
 

ــة الشــتاء القاســي  ــولیرا وبدای ــي خطــر شــدید وســط تفشــي الك ــي شــمال غــرب ســوریا ف ــال ف ــي  -األطف ــاملون ف ــذر الع یح
 المجال اإلنساني السوري

ــت  ــون تح ــین، ویعیش ــیم الالئق ــحیة والتعل ــة الص ــى الرعای ــول إل ــن الوص ــوریا م ــرب س ــمال غ ــي ش ــال ف ــرم آالف األطف یح
 قاسیة واقتصاد متدھور.تھدید الكولیرا وسط ظروف معیشیة  

ــرت  ــدما غم ــرى عن ــرة أخ ــامھم م ــادرة خی ــى مغ ــبقاً، عل ــف مس ــردھم القص ــذین ش ــاس ال ــر الن ــي، أُجب ــتاء الماض ــي الش وف
ــرة  ــة خطی ــام مقدم ــذا الع ــل ھ ــص التموی ــتمر ونق ــولیرا والقصــف المس ــي الك ــث یشــكل تفش ــات. حی ــرة المخیم األمطــار الغزی

 1,073,932الیــین المــدنیین فــي شــمال غــرب ســوریا، بیــنھم مــا ال یقــل عــن ألزمــة متفاقمــة تطــال التعلــیم وســبل العــیش لم
 طفل مسجلین في المدرسة.

ــل أجــزاء ســوریا.  ــى ك ــادت إل ــالكولیرا ع ــنف ــث م ــة  حی ــة الصــحیة والبنی ــى الرعای ــارثي عل ــأثیر ك ــا ت ــون لھ ــع أن یك المتوق
ل لــم یــتم إیقافھــا. وممــا یبعــث علــى فــي حــا 19 التحتیــة للصــرف الصــحي التــي دمرتھــا بالفعــل ســنوات مــن القصــف وكوفیــد

القلــق الشــدید فــي الشــمال الغربــي أنــھ لــم یــتم تخصــیص أي أمــوال طارئــة لالســتجابة لھــذه األزمــة وتــوفیر الحــد األدنــى مــن 
الحمایــة ألطفــال المــدارس مــن خــالل تعقــیم مصــادر المیــاه، وھــذا یثیــر المخــاوف بــین األســر مــن أن أطفــالھم سیتعرضــون 

ــ  ــرك الكثی ــرض وت ــایتھم (إن للم ــدارس لحم ــن الم ــربون م ــالھم یتس ــل أطف ــوى جع ــار آخــر س ــل  40رین دون خی ــى األق ٪ عل
 من األطفال محرومون من حقوقھم في التعلیم في شمال سوریا، وفقًا لوحدة التنسیق والدعم).

ــثالث الماضــیة بســبب درجــات الحــرارة المتجمــدة والتد ــي الســنوات ال ــال بشــكل مفجــع ف ــاة عشــرة أطف ــارق الحی ــر ف ــة غی فئ
ــي  ــات المكتظــة الت ــي المخیم ــام، ال ســیما ف ــولیرا ھــذا الع ــد مــن األرواح لخطــر المــوت بســبب الك ــة. وســتتعرض المزی اآلمن
تفتقــر إلــى البنیــة التحتیــة األساســیة والوصــول إلــى المیــاه النظیفــة. ســیكون ھــذا ھــو الشــتاء الحــادي عشــر علــى التــوالي فــي 

ــة النــزوح للكثیــرین، حیــث تواجــھ األســر المز ــد مــن المصــاعب ھــذا العــام بســبب األزمــة االقتصــادیة والصــدمة االجتماعی ی
 االقتصادیة الناجمة عن ارتفاع األسعار والنقص في االحتیاجات األساسیة.

ــبة  ــور بنس ــدل الحض ــي مع ــاً ف ــتمرار انخفاض ــدارس باس ــجلت الم ــنة 40-30س ــھر الس ــرد أش ــي أب ــتمر  -% ف ــا یس ــادةً م وع
ــك مــن منتصــف شــھر كــانون األ ــال عــن ذل ــب األطف ــغ عنھــا لتغی ــث أن مــن أھــم األســباب المبل ــى منتصــف شــباط. حی ول إل

المدرســـة كانـــت المـــرض والغیـــاب نتیجـــة الطقـــس البـــارد. واحتلـــت الحاجـــة إلـــى وقـــود التدفئـــة قمـــة قائمـــة احتیاجـــات 
 الدعم.مدرسة فعاّلة وغیر فعّالة أجرتھ منظمة وحدة التنسیق و 3,992األطفال، في تقییم أجري مؤخرا لـ 

ــي  ــیم ف ــار نظــام التعل ــد انھ ــات المانحــة، فق ــیم والجھ ــي مجــال التعل ــة ف ــات الفاعل ــذلھا الجھ ــي تب ــن الجھــود الت ــرغم م ــى ال عل
ــث  ــیة. حی ــة القاس ــروف المناخی ــاد، والظ ــدھور االقتص ــدارس، وت ــتھداف الم ــالل اس ــن خ ــاقم م ــر، وتف ــد كبی ــى ح ــوریا إل س

ــا ــر االحتیاج ــن تقری ــة م ــات المتاح ــر أحــدث البیان ــام تظھ ــانیة لع ــو 2021ت االنس ــدر بنح ــا یق ــارج  2.45، م ــل خ ــون طف ملی
ــإنھم  1.6المدرســة، و ــة، ف ــال خــارج المدرس رك ھــؤالء األطف ــُ ــال ت ــي ح ــل آخــر معرضــون لخطــر التســرب. وف ــون طف ملی

 سیتعرضون لجمیع أنواع اإلساءة، بما في ذلك الزواج المبكر وعمالة األطفال.

