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تأثُر ١٤ مليون طفل بالنزاع يف سوريا والعراق
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مليون   ١٤ نحو  أن  إىل  اليوم  اليونيسف  أشارت    ٢٠١٥ آذار/مارس   ١٢

طفل يعانون يف املنطقة جراء النزاع املتصاعد الذي يجتاح سوريا وجزء 

كب� من العراق.

بالرغم من دخول النزاع السوري عامه الخامس، ال تزال حالة أك� من ٥٫٦ 

مليون طفل داخل البالد بائسة، إذ يعيش حوايل مليو° طفل يعيشون يف 

مناطق معزولة إىل حٍد كب� عن املساعدات اإلنسانية إثر القتال الدائر يف 

البالد أو غ�ها من العوامل األخرى، باإلضافة إىل تغيب نحو ٢٫٦ مليون 

طفل سوري عن املدرسة. 

كÃ ويعيش ٢ مليون طفل سوري تقريباً كالجئÀ يف لبنان وتركيا واألردن 

وبلدان أخرى إىل جانب ٣٫٦ مليون طفل من املجتمعات الهشة املُضيفة 

لالجئÀ ممن يعانون يف األصل بسبب الضغط الهائل الذي تواجهه بعض 

الخدمات األساسية كالتعليم والصحة. 

املتزايدة املُصاحبة لألزمة  العراقية  ومن جهٍة أخرى، فقد أجربت األزمة 

السورية أك� من ٢٫٨ مليون طفل عىل الفرار من منازلهم، كÃ أنها تركت 

العديد منهم محارصين يف املناطق التي تسيطر عليها الجÃعات املسلحة.

ولكن رغم كل االضطرابات الناجمة عن هذا النزاع إال أن األطفال والشباب 

يصدق.   ال  الذي  وتصميمهم  بشجاعتهم   Øالعا مفاجأة  عن  ينفكون  ال 

وتكشف اليونيسف النقاب عن سلسلٍة من الصور الجديدة املنشورة عىل 

موقع االنرتنت childrenofsyria.info حيث تروي لنا قصصاً كقصة عالء 

ابن الستة عرش عاماً الذين كان قد فر من منزله الواقع يف مدينة حمص 

التي دمرتها الحرب، والذي نجده اليوم يستكمل دراسته ونفس الوقت 

يعطي دورات تدريبية لغ�ه من األطفال، وكقصة كريستينا ابنة العرشة 

أعوام والتي تعيش يف مأوى يف شÃل العراق، والتي إىل جانب دروسها 

نجدها تساعد األطفال الذين يصغرونها سناً يف دروسهم.

وعليه تُحث اليونيسف عىل خلق استثÃرات طويلة األمد لتلبية احتياجات 

األطفال واليافعÀ وتسليحهم باملهارات الالزمة والدافع لبناء مستقبل أك� 

استقراراً ألنفسهم، ويجب أن تتضمن هذه االستثÃرات ما ييل: 

املهني  والتدريب  التعوييض  التعليم  من  مناسبة  فرص  توف�   •

واألنشطة الرتفيهية لليافعÀ، إذ يستدعي وجود حوايل ٥ ماليÀ سوري 

يف الفئة العمرية ١٢ إىل ١٨ سنة وجود دعم خاص لتعزيز مهارات 

الشباب وتحسÀ سبل كسب العيش الكريم. 

لألطفال  الرسمي  وغ�  الرسمي  التعليم  من  كافية  فرص  إيجاد   •

عىل  تساعد  التي  الشهادات  إصدار  نظم  وتعزيز  بالنزاع،  املتأثرين 

الحفاظ عىل الوضع الدرايس للتالميذ. 

• توف� الخدمات الالزمة لألطفال املعرضÀ للخطر ÷ا يف ذلك الناجيات 

من العنف، وتقديم الرعاية النفسية واالجتÃعية واالستشارية. 

العيش  كسب  سبل  وتعزيز  والصحة،  التعليم  بقطاعي  النهوض   •

الكريم يف املجتمعات املضيفة لضÃن دعم جميع األطفال املتأثرين 

بالنزاع بطريقٍة أو بأخرى.  
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يف هذا الشهر، يدخل النزاع الدامي يف سوريا عامه الخامس. 

إنه لحدث مشهود مرور أربع سنوات من العنف واملعاناة املتزايدان، 

دون وجود أي حل يف اآلفق. 

عرشات آالف املدنيÀ لقوا مرصعهم وفّر املاليÀ من الناس. كÃ تعرضت 

مجتمعات  وُحرمت  املبارش،  للهجوم  واملدارس  واملستشفيات  املنازل 

بأكملها من املساعدات اإلنسانية ومن املاء والغذاء، وانترش العنف عرب 

الحدود كالوباء. 

ونحن اآلن نرى هذا الرعب يف عيون األطفال الذين يعيشونه. فمنازلهم 

 Ø قُصفت أو ُهجرت، أصدقاؤهم وأحباؤهم ضاعوا، تعليمهم توقف أو

يبدأ قط، وطفولتهم ُسلبت منهم. 

يف  إنسانية  أزمة  أسوأ  إىل  تحول  ما  أن  إىل  اليونيسف  تقديرات  تش� 

والدول  أثر عىل حوايل ١٤ مليون طفل يف سوريا  قد  الحديثة  الذاكرة 

املجاورة. 

وقد أضحت هذه التجربة املريعة كل ما عرفه أصغر هؤالء  األطفال، إذ 

تلونت صورة العاØ يف أعينهم بالنزاع والحرمان.

تكون  بأعوام  |رون  الذين   Àاليافع والبنات  للشباب  بالنسبة  أما 

شخصياتهم، Ø يشوه العنف واملعاناة ماضيهم فحسب، بل ومستقبلهم 

أيضاً. 

ففي الوقت الذي يبدأ شباب هذا السن يف بلدان أخرى باتخاذ خيارات 

ستؤثر عىل مسار حياتهم، ال يزال هؤالء األطفال يكافحون ملجرد البقاء 

اضطروا  أو  املُفرط،  للعنف  منهم  كب�  عدد  تعرض  الحياة.  قيد  عىل 

للعمل إلعالة عائالتهم، أو أجربوا عىل الزواج املبكر، أو ُجندوا من قبل 

الجÃعات املسلحة.

فأي قرارات سيتخذ هؤالء األطفال وما هي الخيارات املتاحة لهم؟ 

هل سيواصلون اإل|ان بوجود مستقبل أفضل لهم؟ أم أنهم سيسلمون 

باألمر الواقع بكل يأس ل�ضوا بالفرص املحدودة أمامهم التي ال تعدهم 

إال ÷ستقبٍل غ� مستقر؟ 

أن  بعد  العنف  إىل  أنفسهم  كله، هل سليجؤون هم  واألسوأ من ذلك 

أصبحوا يرونه أمراً طبيعياً؟  

قبل حوايل العام، حذر قادة العمل اإلنسا° من خطر ضياع جيٍل كامٍل 

من الشباب وانزالقهم إىل العنف واليأس وضياع مستقبل سوريا واملنطقة 

معهم. Ø يتالَش هذا الخطر. 

معرًضا  الشاب  الجيل  هذا  يزال  ال  الخامس،  عامها  األزمة  دخول  مع 

للضياع والدخول يف دوامة عنٍف تتكرر مراراً وتكراراً عىل مدى األجيال 

القادمة. 

جهود  خالل  من  القا_ة  االحتÃلية  لهذه  الدويل  املجتمع  استجاب  لقد 

حثيثة للوصول إىل هؤالء األطفال ومدهم باملساعدة اإلنسانية والحÃية 

والتعليم والدعم، إال أن ذلك Ø يكن كافياً. 

