية

تعليم مهارات    األهداف 4
حياتية مهنية 

توعيــــة عــــن 
الــــــــــسلوك 
االنجـــــــــابي 

 لمرأةل

تعلــــيم مهــــارات 
حياتيـــــــــــــــــة 

 واالستثمار

 تأهيل مهني 

ــدريب   االنجازات 5  700تـــ
 فتاة 

ــسين  تحــــــــ
الــــــــــسلوك 

 االنجابي 

تأهيــل عــدد مــن  
 النساء للعمل

 تأهيل الفتيات للعمل 

   التقويم 6
  المقومون  

  
 معاييرالتقويم 

  
 نتائج التقويم 

  
  نقاط القوة 

  
  التحديات 

  
  

  
ــن   ــون ع ممثل
ــات  الجهـــــــــ

  المشارآة 
مـــــــــستوى 

  التنفيذ
  

  انجاز جيد 
  

مالئم لحاجات  
  المرأة والبيئة

نقــــــــــــــص 

  
المـــــشرفات  
 على الدورات 
مـــــــــستوى 

  التنفيذ 
  

  انجاز جيد 
  

أهميــــــــــــة 
المــــــــشروع 
ــه  وتمويلــــــــ

  الجيد 

  
ــحاب  أصــــــــــــــ

  المشاريع 
  

ــدربات  جــذب المت
  وأرباح المشروع 

تختلــــــف مــــــن 
 مشروع الى آخر 

اشـــراك القطـــاع 
  الخاص 

عـــــدم حـــــصول 
بعــض المتــدربات 

  
  موجهون واداريون 

  
  اء المدرسات اد
  

  ايجابية
  

  تأهيل لمهن نسائية 
  

  عدم التجديد 
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ــة  الحاجـــــــــ
  لالستمرار
  المقترحات

  المدربات 
  
  

  قائمة 
توفير مـدربات   
مــــــــــؤهالت 
ونـــــــــــــشر 
المــــــــشروع 
الى المناطق  

 المجاورة 

ــة  محدوديــــــ
  ئج النتا

وتــــــــــــــأخر 
  ظهورها 

  
  قائمة 

ــة  متابعــــــــــ
ــدربات  المتـــــ
ــا   ــق مـ لتطبيـ

 تعلمنه 

  على عمل 
  قائمة 

ربــــط التـــــدريب  
بحاجـــات المـــرأة 
ــع  والمجتمــــــــــ

 المحلي 

  قائمة 
 تجديد المناهج 

  
  
  

  مشروعات مجال محو األمية التقنية للمرأة) : 5.4(جدول 
   البيانات 1
  
  

ــدة  مــــــــــــــ
  المشروع 

 تاريخه 

 مــشروعات 1
ــاد  االتحـــــــــ
النسائي في  
التدريب على  

  الكومبيوتر  
  سنة 
2003 

ــرامج وزارة 2 بــ
فــــي التربيــــة 

تعلــــــــــــــــيم 
  الكومبيوتر 

  
  مستمر 

  1998منذ 

 بـــــــــرامج 3
وزارة التعليم  
ــي   ــالي ف الع
ــيم  تعلـــــــــــ

  المعلوماتية 
  مستمر 

  1995منذ 

 دورات          4
المؤســـسات 
الحكوميـــــــة 

  والخاصة 
  

ــف  تختلـــــــــ
حسب الدورة 

   1990منذ 

 دورات       5
ــز  مراآــــــــ
التعلــــــــيم 
ــر  غيـــــــــــ

  النظامي  
مـــن شـــهر 

  الى سنة 
مـــن قبـــل  

1995 
التــــنف - 1

  يذ 
 الجهة 

  
تغطيــــــــــة ال

  الجغرافية 
  

 عدد العامالت 
عــــــــــــــــدد 
 المستهدفات 

عــــــــــــــــدد 
المستفيدات   

   
ــاد  االتحـــــــــ
النـــــــسائي  
ــة  وجمعيـــــــ

  المعلوماتية 
  دمشق 

  
5   

200   
200  

  
  وزارة التربية 

  
  مــــــــــدارس 

  سورية 
  

  آالف 
  آالف 
  آالف 

 

