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دمشق، 19 شباط / فبراير 2013 - على 
التمويل،  ونقص  العنف  اشتداد  من  الرغم 
اإلنسانية  جهودها  بتكثيف  اليونيسف  قامت 
 4 على  يزيد  ما  إلى  المساعدات  إليصال 

ماليين محتاج سوري.

 ويشكل األطفال نصف المتضررين تقريباً، 
النزاع  بسبب  منهم  العديد  تشريد  تم  فقد 
مالجئ  في  حالياً  يعيشون  وهم  الجاري، 
مفتقرين  المتاع،  من  القليل  ومعهم  جماعية 

األساسية. االحتياجات  إلى 

ممثل  عبدالجليل،  يوسف  السيد  يقول   
تدهور  من  “بالرغم  سوريا:  في  اليونيسف 
اليونيسف  تمكنت  فقد  سوريا،  في  الوضع 
إمدادات  وتقديم  عملياتها  نطاق  توسيع  من 
ومالبس  كالبطانيات  الضرورية  اإلغاثة 
الصحية  النظافة  ومستلزمات  األطفال 

عالي  والبسكويت  البالستيكية  واألغطية 
هذه  من  العديد  تقديم  تم  وقد  الطاقة. 
اليونيسف  عمليات  من  كجزء  المسلتلزمات 

القتال.” على جهتي خط 

اليونيسف في  وفي اآلونة األخيرة، شاركت 
في  الكرامة  منطقة  إلى  مشتركة  أممية  بعثة 
حيث  سوريا،  غرب  شمال  إدلب  محافظة 
اإلغاثة  مواد  من  دفعة  أول  بتقديم  قامت 
للحياة إلى 6,000 مشرد. الحيوية والمنقذة 

الماضية شهدت بعض  الثالثة  االسابيع  وفي 
ففي  األمد.  وطويل  شديداً  نزاعاً  المدن 
اليونيسف  قامت  مثالً،  الشمالية،  مدينة حلب 
 45,000 بتوزيع  المحليون  وشركاؤها 
ضرورية  احتياجات  وهي  ولحاف  بطانية 

الشتاء. فصل  لمقاومة 

وإدلب  وحمص  والحسكة  الزور  دير  وفي 
بطانية  توزيع90.000  تم  ودمشق  والرقة 
غطاء  و14.000  وأسرهم  لألطفال 
طقم   10.000 على  يزيد  وما  بالستيكي، 
من مالبس األطفال. وفي طرطوس وحمص 
أطقم  من  طقماً   176 تقديم  تم  )تلبيسة(، 
تعليمية  مواد  تحوي  مدرسة-في-صندوق 

تكفي لـ 7,000 طفل.

تناشد اليونيسف من أجل الحصول على 68 
المساعدات  تقديم  لمواصلة  دوالر  مليون 
والصرف  المياه  مجال  في  العاجلة 
النفسي  والدعم  والتعليم  والتغذية  الصحي 
هذه  اليونيسف  مناشدة  وتقع  واالجتماعي. 
ضمن نداء األمم المتحدة واسع النطاق الذي 
الماضي.  ديسمبر   / أول  كانون  في  صدر 
من  أقل  اليونيسف  استلمت  اآلن،  وحتى 

المبلغ المطلوب. 20% من 
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ألبسة شتوية يتم تحميلها استعداداً لشحنها إلى سوريا

أطفال في فصل مزدحم لمادة اللغة العربية في مدرسة ابتدائية حكومية تدعمها اليونيسف في مدينة حمص. وقد تعرضت واحدة من كل خمس مدارس للضرر الجزئي أو الكامل في سوريا بسبب القتال. كما 
تستخدم العديد من المدارس إليواء المشردين

 اليونيسف تكثف من
 مساعداتها الطارئة

ألطفال سوريا

مزيد من الصور في صفحة 4

آخر األخبارأطفال سوريا
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يونغماير ديفيد  بقلم: 

الزعتري، األردن، 19 شباط / فبراير 
في  الصراع  استمرار  مع   –  2013
يعبرون  السوريين  آالف  فإن  سوريا، 
ال  نسبة  منهم  يوم،  كل  األردن  إلى 
مصحوبين  غير  أطفال  من  بها  بأس 
من  وبالرغم  ذويهم.  عن  ومنفصلين 
األردن،  في  األمان  بر  إلى  وصولهم 
واإلرهاق  الصدمة  من  يعانون  أنهم  إال 
ومن  المستقبل،  بشأن  والقلق  والجوع 