ال |كننا التخيل عن هؤالء الشباب. علينا الوصول إىل عدد أكرب منهم قبل 

أن يتخلوا عن أنفسهم وعن مستقبلهم. 

ال زال هناك وقت وال زال هناك أمل. 

عىل الرغم من األذى الذي لحق بهم واملظاØ التي تحملوها، وبالرغم من 

عدم قدرة الكبار عىل وضع حٍد لهذا النزاع الرهيب، ال زال هؤالء األطفال 

|لكون الشجاعة الكافية والتصميم عىل بناء حياٍة أفضل. 

أطفاٌل مثل عالء البالغ من العمر ستة عرش عاماً والذي فَر من منزله يف 

كان محظوظاً  ولكنه  تعليمه  تعطل   .Àعام قبل  السورية  ُحمص  مدينة 

بإيجاد برنامج تدريبي وظيفي، وأصبح اليوم يقود دورات تدريبية لغ�ه 

من األطفال. 

أطفال مثل كريستينا، ابنة العرش سنوات التي تعيش يف مخيٍم للعائالت 

العراق، والتي تساعد  الحدود يف شÃل  الجهة األخرى من  النازحة عىل 

األطفال األصغر منها يف دروسهم يف حÀ تعتني هي بدراستها. 

وفيÃ نشهد مثل هذه العز|ة عند األطفال، كيف لنا أن نكون أقل عزًما 

عىل مساعدتهم؟ فإن كانوا هم أنفسهم Ø يفقدوا األمل، فكيف لنا نحن 

أن نفقده؟ 

وعلينا  القادمة...  األجيال  وخيمة عىل  العواقب  ستكون  ذلك،  فعلنا  إن 

جميعاً.  

فعندما  األطفال فحسب،  املاليÀ من  الشنيعة عىل  األزمة  تؤثر هذه  ال 

يكرب هؤالء األطفال ستحدد خياراتهم مستقبل املاليÀ غ�هم يف بلدانهم 

أم   – واملصالحة  باألمل   ًÃمفع مستقبلهم  سيكون  فهل  ومنطقتهم.  

سيسوده العنف واليأس بدالً من ذلك؟

ال يستحق األطفال مستقبالً من العنف واليأس، وهو حتÃً ليس املستقبل 

الذي نبتغيه لهم. 

أنتو� ليك- املدير التنفيذي لليونيسف
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كانت آخر مرة يرى فيها عالء البالغ من العمر ١٦ سنة منزله الواقع  يف أحد 

اذ اضطرت  الشديد يف املدينة  القتال  اندلع  أحياء حمص قبل عام¢ عندما 

عائلته حزم حقائبها والفرار. 

وتُعد هذه التجربة املُريعة من الهلع والفوىض أمر مألوف لعدد ال يحىص من 

األطفال السوريÀ خالل األربع سنوات املاضية منذ أن دخلت سوريا حالة من 

الفوىض ونزاع مد° شديد القساوة مخلفاً وراءه عدد ال يُحىص وال يُعد من 

األهوال والندوب عند العديد من األطفال. 

كان قد يكون ذلك مص� عالء ايضاُ، ولكن ÷جرد أن استقرت عائلته يف مكاٍن 

أك� أماناُ يف حمص، حدث ما غ� مسار حياته ليضعها عىل مسار جديد أك� 

إيجابية. 

تديره  للحياة  الحياة  مهارات  وتطوير  املهني  للتدريب  ÷ركز  عالء  التحق 

منظمة غ� حكومية محلية بدعم من اليونيسف، وهناك انضم إىل مجموعة 

من املراهقÀ ليكتسب مهارات سبل تحسÀ التفك� واالتصال وحل املشاكل 

الصعبة. 

أصدقا,  مساعدة  كيفية  تعلم  عىل  املركز  هذا  ساعد°  ”لقد  عالء:  ويقول 

وأقرا° يف التعامل مع بعض األمور السيئة يف حياتهم. حتى أنا أصبحت أك� 

اآلخرين  مع  والتعامل  تكوين صداقاٍت جديدة  قدرًة عىل  وأك�  بنفيس  ثقًة 

بشكٍل عام ÷ا يف ذلك والدي وإخو' وأخوا'“. 

وتقول ف�ا ميندونكا، املستشارة اإلقليمية لتنمية املراهقÀ يف اليونيسف بأن 

الفكرة من هذا املركز تأ' من منطلق منح املراهقÀ والشباب الفرصة املواتية 

للعمل عىل تحديد وحل القضايا الحساسة يف مجتمعاتهم من خالل مناقشة 

أفكارهم ضمن مجموعات يوجهها قادة املجتمع املحيل، ومن ثم تطوير هذه 

األفكار إىل حلوٍل عملية تؤثر بشكٍل إيجا& عىل حياة املجتمع اليومية.  

وتُضيف ميندونكا قائلة: ”يُعد عالء مثاالً للشباب السوريÀ القادرين من خالل 

القليل من التدريب والدعم، عىل أن يكونوا مواطنÀ متسلحÀ بالتفك� الخالق 

القادر عىل اقرتاح الحلول املناسبة للتعامل مع األوضاع الرهيبة التي يواجهها 

عالء وأقرانه“. 

تُشكل فئة اليافعÀ يف سوريا ربع مجمل السكان ( حوايل ٥ ماليÀ باملُجمل).  

ومع تفاقم األزمة، اضطرت هذه الفئة إىل التغيب عن الدراسة وفقدان الفرصة 

عىل التعلم والتطور، إذ أصبح اليافعون مجربين عىل لزوم منازلهم حفاظاً عىل 

سالمتهم خاصًة الفتيات منهم، يف حÀ أُجرب بعضهم عىل العمل يف هذا السن 

املبكرة (خاصًة الفتيان) للمساعدة يف توف� الدخل للعائلة.   

إىل  والشباب   Àباليافع الخيارات  يؤدي عدم وجود  الخطرة،  البيئة  ويف هذه 

طريق األذى، فينتهي األمر مع بعضهم باالنضÃم إىل الجÃعات املسلحة، يف 

أربع سنوات عىل األزمة السورية: مد يد العون لليافع¢ يف خضم األزمة 

حÀ تضطر بعض الفتيات الزواج يف سن مبكرة جداً مÃ يعرضهم ملزيد من 

االستغالل وسوء املعاملة. 

تنظمها  التي  الربامج  من  املستفيدين   Àاملراهق عدد  وصل   ،٢٠١٤ عام  يف 

فأتسعت  مراهق،   ١٠٠,٠٠٠ من  أك�  إىل  سوريا  يف  ورشكاؤها  اليونيسف 

يف   Àللمراهق مناسب  موقع   ١٩ حوايل  إنشاء  وتم   Ãك اإليجابية.  خياراتهم 

طرطوس وحمص ودير الزور وحلب والالذقية وإدلب ودمشق وريف دمشق. 

أما خارج سوريا، فهناك حوايل ٦٠٠,٠٠٠ الجئ سوري من األطفال الذين ترتاوح 

أعÃرهم بÀ ١٢ و١٨ سنة ممن يعانون من أوضاع صعبة مشابهة تفتفر إىل 

ولبنان  األردن  يف  مÃثلة  برامج  نجد  لذا،  الالزمة.   األساسية  الحاجات  توف� 

لتوسيع الخيارات اإليجابية لليافعÀ سواء الالجئÀ منهم أو غ� الالجئÀ من 

أطفال املجتمعات املُضيفة. 

وعودًة إىل حمص، أصبح عالء اليوم أحد أمهر املدربÀ يقوم بتدريب وتحفيز 

الشباب والفتيات بعمره، شاعراً بالفرق الجذري الذي طرأ عىل حياته من خالل 

الدور الذي يلعبه بحياة اآلخرين. 

