
ال مـكـان لألطـفـال #FIVE

14 آذار 2016

أثر
خمس سنوات من الحرب 

عىل أطفال سوريا وطفولتهم



© UNICEF SyrIa/DamaSCUS/2015/ alShamI

.طفل نازح يف الغوطة الرشقية، ريف دمشق، سوريا

23

#FIVE



خمسة – مرحلة هامة يف حياة الطفل

بالنسبة لحوايل 3,7 مليون طفل ولدوا منذ بداية النزاع يف سوريا فأن خمس سنوات هي عمر باكمله. عمر مل 

يعرف به اولئك الصغار سوى العنف والحرمان وعدم اليقني. ماذا سنقول لهم ولكل اطفال سوريا؟  اننا ال نأبه 

لو تحولوا اىل جيل ضائع؟ خسارة التعليم والصحة السليمة قد تأثر عليهم عىل مدى السنني القادمة. 

لن نتمكن من تعويض سنوات الطفولة الثمينة التي ُسلبت بسبب الحرب الرضوس ولكننا نستطيع بل ويجب 

علينا ان نعمل لتجنب رسقة  مستقبلهم. 

ألن مستقبل اولئك األطفال هو مستقبل سوريا. 

آنتوين ليك،

املدير التنفيذي لليونيسف

ال يعرف أي طفل سوري دون سن الخامسة حياة سوى تلك التي شكلتها الحرب – أي حوايل 2.9 مليون طفل داخل سوريا و811.000 يف دول 

الجوار1.

ان االستجابة الحتياجات وحقوق األطفال املتأثرين بهذا النزاع تعترب أمرأً رضورياً إذا كنا نريد أن نتجنب خسارة جيل بأكمله وعقود من التقدم اإلمنايئ. 

 لن يعرف أي طفل عاش يف الخمس سنوات املاضية سوريا التي يتذكرها أهلهم أبدا. حيث حولت القنابل غرف الصف واملراكز الصحية واملتنزهات إىل 

ركام. وأغلقت الشوارع التي كان يلعب فيها األطفال بالحواجز، أو أصبحت مليئة مبخلفات الحرب القاتلة، كام وأُغلقت آالف املدارس واملستشفيات.

وعاودت أمراض كان قد تم القضاء عليها سابقا إىل الظهور مرة أخرى. ومع خسارتهم للعمل والديون التي أثقلت كاهلهم مل يعد اآلباء قادرين عىل 

توفري متطلبات الحياة األساسية. وال تستطيع األرس أن تعتمد عىل وصول املياه لألحياء التي تسكنها، وتكون هذه املياه يف كثري من األحيان ملوثة وغري 

مأمونة يف سوريا، التي كانت فيام مىض دولة متطورة ومكتفية ذاتيا، ميوت اآلن األطفال بسبب سوء التغذية. 

إن عدد الالجئني السوريني اآلن يف دول الجوار أعىل بعرش مرات مام كان عليه عام 2012، ونصف هؤالء هم من األطفال. بعضهم سافر برا بالسيارة، 

وبعضهم سار عىل قدميه أليام حتى وصل إىل بر األمان. حيث وصل أكرث من 16.600 شخص وحدهم لدول الجوار. كام ولد أكرث من 306.000 طفالً 

سورياً يف بالد اللجوء2.

تعد األزمة السورية من أكرث األزمات تعقيداً يف وقتنا الحايل، وأكرثها تسببا يف املوت، حيث تؤثر عىل حياة املاليني من الناس، وامتدت آثارها والتحديات 

الناشئة عنها لتطال مختلف القارات.

واليوم ـ أكرث من أي وقت مىض ـ أصبحت هذه األزمة أزمة أطفال. حيث يحتاج أكرث من 8 ماليني منهم للمساعدة يف سوريا ودول الجوار3. 

كرب ماليني األطفال قبل أوانهم، وأجرب بعضهم عىل أن يصبح املعيل الوحيد لألرسة، بينام تحولت العديد من الفتيات الصغريات لزوجات وأمهات، 

وانخرط العديدون يف القتال يف سن صغرية من دون موافقة ذويهم.

يرغب شباب وأطفال سوريا بتحمل مسؤولياتهم بعد عودة السالم إىل سوريا، قد تختلف ظروفهم، ولكن أحالمهم هي ذاتها: أن يكون لهم مستقبل 

وأن يتمكنوا من إعادة بناء سوريا كصناع سالم وأطباء ومهندسني ومعلمني وقادة. واألدوات التي يحتاجونها لتحقيق ذلك هي ببساطة: عقول مجهزة، 

وأجسام صحيحة وإميان بالذات. 

1 اليونيسف، النتائج اإلنسانية لألزمة السورية، كانون الثاين 2015

2 املفوضية السامية لشؤون الالجئني، 2016

3 اليونيسف، النتائج اإلنسانية لألزمة السورية، كانون الثاين 2015
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نها )11 سنة( تستعد للعودة إىل املدرسة فس حمص، سوريا

أدراجهم  وعىل  مالعبهم  يف  األطفال  عىل  الهجوم  يعد 

الذين  أولئك  يواجه  أن  ويجب  حرب.  جرمية  املدرسية 

عليهم،  بالهجوم  يسمحون  أو  األطفال،  عىل  يهجمون 

العدالة يوما ما، باعتبارهم مجرمي حرب.

الجسيمة عىل حقوق  االعتداءات  آثار  تستمر  أن  ميكن 

كيف  بعقود.  نفسها  الحرب  من  أكرث  سوريا  يف  الطفل 

ليحرتموا  يكربوا  أن  السوريني  األطفال  من  نتوقع  أن  لنا 

القانون الدويل وأن يحافظوا عليه، فقد خذلهم القانون 

يف اللحظة التي كانوا فيها بأمس الحاجة إليه؟

يا إيجيالند،

الرنويجي  للمجلس  العام  األمني 

لالجئني، ورئيس فريق املهامت اإلنساين 

املعني بالقدرة عىل الوصول إىل سوريا، 

والذي تدعمه األمم املتحدة. 

خسائر كبرية بني األطفال

ال يستطيع مليوين طفل الحصول عىل املساعدات بشكل منتظم 	•

يعيش أكرث من 200.000 طفل تحت الحصار  •

اضطر 2.4 مليون طفل للفرار إىل دول الجوار  •

يبدأ تجنيد األطفال للقتال من سن 7 سنوات  •

وقعت  عندما  حلب  يف  غرفته  يف  يرتاح  سنوات  األربع  ابن  خالد  كان 

القنبلة األوىل.

رأيت  وبعدها  السامء،  من  هادرا  صوتا  "سمعت  متذكرا:  والده  يقول 

الفوىض كل مكان،  منزيل يحرتق". ويضيف وهو ميسح دموعه: "عمت 

وعندما أدركت أن خالد يف الداخل، كدت أجن. حاولت أن أجده". تركت 

مئات  مع  األرسة  فرّت  أبدية.  ندوبا  فيه  تركت  ولكنها  حياً،  خالد  النار 

اآلخرين، بحثا عن ملجأ يف التجمعات العشوائية يف شامل لبنان. تقول 

أروى دامون، وهي صحفية معروفة عملت عىل تأسيس منظمة التدخل 

تغري  أن  ميكنها  إصابات  من  يعانون  أطفال  "يترسب  "إنارة"4:  الجراحي 

حياتهم لألبد من خالل الفجوات املوجودة يف كل مكان، وخاصة الالجئني 

الذين يقيمون يف مخيامت غري رسمية". عرّفت يونيسف خالد باملؤسسة 

التي أجرت له العملية، ووفرت له الرعاية الالحقة حتى تحسن وجهه. 

قتل أكرث من 10.000 طفل يف الفرتة ما بني عامي 2011 - 5،2013 وال 

تتوفر بيانات مثبتة حول أعداد القتىل من األطفال منذ ذلك الوقت.

