
بقلم: ميالني شارب

المزرعة  قُصفت  عندما   - األردن  الزعتري، 
التي يعيش فيها أحمد وزوجته فاطمة وبناتهما 
الست )الالتي تتراوح أعمارهن ما بين 10-2 
ثالث  النقاذ  الزوجين  من  كل  هرع  سنوات( 
من البنات. تقول فاطمة: “أذكر كيف كان وجه 
حينها  وأدركت  بالدم،  الصغرى مضرج  ابنتي 

أن صفاء قد اختفت.”

تنزف  وهي  على صفاء  الجيران  أحد  عثر  ثم 
المحترقة، وأخذها  بالقرب من بعض األشجار 
وعندما حضر  دمشق.  ريف  في  مستشفى  إلى 

قد  ابنتهم  أن  علموا  المستشفى  إلى  الوالدان 
ساقها  ستفقد  وأنها  خطيرة  إصابات  أصيبت 

اليمنى.

الجانبين.  من  أياً  أؤيد  ال  “أنا  أحمد:  يتساءل 
لماذا  ذنب.  أي  لهن  ليس  بناتي؟  ذنب  هو  فما 

حدث كل هذا؟”

ها قد مرت خمسة أشهر على الهجوم، وعائلة 
أحمد المكونة من تسعة بمن فيهم والدته تسكن 
الزعتري  مخيم  في  صغير  كرفان  في  اآلن 

لالجئين في األردن.

تجر  أنها  من  الرغم  وعلى 
التنقل  عند  جّراً  نفسها 
أن  إال  آخر  إلى  مكان  من 
تبتسم. صفاء  صفاء التزال 
سؤاالً  سئلت  كلما  الخجولة 
علماً  بكفيها.  وجهها  غطت 
مغطى  ظهرها  إن  بأن 
بالكامل بالندوب التي تسبب 
تزال  وال  الهجوم،  بها 
موجودة  الشظايا  بعض 
ويعمل  بشرتها،  تحت 
على  الزعتري  في  األطباء 

بعناية. إزالتها 

أدنى  من  الذعر  تشعر  “إنها  أحمد:  يقول 
يعشن  بناتي  جميع  بسرعة.  وتهرب  صوت، 

في خوف دائم.”

حصلت  للمعاقين”  الدولية  “المنظمة  وبفضل 
تتلقى  وهي  متحرك،  كرسي  على  صفاء 
الالزمة  القياسات  أخذ  تم  كما  بانتظام،  العالج 

بطرف صناعي. لتزويدها 

إلى  بناته  أحمد  يصحب  صباح  كل  في 
مخيم  في  الموجودة  اليونيسف  مدارس  إحدى 
التوأم  وشقيقتها  تدرس صفاء  حيث  الزعتري. 
معلمتهن  وتتعامل  األول،  الصف  في  مروة 
من  غيرهن  مع  تتعامل  كما  معهن  عبير 

الطالبات.

األطفال  يذهب  الظهر  بعد  ما  فترة  وفي 
تدعمها  التي  لألطفال  صديقة  المساحة  إلى 
الطفل،  إنقاذ  مؤسسة  وتديرها  اليونيسف 
النفسي  الدعم  ويتلقون  األطفال  يلعب  حيث 

واالجتماعي.

الصديقة  المساحات  إلى  الذهاب  صفاء  تحب 
أحضر  وأنا  اللعب،  أحب  “أنا  وتقول:  للطفل، 

هنا كغيري من األطفال.”

حياة جديدة، وتحديات جديدة تواجه صفاء

صفاء )في اللباس األحمر( تلعب في إحدى المساحات الصديقة لألطفال التي تشرف 
عليها اليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل في مخيم الزعتري.

