
 
 

 
 في سوريا نتيجة النزاع  تعليمالفرص من ن ومحروماآلالف من األطفال  مئات
 ليونيسف االنتظام في تراجع، حسب تقييم لمعدالت و  مدارسالعديد من البلحقت  أضرار بالغة

 
 يهدد ، اسوريفي مزمة األ اندالع علىعامين  حوالي بعد مرور – 3102مارس /آذار 5دمشق، /عمان

 .لليونيسف ميي، حسب تقاآلالف من األطفاللدى مئات فرص التعليم العنف المتصاعد 

 
 عائالتلل كمالجئ ستخدمنها تُ أضرار مادية مبارر  أو أل سوريا مدارس فيُخمس التعرضت هذا فقد 

 .نامزحةال

 
 .نمزاعيرتد فيها ال التيفي المدن عامين قد تغّيب العديد من األطفال عن الدراسة لمد  تكاد تصل إلى و 
 

 يرمزح تحت وطأ  سوريا فيإن نظام التعليم " :ممثل اليونيسف في سوريا ،يقول السيد يوسف عبدالجليل
المكاسب التي حققتها على تفقد  اآلن ، بدأت  مدارسهاجودتفخر بسوريا بعد أن كانت ف. الدائر العنف

  ".مدى السنوات
 
 في هالياألالكثير من تردد إلى ، 2102 ديسمبر /ولكانون األأجري في الذي  اليونيسفيرير تقييم و 

 .على سالمتهم إرسال أطفالهم إلى المدارس، خوفا  
 

 :لتقييملومن بين النتائج األخرى 
في إدلب مدرسة  772الجمزئي أو الكلي، منها  ضررمدرسة لل 2,011ما ال يقل عن  تتعرض• 
 .درعافي  011و ،في حلب 011، و (من المجموع 01%)
 .نامزحينيوا  الإلمدرسة  0,011ما يمزيد على تستخدم • 
في ف. عملإلى اليحضر لم يعد يد منهم عدوال مدرسي، موظفو  معلم 001ما يمزيد على قتل • 

 .%00 ين إلىحضور المعلمانخفضت نسبة ، مثال  إدلب، 
 %.6لى إفي حلب الطلبة انخفض معدل حضور  •
 .عات المسلحةالقوات والجمااستخدمت بعض المدارس من قبل • 



 
المدارس هي من بين  -القتال بصفة خاصة ارتدحيث -مدارس إدلب وحلب ودرعا  أنّ  إلىتقييم يرير الو 

 .حضر مرتين في األسبوع فقطبعضهم يو الطلبة عن الدراسة، يتغيب ونتيجة لذلك، . األكثر تضررا  
 
 .أحيانا   طالب 011 لىإالفصول الدراسية  تكتظكبير  من األسر النامزحة،  أعدادا  تأوي في المناطق التي و 
 

 في األمل الوالدينويجدد لدى  باألماناألطفال رعر المدرسة يحضور إلى إن ال": يقول السيد عبدالجليل
 ."بالنسبة لهم قصوى ةتعليم كأولويال لهذا يرّكمز العديد من أوليا  األمور على. مستقبل أبنائهم

 
 يدان 071ما يمزيد على دعم على سوريا، و  فيتلبية احتياجات األطفال التعليمية وتعمل اليونيسف على 

ندية تمكن هذه األو . في حمص ودرعا وريف دمرق وطرطوس والالذقية وحما  والقنيطر  مدرسي
تقدم اليونيسف كما . ترفيهيةة في أنرط ةراركوالم الضروري التعليم العالجيمن تلقي  طفل 01,111

 .إعاد  تأهيل المدارس المتضرر في وتساهم  يةميوالتعل يةالتدريس اللوامزم
 

. مايو/أيارحتى نهاية في عملها األندية استمرار ضمان لمليون دوالر تحتاج اليونيسف إلى ومع ذلك، 
إعاد  عمليات من  الحدمجهمز ، و الفصول الدراسية العدم توفير الممزيد من  فينقص التمويل  يتسببو 

 .يةالتعليملوامزم التقليل ، و يةميماكن التعلاألتأهيل 
 

خالل األرهر  ابرامج التعليم في سوريلمواصلة مليون دوالر  21 إلىبحاجة  اليونيسف فإن، وعموما  
 .حتى اآلن دوالر يونمل 0 لم تتلق منها سوىالستة األولى من العام الحالي، 

 
# # # # # 

 
ية، تعليمالمواد البمليون طفل  مزويدت افي سوريالتعليمية أولويات اليونيسف ترمل  :مالحظة للمحررين

 011,111 لـ نفسيالدعم ال ، وتوفيرداخليا   نامزحينخاصة البطفل، و  001,111ـ التعليم ل فرصتوفير و 
مزياد  الحضور ودعم استئناف األنرطة الجاهمز  بهدف توفير الفصول الدراسية إضافة إلى ، طفل

 .التعليمية
 

قليما  لمساعد  األطفال في البقا  والنمو، وذلك ابتدا   091تعمل اليونيسف في : حول اليونيسف بلدا  وا 
. واليونيسف هي أكبر ممزود لألمصال في البلدان النامية. من الطفولة المبكر  وحتى نهاية سن المراهقة



كما تدعم اليونيسف صحة األطفال وتغذيتهم، وتوفير المياه النقية وخدمات الصرف الصحي والتعليم 
األساسي الجيد لجميع الفتيان والفتيات، باإلضافة إلى حماية األطفال من العنف واالستغالل ومرض 

للممزيد من . تواليونيسف ممولة بالكامل من تبرعات المؤسسات واألفراد والرركات والحكوما. اإليدمز
: المعلومات حول منظمة اليونيسف وما تقوم به من أعمال مزوروا موقع المنظمة على

www.unicef.org 
 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ
 79 091 0701 :هاتف، سايمون انغرام، مكتب اليونيسف اإلقليمي للررق األوسط ورمال أفريقيا

962+ ،singram@unicef.org 
 

 79 467 0624 :هاتف، مكتب اليونيسف اإلقليمي للررق األوسط ورمال أفريقياجولييت توما، 
962+ ،singram@unicef.org 

 
 imorooka@unicef.org، +960 904 00 44 90 :هاتففي سوريا، اليونيسف ، إيمان موروكا
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