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أطفال سوريا :جيل ضائع؟
تقرير حول األزمة :مارس/آذار  - 2011مارس/آذار 2013

معاً من أجل األطفال

جيل ضائع؟
بينما تدخل االزمة المأساوية في سوريا عامھا الثالث وتركز العناوين
الرئيسية اليومية على االشتباكات العسكرية والجھود السياسية لحل
األزمة ،يجب أال ينسى العالم الواقع اإلنساني الذي على المحك ،حيث
تتزايد مخاطر ضياع جيل في كل يوم من األوضاع المتردية ،كما يتم
فقدان التقدم الذي تم إحرازه لصالح األطفال السوريين في السنوات
السابقة.
األطفال في كل مكان في سوريا يفقدون أحالمھم وفرصھم للمستقبل.
وبينما يفقدون طفولتھم ،حيث يحرمون من حقوقھم كأطفال ،تتشكل
وجھات نظرھم لجيرانھم بطرق من شأنھا أن تخلق أجياال ً مستقبلية
من العنف المستدام ،مع كل ما ينطوي عليه ذلك بالنسبة للمنطقة
ككل.
ويواجه األطفال مخاطر ھائلة يومياً ،حيث يتعرضون للقتل والتشويه
والتيتم من جراء الصراع .وكذلك فإن المرافق الصحية التي لم تتعرض
للتضرر أو الدمار تعاني لتقديم الخدمات المنقذة لألرواح .وتتزايد صعوبة
الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي المالئمة  -وھي
من أھم الضروريات األساسية للحياة اليومية.

وھناك عدد ال يحصى من األطفال
الين يعانون من صدمات نفسية نتيجة
رؤية أفراد في عائالتھم يتعرضون للقتل أو
نتيجة االنفصال عن والديھم ،أو يشعرون
بالذعر من جراء ھدير القصف المستمر.
كما أصبحت الفتيات والنساء أكثر عرضة
لمزيد من العنف.
لقد فر العديد من السوريين من بالدھم للعيش في
مخيمات الالجئين في دول الجوار .وفضال ً عن كل ھذه
الصعوبات ،فھم أيضاً يعانون من شتاء قارس.
وتلتزم اليونيسف وشركاؤھا بالحفاظ على األطفال في
سورية حتى ال يتحولوا إلى 'جيل ضائع' .ويسلط ھذا
التقرير الضوء على بعض الجھود الھامة المبذولة
للتخفيف من تأثيرات األزمة على األطفال  -بما في ذلك
في المجاالت المنقذة لألرواح مثل الصحة والتغذية
والتحصين والمياه والصرف الصحي ،فضالً عن االستثمار
في مستقبل األطفال من خالل التعليم وحماية الطفل.

لقد تضررت العديد من المدارس أو دمرت أو استولى عليھا النازحون.
صورة الغالف :طفل في جنازة
بسوريا .فبراير/شباط 2012
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المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك
مع أطفال سوريين في مخيم
الزعتري ،في شمال األردن،
أكتوبر/تشرين األول 2012

ولكن ھناك مئات اآلالف من األطفال السوريين على شفا الھاوية
وھم في حاجة إلى وقوف المجتمع الدولي بجانبھم ،لمساعدتھم
خالل األشھر المقبلة على مواجھة انعدام األمن المستمر
والعقبات التي تعترض وصولھم للمساعدات اإلنسانية.
في مختلف أنحاء سوريا وفي البلدان المجاورة ،لبنان و األردن
والعراق وتركيا ،تسعى اليونيسف إلى إيجاد سبل جديدة للوصول
إلى السكان المتضررين والعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء
وتوسيع نطاق أنشطتنا لتقديم الرعاية الصحية والمياه والصرف
الصحي والنظافة والتعليم والحماية لجميع األطفال.
وللقيام بذلك ،تحتاج اليونيسف ،مثلھا مثل جميع شركائنا في
األمم المتحدة وخارجھا ،إلى تمويل عاجل  -وإال فإن ھذه
الخدمات المنقذة لألرواح تصبح في خطر .ولن يمكننا تلبية

أنتوني ليك
المدير التنفيذي لليونيسف

األزمة في سوريا :تقرير عن فترة عامين

االحتياجات المتزايدة ،إال إذا تم توفير الموارد الكافية.
وتدعو اليونيسف جميع أطراف النزاع ،و َمن لديھم نفوذ عليھم،
إلعادة تأكيد مبدأ أن األطفال ليسوا مسؤولين عن الصراع ،وال
ينبغي أن يكونوا أول ضحاياه ،وأنه يجب حمايتھم ضد العنف في
جميع األوقات ويجب السماح لھم بالوصول اآلمن إلى الخدمات
األساسية.
ھناك ماليين األطفال داخل سوريا وفي مختلف أرجاء المنطقة
يشھدون ماضيھم ومستقبلھم يختفيان وسط الركام والدمار في
ھذا الصراع الذي طال أمده .ويجب علينا انقاذھم من السقوط في
الھاوية ،من أجلھم ومن أجل سوريا في األجيال المستقبلية.

مقدمة
بعد مرور عامين على الصراع الدائر في سوريا ،مازال
األطفال يدفعون الثمن األكبر .وإن تقديرات السكان
المتضررين التي صدرت في أواخر عام  2012تتحدث
عن نفسھا :فمن إجمالي  4ماليين شخص متضرر
داخل سوريا ،ھناك ما يقرب من مليوني طفل ،ومن
إجمالي مليوني نازحين ،ھناك  800000طفل .ومن
المرجح أن تزيد األرقام الحالية كثيراً .ھناك نصف
مليون طفل الجئ حالياً في األردن ولبنان وتركيا
والعراق ومصر .وھناك آالف آخرون يتدفقون عبر
الحدود السورية كل أسبوع .وفي الوقت نفسه ،فإن
المجتمعات المضيفة التي كانت ضعيفة بالفعل قبل
األزمة ال تستطيع التكيف مع الوضع .وباختصار ،فإن
األزمة قد وصلت إلى نقطة الالعودة ،مع عواقب
بعيدة المدى بالنسبة لسوريا ولإلقليم ككل ،بما في
ذلك خطر وجود ’جيل ضائع‘ من األطفال السوريين.
وقد تعرض األطفال في سوريا النتھاكات خطيرة
لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك القتل والتشويه
والعنف الجنسي والتعذيب واالحتجاز التعسفي
والتجنيد واالستخدام من قبل القوات والجماعات
المسلحة ،والتعرض لمخلفات الحرب من المتفجرات.