أحمد يصحب ابنتيه، صفاء )6 سنوات(، وآية )9 سنوات(، إلى مدرسة في مخيم الزعتري لالجئين في شمال األردن.
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قادة العمل اإلنساني 
يناشدون من أجل 

حماية أطفال سوريا
ستجري  التي  السالم  محادثات  قبيل 
كانون   22 في   2 جنيف  مؤتمر  في 
اليونيسف  منظمة  انضمت  ثاني، 
إلى  ليك،  أنتوني  التنفيذي،  ومديرها 
المنظمات والقادة اإلنسانيين اآلخرين 
تناشد  التي  التالية  الرسالة  في إرسال 

حماية أطفال سوريا:
لتالية ا الصفحة  على  كامالً  لرسالة  ا نص 

آخر األخبارأطفال سوريا

 www.twitter.com/unicefmena www.facebook.com/unicefmenachildrenofsyria.infowww.unicef.org/mena      

23 كانون ثاني 2014



ستجتمع في سويسرا األطراف المعنية باألزمة 
حان  قد  الوقت  أن  نعتقد  ونحن  السورية، 
في  المستهدفين  األطفال  محنة  على  للتركيز 
ومدارسهم  مساكنهم  تتعرض  والذين  النزاع 
تسبب  مما  والتدمير،  للقصف  ومستشفياتهم 
في مقتل ما يزيد على 11,000 طفل سوري، 
منازلهم،  من  طفل  ماليين   4 من  أكثر  وفرار 
من بينهم أكثر من مليون طفل فروا إلى خارج 
البالد. لقد تعرض الكثير منهم للصدمة والجوع، 
والحماية.  المأوى  إلى  ماسة  حاجة  في  وهم 
أن  للمساعدات  يسمح  ال  الوضع  فإن  ولألسف 
تصل إلى هؤالء األطفال. كما أن مئات اآلالف 
من األطفال محاصرون في مناطق النزاع وال 

يتلقون سوى القليل من المساعدات اإلنسانية.

المجتمعين في جنيفا  النزاع  ندعوا أطراف  إننا 
بالنقاط  وااللتزام  األطفال،  استهداف  عدم  إلى 

الثالث التالية:

المساعدات  وصول  دون  الحيلولة  عدم   .1
المنقذة للحياة األطفال.

2. عدم استهداف المدارس والمراكز الصحية 
أو استخدامها ألغراض عسكرية.

في  المتفجرة  األسلحة  استخدام  عدم   .3
المناطق المأهولة بالسكان.

يفقد  أو  يقتل  أو  يتضرر  سوري  طفل  كل  إن 
جانب  من  جديداً  فشالً  يثبت  أسرته  أفراد  أحد 
أطفال  بتأييد  ملتزمون  إننا  الدولي.  المجتمع 
كلما  لحقوقهم  الترويج  وسنواصل  سوريا، 
األطفال  من  كامالً  جيالً  إن  الفرصة.  سنحت 
جميعاً  وعلينا  العنف،  بسبب  بالضياع  مهدد 

تحمل المسؤولية إلنقاذهم.

الموقعون:

كيب  ملدينة  الفخري  األساقفة  ديزموند توتو؛ رئيس 

تاون واحلائز على جائزة نوبل للسالم

أنتوني ليك، املدير التنفيذي لليونيسف

لشؤون  السامي  املفوض  غوتيريس،  أنطونيو 

الالجئني في األمم املتحدة

املتحدة  لألمم  العام  األمني  وكيلة  آموس،  فاليري 

اإلنسانية للشؤون 

للتعاون  األوروبية  املفوضة  جورجيفا،  كريستالينا 

الدولي والدعم اإلنساني االستجابة للكوارث

الصحة  ملنظمة  العامة  املديرة  تشان،  مارغريت 
العاملية

الغذاء  لبرنامج  العامة  املديرة  كوزين،  إيرثارين 
العاملي

العام لألمم املتحدة  ليلى زروقي، املمثل اخلاص لألمني 
بشأن األطفال والنزاع املسح

العام لألمم  السابق لألمني  مارك مالوك براون، النائب 
املتحدة، ومدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

النرويجي  للمجلس  العام  األمني  إيغالند،  يان 
لالجئني

لويز آربور، املدير التنفيذي جملموعة األزمات الدولية

اإلنقاذ  للجنة  التنفيذي  الرئيس  ميليباند،  ديفيد 
الدولية

ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  فورسيث،  جوستني 
إنقاذ الطفل

أوكسفام  ملنظمة  التنفيذي  املدير  بيانيما،  يني 
الدولية

الرؤية  ملنظمة  التنفيذي  الرئيس  جنكينز،  كيفن 
العاملية.

