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#أطفال_ تحت_القصف2

مل تجنب أهوال الحرب يف سوريا طفالً واحداً، حيث يتعرّض األطفال للجامت يومّياً.

يحــّول العنــف املنتــر يف كّل مــكان مــا اعتــره األطفــال أماكــن آمنــة إىل أشــالء – أماكــن كان 

ــازل  ــة ومن ــات العاّم ــل املــدارس واملستشــفيات واملالعــب واملتنزّه ــة،  مث يجــب أن تكــون آمن

ــال.  األطف

لقــد دفــع األطفــال مثنــاً باهظــاً يف حــرب الّســت ســنوات هــذه، ووصلــت معاناتهــم الحضيــض يف 

الّســنة املاضيــة نتيجــة العنــف الّــذي تصاعــد بحّدة.

ــة مــع  ــة مقارن ــّل خــال عــام 2016 – أي بارتفــاع  نســبته 20 يف املائ ــل 652 طفــل عــى األق قُت

عــام 12015 - مــّا يجعــل عــام 2016 األســوأ بالّنســبة ألطفــال ســوريا منــذ بــدء الرصــد الرســمي 

لضحايــا اإلصابــات مــا بــن األطفــال. يف مدينــة حلــب ، أصيــب 223 طفــاً بجــراح وقتــل 96 طفــاً  

ــر األطبــاء  وذلــك يف أقــّل مــن أســبوع واحــد  خــال شــهر أيلول/ســبتمرب املــايض2، يف حــن اضطّ

إىل تــرك األطفــال، الذيــن مل يحظــون بفــرص نجــاة عاليــة، ليواجهــوا املــوت بســبب نقــص اليــد 

العاملــة واملســتلزمات الطّبّيّــة األساســيّة3. تعيــق التّحّديــات الّتــي تعــرض الوصــول إىل األطفــال يف 

ســوريا الحصــول عــى نظــرة شــاملة ملــدى معاناتهــم وتأمــن االســتجابة الّسيعــة والفّعالــة لتلبيــة 

حاجاتهــم.

ــال  ــن األطف ــه م ــر ل ــدد ال ح ــوت ع ــرات، مي ــاص والتّفج ــل والرّص ــهد القناب ــن مش ــداً ع وبعي

ــاء املتواجــدون يف  ــدد األطبّ ــن ع ــا بســهولة. لك ــا وعاجه ــن تجّنبه ــراض ميك بصمــت بســبب أم

ــًة. ــة صعوب ــة واإلمــدادات الّصّحيّ ــزداد الحصــول عــى الرّعاي ــة فيــا ي ســوريا اليــوم قليــل للغاي

ــر ملجــرّد  ــاذ أقــى التّداب ــات باتّخ ــك ســبل التّعامــل مــع األوضــاع بسعــة، وتقــوم العائ  تتهال

ــاد. ــزّواج املبكــر يف ازدي ــد األطفــال وال ــاة. تشــغيل وتجني ــد الحي البقــاء عــى قي

ــادة ضعــف  ــزاع خــال العــام 2016- أي بزي ــد واســتخدام أكــر مــن ٤850 طفــاً يف الّن ــّم تجني ت

العــدد مقارنــة مــع العــام الســابق، ويتــم تجنيــد األطفــال يف عمــر أصغــر مــن الّســابق، حيــث 

ــام  ــات والقي ــذ اإلعدام ــال، تشــمل يف حــاالت قصــوى تنفي ــال أدواراً يف القت يلعــب هــؤالء األطف

ــة بواســطة األحزمــة الّناســفة أو العمــل كحــرّاس يف الســجون. تعكــس هــذه  باألعــال اإلنتحاريّ

ــل الحجــم الحقيقــي للمشــكلة. ــق منهــا فقــط وال متثّ ــّم التّحّق ــي ت األرقــام الحــاالت الّت

األكــر هشاشــة مــن بــن أطفــال ســوريا هــم الـــ 52.8 مليــون طفــاً يعيشــون يف املناطــق الّتــي 

يصعــب الوصــول إليهــا، ومــن ضمنهــم 280,000 طفــاً تحــت الحصــار حيــث تتقيــد بشــدة حرية 

تنقــل املدنيّــن وتدفّــق اإلمــدادات األساســيّة واملســاعدات املنقــذة للحيــاة.  ويف بعــض الحــاالت؛ 

ــن مــن تلقــي  ــّا يحــرم املدنيّ ــة، م ــا مــن املســاعدات الطبي ــل مــن حمولته ــغ القواف ــم تفري يت

العــاج وهــو مــا يشــّكل انتهــاكاً للقانــون الــّدويل اإلنســاين.