ويقول عالء: ”هذه أول مرة أشعر فيها أ° قادر عىل التطلع إىل مستقبيل بكل 

أمل“.

من  هائلة  أعداد  احتياجات  لتلبية  الرشيكة  املنظÃت  مع  اليونيسف  تعمل 

يف  وفتاة  ١٠٠,٠٠٠ شاب  من  أك�  تلقى   ٢٠١٤ عام  ففي  والشباب،   Àاليافع

داخل سوريا تدريبات مهنية وحياتية.  وتهدف اليونيسف ورشكاؤها إىل توسيع 

الربنامج عام ٢٠١٥ لتزويد ١٦٥,٠٠٠ شاب وفتاة بدورات تدريبية يف املهارات 

الحياتية والتدريب املهني و ١٥٠,٠٠٠ شاب وفتاة بدورات تدريبية يف الدعم 

النفيس واملهارات الحياتية. 

عالء اليوم هو مدرب أقران
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صورة تقشعر لها األبدان ملجموعة من األطفال الذين تجمعوا يف ساحة 

تظهر  فيديو  أرشطة  لعرض   بل  املتحركة،  الرسوم  لعرض  ليس  عامة 

بالكامل أدق التفاصيل املُشينة لعميات إعدام البرش. 

ُوثق هذا الحدث١ يف أواخر العام املايض يف مدينة الرقة يف شÃل سوريا، 

أصبح  التي  املستخدمة  الطرق  عن  عديدة  أمثلة  من  واحد  مثال  وهو 

من  املُفرغة  الحلقة  هذه  يف خضم  بؤساً  الضحايا  أك�  بسببها  األطفال 

النزاع املعقد الذي يجتاح سوريا وأجزاء كب�ة من العراق. وهناك العديد 

من األمثلة املشابهة. 

يف منتصف عام ٢٠١٤ قٌتل صبي يبلغ من العمر ١٧ عاماً كان قد انضم 

ولالنتقام  دعا,.   فيلم  تصوير  أثناء   Àاملعارض من  مسلحة  اىل جÃعة 

نفس  إىل  عاماً   ١٦ العمر  من  يبلغ  الذي  األصغر  شقيقه  انضم  ملقتله 

الجÃعة بعد فرتة وجيزة. 

مطلع  بسوريا  املعنية  املستقلة  الدولية  الحقائق  تقيص  لجنة  وذكرت 

العام املايض أن الجÃعات املسلحة املوالية للحكومة تستخدم  أطفاالً ال 

تتجاوز أعÃرهم ١٣ سنة يف حراسة الحواجز العسكرية يف حلب ودرعا 

وطرطوس. 

شابوي:  لوران  اليونيسف  يف  الطفل  لحÃية  اإلقليمي  املستشار  ويقول 

من  النزاع  بداية  منذ  األطفال  بحق  االنتهاكات  من  العديد  ارتكبت   ”

قبل جميع األطراف“، ويضيف شابوي قائالً: ”ومن شأن ذلك التأث� عىل 

أعداد هائلة من األطفال مÃ سيزيد من تفاقم األمور يوماً بعد يوم“.

انتهاكات حقوق األطفال

وتحمل أدلة الناجÀ والشهود العديد من األحداث املُريعة مثل اختطاف 

األطفال  من  الكث�  وتعرض  وتشويه  قتل  او  والبنات  األوالد  واحتجاز 

 Àألشكال متعددة من التعذيب وسوء املعاملة والعنف الجنيس، يف ح

إىل  تش�  دالئل  (فهناك  املُسلحة  النزاعات  يف  للمشاركة  بعضهم  ُجند 

تجنيد األطفال، بعضهم Ø يتعد سن الثامنة)، حيث يتم تلقينهم عمداً 

كÃ حصل مع األطفال يف الرقة.  

وتبذل وكاالت األمم املتحدة ÷ا فيها اليونيسف والرشكاء اآلخرين جهوداً 

حقوق  انتهاكات  أسوأ  من  ستة  لتوثيق  الدول  من  العديد  يف  مكثفة 

األمم  وثقت   ٢٠١٤ عام  ويف  عنها٢.   واإلبالغ  ارتكابها  يتم  التي  الطفل 

املتحدة أك� من ٢,٠٠٠ انتهاكاً بحق األطفال السوريÀ، ÷ا يف ذلك قتل 

وتشويه أك� ١,١٠٠ طفل. 

وقد توسعت عمليات التوثيق عىل مر السنوات األربع املاضية خاصًة بعد 

ظهور أطراف جديدة يف النزاع مثل الجÃعة املسلحة املعروفة باسم داعش. 

” ليسوا هم الوحيدين وال هم باألوائل“، يقول شابوي ويضيف: ”يأخذ 

استخدام األطفال من قبل تلك الجÃعات طابعاً مختلفاً يتميز بالعدوانية 

والدعاية (أي استخدام األطفال ألغراض الدعاية)“. 

وأسوأ   Àللتلق يتعرضون  اذ  بالتحديد   Àُمستهدف األطفال  أولئك  ويُعد 

أشكال العنف ليصبحوا بالتايل عرضة لالستغالل والقتل واإلصابة واألذى 

النفيس طويل األمد. 

 وبشكل عام تُشكل منذ بداية النزاع الندوب غ� املحسوسة التي تصيب 

األطفال جراء التعرض للعنف والترشيد وفقدان األهل واألصدقاء وغ�ها 

من التجارب األليمة األخرى مصدر قلق بالغ لليونيسف والوكاالت األخرى.

أربع سنوات عىل األزمة السورية: حجب أثر النزاع عن األطفال

يف  يقتل  والدها  مشاهدتها  بعد  العمر.  من  سنوات   ٧ تبلغ  أم�ة 

من  املزيد  رؤيتها  وبعد  صدمة.  حالة  يف  دخلت  سوريا  حمص- 

أقاربها يقتلون توقفت عن األكل وØ تعد قادرة عىل امليش، وهي 

اآلن الجئة يف لبنان.

النوم“  أستطيع  ال  أحيانا  نهار.  ليل  والدي  يف  ”أفكر  أم�ة:  تقول 

وأضافت: ”عندما وصلنا Ø يكن هناك أي طعام. لقد تسولنا الطعام 

عىل  التغلب  يف  ملساعد'  املشورة  أتلقى  اآلن  وأنا  الشوارع.  يف 

التجارب الرهيبة التي مررت بها. كÃ أنني اآلن أ_كن من الحصول 

عىل كمية كافية من الطعام وأشعر أنني أصبحت أفضل. أستطيع 

امليش مرة أخرى ولكن لن يكون كÃ كان من قبل“ .
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6   | بعــد 4 ســنواتاألزمــة الســورية

ومن هذا املنطلق تم تطوير برامج خاصة لتقديم الدعم النفيس والرعاية 

املوسعة ملساعدة األطفال عىل التأقلم مع كل ما تعرضوا له.  ولكن العمل 

داخل سوريا كان صعباً جداً نتيجة عدم القدرة عىل الوصول إىل مناطق 

عدة بسبب النزاع، ومع ذلك _كنت املنظÃت العاملة عىل األرض من 

خلق مزيج من املساحات الصديقة لألطفال والنوادي املدرسية واألنشطة 

التوعوية لدعم حوايل ٣٠٠,٠٠٠ طفل عام ٢٠١٤. 

وقد وجدت الدول التي تستضيف أعداداً كب�ة من الالجئÀ السوريÀ حلوالً 

استفاد حوايل ٣٥٠,٠٠٠ طفل من  املثال  لبنان عىل سبيل  بها. يف  خاصة 

الخدمات النفسية واالجتÃعية املتنقلة خالل العام املايض من خالل برنامج 

تجريبي إلعادة تأهيل األطفال الذين كانوا انخرطوا يف الجÃعات املسلحة.

