
عدد األطفال المتضررين في سوريا يتضاعف خالل عام

أعدته  جديد  لتقرير  وفقاً   – األردن  عمان، 

حالياً  المتضررين  األطفال  عدد  فإن  اليونيسف 

من األزمة السورية يزيد على ضعف عددهم قبل 

12 شهراً، وخصوصاً المليون طفل الموجودين 

التي يصعب  والمناطق  المحاصرة  المناطق  في 

إيصال المساعدات اإلنسانية إليها بسبب العنف.

التقرير الذي جاء بعنوان “تحت الحصار - األثر 

المدمر للنزاع السوري على األطفال في سنواته 

الثالث” ركز على األضرار الجسيمة التي لحقت 

بـ 5.5 مليون طفل، ويدعو إلى وضع حد فوري 

للعنف وإلى زيادة الدعم المقدم للمتضررين.

أن مليوني طفل  إلى  اليونيسف  تقديرات  وتشير 

والعالج  الدعم  إلى  بحاجة  هم  عدنان(  )مثل 

النفسيين.

لليونيسف:  التنفيذي  المدير  ليك  أنتوني  وقال 

الثالث  السنوات  كانت  سوريا  ألطفال  “بالنسبة 

يجب  فهل  حياتهم.  في  األطول  هي  الماضية 

عليهم تحمل سنة أخرى من المعاناة؟”

مليون   5.5 مستقبل  أن  من  التقرير  يحذر  كما 

يبقى  المجاورة  البلدان  وفي  سوريا  في  طفل 

الخدمات  وانهيار  العنف  يعمل  حيث  معلقاً 

الشديدة  النفسية  والضغوط  والتعليمية  الصحية 

جيل  تدمير  على  المتفاقمة  االقتصادية  واآلثار 

بأكمله.

ويلفت التقرير النظر إلى المعاناة التي يتعرض 

لها األطفال واألسر المحاصرون منذ عدة شهور.

طفل  مليون   1.2 يعيش  المضيفة،  البلدان  وفي 

والمجتمعات  المخيمات  في  كالجئين  سوري 

في  صعوبة  من  ويعانون  المكتظة،  المضيفة 

والغذاء  والتعليم  النظيفة  المياه  على  الحصول 

الجيد.

ستة  اتخاذ  إلى  الدولي  المجتمع  التقرير  ويدعو 

للعنف  حد  وضع  تتضمن  حاسمة  خطوات 

والسماح بالوصول الفوري إلى مليون طفل في 

سوريا واالستثمار في تعليم األطفال وتقديم الدعم 

للمجتمعات والحكومات المضيفة.

التالي:  الرابط  على  اضغط  التقرير  لقراءة 

 http://uni.cf/Syria3Y

تعيش فاطمة مع والديها في غرفة واحدة على سطح مبنى في مدينة المفرق في األردن.
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“يوجد اآلن 1.2 
مليون طفل سوري 

الجئ”

آخر األخبارأطفال سوريا
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بقلم: آيبرك يورتسيفير

أنطاكية، تركيا - يقول الطفل صافي البالغ من 

العمر 9 سنوات: “بعض أصدقائي يخافون من 

اللعب معي بسبب الندبة التي على وجهي. لكن 

لدي صديق واحد أحبه كثيراً.”

أصيب  تركيا  إلى  وعائلته  يلجأ صافي  أن  قبل 

في هجوم بالقرب من ميناء الالذقية في سوريا. 

يتذكر صافي ما حدث: “أسقطت طائرة برميالً 

جميع  وتحطمت  منزلنا  من  بالقرب  متفجراً 

النوافذ. ثم أسقطوا قنبلة أخرى، وعندها أصبت 

رجل  حاول  وظهري.  وجهي  في  بشظايا 

ولكن  المستشفى،  إلى  يأخذني  أن  قريتنا  من 

في  الشظايا  بعض  توجد  جد.  بعيد  المستشفى 

ظهري. لم أكن خائفاً لحظة وقوع الحادث على 

اإلطالق، ألنني لم أشعر بشيء.”

الثالثة  وأشقائه  والديه  مع  اآلن  صافي  يعيش 

في مجتمع مضيف في أنطاكية في تركيا، وهو 

المفضلة هي  الثاني. “مادتي  طالب في الصف 

الثامنة  في  المدرسة  إلى  أذهب  وأنا  اإلمالء. 

