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  ال لضياع جيل بأكمله
  ةسوريالاألزمة أثرين باألطفال المتمستقبل حماية 

  

والتشريد العنف  هناك جيل كامل من األطفال ينمو في ظل ،ة واقترابها من عامها الرابعسوريالاألزمة مع استمرار 
ستؤثر  عواقب وخيمة على المدى الطويلوأن يعاني من  ضيع إلى األبديمكن لهذا الجيل أن يو . وانعدام الفرص

  .المنطقةو  سوريا على

آثار تحصيل و  هذا االحتمال القاسي،وقوع عملية لتجنب له" وسائل ملضياع جيل بأكال "استراتيجية  ضعوت
 توسيع فرص التعليم والدعم النفسي واالجتماعي، وتعزيز التماسك االجتماعي في دوالر ارمليستثمار يجابية الإ
  مستقبل ماليين األطفال.في استعادة األمل و  جهود بناء السالم،و 

 عائالتهملطفال سوريا بناء مستقبل أفضل لهم و ، يمكن ألجيلهذا الللحيلولة دون فقدان وقت ال نا نملكلز ال 
على التكيف  اتهمبناء قدر و التعليم تزويدهم بو  العنف وسوء المعاملة واالستغالل حمايتهم منإذا تمت  مجتمعاتهمول

  .حرب ال ترحم هاسببت التيوتقديم الدعم لتضميد الجراح الخفية 

التي  دعم الدول المجاورةو جهد عالمي منسق للدفاع عن أطفال سوريا فورًا ضمن عمل نبدأ اللكن يجب علينا أن 
  تأثرت باألزمة.

  

  مثل هذه المخاطر؟ جيليواجه هذا اللماذا 
ة، منها عديدالتي تواجههم التهديدات المباشرة ف .سوريةالخمسة ماليين طفل من األزمة اكثر من لقد تضرر 

  .مياه الشرب المأمونةتوفر الغذاء و عدم و لحياة ل ةهددمض الامر األو  العنف

  .للخطر مستقبل جيل كاملوتعرض  تهمد رفاهيتهد نزاعلبسبب ا خفيةآثارًا األطفال كما يواجه 

أدى إلى فقدان اإلنجازات التي تمت  ااالجتماعي في سوريو  إن االنهيار االقتصادي التعليم:مجال تهديدات في 
 آالف األطفال تخلفو من الدراسة، ماليين طفل  ٣أكثر من فقد تسرب  .من التحصيل العلميالسابقة عقود ال في

 تأو استخدم تتلفأأو  تدمر في سوريا خمس مدارس كل  من بيناحدة و كما أن . الدراسةب عن االلتحاق
  .نقطة االنهيار األنظمة المدرسية في الدول المضيفةبلغ الضغط الذي تتعرض له و  ألغراض أخرى.

لعديد من المخاطر غير األزمة في سوريا األطفال عرضة للقد جعلت  :األطفال حمايةفي مجال تهديدات 
 عدد كبير وقد شاهدتجنيد األطفال من قبل الجماعات المسلحة. و  الزواج المبكرو  عمالة األطفال الظاهرة، منها
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 مما يزيد من مخاطر سوء المعاملة ،نفصل عن ذويهاضاع أو وبعضهم  ،العنف المروعةمظاهر من األطفال 
  عاطفية عميقة. اً جروحيخلف ، و االستغاللو 

اكثر  همبين من، قد تدفق الماليين من الالجئين عبر الحدود إلى البلدان المجاورةل :منطقة بأكملهاتواجه التهديدات 
 لألطفال يفة من أجل توفير الخدماتالمجتمعات المض تكافح الموارد المحليةومع قلة  .مليون طفل ١،٢ من 
وفقدانهم القدرة للشباب المتوفرة تقلص الفرص فإن  عبر المنطقةو لمواطنيها الصغار على حد سواء. و  لالجئينا

  المصالحة.و  التعافيجهود سماع أصواتهم قد يعوق على إ

 سوء المعاملةو  يتهم من العنفحماو إلى هؤالء األطفال تمكن من إيصال المساعدة ما لم ن لضياع جيل بأكمله:ال 
تعزيز التماسك و جراح الخفية للحرب الالدعم لتضميد وتقديم  عقولهمنمية التعليم لتتوفير ، و االستغاللو 