ــاث  ــن ث ــن ب ــدة م ــة6. واح ــون إىل املدرس ــوريا ال يذهب ــل س ــل داخ ــون طف ــن 1.7 ملي ــر م ك

مــدارس7 ال ميكــن اســتخدامها ألنهــا قــد دمــرت أو تــررت أو أنّهــا تــأوي العائــات الّنازحــة، أو 

تســتخدم ألغــراض عســكرية. يف العــام 2016، تــم تســجيل 87 هجومــاً عــى االقــّل عــى املــدارس 

ــوا يف املدرســة أو بالقــرب  ــا كان ــل أكــر مــن 255 طفــاً بين ــم ، وقُت ــن يف مجــال التّعلي والعامل

منهــا8. وقــد تعرّضــت بعــض املــدارس لهجــات متكــّررة كــا حــدث يف إدلــب، حيــث قتــل 26 

طفــا وســتة معلمــن يف أعنــف هجــوم وقــع عــى مدرســة يف العــام املــايض9. 

ــم  ــت األم ــام 2016، وثّق ــزاع. يف ع ــراف الن ــل أط ــن قب ــرب م ــاح يف الح ــاه كس ــتخدمت املي اس

ــة، ودرعــا. ويف اآلونــة  املتّحــدة 30 حالــة قطــع متعمــد للميــاه يف حلــب ودمشــق وحــاة والرّقّ

ــة أســابيع، متســبّبة يف  ــن أربع ــر م ــة دمشــق ألك ــن مدين ــاه ع ــدادات املي األخــرة، قطعــت إم

حرمــان املايــن مــن األشــخاص10 مــن الحصــول عــى ميــاة نظيفــة مــا يعــرض األطفــال بالــذات 

إىل مخاطــر اإلصابــة باألمــراض املنقولــة عــرب امليــاه. اصطــف األطفــال عنــد نقــاط توزيــع امليــاه 

ــاه لعائاتهــم.   لســاعات طويلــة ويف درجــات حــرارة تصــل الّصفــر، وذلــك لجلــب املي

اآلن، وبعــد ســت أعــوام مــن الحــرب، يعتمــد قرابــة 6 مايــن طفــاً عــى املســاعدات اإلنســانية، 

وقــد أُجــرب نصفهــم تقريبــا عــى الفــرار مــن منازلهــم، ووصلــت حــاالت النــزوح لبعض األطفــال إىل 

ســبع مــرات قبــل وصولهــم بــّر األمــان. يعيــش أكــر مــن 2.3 مليــون طفــاً ســوريّاً اآلن كاجئــن يف 

تركيــا ولبنــان واألردن ومــر والعــراق. أســتقّل كثــر منهــم “قــوارب املــوت” يف رحلــة عبــور البحــر 

املتوســط   إىل أوروبــا.

هــذا وقــد تلقــت البلــدان املجــاورة قرابــة 80٪ مــن مجمــوع الاجئــن القادمــن مــن ســوريا11، 

ــة بســبب عــدم االســتقرار والركــود االقتصــادي. عــرب الحــدود يف  ــداٌن هّش ــا بل وهــي بحــد ذاته

الــدول املجــاورة، يعيــش األطفــال والعائــات يف أمــان نســبيٍّ مــن القصــف وأعــال العنــف، فيــا 

ــن إرســال  ــات م ــن العائ ــد م ــن العدي ــم. ال تتمك ــة احتياجاته ــات أخــرى لتلبي ــون تحدي يواجه

أطفالهــا إىل املــدارس، وال يســمح لاّجئــن الّســورين بالعمــل رســمياً، مــا يجعلهــم يعتمــدون عى 

ــة، فيــا يدفعــون باألطفــال إىل ســوق العمــل رغــم أّن األطفــال أصغــر بكثــر  املســاعدات الّدوليّ

مــن أن يقومــوا بذلــك، وغالبــاً مــا يتلّقــون أجــوراً منخفضــة، ويقومــون بأعال خطــرة أو بالتّســّول. 

منــذ بدايــة النــزاع عــام 2011، عــرب آالف األطفــال12 الحــدود الّســوريّة غــر مصحوبــن بذويهــم أو 

منفصلــن عــن أرسهــم. ويســتمر تدهــور وضــع أكــر مــن ٤7،000 شــخص تقطّعــت بهــم الّســبل 

يف املنطقــة الخاليــة بــن الحــدود الجنوبيــة الرشقيــة لســوريا واألردن.

