
 

 

 خلفية 

 لكل الناس باختالف أجناسهم وانتماءاتهم  التعليم    يتبوأ 
ً
 اساسيا

ً
ملا یحمله من أهمية  مكانة مرموقة في مجاالت الحياة ويعتبر حقا

 في تحصین املجتمع املدني السیما    إذ  واملجتمعية،  کبرى باعتباره أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية واالقتصادية
ً
 محوریا

ً
یعتبر عامال

 والشباب من األمراض املجتمعیة ومکافحة العنف والتطرف من خالل تحسین وغرس قیم التعایش واملواطنة،   شریحتي األطفال

   الحرب في سوريا الكثیر من الخسائر في األرواح البشرية والبنى التحتية وأعداد هائلة من   خلفت سنوات 
ً
النازحین واملشردين قسريا

 إلى ماليین الالجئین حول العالم، 
ً
 في الداخل السوري إضافة

 في املجتمع السوري وهم األطفال  هذه  رسمت  وقد  
ً
والنساء   والفتيات اليافعاتالحرب آثارها الدموية على الفئات األكثر هشاشة

لهم كافة  التي تضمنها  األساسية  أبعدتهم ظروف هذه الحرب عن حقوقهم  الحرب حيث  األكبر خالل هذه  الفاتورة  الذين دفعوا 

املواثيق واملعاهدات اإلنسانية سواًء في ظروف الحرب أو السالم، وظهر انتشار زواج القاصرات وخروجهن من مقاعد الدراسة إلى  

ون ، في جانب آخر آلثار الحرب نجد الذكور من األطفال وقد خرجوا من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل  مستقبل مجهول وغیر مضم

 وممارسة أعمال ومهن ال تتوافق مع مرحلتهم العمرية أو قوتهم البدنية وهذا جانب آخر من الظلم االجتماعي  
ً
في سن مبكرة جدا

 الذي وقع على األطفال السوريین في ظل الحرب.

كا التأثیر والتحكم ملوجاتوقد  في  األساسية  العوامل  التعليم والزال أحد  يتربع على رأس أهم األولويات النزوح واللجوء    ن  ومازال 

 ضائع.الجيل  الكارثة  مواجهة حتمية ملا أصبح  السوري في    املجتمعواالحتياجات سواء في الداخل السوري أو في بلدان اللجوء حتى بات  

 مقدمة

ونتيجة مسارات معقدة و متعددة ومتراكبة لالستجابة ما بین مسار االستجابة اإلنسانية والذي يعمل ضمن  وريا  فرضت الحرب في س

 آخر يهتم بالتنمية  
ً
معايیر العمل اإلنساني ويشرف عليه مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ووكالتها اإلنسانية ومسارا

ووكاالت التنمية والهيئات التابعة ملجموعة أصدقاء الشعب السوري، وبالرغم من تعقيدات ودعم االستقرار تدعمه وزارات حكومية  

يضاف إليه تعقيدات   ,  هذين املسارين السيما املرتبط بدعم االستقرار واختالف توجهات ورؤى الدول املهتمة في الشأن السوري 

الخدمة    تبيان مقدمي  تعدد  عن  ناهيك  املحلية  والسلطات  األرض  على  الحوكمة  وبنى  السيطرة  تربية حكومية  قوى  من مديرات 

منظمات املجتمع املدني غیر الحكومية والتي تصدرت لالستجابة  إلى    ةومجمعات تربوية  ومكاتب تربوية تتبع املجالس املحلية باإلضاف

طول أمد الكارثة وتفاقم االحتياجات اإلنسانية السيما خالل القصف ، إال إن  قطاع التعليمالحتياجات  بكافة مساراتها استجابة  

 بأكملها من حقها قطاع التعليم    تهجیر وتجاهل املجتمع الدولي لدعموال
ً
ساهم إلى حد كبیر في كارثة فعلية هددت وماتزال تهدد أجياال

األساس ي التعلم  متابع  كم حرم  في  من  الطالب  من  الجامعي  اآلالف  مبادرات الذي  ة تحصيلهم  من  بالرغم  األخر  هو  أهمل  لطاملا 

 أكاديمية سورية محلية إلعادة احياء جامعتي إدلب وحلب. 