أحياناً. اإلصابة 

المصحوبين لألطفال غير  األمان  توفير 

أخصائية  جونز،  كاميال  تعمل 
ضمن  األطفال،  لحماية  اليونيسف 
األمان  لتوفير  متمركز  عمل  فريق 
كما  المحرومين.  األطفال  لهؤالء 
الزعتري  مخيم  بانتظام  تزور  أنها 
من  اآلالف  عشرات  يستضيف  الذي 

لالجئين. ا

عند  الجدد  الوافدين  استقبال  ويتم 
بواسطة  اصطحابهم  ثم  الحدود  خط 
المفوضية  مع  لتسجيلهم  الحافالت 

وتزويدهم  الالجئين،  لشؤون  العليا 
اإلمدادات  وبعض  غذائية  بوجبة 

كالبطانيات. األساسية 

الوافدين  بين  بالبحث  اليونيسف  تقوم 
المصحوبين  غير  األطفال  على  الجدد 
لهم  تقدم  ثم  ذويهم،  عن  والمنفصلين 
شملهم  جمع  يتم  أن  إلى  البديلة  الرعاية 

أقاربهم. مع 

هدفنا  “إن  كاميال:  تقول 
هؤالء  جمع  هو  الرئيسي 
المصحوبين  غير  األطفال 
اإلمكان،  قدر  بوالديهم 
والرعاية  الحماية  وتوفير 
إن  ذلك.  يتم  أن  إلى  لهم 
أرواحهم.  تنقذ  الطفل  حماية 
إلى  المفتقر  الطفل  فإن 
يقع  األسرية  الحماية 
ويجد  لالستغالل،  عرضة 
التعامل  في  بالغة  صعوبة 

الظروف.” مع 

هؤالء  أن  جونز  وتضيف 
ما  تقبل  في  صعوبة  يواجهون  األطفال 
والتشريد.  الصراع  من  مؤخراً  شهدوه 
“إننا نقدم لهم الدعم ونزودهم باألنشطة 
في  ونساعدهم  ذهنياً،  تشغلهم  التي 
الحياة.” في  أكبر  شأناً  لهم  بأن  الشعور 

االكتئاب مع  التعامل 

وهي  الدولية،  الطبية  الهيئة  تعمل 
مجموعة  مع  اليونيسف،  شركاء  إحدى 
التعبير  فرصة  لتمنحهم  المراهقين،  من 
االكتئاب  مع  والتعامل  مشاعرهم  عن 
قد  الذي  العدواني  والسلوك 

منه. يعانون 

االستقبال  مراكز  أحد  في 
عمره  بصبي  جونز  التقت 
وصل  قد  كان  سنوات   6
بحوزته  وليس  أسرته،  دون 
وقد  المالبس.  بعض  سوى 
أنه  على  الصبي  تعيين  تم 
جمع  وتم  مصحوب،  غير 
األساسية  المعلومات  بعض 

حالته. عن 

حضر  الحق،  وقت  وفي 
أنه  يزعم  رجل  المخيم  إلى 
الصبي  يعود  أن  وطلب  الطفل  والد 
عمه  رعاية  في  الصبي  كان  فقد  معه، 
من  العم  يتمكن  لم  وعندما  سوريا.  في 
أرسله  الطفل،  رعاية  في  االستمرار 
حاول  قد  الصبي  وكان  األردن.  إلى 

قبل. من  مرتين  الحدود  عبور 

والد  هو  الرجل  أن  من  التأكد  وبعد 
لليونيسف  آخر  شريك  قام  الطفل، 

بالعمل  الدولية،  اإلنقاذ  لجنة  وهو 
للطفل  للسماح  األردنية  الحكومة  مع 
في  دمجه  وإعادة  المخيم  بمغادرة 
الطفل  وكان  والده.  مع  األسرية  الحياة 
ما  منذ  بعضهما  عن  انفصال  قد  والوالد 
جونز:  السيدة  تقول  شهر.  على  يزيد 
إلى  يصلون  الذين  األطفال  “معظم 
منفصلين  أو  مصحوبين  غير  الزعتري 
سنة   17 و   14 بين  ما  هم  ذويهم  عن 

العمر.” من 

كاميال جونز من اليونيسف
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حماية األطفال السوريين الالجئين غير المصحوبين والمنفصلين 
عن ذويهم في األردن

 إن هدفنا الرئيسي هو جمع 
األطفال غير المصحوبين 

بوالديهم قدر اإلمكان، وتوفير 
الحماية والرعاية لهم إلى أن 

يتم ذلك 

إحصائيات حول 
الالجئين*

لبنان   314,602

األردن   300,341

تركيا   183,846

العراق   98,992

مصر   28,000

المجموع   925,781
هؤالء  نصف  أن  اليونيسف  )تقدر 

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

تاريخ 26 شباط 2013
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فيغنيو باستيان  بقلم:  

