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آخر األخبارأطفال سوريا

عبدالمنعم سالم  بقلم 

 2013 نيسان/أبريل  العراق،  دهوك، 
زيالن  وصلت  أسابيع  أربعة  منذ   –
إلى  الثالثة  أشقائها  مع  سنوات(   10(
في  السوريين  لالجئين  دوميز  مخيم 
 500 على  يزيد  ما  يعبر  حيث  العراق، 
كل  العراق  إلى  السورية  الحدود  الجئ 
لترك  “اضطررنا  زيالن:  تقول  يوم. 
الوضع  ألن  المنزل  في  وبقينا  المدرسة، 

خطيراً.” صار  القامشلي  في 

من  مقربة  على  القامشلي  مدينة  تقع 
الحدود الشمالية بين سوريا والعراق، وقد 
متزايداً  عنفاً  األخيرة  اآلونة  في  شهدت 
وتقول  سوريا.  في  األزمة  استمرار  مع 
شدن طاهر، مسؤولة حماية األطفال لدى 
األطفال  إن  العراق  شمال  في  اليونيسف 

والصدمة  اإلجهاد  عالمات  عليهم  تظهر 
أنه  إلى  نوهت  كما  قبل،  ذي  من  أكثر 
يرسم  للطفل،  الصديقة  المساحات  “في 
وألجساد  للعنف  مروعة  مشاهد  األطفال 
‘بالمذبحة’.” يصفونه  فيما  بالدم  مضمخة 

وبالنسبة لهؤالء األطفال فإن هذه المساحة 
نوعها  من  الوحيدة  هي  لألطفال  الصديقة 
التعامل  على  تساعدهم  وهي  المخيم،  في 
بالصدمة  والشعور  االستقرار  عدم  مع 
وبسبب  منه.  يعانون  الذي  النفسية 
وصغر  المساحة  هذه  على  الطلب  ارتفاع 
واألخصائيين  المتطوعين  فإن  المساحة 
ورديات  ثالث  في  يعملون  االجتماعيين 

مع 500 طفل.

من  بتمويل  اليونيسف،  تمكنت  وقد 
وزارة  من  وبدعم  المتحدة  المملكة 

االجتماعية في دهوك، من تزويد  الشؤون 
لحماية  للعب ووحدة  آمنة  بمساحة  األطفال 
األطفال حيث يمكن لألطفال والوالدين تلقي 
والقانونية،  والطبية  النفسية  االستشارات 
باإلضافة إلى المساعدة الفورية بشأن قضايا 
االحتياجات  بين  ما  مضمونها  في  تتراوح 

الخاصة وإساءة المعاملة واالستغالل.

حيث  المخيم  في  الالجئين  عدد  نمو  ومع 
عدد  فإن  شخص،   40.000 عددهم  بلغ 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  األطفال 
وهي  )سنتان(  بميسان  التقيت  يزداد. 
أصيبت  حمى  بسبب  الشلل  من  تعاني 
أشهر،  بضعة  عمرها  كان  عندما  بها 
وأحمد )6 سنوات( وهو صبي أصم. هما 
إلى  سيحتاجون  األطفال  من  وغيرهما 

المدرسة. في  الخاص  الدعم 

التواصل  يعيدون  السوريون  األطفال  الحرب،  آثار  من  هرباً 
طفولتهم مع 

وصلت زيالن )10 سنوات( مؤخراً مع أسرتها إلى مخيم دوميز لالجئين هرباً من العنف الدائر في مدينة القامشلي
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نيويورك / جنيف / دبلن، 15 نيسان / أبريل 
2013

كفى ... كفى

خلّف  الذي  النزاع  من  عامين  من  أكثر  بعد 
مقتل  70.000 شخص، منهم آالف األطفال، 
وبعد أن أجبر خمسة ماليين شخص على ترك 
في  يعيشون  الجئ  مليون  بينهم  من  منازلهم، 
البلدان المجاورة التي تعاني من اإلجهاد الشديد 
... وبعد أن تمزقت العديد من األسر، وتهدمت 
والمستشفيات  المدارس  وخربت  المجتمعات، 

وشبكات المياه ...

بعد كل ذلك، فإنه ال يبدو أن شعوراً كافياً بحجم 
واألطراف  الحكومات  لدى  تولد  قد  المشكلة 
والمذابح  للقسوة  حداً  تضع  أن  بإمكانها  التي 

التي تشهدها سوريا.