  
ً
 للعمل املشترك وتكامل    السورية  األجيال   تجاه  الواجب  أداءينتظر الزمن واجماع املهتمین من منطلق    ال التعليم  ألن  ونظرا

ً
وتعزيزا

األولويات ومناصرة  الجهود  وتوحيد  املعلومات   دعت،  املسارات  إدارة  في  تهتم  سورية  مؤسسة  وباعتبارها  الدعم  تنسيق  وحدة 

جمعت املديريات التعليمية ومراكز األبحاث و منظمات ٢٠١٩  عام  من   الثاني  النصف  فيوالتنسيق لعدة لقاءات واجتماعات تمهيدية  

 بامللف  املهتمین  عمل   لتنسيق   صيغة  إيجاداملجتمع املدني الناشطة والفاعلة في قطاع التعليم حيث كرست هذه املشاوارات على  

األثر   ،واملعرفة  املعلومات   وتبادل   ،التعليمي املطروحة  كافة   وتغطية  ،  ومضاعفة  والنقاشات   ترا املشاو   توسيع  وتم   ، االحتياجات 



 

 

  ولضمان  ، الجهود  لتنسيق   مشتركة   كمساحة   تعليمية سورية   منصة  تشكيل   على   االتفاق   وحصل   ،املعنية   املنظمات   معظم   لتشمل 

 لها.  والقانوني باستضافتها وتقديم الدعم اللوجستي الدعم  تنسيق  وحدة تعهدت  استمرارها 

 تعريف املنصة التعليمية السورية

املنظمات والهيئات السورية املتخصصة والناشطة في قطاع التعليم لتنسيق  تجمع  مستقلة  مشتركة و سورية  -هي مساحة سورية  

ومناصرتها وتفادي االزدواجية بغية مضاعفة    يالجهود وتبادل املعلومات والخبرات والعمل على تحديد األولويات في القطاع التعليم

 األثر.

 رؤية املنصة التعليمية السورية

 ومستدامة وعادلة للجميع عملية تعليمية كفؤة 

 رسالة املنصة التعليمية السورية

 . والتنموي  االجتماعي  املستوى  على املطلوب  التأثیر إحداث  يضمن لقطاع التعليم بما  واملناصرة والحشد العمل  تنسيق

 أهداف املنصة التعليمية السورية 

دعم حقوق األطفال والفتيات    ,لتبادل املعلومات والخبرات  بین املنظمات الفاعلة في مجال التعليم  خلق مساحة عمل مشتركة   -

 وبذل كل ما يلزم لتمكينهم من رسم مستقبلهم املنهي وتحقيق أهدافهم 

 جودة واستدامة. تحديد األولويات واملساهمة في بناء استراتيجية مشتركة، شاملة، عادلة ومتزامنة تدعم عملية تعليمية ذات  -

 . بناء بنك معلومات للمؤسسات واملنظمات التعليمية -

 تعزيز قدرة قطاع التعليم على التناغم والتكامل بین مسار االستجابة اإلنسانية ومسارات العمل الداعمة للتنمية واالستقرار.  -

 . التعليم لتحسین أثر وجودة االستجابةواملنظمات الفاعلة في مجال لألفراد  واملهارات القدرات العمل على تطوير   -

 . تقنية متخصصة وموجهة تعزيز العمل التخصص ي املشترك من خالل بناء مجموعات عمل -

 .وربط العملية التعليمية بالعملية التربوية بناء مجتمع سليم ومعافىنشر الوعي  -

 على جميع املستويات. التعليمية والتربويةإحداث التغيیر املجتمعي والسياس ي من خالل الحشد واملناصرة للقضايا  -

 خلق مساحة للتواصل مع الداعمین واملسار السياس ي والدولي اضافة -

 األنشطة الرئيسية للمنصة التعليمة السورية 

 إدارة معلومات وتحديد أولويات -

 ومناصرة وحشد تشبيك وتكامل  -

 بناء قدرات وتأهيل معياري   -

 محددات للمنصة

 إنما داعم ومكامل.  UN-OCHAليست بديال لقطاع التعليم في مكتب  -

 ليس جسم تنفيذي منافس  -

 وعمل ليست ملك ألي منظمة إنما مبادرة تنسيق  -



 

 