ال يوجد مكان آمن يف سوريا، فقد انترش العنف حتى وصل إىل املنازل 

واملالعب واملدارس والحدائق العامة وأماكن العبادة. تبّلغ األرس السورية 

األطفال.  ضد  خطرية  انتهاكات  عن   2011 سنة  الحرب  اندالع  منذ 

انتهاك  حالة   1.500 من  أكرث  من  اليونيسف  تحققت   ،2015 سنة  ويف 

ألطفال تضمنت القتل والتشويه وتجنيد األطفال عىل يد أطراف النزاع 

وحرمان  واملستشفيات  املدارس  عىل  والهجوم  واالعتقال  واالختطاف 

املجتمعات املحتاجة لإلغاثة من املساعدات اإلنسانية. 

ومن ضمن الحاالت التي تم التحقق منها، كان هناك حوايل 400 طفل 

من ضمن القتىل، و500 آخرون أصيبوا بجراح. وال متثل هذه األرقام سوى 

غيض من فيض فقط، حيث أنها متثل 63% من جميع االنتهاكات الخطرية 

ضد األطفال التي تحققت منها اليونيسف عام 2015. حيث سقط معظم 

القتىل والجرحى من األطفال نتيجة استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق 

املأهولة بالسكان. ويف الحاالت التي كان فيها من املمكن تحديد جنس 

الضحايا، كان 70% منهم من الذكور. وقتل 150 من هؤالء األطفال خالل 

وجودهم يف املدرسة أو وهم يف طريقهم إليها. 

4 إنارة – تأسست سنة 2014

5 تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح، أيار 2014

تعترب درعا املحافظة األكرث تأثرا، تليها دير الزور، ثم إدلب وحلب وريف 

دمشق.

الحرب  من جرحى   %40 فإن حوايل  بال حدود،  أطباء  منظمة  وبحسب 

الخامسة عرشة،  سن  دون  واألطفال  النساء  من  هم  دمشق  منطقة  يف 

وميثلون 31% من قتالها سنة 2015. ويف املناطق الشاملية والغربية مبا 

فيها حلب وإدلب وحامة وحمص مثّل األطفال دون سن الخامسة %17 

من جرحى الحرب وحوايل 20% من قتالها6.

آخر مرة رأت فيها نهى )11 عاما( أخوها، كانت قبل أن يخرج ليحرض 

قنبلة هاون  القدمية يف حمص، ولكن  املدينة  املفضلة من  لها مثلجاتها 

أصابته، ومل يرجع أبدا. وتقول، وهي تقف بهدوء يف املكان الذي مات 

فيه: "أتخيله قادما يحمل املثلجات بيديه".

ومن الظواهر التي تسبب القلق بشكل خاص هي ارتفاع عدد األطفال 

االنضامم  عىل  تشجيعهم  تم  قد  أنه  األطفال  يفيد  حيث  املجندين. 

 400 إىل  تصل  التي  والرواتب  الهدايا  تقدم  التي  املسلحة  للمجموعات 

دوالر أمرييك يف الشهر7.  يف السنوات األوىل للنزاع، كانت أعامر األطفال 

بشكل  يستخدمون  األطفال  وكان  سنة،   17  –  15 بني  ترتاوح  املجندين 

عام  منذ  القتال.  ولكن  بعيدة عن جبهات  أدوار مساندة  أسايس ألداء 

ابتداء   – بكثري  أصغر  بسن  أطفاال  تجند  النزاع  أطراف  بدأت   ،2014

من سن السابعة – ومن دون الحصول عىل موافقة ذويهم يف كثري من 

تحققت  التي  التجنيد  حاالت  نصف  من  أكرث  يف  األطفال  كان  األحيان. 

منها اليونيسف سنة 2015 دون سن 15 سنة – مقارنة بحوايل 20% سنة 

2014. ويتلقى األطفال حاليا التدريب العسكري، ويشاركون يف القتال، أو 

يكلفون بأدوار خطرية عىل الجبهات األمامية كصيانة األسلحة، ومعالجة 

كقناصة  للقتل  األطفال  النزاع  أطراف  تستخدم  كام  املصابني.  ونقل 

وكمنفذي أحكام اإلعدام.

وبالنسبة للعديدين، يكون التجنيد مصحوبا بالتلقني العقائدي. ويف سنة 

2014، تحققت األمم املتحدة من أكرث من 460 حالة اختطاف عىل يد 

مدرسة  طالب   150 اختطف  فقط،  واحدة  حادثة  ففي  النزاع.  أطراف 

حلب.  مدينة  يف  امتحاناتهم  تقدميهم  بعد  املنزل  إىل  طريقهم  يف  وهم 

وأفادت أمهات األوالد بعد إطالق رساحهم، أن أطفالهن تعرضوا للرضب 
والتلقني العقائدي كام أجربوا عىل ارتكاب العنف.8

6 أطباء بال حدود، توثيق قتىل وجرحى يف املرافق الطبية التي تدعمها املنظمة، 2015

7 اليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل، أياد صغرية وأعباء كبري، متوز 2015

8 تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح، حزيران، 2015
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عيل )15 سنة( طفل أردين يعيش يف حي فيه الجؤون سوريون

الفتيات أيضا؛ فلم تتجاوز هدى 14 من عمرها، عندما  كام يتم تجنيد 

خاضت معركتها األوىل يف مواجهة املسلحني باستخدام سالح كانت بالكاد 

تعرف كيف تستخدمه، فتقول: "كنت خائفة، خائفة جدا، ولكن القائد 

أعطاين سالحا وقال أن عيل أن أستعد للمعركة". متكنت هدى من النجاة 

– وهي اآلن الجئة يف األردن. تحققت اليونيسف من مقتل أو إصابة أكرث 

من 100 طفل وهم يحاربون سنة 2015.

النزاع  يف  األطفال  واستخدام  تجنيد  ينترش 

الدائر اآلن يف سوريا.

بان يك مون

األمني العام لألمم املتحدة مخاطبا مجلس 

األمن، حزيران 2015

انتظر فريق اليونيسف لسبعة ساعات عىل الحاجز العسكري األخري، حتى 

ُسِمح لها الدخول لبلدة مضايا املحارصة من أجل توصيل املساعدات يف 

شهر كانون الثاين من سنة 2016. 

"عندما  اليونيسف يف سوريا:  تقول هنا سنجر، ممثلة  الصدد،  ويف هذا 

دخلنا أخريا كان من الواضح أن األرس تعيش وضعا كارثيا".

العاملية من فحص 25 طفال  اليونيسف ومنظمة الصحة  متكنت طواقم 

محيط  قياس  باستخدام  التغذية  سوء  عن  للكشف  الخامسة  سن  دون 

املتوسط والشديد عىل 22  الحاد  التغذية  العضد. وظهرت أعراض سوء 

طفال9. كان هناك مراهقان يحترضان، وفيام كان طاقم اليونيسف يحاول 

محمد  صديقه  كان  بينام  عاما،  عرش  الستة  ابن  عيل،  تويف  إنقاذهام، 

اعتبار  نستطيع  ال  أننا  من  وبالرغم  الهزيل.  بجسده  بجانبه  مستلقيا 

النتائج من التقييم الرسيع الذي أجري يف مضايا عينة ممثلة، وال نستطيع 

استخالص نتائج حقيقية منها حول الوضع التغذوي الكيل يف سوريا، إال 

أنها تعطينا فكرة عامة عن الوضع يف املناطق املحارصة. 

تقول سنجر: "متكنا من نقل محمد مبساعدة الرشكاء أمال يف إنقاذ حياته، 

ولكن الوقت كان قد تأخر. كان محمد ضعيفا جداً وفارق الحياة". 