وبشكل عام يوسع العاملون عىل حÃية األطفال تركيزهم ليتعدى مجرد 

سوريا  يف  الحرب  زمن  يف  تجاربهم  مع  التأقلم  عىل  األطفال  مساعدة 

 ،Àوالوصول اىل مساعدة األطفال عىل التعامل مع حياتهم الجديدة كالجئ

تصاعد  إىل  أدى   Ãم  Àالالجئ بقعة  باتساع  القضايا  هذه  تفاقمت  فقد 

التوترات مع املجتمعات املضيفة. 

خاصًة   ،Àالالجئ عائالت  اضطرت  الصعبة،  الظروف  مع  للتعامل  وسعياً 

اتخاذ قرارات صعبة ال  الخاصة إىل  املالية  استنفذت مواردها  التي  تلك 

تصب يف مصلحة أبنائها، إذ دفعت بعض هذه العائالت أبنائها لألنخراط 

يف عÃلة األطفال بدالً من الذهاب إىل املدرسة، يف حÀ شجعت غ�ها من 

العائالت بناتها عىل الزواج املبكر (يف سن املراهقة املبكرة) للتخفيف من 

العبىء عىل ميزانية األرسة. 

لكن، يؤكد شابوي أنه مع تفاقم بشدة وضع األطفال يف جميع أنحاء املنطقة 

أصبحت استجابة قطاع حÃية الطفل متكيفة مع هذه األوضاع بشكل كب�. 

”ما تغ� بعد أربع سنوات من بداية األزمة السورية هو أن العمل مع 

الالزمة  واملهارات  املوارد  ملنحها  أهمية  أك�  أصبح  املضيفة  الحكومات 

الحتياجات  االستجابة  عىل  القادرة  الوطنية  الطفل  حÃية  نظم  لتعزيز 

.“Àأطفال املجتمعات املُضيفة إىل جانب احتياجات األطفال الالجئ

يف األردن كمثال تم تشكيل وحدات رشطة متخصصة تعمل مع األطفال 

األردنيÀ والسوريÀ عىل حد سواء.  ويف لبنان، أضافت إحدى الجامعات 

الرائدة وحدة دراسية كاملة إىل املناهج الدراسية للطالب الذين يدرسون 

العلوم االجتÃعية حول حÃية األطفال يف حاالت الطوارئ.

١ سيادة اإلرهاب: العيش يف ظل داعش يف سوريا (ترشين الثا�/نوفمرب ٢٠١٤، لجنة 

األمم املتحدة لتقيص الحقائق الدولية املستقلة املعنية بسوريا).  

٢ القتل والتشويه؛ بتجنيد واستخدام األطفال من قِبل القوات أو الج§عات املسلحة؛ 

العنف الجنيس ضد األطفال؛ الهج§ت عىل املدارس واملستشفيات؛ اختطاف األطفال 

ومنع وصول املساعدات اإلنسانية لألطفال.

أطفال يلعبون يف مكان صديق للطفل يف مخيم إصالحي لالجئ¼ السوري¼ يف تركيا.
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طالب الصف الثالث يف صفهم املدريس يف دمشق، سوريا.

أودى الهجوم عىل مدرسة الحياة االبتدائية يف القابون رشقي دمشق يف 

ترشين الثاÃ/نوفمرب ٢٠١٤ بحياة ١١ طفالً وإصابة العديد من األطفال 

اآلخرين بجراح.  وكم تقشعر األبدان للمشاهد املروعة التي ُعرضت عىل 

شاشات التلفزيون وعىل شبكة اإلنرتنت والتي أثارت اشمئزاز واستنكار 

العاÍ عىل نطاٍق واسع. 

القابون واحد من بÀ ٨٠ هجوماً عىل  الذي شهدته  الهجوم  وكان هذا 

األقل من الهجÃت التي ُشنت عىل املدارس يف جميع أنحاء سوريا خالل 

األطفال  الضحايا  من  تُعد  وال  تُحىص  ال  أعداد  اىل  ادى   Ãم  ،٢٠١٤ عام 

والعاملÀ يف مجال التعليم.  ومنذ اندالع األزمة ال |كن استخدام حوايل 

٤,٢٠٠ مدرسة اي مدرسة واحدة من بÀ كل خمس مدارس كÃ تحول 

بعض هذه املدارس مالجئ إليواء النازحÀ داخلياً حسب اليونيسف.

وكم عاB التالميذ واملعلمÀ وسلك التعليم الذي لطاملا كانت سوريا تفخر 

النزاع، فمنذ ذلك  البالد منذ بداية  ابتىل  الذي  الكابوس  وتعتز به جراء 

عىل  ينص  الذي  الدويل  اإلنسا°  للقانون  اعتبار  أي  إيالء  يتم   Ø  Àالح

احرتام املدارس كمناطق سلم باعتبارها املالذ اآلمن لألطفال.  وكان لذلك 

عواقب طويلة األمد عىل األطفال السوريÀ ومستقبلهم.  

أربع سنوات عىل األزمة السورية: التعليم يف خط النار

اإلقليمية ملنطقة الرشق األوسط وشÃل  املديرة  كاليفيس،  وتقول ماريا 

أفريقيا يف اليونيسف: ”بالرغم من بشاعة الوضع ال بد لنا من إعطاء األمل 

لألطفال السوريÀ من خالل التعليم قبل كل يشء“، وتضيف قائلة: ”ال 

|كننا أن نسمح بفقدان جيل كامل من األطفال واملراهقÀ بكل بساطة 

إىل غياهب الجهل واالستغالل واليأس والتطرف“. 

مالي¢ األطفال خارج مقاعد الدراسة

ويجدر اإلشارة إىل أن هناك مليو° طفل يف سوريا خارج املدرسة نتيجة 

الكتب  يف  ونقص   Àاملعلم عدد  وقلة  للتعليم  آمنة  أماكن  توفر  عدم 

املدرسية وعدم توفر مرافق املياه والرصف الصحي بالدرجة املطلوبة من 

تحول  عقبات  مجتمعة  العوامل  هذه  شكلت  وبالتايل  الصحية  النظافة 

دون تحقيق آمال األطفال يف الحصول عىل التعليم الالزم. 

طفل)   ٦٠٠,٠٠٠)   Àالسوري  Àالالجئ نصف  من  اك�  الجوار  دول  ويف 

الرقم باالرتفاع، خاصًة أن املدارس  ال يذهبون إىل املدرسة، ويأخذ هذا 

ترزح تحت  أصبحت   Àالالجئ األطفال  أمام  أبوابها  فتحت  التي  املحلية 

ضغوط هائلة شبه مستحيلة. 
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8   | بعــد 4 ســنواتاألزمــة الســورية

وتُعد الجهود التي تبذلها الحكومات ومنظÃت مثل اليونيسف يف معالجة 

األزمة التي تجتاح النظام التعليمي يف سوريا ثنائية املسار. 