إننا، كرؤساء الوكاالت األممية المكلفة بالتعامل 
مع الخسائر البشرية لهذه المأساة، نناشد القادة 
السياسيين للوفاء بمسؤوليتهم نحو شعب سوريا 

ومستقبل المنطقة.

الجماعي  نفوذهم  باستغالل  نطالبهم  إننا 
لإلصرار على إيجاد حل سياسي لهذه األزمة 

منازلهم  الناس  المزيد من  يفقد  أن  قبل  البشعة 
ومستقبلهم في منطقة تمر بالفعل بمرحلة تحول.

اإلنساني  المجال  في  وشركاءنا  وكاالتنا  إن 
الدعم  وبفضل  وسعهم.  في  ما  كل  يفعلون 
من  تمكنا  واألشخاص  الحكومات  من  المقدم 
كما  الجئ،  مليون  من  ألكثر  المأوى  توفير 
الغذاء والضروريات األساسية األخرى  وفرنا 

لماليين المشردين من جراء النزاع، كما وفرنا 
مرافق المياه والصرف الصحي ألكثر من 5.5 
مليون متضرر في سوريا والبلدان المجاورة. 
من  تمكنا  فقد  األساسية  الصحية  الخدمات  أما 
توفيرها لماليين السوريين، منها اللقاحات إلى 
أكثر من 1.5 مليون طفل ضد الحصبة وشلل 

األطفال.

غير أن ذلك ليس كاف بالمرة، فإن االحتياجات 
تتنامى بينما قدرتنا على بذل المزيد من الجهد 
القيود األمنية  التناقص، وذلك بسبب  آخذة في 
واإلجرائية األخرى في سوريا، وبسبب القيود 

جداً  قريبون  إننا  التمويل.  على  المفروضة 
من أن نعلق بعض دعمنا اإلنساني، ربما في 

غضون أسابيع.

إن مناشدتنا اليوم ال تقتصر على طلب الموارد، 
وإن كانت الزمة والشك، إننا ندعو لشيء أكثر 
في  المشاركين  جميع  ندعو  المال،  من  أهمية 
التي  الحكومات  الوحشي وجميع  هذا الصراع 

يمكن أن تؤثر عليهم قائلين:

باسم جميع الذين عانوا حتى اآلن، وباسم أولئك 
الذين تتعلق مستقبالتهم في الميزان:

الشعب  إلنقاذ  نفوذكم  سخروا  نرجوكم!  كفى! 
السوري وإنقاذ المنطقة من كارثة.

فاليري آموس، منسقة مكتب الشؤون اإلنسانية، 
لبرنامج  التنفيذية  المديرة  كوزين،  وإيرثارين 
األغذية العالمي وأنطونيو غوتيريس، المفوض 
السامي لشؤون الالجئين، وأنتوني ليك، المدير 
التنفيذي لليونيسف، و ممارغريت تشان مديرة 

منظمة الصحة العالمية.

إلى 5 حاالت مماثلة  الحماية 4  وتتلقى وحدة 
في  والمساعدة  المشورة  لهم  تقدم  يوم،  كل 
ازدياد  ومع  الخاصة.  الرعاية  على  الحصول 
إلى  الحاجة  تزداد  المخيم،  في  الالجئين  عدد 

تقديم الخدمات.

وتشكو السيدة شدن طاهر قائلة: “ما زلنا نفتقر 
التمويل.  نقص  بسبب  المفتوحة  المالعب  إلى 

التركيز  أهمية  تزداد  الحرمان  يزداد  وعندما 
على حماية طفولة هؤالء األطفال.”

ناشدت   ،2011 ديسمبر   / أول  كانون  في 
دوالر  مليون   20 على  للحصول  اليونيسف 
للسوريين  الحيوية  المساعدة  تقديم  أجل  من 
الذين لجئوا إلى العراق. وحتى اآلن، لم تتلق 

اليونيسف سوى 33٪ منها.

فإن  الكافي،  التمويل  اليونيسف  تتلق  لم  وإذا 
من  وغيرها  لألطفال  الصديقة  المساحة  هذه 

الخدمات الحيوية ستتوقف.