 وخيمة طويلة المدى عواقب، وأن يتسبب ذلك في مال جيل كامل أن تضيع إلى األبدفإنه يمكن آل ،االجتماعي
  .المنطقةو  سورياى لع

  ؟ةسوريالاألطفال المتضررين من األزمة مستقبل كيف يمكننا حماية 
للتصدي لآلثار الخفية الهادفة "ال لضياع جيل بأكمله"الستراتيجية  القوة الدافعة وقاسي هالهذا االحتمال  تجنبإن 

بناء و  االجتماعيتعزيز التماسك و  االجتماعيو  الدعم النفسيو  التعليم فرص زيادةع الطويل من خالل نزالهذا ال
  .استعادة األمل في المستقبلو  السالم

 اتُ قياد ٢٠١٣ من عام أكتوبر تشرين أول/في وضع استراتيجية "ال لضياع جيل بأكمله" من اقترح وكان أول 
 أصحاب المصلحة اإلقليميين. وقد جمع هذا الجهد بين الجهات المانحة بدعم من منظمات إنسانية دولية

  .ةسوريالماليين األطفال المتضررين من األزمة  إلغاثة ينعالميالو 

تقلص أهمها ، على األطفالأثر األزمة المتعلقة بعلى أحدث األدلة  لضياع جيل بأكمله"ال "استراتيجية وتبني 
أهدافها  تنفيذسيتم مستدامة و  أنشطة محددةاالستراتيجية القيام بشمل وتالحماية. و  فرص الحصول على التعليم

  .ما بعدهو  خالل العام المقبل المحددة

 وتحسين نوعية  في الدراسةٕابقاء األطفال و  زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس ومنها المهاراتو  زيادة التعلم
 تعلق بالقضايايكل ما و  طرق بديلة لتوفير التعليمواتباع  دروس التقويةع التعليم الثانوي المهني و يتوسو  التعليم

 .وتقديمه ميالتي تؤثر على التعل

 

 بما في ذلك  وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي همالدفاع عن حقوقو  حماية األطفالوتشمل  توفير بيئة وقائية
 لاطفألا األمور المتعلقة بحمايةرصد  مخاطر األلغامعن تدريب المعلمين وتسجيل المواليد وتوفير التوعية 
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التصدي و  نظم اإلحالةو  الحماية المؤسسية والمجتمعيةآليات ألطفال، وتعزيز دى اقابلية التأثر لمدى تقييم و 
 لمراهقات.باواالحتياجات الخاصة  انيللعنف الجنس

 

 والتدريب بالمهارات الحياتية ألطفال والمراهقينوتشمل تزويد ا الفرص المتاحة لألطفال والمراهقين زيادة ،
روا عن ليعبّ  ألطفاللالفرص ٕاتاحة ديات السالم و منتكتأسيس السالم ( وتعبئة المجتمعات المحلية لدعم المهني
 ).والرياضة والفنون أسبابهو  اعنز التعالج البرامج التي و التعليم نظام بناء السالم في مفاهيم ودمج آرائهم، 

 الفترة ما بين تشرين أول/في  مليون دوالر أمريكي ٩٩٠ إلى جمع "ال لضياع جيل بأكمله"وتدعو استراتيجية 
 تزويدسيصبح من الممكن كامل، وفي حال تنفيذها بال. ٢٠١٤عام من ديسمبر  كانون أول/إلى  ٢٠١٣أكتوبر 

تمكنهم  بيئة واقيةبفرص التعلم، و ب الماليين من األطفال المتضررين من النزاع في سوريا ولبنان واألردن وتركيا
  السالم في سوريا. بناءو  المصالحةيتيح فرصة سبأنفسهم، وهو ما مستقبلهم من بناء 

  اإلجراءات الرئيسية
  في سوريا

  تأثير مدمر علىوقد كان لذلك  الخدمات االجتماعية األساسية إلى نقطة االنهيار،بفي سوريا، دفعت األزمة 
فقدت كما . اكثر من مليوني طفل تشرب من المدرسة او انهم في خطر لبتسرب من المدرسة، مليون طفل ٤،٣