الوفيات  نصف  من  أكرث  تحصل  السورية،  الطبية  املنظامت  وبحسب 

املبكرة بني األطفال دون سن الرابعة عرشة يف سوريا يف املناطق املحارصة، 
وربعهم من األطفال الرضع.10

التي  املناطق  الحصار يف  يعيشون تحت  الذين  األشخاص  تضاعف عدد 

9 ترصيح صادر عن اليونيسف، كانون الثاين، 2016

املجتمعات  يف  واملوت  الحياة   - البطيء  املوت  األمريكية.  السورية  الطبية  الجمعية   10

السورية تحت الحصار. آذار 2015

يصعب الوصول إليها مقارنة بسنة 11.2013 و2 مليون من أولئك الذين 

انقطعت عنهم املساعدات هم أطفال، منهم 200.000 يعيشون تحت 
الحصار.12

ويقول د. ديفيد نوت، وهو جراح طوارئ عمل يف سوريا أن اآلثار النفسية 

للحصار ميكن أن تكون مدمرة: "يحتاج األطفال املحارصون ألن يتعلموا 

مرة أخرى كيف يكونوا برشا".

دون  األطفال  سوريا  يف  الحصار  يستهدف 

الذين  أولئك  ويعرف  رحمة.  أو  هوادة 

يفرضون الحصار أنه يؤثر عىل األطفال أوال. 

الحصار للضغط من أجل تحقيق  ويستخدم 

صارخ  انتهاك  وهي  عسكرية،  مكاسب 

للقانون اإلنساين الدويل

د. بيرت سالمة

املدير اإلقليمي، مكتب اليونيسف اإلقليمي 

ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

11 مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدات اإلنسانية، نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية 

يف سوريا، 2016

12 اليونيسف ورشكاؤه، تحديث مبادرة ال لضياع الجيل – األزمة السورية، شباط 2016
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مشعل )16 سنة( يوصل مواد البقالة يف مخيم الزعرتي لالجئني السوريني، األردن

الكفاح من أجل التعليم

ال يستطيع نصف األطفال السوريني )2.8 مليون( يف سوريا واملنطقة • 

الحصول عىل فرص التعليم 

مل يعد باإلمكان استخدام أكرث من 6.000 مدرسة• 

تم التحقق من 40 هجوم استهدفت املدارس سنة 2015• 

يقدر أن الخسارة يف رأس املال البرشي ستصل إىل 10.7 مليون دوالر • 

أمرييك يف حال مل يعد األطفال للمدرسة. 

بعد 5 سنوات من الحرب، تدنت معدالت االلتحاق باملدارس يف سوريا 

لتصل إىل الحضيض، حيث انخفضت معدالت االلتحاق بالتعليم األسايس 

لحوايل %74.

ملسرية  كارثة  يعد  الذي  األمر   – التعليم  يف  االستثامر  من  عقدان  ضاع 

محو األمية يف املنطقة. حيث انخفض صايف معدالت االلتحاق باملدارس 

األساسية إىل 70% سنة 2013، أي أنها عادت ملا كانت عليه يف مثانينات 

القرن العرشين.13 

خمسة  يف  الدراسة  عن  املنقطعني  السوريني  األطفال  نصف  يعيش 

محافظات سورية هي: دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وإدلب. 

يذكر لحظة شاهد  السادسة عرشة من عمره،  يزال محمد، الجئ يف  ال 

عىل  ملقاة  املدرسة  الفتة  "كانت  ويقول:  حلب،  يف  تقصف  مدرسته 

األرض". تحول غضب محمد يف مخيم الالجئني يف تركيا إىل إرصار، حيث 

يتطوع ليساعد األطفال عىل التعلم يف املساحات الصديقة للطفل.

ويقول محمد: "كنت أمتنى أن أصبح معلام عندما أكرب، ولكنني أعتقد 

اآلن أنني أريد أن أصبح صحفيا، ألخرب الناس عام يجري يف سوريا". 

بحلول عام 2016، كانت سوريا قد فقدت ربع مدارسها – حيث ترضرت 

أكرث من 6.000 مدرسة بسبب العنف، أو أجربت عىل إغالق أبوابها، أو 

استخدمت ألغراض القتال، أو إليواء مئات من األرس املهجرة.14  كام فرغت 

الصفوف بسبب قتل املعلمني ومغادرة 52.000 منهم عن وظائفهم.15 

القائم يف  النزاع  البرشي بسبب  املال  أن تصل خسارة رأس  املتوقع  من 

الحرب، يف  قبل  املحيل  الناتج  مليار، أي خمس إجاميل  إىل 10.7  سوريا 
حال مل يعد األطفال والشباب إىل املدارس.16

اآلثار  السورية،  العربية  الجمهورية  النزاع يف  االقتصادية االجتامعية لغرب آسيا:  الهيئة   13

االقتصادية الكلية والعوائق التي تعطل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، أيلول 2014

14 مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدات اإلنسانية، النرشة اإلنسانية، العمليات السورية 

من تركيا. العدد 15 شباط 2016

15 يونيسف، تقرير التعليم يف خط النار، أيلول 2015

16 يونيسف، الخسارة االقتصادية الناشئة عن االنقطاع عن الدراسة بسبب األزمة السورية، 

2015

إيجاد مكان يف غرف الصف املكتظة هو العقبة األوىل فقط، فالكثريون 

يفتقرون أيضا لألوراق الالزمة لاللتحاق. وخارج سوريا، يعاين الطالب من 

اختالف املناهج – واضطرارهم للتعلم بلغة ال يفهمونها. كام أن بعضهم 

يشعر بالخجل من االنتظام يف صفوف التعويض مع الطالب األصغر سنا، 

بعد أن انقطعوا عن الدراسة لسنوات. ويخىش آخرون، وخاصة الفتيات 

من املسافات الطويلة التي يتوجب عليهم قطعها للوصول إىل املدرسة 

يف الشوارع غري اآلمنة.

1.4 ميار دوالر أمرييك من أجل تعليم أطفال 

أما  تأمينه،  العامل  يستطيع  مبلغ  سوريا وهو 

يستطيع  ال  كلفة  فهو  الجيل  هذا  خسارة 

العامل تحملها.

مالال يوسفازي،

 ناشطة عاملية يف مجال التعليم،
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"كنت أحب القراءة"، هذا ما يقوله مشعل، وهو الجئ يف مخيم الزعرتي 

يف  منه  يستفيد  أن  ميكن  عام  البحث  يف  اآلن  وقته  يقيض  األردن،  يف 

القاممة ويضعه يف عربته: "كنت أريد أن أصبح معلام، ولكنني انقطعت 

كبريا  فسأكون  اآلن  للمدرسة  إن عدت  ثالث سنوات.  منذ  الدراسة  عن 

جدا، حيث سيتوجب عيّل أن أعود للصف الخامس، وإن عدت للدراسة، 

غري  تعليمي  بربنامج  االلتحاق  من  مشعل  متكن  أرسيت"؟  سيعيل  فمن 

القراءة  مبهارات  لتزويدهم  يهدف  العاملني  لألطفال  مخصص  رسمي 

الجيل"  لضياع  "ال  مبادرة  ينفذ من ضمن  والذي   – والحساب  والكتابة 

اإلقليمية. يواظب مشعل عىل حضور الحصص وذلك بالرغم من أن أيامه 

"العمل هو عمل، ولكن إن متكنت من  الطويلة واملتعبة. حيث يقول: 

تعلم الحساب، فستكون هذه املهارة مليك أنا دامئا". 

يجلس سمري، 13 سنة، عىل السور يف وادي البقاع اللبناين بجانب أخويه 

بعضهم  مع  ويتامزحون  يبتسمون  ومحمد.  الرحمن  عبد  الصغريين 

البعض وهم يصفون مدرستهم القدمية يف حلب. ولكن رسعان ما تختفي 

ابتسامتهم عندما يذكر سمري أخويه بالطريقة التي كانوا يصلون فيها إىل 

املدرسة، حيث قال: "كان هناك مبنى يحتله القناصون، ويستهدفون منه 

الشارع. كان علينا أن نقطع الشارع جريا، حتى ال تصيبنا طلقاتهم".

املدرسة  ترك  أجربوا عىل  الركض، حيث  عن  توقفوا  األيام،  من  يوم  ويف 

بسبب العنف املحيط بهم، وانضموا إىل 2.8 مليون طالب سوري آخر – 

أي أن نصف جيل كامل من أطفال املدارس – ُحرِموا من حقهم يف التعلم. 

