
  
 

 في سوريا  تعليمالاألطفال بالكثير من حيث  العام الجديد ال يعد، المدارس مع استمرار استهداف
 

غالق بعض المدارس مؤخرا في محافظات الرقة الصراع المستمر و أفادت اليونيسف اليوم بأن  - 5102كانون الثاني،  6دمشق، / جنيف ا 
 .في المدارس األساسية واإلعداديةعن التعليم طفل تقريبا  006,666 عيقودير الزور وأجزاء من ريف حلب في سوريا سي

 
على  عتداءاتكرنا االتذ  الوصول للمدارس، عوائق إضافة إلى : "نجر في هذا الصددحت ممثلة اليونيسف في سوريا، هناء سحيث صر  

 ".المدارس، والمعلمين، والطالب بفظاعة الثمن الذي يدفعه األطفال بسبب أزمة تدخل عامها الخامس
 

، أو مدى صعوبة مكان إقامتهملجميع األطفال، بغض النظر عن  صانا  م ا  القدرة على الوصول إلى التعليم حقيجب أن تكون : "وتضيف
يجادالمدارس هي السبيل الوحيد لضمان االستقرار، ف. الظروف التي يعيشون فيها هيكل وروتين ثابت لألطفال السوريين، وهي جميعها أمور  وا 

 ."وقت مضىضرورية، وهم يعانون وطأة هذا الصراع المريع، أكثر من أي 
 

على هذا العام شهد  أن تبي ن اليونيسف المتوفرة لدى، إال أن البيانات 4602 في عامأثر إغالق المدارس  حجم حولالتقارير  تتضاربوفيما 
جرحت المئات من األطفال، و  العتداءات قتلتاأنحاء سوريا، وتفيد األنباء بأن هذه في في مختلف على مدارس  هجوما  ستون ثمانية و األقل 

 .على أن بعض هذه الهجمات كانت متعمدة تدل مؤشراتهنا   أنرقام الحقيقية أعلى من ذل  بكثير، كما األأن تكون  المرجحولكن من 
 

الموت أو  خشيةمالذ آمن لألطفال يستطيعون فيها التعلم دون كالمدارس كمناطق سلمية و احترام يجب : "نجروفي هذا الصدد تقول السيدة س
 ".اإلصابة

 
لمدارس، والبنى التحتية المدنية األخرى من دعت اليونيسف مرارا جميع أطراف النزاع الحترام مسؤولياتها في حماية األطفال، وا: "وتضيف
 ."أطفال سوريا التهديدات لسالمة وأمن وتعليماستمرار  خاصة معمع بداية العام الجديد،  ونشدد عليهاوهي دعوة نكررها  -الصراع 

 
 /http://childrenofsyria.info: للمزيد من المعلومات حول استجابة اليونيسف لألزمة السورية، الرجاء االتصال بالموقع اإللكتروني التالي

 
  : حول اليونيسف

دولة ومنطقة  096تعمل اليونيسف مع شركائها في أكثر من . تعمل اليونيسف في جميع نشاطاتها على تعزيز ونشر حقوق األطفال ورفاههم
لترجمة هذا االلتزام إلى نشاطات عملية، وتوجه جهودها بشكل خاص نحو الوصول إلى األطفال األكثر هشاشة وتهميشا، لتحقيق صالح جميع 

 ./http://www.unicef.org: للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها يمكنكم زيارة. مكاناألطفال في كل 
 

### 
 :للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالعناوين التالية

 tabusham@unicef.org ،+963 958 558 817تمارا أبو شام، يونيسف سوريا، 
 rrashidi@unicef.org ، +963 93 354 9020يونيسف سوريا، رزان رشيدي، 

 +rkhadivi@unicef.org ،962 6 550 2524روشان خديفي، مكتب اليونيسف اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

 خبر إعالمي
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 cboulierac@unicef.org ،+41 799 639 244بوليرا ، يونيسف جنيف،  كريستوف
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