  ٢٫٨ السنوية حوايل   التعليم“  إىل  ”العودة  فمن جهة ساعدت حمالت 

مليون طفل سوري عىل استئناف تعليمهم يف جميع املحافظات األربعة 

وحقائب  تعليمية  مواد  توزيع  الحمالت  هذه  تضمنت  حيث  عرش، 

يف  مÃثلة  حمالت  وجود  ذلك  وتبع  األطفال،  عىل  وقرطاسية  مدرسية 

 .Àالبلدان املضيفة لالجئ

وتقول دينا قريصا' مستشارة التعليم اإلقليمية ملنطقة الرشق األوسط 

وشÃل أفريقيا يف اليونيسف: ”عندما أذهب إىل مخيÃت الالجئÀ وأرى 

االبتسامة عىل وجوه األطفال، أُصبح أك� إرصاراً عىل عدم االستسالم يف 

التعليم ألن  التحديات هائلة يف مجال  الصعوبات“، وتضيف: ”إن  وجه 

التعليم هو عملية طويلة األمد ال |كن للمرء ملس آثارها عىل الفور، لذا 

فنحن بحاجة إىل املثابرة والعمل الدؤوب حتى نتمكن من رؤية النتائج 

 .“Àوجريئ Àبعد فرتة طويلة، وعلينا فوق ذلك كله أن نكون خالق

تم  الطويل،  املدى  عىل  التعليم  من  سوريا  أطفال  احتياجات  ولتلبية 

إطالق مبادرة ”ال لضياع جيل“ عام ٢٠١٣، والتي تهدف إىل تحديد السبل 

ذي  بالتعليم   Àالسوري األطفال  تزويد  خاللها  من  |كن  التي  العملية 

الجودة (سواء الرسمي أو غ� الرسمي) وانتهاج التعليم املرسع لألطفال 

الذين خرسوا سنوات عدة من سنوات الدراسة من خالل خلق بيئة آمنة 

تحد من تعرض األطفال لألذى. 

إال أن هذه املبادرة تواجه تحديات جمة، فقد استُنزفت طاقة املدارس 

التعليم غ� الرسمي  الحكومية التي تستقبل األطفال السوريÀ، وأصبح 

عاجزاً عن استيعاب أعداد كب�ة من الطالب.  إضافًة إىل ذلك، ال |لك 

املدربون الطرق املالFة للتعامل مع الضغوطات واإلجهاد التي تصاحب 

 Ãاألطفال انفسهم.  ك Àاالكتظاظ يف الفصول والتعامل مع االختالفات ما ب

يتلقى األطفال واليافعون السوريون أشكال متعددة ومتفرقة من املناهج 

واملواد التعليمية غ� املعتمدة وغ� املالFة لقدراتهم واحتياجاتهم. 

ومن هنا تنطلق جهود اليونيسف وغ�ها من الرشكاء لتوف� حل مستدام 

األطفال  من   Àواملهمش املترضرين  األطفال  لتعليم  الحقوق  عىل  قائم 

السوريÀ وأطفال الدول املضيفة.  ويجري حالياً اعتÃد عدد من األساليب 

التعليمية املبتكرة للوصول إىل عدد أكرب من األطفال حتى أولئك الذين 

يعيشون يف أصعب الظروف، كاعتÃد حلول التعليم اإللكرتو° والتعليم 

املتنقل. 

خديجة، ١١، سنة الجئة سورية تعيش يف تجمع سكا� غÉ رسمي يف لبنان. مثل العديد من األطفال يف عمرها تعمل يف الحقول ولكنها تذهب إىل املدرسة أيضا.
يقول ُمدرسها أمجد: ”إن خديجة مصدر إلهام بالنسبة يل ولألطفال السوري¼ اآلخرين الذين يعيشون يف الغربة“.
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أربع سنوات عىل األزمة السورية: دعم قطاع صحي عىل شفا االنهيار

 منظمة الصحة العاملية، اثر األزمة عىل القطاع الصحي يف الجمهورية العربية السورية.. ١
املجتمع الطبي السوري تحت الهجوم، أطباء لحقوق اإلنسان، ترشين األول / أكتوبر ٢٠١٤.. ٢
تحت الهجوم: املستشفيات يف حلب، مجلة النسيت، _وز / يوليو ٢٠١٤.. ٣
حياه ماليÀ األطفال تحت الخطر يف ظل انهيار القطاع الصحي يف سوريا، منظمة إنقاذ . ٤

الطفولة، آذار / مارس ٢٠١٤.

يف الثامن والعرشين من ترشين األول / اكتوبر  من عام ٢٠١٣ تفىش 

انتشار خرب افزع خرباء الصحة يف جميع أنحاء الرشق األوسط بعد أن 

أكد اطباء يف دير الزور شÕل رشق سوريا إصابة طفل¢، سجى ابنة الستة 

أشهر وحسن ابن التسعة أشهر بفÖوس غÖ قابل للشفاء يتسبب بشلل 

األطفال، هذا املرض الذي غاب عن سوريا ملدة أربعة عرش عاماً، لدرجة 

أن اعتقد الناس أن هذا املرض Í يعد موجوداً. 

عرب  إذ  العراق،  يف  واحدة  أطفال  شلل  حالة  تأكدت  أشهر،  بضعة  بعد 

الف�وس الحدود الدولية. 

خاصًة يف ظل  وقت  مسألة  مجرد  األطفال  كشلل  أمراض  عودة  كانت   

الناس  املاليÀ من  البلدين والتي رشدت  التي اجتاحت كال  االضطرابات 

وحالت دون وصول الخدمات الصحية الالزمة إىل البلدات والقرى التي 

كانت تشهد أشد أنواع القتال. 

املستشفيات  ثلث  سوى  يبَق   Ø سوريا  يف  النزاع  من  سنوات  أربع  بعد 

واملراكز الصحية١، يف حÀ ُدمر ما تبقى منها ورسقت معداتها.  ناهيك 

عÃ أصاب األطباء والعاملÀ يف هذه املراكز واملستشفيات، فبعضهم فر 

واآلخر قُِتل. 

وتقول منظمة ”أطباء من أجل حقوق اإلنسان“، إن أك� من ٥٦٠ أخصا,  

طبي كانوا قد قُِتلوا منذ بدء النزاع٢.  ويف أحد أجزاء حلب التي تُعد أكرب 

مدينة سورية Ø يتبق سوى ٢٠ طبيباً لتلبية احتياجات حوايل ٣٠٠,٠٠٠ 

 .٣Àمن املدني

وقد أدى هذا االنهيار الذي أصاب البنية التحتية الصحية وبرامج التلقيح 

األطفال يف سوريا غ� محصنÀ إطالقاً ضد  البالد إىل جعل  الروتينية يف 

تراجع   Ãك واإلسهال،  الرئوي  وااللتهاب  األطفال  وشلل  الحصبة  أمراض 

إنتاج األدوية بنسبة ٧٠٪ وارتفعت أسعار الدواء ÷ا يفوق طاقة معظم 

السكان٤. 

اليونيسف:  اإلقليمي يف  الصحة  الدكتور معظم حسÀ، مستشار  ويقول 

النزاع،  مناطق  يف  حتى  وطفل  امرأة  كل  إىل  للوصول  جاهداً  ”نعمل 

كب� سواء جزئيا  بشكٍل  ُدِمر  الذي  الصحي  القطاع  بناء  إلعادة  ونسعى 

أو كليا“. 

معزز تعمل يف مجال الصحة العامة وعضو يف فريق التلقيح املتنقل الذي تدعمه اليونيسف، مع ابنتها جودي البالغة من العمر ١١ عاما، والتي اصيبت بجروح خطÉة بشظايا انفجار قذائف هاون 
يف حلب، سوريا.
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صحة األطفال مهددة

ومع تفاقم األزمة السورية يوماً بعد يوم، أصبح الوضع الصحي والتغذوي 

منازلهم  ترك  إىل  الناس   Àمالي اضطر  حيث  هشاً،  والنساء  لألطفال 

ومجتمعاتهم والعيش يف مالجئ جÃعية ومباٍن عامة شديدة االكتظاظ، 

تفتقر اىل املياه اآلمنة واملراحيض الصحية.  