صباحاً وأعمل واجباتي المنزلية بعد الظهر. ثم 

ألعب في الحديقة وأتناول العشاء في المساء.” 

من  وأنا  القدم  كرة  أحب  “إنني  وأضاف: 

مشجعي نادي برشلونة.”

يقول صافي إنه يأمل في أن يصبح طبيباً عندما 

يكبر: “أريد أن أنقذ الناس من الظلم لذلك أريد 

يتأثرون  الذين  الناس  ألساعد  طبيباً  أصبح  أن 

فهو  اآلخر،  حلمه  أما  حياتهم.”  وأنقذ  بالحرب 

العودة إلى وطنه: “سوريا أجمل من هنا. أكثر 

ما أفتقده هو منزلنا. إنني أفتقد كل شيء هناك.”

في الوقت الحالي، يعيش صافي في أمان بعيداً 

قريباً  سيخضع  فإنه  لمعلمه  ووفقاً  النزاع.  عن 

من  متبرعين  بمساعدة  أخرى  جراحية  لعملية 

الكويت.

أصيب صافي البالغ من العمر 9 سنوات بشظايا عندما سقط برميل متفجر بالقرب من منزله في سوريا. يقول إنه وعائلته يعيشون اآلن 
في أنطاكية في تركيا.
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قصة صافي: “لم أكن خائفاً ألنني لم أشعر بشيء”

إغاثة  منظمات  خمس  أكدت   – لبنان  بيروت، 

رائدة على أن الصراع الذي دام ثالث سنوات 

األطفال  من  الماليين  حياة  تدمير  في  تسبب 

لخطر  معرض  بأكمله  جيالً  وأن  والشباب، 

الضياع إلى األبد.

اليونيسف  منظمة  من  كل  رؤساء  قام  فقد 

وممثلون  الالجئين  لشؤون  السامية  والمفوضية 

كور  ميرسي  مؤسسة  من  المستوى  رفيعو 

ومؤسسة إنقاذ األطفال ومنظمة الرؤية العالمية 

اإلنتباه  للفت  لبنان  إلى  مشتركة  بزيارة  الدولية 

إلى األثر المروع الذي تسببت به ثالث سنوات 

سوري  طفل  مليون   5.5 على  النزاع  من 

المجاورة  البلدان  وفي  سوريا  في  يعيشون 

كالجئين.

والنزوح  العنف  على  الضوء  سلطوا  وقد 

واختالل  الصحي  التدهور  وعلى  المستمرين، 

نظم التعليم واألثر النفسي الخطير على ماليين 

األطفال.

لليونيسف:  التنفيذي  المدير  ليك،  آنتوني  يقول 

ماليين  عاش  مروعة  سنوات  ثالث  “لمدة 

طفل  ألي  ينبغي  ال  ظروفاً  األبرياء  األطفال 

لن  سوريا  أطفال  “إن  وأضاف:  يعيشها.”  أن 

والعنف  الرعب  هذا  من  آخر  عاماً  يحتملوا 

والقسوة التي شوهت حياتهم لمدة ثالثة سنوات 

طويلة.”

المنظمات اإلغاثية: ليس بمقدور األطفال السوريون تحمل المزيد من البؤس
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بقلم: سالم عبدالمنعم

خيمة  في  هدى  تجلس   – لبنان  البقاع،  سهل 

في  قريتها  مغادرة  عن  وتتحدث  عائلتها،  مع 

 17 آنذاك  عمرها  كان  تقريباً.  عام  قبل  إدلب 

امتحانات  أخذ  في  للتو  بدأت  قد  وكانت  سنة، 

الثانوية. المدرسة 

تقول: “كنت أعرف قبل مغادرتنا، من مشاهدة 

التلفزيون، أن الالجئين السوريين كانوا يعانون 

عند مغادرة منازلهم. كنت حزينة، ولكن لم يكن 

أمامنا خيار ألن منزلنا تم قصفه.”

قريتها.  في  شخصاً   17 قتل  الهجوم،  يوم  في 

“سمعت  دموعها:  تكبت  وهي  هدى  تتذكر 

يتصاعد.  الغبار  وشاهدت  االنفجار  صوت 

في  أصبت  لقد  قتلوا.  عائلتي  أفراد  أن  ظننت 

يمكنني  كان  ما  كل  يسيل.  دمي  وكان  وجهي، 

فعله هو أن أصرخ: “ساعدنا 

يا هللا!”