إعادة األمل ألطفال سوريا

ــال  ــة ألطف ــن القصــص الرّائع ــد م ــاك العدي ــإّن هن ــاة، ف ــن كل هــذه األهــوال واملعان ــم م بالرغ

وعائــات لديهــم اإلرصار عــى تحقيــق آمالهــم وتطلّعاتهــم مــن أجــل مســتقبل أفضــل. يحــرص 

ــم. ــاظ عــى كرامته الســوريون عــى الحف

خــال العــام املــايض، اجتــاز حــوايل 12,800 طفــل مــن طــاب املــدارس يف ســوريا خطــوط القتــال، 

ــي يصعــب  ــد جــاءوا مــن مناطــق الت ــنة املدرســية13.  لق ــة الّس ــات نهاي ــّدم المتحان ــك للتّق وذل

الوصــول إليهــا، وبعضهــم ســافر لعــّدة أيـّـام لهــذه الغايــة. إّن الّشــجاعة الّتــي يتحــّى بهــا األطفــال 

واملدرســون يف العديــد مــن مناطــق النــزاع غــر عاديــة. إذ يــّرون عــى التّعلـّـم عن طريــق تحويل 

األقبيــة والكهــوف والحظائــر القدميــة إىل مــدارس وماعــب. إن مل تكــن املقاعــد املتاحــة كافيــة، 

ــة، أو يجلســون عــى األرض،  ــة املتاحــة يف املــدارس املؤقت ــال عــى املقاعــد القليل ــاوب األطف يتن

وكلّهــم عــزٌم وتصميــٌم عــى طلــب العلــم، متحديــن كل الصعــاب.

ــن يف  ــر أماك ــي بتوف ــية تقت ــات سياس ــات التزام ــت الحكوم ــن، قّدم ــة لاّجئ ــدول املضيف يف ال

ــر  ــاّب وتوف ــجيل الطّ ــن، وتس ــام الفرت ــة يف نظ ــدارس عامل ــورّي، يف م ــل س ــكّل طف ــة ل املدرس

ــاج. ــاق باملنه ــة للّح ــيّة تعويضيّ فصــول دراس

إرشاقــاً.  أكــر  مبســتقبل  يحلمــون  ســوريا  يف  األزمــة  مــن  املتّرريــن  األطفــال  يــزال   ال 

ســألنا بعــض هــؤالء األطفــال عــن »ســوريا التــي يريدونهــا«. رامــي )12( الجــئ يف البقــاع يف لبنــان 

قــال »أمتّنــى أن أعيــش يف ســوريا ثانيــة. وأمتنــى أن تنتهــي الحــرب و أن تنتهــي الحــروب يف جميــع 

ــى يتمّكــن كّل األطفــال أن يعيشــوا يف بادهــم. أود أن  أنحــاء العــامل. أمتّنــى أن يحــّل الّســام حتّ

أصبــح مدرســاً لــي أمتكــن مــن أن أَدرِّس  األطفــال املحتاجــن«. 

أحام وآمال وتطلعات أطفال سوريا ممكن أن تتحقق إذا واصلنا تقديم املساعدة لهم.

إنّهم مستقبل سوريا. علينا أن نستمّر يف دعم كل طفل دون استثناء.

كـيـف بات عـام 2016 األسـوأ بـالـنـّسـبـة ألطـفـال سـوريـا
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أيـن يتواجـد األطفال 
املحـتـاجون1٤؟

2.3 مـلـيـون طفاً سورياً 
 الجئاً  يف تركيا ولبنان واألردن والعراق ومر16

5.8 مـلـيـون
طفالً بحاجة للمساعدات يف سوريا

2.8 مـلـيـون
طفالً يف املناطق التي يصعب الوصول إليها 

280,85٤
طفالً يف املناطق املحارصة15

الوحيد للخاص. أُم لخمسة أطفاٍل شعرت أنها مل تعد قادرة عى تغذية ورعاية أطفالها.  شابّة تبلغ 21 عاماً “   إّن الحصار الطويل األمد الّذي تتعرّض له مضايا يدفع الّناس إىل الّحافة - البعض يرى يف املوت الّسبيل 

ومتزّوجة حديثاً فقدت زوجها يف الحرب وال متلك القّوة ملواصلة الحياة وحدها؛ فتاة تبلغ من العمر 16 عاما ال 

تستطيع أن ترى أّي مستقبل لنفسها. كل منهم حاول أن ينهي حياته بيده – كملجأ أخر - كمهرب وحيد من 

الّرعب اليومّي. وكان من الواضح متاماً أن سبل التعامل مع الوضع قد أخذت يف الراجع”.”