 السورية    التعليميةاملوقع والبريد اإللكتروني للمنصة 

 

 جموعات العمل التقنيةم

تنشأ من خالل التواصل بین املشاركین في املنصة، وتهتم كل مجموعة عمل بمجال معین من مجاالت   مركزةهي مجموعات عمل تقنية  

، وتركز على مناقشة وتنسيق الجهود، وإعداد البحوث والتوصيات والدعوة واملناصرة حول ملف معین، التعليم األساس ي والعالي

 ويقوم  املرحلة   وضرورات   املنصة  في  املشاركین   ضمن  عليها  املتفق   لألولويات  وفًقا   محدود  غیر  بعدد  العمل   مجموعات   إنشاء   ويتم

  العمل   مجموعات   مخرجات  مشاركة   وتجري   املحدد،  املجال  في  املختص  املنصة  في  املشاركین  أحد   تقنية  عمل   مجموعة  كل   بتنسيق 

 . املنصة  اجتماعات خالل

 السورية التعليميةاجتماعات املنصة 

تجتمع املنصة بشكل دوري كل شهرين ويجوز للمنصة الدعوة الجتماعات استثنائية بحسب الحاجة بتاًء على اقتراحات املشاركین.  

 التخاذ القرارات، وال يمكن اللجوء للتصويت بأي حال من األحوال. وتتولى وحدة تنسيق 
ً
وتتخذ املنصة التوافق بین املشاركین سبيال

الدعوة يتولى    الدعم  بينما  اللوجستية  والترتيبات  ووفق    اممه   املشاركینلالجتماعات  لالجتماع  التقني  املحتوى  االولويات وضع 

 .واملتغیرات في امللف التعليمي في سوريا

 مؤتمر املنصة السنوي 

لطبيعة    
ً
األنشطة وحاجته الستراتيجية شامل  وأهمية قطاعنظرا تزامن  املوارد وضرورة  املنصة التعليم ومحدودية  فإن  ة موحدة 

إلى تبني بدء املوسم الدراس ي    قبلاملنصة وبدعم دولي لعقد مؤتمر سنوي خاص بالتعليم    التعليمية توص ي باتخاذ مبادرة تفض ي 

 يضمن فيه دعوة كافة املانحین بمساري االستجابة اإلنساني ودعم االستقرار مع املنظمات السورية الفاعلة يساهم في:

 ومناصرة وتمويل خطة حشد وتنسيق   -

 .العمل على إعداد خطة دعم ذات أهداف ومحاور مبنية على تقرير احتياجات شامل يبین واقع التعليم وأولوياته -

خطة تنفيذية وفق مخرجات ونتائج املؤتمر قابلة للتنفيذ ويضمن تزامن األنشطة وتنسيق املانحین ويتيح الفرصة للمنظمات   -

 ة.السورية الفاعل

 السورية التعليميةاملشاركين في املنصة  

تضم املنصة ممثلین عن منظمات مدنية غیر حكومية، ومبادرات مجتمع مدني، الروابط واالتحادات التقنية، التي تنشط في مجال  

املناصرة والتوعية  التعليم الرسمي وغیر الرسمي، التعليم األساس ي والعالي، خبراء في قطاع التعليم، التعليم الرقمي، الدعم النفس ي،  

 . والتمكین

 

 السورية   التعليميةاملبادئ العامة للمشاركة في املنصة 

 . واملعايیر املهنية للعمل املشترك وفق مبادئ حقوق اإلنساناحترام املنظمات  -

 تلتزم املنصة بالشفافية في عملها والحيادية تجاه املشاركین.  -

 "  Chatham Houseتخضع املداوالت ضمن الجلسات واجتماعات املنصة لقاعدة”   -



 

 

 استقاللية املنظمات املشاركة وعدم التدخل في أمورها الداخلية. -

 املنصة. حل اإلشكاليات التي تنشأ خالل عمل املنصة ضمن   -

 تبادل املعلومات مع حفظ حق الجهة صاحبة املعلومة.  -

 الدعم املتبادل فيما بین املنظمات املشاركة واملنصة لتحقيق األهداف املشتركة.  -

 التزام املشاركین بقيم املنصة وأهدافها.  -

 الوفاء بااللتزامات وحضور االجتماعات.  -

 السورية التعليميةالجهة املستضيفة للمنصة 

السورية بهدف تأمین الغطاء القانوني ألعمال املنصة، وتيسیر التواصل بین    التعليميةة تنسيق الدعم باستضافة املنصة  تقوم وحد