املجال  يف  العاملة  املحلية  واملجتمعات  السلطات  جهود  تكاتفت  وقد 

الصحي للتصدي اىل تأث�ات هذه األزمة الشديدة، لذا همت مجموعة 

من الوكاالت الدولية ÷ا يف ذلك اليونيسف بتقديم املساعدة الالزمة لهم. 

من  االستجابة، خوفاً  أولويات  األطفال من أهم  وكان تفيش مرض شلل 

تفيش هذا املرض يف جميع أنحاء املنطقة، مÃ حفز ظهور جهود حشد 

غ� مسبوقة ، إىل أن تم عام ٢٠١٤ تلقيح ٢٢،٥ مليون طفل يف سبع دول 

كان من بينهم ثالثة ماليÀ يف داخل سوريا. 

شجاعة املتطوع¢ يف حملة شلل األطفال

ويُعزى هذا النجاح لشجاعة العديد من املتطوعÀ وقادة املجتمع املحيل 

العديد من األطفال،  الذي عملوا عىل إيصال لقاحات شلل األطفال إىل 

إليها مثل ريف  الذين يعيشون يف مناطق يصعب الوصول  حتى أولئك 

دمشق ودمشق وحلب وحÃة وحمص.  حتى اآلن هناك ٣٦ طفل مصاب 

بشلل األطفال يف سوريا، ولكن Ø يتم اإلبالغ عن أي إصابات جديدة منذ 

شهر كانون الثا°/ يناير ٢٠١٤. 

ولكن  ال يزال الخطر قائم، إذ ال زال هناك حوايل ٨٠,٠٠٠ طفل ال |كن 

لذا  األطفال،  لشلل  املقررة  التلقيح  جرعات  يتلقوا   Ø إليهم،  الوصول 

ولد خالد يف حلب قبل شهرين من بداية األزمة السورية. مع بلوغه الثالثة من العمر كان 
الحكومية ورشيكة   Éغ التآلف  منظمة  قامت  جداً.  نحيالً  كان  فقط.  كيلوغرامات   ٦ وزنه 
اليونيسف قامت ßعالة خالد ألكÞ من سبعة أشهر. وكنتيجة، ارتفع وزن خالد إىل النسبة 

childrenofsyria.info :الصحية حيث بلغ وزنه ١١ كغم. لقراءة القصة الكاملة قم بزيارة

الجوار خالل  ودول  سوريا  التلقيح يف  من جوالت  املزيد  هناك  سيكون 

عام ٢٠١٥. 

وتجدر اإلشارة إىل أن النزاع املطول قد شّل االقتصاد وحرم العائالت يف 

الغذاء وقطع  ارتفاع أسعار  الكريم، إذ أدى إىل  العيش  سوريا من سبل 

اإلمدادات الغذائية التي يحتاجها األطفال لنموهم وتطورهم.  إىل جانب 

وتواجه  املزارعون،  ونزح  املوايش  وُذبحت  املحاصيل  ُدِمرت  فقد  ذلك 

العديد من املجتمعات التي كانت يوماً مكتفية ذاتياً صعوباٍت جمة يف 

زراعة أو است�اد الغذاء.  

الرُّضع  األطفال   Àب بالتغذية  املرتبطة  األمراض  أصبحت  لذلك،  نتيجًة 

والنساء الحوامل عرضة لالنتشار. 

ولتحديد وعالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص الفيتامينات 

هذه  وتقوم  سورية.   محافظة   ١١ يف  تغذية  مراكز  اليونيسف  أنشأت 

املراكز بفحص األطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتوزيع املنتجات 

الالزم  بالتوجيه  الرعاية  توف�  عىل   ÀFالقا وتزويد  والعالجية،  الوقائية 

لتحسÀ غذاء وتغذية الرُّضع واألطفال. 

ويقول الدكتور حسÀ:  ”تش� تقديراتنا إىل وجود نحو أربعة ماليÀ من 

النساء واألطفال يف سوريا ممن يحتاجون إىل املساعدة التغذوية الوقائية 

 Ãوالعالجية“ ويضيف: ”يحتاج األطفال الصغار إىل املغذيات الدقيقة، ك

تحتاج النساء الحوامل واألمهات املرضعات إىل املشورة الالزمة واملكمالت 

الغذائية املتعددة، لذا علينا أن نفعل كل ما بوسعنا للوصول إليهم“.  

وعليه، فإن مهمة توف� الرعاية الصحية يف هذا البلد الذي تجتاحه أعÃل 

التي  الرشاكة  اليونيسف  ساعدت  وقد  يوم.   بعد  يوماً  جارية  العنف 

فريق  إنشاء ٥٦  املحلية عىل  الحكومية  املنظÃت غ�  أبرمتها عدد من 

طبي متنقل وأك� من ٥٠ مركز صحي ثابت، بعضهم يف مناطق تسيطر 

عليها املعارضة.  وقد وصلت خدمات الرعاية الصحية األولية عام ٢٠١٤ 

ألك� من ٦٠٠,٠٠٠ شخص من األطفال والنساء املعرضÀ للخطر يف ١٤ 

محافظة سورية. 
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التي جرت  التلقيح  العراق خالل حملة  النجف -  طفل يتلقى قطرات لقاح ضد شلل األطفال يف 
يف عام ٢٠١٤
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حلب  مدينة  أهل  وجد  عندما  للغاية   حاراً  املايض  العام  صيف  كان 

-التي دمرتها الحرب- أنفسهم فجأًة بال مياه جراء انفجار هائل  خلف 

حفرة واسعة بعمق ٤٠ مرتاً مÕ تسبب بقطع أنابيب املياه الحيوية التي 

يعتمد عليها جزء كبÖ من سكان ثاÃ أكرب مدينة يف سورية.

الوضع مأساوياً  اليونيسف يف سوريا هناء سنجر: ” كان  وتقول ممثلة 

الحدائق  آبار  هو  الرشب  ملياه  الوحيد  املصدر  وكان  جافة.  والصناب� 

سكان  الستخدام  متاحة  أصحابها  تركها  التي  الخاصة  واملنازل  العامة 

الحي اآلخرين“.  

وتُعد أزمة املياه التي دامت  أسابيع عدة يف حلب مثاالً عىل مدى تأث� 

الدائر يف سوريا ألك�  النزاع  املحارصين يف  األشخاص  القضية عىل  هذه 

من أربع سنوات كÃ وتُبÀ كيف تؤثر الحرب الجارية باستمرار عىل حياة 

املدنيÀ اليومية يف البالد.

وأنابيب  وشبكات  الضخ  محطات  أصاب  الذي  املستمر  الرضر  أثر  لقد 

املياه عىل املجتمعات الحرضية والريفية عىل حد سواء، إذ ال تتبع شبكة 

املياه اتجاه خطوط النزاع املتغ�ة، بل _ر بكل األرايض بغض النظر عن 

موقع النزاع.  هذا وقد انخفض توف� املياه يف سورية اىل حوايل نصف ما 

كان عليه عند بداية النزاع عام ٢٠١١.

كذلك هو حال املناطق التي تسيطر عليها مجموعات املعارضة، إذ تعتمد 

العائالت فيها عىل املياه املنقولة بالصهاريج (والتي غالباً ما تكون مكلفة) 

ومياه اآلبار الصغ�ة الخاصة واملياه السطحية غ� اآلمنة. 

املجتمعات املضيفة تعاÃ أيضاً

يف  تعيش  التي  للعائالت  حساسة  قضية  املياه  قضية  تُعد  الواقع،  ويف 

املنطقة ككل إذ اضطرت املجتمعات املضيفة يف األردن ولبنان إىل مشاركة 

 Àالسوري Àاآلبار واملياه الجوفية نتيجة تدفق األعداد املتزايدة من الالجئ

إىل أراضيها مÃ أدى إىل تفاقم مشكلة الجفاف الذي احدث رضراً كب�اً يف 

املنطقة العام املنرصم. 