. خصائيين االجتماعيينفي المائة من األ ١٨و في المائة من أعضاء هيئة التدريس ٢٢والتعليم وزارة التربية 
انها أو  تلفالأو تعرضت للتدمير خمس مدارس  فواحدة من كل، يةميهناك نقص حاد في المساحات التعلو 

تم إيقاف  التحتية للمدارسالبنية لها  التي تعرضتبسبب انعدام األمن والهجمات غير التعليم، و ألغراض ُتستخدم 
  لمدارس.أعمال اإلنشاء المتعلقة با

زل أو افي المن اأطفالهتبقي على  كثير من األسربشكل كبير. فتأثرت ة فقد واالجتماعي ةالنفسيأما حالة األطفال 
األطفال خارج المنزل مع الكثير من  يعمل. سالمتهنلحفاظ على ا لمن أجفي سن مبكرة  بناتتلجأ إلى تزويج ال

  األطفال. ةلاأسوأ أشكال عمعلى وقوع قوية  أدلةوجود 

تقديم مجموعة من الخدمات من أجل  مليون دوالر ١٢٨ هناك حاجة إلى توفير وحده، ٢٠١٤عام خالل 
  :منهاالشباب، و  لألطفال والمراهقين

  ها:م، بما فييفرص التعلبمليون طفل  ٩،٣ زويدت

  يالتعلم الذاتو  التدريسمواد 

 تنمية الطفولة المبكرةالمتعلقة بدخالت الت 
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 االلتحاق بالمدارساألطفال على قسائم وغيرها من الحوافز لتشجيع توزيع ال 

 اً منأكثر أالمدارس جعل و  ،تعليم البناتتوعية بشأن ال 

 مؤقتةالتعليم الأماكن و  إعادة تأهيل المدارس 

  :وتشملبيئة حامية، بطفل  ٠٠٠،٥٠٠ زويدت

  شملالجمع و  العائلةأفراد تتبع 

 خدمات الدعم النفسي واالجتماعي 

 منه والوقايةجنساني، العنف اللضحايا دعم تقديم ال 

  األنشطة الترفيهيةتقديم إنشاء مساحات صديقة للطفل و 

 الحرب هاخلفت التي ةالمتفجر المواد  لحد من مخاطرا 

 األطفالتجنيد قضية حماية األطفال، بما في ذلك توعية بشأن ال 

  في لبنان
مليون شخص،  ١،٦٥في لبنان  ينسوريال ينالجئسيبلغ عدد ال، ٢٠١٤نهاية عام مع أنه  إلى حصائياتتشير اإل

  الخدمات العامة. يعاني من شح في، وأنه مليون نسمة ٤،٣ علمًا بأن عدد سكان لبنان هو

ين، والفقراء من اللبنانيين والفلسطيني ينتؤثر على األطفال السوري يةالالجئين في لبنان أزمة تعليموجود خلق لقد 
 ١،٣الـ  بين ، ومنسةخارج الدرافي المائة من األطفال السوريين في لبنان  ٨٠زال أكثر من يال و على حد سواء. 

هذا إن . ٢٠١٤خارج المدرسة بحلول نهاية عام  ونيكونس منهم ٧٧٠،٠٠٠ بـيقدر  متضرر فإن ما مليون طالب
سيكون له تأثير كبير على مما في المدارس العامة،  مسجل حالياً الطالب لبناني  ٢٧٥،٠٠٠الـ الرقم يفوق بكثير 

بلغة أجنبية  اجه الطلبة أن بعض المواد يتم تدريسهاو ومن التحديات التعليمية التي تم. ينوعية التعلو الموارد شح 
  .المواصالت تكاليفو  والتمييز وطرق التدريسختالفات في المناهج االإلى  إضافةً اإلنجليزية أو الفرنسية، مثل 

  :من أجل مليون دوالر ٣٢٢هناك حاجة لجمع وحده،  ٢٠١٤لعام 

  م، بما في ذلك:يفرص التعلطفل ب ٥٠٠،٣٤٦تزويد 

  يمالتعل مستوى أماكنتحسين 

 تدريب المعلمين 

 الدعم المؤسسي لوزارة التربية والتعليم 
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  بيئة وقائية، بما في ذلك:بطفل  ٠٠٠،٣٠٠تزويد 

