
في  وشركاؤها  اليونيسف  وّسعت   – عمان 
أعداداً  لتشمل  التعليمية  برامجهم  من  األردن 
قادرين على  يعودوا  لم  الذين  األطفال  أكبر من 
االلتحاق في أنظمة التعليم الرسمي بسبب تخلفهم 

عن الدراسة لثالث سنوات متتالية.

وتقدر اليونيسف أن ما يقرب من 60,000 طفل 
وأصبحوا  الدراسة  عن  تخلفوا  وأردني  سوري 
النظامي،  بالتعليم  االلتحاق  على  قادرين  غير 
التعليم  على  للحصول  ماسة  بحاجة  فهم  ولذلك 

غير النظامي.

في  وقتهم  األطفال  هؤالء  من  العديد  ويقضي 
واإلحباط  بالملل  الشعور  وينتابهم  المنزل، 
وانعدام األمل بمستقبل زاهر. كما يحاول األطفال 
العاطفية  االضطرابات  مع  التأقلم  السوريون 
وأصبحوا عرضة  والنزوح،  النزاع  سببها  التي 

لالستغالل وسوء المعاملة. ويلجأ العديد من اآلباء 
إلى إبقاء أطفالهم في المنزل كإجراء وقائي. ففي 
تقييم نفسي واجتماعي أُجري في مخيم الزعتري 
أن  الالجئين  الشباب  من  المائة  في   71 ذكر 
الطرق األكثر شيوعاً لتأقلمهم مع المشاكل التي 

يواجهونها هي “العزلة واالنسحاب”

هذا  يخططون  وشركاؤها  اليونيسف  بأن  علماً 
وأردني  سوري  طفل   30,000 إللحاق  العام 
متخلف عن الدراسة ببرامج التعليم غير النظامي 

والدروس التعويضية في جميع أنحاء البالد.

كما سيتم توسيع البرامج الحالية كفصول التعليم 
غير الرسمي في مركز البقعة المجتمعي الواقع 
شرق عمان حيث يوجد أكثر من 2,000 طفل 
مركزاً   26 افتتاح  وسيتم  االنتظار.  قائمة  على 

إضافياً في أنحاء متفرقة من البالد.

بالغ  أمر  هو  التعلم  بفرص  األطفال  تزويد  إن 

بأهميتهم  شعوراً  يعطيهم  فالتعليم  األهمية، 

إعادة  عن  فضالً  وطبيعيتها،  الحياة  وبسالمة 

أن  كما  ومجتمعاتهم.  أقرانهم  مع  تواصلهم 

تشجع  قد  الرسمية  وغير  اتعويضية  الفصول 

الرسمي  التعليم  بنظام  االلتحاق  على  األطفال 

وتوفير المهارات الحياتية الحيوية وتوفير التعليم 

األساسي لضمان مستقبل جيد.

ويعيش أكثر من 80 في المائة من الـ 595,000 

الجئ سوري في األردن في المدن والقرى بدالً 

توسيع  إلى  اليونيسف  وتتطلع  المخيمات.  عن 

األردن  في  األطفال  جميع  إللحاق  برامجها 

بالتعلم.

بقلم: توبي فريكر 

الموسيقى  درس  في  وصديقاتها  هدى  ُتغني 

اللي  عالشمس  بالدي  يا  اسمك  “بكتب  أغنية: 

عاماً،   17 العمر  من  هدى  تبلغ  بتغيب”.  ما 

أنشطة  تحضر  وهي  درعا  من  جاءت  وقد 

مركز شرق عمان الخيري بانتظام أثناء العطل 

المدرسية. وقد التحقت هدى بالدراسة في األردن 

سنتين  لمدة  الدراسة  عن  تغيبت  أن  بعد  وذلك 

التحاقها  من  أشهر  بضعة  وبعد  النزاع.  بسبب 

في  قبولها  تم  عمان  مركز شرق  في  بالدروس 

المركز 60  النظامي. وقد ساعد  الدراسة  نظام 

طفالً على العودة إلى الدراسة الرسمية في عام 

2013، وفي الوقت نفسه تم توفير فرص التعليم 

األساسي والمهارات الحياتية ألكثر من 1,500 

طفالً وأسرهم.