وتتعرض البنية األساسية والخدمات العامة إلى
التدمير بشكل منھجي .وتكافح األسر للبقاء
على قيد الحياة في ظروف تزداد سوءاً .فقد
دمرت واحدة من كل خمس مدارس في سوريا،
أو تضررت أو تحولت إلى مالجئ لألسر النازحة
– مما أدى إلى تعطيل التعليم بالنسبة لمئات
اآلالف من األطفال .وأصبح معدل توافر المياه
ثلث ما كان عليه قبل األزمة .وإن األطفال
والنساء في المالجئ ھم أكثر عرضة للظروف
غير الصحية ،بما في ذلك تناول مياه غير صالحة
للشرب ،وعدم توافر مياه ألغراض النظافة
الشخصية ،مما يجعلھم أكثر عرضة لمخاطر
اإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق المياه بما
في ذلك التھابات الجھاز التنفسي الحادة
واألمراض الجلدية مثل الجرب.

في سوريا ،تعرضت
البنية األساسية
والخدمات العامة إلى
التدمير المنھجي على
مدى األشھر األربعة
والعشرين الماضية.
وتكافح األسر من أجل
البقاء على قيد الحياة في
ظروف تزداد سوءاً.

وتواجه اليونيسف وشركاؤھا بيئة عمل معقدة،
مع تزايد العنف ومحدودية الوصول والنقص الحاد
في التمويل.

مساعدتھم في بلدان مضيفة في اإلقليم.
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رجل سوري ،يحمل طفال ً ويساعد أفراداً آخرين من أسرته في عبور
الحدود السورية مع تركيا – وھم ضمن األعداد المتزايدة من
المدنيين الفارين من الصراع في البالد .وفي أوائل شھر مارس/آذار
عام  ،2013كان ھناك مليون الجئ سوري تم تسجيلھم أو تجري

األزمة السورية
وعلى الرغم من ھذه التحديات ،فإن اليونيسف
ما زالت تلعب دوراً رئيسياً يتناسب مع واليتھا
وتتمتع بميزة نسبية في حماية حقوق األطفال
وتلبية احتياجاتھم اإلنسانية .وتدعو اليونيسف
أطراف النزاع لحماية األطفال من انتھاك حقوق
اإلنسان وضمان حصولھم على الخدمات
االجتماعية األساسية .واليوم ،تعمل اليونيسف
مع شبكة واسعة من الشركاء تشمل 40
شريكاً ولديھا خطط لتوسيع ھذه الشبكة
للوصول إلى المزيد من األطفال المحتاجين
للمساعدة داخل سوريا ،بما في ذلك في درعا
وطرطوس وحمص والحسكة ،فضال ً عن دمشق
وخالل األشھر القادمة ،ستواصل اليونيسف
وشركاؤھا التركيز على التدخالت المنقذة
لألرواح مثل تقديم مستلزمات تنقية المياه
لنحو  10ماليين شخص والتحصين ضد شلل
األطفال والحصبة لحوالي  3ماليين طفل من
خالل عشرات العيادات المتنقلة للوصول إلى
األطفال في جميع أنحاء سوريا ،بما في ذلك
في المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة.
وفي نفس الوقت ،سنعمل على ضمان
الحصول على التعليم وتوفير الدعم النفسي
واالجتماعي لألطفال األكثر عرضة للخطر.
تعمل اليونيسف مع شبكة واسعة من
الشركاء تشمل  40شريكاً وتخطط لتوسيع
ھذه الشبكة للوصول إلى المزيد من األطفال
المحتاجين للمساعدة.

وفي جميع أنحاء المنطقة ،يمثل الوضع
اإلنساني في األردن ولبنان ودول الجوار مصدر
قلق بالغ .ويتواصل تدفق الالجئين بشكل
سريع ،حيث يفر أكثر من  7000سوري من
البالد يومياً .وقد سجلت المفوضية العليا
لشؤون الالجئين مليون الجئ سوري بالفعل.
وفي لبنان واألردن ،تم بالفعل الوصول إلى
بداية
حتى
المتوقعة
التخطيط
أرقام
ً
ً
يونيو/حزيران  ،2013مما يضع ضغطا ھائال على
الموارد المتاحة .وفي ھذه البيئة الصعبة،
تواصل اليونيسف وشركاؤھا تغطية االحتياجات
األساسية لألطفال المتضررين من خالل تزويد
الالجئين والمجتمعات المضيفة بمياه الشرب
النظيفة وإلحاق األطفال ببرامج التعليم وتوفير
الخدمات النفسية واالجتماعية ،ودعم حمالت
التطعيم.
األزمة في سوريا :تقرير عن فترة عامين

ما زالت مستويات االحتياجات تفوق قدرات
االستجابة وال يزال التمويل غير كاف.
ولمساعدة أكبر عدد ممكن من األطفال،
تطلب اليونيسف بشكل عاجل أكثر من 195
مليون دوالر أمريكي لتلبية االحتياجات
اإلنسانية لألطفال والنساء المتضررين من
األزمة في سوريا واألردن ولبنان وتركيا
والعراق ومصر .وحتى اآلن ،لم يتم توفير
سوى  20في المائة من التمويل الالزم
الستجابة المنظمة اإلنسانية .وبدون توفير
تمويل إضافي فوري ،ستضطر اليونيسف إلى
إيقاف عدد من التدخالت األساسية المنقذة
لألرواح قبل نھاية مارس/آذار  .2013كما
ستعجز عن تلبية االحتياجات األساسية
لألطفال  -بما في ذلك مرافق المياه وخدمات
الصرف الصحي الضرورية ،وحمالت التحصين
الحيوية ضد شلل األطفال والحصبة،
والتدخالت المنقذة لألرواح لألطفال حديثي
الوالدة والرعاية الطبية الطارئة .كما يلزم
توفير موارد إضافية على وجه السرعة
للحفاظ على تعليم األطفال وحمايتھم من
العنف واالستغالل وغير ذلك من أشكال
اإليذاء.