حياتها  من  هدى  انتقلت 

سوريا  في  الهادئة  الريفية 

مخيم  في  مكتظة  خيمة  إلى 

في  الرسمي  غير  الدلهمية 

إنها  قالت  البقاع.  وادي 

البداية  في  بالصدمة  شعرت 

من الظروف المعيشية، لكنها تأقلمت بعد ذلك. 

تقول: “أنا اآلن الجئة وسط الضوضاء والناس 

وأن  كله  هذا  مع  التأقلم  علّي  يجب  والخيمة، 

أنسى حياتي السابقة.”

على  رأساً  انقلبت  حياتها  أن  من  الرغم  على 

سعيدة.  تبقى  أن  تحاول  هدى  أن  إال  عقب 

إحدى  هي  التي  “بيوند”  جمعية  بدأت  فعندما 

أنشطة  بتقديم  ـ  لليونيسف  الشريكة  الجمعيات 

التعليم غير النظامي في المخيم، تطوعت هدى 

الشعور  من  القوة  تستمد  إنها  كمساعدة.  لتعمل 

و   4 سن  من  األطفال  به  يتحلى  الذي  باألمل 

عندما  جداً.  متفائلون  “إنهم  تقول:  سنين.   5

بإمكانهم  كان  إذا  نفسي:  في  أقول  إليهم  أنظر 

أن يكونوا بهذه اإليجابية، فلماذا ال يمكنني أن 

أكون مثلهم؟”

يونغميور ديفيد  بقلم: 

عاماً(   15( حمزة  يقول   - سوريا  حمص، 

النازحة  لألسر  مأوى  في  الحياة  يصف  وهو 

هنا.”  الشديد  البرد  “أشعر  حمص:  مدينة  في 

لألسر  توفيره  تم  سابق  مستشفى  هو  الملجأ 

النازحة، ويستوعب 27 عائلة معها 63 طفالً 

بين عامين و17  تتراوح ما  تتراوح أعمارهم 

عاماً.

الملجأ  من  السفلي  الطابق  في  حمزة  يعيش 

وأقارب  الخمسة  وأشقائه  والديه  برفقة 

يسكنون  المجموع  في  شخصاً   12( آخرون 

وحمام  صغير  مطبخ  يوجد  حجرتين(.  في 

على  فرشات  على  ينامون  وهم  المدخل،  في 

األرض. وتوجد مدفأة كهربائية توفر شيئاً من 

الدفء، ولكن غالباً ما تنقطع الكهرباء، ويشح 

المبنى. التدفئة في  نظام  لتشغيل  الديزل 

منذ  حمص  في  منزلها  من  األسرة  نزحت  لقد 

للعيش  انتقلوا  القتال.  بسبب  تقريباً  سنتين 

مع  ولكن  أشهر،  ستة  لمدة  دمشق  ريف  في 

إلى  حمص  إلى  عادوا  مدخراتهم  استنزاف 

وهي  األطفال  إنقاذ  مؤسسة  تديره  الذي  الملجأ 

تتنقل  األسرة  وألن  لليونيسف.  شريكة  منظمة 

كثيراً، فقد فّوت األطفال سنتين دراسيتين.

المدرسة:  في  يدرسها  التي  المواد  حمزة  يذكر 

الفيزياء والكيمياء واألحياء والرياضيات واللغة 

“قبل  ويقول:  والفرنسية.  واإلنجليزية  العربية 

يبدأ الساعة 7:30  الدراسي  األزمة كان يومنا 

اآلن  أما  ظهراً.  الواحدة  في  وينتهي  صباحاً 

فهناك فترتان دراسيتان ولذك فإننا ُنمضي وقتاً 

أقل في المدرسة، والمدرسة مزدحمة جداً.”

بعض  توفر  الملجأ  في  الحياة  أن  من  بالرغم 

غير  يبدو  العائلة  مستقبل  أن  إال  الراحة، 

هنا  به  بأس  ال  “الوضع  حمزة:  يقول  واضح. 

وإلى  وطني  إلى  العودة  أود  لكنني  الملجأ.  في 

القديمة.” مدرستي 

مأوى من العاصفة في سوريا
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سيدرا وشقيقها أحمد يلعبان الورق في ملجئهم. العائلة ليس 
لديها أسّرة، ولذا فهم ينامون على فرشات على األرض.