 خدمات الدعم النفسي واالجتماعي 

  التأقلمعلى  همالخط األمامي لبناء مهاراتالعاملين في تدريب 

 بناء قدرات الجهات الفاعلة لحماية الطفل 

 إنشاء أماكن صديقة لألطفال 

  التدريب على المهارات الحياتية ومنها، الفرص المتاحة لهمتي تزيد المبادرات الطفل ومراهق ب ٠٠٠،٣٨٢تزويد 

  في األردن
على نظام مما يزيد العبء  ،عاماً  ١٨غالبية الالجئين السوريين المسجلين في األردن هم من األطفال دون سن 

في المدارس  "نظام الفترتين"بدأ في اعتماد  النظام المدرسيفإن  الستيعاب الطالب السوريينو . حكوميالتعليم ال
  .التعليمفي نظام  اتصالحجهود اإلعرقل يو  جودة التعليم فيؤثر مما يمكتظة، ال

 زلاالعنف ضد األطفال في المنوقد بدأ التشرد. و  الصراعبسبب عميق يق نفسي ن من ضؤو األطفال الالجويعاني 
السلوك العدواني و  المللوصار المدارس كممارسة تأديبية. أصبح من المقبول استعمال العنف في و االزدياد، في 
  الجماعات المسلحة. فييدهم يزيد من خطر تجن مما قد، خاصة بين الفتيان، ينشائع

رسال أطفالهم للعمل وأصبحوا مضطرين إل، امدخراتهبدأت تستنفذ  ةالالجئ فإن األسر السوريةوفي الوقت نفسه، 
الذين تتراوح  ينالشباب األردنينسبة  األردنيين في ازدياد، وبلغتالفقر بين األطفال كما أن خطرة.  أشغالفي 

  .في المائة ٨٥ ن عن العمليعاطلالعامًا  ٢٤إلى  ٢٠بين أعمارهم 

  من أجل: مليون دوالر ١٦٩هناك حاجة لجمع وحده،  ٢٠١٤لعام 

  وتشمل:، ميالتعلتلقي  ةفرصطفل ب ٠٠٠،٣٢٨تزويد 

  التعليم غير النظاميكخدمات التعليم البديل 

 رص التعلم المبكرف 

 يةميالتعلواللوازم مواد ال 

  مهارات الحياة األساسيةتعلم 

  اتقدر الأنشطة بناء 

 يةميتعلزيادة المساحات ال 
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  :، ويشملبيئة وقائيةطفل ب ٩٠٠،١٨٠تزويد 

  حماية الطفلالمجتمعية المعنية بلجان التعزيز 

  الجنسانيمبادرات منع العنف 

 الدعم النفسي 

  ومنها:، الفرص المتاحة لهمتي تزيد ال المبادراتطفل ومراهق ب ٥٠٠،٢٩٢تزويد 

 آليات الحماية المجتمعية وتوعية المجتمعات المحلية 

 ما بعد األساسي والعالي للشباب فرص التعلم في مرحلة 

  في العراق
تشير التوقعات إلى أن العدد قد يتضاعف و ، طفل ٨٤،٠٠٠في العراق بـ الالجئين عدد األطفال السوريين يقدر 

أو دراسة لشهور عديدة، المن االلتحاق بكن الغالبية العظمى من هؤالء األطفال تملم تو . ٢٠١٤بحلول نهاية عام 
الحماية وسوء تتعلق بنتهاكات اوقوع خطر  يزيد منمن فرصهم للتعلم و  مما يحد كثيراً بالنسبة للبعض، سنوات ل

  المعاملة.

