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للسيد كيفن كينيدي صحفيتصريح   

  سوريالمزة  لألاإلقليمي اإلنساني  المنسق

 اليوم العالمي للطفل

ان، األردن    2015نوفمبر  20عمَّ

 

قد  أكثر من مليون شخصوأنَّ شخص فقدوا حياتهم  250,000 خمس سنوات. وتشير التقديرات إلى أنَّ  طواللقد احتدم الصراع في سوريا "

 القصف الجوي جراءحياتهم  هؤالء فقد  .عشرات اآلالف هاً  أو مشواألطفال السوريين قاتًل على  مباشرة وبشكل مشين النزاعر لقد أث . أصيبوا

 .المحلية الصنع والمدفعية وإطلق النار والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وقذائف الهاون
 

عندما في حي الواعر بمدينة حمص  طفًل  19فيها قتل الحالة التي شهور الماضية، "ضمن الحاالت التي تمكنت األمم المتحدة من توثيقها في ال

 كانوا يلعبون.  حيثالملعب أصاب صاروخ 

في الشهر الماضي،   .والصواريخ قذائف الهاونب حلب ضربتعندما  ،اليونيسف رعاهابينهم ستة في منشأة تمن  طفلً  19تل ق  آخر،  وفي حادث  

من  في حين لم يصب أي  ومدارس.  طفل من ثلث 1000إجلء أكثر من إلى المعلمين  لدرجة اضطرت ي جنوب حلبف اً شديدأصبح القصف 

 فقد أ صيب هذا األسبوع،أما في و  .، حسبماأفادت التقاريرإلى منزله العودة في طريقوهو إحدى المدارس في غارة جوية  مديرتل ق  فقد  الطلب،

 .في دمشق القديمةالبلدة على منطقة باب توما في  هاونطت قذيفة ح عندما سقاثمانية مدنيين بينهم ستة أطفال ومدرس بجر
 

ألطراف النزاع في سوريا وقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية بما فيها المدارس والمرافق التعليمية قال السيد كينيدي "ينبغي 

يتم آالف األسر النازحة أو قطنها أو ت أو أتلفت ألنها دمرتاستخدامها أربع مدارس في البلد لم يعد من الممكن  من كل ةوالموظفين". "واحد

 عسكرية. ألغراض  استخدامها 
 

في ، مع ازدياد عدد األطفال العاملين امليونً  2وصل عدد األطفال الذين تركوا المدارس إلى فقد ، في سوريا عامه الخامسالنزاع و مع دخول 

 القتال.عمليات ى حين أن آخرين يجبرون على االنضمام إل
 

 لصالحسلبهم طفولتهم ومستقبلهم. نحن أقرب من أي وقت مضى لفقدان جيل كامل من األطفال لألطفال،  دائم "هذا الصراع ما هو إال كابوس 

 اليأس والجهل والظلم.
 

 .النزاع الضاريووضع حد لهذا  البلد على مستو   طلق النارإل فوري   وقف  لللتوصل  نزاعننا ندعو جميع أطراف الإ"
 

"، ال لجيل ضائع "حملة  المزيد من األطفال إلى المدرسة، مثل التي تهدف إلى إرجاعدعم المبادرات إلى الدولي لمانحين ا"كما ندعو مجتمع 

 سوريا آمنة لألطفال". يجب أن نجعل . اتلهجماوزيادة التوعية على ضرورة حماية المدارس من 
 

 

:ـتصا   لمزيد ةن المعلوةات يرجى اإل  

الناطق اإلعالةى اإلقليمى، ةكتب تنسيق الشؤون اإلنساني  اإلقليمي لمنطق  الشرق األوسط وشما  أفريقيا، إياد نصر،   

  ريد إلكتروني: nasri@un.org   +201095558662رقم الهاتف:    

 

 لمزيد ةن المعلوةات عن ةبادرة ال لجيل ضائع يرجى اإلتصا   ـ:

ي  اإلعالم لألمزة  السوري ، ةكتب اليونيسف اإلقليميجولييت توةا، أخصائ  

رقم الهاتف:       962-79-867-4628+ jtouma@unicef.org  ريد إليكتروني  

 

، وتجمع مبادرة ال لجيل ضائع مجموعة واسعة من الشركاء من األمم المتحدة ومنظمات  2013: والتي ابتدأت في عام حو  ةبادرة ال لجيل ضائع

ومانحين. والهدف العام، هو توسيع فرص الحصول على التعليم و توفير بيئة حامية لألطفال والمراهقين داخل سوريا وفي الدول  غير حكومية

التمويل في منقوص  كون قطاعيما  اما غالبً لحشد تمويل حيوي لمبادرة التعليم وحماية األطفال في مركز االستجابة اإلنسانية التضع والمجاورة . 
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