ــ  ــال معظمھ ــن أطف ــع م ــا أن نتوق ــف یمكنن ــفوف كی ــي الص ــدة ف ــرارة المتجم ــات الح ــوا درج ــرة، أن یتحمل ــن العاش ــت س م تح
ــبة؟  ــة المناس ــى التدفئ ــر إل ــي تفتق ــیة الت ــدارس والمدرس ــى الم ــالھم إل ــال أطف ــور إرس ــاء األم ــن أولی ــع م ــا أن نتوق ــف یمكنن كی

 التي تفتقر إلى المیاه النظیفة؟

ــع األطــ  ــة الســوریة نحــث جمی ــر الحكومی ــار المحتمــل نحــن مجموعــة مــن المنظمــات غی ــع االنھی راف والجھــات المانحــة لمن
 في النظام التعلیمي واتخاذ جمیع الخطوات الالزمة إلنقاذ آالف األرواح في شمال غرب سوریا.

مـــنكم أن تخصصـــوا التمویـــل الـــالزم فـــوراً لســـدّ احتیاجـــات فصـــل الشـــتاء بشـــكل فعـــال الـــذي ال یقتصـــر علـــى  ونرجـــو
ــة النا ــتجابة لالحتیاجـــات الفوریـ ــات االسـ ــاً تلبیـــة االحتیاجـ ــیة فحســـب، بـــل یشـــمل أیضـ ــتاء القاسـ جمـــة عـــن ظـــروف الشـ

الوقائیــة. حیــث سیشــجع تــوفیر التدفئــة المناســبة المزیــد مــن المعلمــین والطــالب علــى الــذھاب إلــى المدرســة ویســمح 
 للمدارس المعرضة لخطر اإلغالق ھذا الشتاء، بإبقاء أبوابھا مفتوحة لمزید من األطفال.

م إعطــاء األولویــة لتقــدیم التمویــل إلنقــاذ حیــاة األطفــال مــن خــالل تعقــیم المیــاه فــي جمیــع المــدارس، وذلــك مــنك كمــا نرجــو
 لحمایة الطالب من التعرض لمرض الكولیرا.



 

ــن  ــاق، م ــي ال تط ــھدوا مآس ــذین ش ــال ال ــة آلالف األطف ــئ آمن ــي مالج ــدارس ھ ــیة أن الم ــنوات الماض ــي الس ــا ف ــث تعلمن حی
لتشــرید القســري. إن المحافظــة علــى الــروتین وقضــاء الوقــت مــع المعلمــین والــزمالء فــي فقــدان أفــراد األســرة إلــى ا

ــن  ــد م ــة العدی ــي حمای ــاعدت ف ــد س ــدارس ق ــا أن الم ــدمات. كم ــع الص ــل م ــى التعام ــال عل ــن األطف ــد م ــاعد العدی ــف یس الص
 األطفال من إجبارھم على الزواج المبكر وعمالة األطفال وأنواع أخرى من اإلساءة.

ــي وســعكم لحمــایتھم وضــمان حصــولھم ونناشــدكم  ــا ف ــذل كــل م ــي ب ــا ف ــال وحــدھم واالنضــمام إلین ــرك ھــؤالء األطف ــدم ت بع
 على حقھم األساسي في التعلیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التوقیعات  

NGO Forum 

Assistance Coordination Unit 

World Vision International 

Education without Borders /Midad 

OLIVE RANCH ORGANISATION 

Sadad Humanitarian Organization 

Bousla for Development & Innovation 

Idlib Education Directorate  

ATHAR  

Nasaem Khair Organization  

Hurras network 

The Ministry of Education in the Syrian Interim Government 

The Union of Parents in the Liberated NS 

Free Syrian Teachers Syndicate 

Social Development International - SDI 

Saed Charity Association 

Medical Association of Syrian Expatriates – Sima 

Bonyan for Youth and Development Organization 

WATAN Foundation 

Emissa for Development 

Maram Foundation 

Useful Women 

Syrian NGO Alliance (SNA): 

Al-Sham Humanitarian Foundation 

ATAA Humanitarian Relief Association 

Big Heart Foundation 

BINAA Organization for Development 



 

Ghiras Al-Nahda 

Hand in Hand for Aid and Development 

Horan Foundation 

Humanitarian Relief Association - IYD 

Ihsan Relief and Development 

Önder for Cooperation and Development 

Orange Organization 

Physicians Across Continents 

Rahma Worldwide – Aid and Development 

Shafak Organization 

SKT organization 

Social Development International (SDI) 

Syrian American Medical Society (SAMS) 

Syria Relief - Turkey 

Syria Relief and Development (SRD) 

Syrian Expatriate Medical Association (SEMA) 

Takaful Al-Sham Charity 

Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) 

Violet organization for relief and development 
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