مرينا يعقوب، نائب سابق ملمثل اليونيسف يف سوريا أثناء مرافقتها لقافلة متوّجهة إىل مضايا املحارصة.

©UNICEF/2017/Syria/Rural Damascus/Amer Alshami



إنتهاكات جسيمة ضد األطفال17

العنف الجنيس ضد األطفال اصابة األطفال بالجراحقتل األطفالتجنيد و استخدام األطفال

تُرتكب انتهاكات جسيمة ضد األطفال من قبل جميع أطراف الّنزاع يف سوريا ويفلت مرتكبوها من العقاب. تحّققت اليونيسف من البيانات التالية والّتي ليست يف الحقيقة سوى غيضاً من فيض - فمن املرّجح 
أن تكون األرقام الفعلية أعى من ذلك بكثر:

 املحافظات الّسوريّة األكر إنتشاراً
لانتهاكات ضد األطفال

#أطفال_ تحت_القصف٤

تعرض

أي بارتفاع قدره أي بزيادة قدرهاأي أكر من

8516526٤7

25٪20٪ضعف

طفالً  لإلصابة بجراحطفا ً عى األقل قتلواطفال  ًعى األقل تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل جميع أطراف النزاع

من الّصعب جّداً توثيق العنف 
الجنيس ضد األطفال وسط مخاوف 
من اإلقصاء ومن وصمة العار. تّم 
اختطاف الفتيات وتزويجهّن قسا 

واغتصابهّن أثناء وجودهّن يف األرس، 
ومن بن من قام بذلك مقاتلون مل 

يبلغوا الّسّن القانونيّة.

عن العام 2015.عن العام 2015.العدد للعام 2015 )331(.

حلب

الرّقّة

درعا

ريف دمشق

دير الزور 

إدلب

وكّل تحمل حقيبتها املدرسيّة عى ظهرها. لكنهن عدن أجساداً هامدًة بعد سقوط قذيفة عى الّصف  ّ ”“  يعيش أب يف حلب حالة صدمة ألنّه سمح لبناته بالّذهاب إىل املدرسة. تركتا البيت املؤقّت يف صباح أحد األيام 

خريت كاباالري، املدير اإلقليمي لليونيسف، يف بيان ملجلس األمن الدويل

“أردت أن أصبح طبيباً، ولكن أعتقد أنني لن أمتكن بأن أصبح شيئاً ألن مدرستنا تعرضت للقصف. لطاملا لعبنا يف باحة املدرسة، أما اآلن فأنا أخىش الذهاب إليها. والدي قد يأخذين ملدرسة جديدة يف قرية أخرى”أحمد، 6 سنوات 
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التّعليم

الّصّحة

أذهب إىل املدرسة لي أصبح مَدرِّسة يوماً ما.  ”“  مل أدخل املدرسة أبداً ولكّنني أستطيع ان أتخيّل كيف ميكن أن يبدو الصّف يف  املدرسة. أحب أن 

آسيا )10(، الجئة يف لبنان، مل تدخل املدرسة يف حياتها.

 يتّم استخدامها
ألغراض عسكرية

,,,
تأوي نازحن   تّررت دّمرت

1 من  3
مدارس يف سوريا

إنخفضت 
مستويات تلقيح 

األطفال ضّد 
األمراض داخل 
سوريا، فبينا 
تلّقى التّلقيح

5

87
مدرسة تعرّضت للهجوم يف عام  182016

255
طفالً قُتلوا أو أصيبوا بجراح بينا كانوا يف 

املدرسة أو بالقرب منها 19

1.75
مليون

طفالً – أي واحد من كّل ثاثة أطفال – ال 
يذهبون إىل املدرسة يف سوريا21 

وإصابة املئات من أفراد الطّواقم الطّبّيّة واملدنيّن. عدد املرافق الّصّحيّة الّتي ال تزال تعمل قليٌل جّداً، ما يصعب عى الّناس الحصول عى املساعدات الطّبّيّة الّتي يحتاجون إليها وعى وجه السعة. ال يحصل األطفال عى “ بعد ست سنوات من األزمة يف سوريا، يواجه القطاع الّصّحي تحّديات خطرة يكون املتّرر األكرب منها هم املدنيّون. حصل ازدياد حاد يف استهداف املرافق أو الكوادر الّصّحيّة خال عام 2016، ما أسفر عن مقتل 

اللقاحات الرّوتينية الّروريّة لهم، ما يجعلهم ُعرضًة للمرض.”