بقلم: كريس نايلز

نفسها  ديلدا  تتخيل  لم   – العراق  السليمانية، 

يوم  في  األبيض  العرس  فستان  تلبس  وهي 

أبداً،  زفافي  يوم  أتخيل  “لم  تقول:  األيام.  من 

لم  أنها  كما  الدراسة.”  في  منهمكة  كنت  فقد 

عشرة.  السابعة  سن  في  ستتزوج  أنها  تتخيل 

لقد كنت طالبة  أكون طبيبة.  أن  تقول: “أردت 

مجتهدة.”

رزان  من  حديثاً  ديلدا  تزوجت  ذلك،  من  بدالً 

الزفاف  حفل  كان  عاماً.   23 العمر  من  البالغ 

هادئاً، فقد استأجر الزوجان مالبس العرس وتم 

مراسم  شملت  كما  لهما.  الصور  بعض  التقاط 

لشؤون  السامية  المفوضية  مكتب  زيارة  الحفل 

الالجئين لتعديل تسجيلهما كأسرة الجئة جديدة.

وقد تم إعالن الزواج عن طريق دعوة الجيران 

يتم  العصير. عادة ما  لتناول  إلى منزل والدها 

أوسع  نطاق  على  السورية  لألعراس  التخطيط 

لم  عبدهللا،  ديلدا،  والد  ولكن  بكثير،  ذلك  من 

يرغب في إقامة حفل كبير.

نحتفل  أن  أبداً  الالئق  غير  “من  عبدهللا:  يقول 

في  وأخواتنا  إخواننا  فيه  يقتل  الذي  الوقت  في 

ولكن  جميالً،  فستاناً  ديلدا  ارتدت  لقد  سوريا. 

دون احتفال ودون غناء.”

لقد كان زواج ديلدا ضرورة اقتصادية ألسرتها 

وأخواها  فوالدها  أطفالها.  إلطعام  تكافح  التي 

األصغر سناً يعملون من أجل كسب الرزق.

إن حياتهم هنا تختلف كثيراً عما كانت عليه من 

وكانوا  مادياً،  مرتاحة  العائلة  كانت  فقد  قبل، 

وحتى  ينتظرهم.  مشرق  مستقبل  إلى  يتطلعون 

في  وقعت  التي  الفوضى  من  فرارهم  أثناء 

واستئناف  العودة  بأمل  ديلدا  تشبثت  سوريا، 

غادرنا  “عندما  ديلدا:  تقول  وحياتها.  دراستها 

وقتي  استغل  لكي  المدرسية  كتبي  معي  جلبت 

إلى  نعود  أن  إلى  الدراسة،  في  العراق  في 

سوريا يوماً ما.”

زفاف على كتب المدرسة في العراق

قادة العمل اإلنساني يناشدون من أجل حماية أطفال سوريا

فقدت ديلدا ذات الـ 17 عاماً حلمها في أن تصبح طبيبة.
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نيويورك – ناشدت منظمة اليونيسف ومفوضية 

ومنظمة  الطفل  إنقاذ  ومؤسسة  الالجئين  شؤون 

الرؤية العالمية وغيرهم من الشركاء؛ الحكوماِت 

ومنظمات اإلغاثية وعامة الناس على أن يكونوا 

مناصرين ألطفال سوريا، ودعم استراتيجية “ال 

الفرصة  إتاحة  إلى  تهدف  والتي  جيل”  لضياع 

أكثر  مستقبل  لصنع  النزاع  من  للمتضررين 

استقراراً وأماناً.

