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شهد ( 10سنوات) يف مركز صديق للطفل يف مدينة حمص ،سوريا .ترتاد شهد املركز مع شقيقها يومياً بعد املدرسة حيث تشارك بالنشاطات الرتفيهية واالرشادية والرياضية والفنية .ويتم إعداد هذه
النشاطات خصيصاً ملساعدة األطفال عىل التأقلم مع وضعهم واستعادة االحساس بالحياة الطبيعية.
يحمل ماليني األطفال السوريني ندبات الحرب .لذلك ،فإن الدّعم النفيس و االجتامعي مهم لصالح من ّوهم السليم و فهمهم ألنفسهم .بالرشاكة مع دولة الكويت ،تقدّم املساحات الصديقة للطفل
املدعومة من قبل منظمة اليونيسيف الدعم النفيس و االجتامعي املنظّم إىل أكرث من  24,000طفل يف محافظات حمص والالذقية وطرطوس.
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يصطف الكثري من الناس للحصول عىل مياه الرشب من أحد الصهاريج يف حلب.
املياه هي الحياة ويحق لكل طفل الحصول عىل مياه الرشب ال ّنظيفة .لكن يف سوريا ،تستخدم هذه الرضورة الحيات ّية كسالح حرب بيد جميع أطراف النزاع .هذه السنة بالذات ،تم قطع املياه يف
أض مبليوين شخص .وقد كان لدولة الكويت مساهمة مالية أساسية يف معالجة أزمة املياه يف حلب حيث استفاد
مدينة حلب مدّة  48يوماً .ويف الصيف املايض قطعت املياه أكرث من  40مرة ،مام ّ
 700,000شخص من خدمات استجرار املياه بالصهاريج كاستجابة طارئة منقذة لحياة األطفال و ذويهم.
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يعاين أحد األطباء رحمة (سنتان) يف مركز طبي يقع غريب مدينة حلب و الذي أعيد تأهيله بفضل التمويل من دولة الكويت .وكانت رحمة تعاين من االنفلونزا والحرارة املرتفعة.
إ ّن النزاع الذي طال أمده قد عطّل نظام الرعاية الصحية يف سوريا .و يشار اىل أن مستشفى واحد من أصل أربعة إما يعمل بشكل جزيئ أو مقفل متاماً بسبب الحرب و أن أكرث من نصف الكادر الطبي
قد غادر البالد.
ومن أجل تعزيز استجابة الرعاية الصحية املنقذة للحياة  ،قدّمت دولة الكويت غرفاً مسبقة الصنع ومعدّات طبية أساسية لسبعة مراكز طبيّة يف حلب تقدّم الخدمات الصحيّة ل 70,000شخص.

© UNICEF/Syria/2016/Sanabel Al- Qassier

دعامً منها لجهود منظمة اليونيسيف و التي تركّز عىل إعادة إحياء وتعزيز خدمات اللقاح الروتيني ،أنشات دولة الكويت  13غرفة تربيد يف محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وطرطوس
والسويداء .وتستخدم غرف التربيد لتخزين اللقاحات يف بيئة يتم التحكم بها من أجل ضامن فاعلية اللقاحات.
و قد لعب تعزيز سلسلة التربيد دورا ً ف ّعاالً يف متكني منظمة اليونيسيف و رشكائها يف القطاع الصحي يف سوريا من تأمني لقاحات شلل األطفال لحوايل  2,900,000طفل دون الخامسة من العمر و ذلك
من خالل  18حملة تلقيح ضد شلل األطفال ت ّم تنظيمها منذ ترشين األول/أكتوبر  .2013ونتيجة ذلك ،مل تس ّجل أي حالة جديدة لشلل األطفال يف سوريا منذ كانون األول/ديسمرب .2014
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فاديا ( 7أشهر) تحصل عىل حصتها من مادة  Plumpy’dozاملغذية يف أحد املراكز الصحية املدعومة من منظمة اليونيسيف غريب مدينة حلب .وتؤ ّمن مادة  Plumpy’dozاملغذية فيتامينات ومعادن
مهمة غري موجودة يف حمية فاديا الغذائية ،مام يساعد عىل تج ّنب سوء التغذية .و تستخدم مادة  Plumpy’dozكمتمم لألغذية األخرى لتستكمل حصص الطفل الغذائية وتساعده عىل النمو.