أكثر من مليوني طفل
متضرر داخل سوريا
نصف مليون الجئ من
األطفال
في سوريا ،تم تحصين 1.3
مليون طفل ضد الحصبة
يتم تزويد  4ماليين شخص
بالمياه الصالحة للشرب من
خالل توزيع لوازم تنقية المياه
يتم تزويد  421700طفل
وامرأة بالخدمات الصحية
األساسية

في أرجاء اإلقليم الفرعي،
يتم دعم أكثر من 300000
طفل بخدمات المياه والصرف
الصحي ،والدعم الصحي
والنفسي والتعليم
تبلغ فجوة التمويل في
سوريا )حتى يونيو/حزيران
 78 (2013في المائة

تبلغ فجوة التمويل في
اإلقليم الفرعي  79في
المائة

احتياجات اليونيسف من التمويل )يناير/كانون الثاني  -يونيو/حزيران (2013

المنطقة 127.4 :

التمويل المطلوب

التمويل المطلوب

مليون دوالر أمريكي

سوريا 68.8 :مليون دوالر
أمريكي

6.29
مليون دوالر
أمريكي

1.72
مليون دوالر
أمريكي

 15.88مليون
دوالر أمريكي

 8.8مليون دوالر
أمريكي

US$ 40.85
million
 68.8مليون
دوالر أمريكي

 44.46مليون
دوالر أمريكي

 68.8مليون
دوالر أمريكي

الصحة والتغذية
المياه والصرف الصحي
التعليم

 26.67مليون
دوالر أمريكي

حماية الطفل

 20.05مليون
دوالر أمريكي

 22.5مليون
دوالر
أمريكي

المواد غير الغذائية )لبنان(

التمويل الوارد

اإلقليم :

 27.24مليون دوالر أمريكي
)(21%

عاملة صحية تقوم بتحصين
طفلة ضد الحصبة خالل
حملة التحصين التي
تدعمھا اليونيسف في
مخيم الزعتري لالجئين
على حدود األردن الشمالية
مع سوريا .وبحلول
مارس/آذار عام  ،2013كان
عدد سكان المخيم يقدر
بحوالي  90000سوري،
نصفھم على األقل من
األطفال.
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التمويل الوارد
سوريا 14.9 :مليون دوالر أمريكي
)(22%

نصف السكان المتضررين ھم من األطفال
داخل سوريا:
 4ماليين شخص متضرر

 2مليون نازح سوري

 1.84مليون طفل سوري متضرر

ھناك مليون سوري آخرين فروا إلى البلدان المجاورة

324,534
322,297
106,889
185,205
43,665
8,262

األردن

168,762
لبنان
172,794
العراق
55,582
تركيا
96,307
مصر
22,606
 4,296شمال افريقيا

520,348

***إجمالي عدد
األطفال الالجئين

األردن

لبنان
العراق
تركيا
مصر
شمال افريقيا

1,000,669

**إجمالي عدد الالجئين

*جميع األرقام الخاصة بسوريا ھي أحدث التقديرات المتاحة من خطة االستجابة اإلنسانية لألزمة السورية 3 ،يناير/كانون الثاني 2013
**جميع البيانات الواردة من المفوضية العليا لشؤون الالجئين 6 ،مارس/آذار  ،2013تشمل الالجئين المسجلين ،وأولئك الذين ينتظرون التسجيل
*** تقديرات أعداد األطفال الالجئين تعتمد على إحصاءات المفوضية العليا لشؤون الالجئين بأن حوالي  ٪52من الالجئين في اإلقليم ھم دون  18سنة

األزمة في سوريا :تقرير عن فترة عامين

تركيا

سوريا
لبنان
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العراق

األردن

سوريا

االستجابة حتى اآلن

في سوريا ،ھناك  4ماليين شخص في حاجة ماسة للمساعدة
اإلنسانية ،حوالي مليونين منھم ھم أطفال دون سن  18سنة،
وحوالي  536000منھم ھم من األطفال دون  5سنوات من العمر.
ھناك مليونا نازح داخلياً فروا داخل سوريا من مجتمعاتھم بسبب
العنف.
ھناك نحو  800000طفل دون سن  14عاماً نزحوا وتم تقييد فرص
التعليم المتاحة لھم بشدة .ووفقاً للمفوضية السامية لألمم المتحدة
لحقوق اإلنسان ،فقد تم قتل  70000شخص في سوريا خالل العامين
الماضيين .وارتفع عدد الضحايا بالتوازي مع زيادة حدة الصراع
وانتشاره.
ھناك مخاوف جدية متعلقة بحماية الطفل بالنسبة لعشرات اآلالف
من األطفال بما في ذلك :القتل والتشويه والعنف الجنسي والتعذيب
واالعتقال التعسفي وتجنيد األطفال واستخدامھم من قبل القوات
والجماعات المسلحة؛ والتعرض للمخلفات المتفجرة من جراء الحرب؛
وزيادة التعصب ،وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.
وقد قامت اليونيسف مؤخراً بإجراء تقييمات للقطاعات الرئيسية ،بما
في ذلك المياه والصرف الصحي ،والنظافة ،والتعليم .ويمثل معدل
توافر المياه ثلث ما كان عليه قبل األزمة ،ويواجه األطفال مخاطر
متزايدة من اإلصابة باألمراض نتيجة لالضرار فادحة في البنية التحتية
للمياه والصرف الصحي .ويعتبر الوضع أسوأ بكثير في مراكز اإليواء
الجماعية التي تؤوي آالف النازحين داخلياً ،وفي بعض الحاالت ،يضطر
 70شخصاً لمشاركة مرحاض واحد .وفي مجال التعليم ،ھناك واحدة
من كل خمس مدارس في سوريا تعرضت للتدمير أو تستخدم إليواء
النازحين داخلياً ،مما يؤثر على تعليم مئات اآلالف من األطفال الذين
تعطل تعليمھم أو توقف.
ونتيجة لتواصل العنف ،مازال ھناك أشخاص يفرون من ديارھم كل
يوم ،ويطلبون اللجوء في أماكن أكثر أماناً داخل سوريا ،وذلك أساساً
في مالجئ جماعية مكتظة تفتقر إلى الخدمات األساسيةٍ .وھذا
النزوح يضع مزيداً من الضغط على المجتمعات المضيفة التي فاقت
طاقتھا االستيعابية بالفعل.