دوميز  مخيم  في  عملنا  عن  المزيد  لمعرفة 
لالجئين الرجاء قراءة مدونة اليونيسف:

unicefiraq.blogspot.com 

األطفال هم الضحايا الرئيسيون لألزمة السورية المستمرة منذ نحو عامين
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نرجوكم!  “كفى! 
إلنقاذ  نفوذكم  سخروا 

السوري  الشعب 
من  المنطقة  وإنقاذ 

كارثة.”

نداء استغاثة من رؤساء وكاالت األمم المتحدة اإلنسانية 
من أجل الشعب السوري

تتمة املنشور على الصفحة السابقة
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بقلم ألما حسون

 8 السورية،  العربية  الجمهورية  حلب، 
زيارتي  أثناء   -  2013 نيسان/أبريل 
بمسعفين  التقيت  حمص،  إلى  األخيرة 
يعملون مع الهالل األحمر العربي السوري، 
غير  المنظمات  مع  يعملون  ومتطوعين 
إنهم يخاطرون بحياتهم  المحلية.  الحكومية 
دوراً  ويلعبون  الناس  مساعدة  سبيل  في 
الضرورية،  المساعدة  تقديم  في  رئيسياً 

بعضها يأتي من اليونيسف.

في إحدى المالجئ، التقيت بياسين* )23( 
العربي  األحمر  الهالل  مع  متطوع  وهو 
ياسين:  قال   .2010 عام  منذ  السوري 
أوروبا  في  أكون  أن  المفترض  من  “كان 
لم  اآلن.  هنا  ولكنني  دراستي،  ألواصل 
أتخرج بعد. إنني أحاول الدراسة في الليل 
مع المتطوعين اآلخرين الذين يعيشون في 

نفس الملجأ.”

األحمر  الهالل  لدى  المتطوعين  جميع 
التقيتهم كانوا تحت  الذين  السوري  العربي 
سن 25 سنة. بعضهم تطوع منذ سنوات، 
مجال  إلى  اآلخر  البعض  انضم  حين  في 
رووا  األزمة.  اندالع  مع  اإلنساني  العمل 

واإلصابات  للموت  مشاهدتهم  عن  لي 
ومعاناة اآلخرين.

األحمر  الهالل  من  المسعفين  أحد  يقول 
تغيرت  “لقد   :)24( السوري  العربي 
حياة  بإنقاذ  قمت  أن  بعد  تماماً  حياتي 
شخص مصاب ألول مرة.” وقال مسعف 
شخصاً  رأى  عندما  بشدة  بكى  إنه  آخر 
وبعد  حياته.  في  األولى  للمرة  مصاباً 
أداء  أثناء  نفسه  المسعف  أصيب  أشهر، 
عمله، وبعد أن تلقى العالج الطبيعي، فإنه 
ولكنه  ذراعه،  تحريك  على  قادراً  صار 
اليمنى  يده  تحريك أصابع  قادر على  غير 
الحادث  هذا  “بعد  بفخر:  ويقول  بعد، 
تطوع اثنان من أشقائي مع الهالل األحمر 

السوري.” العربي 

المتطوعين حول تجاربهم  أثناء حديثي مع 
المختلفة، تأثرُت كثيراً بقدرتهم على تجاوز 
من  الهائل  العدد  لدعم  الشخصية  معاناتهم 
المحتاجين في مدينتهم. وقال لي العديد منهم 
إنه ليس هناك مجال في حياتهم للتفكير في 

خطط المستقبل.

في إحدى المدارس التي زرتها في ناحية هادئة 
من المدينة، أقيم ملجأ للعائالت النازحة بهدف 

تقديم الصفوف العالجية من قبل منظمة محلية 
غير حكومية تدعمها اليونيسف.

إحدى المتطوعات، وهي أم ألربعة أطفال، 
يشعر  أحد  “ال  تقول:  قبل،  من  تعمل  لم 
اآلخرين  مساعدة  إن  األيام.  هذه  بالراحة 

تشعرني براحة البال.”

لقد أصبح العمل اإلنساني جزء من النسيج 
المجتمعي في هذه المنطقة.