إلحاق أوالده  التعليم، متكن والد سمري أخريا من  انقطاع  بعد سنة من 

يف مدرسة حكومية لبنانية سنة 2015. حيث توفرت اآلالف من املقاعد 

الجديدة يف مختلف مناطق لبنان من خالل برنامج "توصيل التعليم لكل 

طفل". وهو مرسور من تشكيل أبنائه فريقا لغناء الراب إللهام األطفال 

اآلخرين وتشجيعهم عىل السعي وراء أحالمهم. 

فلتكن السماء حدودك وليس سقف بيتك

كل أفكار العالم بدأت بحرف

من سمري وإخوته – مغنو راب الجئون من سوريا

أن  أود  الراب.  وأغني  أكتب  أن  أكرب سأمتكن من  "عندما  يقول محمد: 

أكتب عن بالدي، وعام جرى لها، فأنا حزين جدا عىل بالدي. أما أخوه 

تدفع  أغان  "سأكتب  أخرى:  نظر  فلديه وجهة  سنة(   12( الرحمن  عبد 

عن  أكتب  أن  أريد  البؤس،  عن  أكتب  أن  أريد  ال  فأنا  للضحك،  الناس 

الفرح".

من املؤكد قطعا، أنه من دون توفر التعليم، 

لن يكون أمام اآلباء واألمهات السوريني خيار 

سوى ترك املنطقة وقطع الرحلة التي أصبحت 

إىل  املوت  برحلة  للكثريين  بالنسبة  تعرف 

أوروبا. 

غوردون براون

املعني  الخاص  املتحدة  األمم  مبعوث 

بالتعليم العاملي 

13



#FIVE

الفقر والتنمية

حوايل 7 ماليني طفل داخل سوريا يعيشون يف فقر

التنمية يف سوريا تراجعت أربعة عقود

أطفال يف سن الثالثة يعملون

احتياجات اليونيسف التمويلية
لألزمة السورية

تم الحصول عليه يف عام 2016 )74 مليون دوالر أمرييك(

2012

120.4
 مليون

2013

470.7
مليون

2014

770.1
 مليون

2015

903.5
مليون

2016
%6

1.16
مليار 

عدد األطفال السوريني الذين بحاجة إىل مساعدة*

* داخل سوريا وفي دول اجلوار

8.4 مليون

7.6 مليون

5.5 مليون

2.3 مليون

20
16

20
15

20
14

20
13

أثر سنوات الحرب الخمس يف سوريا عىل األطفال وعىل طفولتهم

2.9 مليون

810.926 طفل

عدد األطفال تحت سن الخامسة

سوريا
2.9 مليون

تركيا
458,380

العراق
37,902

األردن
956 ,108

لبنان
190,494

داخل سوريا

يف دول اللجوء

عدد األطفال السوريني الالجئني
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2014

52
0,

34
8

2013

الحامية

400

500

طفل قتلوا يف عام 2015

طفل تعرضوا للتشويه يف عام 2015

التعليم

2.8 مليون طفل خارج املدرسة

2.1 داخل سوريا

700,000
يف دول الجوار

40

6,000

مدرسة متت مهاجمتها خالل عام 2015

مدرسة مل يعد باإلمكان استخدامها

املياه والرصف الصحي

%70

%66

 من األطفال السوريني ال يحصلون
عىل مصادر مياه يعتمد عليها

من املياه العادمة السورية ال تتم معالجتها



© UNICEF SyrIa/DamaSCUS/2015/ alShamI

لعبة ملقاة يف وسط الركام يف الغوطة الرشقية، ريف دمشق، سوريا

النمويف خط النار

أكرث من 70% من السكان يفتقرون للمياه اآلمنة• 

عودة أمراض والتهابات• 

"فخر شديد وأمل ال يحتمل" هذا ما يشعر به املهندس املدين ماهر غفري، 

الذي يعمل مع اليونيسف، عندما يرى األطفال واملسنني يقفون بالدور 

مدينة  مدينته،  املياه يف  الحصول عىل  أجل  الحارقة من  الشمس  تحت 

حلب املدمرة. 

والحصار  والكهرباء  املاء  وانقطاع  الدمار  من  سنوات  خمس  دفعت 

وارتفاع األسعار والخدمات العامة يف سوريا إىل نقطة االنهيار.

األساسية، حيث  األغذية  أسعار  املاضية وحدها تضاعفت  السنة  فخالل 

يكلف كيلوغرام األرز اليوم األرسة أكرث مام كان يكلفها قبل الحرب بستة 

 30 بنسبة  املوايش  قطعان  وتقلصت  الخبز.  سعر  تضاعف  بينام  مرات، 

الغذايئ. كام حد  – 50%، مام حد من الربوتني املتوفر يف نظام األطفال 

الجفاف الذي رضب املنطقة سنة 2013 من محصول الفواكه والخرضوات 

والحبوب.17 

تتضاعف املخاطر بسبب املياه غري املأمونة وتردي وضع النظافة العامة، 

حيث يعيش ثلثا األطفال يف سوريا اليوم )أي 70% منهم( دون إمدادات 

مياه مأمونة ميكن االعتامد عليها.18 ويف املناطق التي تعاين أسوء أشكال 

النزاع وظروف الالجئني املرتدية، تكون املياه املأمونة شحيحة، أو أن مثنها 

التي تستضيف األرس  مرتفع جدا. ويف مراكز اإليواء الجامعية، أو األرس 

النظافة  أوضاع  وتعد  باملراحيض،  األشخاص  عرشات  يتشارك  املهجرة، 

العامة يف غاية السوء. وال تتم معالجة سوى ثلث مياه املجاري يف سوريا 
اليوم.19

كانت  الحاالت  بعض  ويف  باملياه،  الخاصة  التحتية  البنى  العنف  دمر 

األسلوب  املياه بشكل متعمد، حيث يستخدم هذا  تقطع  النزاع  أطراف 

كتكتيك حرب. وقد أفادت اليونيسف يف مطلع هذا الشهر أن املياه قطعت 

عن حلب مدة مثانية وأربعني يوما. ويف صيف 2015 قُطعت املياه أكرث 

مليون شخص يف حلب وريف دمشق   8 أكرث من  وتأثر  من 40 مرة20، 
ودرعا. 21

ينترش املرض بني أطفال البالد، بوترية أعىل من السابق. فاإلسهال الذي 

17 مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدات اإلنسانية، نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية 

يف سوريا، 2016

18 نفس املرجع السابق

الصحي،  والرصف  املياه  إحصائيات  الصحة،  أجل  من  الصحي  والرصف  املياه  مجموعة   19

2016

20 اليونيسف، بيان صحفي، آذار 2016

21 يونيسف، 2016

انتشارا اآلن، حيث كانت  التغذوي أصبح أكرث  الوضع  يتسبب يف تردي 

هناك أكرث من 100.000 حالة يف النصف األول من سنة 2015 – وهو 
عدد حاالت اإلصابة باإلسهال يف سنة 22.2014

الذين  الصحيني  األخصائيني  من  محدود  عدد  سوى  البالد  يف  يتبق  مل 

يقومون مبراقبة وحامية األطفال. فقد فّر أكرث من نصف الطواقم الطبية 

من البالد، وال تتجاوز نسبة املستشفيات التي ال زالت عاملة فيها الثلث. 

كان كل طبيب يعمل يف املايض عىل رعاية 600 شخص وتأمني احتياجاتهم 

الصحية – ولكن ارتفع هذا العدد اآلن ليصل إىل 4.000 شخص23، والوضع 

أسوء بكثري يف بعض املناطق، فلم يبق يف حلب سوى 10 أطباء أطفال 
فقط، يهتمون بحوايل 140.000 طفل.24

ابنة األربعة عرش شهرا، من إدلب: "أوال أغلق  تقول نادية، والدة حال، 

مركز صحي  أقرب  إىل  الوصول  وأصبح  أبوابه،  القرية  يف  الصحي  املركز 

مكلفا وخطريا جدا." تحس نادية بالذنب ألن ابنتها مل تتلقى اللقاحات 

الالزمة.