هدى البالغة من العمر 18 عاماً )يمين( تجلس مع أشقائها في خيمتهم في المخيم 
غير الرسمي في لبنان.

“هدى” تجد األمل في لبنان
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مصدومة إلى درجة عدم القدرة على الذهاب إلى المدرسة
بقلم: جيس رايت

مخيم  أزور  مرة  كل  في   – األردن  عمان، 

الزعتري لالجئين في شمال األردن فإنني أتأثر 

التي يرويها الالجئون حول األحداث  بالقصص 

وراء  أن  وأدرك  قدومهم.  في  تسببت  التي 

االبتسامات التي تعلوا وجوه األسر وسط ضجيج 

حياتهم الجديدة، يوجد عدد ال يحصى من الندوب 

تركووه  الذي  الصراع  بها  تسبب  التي  الخفية 

وراءهم.

خذ على سبيل المثال “رنيم” البالغة من العمر 8 

سنوات. فعلى الرغم من أنها تعيش في أمان في 

دائم  تعيش في خوف  ما زالت  أنها  إال  المخيم، 

بسبب ما عانته في القلمون في ريف دمشق.

تقول والدة رنيم: “كانوا يقصفون القرية، وكانت 

محيط  في  يدور  القتال  كان  المدرسة.  في  رنيم 

المدرسة وحوصر األطفال داخلها طوال اليوم.”

العائلة  فإن  للقصف  تتعرض  قريتهم  كانت  كلما 

كانت تهرع إلى الملجأ برفقة ما يزيد على 500 

 15 أمضينا  “لقد  خلود:  تقول  آخرين.  شخص 

وكان  الملجأ،  من  وتخرج  ندخل  ونحن  يوماً 

القصف في كل مكان. أصبحت رنيم خائفة جداً، 

وكانت تمسك بي دائماً.”

العائلة إلى الزعتري قبل شهر ونصف،  انتقلت 

عن  االبتعاد  عن  قادرة  غير  رنيم  تزال  وما 

تقول  أمتار.  عشرة  على  تزيد  لمسافة  الكرافان 

أمها: “إنها دائما خائفة، حتى أنها ترفض الذهاب 

إلى المرحاض بمفردها.” 

ابنتها:  تعليم  بشأن  قلقها  عن  معبرة  خلود  تقول 

إلى  الذهاب  عليها  يجب  إنه  لها  أقول  “عندما 

المدرسة، فإنها تغضب وتصبح شخصاً مختلفاً. 

إنها ترفض الذهاب مهما نحاول.” وقد بدأ سلوك 

رنيم يؤثر على أخيها األصغر عبدالعزيز، وهو 

يرفض  بدأ  فقد  اللعب،  يحب  اجتماعي  طفل 

الذهاب إلى المدرسة هو اآلخر.

إن المكان الوحيد الذي تذهب إليه رنيم بمفردها 

تدعمها  التي  للطفل”  الصديقة  “المساحة  هو 

إنقاذ  مؤسسة  شريكتنا،  وتديرها  اليونيسف 

األنشطة  في  األطفال  يشارك  هناك  األطفال. 

اإلبداعية كالرسم والغناء.

في  الطفلة  بدأت  للطفل  الصديقة  المساحة  في 

الخروج من قوقعتها. تقول: “أنا أحب الذهاب إلى 

المساحة الصديقة للطفل ألكون مع أصدقائي. أنا 

أحب اللعب مع الدمى والغناء. هناك لعبة نلعبها 

حيث نجلس في دائرة ونغني.”

واليونيسف،  األطفال  إنقاذ  مؤسسة  من  بدعم 

المدرسة في  إلى  يأمل والدا رنيم في أن تذهب 

وقت قريب. تقول خلود: “إنها تمتلك الكثير من 

القدرات، إنها ذكية حقاً.”

رنيم )يسار( ترسم مع شقيقها في الكرفان الذي تسكن فيه مع أسرتها في مخيم الزعتري لالجئين في األردن.
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“إنها دائما خائفة، 
وترفض الذهاب إلى 
المرحاض بمفردها.” إحصائيات حول 

الالجئين*
لبنان   963,000
األردن   585,000
تركيا   640,000
العراق   227,000
مصر   135,000
شمال افريقيا  20,000

المجموع   2,570,000
)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 

20 آذار 2014

20 آذار 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