الدكتور بشري تاج الّدين، إختصايص أمراض باطنية

أكر منيف 2016, 

نصف338
 هجمة22 تعرضت  لها  املستشفيات

والطواقم الطبية
املرافق الّصّحيّة العاّمة إّما مغلقة كلّيّاً 

أو أنّها تعمل بشكل جزيّئ .23

التّعرّض للّصدمات يسبب

من حاالت اإلعاقة الّدامئة25

٪٤1
من األطفال قبل بداية النزاع

أكر من

إىل 

يف عام 2015 2٤  
 ٪80

 ٪30

530.000
طفالً من الاجئن السورين ال يذهبون إىل 

املدرسة



التّغذية

الاّلجئونداخل سوريا

#أطفال_ تحت_القصف6

شخص من انعدام األمن الغذايئ27 يف 
أنحاء سوريا

 شخصاً عرضًة لخطر فقدان األمن 
الغذايئ 28 

15 ربيعاً، نتيجة عدوى أصابت الجهاز التّنّفيس يف شهر كانون االول/ديسمرب. كان باإلمكان عاجها بسهولة لوال تدهور وضع جهاز املناعة لديها. توفيت جود بعد يوم واحد من تشخيص حالتها”“ يؤدي نقص الغذاء الّناتج عن الحصار الطّويل إىل سوء التّغذية بن األطفال ويضعف جهاز املناعة لديهم. األمراض العادية التي ميكن عاجها بسهولة، تسبّب الوفاة حاليّاً. توفيت جود من دير الزور، البالغة من العمر 

أحد العاملني يف منظّمة اليونيسف

ما يقارب

٤/1

1 من ٤

٪٤0

٤/1

األردن

لبنان

يعاين ربع األطفال تقريباً من التقزّم 
يف املناطق التي يصعب الوصول إليها 

واملناطق املحارصة 26

يعاين واحد من بن أربعة أطفال وواحدة من كّل أربع نساٍء يف سّن 
اإلنجاب من فقر الدم29 

من األطفال الاجئن دون سن الخامسة الذين يعيشون يف املخيات يف

يعاين ّربع األطفال الاجئن الّسورين يف من النساء يف سن اإلنجاب يُعانَن من 
سوء التّغذية الحاّد 30

يعاين

7
مليون

2.٤
مليون

٪10

 يعانون من فقر الدم31

يعانون من فقر الدم32 

أخوان يشعان النار يف موقد حطب بدايئ ليحصلوا عى وجبة ساخنة يف يوم بارد يف منطقة محارصة بالقرب من دمشق. اجتاحت الباد واحدة من أكر موجات الشتاء برودة لترك املاين من األطفال 

تحت رحمة الربد القارص ولتزيد من معاناتهم.
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استخدام املياه كساح يف الحرب

عالة األطفال38

7

 يف عام  2016 يف

يعيش

يف بعض مناطق سوريا، ال تزّود أكر من
شبكات مياه البلديّة إالّ ما نسبته

تضطّر  العائات لرف

أكر من

30
مناسبة مختلفة تعرّضت 

البنية التّحتيّة للمياه 
وإمدادات املياه ، للقصف 

املتعّمد أو القطع33 

 الناس يف سوريا ال ميكنهم الحصول 
عى املياه من الحنفيّة بانتظام35

مدخولها تقريباً عى ما تحتاجه مّا كانت تقّدمه يف فرة ما قبل األزمة36
من املياه37 

من األعال املنزليّة يف داخل سوريا يقوم بها 
األطفال ليشّكلوا املعيل الوحيد أو املشارك يف 

إعالة األرسة.

8.2
مليون

3/2٪20٤/1

٪75

شخص يف حاجة إىل مساعدة 
عاجلة3٤ للمياه والّرف الّصّحي

هناء سنجر، ممثّلة اليونيسف يف سوريا، يف شهر آب/ أغسطس 2016“  يواجه األطفال والعائات يف حلب وضعا كارثيّاً. يأيت انقطاع املياه وسط موجة الحّر، مّا يجعل األطفال ُعرضة للخطر الّشديد من اإلصابة باألمراض التي تنتقل عرب املياه ”

لقد خدمت كنادٍل، وقّدمت الفول والحمص والذرة البطاطا، والبذورات. نظّفت الّدكّان “ أنا ال أجيد القراءة أو الكتابة. أعرف فقط كيف أرسم الّساء والبحر والّشمس. 