يقول د. معظم حسني، مدير الربنامج اإلقليمي لبقاء األطفال وهو يتذكر 

حالة  بظهور  سمعت  عندما  "صدمت   :2013 سنة  األطفال  شلل  تفيش 

لشلل أطفال يف سوريا". ويضيف: "شعرت وكأين يف آلة زمن أعادتني 15 

سنة للوراء".

تسبب املرض بشلل 36 طفال يف سوريا، وانترش يف العراق قبل أن تنجح 

سلسلة موسعة من حمالت التلقيح، التي كانت األضخم يف تاريخ الرشق 

شهر  منذ  جديدة  حاالت  أي  تسجيل  يتم  ومل  احتوائه.  يف  األوسط25، 

كانون الثاين  26.2014 ولكن أمراضا أخرى تستمر يف الظهور مثل الحصبة 

والليشامنيات والتهاب الكبد الوبايئ )أ(. 

وتنترش الكولريا اليوم عىل الحدود السورية ويف العراق، ومن دون رعاية 

صحية ومياه مأمونة تحمي األطفال، سيبقى تفيش املرض خطرا محدقا. 

22 اليونيسف، بيان صحفي، متوز 2015

اآلثار  السورية،  العربية  الجمهورية  النزاع يف  االقتصادية االجتامعية لغرب آسيا،  الهيئة   23

االقتصادية الكلية والعوائق التي تعطل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، أيلول 2014

24 أطباء من اجل حقوق اإلنسان، حلب املنسية، ترشين الثاين 2015

25 اليونيسف، تفيش شلل األطفال يف الرشق األوسط، متوز 2014

26 اليونيسف، الوصول لألطفال املتأثرين باألزمة السورية، 2016
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قمر )13 سنة( تلعب مع ابنتها رنيم )سنة( يف الرمثا، األردن

جراح خفية

ُدفع بأكرث من 7 مليون طفل داخل سوريا إىل هوة الفقر• 

أطفال بعمر الثالث سنوات يعملون• 

الفتيات يتزوجن بعمر أصغر• 

اختفت املكتسبات اإلمنائية التي تحققت منذ الثامنينات متاما.

حيث تراجعت مرتبة سوريا يف مؤرش التنمية البرشية 23 درجة منذ عام 

2010 27  وكلف العنف حوايل 3 ماليني شخص وظائفهم، مام أثر عىل رفاه 

عدد أكرب من املعالني بأربع مرات.28 يعاين 4 من كل 5 سوريني اليوم من 

الفقر29 وتراجعت التنمية يف سوريا أربع عقود للوراء.30 وتقدر اليونيسف 
أن 7 مليون طفل يعيشون اآلن يف فقر. 31

وال تعد الظروف أفضل يف مجتمعات الالجئني.

تجد  وال  الفقر.  من  تقريبا  الجئ  سوري  طفل  مليون   2.4 يعاين  حيث 

أكرث من  يعيش  الالجئني، حيث  إىل مخيامت  أقلية منهم طريقها  سوى 

75% منهم لدى املجتمعات املضيفة التي تعاين من الفقر أصال32. ومبا أن 

الالجئني ال يستطيعون العمل بشكل قانوين، يضطر األطفال للعمل يف سن 
الثالثة أحيانا، أو التسول للمساعدة يف إعالة أرسهم.33

كانت ياسمني، ابنة 12 سنة، األوىل عىل صفها دامئا، ولكنها تعيش اآلن 

مع عمها يف شقة مكتظة يصل إيجارها إىل 300 دوالر أمرييك يف الشهر. 

وتقول: "أستيقظ كل يوم يف الساعة الرابعة صباحا، وأعمل عرش ساعات 

كالحجارة،  أصبحتا خشنتني  يدي،  إىل  أنظروا  6 دوالرات.  للحصول عىل 

تتعامل مع كل هذه  أن  عليك  كان  لو  ما شعورك  يؤملني،  وبدأ ظهري 

الظروف وأنت مل تتجاوز الثانية عرشة من العمر؟"

كام تجرب العديد من الفتيات عىل الزواج يف عمر أصغر مام كان متعارفا 

عليه يف السابق.

من  عرشة  الحادية  يف  كانت  عندما  تزوجت  والتي   ،)14( قمر  وتقول 

العمر: "سأقف بجانب ابنتي، وسأوضح لها موقفي، وأمتنى أن أمتكن من 

تشجيعها عىل الدراسة. لن أسمح لها أن تتزوج يف سن صغرية، ولن أسمح 

لها أن تتوقف عن الدراسة".

27 برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تقرير التنمية البرشية، 2015

28 املركز السوري لألبحاث السياسية، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واألنروا، االغرتاب والعنف، 

2015

29 نفس املرجع السابق

30 األمم املتحدة، خطة االستجابة السورية والخطة اإلقليمية لالجئني السورية والقدرة عىل 

التحمل، 2016

31 حسابات اليونيسف مبنية عىل أبحاث املركز السوري لألبحاث السياسية، برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ واألنروا، االغرتاب والعنف، 2015

32 املفوضية السامية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، قصص الالجئني السوريني، 2016

بني  الطفل  االجتامعي وحامية  النوع  املبني عىل  للعنف  الوكاالت  بني  املشرتك  التقييم   33

الالجئني السوريني يف األردن، حزيران 2013

إن ثلث الزيجات السورية يف مخيامت األردن هي لفتيات دون سن 18 

– أي ضعف معدالت الزواج سنة  34.2011 وتصبح الفتيات اللوايت ترتاوح 

أعامرهن بني 12 – 13 سنة أمهات – مام يسبب الرضر ألجسادهن. 

تشهد  التي  املناطق  يف  املقابالت  معها  أجريت  التي  األرس  ضمن  ومن 

النفيس –  التوتر  العائالت بظهور عالمات  أفادت 98% من  نزاعا عنيفا، 

من  الصغار  األطفال  يعاين  أطفالهم.35 حيث  والعاطفي عىل  االجتامعي 

األطفال  أما  منوهم.  يرتاجع  أو  النوم  أثناء  يتبولون  أو  عادة،  الكوابيس 

خوفهم  سنا  األصغر  إخوتهم  فيشاركون  اليافعون،  وخاصة  سنا،  األكرب 
ووحدتهم، ولكنهم أكرث عرضة لإلحباط والغضب واإلحساس بالخجل.36

كام كان افتقاد الكرامة موضوع مشرتكا بني أولئك الذين قلبت الحرب 

حياتهم رأسا عىل عقب. ويعاين األوالد بشكل خاص من الهشاشة وامليل 

أعباء  وتحمل  وأرسهم،  أصدقائهم  أمام  مشاعرهم  عن  اإلفصاح  لعدم 

األرسة.37 قال واحد من كل خمسة مراهقني، أجريت معهم مقابالت يف 

السلوك  خالل  من  إحباطهم  عن  يعربون  أنهم  لالجئني،  الزعرتي  مخيم 

العدواين يف املنزل واملجتمع. وأفاد واحد من كل خمسة مراهقني شملتهم 

دراسة أجريت يف سوريا أنهم يعانون من إحباط شديد بسبب ظروف 

الحرب.  يف  املشاركة  للجامعات  االنضامم  يف  فكروا  أنهم  حتى  أرسهم، 

أما الفتيات فقلن أنهن يعانني من قلة الحيلة بشكل مبارش، ابتداء من 

االفتقار لألمن خارج املنزل وحتى القيود التي يفرضها عليهم األهل. حيث 

أفادت ُخمس الفتيات اللوايت شملتهن الدراسة أنهن بالكاد يخرجن من 
املنزل.38

يفهم د. ربيح الشامي، مدير دائرة الصحة النفسية يف لبنان، ما مير به 

الشباب السوريون – بناء عىل سنوات من الخربة يف العمل مع الالجئني 

واألطفال الناجني من العنف. "مرة تلو األخرى نرى األثر النفيس للنزاع 

ومنوهم  األطفال  تعلم  تعيق  التي  العوامل  أكرب  كأحد  األطفال  عىل 

وال  طبيعي.  غري  لوضع  طبيعية  فعل  ردة  "هذه  ويضيف:  االجتامعي". 

