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 النسخة المختصرة

  

يعاني قطاع التعليم وحماية الطفل في الداخل السوري وفي بالد اللجوء من تحديات كبيرة جدًا 
بسبب عدم وضعه في قائمة األولويات التمويلية من قبل الجهات المانحة واعتباره خارج األساسيات 

في  المنقذة للحياة على الرغم من أن التعليم عامل أساسي في تأمين مستقبل األطفال والشباب 
سوريا باإلضافة إلى دوره الجوهري في بناء السالم في سوريا المستقبل، والتصدي لمخاطر تجنيد 
األطفال، وعمالة األطفال، والزواج المبكر. من خالل المناقشات الخصوصية لكل منطقة المناطق  

حتياجات  الجغرافية ) احتياجات السكان شمال شرق سوريا ، احتياجات السكان شمال غرب سوريا ، ا
الالجئين في األردن ، احتياجات الالجئين في العراق ، احتياجات الالجئين في لبنان ، احتياجات  
الالجئين في تركيا ودول أوروبا ( إال أن الواضح أيضا أن هذه الحاجات الملّحة تعكس ضرورة  

يع المخصصة التعليم وحماية الطفل في المشار   cross-cuttingاهتمام المانحين بتمويل وتضمين  
 لدعم السوريين في داخل وخارج سوريا.

 فيما يلي ملخص ألهم الرسائل التي توجهها منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذه المشاورات:

زيادة التخصيص الدعم المالي والتقني لبرامج التعليم وحماية الطفل لتحقيق زيادة في الوصول  .1
ن االعتبار خصوصية تنوع االحتياجات بحسب وتحسين في جودة التعليم، مع األخذ بعي 

المناطق الجغرافية. يشمل الدعم المالي دعم مشاريع زيادة الوصول إلى التعليم الرسمي وغير  
الرسمي عبر زيادة المدارس والمساحات التعليمة سواء في المخيمات ومناطق النزوح أو 

شمال العراق ولبنان ، و تحسين  تخصيص المدارس لالجئين السوريين في بلدان اللجوء السيما  
جودة التعليم من خالل بناء قدرات المعلمين وتحسين البنى التحتية لإلنترنت للسماح بالتعليم  
عن بعد كاستجابة وقائية لفيروس كورونا ، باإلضافة إلى تضمين برامج الدعم المشروط بالتعليم 

conditional funding  م أبنائهم. لدعم قدرة األهالي على مواصلة تعلي 
حماية األطفال من كافة المخاطر التي تمنعهم من الوصول إلى التعليم في الداخل السوري  .2

وفي اللجوء ، ويتضمن ذلك الهجمات على المدارس والمنشآت التعليمية ، حماية األطفال من  
ية  االعتداءات النفسية االعتداءات الجنسية والجسدية ، وتطوير برامج الرعاية بالصحة النفس



لألطفال ومعالجة الصدمات ، وتعميم ثقافة حماية الطفل وتوفير نظم اإلحالة في كافة البرامج  
 اإلغاثية والتنموية.

أن تتضمن البرامج دعم كافة المراحل التعليمية بما فيها التعليم الجامعي والتعليم المهني المرتبط  .3
ل دعم التعليم الجامعي والمهني بسوق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى التعليم العالي من خال

في الداخل السوري ، وزيادة الوصول إلى المنح الجامعية في دول اللجوء. حيث أن كل من 
التعليم الجامعي والتعليم المهني هما الضمان لضمان المستقبل للشابات والشباب السوريين  

  negative coping mechanismsوالحيلولة دون االنجراف نحو آليات التكيف السلبية 
 كالتجنيد والزواج المبكر.

بذل الجهود لتأمين االعتراف بالتعليم المدرسي والجامعي المقدم لألطفال والشباب في المناطق   .4
خارج سيطرة النظام بدعم وإشراف من المنظمات األممية مثل اليونسيكو واليونسيف، وانتهاز  

اعتمادية للشهادات الدراسية من جهات   الفرصة في انتشار ثقافة التعليم عن بعد للحصول على
وذلك ألن غياب التعليم ذو االعتراف يعد من   -اعتراف دولية بدون الحاجة للتواجد الفيزيائي 

 أهم أسباب التسرب المدرسي.
الضغط من أجل توحيد مناهج التعليم المدرسي على كامل األراضي السورية كأساس في بناء  .5

وذلك من خالل تطوير مناهج مدرسية تسهم في بناء الهوية  السالم ألطفال سوريا المستقبل
 الوطنية السورية الموحّدة وتحترم خصوصية وتنوع ثقافة الشعب السوري.

إيالء اهتمام خاص بتضمين ذوي االحتياجات الخاصة في كافة النقاط السابقة ، يتضمن ذلك  .6
 تقييم االحتياجات وتطوير وتنفيذ البرامج وتخصيص الدعم.
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