اليونيسف

مصر

8

تستجيب اليونيسف وشركاؤھا الحتياجات األطفال واألسر
المتضررة من األزمة من خالل تقديم خدمات التغذية والصحة
والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم وبرامج حماية
الطفل .وھذه المساعدة ھي جزء من خطة االستجابة
اإلنسانية في سوريا.
يعتبر الوصول إلى جميع األطفال المحتاجين صعب ًا للغاية بسبب
تزايد العنف ،وعدم إمكانية التنبوء بوصول المساعدات اإلنسانية
ونقص التمويل بشكل كبير .وعلى الرغم من ھذه التحديات،
فقد وصلت اليونيسف وشركاؤھا إلى  1.5مليون طفل في
جميع أنحاء البالد بالتطعيم ضد شلل األطفال ،كما تم تطعيم
 1.3مليون طفل ضد الحصبة .وتم تقديم حوالي  30في المائة
من ھذه اللقاحات في الميدان في ظروف صعبة للغاية .وتقوم
اليونيسف بتوسيع نطاق استجابتھا في مجال المياه والصرف
الصحي من خالل تقديم  1000طن متري من إمدادات معالجة
المياه والتي ستزود  10ماليين شخص في سوريا بمياه الشرب
النظيفة حتى نھاية ابريل/نيسان من ھذا العام .وحتى اآلن،
ھناك حوالي  4ماليين شخص في حمص وحلب وإدلب ودمشق
والرقة ودير الزور وحماة يتلقون المياه الصالحة للشرب .وتتم
مساعدة حوالي  32000طفل على أساس منتظم بالدعم
النفسي واالجتماعي في األماكن المالئمة لألطفال والمدارس.
وللوصول إلى عدد أكبر من األطفال المحتاجين للمساعدة،
تعمل اليونيسف على توسيع نطاق شبكتھا من الشركاء التي
تضم  40شريكاً .وقد تم تعزيز التنسيق في حاالت الطوارئ في
دمشق ويجري العمل لتعزيز وجودنا في درعا وطرطوس وحمص
والحسكة .وتقدم اليونيسف المساعدة الميدانية في ظروف
صعبة للغاية ،كما يتم الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليھا
المعارضة .وتخطط اليونيسف لتوسيع ھذه األنشطة بحيث يمكن
الوصول إلى األطفال األكثر عرضة للمخاطر داخل سوريا .ومنذ
يناير/كانون الثاني عام  ،2013قامت اليونيسف بتوسيع نطاق
استجابتھا اإلنسانية الميدانية في سوريا وأرسلت إمدادات
أساسية إلى  175000شخص في حلب ودير الزور وحمص
والقنيطرة والالذقية ودرعا والحسكة وحماة وعتمة وإدلب تشمل
البطانيات واأللحفة واألسرة ومجموعات مستلزمات النظافة
لألطفال حديثي الوالدة ،ومالبس األطفال ،والبسكويت عالي
الطاقة ،والحصير البالستيك والقماش المشمع.

االستجابات البارزة حتى اآلن

االستجابة المخطط لھا )من يناير/كانون الثاني إلى
يونيو/حزيران (2013

 4ماليين شخص يحصلون على مياه
صالحة للشرب من خالل توزيع لوازم
تنقية المياه.

• المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية :مواصلة تقديم
إمدادات معالجة المياه لصيانة شبكات المياه وتوفير المياه الالزمة
للشرب والطبخ واحتياجات النظافة الشخصية ،مع استھداف 10
ماليين شخص خالل ثالثة أشھر.

 333820من المتضررين حصلوا على
مجموعات الصابون ومستلزمات النظافة.

• الصحة والتغذية :استكمال المرحلة الثانية من حمالت
التحصين ضد الحصبة وشلل األطفال ،إلى جانب تقديم مكمالت
فيتامين )أ( إلى حوالي  3ماليين طفل؛ ودعم المستشفيات
والمراكز الصحية لتوفير خدمات رعاية األطفال حديثي الوالدة،
وتوفير اإلمدادات الطبية والرعاية الطبية الطارئة لنحو مليون طفل
في جميع أنحاء سوريا من خالل  47فرقة طبية متنقلة ،وغيرھا.

 421700طفل وامرأة حصلوا على
الخدمات الصحية األساسية مع تغطية
مستمرة بالتدخالت الوقائية والعالجية.

• حماية الطفل :تقديم الدعم النفسي واالجتماعي إلى
 300000طفل من خالل األماكن المالئمة لألطفال ووحدات متنقلة
للدعم النفسي واالجتماعي .وتقديم التوعية الطارئة بمخاطر
األلغام  /المخلفات من المتفجرات إلى  500000طفل وشخص من
المعرضين للمخاطر من خالل قنوات المعلومات العامة وتدريب
المعلمين.

 14700طفل دون الخامسة من العمر
حصلوا على المكمالت الغذائية متعددة
المغذيات الدقيقة.
 290000شخص حصلوا على إمدادات
لفصل الشتاء بما في ذلك البطانيات
واأللحفة ومالبس االطفال.

• التعليم :تزويد مليون طفل في سن الدراسة باللوازم التعليمية.
ودعم  150000طفل بدروس تقوية واألنشطة الترفيھية .ودعم
 200000طفل في الحصول على الخدمات النفسية واالجتماعية
من خالل المدرسة.

 32000طفل حصلوا على الدعم النفسي
واالجتماعي.

ال تزال محدودية توافر األموال تشكل تحدياً رئيسيا أمام
تنفيذ العمليات في سوريا ،فضال ً عن القيود التي تعيق
وصول المساعدات اإلنسانية وانعدام األمن.