يحتاج معظم األطفال ملساعدة وتدخالت متخصصة – ولكن بيئتهم هي 

التي يجب أن تتغري لتوفر لهم الرعاية واألمن بشكل أفضل". 

سوريا  يف  للطفل  صديقة  مساحة   597 رشكائها  مع  اليونيسف  أنشأت 

ويتيح  طفل،  مليون   1.3 أكرث  يستوعب  آمن  مالذ  لتوفري  الجوار  ودول 
لهم الفرصة للعب والوصول للخدمات املتخصصة بحسب احتياجاتهم.39

34 اليونيسف، دراسة حول الزواج املبكر يف األردن، 2014

35 اليونيسف والهيئة الطبية الدولية، الصحة النفسية/ الصحة النفس – اجتامعية وحامية 

الطفل من اجل اليافعني الالجئني من سوريا يف مخيم الزعرتي، متوز 2013

36 الهيئة الطبية الدولية، تقييم اليافعني السوريني، ال أحد يسمعنا، كانون الثاين 2015

37 اليونيسف والهيئة الطبية الدولية، الصحة النفسية/ الصحة النفس – اجتامعية وحامية 

الطفل من اجل اليافعني الالجئني من سوريا يف مخيم الزعرتي، متوز 2013

بني  الطفل  االجتامعي وحامية  النوع  املبني عىل  للعنف  الوكاالت  بني  املشرتك  التقييم   38

الالجئني السوريني يف األردن، حزيران 2013

39 اليونيسف، الوصول لألطفال املتأثرين باألزمة السورية 2016
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املجتمعات العاملية يف خطر

تستضيف املنطقة مثانية أضعاف عدد الالجئني السوريني املوجودين • 

يف أوروبا

واحد من كل خمسة أشخاص يف لبنان هو سوري، وواحد من كل • 

سبعة أشخاص يف األردن سوري

تستضيف تركيا أكرث من نصف كافة الالجئني السوريني• 

َملَك ابنة السبعة أعوام، متتلك ذراعان نحيلتان وشعر بني طويل يتطاير 

خلفها كلام ابتسمت. لقد فقدت أحد أسنانها، وهي فخورة بالسن الجديد 

الذي ينمو مكانه. ولكن عندما بدأ الرجال املوجودون عىل الطوافة برمي 

مالبسها وحقائبها يف مياه البحر املتوسط الباردة بدأت تحرض نفسها للموت. 

وتقول: "كنا أنا وأمي عىل وشك الغرق. ولكننا بعدها رأينا النور القادم من 

أحد قوارب الصيد ... أخذنا الصيادون إىل الشاطئ وأنقذوا حياتنا". 

تركته  ما  عىل  حزينة  وهي  أوروبا،  يف  ينتظرها  الذي  ما  َملَك  تعرف  ال 

وراءها، فتقول وهي مطأطأة الرأس: "كان يل أصدقاء كثريون، وأمتنى لو 

أنهم جاؤوا معي إىل هنا".

بااللتزامات املتوجبة ملَملَك وأطفال  الوفاء  الطويل، سيتطلب  عىل املدى 

وإعادة  السالم  فذلك سيتطلب  اآلمنة،  املساحات  توفري  أكرث من  سوريا 

ولخمس  الدويل.  املجتمع  قبل  من  العادلة  واملعاملة  للسوريني  الكرامة 

سنوات مضت رحبت األرس يف دول املنطقة بالالجئني بطريقة مل تتمكن 

الدول الغنية من مضاهاتها بعد.

حيث استقبلت املجتمعات الفقرية املاليني من السوريني الذين يعانون 

وإمدادات  كهرباء  من  لديهم  مبا  – وشاركوهم  واإلعياء  والعوز  الخوف 

وصفوف ومنازل. وتستضيف العديد من البلدات والقرى – خاصة تلك 

نازحة من نزاعات أخرى يف  لبنان واألردن والعراق – أرس  املوجودة يف 

املنطقة. 

مرات  بثامين  أعىل  فهي   – مرعبة  الحالية  السوريني  الالجئني  أعداد  إن 

من أعداد الالجئني يف أوروبا. ويدفع األطفال يف هذه املنطقة الهشة مثنا 

باهظا جدا. واحد من كل سبعة أشخاص يف األردن سوري، أما يف لبنان 

فالنسبة هي واحد من كل خمسة.40 ويف محافظة كيليس الرتكية تجاوز 

عدد الالجئني السوريني عدد السكان املحليني. 

الصحية  خدماتها  توسيع  عىل  املستضيفة  الحكومات  تعمل  وفيام 

املحلية  املجتمعات  أطفال  بدأ  الالجئني،  لتشمل  األساسية  والتعليمية 

يواجهون صعوبة يف الوصول لنفس الخدمات. 

300,000 الجئ سوري،  تستضيف  التي  الجوار  دول  أحد  وهو  العراق، 

يعاين من النزاع، حيث نزح داخلياً أكرث من 3.3 مليون عراقي.41 أما األردن 
فقد أُعيد تصنيفه مؤخرا كثاين أفقر بلد باملياه يف العامل.42

تؤثر األزمة السورية عىل األطفال يف عدد من القارات، فهي تؤثر عليهم 

40 املفوضية السامية لشؤون الالجئني، 2015

41 اليونيسف، تقرير الوضع اإلنساين، 2016

42 التقرير املشرتك لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع، 

هيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العاملي يف األردن، 2015

يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأوروبا وشامل أمريكا. يتوق العديد 

من  يوم  يف  ذلك  يتحقق  أن  ويأملون  لديارهم،  للعودة  املسافرين  من 

األيام. وهم ال يتمنون سوى حياة أفضل، حياة تتيح األمل يف املستقبل 

واإلحساس بالكرامة. 

األوسط  للرشق  كارنيجي  مركز  يف  األقدم  الرشيكة  يحيى،  مها  د.  تقول 

وخبرية يف مجال املواطنة والتعددية والعدالة االجتامعية: "تؤثر الطريقة 

التي يستجيب فيها العامل لحركة األطفال واألرس السورية بشكل كبري عىل 

احتامالت السالم". وتضيف: "فنحن سنحتاج لهؤالء األطفال إلعادة بناء ما 

تبقى من بالدهم. وسيحتاجون ملساعدة خارجية ليتمكنوا من املشاركة 

الحرب واالنقسام، وليلتزمو مرة  إيجايب، ونسيان ما تعلموه عن  بشكل 

أخرى بالعيش يف مجتمع متعدد."

وهذا ما يريده السوريون أنفسهم أكرث من أي يشء آخر.

تقول:  حيث  ذلك،  َملَك  تؤيد  الصغرية،  اليونانية  ليبسوس  جزيرة  ويف 

"سأعود إىل هناك، وسأعيد سوريا ملا كانت عليه". 
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الجئون وصلوا حديثاً إىل شاطيء بالقرب من ميثيمنا يف اليونان
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أطفال الجئني سوريني يف حوش الرفقه يف منطقة البقاع، لبنان
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رغم كل الصعاب

التحديات التي تواجه االستجابة االنسانية وأبطالها

بدأت االستجابة اإلنسانية لألزمة السورية كعملية إغاثة تقليدية يف حالة 

يف  يف  االنسانية  االستجابة  تحولت  سنوات،  خمس  بعد  ولكن  طوارئ، 

السنوات األخرية لتصبح إحدى أكربها. 

أجل  من  )سوا  مبادرة  مؤِسسة  محسني،  رىب  د.  تقول  الصدد،  هذا  ويف 

سوريا( وهي مبادرة أطلقت يف لبنان من أجل دمج املجتمعات: "املهم 

خطوط  عىل  العاملني  السوريني  جميع  أحث  وأنا  التنفيذ،  كيفية  هو 

االسرتاتيجيات األمامية  - والنساء بشكل خاص عىل أن يتحدثوا إلينا ال 

أن يتحدثوا باسمنا".