وقت  في   -  2013 فبراير   / شباط   22
في  شاركُت  الشهر،  هذا  من  سابق 
لمنطقة  المشتركة  المتحدة  األمم  بعثة 
شمال  إدلب،  محافظة  في  الكرامة، 
إمدادات  لتقديم  وذلك  سوريا،  غرب 

النازحين. آلالف  الضرورية  اإلغاثة 

انطلقت  التي  البعثة  هذه  خالل  ومن 
وكاالت  ثماني  فيها  وشارك  دمشق  من 
مستلزمات  اليونيسف  قدمت  أممية، 
خصوصاً  األسرية،  الصحية  النظافة 

الرضع. لألطفال 

إضافية إمدادات 

إرسال  على  حالياً  اليونيسف  تعمل 
األطفال  مالبس  تشمل  إضافية  إمدادات 
التعليمية.  واللوازم  المدرسية  واألدوات 
الغذاء  شقيقة  أممية  وكاالت  قدمت  كما 

الطبية. والمستلزمات  والبطانيات 

ديارهم  من  نزحوا  ممن  اآلالف  ويعيش 
بالقرب  مؤقتة  مالجئ  في  النزاع  بسبب 
منطقة  فيها  بما  التركية،  الحدود  من 
الوضع  وكان  وعتمة.  وقاح  الكرامة 
وخيماً.  الكرامة  منطقة  في  الذي شاهدته 
شخص،   4.500 حوالي  المخيم  يأوي 

واألطفال. النساء  من  معظمهم 

وعلى الرغم من تسليم بعض المساعدات 
وصعوبة  العنف  أن  إال  السابق،  في 

من  الحد  في  تسببا  الوصول 
االحتياجات  إن  استجابتنا. 
إلى  الناس  وتفتقر  كبيرة، 

األساسية. اإلمدادات 

الصعبة المعيشية  الظروف 

األسر  الخيام  بعض  تأوي 
مزودة  ولكنها  لنازحة  ا
السخانات  من  لقليل  با
بسرعة.  وقودها  ينفذ  التي 

األساسيات  إلى  األسر  وتفتقر 
والبطانيات  النظيفة  والمياه  كالغذاء 
ويعاني  والمراحيض.  والمالبس 
كل  فقدوا  الذين  واألطفال،  النساء 
قاسية  معيشية  ظروف  من  شيء، 
في  وليس  لبارد.  ا الشتاء  هذا  في 
مراحيض،  ثمانية  سوى  المخيم  هذا 
تلبي  ال  بحيث  لبعد  ا كل  بعيدة  وهي 

الناس. آالف  احتياجات 

الصحي  الصرف  مرافق  توفر  عدم  إن 
للمرض. األطفال  يعرض  الجيدة 

وليد* )15(   التقيت مع  البعثة،  أثناء  في 
والديه  مع  المخيم  في  أمضى  وقد 
من  أصالً  هم  شهران.  الخمسة  وإخوته 
العنيف  القتال  بسبب  فروا  دمشق،  ريف 

ثمانية  األصغر  وليد  شقيق  عمر  وكان 
فقط. أيام 

أخرى نزوح مرة 

وعندما وصلوا إلى إدلب، لجأت األسرة 
بسبب  ولكن  األقارب.  بعض  عند 
اضطروا  المنطقة،  في  الدائر  القتال 
مخيم  إلى  أخرى  مرة  الرحيل  إلى 
سكنت  البداية،  في  المرة.  هذه  الكرامة 
قبل  ولكن  بهم،  خيمة خاصة  في  األسرة 
أخرى  أسرة  إليهم  انضمت  أيام،  بضعة 
شخصاً   16 هناك  أفراد.  ثمانية  من 
كل  ويحصل  واحدة،  خيمة  في  متكدسين 
اليوم. في  واحدة  وجبة  على  منهم  واحد 

إلى  الذهاب  هي  “رغبتي  وليد:  يقول 
أريد  ممكن،  غير  هذا  ولكن  المدرسة. 

