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 عشر سنوات من الحرب في سوريا، وأكثر من نصف األطفال ال يزالون محرومين من التعليم
 

 للتعليم دوليبيان مشترك بمناسبة اليوم ال

اإلقليمي  ، وتيد شيبان، المديرللشؤون اإلنسانية لألزمة السوريةصادر عن مهند هادي، المنسق اإلقليمي 

 إفريقيا.ي الشرق األوسط وشمال لليونيسف ف 

 

مفصلية ستصل الى مرحلة األزمة التي  دفع ثمنطفال في سوريا األ "يواصل -2021 يناير/كانون الثاني 24ن، عما  

جهاد اإلالتعليم في سوريا من جهاز يعاني  .اندالعهاعلى  عشر سنوات مرورمع  في آذار/مارس من هذا العام قاتمة

 .ومستدامة لماليين األطفال متساويةوعلى تقديم خدمات آمنة وعدم القدرة  والتفككونقص التمويل  كبيرلا

 

من المرجح أن ومن الفتيات. تقريبًا في المائة  40 منهمالمدرسة، ب غير ملتحقينمليون طفل  2.4أكثر من  " في سوريا

ال . سوريال التعليم في تفاقم تعط   " التي أدت إلى19-كوفيد" جائحةتأثير  نتيجة 2020عام  خاللرتفع يكون العدد قد ا

ألنها تُستخدم  أو الضرر أو للدمارالمدارس  تعرض سوريا بسببمدارس داخل  ثالثبين واحدة من يمكن استخدام 

 ،دراسية مكتظةيتعلمون في الغالب في صفوف ف، رسااألطفال القادرون على االلتحاق بالمد أماألغراض عسكرية. 

 .التهويةويكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة ما  وفرال ت ن  مبا فيو

 

التحقق من االنتهاكات  ءفي سوريا منذ بد تعليمال وطواقممرافق  لى هجمة ع 700 حواليوقوع األمم المتحدة  تؤكد"

 .الماضيالعام   فيالقبيل من هذا   هجمة 52أكدت األمم المتحدة على حدوث الجسيمة ضد األطفال. 

 

أولئك الذين  ندعو  . صونه وحمايته حق علينااألطفال. إنه  لماليينالمنارة هو التعليم  يبقى"بينما تستمر الحرب، 

 .في جميع أنحاء سوريا قطاع التعليم طواقمإلى االمتناع عن الهجمات على المرافق التعليمية و قاتلونتي

 

يعاني قطاع التعليم وآخذة في النفاد.  الموارد الماليةالل شبكة واسعة من الشركاء، لكن نواصل تقديم الدعم من خإننا "

لتعليم سوى ثلث الذي أطلقناه في العام الماضي من أجل االمشترك  ءنداال لم يتلق  اذ من نقص مزمن في التمويل. 

الفجوة وإدماج األطفال في التعليم،   على سد مددام وطويل األالمستالتعليم تمويل  هميساوف المتطلبات األصلية. س

 سوريا."وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها إلعادة بناء بلدهم عندما يعود السالم إلى 

 

 انتهى -

 
 

 

 

 للمزيد من المعلومات: 

 jtouma@unicef.org,  ،+962-79-867-4628جولييت توما، مكتب اليونيسف االقليمي، 

 ستراتيجية، المكتب اإلقليمي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألزمة السورية، تورستن فلينج، مسؤول االتصاالت اال

+962 7 9867 4195  torsten.flyng@un.org 
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