
 

 بيان صحفي 

التي ألطفال ا ةلاعمظاهرة تدابير عاجلة للتصدي ل لى اتخاذإالحاجة 
 واليونيسف إنقاذ الطفل: األزمة السوريةتسببها 

واليونيسف أن النزاع واألزمة  طفلإنقاذ المنظمة  عنصادر أفاد تقرير جديد  - 2102تموز  2عمان، 
بالتالي الستغالل في سوق العمل، وفريسة ا ليقعوا متزايدة من األطفال تدفع بأعداداإلنسانية في سوريا 

 .من هذه الظاهرة للحد حاجة للكثير من العملفهناك 

في أكثر من ثالثة أرباع  عائالتهمشير التقرير إلى أن األطفال داخل سوريا يساهمون في دخل وي
نصف أطفال الالجئين السوريين  أن في األردنجري كما بّين مسح أ .اتحوها المستالتي شمل العائالت

وبحسب التقرير  ، أو أنهم يساهمون في إعالتها بشكل أساسي.لعائلةعيل الرئيسي في االم   يعتبرون هم
  لبنان. المناطق فييعملون في بعض  ،فقطست سنوات  يبلغون من العمر أطفاال   نإف

هم اولئك الذين ينخرطون في النزاع المسلح وتعرضاً للمخاطر كثر األطفال هشاشًة ويعتبر أ
 واالستغالل الجنسي واألعمال غير المشروعة مثل التسول الم نظم واالتجار باألطفال. 

 سببتتسيا: "وبا وآرق األوسط وأوريقول د. روجر هيرن، المدير اإلقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل في الشو
 كما دفعت األزمة في المنطقة، لرزقهاالعائالت  كبير من فرص كسب بشكلمن الحد األزمة السورية 

 إلى مستويات خطيرة". تصل األطفال  ةلامعدالت عم جعلمما  ماليين إلى الفقرال

بشكل اساسي من أجل يعملون األطفال فإن وفي الوقت الذي تصبح فيه العائالت أكثر ياساً " وأضاف
 سواء في سوريا أو دول الجوار".يصبح األطفال العبين اقتصاديين أساسيين كما البقاء على قيد الحياة. 

ويفيد التقرير بأن أعداداً متزايدة من األطفال تعمل في ظروف عمل خطرة، مما يعرض صحتهم 
 الجسدية والنفسية الى ضرر حقيقي. 

. بيتر سالمة، المدير اإلقليمي لليونيسف في منطقة الشرق األوسط وشمال وفي هذا الصدد يقول د
طويلة عمل لساعات فيه  يكدفي الوقت الذي نمو الطفل وتطوره  في سن مبكرةعمل ال يوقفإفريقيا: "

ظروف تكون في غاية الخطورة أو في بيئة غير  خاصة أنهم كثيرا ما يعملون في ،لقاء أجر ضئيل
 صحية".

والعمل  والمواد الكيماوية السامة يةلحشرمبيدات الرفع األحمال الثقيلة والتعرض لان "ويضيف: 
 المنطقة".  يومياً فيبعض المخاطر التي يتعرض لها األطفال العاملون من لساعات طويلة 

في مخيم اً اجري من الذين شملهم مسح ،مليناكل أربعة أطفال عبين أفاد ثالثة من فقد وبحسب التقرير 
% من 22تعرض  بينما ،أنهم يعانون من مشاكل صحيةب ـ لالجئين في األردن الضخمالزعتري 

 في القطاع الزراعي في المفرق ووادي األردن إلصابات خالل العمل. يعملوناألطفال الذين 

مما يزيد من المخاوف المتعلقة "بضياع  - عادة ما يترك األطفال العاملون المدرسةك فإنه لذل إضافةً 
 جيل" من األطفال السوريين. 



وأبطال مبادرة "ال لضياع الجيل" والمجتمع الدولي  تدعو اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفل الشركاء
األطفال في  ةلاعم تخاذ إجراءات جادة للتصدي لقضيةوالمجتمع المدني ال لمضيفةوالحكومات ا األوسع

 :من خالللدول المتأثرة باألزمة اإلنسانية، سوريا وا

  ة درّ الم  للمبادرات سبل العيش من خالل توفير المزيد من التمويل على  الحصولتحسين قدرة
 للدخل.

  توفير التعليم الجيد واآلمن لجميع األطفال المتأثرين باألزمة 

 األطفال ةلاإعطاء األولوية للقضاء على أسوء أشكال عم 

  لحماية الطفلتعزيز األنظمة والخدمات الوطنية والمجتمعية االستثمار في 

 . النزاع" إنهاءم في للفشل العا باهظاً  أطفال سوريا ثمناً يدفع " إلى أنه التقرير ويخلص

  ----انتهى-

 لومات: عمللمزيد من ال

 jtouma@unicef.org   ،+962-79-867-4628جولييت توما، مكتب اليونيسف األقليمي،

 للمحررينمالحظات 

  هدفت اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفل والشركاء اآلخرون من خالل مبادرة "ال لضياع
إلى وضع حماية الطفل ومبادرات التعلم في قلب  2102 عامالجيل" التي أطلقت 

هاوية  إلىطفال سوريا أبعدم انزالق االستجابة اإلنسانية لألزمة السورية وااللتزام 
 األطفال أحدى التحديات الرئيسية التي تعيق تحقيق هذا االلتزام.تمثل عمالة و الضياع.

  مليون طفل يعيشون اآلن خارج سوريا كالجئين 2يقدر أن . 

  ولكن اقتصاد الدولة 2100عام  الحرباندالع كانت سوريا دولة متوسطة الدخل قبل ،
ل السوريين معظم األطفا والتحقعلى تأمين العيش الكريم لمعظم أبنائها،  كان قادراً 

 .%01تفوق محو األمية لمدرسة، وكانت معدالت با

  قدر أن والتعاسة على البالد، حيث ي   سيطر البؤس، النزاعربع سنوات ونصف من أبعد
عدد النازحين كل خمسة في سوريا يعيشون في حالة فقر، وأن بين أربعة أشخاص من 

 .شخصمليون  7,6 وصل إلى 

  210% في نهاية 77.7إلى  2100% سنة 0..0ارتفعت معدالت البطالة من.. 

 وأنهم غير قادرين على يعيشون في فقر مدقع% من الناس في سوريا 7..6قدر أن ي ،
 احتياجاتهم األساسية من الغذاء وغيره. تأمين

  ،تدفق حواليفقد تعاني دول الجوار أيضا من التداعيات المأساوية لهذه األزمة اإلنسانية 
 .إليها ن الجئييمال اربعة

 
 
 

  
 