العودة إلى المدرسة: قصة هدى 

األزمة السورية تتسبب في تسرب الطالب من المدارس

هدى )الثانية من اليمين( في صف دراسي في مركز شرق عمان الخيري
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البالغة  إسماعيل  تاك  تحلم   – تركيا  إصالحي، 

من العمر 7 سنوات في أن تصبح مدّرسة عندما 

نحو  كبيرة  خطوة  خطت  قد  هي  وها  تكبر، 

تحقيق هدفها في كانون الثاني عندما تسلمت هي 

وأصدقاؤها كشوف العالمات في المدرسة التي 

أنشأتها اليونيسف في محافظة غازي عنتاب في 

تركيا.

لقد كن سعيدات جداً أثناء حفل توزيع الشهادات 

في نهاية الفصل. وقال سيريف أبروز زميل تاك 

الذي فرت أسرته من مدينة إدلب السورية، إنه 

التي  العطلة  في  أصدقائه  مع  اللعب  إلى  يتطلع 

مدتها أسبوعان.

إدارة  رئاسة  مع  وبشراكة  اليونيسف  بأن  علما 

بتشييد  قامت  تركيا  في  والطوارئ  الكوارث 

مدينة  مخيم  في  المدرسة 

تشرين  في  إصالحي 

الثاني عام 2013.

بنظام  المدرسة  وتعمل 

الفترتين، وفيها 46 فصالً 

 2,544 لـ  تكفي  دراسياً 

الحضانة  من  بدًء  طالباً، 

الثانوية  المرحلة  وحتى 

وفيها 69 معلماً، 64 منهم 

من سوريا وخمسة أتراك.

يقول الدكتور أيمن أبو لبن ممثل اليونيسف في 

تركيا: “بالنسبة لنا فإن األولوية األولى هي تمكين 

األطفال السوريين من مواصلة تعليمهم ومنعهم 

أوقاتنا  نكرس  إننا  إلى جيل ضائع.  التحول  من 

مواصلة  السوريين من  األطفال  لتمكين  وطاقتنا 

القادم  الدراسي  الفصل  وفي  المدرسي.  تعليمهم 

سنقوم بافتتاح المزيد من المدارس في مخيمات 

أخرى.” واضاف: “أود أن أهنئ جميع األطفال 

لهم  ونتمنى  نالوها،  التي  الجيدة  الدرجات  على 

كل التوفيق والنجاح خالل فترة تعليمهم.”

الطالب السوريون يحصلون على أعلى الدرجات في تركيا

الطالب يحتفلون مع معلمهم بنهاية الفصل الدراسي، ويتسلمون كشوف عالماتهم  ومعها األقالم 
والدفاتر الجديدة.
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بقلم: آيبرك يورتسيفير

إصالحي، تركيا - قرع الجرس في أروقة مدرسة 

مخيم إصالحي التي أنشأتها اليونيسف بمشاركة 

فاحتشدت  والطوارئ،  الكوارث  إدارة  رئاسة 

مجموعة من األطفال السوريين بحماس في ملعب 

كرة القدم القريب. وضع الطلبة حقائبهم الزرقاء 

المرمى  قوائم  عند  اليونيسف  بها  زودتهم  التي 

وعند الشباك، وبدؤوا في تقسيم أنفسم إلى فريقين، 

وفي غضون لحظات بدأت المباراة.

أطراف  لتجاذب  وقت  هناك  مباراة  كل  بعد 

الحديث. أكرم أكوز الذي يبلغ من العمر عشرة 

نائب  ابن  الخامسهو  الصف  في  ويدرس  سنين 

مدير المدرسة، ووالدته تعمل فيها كمدرسةـ  يقول 

القدم مع  يلعب كرة  إنه  أنفاسه  يلتقط  أكرم وهو 

أصدقائه هنا كل يوم بعد المدرسة.

والمهاجم  المرمى  حارس  من  كل  سئل  وعندما 

أكرم عن العب كرة القدم المفضل لديهما أجابا 

الكثيرون  يعتبره  والذي  “ميسي”،  تردد:  دون 

أفضل العب في العالم. هو سفير النوايا الحسنة 

لليونيسف، وهو بال شك الالعب المفضل لألطفال 

السوريين. لكن أكرم يريد أن يكون طبيباً عندما 

يكبر وليس العب كرة قدم.