* األسماء مستعارة

نيسان/أبريل   12 تركيا،  سانليورفا، 
بالتعاون  اليونيسف  قامت   –  2013
بافتتاح  التركية  الحكومة  من  شركاء  مع 
الالجئين  السوريين  لألطفال  مدرسة  أول 
أكاكيل.  مدينة  في  شاه  سليمان  مخيم  إلى 
وتحتوي المدرسة 16 فصالً دراسياً تتسع 
فترتين. من  على  لـ 1.280 طفالً سورياً 
اليونيسف  قدمت  بلجيكي،  تبرع  خالل 

والخزائن. التعليم  وألواح  المكاتب 

تركيا  إلى  السوريون  الالجئون  تدفق  بدأ 

وازداد   ،2011 مارس  آذار/  في 
بشكل مستمر إلى أن بلغ 313,679 
هذه  وفي  اآلن.  حتى  شخصاً 
معيشة  مكان  باتت  التي  المخيمات 
موضوع  فإن  السورية،  األسر  هذه 
تعليم األطفال هو من بين المواضيع 

حساسية. األكثر 

ممثل  لبن  أبو  أيمن  الدكتور  يقول 
من  “إن  تركيا:  في  اليونيسف 
األطفال  يتمكن  أن  السعادة  دواعي 
السوريون الالجئون من تلقي التعليم 
التعليم  إن  هنا.  وجودهم  فترة  خالل 
األطفال  لهؤالء  صلة  أقوى  هو 
فعالية  الوسائل  وأكثر  بالمستقبل، 
سوريا.  في  شهدوه  ما  مع  للتأقلم 
االستعداد  أهبة  على  اليونيسف  تقف 
وإدارة  تركيا  لحكومة  الدعم  لتقديم 

العمل في هذا المجال.”

المخاطرة من أجل تقديم الخدمات اإلنسانية

افتتاح أول مدرسة في مخيم أكاكيل التركي

مالجئ  أحد  في  عالجية  صفوف  إلى  متجهون  أطفال 
هم  الذين  من  عدد  مؤخراً  نزح  حيث  حمص،  في  المشردين 

المأوى. إلى  بحاجة 

الصنع في  المدرسة األولى من 6 مدارس مسبقة  افتتاح  مراسيم 
مخيم أكاكيل التركي
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إحصائيات حول 
الالجئين*

لبنان   444,268
األردن   

433,467
تركيا   313,679

العراق   
135,842

مصر   50,498
10,052 شمال افريقيا 
المجموع   

1,387,806
هؤالء  نصف  أن  اليونيسف  )تقدر 

الالجئين هم من األطفال(
العليا  المفوضية  لدى  المسجلون  الالجئون   *
ينتظرون  الذين  واألفراد  الالجئين  لشؤون 

التسجيل حتى تاريخ 24 نيسان 2013
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ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

في  اإلقليمي  اليونيسف  مكتب   ، أولريخ  ماري  ليزا 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

lullrich@unicef.org 
menaro@unicef.org

      www.unicefmena.tumblr.com

      www.twitter.com/unicefmena

      www.facebook.com/unicefmena

سوريا

المساعدات  شركائها  مع  اليونيسف  قدمت 
واألطفال  للنساء  للحياة  المنقذة  اإلنسانية 
أربع  جلبت  فقد  وتلبيسة.  حلب  مدينتي  في 
طبياً  طقماً   89 تحوي  حلب  إلى  شاحنات 
وجهازي  األسرية  للصحة  طقم   2,000 و 
و 48  منشفة  إلى 1,000  باإلضافة  إنعاش 
صندوق صابون والمالبس الصيفية واللوازم 
المدرسية. وفي حملة أخرى إلى مدينة تلبيسة 
شاحنات  تسع  قامت  حمص،  من  بالقرب 
والغذاء،  الطبية،  الطوارئ  إمدادات  بإيصال 
من   500 و  أسري،  نظافة  طقم   1,000 و 
“مدرسة  طرود  من   160 و  األطفال،  أطقم 

في صندوق”، و 900 زجاجة شامبو.

لبنان

قدمت  التلقيح،  الثانية من حملة  المرحلة  في 
 72,000 لـ  الحصبة  ضد  اللقاح  اليونيسف 
جرعات  طفل   73,000 تلقى  كما  طفل، 
من 27,000  أكثر  تطعيم  وتم  )أ(،  فيتامين 

طفالً ضد شلل األطفال.

األردن

بالمدارس  سورياً  طفالً   31,134 التحق 
الحكومية األردنية التي تدعمها اليونيسف في 

المجتمعات المضيفة في جميع أنحاء البالد.

التلقيح  حملة  من  األولى  الثالثة  األيام  في 
قامت  الزعتري،  مخيم  في  النطاق  واسعة 
لشؤون  العليا  والمفوضية  اليونيسف  من  كل 
ووزارة  العالمية  الصحة  ومنظمة  الالجئين 
الصحة األردنية بتلقيح 18,659 شخصاً ضد 

الحصبة.