والجمهور، املصلحة  وأصحاب  االجتماعات وت  املشاركین  نتائج  ومتابعة  االجتماعات وخاللها  لعقد  الالزمة  التسهيالت  كافة  قديم 

 واللقاءات ومناصرة النتائج مع املشرف التقني ومتابعة حمالت املناصرة والعمل املستمر على تطوير املنصة عآل كافة األصعدة  

 السورية   التعليميةاملشرف التقني للمنصة 

وتعزيز   التعليميةالتقني على املنصة من خالل تقريب الرؤى بین املشاركین حول امللفات    اإلشرافبدور    ليممن خبراء التعيقوم فريق  

وتدقيق املخرجات والرسائل    نشطة وأعمال املنصة،األللجهة املستضيفة لتسهيل عملها، وتنفيذ    اليات التواصل، وتقديم الدعم

الصادرة عن اجتماعات املنصة، واملساهمة في مناصرة املنصة ومخرجاتها مع املجتمع السوري والفاعلین في الشأن السوري والدول  

 املانحة، والعمل املستمر على تطوير املنصة ودعمها بالتشاور مع املنظمات املشاركة. 

 

 السورية   التعليميةمنسق املنصة 

يعین منسق املنصة من قبل الجهة املستضيفة "وحدة تنسيق الدعم" التي تشرف على عمله ومتابعته ويعمل بالتنسيق الكامل مع 

إدارة وتنسيق التواصل بین املشاركین والجهات املستضيفة  " وتكون مهامه الرئيسية  خبراء التعليم  املشرف التقني للمنصة "فريق

ويقوم بتقديم كافة التسهيالت الالزمة لضمان سیر املنصة نحو تحقيق أهدافها بالشكل األمثل وتنفيذ أعمالها وأنشطتها    والتقنية

 مخطط له.   وما هوفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السورية التعليميةقائمة املشاركين في املنصة  

Name & Surname  Title Organization Phone E-mail 

Mouhamad Hassno CEO Assistance Coordination Unit -ACU +90 535 394 20 80 Mouhamad.h@acu-sy.org 



 

 

Qasim Yazigi IMU Assistance Coordination Unit -ACU +90 535 856 39 02 qasim.y@acu-sy.org 

Maher Alhudeeb IMU Assistance Coordination Unit -ACU +90 531 434 85 56 maher.t@acu-sy.org  

Mustafa Abdulbaki PC Assistance Coordination Unit -ACU +90 531 604 17 78 mustafa.a@acu-sy.org  

Tuka Fattal PM Assistance Coordination Unit -ACU +90 535 381 87 64 tuka.sh@acu-sy.org 

Wail Dada CEO ATAA Organization +90 555 160 21 15 wail_dada@ataarelief.org 

Burhan Bayazid EPM ATAA Organization +90 506 166 80 12 Burhan.bayazid@ataarelief.org  

Alaa Eddin Alnajjar EPM ATAA Organization +90 538 952 23 27 alaaeddin.alnajjar@ataarelief.org 

Sharvan Ibesh CEO Bahar Organization +90 537 950 96 71 sharvan.ibesh@bahar.ngo 

Abdullah Alhamad EPM Bahar Organization +90 535 023 35 40 abdullah.alhamad@bahar.org 

Fadi Haliso CEO Basmeh & Zeitooneh +90 536 875 78 22 fadi@basmeh-zeitooneh.org 

Roula Arja EC Basmeh & Zeitooneh +90 536 875 78 24 ec.tr@basmeh-zeitooneh.org  

Azza Hatib  PM Basmeh & Zeitooneh +90 531 248 77 71 pm.ed@basmeh-zeitooneh.org 

Ammar Azzmeh CEO BINAA Organization +90 505 096 50 88 ammar.a@binaadev.org 

Maher Ghazi EPM BINAA Organization +90 531 867 46 68 maher.g@binaadev.org 

Basel Kharrat CEO BONYAN organization +90 539 922 25 35 ceo@bonyan.ngo  

MHD Ibrahim  EPM BONYAN organization +90 534 845 37 70 Mibrahim@bonyan.ngo 

Azam al-Khanji CEO Education without Border - MIDAD +90 531 778 43 38  a.khanji@edumidad.org  