قدم املجتمع الدويل 11 مليار دوالر منذ سنة 2011 لدعم األرس السورية 

التربعات 55 مرة عام كانت عليه عند بدء األزمة –  ازدادت  واملنطقة. 
حيث ارتفعت من 40 مليون $ ألكرث من 2 بليون $ سنة 43.2015

أحدثت االستجابة فرقا هاما بالنسبة لألطفال الذين وصلتهم املساعدات، 

ففي  لألفضل.  البعض  حياة  وتغريت  األرواح،  من  العديد  أنقذت  حيث 

سنة 2015 وحدها، متكنت اليونيسف وشبكة كبرية من الرشكاء الدوليني 

واملحليني من توصيل اإلمدادات الغذائية ولوازم النظافة العامة ألكرث من 

التي من  املناطق  امرأة وطفل داخل سوريا، منهم 750,000 يف  مليون 

املدرسية والدعم لحوايل 1.8  اللوازم  إليها، كام جلبت  الوصول  الصعب 

مليون طفل يف املنطقة، وساعدت 730,000 طفل منقطعني عن الدراسة 

يعيشون  التي  الفقرية  واملجتمعات  املخيامت  تعليمهم يف  مواصلة  عىل 

فيها، كام متكنت من تحسني إمدادات املياه والرصف الصحي لحوايل 7 
ماليني شخص.44

من  الدولية  اإلغاثة  جهود  من  استفادوا  وأم  وأب  طفل  كل  ومتكن 

استعادة يشء هام – الصحة والتعليم والتفاؤل. إن أولئك الذين عملوا 

بكل طاقتهم، وتحدوا جميع العوائق لدعم األرس السورية، هم السوريون 

أنفسهم أو سكان دول الجوار.

الجمهورية  املايل،  التتبع  خدمات  اإلنسانية،  املساعدات  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب   43

العربية السورية، 2016

44 اليونيسف، الوصول لألطفال املتأثرين باألزمة السورية، 2016

طبيبا  يصبح  أن  بحلمه يف  يؤمن  يزال  ال  الذي  سنة،   17 يتطوع حامد، 

يف يوم من األيام، يف مساحة صديقة للطفل يف مخيم لالجئني يف تركيا، 

أم  وهي  سوزان،  وتتطوع  بالحياة".  التمسك  عىل  "أساعدهم  ويقول: 

لثالثة أطفال، لتقنع النساء بتحصني أطفالهن ضد مرض شلل األطفال يف 

مدينة درعا الجنوبية التي مزقتها الحرب، وتقول وهي تنتظر لتتحدث 

مع األمهات الواقفات يف الصف لجلب املاء: "ما ذنب األطفال ليعانوا؟"

مرشدا  يعمل  القصف يف حلب، حيث  تحت  صامدا   )22( عزام  زال  ال 

متطوعا للشباب، ضمن برنامج يساعد األطفال الذين يعانون من صدمة 

الحرب عىل التعبري عن مشاعر الحزن لديهم.

بعدم  األرس  لتقنع  لالجئني  الزعرتي  مخيم  يف  ألميال   )17( ُمزُن  مشت 

بناتها وإرسالهن إىل املدارس بدال من ذلك. حيث تقول: "أسمع  تزويج 

بالجيل الضائع، ولكني لست ضائعة. أنا هنا وأنا جاهزة ألتعلم كل ما 

أستطيع تعلمه". 

أما رمية، التي ُهّجرت أربع مرات، فهي تُدرّس األطفال يف منطقة محارصة، 

الصباح،  ذلك  أخيها  مقتل  تلقت خرب  أنها  تخربنا  وهي  بالبكاء  وتنفجر 

وتضيف: "ولكنني هنا مع األطفال أجد السالم والسلوى".

فرغم كل الصعاب، ال تزال مزن ورمية وحامد وعزام، الذين ميثلون ماليني 

السوريني، مستعدين للقيام بكل ما بوسعهم ملساعدة أنفسهم ومساعدة 

الناس من حولهم. وتجاربهم هي شاهد عىل قدرة الروح اإلنسانية عىل 

التحمل.  
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لالجئني  كاويريغوسك  مخيم  يف  يعيش  سنة(   14( أحمد 

يف إربيل، العراق

عبور خطوط النار

إن عملية توصيل املساعدات اإلنسانية للمناطق املحارصة والواقعة وراء 

الجامعي واملجازفات  بها اإلحباط واإلرصار والعمل  النار تجمع  خطوط 

الكبرية. تعمل اليونيسف عىل األرض يف سوريا مع منظامت األمم املتحدة 

املنظامت  ومختلف  السوري  العريب  األحمر  الهالل  وجمعية  الشقيقة 

األهلية واملجتمعية.

ولكن توصيل املساعدات يف سوريا ميكن أن يكون عملية خطرة، حيث 

فقدنا منذ بداية األزمة 85 عامال من العاملني يف مجال اإلغاثة اإلنسانية، 

منهم 19 شخصا القوا مرصعهم هذا العام )منذ كانون الثاين 2016(.45 

فيام وقفنا ننتظر مرة أخرى يف ذلك اليوم البارد، أخذت 

أراقب املباين من حولنا – مبان مظلمة وخالية، جدرانها 

بالنفايات.  مملوءة  والشوارع  الرصاص،  بآثار  مرشومة 

حمص،  أحياء  من  صاعدا  حيا  املايض  يف  الوعر  كانت 

القافلة  وصلت  عندما  موحشة.  منطقة  اآلن  ولكنها 

حيث  غامر.  فرح  ملشهد  ليتحول  املنظر  تغري  للمنطقة 

خرج األطفال والنساء والشباب ليحتفوا بهذا اإلنجاز رغم 

الربد القارس. وتساءل آخرون "مل استغرقكم الوصول كل 

هذا الوقت؟

جيفري إيجومبا،

مدير مكتب اليونيسف امليداين يف حمص

إبقاء األمل حيا

اجتمعت املنظامت سنة 2013 لتسلط الضوء عىل املعاناة غري املسبوقة 

لألطفال السوريني، والتشديد عىل املخاوف املتعلقة بخسارة جيل كامل 

من األطفال بسبب العنف والتهجري.

وكانت النتيجة هي إطالق مبادرة "ال لضياع الجيل" – وهي عبارة عن 

واملنظامت  والحكومات  املانحة  والجهات  الدولية  الوكاالت  بني  تحالف 

غري الحكومية امللتزمة بحامية مستقبل أطفال سوريا، واليافعني والشباب 

فيها.

وتحولت املبادة إىل دعوة للعمل وحامية النمو املعنوي لجيل الشباب، 

حتى ال تصبح آمالهم هي أيضاً من ضمن ضحايا الحرب. 

يقع اإلميان بامتالك األطفال ملفتاح تعافيهم بأيديهم الحفاظ عىل آمالهم 

يف ضامن مستقبل مسامل يف صلب املبادرة. ألهمت املبادرة منذ إطالقها 

إنشاء الرشاكات يف مختلف أنحاء سوريا واملنطقة – إلعادة توفري فرص 

التعلم، ومتكني الشباب من املشاركة يف عمليات التعايف واملصالحة. 

45 تقرير األمني العام ملجلس األمن، شباط 2016

متكنت اليونيسف من خالل هذه املبادرة من توصيل لوازم التعلم لحوايل 

 730,000 ومتكني  مدرسة،   717 تأهيل  وإعادة  وبناء  طفل،  مليون   1.8

طفل من االنتظام يف مراكز التعلم غري الرسمي يف مخيامتهم ومجتمعاتهم 

الضوء  لتسليط  للمنارصة  مكثفة  جهود  املبادرة  هذه  ورافقت  الفقرية. 