العراق

نظمت اليونيسف بالتعاون مع مديرية الصحة 
ومنظمة أطباء بال حدود حملة تطعيم واسعة 
في مخيم دوميز 1، حيث تم تلقيح 19,303 
الحصبة و17,663 الجئاً ضد  الجئين ضد 

التهاب السحايا.

تركيا

ست  مجموع  من  مدرسة  أول  افتتاح  تم 
أكاكيل.  مخيم  في  اليونيسف  تدعمها  مدارس 
على  طفالً   1,280 بالمدرسة  وسيلتحق 

ورديتين يوميتين.

وقد بلغ عدد المقيمين في مخيم أدانا الذي تم 
افتتاحه مؤخراً 9,000 شخص. ويبقى نقص 

المساحة في المخيم يشكل تحدياً كبيراً.

عمان، األردن، 17 نيسان/أبريل 2013 
المخاوف من خطر تفشي  - وسط تصاعد 
واسعة  تطعيم  حملة  إطالق  تم  األمراض، 
النطاق في مخيم الزعتري لالجئين، حيث 
في  الجئ   100,000 من  أكثر  يعيش 

مكتظة. ظروف 
من  بدعم  األردنية،  الصحة  وزارة  وتقوم 
لالجئين  المتحدة  األمم  ووكالة  اليونيسف 
من  وغيرهم  العالمية  الصحة  ومنظمة 
تم  أن  وبعد  الحملة.  بتنظيم  الشركاء 
الحصبة  من  حاالت  خمس  على  التعرف 
في مخيم الزعتري، فإن هذه الحملة تهدف 

إلى تقليل احتمال المزيد من اإلصابات.
عن  يقل  ال  ما  تلقيح  إلى  الحملة  وتهدف 
أعمارهم  تتراوح  90,000 الجئ سوري 
باإلضافة  عاماً،   30 و  أشهر  ستة  بين 
لـ  األطفال  شلل  لقاح  قطرات  تقديم  إلى 
كما  الخامسة.  سن  دون  طفل   24,000
أعمارهم  تتراوح  طفل   22,000 سيتلقى 
جرعات  شهراً   59 و  أشهر  ستة  بين 
من  الحد  في  تسهم  والتي  )أ(  فيتامين 

والتهابات  اإلسهال  عن  الناجمة  المراضة 
الحادة. التنفسي  الجهاز 

ممثلة  هايد،  دومينيك  السيدة  تقول 
تجاوب  “إن  األردن:  في  اليونيسف 
تلقيح  تم  فقد  رائع،  الحملة  مع  الالجئين 
اليوم  في  الحصبة  ضد  شخص   6,000
األطفال  شلل  1,900 ضد  و  فقط،  األول 
شخصاً   1,800 على  يزيد  ما  وتلقى 

)أ(.” فيتامين  قطرات 
التطعيم  فريق  يقوم  أن  المتوقع  ومن 
السوريين  والالجئين  األردنيين  بتلقيح 
المفرق  الثالث،  الشمالية  المحافظات  في 
اإلستعدادات  وتجري  والزرقاء.  وإربد 
اللجنة  مشاورة  بعد  وطنية  حملة  إلطالق 

للتطعيم. الفنية 
منسق  هاربر،  أندرو  يقول  ذلك  وحول 
المحافظة  “إن  بالنيابة:  اإلنسانية  الشؤون 
على صحة الالجئين أمر في غاية األهمية 
الالجئين،  لشؤون  العليا  للمفوضية  بالنسبة 
التي  التعاونية  للجهود  ممتنون  ونحن 
تقدمها وزارة الصحة واليونيسف ومنظمة 

المفوضية  الصحة  لفريق  العالمية  الصحة 
لقاحات  على  الحصول  تأمين  أجل  من 

لالجئين.” الحصبة 

لحصبة  وا ل  األطفا شلل  ضد  للتلقيح  واسعة  حملة  بدء 
ألردن ا في 

طفل شجاع يتلقى تطعيماً ضد الحصبة في مخيم الزعتري. وهو 
واحد من 90,000 الجئ سوري في المخيم تتراوح أعمارهم بين 

6 أشهر و 30 سنة يتم تحصينهم ضد الحصبة
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