 75200طفل في سن الدراسة تم
تسجيلھم في برامج التعليم.
في عام  2013وحده ،تم الوصول إلى
 175000شخص من خالل العمل الميداني
بالبطانيات واأللحفة واألسرة ومجموعة من
مستلزمات النظافة لألطفال ومالبس األطفال،
وسالل األغذية ،والحصير البالستيك والقماش
المشمع.

المتطلبات المالية لسوريا )بالدوالر األمريكي( *
نسبةالمتطلبات
غير الممولة

المتطلبات
الممولة

التمويل الوارد

القطاع

متطلبات التمويل

حتى اآلن

67%

15,160,000

7,340,000

22,500,000

المياه والصرف الصحي

97%

15,378,800

500,000

15,878,800

الصحة والتغذية

73%

6,410,000

2,410,000

8,820,000

حماية الطفل

85%

17,050,000

3,000,000

20,050,000

التعليم

50%

600,000

590,000

1,190,000

األمن والسالمة

78%

54,598,800

13,840,000

68,438,800

اإلجمالي

* حتى يونيو/حزيران 2013
األزمة في سوريا :تقرير عن فترة عامين

تركيا

تركيا

سوريا

سوريا
لبنان

العراق

لبنان

االستجابة حتى اآلن

ھناك أكثر من  327000الجئ سوري يتلقون الحماية والمساعدة
اإلنسانية في لبنان ،بما في ذلك أكثر من  122000الجئ في
انتظار للتسجيل .وقد تم بالفعل الوصول إلى أرقام التخطيط
المتوقعة حتى بداية شھر يونيو/حزيران  .2013وھذه األرقام ال
تشمل السوريين غير المسجلين الذين فروا من الصراع .ويقوم
المجتمع اإلنساني ،إلى جانب حكومة لبنان ،باستعراض األھداف
الحالية ،بما في ذلك الفئات األكثر ضعفاً ،لتزويدھم بالمساعدة
التي يحتاجونھا .وينتشر الالجئون السوريون في جميع أنحاء البالد،
وقد لجأوا في مجتمعات محلية مضيفة ومستوطنات غير رسمية.
وباإلضافة إلى ذلك ،فھناك ما يقرب من  30000الجئ فلسطيني
فروا من سوريا إلى لبنان ،ومن المرجح أن يزداد عددھم .ويعيش
معظم الالجئين الفلسطينيين في مخيمات الالجئين المكتظة
الموجودة في البلد .وقد كان لألزمة السورية تأثير كبير على األمن
في لبنان ،وال سيما في طرابلس ،وكذلك على االقتصاد اللبناني.

أطفال سوريون الجئون
يتلقون إمدادات اليونيسف
من المالبس الشتوية في
مدينة بعلبك اللبنانية،
على مقربة من الحدود
السورية .وقد كانت
المالبس الدافئة واألحذية
جزءاً ھاماً من تدخالت
اليونيسف في جميع
أنحاء المنطقة خالل فصل
الشتاء القارس في عام
.2013 - 2012
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في إطار الخطة اإلقليمية لالستجابة لألزمة السورية  ،4تقوم اليونيسف
وشركاؤھا باالستجابة الحتياجات األطفال والمجتمعات المحلية المتضررة
من األزمة من خالل توفير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية ،والتعليم وحماية األطفال ،إلى جانب التغذية والخدمات الصحية.
وتشمل االستجابة األطفال السوريين واللبنانيين والفلسطينيين واألسر
المتضررة من النزاع في سوريا.
ساعدت اليونيسف في تحصين  207000طفل ضد الحصبة ،كما تزود أكثر
من  14300شخص بالمياه الصالحة للشرب يومياً .وتتواصل االستجابة
لفصل الشتاء بتقديم اإلمدادات إلى  65000طفل معرض للخطر .ويستمر
تقديم الوقود إلى  63مدرسة ،يستفيد منھا أكثر من  28800طالب
سوري ولبناني .كما ساعدت اليونيسف في تزويد  15700طفل سوري
في سن المدرسة بدروس التقوية والتعلم السريع .وفي الوقت نفسه،
تم تقديم الدعم النفسي إلى  13700طفل في يناير/كانون الثاني وحده
من خالل العمل الجماعي في المدارس والمراكز المحلية.

© UNICEF/NYHQ2013-0002/

األردن

مصر
مصر

االستجابة المخطط لھا )من يناير/كانون الثاني إلى
يونيو/حزيران (2013

االستجابات البارزة حتى اآلن
 14300شخص حصلوا على
مياه الشرب والمياه المنزلية.

• المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية :توفير
إمدادات المياه ومعالجة المياه المنزلية ومرافق غسل اليدين،
واالستحمام ،والمراحيض المحسنة إلى  105000شخص،
وال سيما أولئك الذين يعيشون في المالجئ التي تفتقر إلى
المرافق األساسية.

 17000طفل متضرر حصلوا على
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي.

• التعليم :تحسين بيئات التعلم بالنسبة إلى 35530
طالب في  200مدرسة ،من خالل الممارسات التعليمية
التي تركز على الطفل وتدعمه وتحسين مرافق المياه
والصرف الصحي في المدارس.

 17720طفل متضرر التحقوا
بالمدارس/برامج التعلم

• حماية الطفل :توفير الخدمات النفسية واالجتماعية من
خالل األنشطة المجتمعية في المراكز والوحدات المتنقلة
إلى  74000طفل .التصدي للعنف ضد األطفال ،بما في ذلك
العنف القائم على نوع الجنس من خالل حشد المجتمع
المحلي وبرامج توعية اآلباء واألمھات وتقديم الخدمات
للناجين .توفير التوعية بمخاطر األلغام لالجئين.

 207000طفل سوري ولبناني
وفلسطيني تلقوا التحصين ضد الحصبة.

• الصحة والتغذية :إجراء حملة تطعيم ضد الحصبة وشلل
األطفال إلى  74000من األطفال السوريين الالجئين،
ونزويدھم بمكمالت فيتامين )أ( .وإنشاء نظم مراقبة ورصد
التغذية .وسيتم توزيع المغذيات الدقيقة التكميلية على
 50000طفل تتراوح أعمارھم بين  6شھور و 59شھراً،
وعلى النساء الحوامل والمرضعات.