  
وزارة التعليم  

  العالي 
  

ــات  جامعـــــــ
ومعاهــــــــــد 

  سورية 
  مئات 
  آالف 
 آالف  

   
المؤســـسات 

ميـــــــة الحكو
  والخاصة 

ــدة   ــز عـ مراآـ
  محافظات 

  
  غير محصي 
  غير محصي 
 غير محصي 

  
ــز  مراآــــــــ
التعلــــــــيم 
ــر  غيـــــــــــ

  النظامي 
معظم مدن  

  سورية 
  

ــر  غيـــــــــــ
  محصي 

  غير محدد 
ــر  غيـــــــــــ

 محصي 
  التمويل -3

 حجم التمويل 
مــــــــــــصادر 

 التمويل 

  
1000   

اتحاد نسائي  
ــة  وجمعيـــــــ
 المعلوماتية  

  
  غير محصي 

 الحكومة 

  
  غير محصي 

  الحكومة

  
  غير محصي 
 المؤسسة 

  
  آالف 

 المتدربات 

تعليم مهارات   األهداف -4
الكومبيـــــوتر 
ــصميم   فــي ت

 األزياء 

تعلــــــــــــــــيم 
ــة  المعلوماتيــــ
والتدريب علـى   
ــارات  مهـــــــــــ
اســــــــــتخدام 

 الكومبيوتر 

ــيم  تعلـــــــــــ
المعلوماتيـــة 
والتــــــــدريب 
على مهـارات   

 الكومبيوتر 

تأهيل مهنـي   
 تقني 

ــدريب  تـــــــ
ــى  علـــــــــ
ــتخدام  اســ
 الكومبيوتر 
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اآتـــــــــساب  نجازات  اال-5
المهــــــــارات 

 التقنية 

اآتـــــــــــساب 
ــات  معلومــــــــ
ومهارات تقنية 

اآتـــــــــساب 
معلومـــــــات  
ومهــــــــارات 

 تقنية 

اآتـــــــــساب 
ــارات  مهــــــــ
ومعلومــــــات 

 تقنية 

اآتــــــساب 
مهـــــــارات 
ومعلومـــات 

 تقنية 
  التقويم-6

  المدرسون 
  

تحــــــــــصيل 
  الطالب 

  
  انجاز وسط 

ــة  الحاجـــــــــ
  للبرنامج 

نقــــــــــــــص 
ــدربين  المــــــ

  والمخابر 
  قائمة 

مخابر توفير ال 
والمدرســــين 
ــوير  وتطـــــــــ

  التدريب 
  
 

  
المـــــشرفات 

  على 
  الدورات 

مـــــــــستوى 
  االنجاز 

  
  انجاز جيد 

جــــــــــــدول 
  مشروع 

انخفــــــــاض 
ــستوى  المــــ
التقنــــــــــي  

  للمتدربات 
  قائمة 

التوســــــــــع 
وزيـــادة مـــدة 

  الدورة 
  
 

  
ــون  الموجهــــــ

  االختصاصيون 
ــبة  مناســــــــــ
المنــــــــــــاهج 
ــدريب  والتــــــــ

  واألدوات 
  انجاز وسط 

  فوائد البرنامج 
 دربين نقص الم

  
  قائمة 

تــوفير األجهــزة 
والمـــــــــدربين 
ــستوى  بمــــــــ

 أفضل 

   
  المؤسسة 

  
مـــــــــستوى 

  االنجاز 
  

 انجاز مختلف 
فوائـــــــــــــد 

  الدورات 
عـــدم آفايـــة 
التــدريب فــي 
ــدد مـــــن  عـــ

  الدورات 
  قائمة 

التوســــــــــع 
 والتطوير 

  
ــز  مرآـــــــــ

  التعليم 
  

عــــــــــــدد 
ــات  الملتحق

  واألرباح 
-----   

نــــــــــــشر 
ــات المعلومــ

  ية 
ــاع  ارتفـــــــ

  التكاليف 
  

   قائمة
التوســـــــع 
وتخفــــيض 

 التكاليف 

  
  