ما يلعب األطفال كرة القدم هنا سواء في  كثيراً 

ملعب كرة القدم أو بالقرب من األسوار واألسالك 

األسالك  وتستخدم  أيضاً.  بالملعب  المحيطة 

األمهات  وتستخدمها  أمنية،  ألغراض  الشائكة 

لتعليق المالبس، أما األطفال فيستخدمونها كقوائم 

المكان والزمان ال يهمان  فبالنسبة لهم  للمرمى. 

األصدقاء  مع  االجتماع  هو  المهم  ولكن  كثيراً 

والجري خلف الكرة.

تسحر  القدم  كرة  فإن  العالم  أطفال  من  كغيرهم 

المخيمات  في  يعيشون  الذين  السوريين  األطفال 

التركية، ولكن ما يميز اللعب بالكرة هنا هو أنها 

تساعد الالعبين على تجاوز صدمات الحرب.

وهم  المخيم  في  المدرسة  إلى  األطفال  يذهب 

ينتظرون المباراة القادمة بلهفة.

كرة القدم لنسيان أهوال الحرب

مجموعة من األطفال يلعبون كرة القدم بعد انتهاء دوامهم في المدرسة.
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بقلم: لين حماصني

بعلبك، لبنان – حسن ابن الـ 13 سنة لم يذهب 

إلى المدرسة مطلقاً. إنه ضائع بين بلدين فوالده 

وجود  لحسن  وليس  لبنانية  ووالدته  سوري 

رسمي في أي من البلدين.

عندما ولد حسن لم يقم والداه بتسجيله في سوريا، 

وعندما انفصل والداه أصبح وضعه أكثر تعقيداً. 

فعدم حصوله على أوراق رسمية تسبب في عدم 

و16   12 العمر  من  البالغتين  وأختيه  حصوله 

سنة على الجنسية السورية، وبالتالي لم يتمكنوا 

من الذهاب إلى المدرسة.

قبل عامين خشيت والدته على أوالدها فقررت 

أمل  على  لبنان  إلى  والعودة  العنف  من  الفرار 

الحصول على حياة أفضل لجميع أفراد األسرة.

نار وتفجيرات  “كان هناك إطالق  يقول حسن: 

في كل مكان، ولم أشعر باألمان. عندما وصلت 

إلى لبنان، شعرت باألمن أكثر، وبقيت مع العم 

رباح الذي يعيش هنا في خيمة مع زوجته.”

منذ بداية األزمة، استضافت لبنان أكبر عدد من 

الالجئين السوريين في المنطقة. ووفقاً لمفوضية 

 850,000 على  يزيد  ما  فإن  الالجئين  شؤون 

ينتظرون  أو  لبنان  في  سجلوا  سوري  الجئ 

الالجئين  عدد  أن  الحكومة  وتعتقد  التسجيل. 

يقرب من المليون.

وقد استوطن العديد من الالجئين السوريين في 

وأفراد  أقاربهم  من  القريبة  المناطق  في  لبنان 

أسرهم الذين استقروا في البالد من قبلهم. ولكن 

والدة حسن لم يكن لديها عائلة يلجؤون عندها، 

وأعطاهم  وزوجته  رباح  “العم”  أخذهم  ولذلك 

المأوى والحماية.

لكنه  الحقيقة.  في  عمي  ليس  “إنه  حسن:  يقول 

يعتني بنا كما لو كنا عائلته وأوالده. لقد وصل 

العم رباح إلى لبنان العام الماضي، وساعدنا ألنه 

ليس لنا أحد يساعدنا”

لكن توفر المأوى هو واحد من الهموم التي تؤرق 

الالجئين  السوريين  األطفال  من  فالعديد  حسن. 

يجب عليهم العمل إلعالة أسرهم، وصار التعليم 

في آخر قائمة أولوياتهم.

يقول حسن: “والدتي تعمل كخادمة في المنازل 

لكي  وظيفة  على  العثور  أريد  جزئي.  بدوام 

لكنني  حداداً،  عملت  وأن  لي  سبق  أساعدها. 

توقفت ألن صاحب المحل لم يكن يعطيني راتبي 

في وقته وأحياناً ال يعطيني شيئاً على اإلطالق.”

في  عمل  فقد  عمل،  عن  البحث  حسن  يواصل 

تلميع  فإن  المطر  مع  “ولكن  في  األحذية  تلميع 

األحذية غير ممكن” كما يقول.