عائلتي.” لمساعدة  وظيفة  على  العثور 

القضية  التمويل  نقص  يزال  وال 
رفع  في  اليونيسف  تواجه  التي  الرئيسية 

سوريا.  في  اإلنسانية  استجابتها  مستوى 
الحصول  أجل  من  اليونيسف  وتناشد 
تقديم  لمواصلة  دوالر  مليون   68 على 
المياه  مجال  في  العاجلة  المساعدات 
والتعليم  والتغذية  الصحي  والصرف 
وحتى  واالجتماعي.  النفسي  والدعم 
 %20 من  أقل  اليونيسف  استلمت  اآلن، 

المطلوب. المبلغ  من 

مستعار اسم   *

أخصائي  فيغنيو،  باستيان  انضم 
الطارئة،  للحاالت  اإلقليمي  اليونيسف 
لتقدمي  املشتركة  األممية  البعثة  إلى 
للنازحني  الضرورية  اإلنسانية  املساعدة 

سوريا. غرب  شمال  في 

تقديم اإلمدادات المنقذة للحياة للنازحين في سوريا – 
تجربة شخصية

أطفال مشردون بسبب النزاع في مخيم الكرامة المؤقت في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا
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إن االحتياجات كبيرة، 
وتفتقر الناس إلى أبسط 

اللوازم



ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

في  اإلقليمي  اليونيسف  مكتب  يونغميير،  ديفيد 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

dyoungmeyer@unicef.org 
menaro@unicef.org

      www.twitter.com/unicefmena

      www.facebook.com/unicefmena

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي:

14 February 20132013 28 شباط

تتمة اخلبر من الصفحة األولى

من اليمين: طفلة نازحة تحضر إحدى المدارس الحكومية في حمص، 
وهي تستلم كراساً للتمارين كجزء من مجموعة »مدرسة في صندوق« 

التي تقدمها اليونيسف من خالل شركائها التعليميين.

حيث  حمص،  في  الحكومية  االبتدائية  المدارس  إحدى  اليمين:  أسفل 
يستعد طالب الفترة الصباحية للعودة إلى منازلهم للسماح لطالب الفترة 
التالية بالحضور. وتعمل هذه المدرسة على ثالث ورديات يومياً، و%70 

من طالبها هم من النازحين.

أسفل اليسار: أطفال في مدرسة ابتدائية حكومية في مدينة حمص. ويقول 
المسؤولون عن التعليم في حمص إن قرابة نصف الطالب في المدارس 

هم من المشردين.
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مقتطفات

سوريا

زادت اليونيسف من خدماتها الصحية الجوالة 
المقدمة لـ 280.000 طفل. وقد ازداد عدد 
الفرق الجوالة من 8 إلى 50، كما تضاعف 

عدد المحافظات المشمولة ليصل إلى 12.

قامت اليونيسف بتزويد الشركاء بالمالبس 
والمواد  الصحية  النظافة  ومواد  الشتوية 
واإلمدادات  المياه  لمعالجة  الكيميائية 
 220.000 تكفي  التي  األساسية  الطبية 

ليتم توزيعها في سبع محافظات. شخص 

لبنان

قدمت اليونيسف وقود التدفئة لـ 24.000 
مدرسة   61 في  ولبناني  سوري  طالب 
اليونيسف  وتقدم  الدراسية.  لتدفئة فصولهم 

الدعم لحملة التحاق األطفال السوريين في 
من  يقرب  ما  وتسجيل  الحكومية  المدارس 

16.000 طالب حتى اآلن.

العراق

زاد قدوم األطفال إلى المساحات الصديقة 
وخصوصاً  دوميز،  مخيم  في  لألطفال 
 5-4 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال 
الترفيهية  األنشطة  تقديم  ويتم  سنوات. 

والتعليم غير الرسمي لـ 500 طفل.

الدعم  اليونيسف  تقدم  العراق،  شمال  وفي 
لخلق  وذلك  المدرسة،  في  التسجيل  لحملة 
عدد  ولزيادة  التعليم،  بأهمية  الوعي 
المدرسة. في  الملتحقين  الالجئين  األطفال 

تركيا

وزعت اليونيسف المالبس الشتوية لحوالي  
وحسب  أكاكيل.  مخيم  في  طفل   13.000

اليونيسف  فإن  الحالية،  التمويل  مستويات 
الذين  األطفال  جميع  تغطية  من  تتمكن  لن 
سن  في  وهم  المخيمات  في  يعيشون 
توسيع  من  تتمكن  لن  أنها  كما  الدراسة، 
الطفل  حماية  مجال  في  برامجها  نطاق 
الشباب  خدمة  من  تتمكن  ولن  والتعليم 
والمجتمعات  اإلضافية  المخيمات  في 

المضيفة.

األردن

آكتد  منظمة  شريكتها  مع  اليونيسف  قامت 
الماء  من  لتر  مليون   2.3 حوالي  بتقديم 

الزعتري يومياً. إلى مخيم 

 25.000 على  يزيد  ما  تسجيل  تم  وقد 
في  المضيفة  المجتمعات  من  سورياً  طفالً 

الدراسة.