المتطلبات المالية للبنان )بالدوالر األمريكي( *
نسبةالمتطلبات
غير الممولة

المتطلبات
الممولة

التمويل الوارد

القطاع

متطلبات التمويل

حتى اآلن

69%

7,420,000

3,390,000

10,810,000

المياه والصرف الصحي

43%

457,000

600,000

1,057,000

الصحة والتغذية

67%

5,226,000

2,540,000

7,766,600

حماية الطفل

53%

7,330,000

6,500,000

13,830,000

التعليم

61%

1,054,280

670,000

1,724,280

المواد غير الغذائية

61%

21,487,280

13,700,000

35,187,880

اإلجمالي

* حتى يونيو/حزيران 2013

األزمة في سوريا :تقرير عن فترة عامين

تركيا

سوريا

األردن
مصر

األردن

يستضيف األردن حالي ًا حوالي  30في المائة من الالجئين
المسجلين في اإلقليم .وھناك أكثر من  316000الجئ سوري
يتلقون الحماية والمساعدة اإلنسانية في األردن ،بما في ذلك
 52000شخص في انتظار التسجيل .ونصفھم ھم من األطفال
دون سن  18سنة من العمر ،وأكثر من  1من كل  10من
الالجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون
الالجئين ھم من األطفال دون سن الثالثة .ھناك ما يقدر بنحو
 148000الجئ مسجل في مخيم الزعتري ،وھناك خطط لفتح
مخيم جديد في الزرقاء .كما يعيش كثير من الالجئين في
مجتمعات مضيفة في عمان ومعان وغيرھا من المدن .ومنذ
يناير/كانون الثاني دفع اشتداد حدة الصراع في سوريا أكثر من
 2000سوري إلى عبور الحدود يومياً إلى األردن.

وقد شھد فبراير/شباط عام  2013أكبر تدفق لالجئين السوريين
منذ بداية األزمة في مارس/آذار  .2011وقد تم بالفعل الوصول
إلى أرقام التخطيط المتوقعة حتى بداية شھر يونيو/حزيران
 .2013ويضع تدفق الالجئين عبئاً أكبر على الحكومة األردنية
والمجتمعات المحلية والشركاء في المجال اإلنساني ،وخصوصاً
مع الموارد المالية المحدودة.

عمال يقومون بتفريغ شحنة
من المالبس الشتوية للرضع
في مركز عبور لالجئين
السوريين في شمال األردن.
وبحلول مارس/آذار عام
 ،2013كان األردن قد سجل
 272000الجئ سوري
يعيشون في المخيمات
والمجتمعات المضيفة.

اليونيسف
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االستجابة حتى اآلن
تستجيب اليونيسف وشركاؤھا الحتياجات األطفال والمجتمعات
المحلية المتضررة من األزمة من خالل توفير المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية ،والتعليم وأنشطة حماية الطفل
والتغذية والخدمات الصحية.
وقد حصل أكثر من  174500شخص على مياه الشرب والمياه
المنزلية ،وتواصل اليونيسف توفير الوصول الضروري والمستدام
لخدمات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية
في مخيم الزعتري والمجتمعات المضيفة .وتقوم اليونيسف
بإنشاء مدرستين جديدتين في مخيم الزعتري لخدمة 10000
طالب جديد .وتتواصل االستجابة الحتياجات فصل الشتاء مع
إيصال اإلمدادات إلى األشخاص الضعفاء ،كما تمت تھيئة  20مكاناً
من األماكن مالئمة لألطفال لفصل الشتاء في مخيم الزعتري
ويستفيد أكثر من  46000الجئ من المياه الالزمة لفصل الشتاء
ووحدات الصرف الصحي في المخيم .وتقوم اليونيسف وشركاؤھا
بتوزيع مستلزمات فصل الشتاء على األطفال حديثي الوالدة
والوافدين الجدد دون سنة واحدة من العمر ،والتي تتكون من
مالبس الشتاء والبطانيات ،ومھود األطفال .وقد تم إطالق برنامج
تغذية الرضع واألطفال الصغار في الزعتري والذي يشجع الرضاعة
الطبيعية والتغذية التكميلية لألطفال ،والمشورة الفردية ودورات
التثقيف الصحي للنساء الحوامل والمرضعات.

© UNICEF/NYHQ2012-1726/AL-MASRI

العراق

لبنان

االستجابة المخطط لھا )من يناير/كانون الثاني إلى
يونيو/حزيران (2013

االستجابة حتى اآلن

• المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية :توفير
المياه وخدمات الصرف الصحي لحوالي  100000الجئ.
وإنشاء المزيد من مصادر المياه المستدامة وتوسيع
نطاق خدمات الصرف الصحي لتحسين الوصول إلى
الخدمات.

 174500شخص حصلوا على مياه
الشرب والمياه المنزلية.

 146500شخص استفادوا من
المراحيض وخدمات الصرف الصحي.

• التعليم :تحسين فرص الحصول على التعليم
الرسمي وغير الرسمي وغير النظامي إلى  40000من
األطفال واليافعين من خالل الكتب المدرسية المعلمين
والتدريب والمواد التعليمية.

 34000طفل في سن المدرسة تم
تسجيلھم في برامج التعليم

• حماية الطفل :تقديم الدعم النفسي واالجتماعي
إلى نحو  88000مستفيد والرعاية المؤقتة للقاصرين
غير المصحوبين.

 19366طفل متضرر حصلوا على
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي

• الصحة والتغذية :إجراء حملة للتطعيم ضد الحصبة
وشلل األطفال ،وتوفير مكمالت فيتامين )أ( في كال
المخيمين والمجتمعات المضيفة إلى  77600من
األطفال السوريين دون سن  15عاماً .وتوفير التغذية
التكميلية إلى  17340من األطفال واألمھات.

 142000طفل حصلوا على
التطعيم ضد الحصبة.

