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MILLORA DE L’ACCÉS A SERVEIS DE PROTECCIÓ I D’EDUCACIÓ EN EMERGÈNCIES 

PER A NENS I NENES AFECTATS PEL CONFLICTE EN LA GOVERNACIÓ D’AL-

HASAKEH 
 
RESUM: 
 
Després de quatre anys de conflicte a Síria, s'estima que 12,2 milions de 
persones necessiten ajuda humanitària: prop de 7,6 milions són 
desplaçats interns, més de 4,8 milions viuen en àrees de difícil accés i 4 
milions de persones han fugit del país, de les quals més d’1,5 milions són 
nens. 
  
L'avaluació de SC sobre Protecció infantil i Educació al nord-est de Síria 
revela que un nombre creixent de nens/es, tant de comunitats d'acollida 
com desplaçats, es veuen obligats a abandonar l'escola. Abans de la 
guerra, gairebé tots els menors d'edat a Síria, tant iraquians com sirians, 
estaven matriculats a l'escola. Es calcula que 1,6 milions de nens i nenes 
no van a l'escola. Actualment, el país té la segona pitjor taxa de 
matriculació al món. A causa del prolongat conflicte, del desplaçament 
massiu, de l'ocupació d'infraestructures públiques i d’atacs contra escoles  
milers de nens/es i joves en edat escolar no tenen accés a educació, la 
qual crea una generació perduda per exclusió a l’accés d'oportunitats 
d'aprenentatge formal i no formal. D'altra banda, SC ha constatat que 
existeixen grans necessitats psicosocials en els nens/es.  
 
SC va establir al camp de refugiats de Roj, al subdistricte d’Al Malikiya, a 
la governació de Al-Hasakeh, zona autònoma kurda de facto al nord-est de 
Síria, un Espai Segur per a la Infància (CFS) mòbil amb l'objectiu d’oferir 
cobertura als nombrosos campaments temporals a la zona al voltant d’Al 
Malikiya. L'atac d'ISIS a la ciutat de Hasakehal (juliol de 2015) va provocar 
un desplaçament massiu i la zona d’Al Malikiya va rebre una gran 
afluència de desplaçats interns i refugiats que es van establir a Gereraj, 
cosa que va fer fusionar el campament i els assentaments.  
 
Tenint en compte l'augment de la població afectada i les necessitats al 
camp reestablert, en particular pel que fa a les activitats de Protecció de la 
Infància i la Educació per a nens/es i joves, es va identificar necessari 
l'establiment d'un CFS de manera permanent.  
 
La intervenció proposada per SC al camp de Roj, que treballarà amb 
estreta col·laboració amb les escoles locals, pretén assolir els següents 
tres resultats: 
 

1. Establiment d'un Sistema de Protecció per a nens/es desplaçats i 
refugiats.  

2. Millora de l'accés a serveis de protecció i atenció psicosocial de 
nens/es desplaçats interns i refugiats  

3. Millora de l'accés a l'educació formal i no formal per a nens/es i 
afectats pel conflicte, en entorns protectors.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: 
Protecció i Educació per a la 
infància 
 
 
País / regió:  
Síria / Governació d’Al-Hasasek 
 
 
Durada: 
9 mesos 
 
Entitat que presenta:  
Fundación Save the Children 
 
Entitat que executa:  
Save the Children International 
 

Titulars de drets:  
475 infants refugiats 
 
Pressupost 
 
Import total: 213.653,00 euros 
Import aprovat: 24.986,00 euros 

 

 


