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عشر سنوات من الحرب في سوريا ،وأكثر من نصف األطفال ال يزالون محرومين من التعليم
بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم
صادر عن مهند هادي ،المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية ،وتيد شيبان ،المدير اإلقليمي
لليونيسف في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
عمان 24 ،كانون الثاني/يناير " -2021يواصل األطفال في سوريا دفع ثمن األزمة التي ستصل الى مرحلة مفصلية
قاتمة في آذار/مارس من هذا العام مع مرور عشر سنوات على اندالعها .يعاني جهاز التعليم في سوريا من اإلجهاد
الكبير ونقص التمويل والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة ومتساوية ومستدامة لماليين األطفال.
" في سوريا أكثر من  2.4مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة ،منهم  40في المائة تقريبًا من الفتيات .ومن المرجح أن
يكون العدد قد ارتفع خالل عام  2020نتيجة تأثير جائحة "كوفيد "19-التي أدت إلى تفاقم تعطل التعليم في سوريا .ال
يمكن استخدام واحدة من بين ثالث مدارس داخل سوريا بسبب تعرض المدارس للدمار أو الضرر أو ألنها تُستخدم
ألغراض عسكرية .أما األطفال القادرون على االلتحاق بالمدارس ،فيتعلمون في الغالب في صفوف دراسية مكتظة،
وفي مبان ال توفر ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة والتهوية.
"تؤكد األمم المتحدة وقوع حوالي  700هجمة على مرافق وطواقم التعليم في سوريا منذ بدء التحقق من االنتهاكات
الجسيمة ضد األطفال .أكدت األمم المتحدة على حدوث  52هجمة من هذا القبيل في العام الماضي.
"بينما تستمر الحرب ،يبقى التعليم هو المنارة لماليين األطفال .إنه حق علينا صونه وحمايته .ندعو أولئك الذين
يتقاتلون إلى االمتناع عن الهجمات على المرافق التعليمية وطواقم قطاع التعليم في جميع أنحاء سوريا.
"إننا نواصل تقديم الدعم من خالل شبكة واسعة من الشركاء ،لكن الموارد المالية آخذة في النفاد .ويعاني قطاع التعليم
من نقص مزمن في التمويل .اذ لم يتلق النداء المشترك الذي أطلقناه في العام الماضي من أجل التعليم سوى ثلث
المتطلبات األصلية .سوف يساهم تمويل التعليم المستدام وطويل األمد على سد الفجوة وإدماج األطفال في التعليم،
وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها إلعادة بناء بلدهم عندما يعود السالم إلى سوريا".
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