هذه  خالل  من  المانحة  الجهات  وستركز 

دوالر  بمليار  ميزانيتها  تقدر  التي  االستراتيجية 

من  السوريين  األطفال  إخراج  على  أمريكي 

منها.  يعانون  التي  والصدمة  والعزلة  البؤس 

وقد تم كشف النقاب عن هذه االستراتيجية قبيل 

شهر  في  الكويت  في  المانحة  الجهات  مؤتمر 

كانون الثاني.

تحت  الجماهيرية  للمشاركة  حملة  أطلقت  وقد 

 ،#childrenofsyria #أطفال_سوريا  الوسم 

االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل  من  وذلك 

لحشد المؤيدين والمساهمين.

يقول المدير التنفيذي لليونيسف، آنتوني ليك: “مع 

اقتراب ذكرى سنوية جديدة للنزاع المرير، فإنه 

يضيع  بأكمله  جيل  ومشاهدة  الجلوس  يمكننا  ال 

أمام أعيننا. إذا خذلنا هؤالء األطفال اآلن، فإن 

المنطقة بأكملها ستفقد جيالً من القادة والمهندسين 

والمعلمين واألطباء وصانعي السالم. إنهم مصدر 

األمل لبناء مجتمع مستقر وسليم ومزدهر.”

السنوات  في  أنه  على  األربع  المنظمات  وتؤكد 

األكثر  الفئة  هم  األطفال  كان  الماضية  الثالثة 

أسرهم  أفراد  عاينوا  فقد  النزاع،  من  تضرراً 

وآمالهم  تدمر  ومدارسهم  يقتلون  وأحباءهم 

قد  منهم  جداً  كبيراً  عدداً  أن  كما  تضمحل. 

لقد أصبح األطفال  نفسياً.  أو  إما جسدياً  تضرر 

ذلك  في  بما  االستغالل  أنواع  ألبشع  عرضة 

المسلحة  الجماعات  في  والتجنيد  األطفال  عمالة 

والزواج المبكر وغيرها من أشكال العنف المبني 

على نوع الجنس.

وستقوم كل من المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

واليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل ومنظمة الرؤية 

في  اإلقليميين  الشركاء  من  وغيرها  العالمية 

شراكة مع الحكومات والمجتمعات المحلية بتوجيه 

مليار دوالر في البرامج التي توفر التعليم اآلمن 

والحماية من االستغالل وسوء المعاملة والعنف، 

والرعاية النفسية والدعم وتقديم المزيد من الفرص 

المنطقة  في  واالستقرار  االجتماعي  للتماسك 

النظم  تعزيز  البرامج  هذه  وتشمل  المضطربة. 

الوطنية والمجتمعية لحماية األطفال.

وقد تم إنشاء موقع خاص على رابط:

 www.championthechildrenofsyria.org

ليحكي قصص األطفال المتضررين من النزاع.

إنـقـاذ جـيـل بأكـمـلـه مـن الضـياع في ســوريــا
إطالق حملة جديدة لتوفير التعليم واحلماية

“ال يمكننا الجلوس 
ومشاهدة جيل 

بأكمله يتالشى أمام 
أعيننا”

فتاة سورية الجئة تحضر يومها الدراسي األولى في مدينة سانليورفا التركية.
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إحصائيات حول 
الالجئين*

لبنان   884,000
األردن   590,000
تركيا   577,000
العراق   212,000
مصر   132,000
شمال افريقيا  18,000

المجموع   2,335,000
)تقدر اليونيسف أن 50% من هؤالء 

الالجئين هم من األطفال(
- تم تقريب األرقام

* الالجئون المسجلون لدى المفوضية العليا لشؤون 
الالجئين، واألفراد الذين ينتظرون التسجيل بحلول 

23 كانون ثاني 2013
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لحاالت  اليونيسف  موظف  الكاي،  ميشيل  بقلم 
الطوارئ

قافلة  في  مؤخراً  شاركُت   - سوريا  طرطوس، 
لألمم المتحدة أوصلت إمدادات إغاثية إلى منطقة 

يصعب الوصول إليها في ريف إدلب في شمال 

غرب سوريا.