يف  خاصًة  املياه  ُشح  أن  إذ  وخيمة،  العواقب  فان  لألطفال  بالنسبة  أما 

أشهر الصيف الحارة يزيد من خطر اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق 

املياه، خاصًة بÀ األطفال الصغار الذين أصبحوا عرضة للخطر نتيجة اآلثار 

املرتاكمة لهذه املشكلة عىل مر سنوات من النزاع.

وقد يساعد ذلك عىل تفس� أهمية وضع قضية املياه يف صلب عمليات 

استجابة اليونيسف لألزمة السورية املتفاقمة، ففي سوريا نفسها يتم تزويد 

إليها  الوصول  التي يصعب  املناطق  البالد (÷ا يف ذلك ٤٠٪  أنحاء  جميع 

النزاع) بآالف األطنان من الكلور لتنقية املياه.  ويف األردن، تقوم  بسبب 

حالياً صهاريج املياه بتسليم ٣٫٨ مليون لرت من املياه يومياً اىل مخيم الزعرتي 

 .Àلالجئ

أربع سنوات عىل األزمة السورية: مد املياه النظيفة اىل منطقة تشهد النزاع

ويقول بي� فوركايس، خب� املياه والنظافة والرصف الصحي يف اليونيسف: 

”إن أعÃل وتكاليف تزويد األطفال املترضرين من هذه األزمة املتصاعدة 

÷ا يكفي من مياه الرشب يومياً تزيد بشكل هائل يوماً بعد يوم، لذا فإننا 

نسعى جاهداً إليجاد حلول مستدامة وبفاعلية أكرب  من حيث التكلفة 

يف املستقبل“. 

لذا  سوري،  الجئ  مليون   ٢٫٦ حالياً  واألردن  لبنان  من  كل  يستضيف   

يتم الرتكيز يف هذين البلدين عىل مساعدة املجتمعات املحلية املُضيفة 

فيها،  التحتية  والبنية  الصحي  والرصف  املياه  شبكات  تعزيز  خالل  من 

الناس بشكٍل عام (وليس فقط الالجئÀ) يف هذه  وبذلك يصبح بإمكان 

املجتمعات االستفادة من هذه الجهود، والذي بدوره يساعد يف الحد من 

شدة التوترات الناجمة عن نقص املوارد النادرة.

قد  كانت  العراق  يف  اإلغاثة  ووكاالت  السلطات  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

عانت يف سبيل تلبية احتياجات ٥,٢ مليون عراقي -نصفهم من األطفال- 

وتم  سوري.  الجئ   ٢٣٥٫٠٠٠ حوايل  اىل  باإلضافة  املساعدة،  اىل  بحاجة 

املياه  لنقل  املكلفة  العمليات  عىل  االعتÃد  مدى  تخفيض  الوقت  مع 

بالصهاريج واستبدالها بشبكات األنابيب، كÃ أدى توف� املراحيض العامة 

إىل تسهيل عمليات تزويد العائالت باملراحيض املنزلية. 

وعودًة إىل حلب، استمرت جهود ترميم محطة مياه سليÃن الحلبي بامليض 

قدماً رغم القتال الدائر يف املنطقة ولكنها تطلبت أسابيع من املفاوضات 

لالنتهاء من العمل، ومع ذلك تبقى هذه املحطة عرضة لإلغالق. 

فتاة تحمل وعاء مياه عبأته من خزان مياه بنته منظمة أوكسفام بدعم من اليونيسيف، يف مخيم 
للعائالت النازحة يف حلب، سوريا.

©
 U

N
IC

EF
/N

YH
Q2

01
4-

30
60

/R
as

hi
di



12   | بعــد 4 ســنواتاألزمــة الســورية

جهاز يساعد األطفال خالل األزمات عىل تعلم األرقام ومهارات أخرى

ماسح القزحية يسمح لحسنة استالم منحة نقدية من أجهزة الرصاف اآليل.
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ابتكارات جديدة تساعد عىل تلبية احتياجات األطفال السوري¢ املترضرين من الحرب 

يف منــزل صغــ� يف جنــوب لبنــان تعيــش زينــب يوســف ابنــة اإلحــدى 

عــرشة عامــاً مــع عائلتهــا الالجئــة مــن ســوريا، وبالرغــم مــن مشــقات 

ــا  ــىل صفه ــا األوىل ع ــا بأنه ــول والداه ــي يق ــب الت ــاة إال أن زين الحي

ســعيدة بقدرتهــا عــىل التعلــم.   زينــب هــي واحــدة مــن عــدة أطفــاٍل 

ــو  ــذي ه ــاي(Raspberry Pi) ، وال ــربي ب ــن الرس ــتفيدون م ــن يس مم

عبــارة عــن حاســوب بحجــم بطاقــة االئتــÃن يتــم اختبــاره حاليــاً 

ــم الرســمية وغــ� الرســمية يف تجمعــات  لالســتخدام يف صفــوف التعلي

  .Àــ الالجئ

ــن ســوريا Ø نصــل يف  ــا م ــا جئن ــة: «عندم ــب الوضــع قائل وتصــف زين

الوقــت املناســب لاللتحــاق باملدرســة مــÃ أثــار اســتياءنا الشــديد، لــذا 

اشــرتت لنــا أمــي قصــص وبدأنــا نتعلــم بأنفســنا».  وتُعــد  أزمــة تعليــم 

ــن  ــد م ــداً، إذ أن العدي ــة ج ــة ضخم ــوريÀ أزم ــÀ الس ــال الالجئ األطف

الالجئــÀ الســوريÀ األطفــال والــذي بلــغ عددهــم املليــو° الجــئ كانــوا 

ــال  ــر أن تأمــÀ هــؤالء األطف ــر بالذك ــوا املدرســة.  ومــن الجدي ــد ترك ق

بالقــدر الــكايف مــن الخدمــات التعليميــة وغ�هــا مــن الخدمــات يتــم يف 

خضــم تحديــات هائلــة، خاصــًة وســط الضغــوط الهائلــة التــي تتعــرض 

لهــا املــدارس يف لبنــان إثــر األزمــة.  وتأمــل اليونيســف أن تثبــت 

جــدارة الرســربي بــاي يف األزمــات مــن خــالل _كــÀ األطفــال مــن تعلــم 

ــم تشــغيل  ــة.  ويت ــر ومحــو األمي مهــارات الحســاب وبرمجــة الكمبيوت

ــون،  ــر أو التلفزي ــه يف شاشــة الكمبيوت ــق إدخال هــذا الجهــاز عــن طري

ثــم يتــم اســتخدام لوحــة املفاتيــح القياســية والفــأرة للتحكــم، فيصبــح 

الجهــاز قــادر عــىل معالجــة البيانــات ÷قــدار يعــادل طاقــة الكمبيوتــر.  