 صول الدراسية غير كافية الستيعابالففمن أجل تلبية احتياجات األطفال الالجئين،  المجتمعات المضيفةوتكافح 
  .غير كافيةالدعم النفسي واالجتماعي  برامجو  ،األطفال

  من أجل: مليون دوالر ٨٤جة لجمع اهناك حوحده،  ٢٠١٤لعام 

  ، وتشمل:يالعلمالتحصيل فرص طفل ب ٢٤٦،١٣٢تزويد 

 خارجهاو  الطفولة المبكرة والتعليم في المخيمات خدمات تنمية 

  تهممشارك أولياء األمور بهدف زيادةتدريب 

  لها ستجابةعلى االالتأهب لحاالت الطوارئ في المدارس والتدريب 

 تدريب المعلمين 

  ، وتشمل:بيئة وقائيةطفل ب ٥٠٠،٨٤تزويد 

  ألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهمامساعدة 

  النفسيالدعم 
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  من قبل الجماعات المسلحة همتجنيدومن  ة،لاعمالمبادرات محددة لحماية األطفال من 

 جنسانيتقديم الدعم لضحايا العنف ال 

 معالجة العنف الجنسانيعلى لمؤسسية المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات ا 

  ومنها:، الفرص المتاحة لهمتي تزيد المبادرات الطفل ومراهق ب ٠٠٠،٣٧٠تزويد 

 التعليم الفني والمهني 

 مبادرات محو األمية 

 التدريب على تنظيم المشاريعو  ،المهارات الحياتية 

 مبادرات التعايش السلميو  التماسك االجتماعي 

  في تركيا
إلى أكثر من أن يزيد هذا العدد في تركيا، ويتوقع  طفل الجئ مسجل حالياً  ٣٠٠،٠٠٠ما يقرب من يوجد 

التي تواجه . هناك عدد ال يحصى من العقبات ٢٠١٤طفل الجئ بحلول نهاية عام  ٧٥٠،٠٠٠ليتجاوز  الضعف
االعتراف و  ٕاصدار الشهاداتو  المناهج الدراسية، محتوىإلى دراسة لغة المستخدمة في ال، ابتداء من الالتعليم

 الدراسة، أو الن ، وبعضهم ينقطع عمسجل فأغلبهم غيراإلعاقة  والفتيات واألطفال ذو أما . يالتحصيل العلمب
األطفال فإن لعمل إلعالة أسرهم. وبالتالي األطفال ل من الدراسة اضطرارأسباب التسرب ومن يحضر بانتظام. 

 المبكرو  والزواج القسري عملالو  همأسر عن ل افصاالنعرضة لالستغالل، و ما يزالون  وخارجها اتالمخيم الذين في
  سيما بالنسبة للفتيان.غوط للعودة إلى سوريا للقتال، الكما أنهم يتعرضون إلى ض العنف وسوء المعاملةو 

  توفير ما يلي:ل مليون دوالر ٨٣هناك حاجة لجمع وحده،  ٢٠١٤لعام 

  ويشمل:، طفل بفرص التحصيل العلمي ٤٨٠،٤٣٢تزويد 

 الوصول الى فرص التعليم 

 لتحاق بالدراسة واالستمرار فيهامبادرات اال 

  المرافق التعليميةتشييد وتحديث 

 خارجهاو  المخيمات ية فيمواد التعليمال 

 هااالعتراف بو الشهادات الدراسية  الدعوة إلى اتخاذ تدابير العتماد 

  اللغةتعلم 
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  :وتشمل، بيئة وقائيةطفل ب ٩٠٠،٣٤٨تزويد 

  العنف الجنسانيتسجيل األطفال وتقديم الخدمات والرعاية والتقارير عن حماية األطفال وضحايا 

 انشاء مساحات صديقة لألطفال وتزويدها بالمعدات 

  ألطفال ذوي االحتياجات الخاصةادعم خدمة و 

 تمكين وتقوية المنظمات العامة لألستجابة الحتيجات األطفال الذين في خطر 

  الفرص: ع يتوس

  التدريب على اللغات الفرص لألطفال واليافعين للحصول على المهارات مثل خلق المبادرات لتوسيع
 والتدريب المهني في مخيمات الالجئين وفي التجمعات خارج المخيمات

المهارات الحياتية، والتدريب  ومنها، الفرص المتاحة لهمتي تزيد المبادرات الطفل ومراهق ب ٦٠٠،٩١١تزويد 
  خارجهاو  اللغوي، والتدريب المهني في المخيمات

  في مصر
سوري الذين فروا إلى مصر هم  ٣٠٠،٠٠٠إلى  ٢٥٠،٠٠٠الـ في المائة من  ٤٠ما يقرب من فإن في مصر، 