وقدمت البوظة لألطفال. أنا ال أعرف كيف أعبّئ مخروط البوظة لكّني أساعد مهّند ليقوم 

ذلك. أريد أن أترك البيت، فهو كالّسجن”

فارس )6( الجئ يف لبنان

يعاين الوالدان من طائلة الّديون 
والبطالة وشّح املوارد املاليّة

يضطّر األطفال ليصبحوا 
املعيلون لعائاتهم

ال يجد البعض خياراً غر الزّواج فتصبح 
الفتيات الّصغرات عرائس وأّمهات

من الّسورين تحت 
خط الفقر39

٪85

يعمل أطفال من الّاجئن يف املجاالت التّالية

الّنجارةالتّنظيف الصناعاتجمع القامة

مصانع الصلب
األنشطة الّتي تجري يف 

الّشوارع
البيع  يف الّشوارع

صالونات تصفيف 
الّشعر

الفنادقالّدكاكن، واملطاعم إعادة تدوير الباستيكورش العار تصليح الّسيّارات

ورش البناء ورش العملصناعة األحذية الزّراعةالتسول



 املتفّجرات واملخلفات غر املنفجرة من الحرب

#أطفال_ تحت_القصف8

تشّكل مخلّفات الحرب غر املنفجرة 
تهديداً خطراً عى األطفال يف املناطق 
القتال الحاليّة أو الّسابقة. مييل األطفال 

للّعب بهذه األجسام الّتي تجذب األطفال 
بأشكالها وألوانها الّتي تثر فضولهم 

فيظّنون أنّها لعب أطفال ٤٤

٪88٪75
 من املتفّجرات ومخلّفات 
الحرب خطراً يهدد حياة 

الناس يف سوريا ٤0

يشكل األطفال ما يقرب منتشكل

 من الحوادث الّناجمة عن 
أسلحة متفّجرة تقع يف مناطق 

مأهولة بالّسكان٤3

األطفال عرضة 
للموت أو لإلصابات 

الخطرة الّناجمة 
عن االنفجارات

طول األطفال، يعني أن 
أعضاءهم الحيويّة هي األقرب 
إىل الجسم املنفجر. عندما يبقى 
الطّفل املصاب عى قيد الحياة، 
فإّن إعادة تأهيله جسديّاً تكون 
أكر تعقيداً من إعادة تأهيل 

الّناجن من البالغن٤5

 ضحايا األسلحة املتفجرة٤2

٪53٤/1
من اإلصابات الّناجمة عن الّنزاع 

يف سوريا هي نتيجة أسلحة 
متفّجرة ٤1

توّجه ماجد، ذو 13 عاماً، وعمر ذو 11 عاماً، إىل متنزٍّه قريٍب من منزليها يف رشق حلب لي يلعبا ويركبا درّاجتيها. وجد الطفان جساً معدنيّاً أخراً غريباً مدفوناً يف الرّمال  بدا شكل العلبة مثل عبوة املياه الغازيّة. 

دقائق ... لن أنىس ذلك اليوم أبداً  ”ماجد )13(“   ُدست عى العبوة فانفجرت. لقد ألقت يب يف الهواء ولكّنني مل أفقد الوعي”، قال ماجد: “ أىت رجان وهرعا بنا إىل املستشفى. شعرت بالربد الّشديد واألمل. شاهدت عمر وهو يفارق الحياة يف الّسيارة بعد خمس 

إصابة األطراف بالتّلفمثل الحروق الخطرة
الجروح بسبب تطاير 

الّشظايا
إصابات أخرى ممكن أن تؤّدي إىل العمى 

أو الّصمم

   سجى، 10 أعوام، فقدت أخيها وأربعة من أعز أصدقائها يف هجوم قبل ثاث سنوات. كا وفقدت رجلها يف الهجوم ذاته، ولكنها مل تفقد حلمها قط بأن تصبح العبة جمباز. كانت بعمر السابعة عندما بدأت الحرب يف سوريا
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استجابة اليونيسف يف عام 2016

 املياه والّصف
الّصّحي والّنظافة

 املياه والّصف
الّصّحي والّنظافة

الّصّحة والّتغذيةالّصّحة والّتغذية

الّتعليمالّتعليم

حامية الطّفلحامية الطّفل

 الّتعايف املبكّر
وسبل العيش

 االحتياجات
األساسّية

مواد غري غذائّية

القطاع الدول املضيفة لالجئني السورينيسـوريـاالقطاع

1٤,٤18,231 عدد األشخاص الّذين ميكنهم الحصول 
باستمرارعى املياه الصالحة للرشب وعى الّرف الّصّحي 
املحسن من خال خدمات تشغيل وصيانة البنى التّحتيّة. 