وزواج  الناشئ عن عاملة  الصامت  واألثر   – األطفال  كرامة  انتهاك  عىل 
األطفال والعنف األرسي.46

بني  للتعليم  الوصول  عىل  القدرة  ازدادت  اإلقليمية  الجهود  وبسبب 

الثاين  كانون  املضيفة من 33% يف  الخمسة  الدول  السوريني يف  الالجئني 
2015 إىل 53% يف كانون األول 47.2015

كانت اسرتاتيجية لبنان "لتوصيل التعليم لجميع األطفال" 

من االسرتاتيجيات الطموحة لتعليم الالجئني يف كل مكان 

عدد  نزيد  أن  عامني،  خالل  علينا  كان  فلقد  العامل.  يف 

عرشين  الدول  تحتاج  بنسبة  املتوفرة  املدرسية  املقاعد 

الفرتة  يف  مقعد  ضامن  يف  نجحنا  ولكننا  لتوفريها.  عاما 

طفل   65,000 لحوايل  الحكومية  مدارسنا  يف  الصباحية 

ليتعلموا مع 200,000 من أقرانهم اللبنانيني. ثم افتتحنا 

البالد والتي  الفرتة املسائية يف 250 مدرسة حكومية يف 

تستقبل الالجئني فقط، والتي التحق بها 100,000 طفل 

خالل العام الدرايس 2016/2015.

دعام  السوريني  الالجئني  تستقبل  التي  املدارس  تلقت 

املعلمني  وتدريب  التأهيل  إعادة  مجاالت  يف   – إضافيا 

وتوفري اللوازم للطالب السوريني واللبنانيني. أما بالنسبة 

لألطفال الذين مل يتمكنوا من االلتحاق باملدارس، فقمنا 

رشاكة  هذه  كانت  النظامي.  غري  التعليم  فرص  بتوفري 

حقيقية بني املنظامت الدولية، والجهات املانحة ونظامنا 

التعليمي.

فادي يراك

املدير العام يف وزارة الرتبية والتعليم العايل اللبنانية. 

46 تحديثات مبادرة ال لضياع الجيل يف مؤمتر لندن، شباط 2016

47 خطة االستجابة لالجئني ومجموعة العمل املعنية بقطاع التعليم
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© UNICEF SyrIa/tartoUS/2015/SakEr
Fourth graders in a pre-fabricated class room in al-Karnak shelter in Tartous, Syria

@UNICEF SyrIa/TarToUS/2015/SakEr

طالب الصف الرابع يف صف من البناء الجاهز يف ملجأ الكرنك يف طرطوس، سوريا

الخطوات الخمس لحامية جيل حيوي

األمل  بني  عالق  فأنا  املستقبل.  سيكون  كيف  أعرف  ال 

واليأس. وآمل أن أمتكن من اإلجابة عىل هذا السؤال مع 

مرور الوقت. أمتنى فقط لو كانت هناك قوة عىل األرض 

ميكن أن تعيد كل غال فقدته.

محمد، 13 سنة، الجئ يف تركيا

خالل السنوات الخمس التالية، سيرتك محمد طفولته خلفه، ويتأمل أن 

تبدأ حياته كراشد بسالم، وأمامه الفرصة لتحقيق ذلك.

مل يفت الوقت بعد بالنسبة للسوريني الشباب فهم ال زالوا يأملون بحياة 

تنضوي عىل الكرامة واإلمكانيات. وهم ال زالوا يحلمون بالسالم، ولديهم 

الفرصة لتحقيقه.

ولكن هذا يعتمد علينا، ففي مطلع هذا العام دعت 160 منظمة إنسانية 

لبدء عمل كان من املفرتض أن يبدأ منذ زمن.  كانت الرسالة املشرتكة 

بسيطة: "اليوم وأكرث من أي وقت مىض، يحتاج العامل ألن يسمع صوتا 

جامعيا يدعو لوقف هذا الجنون، ألن األزمة وتبعاتها متسنا جميعا".48

لذا فابتداء من اليوم، ولحني يبقى ذلك رضوريا، هناك خمسة خطوات 

أن  أطفال سوريا  اتجاه  تتوىل مسؤولية  التي  الجهات  يجب عىل جميع 

تتخذها.

1 حامية األطفال

يجب أن تعطى األولوية لوقف انتهاكات حقوق الطفل يف سوريا، مبا فيها 

ضامن سالمة وحامية الطفل، مع استمرار السعي لتحقيق السالم. تتحمل 

الدويل  القانون اإلنساين  النزاع يف سوريا مسؤولية احرتام  جميع أطراف 

الهجامت  لجميع  الفوري  الوقف  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  وقانون 

القتل والتشويه واالختطاف  التعليم والصحة واملياه ووقف  عىل مرافق 

والتعذيب واالعتقال والعنف الجنيس وتجنيد األطفال. 

2 رفع الحصار وتحسني قدرة املساعدات اإلنسانية عىل الوصول

عن  تعبري  مجرد  اإلنسانية  املساعدات  بدخول  السامح  يكون  أال  يجب 

والدامئة عىل  الكاملة  القدرة  توفري  باإلمكان  يكون  ولن  الحسنة،  النوايا 

سوى  إليها  الوصول  يصعب  والتي  املحارصة  املناطق  لجميع  الوصول 

48النداء املشرتك لوضع حد للمعاناة يف سوريا، كانون الثاين 2016

لألطفال  الوصول  سيتيح  والذي  بالتزاماتها،  النزاع  أطراف  جميع  بوفاء 

عمليات  وإجراء  الرضورية،  باللوازم  وتزويدهم   – العالقني  املحتاجني 

الجرحى  ونقل  املوقع،  يف  العالج  وتوفري  الرضورية،  االحتياجات  تقدير 

واملرىض من األطفال.

3 االستثامر يف التعليم

طالبت منظامت األمم املتحدة واملنظامت األهلية املشاركة يف مبادرة "ال 

لضياع الجيل" بالحصول عىل مبلغ 1.4 مليار دوالر يف السنة لدعم حوايل 

4 ماليني طفل وشاب داخل سوريا ودول الجوار، ومتكينهم من الوصول 

لألطفال  التعلم  فرص  فتوفري  الرسمي.  وغري  الرسمي  التعليم  لفرص 

املنقطعني عن الدراسة هو أحد أهم التحديات الناشئة عن هذا النزاع.

4 إعادة اإلحساس بالكرامة

يعتمد السالم الدائم عىل إعادة اإلحساس بالكرامة ألطفال سوريا وحامية 

حقوقهم، بغض النظر عن مكان وجودهم. وليتمكنوا من نسيان اليأس 

إنشاء  يعيدوا  أن  وعليهم  واملستدام.  الثابت  للدعم  سيحتاجون  واألمل، 

عالقتهم مبجتمع يوفر لهم الرعاية، وهذا يعني تطوير سياسات واضحة 

وعادلة لحامية األطفال ومساعدتهم عىل التعامل مع التوتر الشديد.

5 تحويل الوعود إىل التزامات

تستمر احتياجات األطفال بالنمو بعكس تعهدات التمويل، التي مل يتم 

اإلنساين  التمويل  نداءات  قيمة  تم متويل نصف  كلها، حيث  بها  الوفاء 

فقط لصالح األزمة السورية سنة 2015. ولذا فنحن نرحب باملبالغ التي 

والتي  املايض،  لندن يف شهر شباط  فيها خالل مؤمتر  بالتربع  التعهد  تم 

جاءت يف الوقت املناسب. واآلن يجب دفع هذه التربعات كاملة يف أرسع 

وقت ممكن.  ال ميكن إعادة بناء املدن خالل عام – وال نستطيع إعادة 

اليونيسف سنة  القصرية كذلك. طالبت  الفرتة  الناس يف هذه  بناء حياة 

داخل سوريا  األطفال  تزويد  لالستمرار يف  مليار دوالر   1.1 2016 مببلغ 

ودول الجوار باملساعدة التي يحتاجونها. استلمت اليونيسف حتى اليوم 

74 مليون دوالر أمرييك.
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جولييت توما

املسؤولة اإلقليمية لإلعالم والتواصل

jtouma@unicef.org :بريد الكرتوين

تلفون: 4628 867 79 962+

صندوق األمم املتحدة للطفولة

وشامل  األوسط  الرشق  ملنطقة  اإلقليمي  املكتب 
إفريقيا

عامن | األردن

Childrenofsyria.info

مكتب اليونيسف اإلعالمي يف نيويورك

+1 212 326 7133
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