 وجه في كبيراً  البيئة المدرسية في المدارس الحكومية المصرية عائقاً  سوءشكل يفي سن الدراسة. و من األطفال 
في فهم و في التكيف مع المناهج كما يواجهون صعوبات ، االنتظام فيهاو  بالمدارساألطفال السوريين التحاق 
األطفال نسبة وزيادة  االحتجاز والترحيلبسبب  لاطفالمتعلقة بحماية األت المخاوف اددز كما ا. المصريةاللهجة 

  .همالعداء ضدمظاهر غير المصحوبين و و  المنفصلين عن ذويهم

  ما يلي:ل مليون دوالر ٣٦هناك حاجة لجمع وحده،  ٢٠١٤لعام 

  ، بما في ذلك:يالعلمالتحصيل فرص طفل ب ٠٠٠،١٢٥تزويد 

 تدابير تشجيع تعليم الفتيات 

  للتعليمتحتية البنية التشييد وتحسين وصيانة 

  ميتعلآمنة للبيئات توفير 

  :وتشمل، بيئة وقائيةطفل ب ٥٦٠،٥٠تزويد 

 مبادرات التنمية والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة 
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 تدابير تشجيع تعليم الفتيات 

  يينلشركاء التعليماتنمية قدرات 

  للتعليمتحتية البنية التشييد وتحسين وصيانة 

  ومنها:، الفرص المتاحة لهمتي تزيد المبادرات الطفل ومراهق ب ٦١٠،٧٥تزويد 

 فرص التعلم مدى الحياة 

 مبادرات التعايش السلميو  الدعم النفسي واالجتماعي 

 مبادرات القيادة المجتمعية 

 طريالقُ  بالفعل جزء ال يتجزأ من التخطيط أصبحتوقد تتطور باستمرار.  "بأكمله لضياع جيلال "استراتيجية إن 
آليات التمويل  ضمن يةمتطلبات التمويلالو  في المائة من المبادرات المقترحة ٦٠نحو ، كما تم إدراج اإلقليميو 

االستجابة خطة ) و SHARP5سوريا ( لالستجابة اإلنسانية فيالمنقحة التي نصت عليها كل من الخطة 
الخطط الطويلة  ضمنلى إدماج هذه المبادرات عتعمل المنظمات اإلنسانية واإلنمائية و ). RRP6( اإلقليمية
خطة الصمود " و ،"االستقرار في لبنانلجلب خارطة الطريق " و "التعليمبجميع األطفال كخطة "تزويد  األجل

  ."الوطني في األردن

األنشطة زويدهم ببتم تالذين عتمد إلى حد كبير على عدد األطفال سي لضياع جيل بأكمله""ال استراتيجية  إن نجاح
إلى اتخاذ إجراءات عاجلة  تدعو االستراتيجيةو . تلك األنشطةفيها تتم البيئة االجتماعية التي على المقترحة، و 
  :بهدف تحقيق ما يلي تواصلتين، وذلكموالمشاركة الة توعيمن خالل ال هممستقبلو األطفال  لحماية حياة

 المناطق النائية و  إلى المجتمعات المحاصرة وط القتالعبر خط لمساعدات اإلنسانيةغير المشروط ل اإليصال
 محرومة.األطفال واألسر الوالوصول إلى  داخل سوريا،

 من قبل تجنيد األطفال جهود وقف جميع و  ًا،فور  المدارسمن سالح الطراف لنزع األجميع ل التوعية المستمرة
 .ماعات المسلحةالج

  توظيف الشبابباهتمام أكبر ٕايالء و  ،في البلدان المضيفةو توسيع القدرة االستيعابية للمدارس داخل سوريا. 

 كجزء من جميع المبادرات المطروحة.المصالحة و  تعزيز بناء السالم والتسامح 

أكثر من أي وقت إلى من يدافع عنهم أطفال سوريا بحاجة فإن مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للصراع، 
المشاركة و  على جهد مشترك من قبل الشركاء العالميين "ال لضياع جيل بأكمله"استراتيجية . ويعتمد نجاح مضى

 ي.على تجدد التأييد الشعبو  نيابة عن جميع األطفال المتضررين من األزمة في سوريا،بالمستمرة الاإلقليمية 