  
  
  

  مشروعات مجال التعليم المستمر) : 5.5(جدول 
   البيانات 1
  
  
  
  

  المدة 
 التاريخ 

بـــرامج وزارة  / 1
الثقافـــــة فـــــي 
تأهيل المعلمـات   

  لتعليم األميات 
  

  خطة خمسية 
 1960منذ 

بـــــــرامج / 2
وزارة الثقافة  
فــي تأهيـــل  
ــدربات  المـــــ
ــيم  لتعلـــــــــ
المهــــــالرات 

  الحياتية 
  

ــ ة خطـــــــــــ
  خمسية  

 1980منذ 

دورات / 3
االتحــــــــــــــاد 
ــي   ــسائي ف الن
تــدريب الفتيــات 
واألمهات علـى   
أســـــــــــــاليب 
الرعاية الوالدية 
ــرر   ــنة تكـــ ســـ

  آخرها 
2004- 2005 

ــاد / 4 ــدوات االتحــ نــ
 النسائي عن الجندر 

  
  
  

ــا    ــرر وآخره ــنة تك س
2004-2005 

  التنفيذ -2
ــة  الجهـــــــــــ

  المنفذة 
ــة  التغطيــــــــ

  الجغرافية 
 عدد العاملين 

  
  وزارة الثقافة 

محافظــــــــــــات 
  سورية

ــا20  40+ اداريــــ
  مدربا 

  
وزارة الثقافة 
محافظــــــات 

  سورية 
ــة 50  اداريــــ

  ومدربة 

  
االتحــــــــــــــاد 

  النسائي
حلــب الحــسكة 

  ادلب 
25   

  
  االتحاد النسائي 

  
10  

  
  عدد غير محدد 
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 تهدفات المس

 المستفيدات 

 معلمات األميات 
ــل 20-100  آــــــ

 سنة 

   
مـــــــــدربات 

  المهارات 
ــة 20  مدربــــ

في آل دورة 

  
الفتيـــــــــــــات 

  واألمهات 
 ة  آل سن160

  في آل دورة 50

  التمويل -3
  حجمه 

  مصادره  
 

  
  أقل من مليون 

يونسكو +الثقافة

   
أقـــــل مـــــن 

  مليون 
الثقافــــــــــة 

 يونسيف +

   
عـــــــشرة آالف 

  سنويا 
اتحاد +يونسيف
 نسائي 

  
  آالف 

ــندوق  يونـــسيف وصـ
 السكان 

تأهيــــل لتعلــــيم   األهداف -4
 األميات 

تأهيـــــــــــل 
 مدربات 

توعية األمهـات   
ــى أســاليب   عل
الرعاية الوالدية 

توعية علـى مـسائل     
 الجندر 

ــوالي    االنجازات -5 ــل حـ تأهيـ
 معلمة فـي    900

 آل خطة 

تأهيـــــــــــل 
ــوالي   100ح

مدربـــة فـــي 
 آل خطة 

ــدريب   أم 300تـ
 وفتاة

  فتاة 200توعية 

   التقويم -6
  الجهة 

  
  المعايير 
  النتائج 

  نقاط القوة 
   

  التحديات 
  

الحاجــة الــى  
  استمراره   

ــات  مقترحــــــ
 تطويره 

   
المشرفات علـى   

  الدورات 
  مستوى التنفيذ 

  جيد 
ــسين أداء  تحــــــ

  المعلمات 
ــع   ــعوبة جمــ صــ

  المعلمات 
  قائمة 

  
ادخـــال الحـــوافز 
ــدريب  والتـــــــــــ
الميـــــــــــــداني 
ــع   ــاون مــ والتعــ

  آليات التربية 
  
 

  
  المشرفات 

  
ــستوى  مــــــ

  التنفيذ 
  وسط 

تحــسين أداء 
  المدربات 

ــعوبة  صــــــــ
ر تـــــــــــــوفي

  المدربين 
  قائمة 

  
ــال  ادخـــــــــ
ــوافز  الحـــــــ
وتـــــــــــوفير 
ــائل  وســــــــ
التـــــــــدريب 
وادخـــــــــال 
مهــــــــــارات 

 جديدة 

  
  المشرفات 

  
  فوائد الدورات 

  جيد
تحـــــــــــــسين 
ــاليب  األســــــــ
التربويـــــــــــــة 

  األسرية 
  صعوبة تغيير 

  االتجاهات 
  قائمة 

  
ــتعانة  االســـــــ
ــرات  بمحاضــــــ
ــصا   ــر تخصـ أآثـ

 وآفاية 

  
  المشرفات 

  
  مستوى التنفيذ 

  جيد 
ت نحـو   تغيير االتجاها 

  الجنسين 
ــر   ــعوبة تغييـــــ صـــــ

  االتجاهات 
  قائمة 

   
تطـــــــوير األفكـــــــار 
ــتعانة  واالســــــــــــــ

 بمحاضرين أآفأ  
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  مشروعات مجال التعليم المستمر) : 5.5(جدول ) تتمة ( 
  البيانات1
  
  
  
  

  المدة 
 التاريخ 

دورات / 5
ــاد  االتحــــــــــ
النسائي في  
ــل  تأهيـــــــــــ
المــــــــدربات 
علـــــــــــــــى 
المهــــــــارات 

  الحياتية 
  

ســــنة تكــــرر 
-2004رها  آخ

2005 

مــــــشاريع /6
ــاد  االتحــــــــــ
النسائي في  
تأهيـــــــــــــل 
ــات  معلمــــــــ
ــاض  ريـــــــــــ

  األطفال 
  

ســــنة تكــــرر 
  آخرها
2004-2005 

دورات /7
وزارة التربيـــة 
ــل   ــي تأهيـ فـ
المعلمـــــــات 
ــيم  لتعلــــــــــ
الفتيـــــــــــات 

  المتسربات 
  

ــس  خمــــــــــ
  سنوات تمدد

1999- 2003 

دورات وزارة         /8
ــشؤؤن   ــل والـ العمـ
االجتماعيــــة فــــي 
ــات   ــدريب معلمــ تــ

  رياض الطفال 
  خطط خمسية 

2001 -2005 

   التنفيذ - 2
  الجهة المنفذة 

  التغطية الجغرافية 
  

  عدد العاملين 
  عدد المستهدفات 
 عدد المستفيدات 

  
ــاد  االتحــــــــــ

  النسائي 
معظــــــــــــم  

  المناطق 
  
   لكل دورة 5

  مئات 
  سنويا 50 

  
ــاد  االتحــــــــــ

  النسائي 
معظــــــــــــم 

  المناطق 
  
   مدربة 39+

 مئات الفتيات 
 125حــــوالي 

  في السنة 

  
  وزارة التربية 

ــس  خمــــــــــ
ــات  محافظـــــ
ــمال  فـــي شـ

  سورية 
25   

122   
75  

 

  
  وزارة العمل 

  مراآز المحافظات 
  

15+ 10   
1500   

   في السنة 50
 

   التمويل – 3
  الحجم 

 المصادر 

  
ــي 10000  فــ
  السنة 

ــاد  االتحــــــــــ
ــسائي  النــــــ
ودعــــــــــــــم 
ــة  الحكومـــــــ

 واليونيسف  

  
20000   

ــسة  مؤســــــ
اغاخان وآريم  
ــا  رضــــــــــــــ
واليونيـــــسف 

 واالتحاد 

  
50000   

ــة  التربيــــــــــ
 واليونيسف 

  
  ألف في السنة 

الوزارة مع دعم من    
ــم  ــامج األمــــ برنــــ

  المتحدة االنمائي 
  
 

ــل   األهداف – 4 تأهيـــــــــــ
 المدربات 

تأهيـــــــــــــل 
المــــــشرفات 
على الريـاض   

 والمعلمات

تـــــــــــــدريب 
المعلمـــــــات 
علــى التعلــيم 
في الـصفوف   

 المجمعة 

ــات   ــل معلمــ تأهيــ
 ومشرفات 

اقامـــة عـــدة    االنجازات – 5
 رات دو

اقامـــة عـــدة  
 دورات 

تنفيــــذ عــــدة 
 دورات 

 تنفيذ عدة دورات 

   التقويم 6
  الجهة 

  
  المعايير 
  النتائج 

  
  نقاط القوة 

  
   التحديات 

  
  المشرفات 

  
مـــــــــستوى 

  التنفيذ 
المــــــــشروع 

  ناجح 
  

توفير مـدربات   

  
  المشرفات 

مـــــــــستوى 
  التنفيذ 

ــدورات  الــــــــ
ــدة  مفيـــــــــــ

  وناجحة 
  

تلبيـــة حاجـــة 

  
ــة  التربيــــــــــ
واليونيـــــسف 
ــتاذ  واســـــــــ

  جامعي 
  آفاية الدورة 

 وجود نواقص 
  

ــة  الحاجـــــــــ

  
  الوزارة 

  
  مستوى التنفيذ 

  وجود نواقص 
  

ــسين اداء  تحــــــــــ
  المعلمت 

ــدربات   نقــــص المــ
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  الحاجة لالستمرار 

 المقترحات 

  مؤهالت 
ــدة   ــصر مــ قــ

  الدورة 
  

  قائمة 
ادخـــــــــــــال 
ــارات  مهـــــــــ
ــا ت وتقنيــــــــ

 جديدة  

  ملحة 
  

نقــــــــــــــص 
المــــــــدربات 
 المتخصصات 

  ملحة 
تطوير المنهج  
ــوفير  وتــــــــــ
ــدربات  مـــــــــ

 متخصصات 

  للتدريب 
  

قلـــة اآتـــراث 
  المعلمات

  قائمة 
دورة مالءمة ال 

ــات  لحاجــــــــ
 المعلمات 

  المؤهالت 
  قائمة 

التعــاون مــع آليــات 
 التربية 

  
  مشروعات مجال التعليم المستمر للمرأة) : 5.5(جدول ) تتمة ( 

  البيانات  - 1
 
  
  

  مدة المشروع
    

 التاريخ

دورات /9
ــصحة  وزارة ال

ــي  ــدريب فـ تـ
القــــــــــابالت 

  والممرضات 
  

  مستمر 
  

متكــــرر مــــن 
1995  

مـــشروع /10
ــسف  اليونيــــ
فــــي دعــــم  
دورات تــدريب 
ــات  المعلمـــــ
علـــى تعلـــيم 
الفتيـــــــــــات 

  المتسربات 
  أربع سنوات 

  
1999-2002  

ــشاريع / 11 م
ــسف  اليونيــــ
ــدريب   ــي تـ فـ
معلمــــــــــات 
ــاض  ريـــــــــــ

  األطفال 
  

  سنة تجدد 
  

1999-2000 
+ 

ــشاريع / 12 مـــــــــــــ
اليونيسف في تـدريب    

هات على الرعايـة    األم
  الوالدية 

  أربع سنوات تمدد 
  

2001-2005  

  التنفيذ 2
  الجهة المنفذة 

  
ــة  التغطيـــــــــــــ

  الجغرافية 
  عدد العاملين 
  المستهدفات 
 المستفيدات 

  
  وزارة الصحة 

  
محافظـــــــات 

  سورية 
30+ 100   

  أآثر من ألف 
 فـــــي 20-40

  آل دورة 
 

  
وزارة التربيـــة 
مــــــــــــــــــع 
  اليونيسيف

خمــــــــــــس 
  محافظات 

15   
   معلمة 122

75    
 

  
اتحاد نسائي   

  ويونيسيف 
دمــــــــــشق 

  وحلب 
14   

200  
ــسؤولة 45  مـ

 ومشرفة 

  
اتحــــــــاد نــــــــسائي 

  ويونسف   
  محافظة شمالية 3

15   
  األمهات والفتيات  

 أما وفتاة آل عام  160

   التمويل 3
  حجمه 

  
 مصادره 

  
حوالي مليون  
فـــي الخطـــة 

  الخمسية 
ــصحة  وزارة ال
ــة  ومنظمـــــــ
الـــــــــــصحة 

 العالمية 

  
50000   

  
ــسيف  يونيـــــ

 والتربية 

  
10000  

  
  يونيسيف 

 

  
   سنويا 10000

  
 يونيسف 

تــــــــــــدريب   األهداف  – 4
القــــــــــابالت 

 والممرضات 

تــــــــــــدريب 
ــات  المعلمـــــ
علــــــــــــــى  
التدريس فـي   
الـــــــــصفوف 

 المجمعة 

تــــــــــــدريب 
معلمــــــــــات 
ومـــــسؤوالت 
ــاض  ريـــــــــــ

 األطفال 

تــدريب األمهــات علــى 
 رعاية األطفال 
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تحـــسين أداء   االنجازات -5
  المتدربات

ــدريب   75تـــــ
 معلمة 

ــدريب   45تـــــ
مـــــــــسؤولة 

 ومعلمة 

 أم وفتـــاة 160توعيـــة 
 آل عام 

   التقويم -6
  الجهة 
  المعايير

   
  النتائج 

  نقاط القوة 
  

  التحديات  
  

ــة الـــــى  الحاجـــ
  استمراره 

مقترحات تطويره  

   
  المشرفات 

ــستوى  مـــــــ
  التنفيذ 

  
  تقدير جيد 

متابعــــــــــــة 
المـــــــشروع 

  وتحسينه 
تدني اهتمـام   

   المتدربات
  قائمة 

  
ادخال تقنيات  
حديثـــــــــــــة 
ــوعات  وموضــ

  جديدة 
 

  
التربيــــــــــــة 

  واليونيسيف 
ــستوى  مـــــــ
الــــــــــــدورة 

  ومحتواها 
  تقدير وسط 

ــد  فوائــــــــــــ
  المشروع 

  
تدني اهتمـام   

  المعلمات 
  قائمة موقتا 

  
تعـــــــــــــديل 
مــــــــــضمون 
ــدريب  التــــــــ

 وأساليبه 

   
االتحــــــــــــاد 

  ويونيسف 
ــستوى  مـــــــ

  االنجاز 
  

حقـــق فوائـــد 
  ملموسة 

ــده  فوائــــــــــ
  للمعلمات 

  
  -----   
  

  قائمة 
  

ادخـــــــــــــال 
ــوعات  موضــــ
ــدة  جديــــــــــ

 وتوسيعه 

  
  المشرفات 

  مستوى الدورة 
  

  جيد ومفيد 
  فوائد المشروع 

  
 صعوبة تغيير السلوك 

  قائمة 
  

اقامته في محافظـات    
  أخرى 

  
 

  
  
  

  مشروعات مجال التعليم المستمر) :  5.5(جدول ) تتمة ( 
البيانات  - 1
  
  
  

  المدة 
 التاريخ 

مشروعات /13
 عن  اليونيسف

  الجندر 
  
  

ســـــنة لكـــــل 
  مشروع 
 2000منذ عام 

ــشروع / 14 مـ
مؤســسة أغــا 
ــي   ــان فـــ خـــ
تـــــــــــــدريب 
ومــــــسؤوالت 
رياض األطفال 

  سنة تمدد 
  2003منذ 

مـــــشروع /15
ــسة  مؤســـــــ
آريم رضا فـي    
تــــــــــــــدريب 
المـــــــشرفات 
ــاض   ــى ريـ علـ

  األطفال 
  سنة تمدد 

  2001منذ 

16 /
ــشروعات  مــ
التدريب أثناء  
الخدمـــــــــة 
للموظفـــــات 
ــر   ــي دوائـ فـ

  ة الحكوم
  مستمرة 

 1995قبل 

دورات /17
ــز  مراآــــــــــ
التعلــــــــــيم 
والتـــــــدريب 
ــر  غيـــــــــــــ

  النظاميين 
  

  مستمرة 
 1995قبل 

  التنفيذ -2
الجهة المنفذة 

  
التغطيــــــــــة 

  الجغرافية 
 عدد العاملين 
  المستهدفات 

  
  المستفيدات 

 

  
ــاد  االتحـــــــــــ
النــــــــــسائي 

  واليونسيف 
  عدة مناطق 

10   
  غير محدد 

   
 فـــي آـــل  50

 ندوة 

  
االتحـــــــــــــاد 

ــسا ئي النـــــــ
ــسة  ومؤســـــ

  آغاخان 
دمشق وحلب 

10   
ــشرفات  المــــ
ــاض  علـــى ريـ

  االطفال
ــل  50 ــي آـ  فـ

 سنة 

  
 اتحاد نسائي  

  
 حلب ودمشق 

10   
المـــــــشرفات 
علـــى  ريـــاض 

  أطفال 
ــل  98 ــي آـ  فـ

 سنة

  
وزارات 
  الدولة 

  
ــع  جميــــــــــ

  المحافظات 
  غير محدد 

ــع  جميــــــــــ
  الموظفات 

  
 غير محصي

  
ــز  مراآــــــــــ
التعلــيم غيــر 

  النظامي 
ــز  مراآــــــــــ

  المحافظات 
  غير محدد 

ــات  الراغبـــــ
  بالتعلم 

  
 غيرمحصي 
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التمويــل -3
  حجمه 

 مصادره 

  
 لكـــــــل 5000
  ندوة 

 يونيسف 

  
   دوالر 10000
 آغاخان 

  
10000  

ــسة  مؤســـــــ
  آريم  رضا 

 

  
 مليون واآثر  

 حكومية 

  
ــصعب  يــــــــ

  تحديده 
 المتدربات 

توعيــة النــساء   األهداف -4
 على الجندر 

تـــــــــــــدريب 
ــشرفات  المــــ
ــاض  علـــى ريـ

 األطفال 

يب تــــــــــــــدر
المـــــــشرفات 
ــاض   ــى ريـ علـ

 األطفال 

تحــسين اداء 
 الموظفين 

 متنوعة 

توعية حـوالي     االنجازات -5
 فتـــــــــاة 200

 وامرأة 

ــدريب   50تــــــ
ــل   ــة آــ مدربــ

 سنة 

ــدريب  100تـــــ
مــشرفة  آــل  

 سنة 

ــدريب االف  تـ
 الموظفات 

ــدد   ــل ع تأهي
 آبير للعمل 

   التقويم -6
  الجهة 

  
  المعايير 
  النتائج 

  نقاط القوة 
  تحديات 

اجـــة الـــى الح
  استمراره 

مقترحـــــــــات 
 تطويره 

  
  المشرفات 

  
فائدة الندوة     

  ايجابية 
  فوائده 

البيئـــــــــــــات 
  المتخلفة 

  
  قائمة 

توســـــــــــــيع 
 انتشاره 

  
آغاخـــان مـــع  

  المشرفات 
  فائدة الدورة  

  ايجابية 
  فوائد الدورة 

------  
  
  

  قائمة 
ــيع  توســــــــــ

 انتشاره 

  
المـــــــشرفات 
ــسة  ومؤســـــ

  آريم رضا 
  فائدة الدورة 

  دير جيد تق
  فوائد الدورة 

---------   
  

  قائمة 
توســـــــــــــيع 

 المشروع 

  
 ادارات 
  التدريب 

  
  
  
  

-------------
---   

  قائمة 
تحـــــــــسين 

 الدورات 

  
ــحاب  أصـــــــ

  المراآز 
  

  األرباح 
---------   

  
----------   

  
  قائمة 

ربطه بفرص  
 العمل 

  
  

  
  
  
  


