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 حهل االجتطاع اإلقليطي رفيع الطستهى الّصادرة عن  تهصياتال

 تعليم الالجئين في الطظطقة العربية: التحّديات واآلفاق الطستقبلية
 تهنس -لسسه ال ، 7182مايه  81-81

 

 :جئين والظازحين قسراً وسياسات تعليم الالّ  شريعيّ أواًل: اإلطار التّ 

ذاور مع األمانة العامة بالتشديق والت  ، السشظسة العربية للتربية والثقافة والعلهم دعهة  -1
اتفاقّية عربّية لضطان حق الدول العربية، إلعداد مذروع مع و ، لجامعة الدول العربية

، ورفعو إلى السجالس السخترة بالجامعة الّتعليم لضحايا الّظزاعات في الطظطقة العربية
 العربية إلقراره.

اللجظة العليا لطبادرة اللسسه ول السعشي ة إلى االنزسام لعزهي ة سات والد  دعهة السشظ    -2
التي نص  علييا قرار السجلس االقترادي  لتعليم الطفال العرب في مظاطق الظزاعات

الرادر في ، (99/د ع 2131واالجتساعي لجامعة الدول العربية رقم )ق 
16/2/2017. 

 "االتفاقية العربية لتظظيم أوضاع الالجئين لـالسذروع الشيائي رياغة اإلسراع ب  -3
، مع األعزاء العربية الدولمن قبل  واعتساده "والظازحين قسرًا في الطظطقة العربية

ة إدالت هصية ب ة خاص   ة.التفاقي  ضسن مذروع ا في التعليم بالحق  راج ماد 
 مشيجية برهرة والشازحين قدرا  الالجئين  والذباب األطفال وضع مشيجي ة تزسن إدراج  -4

 الهطشية. عليمالت   وبرامج خطط في
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لزسان تعليم الال جئين  الشظامي غير تبش ي أنساط وصيغ متشه عة ومعتسدة من التعليم  -5
الشظامي، مع إيجاد مشافذ  التعليم إلى مس ن يهاجيهن صعهبات للهصهل والشازحين قدرا  

 لت عليم الش ظامي في مختلف مراحلو.للهصهل من الت عليم غير الش ظامي إلى ا
ياسات الخطط والد   ذريعات الكفيلة باالستجابة لحاالت الطهارئ فيوالت   ياساتالد   وضع  -6

 التعليم مؤسدات في األزمات من الستزررين بإدراج تدسحالتي و  العالي، الهطشية للتعليم
 .فاعلة ومعالجة ملف اتيم بطريقة العالي

والعالي والسيشي والتقشي لالجئين والشازحين قدرا ،  الثانهي  التعليمالدعي إلى تجهيد   -7
يدعم االنتقال إلى سهق العسل وُسُبل  واإلقرار بأن الت عليم ما بعد األساسي بكافة أشكالو

 العيش السدتدامة والحلهل الدائسة للشازحين؛

 الطظطقة في زحين قسراً لالجئين والظا الجيد وتهفير فرص التعليم التعليم فرص ثانيًا: تحسين
 العربية

 التعليسية دعم السذروعات إلى التسهيل ومؤسدات والسشظسات العربية الدول دعهة  -1
ميا التي  لتعليم اللسسه مبادرة" خالل من والعلهم والثقافة للتربية العربية السشظ سة تقد 

 ، بسن فييم أبشاء الالجئين والشازحين."الظزاعات مظاطق في الطفال
دعهة الدول العربية إلى تحدين جهدة التعليم استجابة للسعايير السعتسدة لجهدة التعليم   -2

 الهاردة في اليدف الرابع من أىداف التشسية السدتدامة، وذلك من خالل:

 .على جسيع السدتهياتبطريقة مدمجة د اللغات تعد  إتاحة اللغة العربية و استخدام  -أ
لالجئين األطفال والذباب والشازحين التعلم  رصد نتائجلضع آليات مشاسبة و  -ب

 يا.تقييسو  على جسيع السدتهياتقدرا  
جئين والشازحين قدرا ؛مبتكر استخدام أساليب تكشهلهجي ة  -ج  ة في تعليم الال 
ل زيادة المن خالر شيدة  ، والحهكسةالت ربهي ة، والقيادة يةديادة تعزيز السؤس  ز  -د

األطفال ، بسا في ذلك السزيفةسجتسعات را  والالالجئين والشازحين قدمذاركة 
 .الذبابو 
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شرفة م آمشة وخالية من العشف، وأن تكهن شاملة ومالتعل   ةسان أن تكهن بيئض -ه
زة للت ساسك االجتساعي.  ومعز 

 العالي التعليم تهفير األطراف السعشي ة لتدييل جسيع بين والتعاون  التشديق تعزيز -و
 .الكافية بين كاف ة السعشي ين تبادل السعلهمات ذلك في بسا األزمات، من للستزررين