ــي ســاعدت عــىل معالجــة بعــض  ــكارات األخــرى الت ــة االبت ومــن أمثل

ــة  ــح النقدي ــورية يف األردن، املن ــة الس ــدى لألزم ــة امل ــب طويل العواق

 Àالســوري Àــي تقدمهــا اليونيســف ألطفــال الالجئــ غــ� املرشوطــة الت

بــدالً مــن املســاعدات العينيــة، وتُعــد هــذه املنــح شــكالً مــن أشــكال 

_كــÀ العائــالت بكرامــة مــع آثــار مضاعفــة لالقتصــاد املحــيل. حســنة، 

أمٌّ ســورية تبلــغ مــن العمــر ٣٤ ســنة، تعيــش هــي وأطفالهــا الخمســة 

ــنة  ــول حس ــÃن.  تق ــة، ع ــة األردني ــاردة يف العاصم ــة وب ــقٍة رطب يف ش

أن هدفهــا األول والوحيــد هــو أن تضمــن رفاهيــة أطفالهــا، لكــن 

ــب  ــن الصع ــنة: «م ــول حس ــي.  تق ــرد رصاع يوم ــت مج ــا أضح حياته

ــال  ــك امل ــت اىل يشء، ال امل ــإذا احتج ــود، ف ــىل النق ــول ع ــداً الحص ج

الــكايف لرشائــه، ويف بعــض األحيــان ال أســتطيع حتــى رشاء الخبــز. هــذه 

ــاء يف أي  ــة أو أصدق ــنة أي عائل ــس لحس ــا اآلن».  لي ــة حياتن ــي قص ه

ــÃد كيل عــىل املســاعدات  ــي تعتمــد اعت ــذا فه ــا، ل ــب منه ــكان قري م

ــوم  ــاء.  إىل أن جــاء الي ــا عــىل البق ــة ملســاعدتها هــي وأطفاله الخارجي

ــأن قيمــة معينــة  الــذي اســتلمت فيــه حســنة رســالة نصيــة تخربهــا ب

مــن املــال كانــت قــد أضيفــت عــىل حســابها مــن خــالل برنامــج املَنــح 

ــة  ــدف إىل تغطي ــذي يه ــف وال ــه اليونيس ــرشف علي ــذي ت ــة ال النقدي

ــف.  ــا مــن مصاري ــط به ــا يرتب ــال املحــددة وم احتياجــات األطف

ويُعــد هــذا النظــام مكمــالً لربنامــج املســاعدات النقديــة الــذي تُديــره 

املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــÀ.  ويقــول كلــ� ماريــا°، أخصــا, 

أن: «هــذه  اليونيســيف  اإلقليمــي يف  النقديــة  التحويــالت  برنامــج 

املســاعدات النقديــة توفــر دعــÃً فوريــاً للعائــالت األكــ� ضعفــاً، 

و_نحهــم الفرصــة عــىل اتخــاذ القــرار والوصــول إىل مــا يحتاجــون إليــه».  

ــال  ــح األطف ــة عــىل من ــالت الضعيف ــن العائ وســتحصل ٧٥٫٠٠٠ أرسة م

ــة عــىل  ــة املجتمعي الشــهرية.  كــÃ وستســاعد أنشــطة وبرامــج التوعي

ــام األول.  ــال يف املق ــة األطف ــتخدم ملصلح ــذي يُس ــال ال ــÀ امل تأم
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إىل ما تدعو اليونيسف؟

 • Ø إنهاء النزاع.  إنه ملن غ� املعقول دخول السنة الخامسة من سفك الدماء والدمار عىل أطفال سوريا، لذا فإن

 ،Øيتم زيادة الجهود لوضع نهاية رسيعة لهذه األزمة، سيكون هناك تداعيات مؤملة للبلدان يف جميع أنحاء العا

والتي تجلت بالفعل بشكٍل مرعب خالل األشهر األخ�ة، وهي بال شك آخذه بالتصاعد.

توجيه املزيد من الدعم للتعليم.  ينبغي أن يشمل ذلك االستثÃر يف التعليم عن بعد وعىل منح األطفال • 

الشهادات الدراسية، حتى يتسنى لألطفال غ� القادرين عىل االلتحاق باملدارس الرسمية ومواكبة املراحل 

التعليمية املالFة لسنهم ليحصلوا عىل الشهادات املناسبة التي تثبت وضعهم األكاد|ي. كÃ يحتاج املعلمون إىل 

املزيد من الدعم والتدريب واملوارد.

تقديم املزيد من الحÕية ألولئك املعرض¢ للخطر.  يتضمن خدمات الدعم النفيس واالجتÃعي ومواقع • 

ثابتة ومتنقلة من املساحات الصديقة لألطفال واليافعÀ.   كÃ يجب بذل املزيد من الجهود لرفع الوعي يف 

املجتمعات املحلية حول األمور املتعلقة بحÃية األطفال، ÷ا يف ذلك تجنيدهم من قبل القوات والجÃعات 

املسلحة، ودعم مبادرات املجتمع املحيل القاFة عىل حÃية األطفال.  إضافًة إىل ذلك، هناك حاجة إىل وجود 

خدمات شاملة لألطفال املعرضÀ للخطر والناجÀ من العنف، ÷ا يف ذلك برامج الدعم التي تساعد عىل إعادة 

الربح.   

الحيلولة دون مشاركة األطفال بشكٍل مبارش يف النزاع.  لقد ارتفع عدد األطفال املُجندين واملشاركÀ يف • 

الجÃعات وامليليشيات املشاركة يف القتال خالل العام املايض.  لذا فقد أصبح هناك حاجة ملحة للتواصل مع 

هذه الجÃعات التي لديها قوى مؤثرة عىل األطفال لوقف هذا االتجاه الخط�. 

توجيه املزيد من االستثÕرات نحو اليافع¢ والشباب.  يجب خلق املزيد من فرص التعليم التعوييض والتدريب • 

املهني ومجاالت الرتفيه عن النفس.  ويتطلب الشباب دعÃً خاصاً ليتم إرشاكهم يف أنشطة مجتمعية بناءة سواء 

اجتÃعية أو اقتصادية، حيث أن من شأن هذه األنشطة أن تسلحهم باملهارات الالزمة التي _كنهم من توف� 

سبل العيش. 

زيادة الدعم املقدم للمجتمعات املحلية املُضيفة.  إذ أصبح هناك حاجة إىل املزيد من الدعم لألطفال الذين • 

يعيشون يف عائالت ضعيفة يف املجتمعات املُضيفة التي تتعرض ملزيد من الضغوط يوماً بعد يوم، والتي يعيش 

فيها حالياً أعداد كب�ة من الالجئÀ.  ال بد من خلق املزيد من فرص التعليم والصحة وفرص سبل العيش، وتعزيز 

البنية التحتية املحلية، ودعم خطط التنمية الوطنية.  كÃ أن هناك حاجة لوجود استثÃرات تلبي االحتياجات 

الفورية لهذه املجتمعات والتي تركز عىل النمو والتنمية عىل املدى الطويل، حتى تستطيع كل املجتمعات 

املحلية املترضرة من هذه األزمة أن تشعر بالفائدة التي تعود عىل أطفالهم. 

تعزيز إمكانية الوصول إىل األطفال.  رفَع املجتمع اإلنسا° العام املايض نداء استغاثة عاجل من أجل الوصول • 

بشكل منتظم إىل األطفال الذين يعيشون يف املناطق التي يصعب الوصول إليها يف جميع أنحاء سوريا، إذ 

تضاعف عدد األطفال الذي يصعب الوصول إليهم إىل مليونÀ. هناك حاجة ملحة إىل تجديد التزامات جميع 

 Àية السكان املدنيÃيف املجال اإلنسا° إىل األطفال، وح Àن الوصول املنتظم واآلمن للعاملÃأطراف النزاع بض

والسÃح لهؤالء السكان بالوصول إىل املساعدات بأمان. 
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١٤ مليون طفل تأثروا باألزمة - التفاصيل:
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فجوة متويلية

يبــدو   ،٢٠١٣ لعــام  بالنســبة 
التمويــل  حجــم  أن  لــو  كمــا 
يزيــد عــن االحتياجــات بســبب 
األطفــال  لشــلل  االســتجابة 
مــن  جــزءاً  يكــن  لــم  الــذي 
االحتياجــات املاليــة األوليــة.
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