وبفضل متويل دولة الكويت ،سوف تتمكن منظمة اليونيسيف من تأمني املغذيات الدقيقة واملتمامت الغذائية إىل  600,000طفل و 100,000امرأة من الحوامل و املرضعات بحلول نهاية عام .2016
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طالب يف الصف األول دفرتا ً جديدا ً حصل عليه من منظمة اليونيسيف يف اليوم األول من السنة الدراسية ،يف مدرسة ابتدائية يف محافظة الحسكة شاميل رشق سوريا.
يحمل ٌ
لقد أمست التكاليف املرتبطة برشاء اللوازم املدرسية حاجزا ً أمام التعليم بالنسبة إىل العديد من األطفال السيام أن ثالثة من أصل أربعة سوريني باتوا يعيشون تحت خط الفقر.
بدعم من دولة الكويت ،قدّمت منظمة اليونيسيف حقائب مدرسية وقرطاسية ل 134,000طفل لغاية اآلن يف أنحاء مختلفة من سوريا و ذلك للسنة الدراسية .2016/2015
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«عامني بعام و التعليم متام! املنهاج «ب» فرصتنا لنتابع تعليمنا مع رفاقنا فالتعليم حقنا ».لوحة إعالنية يف محافظة دمشق ،سوريا ،للرتويج لربنامج تعليمي مكثّف يحمل عنوان «املنهاج ب» .تدعم
رسبوا من املدرسة لعدّة سنوات.
دولة الكويت حمالت نرش التوعية وهي عنرص محوري يف برنامج «املنهاج ب» السيام وأ ّن العديد من األهايل يرتدّدون يف إعادة تسجيل أوالدهم الذين ت ّ
بعد مرور  5سنوات عىل اندالع الحرب ،انخفض معدّل االلتحاق باملدارس يف سوريا بشكل كبري ووصل إىل نسبة  .%74أكرث من مليوين طفل يف سوريا حالياً خارج املدرسة.لذلك فقد ت ّم إعداد برنامج
رسبني من املدرسة للّحاق بأقرانهم.
«املنهاج ب» بهدف مساعدة األطفال املت ّ
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يتابع يافعون يف مركز للشباب يف حمص القدمية يف سوريا ،صفوفاً لنيل الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآليل ( ،)ICDLوهي شهادة دولية يف محو األميّة الرقمية.
وقد سمح متويل دولة الكويت ملنظّمة اليونيسيف بتقديم دورات عىل مهارات الحياة و التدريب املهني ألكرث من  120,000شاب وصبية عرب البالد لتهيئتهم للمستقبل.
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امرأة تخيط ثياباً شتوية يف مدينة القامشيل ،شامل رشقي البالد.
تقدّم رشاكة مبتكرة يف سوريا الثياب الشتوية و-التي تكرث الحاجة إليها -لألطفال السوريني األكرث ضعفاً .وتحتوي العدّة التي ينتجها أحد رشكاء منظمة اليونيسيف بدعم من دولة الكويت عىل سرتة
شتوية وكنزة من الصوف ورسواالً شتوياً وقبعة ووشاحاً وقفازات وجوارب من الصوف  ،باالضافة اىل أحذية طويلة (جزمة) شتوية .وقد ولّدت الرشاكة فرص عمل ل 500رجل وامرأة معظمهم من
النازحني داخلياً من مناطق أخرى من البالد هرباً من الحرب.
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يحمل محمود ( 5سنوات) ثيابه الشتوية الجديدة و التي تلقّاها يف مأوى للنازحني يف طرطوس ،حيث يقيم مع عائلته.
ألقى الشتاء القارس بظالله عىل األطفال و ال س ّيام أ ّن العديد من العائالت النازحة داخلياً تعيش يف خيم أو أبنية قيد االنشاء .قامت منظمة اليونيسيف يف العام  2016/2015من خالل رشكائها وبدعمٍ
من دولة الكويت بتوزيع ثياب شتوية وبطانيات عىل أكرث من  140,000طفل يف مختلف أنحاء البالد.