MOHAMAD JLELATI PGM Education without Border - MIDAD +90 539 335 96 29 m.jlelati@edumidad.org  

Mustafa Akkoud CEO Hope Revival Organization  +90 537 591 13 38 m.alokoud@hope-revival.ngo 

Lina Kurdi PM Hope Revival Organization  +90 534 663 99 81   

Leyle Hisso EPM Hurras network +90 531 267 24 00 La.hasso@hrs.ngo 

Majdi Bashimam PM Hurras network +90 535 015 10 50 m.bashimam@hrs.ngo  

Ryad Alnajm CEO Hurras network +46 76 116 66 48 r.alnajem@hrs.ngo  

Bara Al-Smoudi CEO Ihsan Relief and Development +90 539 359 13 37 Bsaadeldeen@ihsanrd.org 

Huzayfa Tfankji EPM Ihsan Relief and Development +90 507 055 16 77 htfankji@ihsanrd.org  

Isam Khatib CEO Kesh Malek +90 553 090 09 51 i.khatib@keshmalek.org 

Mohamad Kanjo PM Kesh Malek +90 507 139 31 57 m.kanjo@keshmalek.org  

Sarah Seif EP Kesh Malek +90 539 373 67 43 s.seif@Keshmalek.org 

Hussam Alkabbani CEO Multi Aid Programs MAPs +90 534 692 26 02 hussam.k@multiaidprograms.org  

Abdulrahman Alhafez PM Multi Aid Programs MAPs +90 538 015 19 90 p.manager.tur@multiaidprograms.org  

Tamam Jamous CEO Olive Branch Organization +90 539 928 15 18 t.aljamous@olivebranchorg.org  

Mahmoud Alchehadi CEO Orange organization +90 531 483 85 53 mahmoud.shehadi@orange.ngo  

Ahmed Alshab PGM Orange organization   ahmad.alshab@orange.ngo  

Abdulrahman Dadam CEO Pioneer organization +90 534 793 20 46 addm68@hotmail.com  

Mahmoud Ghazi EPM Pioneer organization +90 551 163 17 14 m.ghazi2345@gmail.com 

Mouhamad Al-Shughri EPM Pioneer organization +90 538 020 32 97 programs@onder1.org 

Jameel Khatib CEO SAED Charity +90 536 674 33 78 project4@saedcharity.org  

FIRAS HALLOUM EPM SAED Charity +90 537 862 68 92 firas.halloum@saedcharity.org 

Mahmoud Sukker CEO SANAA organization  +90 531 498 51 88 Mahmoudsukar71@yahoo.com  
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Nour Abdullah EPM SANAA organization  +90 537 992 22 59 nour@sana.org.tr 

Aref Razouk CEO SHAFAK organization +90 536 445 32 66  a.razouk@shafak.org  

Rafea Ajam EPM SHAFAK organization +90 506 146 38 61 r.ajam@shafak.org  

Muhammed Toma EPM SHAFAK organization +90 536 062 63 93 m.toma@shafak.org 

Huda Al-Absi  Mins SIG – Ministry of Education +90 531 871 85 25 Dr.hudaalabsi@hotmail.com  

Yasser Marawi CEO Takaful Alsham Charity  +90 534 246 55 73 gm@takafulalsham.org  

Naeima Talha EPM The Syrian community in Gaziantep +90 539 680 97 82 naimasu.talha@gmail.com  

Hisham Dirani   CEO Violet Organization +90 539 443 93 60 Hisham.dirani@violetsyria.org  

HUSSEIN AJENI EPM Violet Organization +90 535 227 09 93 hussein.ajeni@violetsyria.org 

Ibrahim Mousslli EPM Watan Foundation +90 554 142 32 60 ibrahim.mousslli@watan.foundation 

Alyaman Salam EPM Watan Foundation +90 538 600 18 91 yaman.salam.v@watan.foundation 

Hassan Idlbi  SEMA +90 536 051 21 53 B.abdalrahman@sema-sy.org 
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