فإن  حسن  واجهها  التي  المصاعب  من  بالرغم 

يقول: “عندما  العديد من اآلمال واألحالم.  لديه 

أذكر سوريا فإنني أتذكر الخوف والهالك. ولذلك 

فإنني أريد أن أصنع من نفسي شيئاً لكي أتغلب 

على كل هذه المشاعر. إنني أعيش حياتي يوماً 

أحياناً  كبشر،  األحالم  من  الكثير  لدينا  بيوم. 

تتحقق تلك األحالم وأحياناً ال تتحقق. في الوقت 

الراهن فإنني ال أفكر، إنني ألعب فحسب. لكنني 

متجر  أو  صغيراً  تجارياً  مشروعاً  أبدأ  أن  آمل 

بقالة لمساعدتي على االستقرار هنا وكسب لقمة 

العيش.”

العيش في لبنان يوماً بيوم: قصة الطفل حسن

حسن يعاني من أجل الحصول على الدفء في برد الشتاء والمطر.

حسن يمشي في مياه المطر المجتمعة بعد الفيضانات التي عمت 
المخيم الذي يعيش فيه في بعلبك، لبنان.
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“كلنا لدينا أحالم، 
أحياناً نتمكن من 
تحقيقها وأحياناً ال 

نتمكن.”
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احتياجات  تلبية  في  للمساعدة  مطعم  في  نادالً  يعمل  أحمد 
عائلته

قصص  سلسلة  من  األولى  هي  القصة  هذه 

تتعلق باألطفال املتضررين من األزمة السورية.

بقلم: كريس نايلز

العراق، يعتبر مطعم تاسولغا نقطة  السليمانية، 

شرق  في  الواقعة  السليمانية  مدينة  بين  االلتقاء 

هنا  الجنوبية.  والمناطق  العراق  كردستان  إقليم 

تأتي الشاحنات من أماكن بعيدة كالسعودية.

يعمل  حيث  الثامنة صباحاً  في  العمل  أحمد  يبدأ 

13 ساعة يومياً في صنع السلطة وتقديم الشاي 

ومسح الطاوالت.

من  وصل  وقد  سنة،   14 العمر  من  أحمد  يبلغ 

من  فراراً  أشهر  عشرة  قبل  عائلته  مع  سوريا 

على  أحمد  حصل  أشهر  خمسة  وقبل  القتال. 

بدوام  يعمل  كان  ذلك  وقبل  المطعم،  في  وظيفة 

جزئي مع شقيقه محمد البالغ من العمر 11 عاماً 

في بيع الخضار من شاحنة على جانب الطريق.

إلى  أذهب  كنت  سوريا  “في  أحمد:  يقول 
في  أعمل  الظهر كنت  بعد  فترة  المدرسة، وفي 

متجر صغير. كانت الحياة جميلة.”

بالنسبة لهذا الفتى الهادئ تبدو الدراسة اآلن هدفاً 
بعيد المنال. ففي السليمانية يتحدث األكراد بلهجة 
مختلفة عن أكراد سوريا، ولديهم مناهج دراسية 
مختلفة، مما يجعل والداه يشكان في أن دراسته 

هنا سيعترف بها عندما يعودون إلى سوريا.

وتعتمد األسرة التي تستأجر منزالً في البلدة على 
الـ 350 دوالر التي يكسبها أحمد شهرياً. ولدى 
أحمد ثالثة إخوة صغار ووالده عبدهللا البالغ من 

العمر 45 عاماً يعمل في مصنع الصلب.

يقول عبدهللا: “كان أطفالي يذهبون إلى المدرسة 
الثامنة صباحاً  واآلن أشاهدهم وهم يعملون من 

وأنا  أشعر  أني  تعتقد  كيف  ليالً.  التاسعة  حتى 

أراهم يعودون إلى المنزل متعبين؟”.

إن أحمد يحب عمله، فصاحب العمل رجل طيب، 

وهو يعمل مع اثنين من أصدقائه السوريين الذين 

جاء معهم.

أحمد يقدم الخدمة ألحد الزبائن في المطعم الذي يعمل فيه للمساعدة في دعم أسرته.
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“افتقد مدرستي والمحل 
الذي كنت أعمل فيه”

إحصائيات حول 
الالجئين*

لبنان   906,000
األردن   591,000
تركيا   594,000
العراق   217,000
مصر   133,000
شمال افريقيا  18,000

المجموع   2,462,000
)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 

6 شباط 2014

9 شباط 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