إلى  شخص   40.000 من  يقرب  ما  نزح  لقد 

الجنوبي  الجزء  في  الواقعة  شيخون  خان  بلدة 

من المحافظة هرباً من القتال الدائر في مناطقهم 

الواقعة في المناطق الريفية من محافظتي إدلب 

وحماة ـ ليبلغ عدد سكانها 80.000 نسمة. 

وقد ساهمت ست وكاالت أممية وهي: اليونيسف 

شؤون  ومفوضية  العالمي  الغذاء  وبرنامج 

ومكتب  للهجرة  الدولية  والمنظمة  الالجئين 

المتحدة  األمم  ودائرة  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 

تألفت من 10  التي  القافلة  في  والسالمة  لألمن 

شاحنتان  بينها  من  باإلمدادات،  محملة  شاحنة 

كالصابون  اليونيسف  من  إمدادات  تحمالن 

كل  تكفي  مياه  وأدوات  الغسيل  ومساحيق 

على  يحتوي  كما  أسر،   10 لـ  منها  مجموعة 

عبوات مياه وأكواب وأقراص تنقية المياه. وهي 

إمدادات تكفي في مجموعها، لـ 3.000 أسرة، 

أي ما يعادل 15.000 شخص لمدة شهر. كما 

تضمنت القافلة إمدادات غذائية وبطانيات وفرش 

وأغطية بالستيكية.

سارت القافلة لمدة يومين من طرطوس الواقعة 

حمص،  إلى  سوريا  من  الغربي  الساحل  على 

ومن ثم سلكت طريقاً ملتوياً نحو حماة شماالً. ثم 

واصلت القافلة تقدمها لتبلغ خط القتال. وبمساعدة 

أجريت  السوري  العربي  األحمر  الهالل 

إدلب  مفاوضات مع مختلف األطراف كمحافظ 

وقادة المجتمع المحلي لفتح الطريق أمام القافلة 

لتعبر خط القتال والدخول إلى خان شيخون.

على  يقفون  الناس  كان  المدينة،  دخلونا  وعند 

وفي  ويبتسمون.  يلوحون  الطريق  جانب 

ليقوم  اإلمدادات  حمولة  تفريغ  تم  المستودع 

الهالل األحمر بتوزيعها. وقد تقدم قادة المجتمع 

شعورنا  كان  لقد  لدعمهم.  البعثة  فريق  بشكر 

عظيماً أننا تمكنا من تقديم اإلغاثة اإلنسانية إلى 

بعض األطفال واألسر األكثر ضعفاً في المناطق 

التي يصعب الوصول إليها.

وعلى الرغم من أن القتال المستمر أعاق وصول 

اإلمدادات اإلنسانية، فإن هذا الموكب كان خطوة 

إيجابية إلى األمام.

ولم تقتصر فوائد الحملة على إيصال المساعدات، 

المحلية  المجتمعات  قادة  للقاء  فرصة  كانت  بل 

الوضع  عن  أفضل  صورة  على  والحصول 

ذلك  في  بما  الملحة،  واالحتياجات  اإلنساني 

الحاجة لدعم جهود التعليم. وقد تمكنت اليونيسف 

في  لـ 4.000 طفل  المدرسية  المواد  تقديم  من 

منطقة خان شيخون، من تلك المواد على وجه 

على  تحتوي  التي  المدرسية  الحقائب  التحديد 

تسليم  سيتم  كما  الترفيهية.  والمواد  القرطاسية 

اللوازم المدرسية لـ 4.000 طفل إضافي عندما 

يسمح الوضع األمني بذلك.

أيصال المساعدات عبر خطوط النار

قافلة إمدادات إنسانية لألمم المتحدة تفاوض القائمين على نقطة تفتيش أثناء عبور خط القتال نحو ريف إدلب.
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“كان الناس يقفون على 
جانب الطريق يلوحون 

ويبتسمون”

23 كانون ثاني 2014

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ:

جولييت توما، مكتب اليونيسف اإلقليمي في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. 

jtouma@unicef.org 
menaro@unicef.org

www.unicef.org/mena      
childrenofsyria.info
www.twitter.com/unicefmena
www.facebook.com/unicefmena