825,٤٤7 األشخاص املستفيدين من الحصول عى املرافق 
والخدمات املنقذة للحياة والخاصة باملياه والرف الصحي يف 

حاالت الطوارئ 

500,727 األشخاص الّذين حصلوا عى كميّة كافية من املياه 
الّصالحة للرّشب يف املخيات يف األردن ولبنان والعراق

٤35,701 األشخاص الّذين تلّقوا دورات توعية صحية يف 
األردن ولبنان والعراق

851,196 األطفال دون سن الخامسة الّذين حصلو عى تلقيح 
ضد شلل األطفال

1,659,290 األشخاص الّذين حصلوا عى استشارة حول 
الّرعاية الّصّحيّة األوليّة من عيادات خارجيّة

18,9٤6  األطفال الذين تلّقوا العاج الطّارئ لسوء التّغذية 
املعتدل وسوء التغذية الحاد

1,119,256  كشف حاالت سوء التّغذية الحاّد لدى األطفال 
والنساء الحوامل واملرضعات

17,625,916 األطفال دون سن الخامسة الّذين تلّقوا التلقيح  
ضد شلل األطفال يف األردن والعراق ولبنان ومر

111,536 األطفال الّذين تلّقوا الّدعم للحصول عى التلقيح 
الّروتيني

3,160,090 األطفال )5-17( املوجودون يف نظام التّعليم 
الرّسمي والّذين تلّقوا عدة اللوازم املدرسية ضمن حملة العودة 

إىل التّعلم )الكتب املدرسية والقرطاسية، والحقائب املدرسيّة(

328,371 األطفال الّذين حصلوا عى فرص التّعليم غر الرسمي

650,915 األطفال املسّجلون يف إطار التّعليم الرّسمي يف تركيا 
ولبنان واألردن والعراق

33,136 األطفال املسّجلون يف إطار التّعليم غر الّنظامي وغر 
الرّسمي يف تركيا ولبنان واألردن

1,866,260 األفراد الّذين حصلوا عى أنشطة توعية حول 
مخاطر األلغام/ املتفّجرات من مخلفات الحرب

630 األطفال الناجن أو تعرّضوا للخطر الّذين تلّقوا خدمات 
متخصصة يف حاية الطّفل 

509,857 األطفال املستفيدون من حاية األطفال املنظّمة 
واملستدامة أو برامج الّدعم النفيس-االجتاعي

37,583 األطفال الّذين تلّقوا خدمات الحاية املتخّصصة )ملّ 
الّشمل، خدمات الّرعاية البديلة أو املتخّصصة(

1,706  العائات الضعيفة التي حصلت عى الّنقد/ التحويات 
النقدية العينية بشكل منتظم

19,317 العائات الهشة الّتي تلّقت مساعدات نقدية 
مستدامة يف األردن والعراق

263,782 األشخاص الّذين تلّقوا مساعدة نقديّة عاجلة ملرّة 
واحدة أو قسيمة نقدية مساعدة يف تركيا ولبنان

672,392 األطفال الّذين تلقوا املواد غر الغذائية، مبا يف ذلك 
املابس املوسمية
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ــم، 	  ــن يدعمونه ــك الّذي ــزاع وأولئ ــراف الّن ــزاع: أط ــاً للن ــّياً وفوريّ ــاّلً سياس ح
مدينــون ألطفــال ســوريا بوضــع حــدٍّ لهــذه الحــرب الوحشــيّة وبشــكٍل ال رجعــة 

ــدرك األطــراف املتنازعــة أن ال منتــر يف هــذا  ــه. لقــد حــان الوقــت ألن ت عن

ــار.  ــائر والدم ــة بالخس ــال مصحوب ــرة لألطف ــاة مري ــاك معان ــا هن ــزاع – إّن الن

الّســبيل الوحيــد للخــروج مــن هــذا الّرعــب هــو مــن خــال املفاوضــات مــع 

ــات يف ســوريا بالحســبان. ــن والبن ــال األساســيّة للبن ــح وحقــوق األطف أخــذ مصال

وضــع حــدٍّ لجميــع االنتهــاكات الجســيمة ضــد األطفــال: يجــب أن 	 
تتوقـّـف جميــع االنتهــاكات الجســيمة٤6 ضــد األطفــال وأن يحاســب مرتكبوهــا. 