المتطلبات المالية لألردن )بالدوالر األمريكي( *
نسبةالمتطلبات
غير الممولة

المتطلبات
الممولة

التمويل الوارد

القطاع

متطلبات التمويل

حتى اآلن

91%

22,263,298

2,090,000

24,353,298

المياه والصرف الصحي

90%

3,317,884

370,000

3,687,884

الصحة والتغذية

97%

10,824,935

370,000

11,194,935

حماية الطفل

99.5%

17,683,883

80,000

17,763,883

التعليم

100%

1,724,280

0

1,724,280

المواد غير الغذائية

95%

55,814,280

2,910,000

58,724,280

اإلجمالي

* حتى يونيو/حزيران 2013
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تركيا

سوريا
© UNICEF/NYHQ2012-0878/ABDULMUNEM

لبنان
العراق

األردن

العراق

مصر

االستجابة حتى اآلن

تؤثر األزمة في سوريا تأثيراً كبيراً على العراق مع وجود أكثر
من  105000الجئ سوري مسجل يعيشون اآلن في البالد.
وقد تم بالفعل الوصول إلى أرقام التخطيط المتوقعة حتى بداية
يونيو/حزيران  ،2013وإذا استمر االتجاه الحالي ،فقد يصل عدد
الالجئين في العراق إلى  150000بحلول نھاية يونيو/حزيران.
وھذا الرقم يمثل أسوأ سيناريو متوقع في خطة طوارئ
المفوضية العليا لشؤون الالجئين .وأغلبية الالجئين يقيمون
في مخيمين ،مخيم القائم في محافظة األنبار ومخيم دوميز
في محافظة دھوك .ويشكل األطفال نصف عدد الالجئين في
المخيمات .وفي حين توفر حكومة العراق ووكاالت األمم
المتحدة الخدمات األساسية لتلبية االحتياجات األساسية،
فإن الطلب يواصل االرتفاع مع وصول الجئين جدد .وفي نھاية
أكتوبر/تشرين األول  ،2012تم إغالق معبر القائم الحدودي
ألسباب أمنية.

تعمل اليونيسف في شراكة وثيقة مع المفوضية العليا
لشؤون الالجئين لوضع وإدارة خطة االستجابة اإلنسانية
لألزمة السورية في العراق وتقع على عاتقھا مسؤولية
اإلشراف على تنفيذ األنشطة في مجاالت المياه والصرف
الصحي وحماية الطفل والصحة والتغذية والتعليم .ويتم
تزويد حوالي  13500شخص بمياه الشرب والمياه الالزمة
للنظافة الشخصية والطھي .وتم إلحاق حوالي  9050طفل
في سن المدرسة ببرامج التعليم ويتلقى  2670طفال ً
متضرراً الدعم النفسي واالجتماعي .ويتم تزويد نحو
 36000طفل وامرأة بالخدمات الصحية األساسية .وشملت
االستجابة لفصل الشتاء توزيع المالبس الشتوية لألطفال
الالجئين دون سن الخامسة ،وحمالت التحصين ضد
انفلونزا وتركيب غاليات المياه لتسخين المياه للحمامات
الجماعية.
.

أمينة البالغة من العمر
سنتين تغسل يديھا في
مخيم دوميز لالجئين
السوريين في شمال
العراق حيث تدعم
اليونيسف تعزيز النظافة
واألماكن المالئمة لألطفال
وغيرھا من األنشطة لصالح
األطفال.
© UNICEF/NYHQ2012-0879/ABDULMUNEM
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االستجابة المخطط لھا )من يناير/كانون الثاني إلى
يونيو/حزيران (2013

االستجابات البارزة حتى اآلن

نظراً لمحدودية الموارد ،تركز اليونيسف على المجاالت التالية:

 13500شخص حصلوا على
مياه الشرب والمياه المنزلية.

• المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية :توفير
إمكانية الوصول إلى مرافق المياه الصالحة للشرب والصرف
الصحي والنظافة الصحية وممارسات النظافة المناسبة في
مخيمات دوميز والقائم والمجتمعات المضيفة.

 9050طفال ً في سن المدرسة تم
تسجيلھم في برامج التعليم.

• التعليم :بناء ست مدارس وضمان توفير التعليم الجيد إلى
 12000طفل الجئ جديد ،باإلضافة إلى مواصلة الدعم
التعليمي المقدم إلى  1920طفل في عام .2012

 2670طفال ً متضرراً حصلوا على خدمات
الدعم النفسي واالجتماعي.

• حماية الطفل :إنشاء أماكن داخل مخيمات الالجئين
والمدارس والمجتمعات المحلية لتقديم األنشطة الترفيھية
والنفسية واالجتماعية إلى  6000طفل .وتوفير التوعية
بمخاطر األلغام لالجئين.

 36380طفال ً وامرأة يمكنھم الحصول
على الخدمات الصحية األساسية.

 12000طفل تم تحصينھم
ضد الحصبة.

المتطلبات المالية للعراق )بالدوالر األمريكي( *
نسبةالمتطلبات
غير الممولة

المتطلبات
الممولة

التمويل الوارد

القطاع

متطلبات التمويل

حتى اآلن

70%

6,530,200

2,770,000

9,300,200

المياه والصرف الصحي

100%

1,445,400

0

1,445,400

الصحة والتغذية

52%

755,400

690,000

1,445,400

حماية الطفل

82%

1,979,000

430,000

2,409,000

التعليم

100%

5,400,000

0

5,400,000

إدارة العمليات

80%

16,110,000

3,890,000

20,000,000

اإلجمالي

* حتى يونيو/حزيران 2013

Turkey

األزمة في سوريا :تقرير عن فترة عامين

تركيا
االستجابة حتى اآلن

دعما لحكومة تركيا ،تتحمل اليونيسف مسؤولية التعليم
سوريا

والتنسيق المشترك مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين في
مجال حماية الطفل .ھناك حوالي  26200طفال ً متضرراً التحقوا

العراق

لبنان

ببرامج التعليم .وبالنسبة لالستجابة لفصل الشتاء ،زودت
اليونيسف  12300طفل في مخيم اكشاكالة )غرب تركيا(،
وفي المخيمات المحيطة بالمالبس الشتوية واألحذية.
األردن

االستجابة المخطط لھا )من يناير/كانون الثاني إلى
يونيو/حزيران (2013

على الرغم من توافر الخدمات االجتماعية والطبية المتخصصة
في المحافظات المضيفة في تركيا ،فليس ھناك نظم منھجية
متبعة لحماية الطفل في المخيمات لتحديد أو دعم أو إحالة
األطفال ضحايا العنف .ھناك مالعب وأماكن مالئمة لألطفال
ولكن ال توجد أنشطة ترفيھية منظمة لألطفال واليافعين.
وتخطط اليونيسف إلقامة أنشطة ترفيھية منظمة تستھدف
 37900طفل .وستركز اليونيسف أنشطتھا على:
• التعليم :توفير الكتب المدرسية والتصديق على اإلنجازات
التعليمية التي حققھا  97000طالب واعتمادھا .تدريب
المعلمين ،وتوفير المستلزمات التعليمية والتقنية والدعم
المالي لتحديد االحتياجات ومصادر التعيين والتعويضات والفوائد،
وإصدار الشھادات للمعلمين ،ومراقبة أداء المعلمين والتقييم.
• حماية الطفل :توفير الرعاية النفسية واالجتماعية وآليات
اإلحالة من خالل األنشطة التعليمية والترفيھية اآلمنة لحوالي
 99750طفل ويافع .وتقديم التوعية من مخاطر األلغام/المخلفات
المتفجرة الناجمة عن الحرب لالجئين العائدين.

مصر

تركيا
منذ بداية األزمة في سوريا ،وخاصة مع تدفق الالجئين
السوريين ابتداء من يونيو/حزيران  ،2011أعلنت الحكومة التركية
الحفاظ على سياسة الحدود المفتوحة .وقد تم تسجيل أكثر
من  185000الجئ في  17مخيماً في ثماني محافظات ،بزيادة
تبلغ  24في المائة منذ بداية عام  .2013ھذا باإلضافة إلى ما
يقدر بنحو  100000الجئ سوري يعيشون خارج المخيمات ،في
إطار سياسة الحماية المؤقتة التي أعلنتھا الحكومة ،والتي
تسمح للسوريين بالحصول على الحماية من اإلعادة القسرية
دون تقييم الحماية الفردية لالجئين .وتشير التقديرات إلى أن
عدد الالجئين السوريين في تركيا قد يصل إلى  380000شخص
بحلول يونيو/حزيران 2013

االستجابات البارزة حتى اآلن
 26263طفال ً متضرراً التحقوا ببرامج التعليم.

 12300طفل في اكشاكالة والمخيمات
المحيطة تم تزويدھم بمجموعات المالبس
الشتوية واألحذية.

المتطلبات المالية لتركيا )بالدوالر األمريكي( *
نسبةالمتطلبات
غير الممولة

المتطلبات
الممولة

التمويل الوارد

القطاع

متطلبات التمويل

حتى اآلن

78%

4,690,000

1,310,000

6,000,000

حماية الطفل

100%

6,500,000

0

6,500,000

التعليم

90%

11,190,000

1,310,000

12,500,000

اإلجمالي

* حتى يونيو/حزيران 2013
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مصر

تركيا

في الربع األخير من عام  ،2012ارتفع عدد السوريين الفارين إلى
مصر بشكل كبير .وقد أنشأت العديد من منظمات المجتمع المدني
المصرية شبكة دعم لتقديم المساعدة إليھم ،ولكنھا تفتقر إلى
القدرة على تقديم المساعدة وتلبية احتياجات الوافدين الجدد.
وفي ديسمبر/كانون األول  ،2012تم إدخال مصر للمرة األولى في
خطة االستجابة اإلقليمية .ھناك ما يقدر بنحو  32000سوري في
البالد ،بما في ذلك ما يقدر بنحو  12000في انتظار التسجيل .وقد
تم بالفعل الوصول إلى أرقام التخطيط المتوقعة حتى بداية
يونيو/حزيران  ،2013في حين تظل االستجابة تعاني من نقص
التمويل الشديد .وتمنح الحكومة المصرية للسوريين تأشيرة دخول
مجانية تليھا إقامة لمدة ثالثة أشھر قابلة للتجديد .ويمكن
للسوريين دخول المدارس والوصول إلى المستشفيات دون تكاليف
إضافية .وفي الغالب ،يأتي معظم السوريين من حمص ودمشق
وحلب ،ويستقر معظمھم في القاھرة واإلسكندرية.
.

االستجابة المخطط لھا )من يناير/كانون الثاني إلى
يونيو/حزيران (2013

سوريا

لبنان
العراق

األردن

مصر

االستجابات البارزة حتى اآلن
في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2012قامت اليونيسف بإجراء تقييم
مشترك مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي
والذي حدد احتياجات الالجئين السوريين اإلنسانية الرئيسية في
مجاالت الحماية والمأوى ،واألمن الغذائي والصحة والتعليم .وبالتعاون
مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين ،تعمل اليونيسف على إنشاء
أماكن آمنة وتقديم الدعم النفسي لألطفال واليافعين ،ودعم خدمات
الرعاية الصحية األولية وتعزيز الخدمات المناسبة لبقاء الرضع واألطفال
الصغار .وباإلضافة إلى ذلك ،تقوم اليونيسف بتسھيل التحاق األطفال
في سن المدرسة ببرامج التعليم.

• حماية الطفل :توفير الخدمات النفسية واالجتماعية
لألطفال السوريين الالجئين.
• التعليم :تقديم الدعم الفني والمالي ،فضال ً عن اإلمدادات
إلى مبادرات التعليم المجتمعية لمستويات التعليم ما قبل
المدرسة والتعليم االبتدائي.
.

المتطلبات المالية لمصر )بالدوالر األمريكي( *
نسبةالمتطلبات
غير الممولة

المتطلبات
الممولة

التمويل الوارد

القطاع

متطلبات التمويل

حتى اآلن

100%

90,000

0

90,000

الصحة والتغذية

100%

260,000

0

260,000

حماية الطفل

100%

345,000

0

345,000

التعليم

100%

695,000

0

695,000

اإلجمالي

* حتى يونيو/حزيران 2013

األزمة في سوريا :تقرير عن فترة عامين
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