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مقدمة
يـعانـي األطـفال فـي سـوريـا مـن ظـروف صـعبة ومـتدهـورة مـن الـنواحـي اإلنـسانـية نـتيجة الـنزاع املسـلح 
الـــقائـــم فـــي ســـوريـــا، والـــذي مـــر عـــليه ســـنوات دون تـــغيير.فـــالـــظروف الـــتي يـــتعرض لـــها املـــدنـــيون فـــي 
ســـوريـــا يـــخضع لـــها الـــطالب أيـــضا، حـــيث قُــــتل الـــكثيرون مـــنهم وأصـــيب آخـــرون مـــع تـــحّول بـــلداتـــهم 
ومـــدنـــهم إلـــى مـــناطـــق حـــرب، وتـــعرضـــوا النـــتهاكـــات جـــسيمة، وخـــضعوا لـــظروف الإنـــسانـــية، ســـواء مـــن 
خـالل االعـتقال، أو الـتعذيـب أو االحـتجاز مـن الـحكومـة الـسوريـة والجـماعـات املسـلحة، وصـورا أخـرى 

من االنتهاكات.

وأفــادت وزارة الــتعليم الــسوريــة بــأن 2362 مــدرســة فــي ســوريــا (أكــثر مــن 10 بــاملــائــة مــن إجــمالــي 
مـدارس سـوريـا الـبالـغ تـقريـباً 22 ألـف مـدرسـة) تـضررت أو نُهـبت، فـي حـني يجـري اسـتخدام 1468 
مدرسة كنقاط إقامة للنازحني داخلياً، االمر الذي أثر على املسيرة التعليمية إضافة ألسباب أخرى

وقــد ارتــكبت الــقوات الــسوريــة الــتابــعة لــلدولــة انــتهاكــات فــادحــة وواســعة الــنطاق لــحقوق اإلنــسان ضــد 
الـسكان املـدنـيني بـشكل عـام، غـير أنـها قـامـت أيـضاً بـتبني سـياسـات ومـمارسـات اسـتهدفـت الـطالب 

ومدارسهم، األمر الذي جعلهم في دوائر الخوف بعد سقوط ضحايا بني الطلبة.
وفـي مـناطـق الـقتال أيـضا ارتـكبت الـقوات املسـلحة الـسوريـة خـروقـات واضـحة لـقوانـني الحـرب مـرارا، 
إذ شـنت هجـمات بـريـة وغـارات جـويـة عـلى مـدارس لـم تـكن تُسـتخدم فـي أغـراض عـسكريـة، ودون أي 

مبررات لذلك.

كـما نشـرت قـوات وجـماعـات مسـلحة مـوالـية لـلحكومـة فـي املـدارس، فـعرّضـت الـطالب للخـطر وحـرمـتهم 
مــن حــقهم فــي الــتعليم. ولــقد أســهمت جــماعــات املــعارضــة املســلحة فــي الخــطر الــالحــق بــالــطالب إذ 

نشرت قواتها في مدارس تجري الدراسة بها أو بالقرب منها أيضا.
وتـــقدر مـــنظمة األمـــم املتحـــدة لـــلطفولـــة (يـــونـــيسيف) عـــدد األطـــفال املحـــرومـــني مـــن الـــتعليم فـــي ســـوريـــا 

خالل عشر سنوات من الحرب، بأكثر من ثالثة ماليني طفل، حوالي 40% منهم من الفتيات.

ويـعانـي نـظام الـتعليم فـي سـوريـا مـن إرهـاق كـبير، ونـقص فـي الـتمويـل، وهـو نـظام مجـزئ وغـير قـادر 
عـلى تـوفـير خـدمـات آمـنة وعـادلـة ومسـتدامـة ملـاليـني األطـفال. ووثـقت األمـم املتحـدة مـا يـزيـد عـن 700 
هـجوم عـلى مـنشآت الـتعليم واملـوظـفني والـطلبة فـي سـوريـا. ويـوثّـق هـذا الـتقريـر املـمارسـات الـتي تهـدد 

حياة الطالب واملعلمني ومسؤولي املدارس ويستعرض بيئة التعلم والتعليم في ظل املخاطر.
ويسـتعرض املـحور األول مـن الـتقريـر واقـع الـتعليم فـي سـوريـا فـي ظـل عـدم تـمكن مـاليـني مـن الـطلبة 
مــــن الــــوصــــول ملــــقاعــــد الــــدراســــة، ويــــتناول الــــجهود والــــبرامــــج الــــدولــــية إلنــــقاذ قــــطاع الــــتعليم، فــــي ظــــل 

املخاوف املتزايدة، وعدم توفر اإلمكانات الكافية لتغطية حاجات الطلبة. 
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وفــــي املــــحور الــــثانــــي/ يســــتعرض الــــتقريــــر أبــــرز التحــــديــــات الــــتي واجهــــت وتــــواجــــه الــــتعليم فــــي ظــــل 
استمرار استهداف املدارس والطلبة واملدرسني، ووقف صرف الرواتب، وصعوبة وصول املساعدات. 

وفــي املــحور الــثالــث/ يــقدم الــتقريــر عــرضــا مــوجــزا حــول صــور وأنــماط االنــتهاكــات الــتي يــتعرض لــها 
قـطاع الـتعليم والـتي شـكلت انـتهاكـات خـطيرة مسـت بـحياة الـطلبة واملـدرسـيني وهـددت بـوقـف املـسار 

التعليمي أو الحد من أنشطته.

وفــي املــحور الــرابــع/ يــقدم الــتقريــر شــهادات حــية ملــا يــتعرض لــه الــقطاع الــتعليمي بــشكل عــام حــول 
حقيقة االستهداف للمدارس والطلبة واملدرسني االمر الذي أوقع عشرات بل مئات الضحايا.

ويختم التقرير بجملة من النتائج أبرزها:

قـامـت الـطائـرات املـقاتـلة الـنظامـية واملـروحـيات بـإسـقاط قـنابـل مـنها مـا يـبدو أنـها قـنابـل بـدائـية •
تــــدعــــى "بــــرامــــيل متفجــــرة" وأســــلحة حــــارقــــة عــــلى بــــنايــــات مــــدارس، مــــما ألــــحق بــــها أضــــراراً 

جسيمة.

ويقدم التقرير جملة من التوصيات أبرزها:

فـي حـال اسـتخدام مـدارس ألغـراض عـسكريـة، يـجب أن تـعمل الـوحـدات الـعسكريـة بـالـتعاون •
مـع السـلطات املـدنـية عـلى ضـمان نـقل األطـفال فـوراً وكـفالـة قـدرتـهم عـلى اسـتمرار الـتعليم فـي 

موقع منفصل وآمن.

املحور األول: واقع التعليم في سوريا:
ثـلث أطـفال الحـرب فـي سـوريـا بـاتـوا يـواجـهون خـطر الـتحول إلـى جـيل أمّــي أو فـي أحـسن تـقديـر مـن 
 ”UNICEF“ غــير املــتعلمني الــذيــن فــقط يــعرفــون مــبادئ الــقراءة والــكتابــة، وبحســب تــقديــرات مــنظمة
فــإن مــا يــقارب 3 مــليون طــفل ســوري غــير مسجــلني فــي املــدارس فــي ســوريــا ودول الــجوار، فــي حــني 

تمّكن نحو 4.9 مليون طفل من مواصلة تعليمهم رغم الحرب والعنف والنزوح املستمر في البالد.
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الــيوم وبــعد هــدوء األحــوال نســبياً أصــبح حــصول األطــفال عــلى الــتعليم أمــراً مــهماً يحــرص األهــالــي 
عـــليه لـــتعويـــض أوالدهـــم مـــا فـــاتـــهم مـــن دراســـة فـــي الـــسنوات املـــاضـــية، مـــنهم مـــن اعـــتمد عـــلى الـــخيام 
التعليمية كبديل عن املدارس، ومنهم من يلجأ أطفاله إلى العمل ليالً والذهاب إلى املدرسة صباحاً.

الجهود الدولية إلنقاذ قطاع التعليم.

مــــنذ عــــام 2015، أطــــلقت مــــنظمة الــــيونــــيسيف بــــالــــتعاون مــــع وزارة الــــتربــــية مــــنهاج الــــفئة “ب”، الــــذي 
يســـتهدف األطـــفال الـــذيـــن تـــتراوح أعـــمارهـــم بـــني 8-15 ســـنة ولـــم يســـبق لـــهم االلـــتحاق بـــاملـــدرســـة أو 

األطفال الذين يتم إعادتهم إلى املدارس بعد التسرّب ملّدة عام على األقل.
ويـــــعتمد املـــــنهاج عـــــلى تـــــكثيف مـــــنهاج ســـــنة دراســـــيّة كـــــامـــــلة بـــــفصل دراســـــي واحـــــد، وذلـــــك بـــــاخـــــتيار 
املــعلومــات األســاســية الــتي يــجب عــلى الــتلميذ تــعّلمها لــيتمّكن مــن مــتابــعة دراســته، ويــضم 28 كــتابــاً 
ضـمن 4 مسـتويـات تـعّوض مـدة التسـرب املـدرسـي عـامـني بـعام، ويـحتوي عـلى املـواد الـدراسـية ذاتـها 
فــي املــدرســة الــنظامــية، لــكنها مــكثفة ومــضغوطــة كــالــريــاضــيات والــعربــي واإلنــكليزي والــعلوم، إضــافــةً 

إلى املواد الترفيهية وجلسات دعم نفسي وعالجي.

عدد املدارس ال يكفي حاجة الطالب
وعـــلى الـــرّغـــم مـــن جـــهود املـــنظمات اإلنـــسانـــية الـــعامـــلة فـــي ســـوريـــا بـــالـــتعاون مـــع الـــحكومـــة الـــسوريـــة 
لتحســــني عــــملية الــــتعليم إال أّن عــــدد املــــدارس الــــتي تســــتقبل الــــطالب واملــــدارس الــــتي تــــّم تــــرمــــيمها ال 
يـــكفي لـــلعدد الـــكبير مـــن الـــطالب، وبحســـب مـــنظمة الـــيونـــيسف فـــإن مـــدرســـة مـــن بـــني كـــل 3 مـــدارس 

تقريباً خارج الخدمة.
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وتــضّم مــعظم املــدارس الــحكومــية الــعامــلة فــي مــختلف أنــحاء ســوريــا أعــداداً كــبيرة جــداً مــن الــطالب، 
وتـــعمل الـــعديـــد مـــنها بـــدوامـــني األول مـــن الـــسابـــعة والـــنصف صـــباحـــاً حـــتى الـــحاديـــة عشـــر ونـــصف، 

والدوام الثاني من الثانية عشر إال ربع حتى الثالثة والنصف.

تعاطي األهالي مع البرامج التعليمية
يحــرص مــعظم الــسوريــني الــذيــن نــزحــوا إلــى املــخيمات الــتي تــقع خــارج مــناطــق نــفوذ الــدولــة الــسوريــة 
فـــي الـــداخـــل الـــسوري أو فـــي الـــدول املـــجاورة، عـــلى إرســـال أطـــفالـــهم إلـــى املـــدارس حـــتى لـــو كـــانـــت 
خـــيامـــاً لـــيخففوا بـــذلـــك مـــن حجـــم الـــخسائـــر الـــفظيعة الـــتي تســـببت بـــها الحـــرب، رغـــم مـــا تـــعانـــيه هـــذه 
املــراكــز الــتعليمية مــن الــكثير مــن الــصعوبــات والــعوائــق نــتيجة قــلة الــدعــم املــادي وصــعوبــة املــواصــالت 

للتالميذ واملعلمني لكن األمل بإرادة هؤالء األطفال ستنتصر على أسوء الظروف في سوريا.
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3 ماليني طفل ال يذهبون للمدارس
قـــبل الحـــرب كـــان جـــميع األطـــفال فـــي ســـوريـــا تـــقريـــباً مسجـــلني فـــي املـــدارس االبـــتدائـــية وكـــانـــت نســـبة 
الــــتعليم 95% لــــألعــــمار مــــا بــــني 15 حــــتى 24 عــــامــــاً، أمــــا بــــعد مــــرور 7 ســــنوات عــــلى الحــــرب سجــــل 
تســرب نــحو 3 مــاليــني طــفل عــن املــدارس، وأضــحت ســوريــا فــي املــرتــبة األولــى فــي أقــل نســبة تــسجيل 

في املدارس عامليّاً.

املحور الثاني: التحديات التي تواجه التعليم في سوريا
شـــكل الـــتعليم وفـــتح املـــدارس أحـــد أهـــم أولـــويـــات املـــجتمعات املحـــلية واملـــدنـــية، لـــكن الحـــرب الـــتدمـــيريـــة 
الـــتي يـــشنها نـــظام الـــرئـــيس بـــشار األســـد، والـــطيران الحـــربـــي الـــروســـي عـــلى ســـوريـــا، كـــانـــت كـــفيلة 

بإفشال كّل تلك الجهود الفرديّة والجماعيّة؛ فأول ما تم قصفه واستهدافه من قبلهما هو املدارس.

الكلفة البشرية
بـــعد مـــرور عشـــر ســـنوات عـــلى الحـــرب فـــأن 388 ألـــف شـــخص عـــلى األقـــل قـــتلوا مـــنذ انـــدالع األزمـــة 
الــسوريــة، والــتي بــدأت بــاحــتجاجــات ســلمية ضــد الــنظام، ســرعــان مــا قــمعتها الســلطات بــالــقوة، وأن 
100 ألـف شـخص تـقريـبا قـضوا جـراء الـتعذيـب خـالل اعـتقالـهم فـي سـجون الـنظام بـعضهم كـانـوا مـن 

الطلبة واملدرسني، في حني ما يزال 100 ألف آخرون رهن االعتقال وفق تقارير حقوقية.
وبحســب تــقديــرات حــقوقــية، يــوجــد مــا يــقارب 200 ألــف ســوري فــي عــداد املــفقوديــن جــزء مــنهم طــلبة 

ومدرسني ألنهم ضمن املدنيني الذين يخضعون لنفس االنتهاكات.
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 وفـــر قـــرابـــة 5.6 مـــاليـــني خـــارج ديـــارهـــم، مـــعظمهم إلـــى دول الـــجوار ال ســـيما تـــركـــيا ولـــبنان واألردن، 
ثـــلثهم تـــقريـــبا مـــن األطـــفال مـــن الـــطلبة وهـــم مـــن عـــمر 11 ومـــا دون، ووفـــقا لـــإلحـــصاءات املـــتوفـــرة لـــدى 
مجــــلس جــــنيف لــــلحقوق والحــــريــــات، فــــان 6.7 مــــاليــــني فــــروا مــــن مــــنازلــــهم عــــلى وقــــع الحــــرب، ويــــعيش 
كــثيرون مــنهم فــي مــخيمات تــفتقر ملــقومــات الــعيش الــضروري األمــر الــذي مــنع األهــالــي مــن إمــكانــية 
تــمكني ابــناءهــم مــن مــواصــلة الــدراســة، وقــد أصــبح أكــثر مــن 2.4 مــليون طــفل ســوري خــارج الــنظام 
الــتعليمي، وتــقول األمــم املتحــدة وتــقاريــر خــاصــة للمجــلس أن مــا يــقارب مــليونــي ســوري يــعيشون فــي 
فـقر مـدقـع، وأن 12.4 مـليون شـخص داخـل سـوريـا يـكافـحون إليـجاد طـعام يسـد رمـقهم كـل يـوم، وفـق 
بــرنــامــج األغــذيــة الــعاملــي، األمــر الــذي يــجعل إمــكانــية انخــراط الــطلبة فــي املــسيرة الــتعليمية صــعبا بــل 

أمرا مستحيالت في ظل هذه الصعوبات والتحديات.

استهداف وقصف املدارس 
أصــبح الــذهــاب إلــى املــدرســة مــجازفــة بــاألرواح ومــخاطــرة كــبرى، وأدى ذلــك إلــى تــراجــع األهــالــي عــن 
إرســال أبــنائــهم إلــى املــدارس خــوفــا عــلى حــياتــهم، مــما أدى إلــى مــوجــات نــزوح مــتكررة، ولــعل أقــرب 
شــاهــد عــلى هــذا املــوضــوع، مجــزرة مــدرســة "حــاس" األخــيرة بــحق األطــفال، الــتي كــانــت كــفيلة بــأن 

تمنع معظم األهالي من إرسال أبنائهم إلى املدرسة.
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وهــــــنا تجــــــدر اإلشــــــارة، إلــــــى أن اســــــتهداف طــــــيران الــــــنظام والــــــطيران الحــــــربــــــي الــــــروســــــي لــــــلمدارس 
واملـساجـد ومـخيمات الـالجـئني، كـان هـدفـه األسـاسـي دفـع الـسكان لـلنزوح إلـى دول الـجوار مـن أجـل 
تــشكيل وضــع ضــاغــط عــليها وعــلى املــجتمع الــدولــي، مــما يــجبر الــسوريــني عــلى قــبول شــروط الحــل/ 

االستسالم التي يفرضها الروس.
وقف الدعم وتخلي املانحني.

�

تـــزامـــنا مـــع مـــوجـــة الـــنزوح الـــكبيرة فـــي إدلـــب ومـــدن أخـــرى، وخـــروج عشـــرات املـــدراس عـــن الخـــدمـــة، 
وحـاجـة الـطالب الـسوريـني فـي املـحافـظة ومـحيطها وفـي املـحافـظات األخـرى، إلـى املـزيـد مـن املـدارس 
والــدعــم الســتمرار عــملها، أعــلنت الــجهات املــانــحة ملــديــريــات الــتربــية فــي مــناطــق إدلــب وأريــاف حــلب 
الـقريـبة مـنها ومـناطـق أخـرى، إيـقاف دعـمها املـادي لـتلك املـؤسـسات، مـا يهـدد إمـكانـية اسـتمرار مـئات 

املدراس عن العمل، ويترك آالف املُدرسني في تلك املناطق بال أي رواتب.

ووفـق بـيان أصـدره فـريـق "مـنسقو اسـتجابـة سـوريـا"، فـإّن تجـميد الـدعـم يهـدد بحـرمـان أكـثر مـن 350 
ألــف طــالــب فــي شــمال غــرب ســوريــا مــن االســتمرار بــالــعملية الــتعليمية، كــما ســيوقــف أكــثر مــن 840 

مدرسة ضمن مراحل التعليم املختلفة عن العمل.
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إيقاف رواتب املدرسني
وحســـب دائـــرة اإلعـــالم فـــي مـــديـــريـــة الـــتربـــية بـــإدلـــب، فـــإّن مـــنحة املـــفوضـــية األوربـــية املـــقدمـــة ملـــديـــريـــات 
الــــتربــــية فــــي املــــناطــــق الــــخارجــــة عــــن ســــيطرة نــــظام األســــد، فــــي شــــمال غــــرب ســــوريــــا، عــــبر مــــنظمة 
"كــومــنكس" تــوقــفت بــشكل كــامــل مــع بــدايــة املــوســم الــحالــي، والــتي كــانــت تــغطي 65% مــن مجــموع 

الدعم املقدم ملديريات التربية.

وقــد كــانــت مــنظمة "كــومــنكس" تــوقــع عــقودا ســنويــة ملــدة تــسعة أشهــر لــتلبية حــاجــات املــدراس، ودفــع 
رواتـب املـدرسـني، لـكنها أبـلغتهم بـتوقـف الـدعـم وعـدم تجـديـد الـعقود دون إبـداء األسـباب، مـما قـد يـؤدي 
لحــرمــان أكــثر مــن 7000 مُـــدرس مــن رواتــبهم، فــي حــال عــدم إيــجاد داعــم بــديــل، ومــن تــأمــني الــكلفة 

التشغيلية لعشرات املدراس في املحافظة.
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قلة املدارس وعدم كفاية الكتب
يــشير املــسؤولــون فــي هــيئات الــتعليم أّن وضــع الــعام الــدراســي الــذي انــطلق فــي 21 ســبتمبر/ أيــلول 
املـاضـي سيئ لـلغايـة فـي ظـل تـوقـف الـدعـم، وازدحـام املـدارس بـشكل كـبير، وعـدم تـأمـني كـتب دراسـية 
وقـــرطـــاســـية لـــلطالب حـــتى اآلن، واســـتمرار بـــعض الـــنازحـــني بـــالـــسكن فـــي املـــدارس نـــظرا لـــعدم تـــوفـــر 

أماكن بديلة.

الـــواقـــع الـــقاســـي الـــذي تـــعيشه مـــدارس إدلـــب، ال يـــتوقـــف عـــلى تـــلك الـــصعوبـــات فحســـب؛ حـــيث يـــفتقد 
آالف الـطالب الـنازحـني ملـقاعـد الـدراسـة مـع تشـردهـم فـي مـخيمات عـشوائـية، أو فـي بـساتـني نـائـية ال 

تصل إليها ألواح الطباشير وال أقالم املعلمني.

وال تــزال مــئات األســر حــتى اآلن تــسكن فــي الــبساتــني وبــني األشــجار، كــما أّن بــعض املــناطــق كــانــت 
تـفتقد بـاألصـل لـلمدارس، ويـلجأ طـالبـها لـلذهـاب إلـى الـقرى املـجاورة، هـؤالء األطـفال لـم يسـتطيعوا أن 

يبدؤوا عامهم الدراسي بعد.
وتـفتقر مـدارس الـشمال هـذا الـعام، كـما األعـوام الـسابـقة إلـى الـبنية الـتحتية املـناسـبة فـي ظـل تـصّدع 
بـعضها، وتهـّدمـها جـراء الـقصف، ونـقص املـقاعـد والـوسـائـل الـتعليمية، ووسـائـل الـتدفـئة، فـي حـني أن 

بعضها أقيم في خيم أو في أبنية غير مناسبة.
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وحـذر املجـلس مـن مـخاطـر عـدم تـمكن مـاليـني األطـفال مـن الـذهـاب إلـى مـدارسـهم فـي كـامـل األراضـي 
الــسوريــة، فــي ظــل نــقل املــدارس وتــعرض املــدرس املــوجــودة لــلقصف املــتواصــل واســتمرار اســتهداف 

الطلبة واملدرسني.

العشوائية وفقدان املرجعية
يـرى الـخبراء األخـصائـيون أن سـبب تـراجـع الـتعليم فـي زمـن الحـرب يـرجـع إلـى أن املـدارس الـتي تـم 
فـتحها وإعـادة تـأهـيلها لـم تـرتـِق للمسـتوى املـطلوب، إضـافـة لـعدم الـتزام األهـالـي بـإرسـال أبـنائـهم إلـى 
املـدرسـة، نـتيجة لـلقصف والـنزوح وهجـرة مـعظم املـعّلمني وتـهميش الـجيّد مـنهم، ووصـول أنـاس لـيسوا 

أكفّاء استلموا زمام املبادرة في العملية التعليمية وعسكرة التعليم أحياناً ضمن أجندات معيّنة.

كـما أن تـفاوت املـرتـبات وأجـور الـعامـلني بـني املـدارس الـتابـعة لـلمنظمات الـدولـية وبـني املـدارس الـتابـعة 
لـوزارة الـتربـية والـتعليم الحـرّة، شـكل سـببا إضـافـيا فـي هـذا الـتراجـع، فـفي الـوقـت الـذي كـان يـتقاضـى 
فــيه املــعلمون فــي مــدارس املــنظمات الــدولــية راتــبا يــتراوح بــني 300- 400 دوالر، كــان راتــب املــدرس 
فــــي وزارة الــــتعليم الحــــرّة الــــتابــــعة لــــلحكومــــة املــــؤقّـــــتة، ال يــــتجاوز 80 دوالرا، وربّــــما أقــــّل، وربّــــما كــــان 

تطوعيا مّجانا في غالب األحيان.

نقص الكفاءات والخبرات
الـــرئـــيس الـــسابـــق لـــلحكومـــة الـــسوريـــة املـــؤقـــتة، جـــواد أبـــو حـــطب، أكـــد عـــلى أهـــمية دعـــم مـــلف الـــتعليم 
األسـاسـي والـجامـعي فـي املـناطـق املحـررة، مـوضـحا أن كـافـة املـؤسـسات الـتعليمية لـديـها نـقص كـبير 

بالكفاءات والخبرات.
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وأشـار أبـو حـطب إلـى الـحاجـة الـهامـة حـالـيا لـلمدرسـني وأصـحاب الـخبرات لـرفـد املـؤسـسات الـتعليمية 
التي تعاني من النقص، وبنّي أن بعض املواد في كلية الطب بجامعة حلب الحرة، يتم تدريسها عبر 

التواصل الالسلكي من عدة بلدان من بينها الواليات املتحدة األمريكية.

مـما ال شـك فـيه أن مسـتقبل سـوريـا، مـرتـبط بـشكل كـامـل بـنجاح عـملية الـتربـية والـتعليم، الـتي مـا تـزال 
تشكل التحدي األكبر أمام السوريني بالدرجة األولى.

كــما أن املــسؤولــية األخــالقــية تــقع بــدرجــة كــبيرة عــلى عــاتــق الــدول الــتي تــسعى لــتأســيس نــفوذهــا عــلى 
األراضـــي الـــسوريـــة، وكـــذلـــك املـــجتمع الـــدولـــي، الـــذي مـــا زال يـــتفرج عـــلى األزمـــة الـــسوريـــة مـــنذ تـــسع 
سنوات دون جهود تذكر إليجاد حل لها، هو اآلخر شريك في املسألة وال يعفى من هذه املسؤولية.

�

املحور الثالث: صور وأنماط االنتهاكات
ســـــاهـــــمت عـــــدة عـــــوامـــــل فـــــي بـــــقاء االف األطـــــفال خـــــارج قـــــطاع الـــــتعليم، وكـــــان ذلـــــك بســـــبب جـــــسامـــــة 
االنــــتهاكــــات الخــــطيرة الــــتي تســــتهدف املــــدارس والــــطالب، والــــتي جــــاءت نــــتيجة الحــــرب عــــلى ســــوريــــا 
واســتهداف املــدنــيني والــعسكريــني عــلى الــسواء، فــي ظــل عــدم تــوفــر مــناطــق أمــنة لــلمدنــيني واســتمرار 
قــــــصف املــــــنشآت الــــــتعليمية وتــــــعريــــــض حــــــياة األطــــــفال للخــــــطر املــــــباشــــــر ويــــــمكن اجــــــمال أبــــــرز هــــــذه 

االنتهاكات:

قـصف املـدارس مـن قـبل األطـراف املـختلفة سـواء الـقوات الـروسـية أو الـجيش الـسوري وغـيرهـا مـن 1.
الجماعات املسلحة.
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منع االغاثات الطارئة التي تقدمها الجهات الدولية لقطاع التعليم.2.

تعريض حياة الطلبة للخطر وقصف بعضهم أثناء التحرك باتجاه املدارس أو أثناء التواجد.3.

عدم السماح للجهات الحقوقية الدولية من االطالع على حقيقة ما يتعرض له املدارس والطلبة.4.

قصف املواد االغاثية واملساعدات الخاصة باملدارس والطلبة.5.

عدم السماح بإنشاء مدارس جديدة وعدم توفير مناطق أمنة للطلبة بعيدا عن القصف.6.

محاولة التغطية على الجرائم بحق الطلبة وعدم الكشف عن بعضها.7.

استخدام املنشآت التعليمية ألغراض عسكرية وتحويلها ملواقع وثكنات.8.

اختطاف بعض الطلبة واملعلمني وتعريضهم للتعذيب واالحتجاز أو االخفاء القسري.9.

�

ووثــقت األمــم املتحــدة مــا يــزيــد عــلى 700 هــجوم عــلى مــنشآت الــتعليم واملــوظــفني فــي ســوريــا مــنذ بــدء 
التحقق من االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال، 52 هجوًما منها العام املاضي.

ويــرى مجــلس جــنيف: بــأنــه مــن الــضروري اتــخاذ خــطوات عــاجــلة مــن الــحكومــة الــسوريــة، واملــعارضــة 
املســـلحة، والـــهيئات الـــحكومـــية الـــدولـــية، والـــحكومـــات األجـــنبية، لـــلتصدي النـــتهاكـــات حـــقوق اإلنـــسان، 
واملخالفات الجسيمة ملبادئ القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني في سياق النزاع السوري.

عـلى أن يـتضمن ذلـك وقـف كـل صـور االنـتهاكـات واملـمارسـات الـعدائـية والـالإنـسانـية ومـنها: االعـتقال 
الـــــتعسفي، والـــــتعذيـــــب، واالخـــــتفاء القســـــري فـــــي مـــــراكـــــز االعـــــتقال الـــــسوريـــــة، واســـــتهداف املـــــدارس، 
وتـعريـض الـطلبة واملـدرسـني للخـطر، واسـتخدام املـنشأت الـتعليمية لـثكنات عـسكريـة، إال أنـه وعـلى رغـم 
مــن ذلــك إلــى جــانــب كــل املــناشــدات واملــطالــبات الــحقوقــية الــدولــية فــإن االنــتهاكــات لــم تــتوقــف مخــلفة 

االف الضحايا من األبرياء سواء كانوا طلبة أو مدرسني.
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املحور الرابع: شهادات حية على االنتهاكات
تـنوعـت االنـتهاكـات بـحق الـعملية الـتعليمية والـتي اسـتهدفـت املـدارس والـطلبة واملـدرسـني واملـساعـدات 
واملـؤسـسات الـتي تـدعـم الـتعليم فـي سـوريـا وقـد نـجح مجـلس جـنيف لـلحقوق والحـريـات فـي جـمع عـدد 

من الشهادات الحية على هذه االنتهاكات:

  "عــالء صــبي" يــبلغ مــن الــعمر 16 عــامــاً مــن تــلكلخ، قــال : إن قــوات األمــن الــسوريــة احتجــزتــه ملــدة 
ثــمانــية أشهــر بــعد أن شــارك فــي مــظاهــرة وقــرأ فــيها أبــيات شــعر ســياســي، وأنــه تــم اإلفــراج عــنه بــعد 

أن قدم والده رشوة لحارس في السجن قدرها 25 ألف ليرة سورية (436 دوالراً).

"حـسام" الـبالـغ مـن الـعمر 13 عـامـاً، أفـاد أن قـوات األمـن احتجـزتـه مـع قـريـب لـه، يـبلغ مـن الـعمر 13 
عــامــاً وعــذبــوه ثــالثــة أيــام فــي فــرع لــألمــن الــعسكري يــقع عــلى بُــعد 45 دقــيقة بــالــسيارة مــن تــلكلخ فــي 

أوقات كثيرة كانوا يفتحون باب الزنزانة ويضربوننا، وقالوا لنا: يا خنازير، تريدون حرية؟

"مــــروان" مــــن حــــي اإلنــــشاءات فــــي حــــمص وأحــــد ســــكان حــــمص اآلخــــريــــن قــــال: إن الــــجيش هــــاجــــم 
مـدرسـة بـاحـثة الـباديـة فـي شـارع الـبرازيـل، وأن قـوات الـجيش حـولـت املـدرسـة إلـى مـركـز احـتجاز، قـال 
نشـطاء آخـرون أن الـجيش حـّول مـدرسـة الـبعث االبـتدائـية فـي جـبر، حـي آخـر مـن أحـياء حـمص، إلـى 

قاعدة عسكرية ومركز احتجاز.

"أحـــمد"، الـــبالـــغ مـــن الـــعمر 17 عـــامـــاً، مـــن بـــانـــياس، قـــال لـــفريـــق مجـــلس جـــنيف لـــلحقوق والحـــريـــات؛ 
ذهـــبت إلـــى املـــدرســـة 15 يـــومـــاً فـــقط ومـــن ثـــم تـــوقـــفت عـــن الـــذهـــاب، ألن الـــوضـــع خـــطير، فـــهناك حـــظر 

تجوال، فال يمكنني الخروج من البيت، وال حتى أثناء النهار.

 املحور الخامس: النتائج والتوصيات
أوال: النتائج 

ثــلث أطــفال الحــرب فــي ســوريــا بــاتــوا يــواجــهون خــطر الــتحول إلــى جــيل أمّـــي أو فــي أحــسن 1.
تقدير من غير املتعلمني الذين فقط يعرفون مبادئ القراءة والكتابة.

وثـقت األمـم املتحـدة مـا يـزيـد عـلى 700 هـجوم عـلى مـنشآت الـتعليم واملـوظـفني فـي سـوريـا مـنذ 2.
بدء التحقق من االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال.

ارتــــكبت حــــكومــــة الــــرئــــيس بــــشار األســــد انــــتهاكــــات مــــوســــعة لــــحقوق اإلنــــسان ضــــد الــــسكان 3.
املــدنــيني بــشكل عــام. غــير أنــها قــامــت أيــضاً بــتبني ســياســات ومــمارســات اســتهدفــت الــطالب 

ومدارسهم.
ارتـــكبت الـــقوات املســـلحة الـــسوريـــة خـــروقـــات واضـــحة لـــقوانـــني الحـــرب إذ شـــنت هجـــمات بـــريـــة 4.

وغارات جوية على مدارس لم تكن تُستخدم في أغراض عسكرية. كما نشرت قوات  
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وجـماعـات مسـلحة مـوالـية لـلحكومـة فـي املـدارس، فـعرّضـت الـطالب للخـطر وحـرمـتهم مـن حـقهم 5.
في التعليم.

قــامــت الــقوات الــحكومــية والشــبيحة – وهــي جــماعــات مســلحة مــوالــية لــلحكومــة – بــاعــتداءات 6.
وأحـــــيانـــــاً بـــــإطـــــالق الـــــنار عـــــلى مـــــسيرات مـــــعارضـــــة لـــــلحكومـــــة نـــــظمها الـــــطالب بـــــنهايـــــة يـــــومـــــهم 

املدرسي، ودخلوا املدارس العتقال طلبة، واعتدوا أحيانا على الطلبة واملعلمني. 
قـــامـــت الـــطائـــرات املـــقاتـــلة الـــنظامـــية واملـــروحـــيات بـــإســـقاط قـــنابـــل – مـــنها مـــا يـــبدو أنـــها قـــنابـــل 7.

بــــدائــــية تــــدعــــى "بــــرامــــيل متفجــــرة" وأســــلحة محــــرقــــة – عــــلى بــــنايــــات مــــدارس، مــــما ألــــحق بــــها 
أضراراً جسيمة.

ثانيا: التوصيات
يــجب الــكف عــن اســتجواب الــطلبة فــي املــدارس وتــعريــضهم لــإلســاءة الــبدنــية، ســواء عــلى يــد 1.

املـعلمني أو أعـوان أمـن الـدولـة، بـشأن أفـكارهـم وأنشـطتهم أو أفـكار وأنشـطة أقـاربـهم. إن هـذا 
االســـتجواب يـــرقـــى ملســـتوى الـــتدخـــل غـــير الـــقانـــونـــي فـــي شـــأن األســـرة والـــخصوصـــية والـــرأي، 

ويخرق حقوق األطفال.

يـجب إحـالـة الـوضـع فـي سـوريـا إلـى املـحكمة الـجنائـية الـدولـية، الـتي تـعد املـحفل األكـثر قـدرة 2.
عــلى الــتحقيق واملــالحــقة الــقضائــية بــفعالــية ملــن يتحــملون أكــبر مــسؤولــية عــن جــرائــم الحــرب، 
ومـــنها الهجـــمات غـــير الـــقانـــونـــية عـــلى املـــدارس والجـــرائـــم الـــدولـــية الخـــطيرة األخـــرى الـــتي تـــم 

ارتكابها في سوريا.
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جـب دعـم جـهود األمـم املتحـدة لـتنسيق وتـقديـم املـساعـدات اإلنـسانـية إلـى جـميع مـن يـحتاجـون 3.
إلــــيها، بــــما فــــي ذلــــك املــــناطــــق الــــتي تــــخضع لــــسيطرة املــــعارضــــة. يــــجب أن تــــشمل مــــثل تــــلك 

املساعدات خططا لتوفير التعليم التعويضي والطارئ

. حــث الــحكومــات ومــوردي األســلحة عــلى وقــف بــيع وتــوفــير األســلحة لــلحكومــة الــسوريــة طــاملــا 4.
هـي مسـتمرة فـي ارتـكاب انـتهاكـات مـوسـعة ومـمنهجة لـقوانـني الحـرب، بـما فـي ذلـك هجـماتـها 

على املدارس.

اتــخاذ الخــطوات الــضروريــة لــتأمــني حــق األطــفال فــي الــتعليم، والــذي يــظل مــكفوال لــهم حــتى 5.
فـــــــــي حـــــــــاالت الـــــــــطوارئ، مـــــــــن خـــــــــالل دعـــــــــم املـــــــــدارس املـــــــــجتمعية واملـــــــــيدانـــــــــية الـــــــــتي تـــــــــغطّي 
االخـــتصاصـــات األســـاســـية لـــلتعليم األســـاســـي فـــي ســـوريـــا، والـــعمل بـــالـــتنسيق مـــع املـــجالـــس 

املدنية املحلية، وتوفير خدمات التعليم الطارئة ومواد التعليم التعويضي.

لــتوســع بــشكل كــبير فــي كــمية ووتــيرة املــساعــدات اإلنــسانــية الــعابــرة للحــدود عــن طــريــقة كــافــة 6.
الــجهات الــتي تســتطيع تــنفيذ عــمليات تــوصــيل تــلك املــساعــدات بــاعــتبارهــا الــوســيلة الــوحــيدة 
املـــمكنة ملـــواجـــهة الحـــرمـــان الشـــديـــد الـــذي يـــعانـــيه أولـــئك املـــوجـــوديـــن فـــي املـــناطـــق الـــخاضـــعة 

لسيطرة املعارضة.

يــجب أن تــتوقّـــف أطــراف الــّصراع عــن قــصف املــدارس واملســتشفيات ومــرافــق الــبنية الــتّحتيّة 7.
املدنيّة األخرى – فتلك أفعال مخالفة للقانون الّدولي قد ترقى ألن تعتبر جرائم حرب.
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