ال يشء يــرّبر الفظائــع التــي ترتكــب ضــد األطفــال يف حــرب ليســت مــن 

صنعهــم. كذلــك، يجــب أال تكــون البنيــة التّحتيّــة املدنيّــة مبــا يف ذلــك املــدارس، 

ــكرية. ــا عس ــاه أهداف ــق املي ــفيات ومراف ــادات واملستش ــب، والعي واملاع

ــا 	  ــني، مب ــال املحتاج ــع األطف ــتمر لجمي ــروط واملس ــري امل ــول غ الوص
ــن  ــي أن يتمّك ــار. وينبغ ــت الحص ــون تح ــن يعيش ــك الذي ــك أولئ يف ذل
العاملــون يف املجــال اإلنســاين مــن تقديــم املســاعدات الّروريـّـة جــّداً لألطفال، 

ومــن تقييــم الّســلوك وتدريــب املوظّفــن يف جميــع أنحــاء ســوريا بغــّض الّنظــر 

ــروب  ــتعمل يف ح ــذي اس ــار، والّ ــزال الحص ــة. ال ي ــى املنطق ــيطر ع ــن يس عّم

ــة يف ســوريا. ــرون الوســطى، يســتخدم يف 13 منطق الق

ــني 	  ــة ولالّجئ ــات املضيف ــات واملجتمع ــتدام للحكوم ــم املس ــري الدع توف
ــم.  ــن وضعه ــر ع ــض النظ ــر، بغ ــني للخط ــال املعرّض ــل األطف ــن أج م
كذلــك ينبغــي أن تســتمر املســاعدة لدعــم ســبل كســب العيــش للعائــات، مــن 

خــال الحايــة االجتاعيــة والتّحويــات النقديــة، ومســاعدة  األطفــال الّذيــن 

ــادرة »ال  ــادة الّدعــم ملب ال يذهبــون إىل املدرســة يك يحصلــوا عــى التّعليــم. زي

لجيــل ضائــع«، كمنصــة لتمكــن األطفــال والّشــباب مــن إعــادة بنــاء مســتقبل 

يعمــه الســام يف ســوريا.

اســتمرار الّدعــم املــايل - دعمــت الجهــات املانحــة بســخاء بالــغ عمــل 	 
اليونيســف داخــل ســوريا ويف الــدول املجــاورة. تناشــد اليونيســف جمــع مبلــغ 

1.٤ مليــار دوالر ملواصلــة تقديــم املســاعدة لألطفــال املحتاجــن داخــل ســوريا 

ــدول املجــاورة. ويف ال

تناشد اليونيسف بالّنيابة عن أطفال سوريا 
بتحقيق الّتايل: 

©UNICEF/2016/Syria/Rural Damascus/Amer Alshami
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من قلـب الدمـار والنـار جـرح كبيـر

بالصوت العايل بدي قول بس الصوت صغري

ميكن نحنا والد زغار بس رصختنا من القلب

بـدنــا نـمحي كـل الـخـوف ونـكـون الـتـغـيـري

بأعـىل صوت بدي قــول

باالغـنية كل يش معقول

حــدا يـسـمـع حـدا يـشوف

طـفـولـتـنـا بـدنــا يـاهــــا...

بالـصـوت الـواحـد أمـلنــا أكـتـر

رح منصري أقوى وطفولتنا تكر

بالهاغـنـيـة لـعــم نـكـتـبـهــــــــا

بـوجـع وخوف ودموع الـعـني

رجـعـــت دقــــــات الـقـــلـــــب

عالحيـاة... عالحيـاة ... عالحياة

رح ترجع الوجوه تضوي هالعتم الطويل

واالحالم اليل بـنـينـاها كـال رح بـتصــري

بأعـىل صوت بدي قــول

باالغـنية كل يش معقول

حــدا يـسـمـع حـدا يـشوف

طـفـولـتـنـا بـدنــا يـاهــــا

بالـصـوت الـواحـد أمـلنــا أكـتـر

رح منصري أقوى وطفولتنا تكر

بالهاغـنـيـة لـعــم نـكـتـبـهــــــــا

بـوجـع وخوف ودموع الـعـني

رجـعـــت دقــــــات الـقـــلـــــب

والـضحكـات عـم تـنـبع مـن كـل مكان

        والـدقـات بالـقـلب عـم ترجع من جديد...

جوليت توما

مديرة اإلعام، مكتب اليونيسف اإلقليمي يف الرشق األوسط وشال أفريقيا

+962 79 867 4628  |  jtouma@unicef.org

متارا كومري

مسؤولة إعام، مكتب اليونيسف اإلقليمي يف الرشق األوسط وشال أفريقيا

+962 79 758 8550 |  tkummer@unicef.org

منظمة األمم املتحدة للطفولة

املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشال أفريقيا

عان - األردن

childrenofsyria.info

www.facebook.com/UNICEFmena 

twitter.com/UNICEFmena

للمزيد من املعلومات:


