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عقد من الفقدان: الشباب السوري 
بعد عرش سنوات من األزمة



فررنا من مناطق الحرب، من مناطق باتت حياتنا 

فيها مستحيلة...

من مناطق لم يعد يمكن فيها العثور عىل فراش 

ئ وعيش حياة طبيعية. دا�ف

        - طاهر )ألمانيا(
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ر يف مدينة دوما بريف دمشق  طفالن يف مبنى ُمدمَّ



ي لضحايا 
نسا�ن ي المجال الإ

اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة مستقلة ومحايدة تضمن الحماية والمساعدة �ن
ام  ي الوقت ذاته اح�ت

النـزاعات المسلحة وحالت العنف الأخرى. وتتخذ إجراءات لمواجهة حالت الطوارئ وتعزز �ن
ي 

ي تضطلع بها اللجنة الدولية �ن
نسانية ال�ت ن الوطنية. وتعت�ب العملية الإ ي القوان�ي

ي وإدراجه �ن
نسا�ن القانون الدولي الإ

سورية هي أك�ب عملياتها عىل مستوى العالم.
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ت  لم تكن إال سحابة سوداء خيمت علينا. لقد غ�ي

ي 
ت مكان معيش�ت ي تماًما، وغ�ي

الحرب حيا�ت

. ي
ت ذكريا�ت ي وخططي، بل وغ�ي

وطموحا�ت

                          - رامي )سورية(

دمار واسع النطاق لحق بالبنية األساسية يف مدينة حلب القدمية
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مقدمة

ي عداد 
ات الآلف �ن خلَّفت ع�ش سنوات من العنف أثًرا مدمًرا عىل سورية. فقد لقي مئات الآلف حتفهم، ودخل ع�ش

ي ما زالت إل 
ن وتزعزع استقرار بلد بأكمله بسبب العواقب ال�ت المفقودين دون أن يُع�ش عىل أي أثر لهم، ونزح المالي�ي

ي طال أمدها.
اليوم لهذه الأزمة ال�ت

ي 
. وفاتتهم محطات  الحياة التقليدية، مثل التخرج �ن ن اع سنوات الشباب من جيل كامل من السوري�ي ن كما سلب ال�ن

المدرسة أو الحصول عىل وظيفة أو تكوين أرسة خالل عقد من العوز المالي وتقطع فرص التعليم والشعور بالقلق 
إزاء المستقبل.

ي وجدان الشباب السوري عن سنوات تنشئتهم؟ وكيف تشكلت هذه الذكريات بفعل 
ي انطبعت �ن

فما الذكريات ال�ت
الأزمة؟ وماذا يرغبون أن نعرف عن سورية اليوم؟ والأهم من ذلك، ما آمالهم من أجل المستقبل؟

اع، وأثره عىل حياتهم الراهنة وتطلعاتهم  ن ي ال�ن
ي مر بها الشباب السوري �ن

يسلط هذا التقرير الضوء عىل التجارب ال�ت
ن 18 و25 عاًما، منهم 800  اوح أعمارهم ب�ي المستقبلية. يستند التقرير عىل دراسة استقصائية شملت 1400 سوري ت�ت
لتمثل  العمرية  الفئة  هذه  ت  اخت�ي وقد  ألمانيا.  ي 

�ن و200  لبنان،  ي 
�ن يعيشون  و400  سورية،  ي 

�ن يعيشون  شخص 
ت لضمان  ي المراهقة والرشد المبكر. أما المناطق فقد اخت�ي

ي مرحل�ت
اع فيهم بصمة عميقة �ن ن الأشخاص الذين ترك ال�ن

ي ظروف مختلفة.
ن �ن تمثيل مجموعة متنوعة من المشارك�ي

ن كانون الأول/ ديسم�ب 2020  ة ب�ي ي الف�ت
ي أبحاث السوق �ن

كة Ipsos المتخصصة �ن أجرت هذه الدراسة الستقصائية رسش
وح، وتشتت أوارص العالقات  ن / يناير 2021. واشتملت الأسئلة عىل نطاق واسعة من المواضيع، منها ال�ن ي

وكانون الثا�ن
النفسية، والأهم من  التعليم والرعاية الصحية والصحة  الجتماعية، والأمن القتصادي، وإمكانية الحصول عىل 

ي المستقبل.
ي أن يعرفه العالم عن ماضيهم وآمالهم �ن

ذلك ما يرغب الشباب السوري �ن

وتتضمن الصفحات التالية الإجابات المقدمة عن بعض أسئلة الدراسة الستقصائية بالإضافة إل رسوم بيانية توضح 
الثالثة )سورية  كيفية تقسيمها. ياُلحظ أن بعض المتوسطات المرجحة تم حسابها عىل مستوى جميع السياقات 
ة -أُعيدت صياغة بعضها توخًيا للتوضيح- لتسليط الضوء  ولبنان وألمانيا(. ويستخدم التقرير أيًضا اقتباسات قص�ي
ي سورية ولبنان 

ن �ن عىل المواضيع الرئيسية. وهذه القتباسات مأخوذة من مقابالت أجرتها اللجنة الدولية مع سوري�ي
syria10years.icrc.org and icrc.org : وأوروبا. ويمكن الطالع عىل هذه المقابالت  عىل الرابط التالي

ي للجنة 
ي هذه الدراسة الستقصائية عىل أنها تمثل الرأي القانو�ن

ًا، ينبغي أل تف� المصطلحات المستخدمة �ن وأخ�ي
الدولية.

المنهجية
ي الفئة العمرية من 18 إل 25 عاًما. ولم 

ن �ن ي سورية، أجريت الدراسة الستقصائية ع�ب الهاتف مع عينة ممثلة )من حيث النوع والمنطقة( للسوري�ي
�ن

ة.  ي لبنان، أجريت الدراسة الستقصائية عن طريق مقابالت مبارسش
ي المحافظات التالية: إدلب ودير الزور والرقة والقنيطرة. و�ن

يتسن إجراء الدراسة �ن
ة أو ع�ب الهاتف. ي ألمانيا مبارسش

ن �ن ًا، أجريت مقابالت مع شباب سوري�ي وأخ�ي

http://icrc.org
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النتائج الرئيسية

ة من الشباب  ي جيل كامل من النساء والرجال. مرَّ ثمانية من كل ع�ش
ي سورية جروًحا عميقة �ف

اع �ف ف •  خلَّف ال�ف
وريات الأساسية منعدمة  ات كانت فيها إمكانية الحصول عىل ال�ن    السوري المشمول بالدراسة الستقصائية بف�ت

ي أماكن أخرى، واضطر أك�ش من نصفهم 
ن عىل مغادرة منازلهم والعيش �ن    أو محدودة للغاية. وأُج�ب ثلثا المشارك�ي

اع. ن    إل النقطاع عن دراستهم، وأصيب واحٌد من كل سبعة شبان بجروح أثناء ال�ن

ي سورية عن وفاة أحد أفراد الأرسة 
•  انقطعت الروابط االأرسية واالجتماعية. فقد أفاد 47% من الشباب الموجود �ن

ن من لبنان وألمانيا التصال بأحد أفراد  اع. وفقَد أك�ش من نصف المشارك�ي ن ن نتيجة لل�ن ة أو الأصدقاء المقرب�ي    المبارسش
. ن    العائلة المقرب�ي

ن من كل ثالثة شبان  . فقد أفاد نحو اثن�ي اع عىل الصحة النفسية مدمًرا ومحل تجاهل إىل حد كب�ي ف •  كان تأث�ي ال�ف
ي الث�ن ع�ش شهًرا الماضية، بينما عا�ن أك�ش من النصف من الكتئاب واضطرابات 

ن عن معاناتهم من القلق �ن     سوري�ي
 ، ن جميع من أفادوا عن المعاناة من هذا الألم النفسي    النوم. ومن المحزن أن نجد أن عدًدا قلياًل للغاية، من ب�ي

. ي    قد تمكن من تلقي العالج الط�ب

ى. ففي سورية، يكافح ثالثة أرباع الشباب السوري لتلبية الحتياجات  •  ال يزال الحصول عىل الغذاء يمثل مشكلة ك�ب
ي لبنان، تفرض الأزمة القتصادية المتصاعدة أيًضا ضغوًطا عىل الموارد: إذ يفتقر أك�ش من 

   الأساسية لأرسهم. و�ن
ي 

ي الشباب السوري الذي يعيش هناك إل الموارد المالية، ويفيد أك�ش من نصفهم عن تعرضهم لتحديات �ن
   ثل�ش

   الحصول عىل الغذاء والرعاية الصحية.

ي آماله من أجل المستقبل، عىل الرغم من 
ي جميع البلدان الثالثة متحًدا �ف

•  يبدو الشباب السوري �ف
ي ألمانيا(، ل  

ي حياتهم اليومية. فبينما يشعر من غادروا سورية بالقبول إل حد ما )خاصة �ن
ة �ف     االختالفات الكث�ي

   يزال معظم الشباب السوري ينظر إل بلده الأصىلي عىل أنه موطنه. ويحدوهم الأمل أن يجدوا، خالل السنوات 
شارة إل أن %70     الع�ش المقبلة، الستقرار )65%(، و”السعادة” عموًما )39%(، وتكوين أرسة )33%(. وتجدر الإ

   من الشباب السوري يرى نفسه متفائاًل بشأن المستقبل.
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أمينة ترىب أطفالها الثالثة مبفردها يف مخيم الوافدين لالجئني يف ريف دمشق منذ وفاة زوجها.

نشأوا خالل حرب مليئة بإراقة الدماء والمعاناة 

والصواريخ. وُحرموا من تجربة مشاعر الطفولة 

ي عشناها.
ال�ت

- أمينة )سورية(
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مرت ع�ش سنوات منذ اندلع هذه الأزمة. و�ن

غضون ع�ش سنوات، فقدنا الكث�ي من الأشخاص 

ت حياتنا تماًما. أما أك�ب التحديات، فكان  وتغ�ي

فقدان شقيقي وزوجي.

- فاطمة )لبنان(

عاد هذان الزوجان إىل منزلهام يف الزبداين مع ابنتهام. وسينتقل ابنهام
 وأرسته أيًضا مبجرد االنتهاء من تجديد شقتهم.
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نتائج الدراسة االستقصائية

عرش سنوات من الفقدان والنزوح وتشتت الشمل
ي كث�ي من 

ف وأصدقائهم كان مدمًرا، بل ومستمًرا وغ�ي قابل لالإصالح �ف االأثر الذي لحق بعائالت الشباب السوري�ي

الحاالت

. ومرَّ  ن ة أو الأصدقاء المقرب�ي ي سورية عن وفاة أحد أفراد الأرسة المبارسش
•  أفاد نحو نصف الشباب السوري الموجود �ن

ي ألمانيا أو لبنان بتجربة تعرض فيها أحد الوالدين أو كليهما للقتل أو 
ن يعيشون �ن    واحد من كل خمسة سوري�ي

اع. ن ة أثناء ال�ن صابة الخط�ي    الإ

ي 
ن عىل مغادرة منازلهم. وروى الكث�ي منهم قصًصا عن التطلعات ال�ت •  أُج�ب ثالثة من كل خمسة شبان سوري�ي

اع. ول يزال سبعة  ن ت، حيث قام واحد من كل خمسة أشخاص بتأجيل زفافه بسبب ال�ن ي تع�ش
   فاتتهم وخططهم ال�ت

ي سورية أو ألمانيا.  
، سواء �ن ن وج�ي ن ن غ�ي م�ت ة شبان سوري�ي    من كل ع�ش

فرص الحصول عىل الرضوريات األساسية منعدمة أو محدودة للغاية (املياه والكهرباء وما إىل ذلك)

أجربت عىل مغادرة منزلك والعيش يف مكان آخر

اضطررت لالنقطاع عن الدراسة

فقدت مقتنياتك أو ممتلكاتك

فقدت االتصال بأحد أفراد العائلية املقرب�

فرص الحصول عىل الرعاية الصحية منعدمة أو محدودة للغاية

فقدت مصدر الدخل (وظيفة أو إيراًدا أو أرًضا زراعية أو ما إىل ذلك)

أُصيب فرد من أرستك املبارشة أو صديق مقرب إلصابة خط¦ة

تويف فرد من أرستك املبارشة أو صديق مقرب

اضطررت لتأجيل الزواج أو الخطوبة

أُصبت بجروح أثناء النزاع

أصيب أحد والديك أو كاله· بجروح خط¦ة

تعرضت للسجن أو األخذ كرهينة

وقعَت أنت أو شخص تعرفه ضحية للعنف الجنيس

قُتل أحد والديك أو كاله·

%77

%62

%55

%54

%54

%53

%49

%45

%42

%21

%12

%10

%6

6%

%6

النسب املئوية املبينة أعاله هي متوسطات مرجحة بالتساوي لجميع السياقات الثالثة املشمولة بالدراسة االستقصائية. حجم العينة: سورية )800(؛ ولبنان 
)400(؛ وأملانيا )200(.

أي من الخربات التالية تعرضت لها نتيجة للنزاع يف سورية؟

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=14
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%31

%69 %30

%70

سورية

نعم
أل

أملانيالبنان

%84

%16

طرق أخرى

نتزاور من وقت آلخر

نتحدث عرب الهاتف

نتواصل عن طريق مواقع التواصل االجت�عي

15%يعيشون يف نفس املنطقة التي أعيش فيها

%0

%42

%11

%85

%2

%2

%48

%65

%4

%0

%14

%2

%99

%6

أملانيالبنانسورية

ي سورية التصال بأحد أفراد العائلة 
ن )41%( يعيشون حالًيا �ن ن من كل خمسة شبان سوري�ي •  فقد أك�ش من اثن�ي

ي العثور 
ي لبنان. وتمثل المساعدة �ن

ن )68%( �ن ي ألمانيا، والثلث�ي
. ويتجاوز هذا الرقم النصف )55%( �ن ن    المقرب�ي

    عىل أفراد الأرسة الذين ُفقدوا أو تشتت شملهم حاجًة ملحة لما نسبته 27% من جميع الشباب السوري المشمول 
ي ألمانيا.

    بالدراسة الستقصائية و40% للموجودين �ن

ن أن الأصدقاء مصدر كب�ي من مصادر السعادة. ومما يؤسف له أن ثالثة  ة شبان سوري�ي •   يرى نحو سبعة من كل ع�ش
ي لبنان، يرتفع هذا 

اع. و�ن ن ة ما قبل ال�ن ي سورية فقدوا التصال بأصدقاء لهم من ف�ت
ة شبان يعيشون �ن     من كل ع�ش

ة. أما من بقي عىل اتصال بأصدقائه، فكان يستخدم مواقع التواصل الجتماعي      الرقم ليصل إل سبعة من كل ع�ش
ي معظم الحالت.

    �ن

هل ال تزال عىل اتصال ببعض من أصدقائك القدامى من فرتة ما قبل النزاع؟

إذا كانت اإلجابة بنعم، فكيف تتصل بهم؟

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=43
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=43
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انتقلت سمرية وزوجها إىل مدريد بإسبانيا لبدء حياة جديدة، ولكنهام يكافحان لتلبية أبسط االحتياجات.

ي لم أكن 
ي أن�ف

ي حيا�ت
أصعب تجربة مررت بها �ف

ة عندما ُرزق شقيقي بطفل جديد. ولم  حا�ف

. ي
أح�ف زواج ابن�ت

ة )إسبانيا( - سم�ي
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ي تواجه أطفالي تعرضهم للتنمر بسبب 
من المشكالت ال�ت

العمل الذي أضطر إل القيام به. فعىل سبيل المثال، 

ي العثور عىل زوج مناسب والزواج 
ي مشكلة �ف

واجهت ابن�ت

ي أتكسب منها.
ي ال�ت

بسبب مهن�ت

- أمينة )سورية(

متتهن أمينة حرفة امليكانيكا يف مخيم الوافدين بريف دمشق.
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ة من عمري أك�ث مما ي العا�ث
المال الذي كنت أمتلكه وأنا �ف

ي 24 عاًما. 
ي االآن وس�ف

 بحوز�ت

- أحمد )لبنان(

85% 92% 85% تناول أغذية ذات قيمة غذائية أقل ألنها أرخص

90% 82% 76% إنفاق املدخرات

80% 91% 72% تقييد استهالك الطعام

74% 83% 66% االقرتاض من األصدقاء أو األهل

،بيع السلع أو األصول (املجوهرات، السلع املنزلية)
األرض/ املمتلكات، وما إىل ذلك 

 %65 %63 %70

 قيام أحد أفراد األرسة البالغ¡ بالبحث عن عمل
يف مكان آخر (ال عالقة له بالهجرة املوسمية املعتادة)

 %55 %49 %55

 قيام واحدة من أفراد األرسة ¬
تكن تعمل من قبل بالبدء يف العمل

 %36 %35 %42

57% 66% 29% االقرتاض من مصادر أخرى

 االعت²د عىل األطفال (دون سن)
عاًما لإلسهام يف دخل األرسة 18

 %17 %43 %24

 قبول أع²ل غ¸ معتادة وشديدة
الخطورة أو التي يعتربها البعض مهينة اجت²عيًا

 %16 %36 %36

25% 60% 9%سحب األطفال من املدرسة

7% 14% 3% تزويج األطفال (دون سن 18 عاًما)

3% 0% 4% أخرى

أملانيالبنانسورية

عرش سنوات من انعدام األمن االقتصادي
أدت ع�ش سنوات من العنف إىل استبعاد عدد كب�ي من الشباب السوري- وال سيما الذكور- من سوق العمل 
ة شبان إىل أن  ي من االنكماش، وتركتهم يكافحون لتلبية أبسط االحتياجات. ويش�ي سبعة من كل ع�ش

الذي يعا�ف
ي بعض االأحيان.

وريات االأساسية منعدمة أو محدودة �ف إمكانية الحصول عىل ال�ف

ي المرتبة الأول. ففي سورية، 
ي �ن

ي تأ�ت
ي لبنان وسورية إن العمل هو حاجتهم ال�ت

•  يقول الشباب السوري الموجود �ن
ن )33%( من مصدر الدخل، وُحرمت نسبة أك�ب )36%( من  اع إل حرمان واحد من كل ثالثة شبان سوري�ي ن    أدى ال�ن

. ي لبنان، كانت الأرقام 70% و81% عىل التوالي
   مقتنياتهم أو ممتلكاتهم. و�ن

ي سورية، يقول أك�ش من واحد من كل ستة شبان -وواحدة من كل ثالث شابات- إنه محروم تماًما من أي مصدر 
•  �ن

ة  ن للحصول عىل الطعام، ويكافح سبعة من كل ع�ش ة شبان سوري�ي     للدخل. ويكافح ما يقرب من أربعة من كل ع�ش
ي التكيف مع هذا الوضع عن طريق إنفاق مدخراتهم )76%( أو بيع 

   للحصول عىل الكهرباء. ونجحت أرسهم �ن
   البضائع أو الأصول )65%( أو الحصول عىل وظائف جديدة )55%( وأحيانًا قبول أشكال عمل شديدة الخطورة 

   ومهينة اجتماعًيا )%16(.

ما االسرتاتيجيات التي استخدمتها أنت أو أرستك للتعامل مع عدم قدرتكم عىل تلبية احتياجاتكم األساسية؟

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=35
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 %63

 %48

 %33

 %56

 %55

 %30

 %40

 %47

 %34

 %26

 %41

 %40

 %32

 %31

 %28

 %24

 %19

 %19

 %12

 %10 خدمات الرصف الصحي (الوصول إىل املرافق)

الحصول اآلمن عىل املياه

التعليم

الرعاية الصحية

النقل

الخدمات واملساعدة القانونية (املساعدة يف
الوضع القانو� للمهاجرين/ الالجئ�، وغ� ذلك)

املساعدات الغذائية (تشمل التحويالت
النقدية، وقسائم الرشاء، وما إىل ذلك) 

خدمات الدعم النفيس والدعم النفيس-االجت¤عي (£ا يف ذلك خدمات
دعم الصحة النفسية مثل ج¤عات الدعم، والعالج/ الدعم النفيس، وما إىل ذلك)

املساعدة يف الحصول عىل وظيفة (تشمل التدريب أثناء العمل، والتدريب
عىل املهارات، وخدمات التوظيف، والتدريب عىل مبارشة األع¤ل الحرة، وما إىل ذلك)

6% املساعدة النقدية (ليست لغرض محدد)

 %10

 %8

 %2

 %6

 %5

 %4

 %7

 %3

 %3

أملانيالبنانسورية

ي يواجهونها حالًيا 
ي لبنان إن أك�ب التحديات ال�ت

•  قال معظم الشباب السوري الذين أجريت معهم المقابالت  �ن
ي للعيش )54%(. وقامت تسع من كل ع�ش أرس تكافح لتلبية أبسط الحتياجات بتقييد 

    هي عدم امتالك المال الكا�ن
ن عىل أن المرأة هي الىلي تتحمل القسط الأك�ب من وطأة  ن المشارك�ي    استهالكها من الطعام )وهناك شبه إجماع ب�ي
ي عائالتهم الخروج إل العمل، وقبل 

ن من أطفالهم دون سن 18 عاًما �ن    هذا العبء(، وطلب 43% من المشارك�ي
ها البعض مهينة اجتماعًيا. ي يعت�ب

   36% منهم أعماًل شديدة الخطورة أو ال�ت

ي سورية 
ي يحتاج إليها السوريون الموجودون �ن

ي المرتبة الأول للخدمات الأساسية ال�ت
•  جاءت المساعدة النقدية �ن

   ولبنان، ولكنهم لم يتمكنوا من  الحصول عليها. وجاءت بعدها المساعدات الغذائية والخدمات القانونية بالنسبة 
ن من سورية. ي الحصول عىل وظيفة بالنسبة للمشارك�ي

ي الدراسة من لبنان والمساعدة �ن
ن �ن   للمشارك�ي

هل هناك أي موارد أو خدمات كنت تريد الحصول عليها ولكنك مل تتمكن من ذلك؟

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=20
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سكان محليون يساعدون متطوعي الهالل األحمر العريب السوري يف تفريغ  
حمولة طرود غذائية يف مستودع مؤقت يف ميدان بلودان الرئييس.
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الدمار يف مدينة حلب القدمية.
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عرش سنوات من تعطيل التعليم

ي بأنها حققت مستوى أساسًيا من االلتحاق بالمدارس بلغ نحو 93%، مع وجود 
ي الما�ف

كانت سورية تتفاخر �ف
ي الجامعات.1 أما اليوم، يش�ي 

ي التعليم الثانوي وأك�ش من 650,000 طالب مقيدين �ف
2.8 مليون طالب مقيدين �ف

أك�ش من نصف )57%( الشباب السوري المشمول بالدراسة االستقصائية إىل أنهم فاتتهم سنوات دراسية، هذا 

ي الدراسة أصاًل.
إذا أتيحت لهم فرصة االنتظام �ف

•  يصنف الشباب السوري عادة إمكانية الحصول عىل التعليم ضمن أربعة احتياجات تحظى بالأولوية. وبينما نجح 
ي الفئة العمرية من 18 إل 25 

ن �ن ة سوري�ي ي الوصول إل المرحلة الثانوية، فإن نحو أربعة من كل ع�ش
   معظمهم �ن

   عاًما لم يتجاوزوا مرحلة المدرسة البتدائية أو أميون أو لم يلتحقوا بالمدرسة عىل الإطالق. ومن المث�ي لالهتمام 
ن البتدائية والثانوية، تشكل المرأة نحو ثالثة أرباع عدد  ي المرحلت�ي

   أن الطالب وإن كانوا يفوقون الطالبات عدًدا �ن
ي سورية.

ي المرحلة الجامعية �ن
   الطالب �ن

� ألتحق باملدرسة عىل اإلطالق

سنوات 10-6

سنوات 5-3  

من سنة إىل سنت�

سنة واحدة أو أقل

� أفوت أي سنوات من التعليم

أفضل عدم اإلجابة

ال أعرف

أسباب أخرى

كنت مريًضا/ جريًحا فلم أ�كن من حضور املدرسة

� نكن نعرف طريقة التسجيل

واجهت حواجز اللغة

� يعد هناك معلمون

اضطررت إىل دعم باقي أفرد األرسة يف املنزل

املدرسة بعيدة للغاية عن املنزل

كنت أحتاج إىل العمل بدًال من الدراسة

مدرستي كانت باهظة التكاليف

مدرستي دمرت/ لحقت بها أرضار أثناء النزاع

مدرستي أُغلقت

اضطررت إىل الفرار و� يعد بإمكا¼ الذهاب إىل املدرسة

%1

%0

%12

%0

%1

%1

%2

%5

%5

%5

%6

%12

%15

%34

%3

%13

%13%57

%14

%14

%43

1  Cara, British Council and the University of Cambridge, The State of Higher Education in Syria pre-2011, 2019; 

    and World Education Services, Education in Syria, 2016.

هل فاتك أي جزء من تعليمك بسبب النزاع السوري؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فام عدد السنوات التي فاتتك؟

ة ما قبل السنوات الع�ث  ي من ف�ت
ي ذه�ف

الذكرى الجميلة الوحيدة الباقية �ف

ي الصباح ونشعر باالئمان، وال 
ي إل المدرسة. كنا نذهب �ف ة هي ذها�ب االئخ�ي

نخ�ث شيًئا.

- م�ف )سورية(

https://www.educ.cam.ac.uk/networks/eri/publications/syria/190606-BC_SYRIA-REPORT-ENGLISH_HR.pdf
https://wenr.wes.org/2016/04/education-in-syria#:~:text=Prior%20to%20the%20start%20of,or%20damaged%20by%20the%20war.
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=24
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� ألتحق باملدرسة عىل اإلطالق

سنوات 10-6

سنوات 5-3  

من سنة إىل سنت�

سنة واحدة أو أقل

� أفوت أي سنوات من التعليم

أفضل عدم اإلجابة

ال أعرف

أسباب أخرى

كنت مريًضا/ جريًحا فلم أ�كن من حضور املدرسة

� نكن نعرف طريقة التسجيل

واجهت حواجز اللغة

� يعد هناك معلمون

اضطررت إىل دعم باقي أفرد األرسة يف املنزل

املدرسة بعيدة للغاية عن املنزل

كنت أحتاج إىل العمل بدًال من الدراسة

مدرستي كانت باهظة التكاليف

مدرستي دمرت/ لحقت بها أرضار أثناء النزاع

مدرستي أُغلقت

اضطررت إىل الفرار و� يعد بإمكا¼ الذهاب إىل املدرسة

%1

%0

%12

%0

%1

%1

%2

%5

%5

%5

%6

%12

%15

%34

%3

%13

%13%57

%14

%14

%43

النسب املئوية املبينة أعاله هي متوسطات مرجحة بالتساوي لجميع السياقات الثالثة املشمولة بالدراسة االستقصائية. حجم العينة: سورية )800(؛ ولبنان 

)400(؛ وأملانيا )200(.

ن إل النقطاع عن دراستهم بسبب إجبارهم عىل الفرار.  ة شبان سوري�ي ي سورية، اضطر نحو أربعة من كل ع�ش
•  �ن

ة شبان مدرسته وهي مغلقة، واضطر واحد من كل سبعة إل النقطاع عن المدرسة بسبب      وعاين واحد من كل ع�ش
   اضطراره إل العمل أو عدم قدرته عىل دفع تكاليف الدراسة.

 . ن ة شبان سوري�ي - عىل سبعة من كل ع�ش ي لبنان، فاتت عدة سنوات من الدراسة -غالًبا خمس سنوات أو أك�ش
•  و�ن

ار- أو  ي هذا إل اضطرارهم إل الفرار )21%( أو إغالق المدرسة )21%( أو تعرض المب�ن لأرصن
   ويرجع السبب �ن

اع )%20(. ن ه- بفعل ال�ن    ح�ت تدم�ي

ن ع�ش من  ي تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية. ففي لبنان، سحبت ست من ب�ي
•  وتضحي بالتعليم عادة الأرُس ال�ت

ي أن ثالثة 
وجيهم. ويف� هذا جزئًيا السبب �ن ن    هذه الأرس أبناءها من المدرسة، وقامت واحدة من كل سبع أرس ب�ت

ي لبنان لم يكمل من التعليم سوى المرحلة البتدائية. وعىل العكس من ذلك، فقد وصل 
    أرباع الشباب السوري �ن

ن  ة شبان سوري�ي ي ألمانيا إل المرحلة الثانوية أو مرحلة أعىل، حيث إن ثالثة من كل ع�ش
    90% من الشباب السوري �ن

ا من كل ع�ش شابات سوريات يتابعون الدراسة طول الوقت.     وستًّ

ملاذا مل تلتحق باملدرسة/ كيف فاتتك فرتات من تعليمك؟

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=25
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يقيم أحمد يف لبنان منذ عام 2014 ويعمل مع فريق الصحة النفسية التابع للجنة الدولية.

آخر كتاب قرأته كان كتاب مادة العلوم للصف التاسع. كان المعلمون 

ي الرياضيات. كنت أخطط لاللتحاق بالجامعة لكي 
ف �ف ي متم�ي

يرون أن�ف

أصبح معلًما للرياضيات. كان ذلك حلمي.

- أحمد )لبنان(
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t.أمينة ترىب أطفالها الثالثة مبفردها يف مخيم الوافدين لالجئني يف ريف دمشق منذ وفاة زوجها قبل عام

ي ذاكرتهم 
... لم تُنقش �ف أصوات الصواريخ أك�ث ما يتذكره أطفالي

مشاهد إراقة الدماء بل أصوات الصواريخ.

- أمينة )سورية(
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متنوعة* ال يوجد*

ال أعرف

موارد أخرى

النقل

املالبس

املستلزمات املنزلية (األثاث، معدات املطبخ، وما إىل ذلك)

املياه والرصف الصحي

األمن/ الح�ية

املأوى

الكهرباء

الرعاية الصحية/ العالج الطبي

الغذاء

املساعدة االقتصادية/ املالية

%20

%6

%7

%9

%9

%10

%14

%15

%19

%26

%28

%31

%37

عرش سنوات من تدهور الصحة البدنية والنفسية

ي 
اع. و�ف ف ف من الشباب السوري من تدهور إمكانية حصوله عىل الرعاية الصحية بفعل ال�ف عا�ف واحد من كل اثن�ي

ي 
�ف يجدون صعوبة  موارد  ثالثة  أك�ب  باعتبارها واحدة من  الصحية  الرعاية  إىل  السوري  الشباب  يش�ي  الواقع، 

ي الصحة النفسية لجيل بأكمله.
ي خسائر فادحة �ف

الحصول عليها. وتسببت السنوات الع�ش الماضية أيًضا �ف

يعرض الشكل أعاله متوسطًا مرجًحا بالتساوي لجميع السياقات الثالثة املشمولة بالدراسة االستقصائية. حجم العينة: سورية )800(؛ ولبنان )400(؛ وأملانيا 

.)200(

ي أرس تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية إل تعريض صحتهم للخطر 
•  اضطر الشباب السوري الذي يعيش �ن

   بشكل متكرر، سواء عن طريق تقليل تناول الطعام المغذي )88%( أو تقليل استهالكهم من الطعام )82%( أو 
ها البعض مهينة اجتماعًيا )%29(.    قبول أعمال شديدة الخطورة أويعت�ب

ي لبنان، يرى 53% من الشباب السوري أن الرعاية الصحية غ�ي متاحة لهم. وعىل الرغم من أن هذه النسبة 
•  و�ن

ي الدراسة هناك للحصول عىل المياه وخدمات 
ن �ن ي سورية )37%(، يكافح ثلث المشارك�ي

   ليست بهذا الرتفاع �ن
ي ألمانيا، حيث يش�ي 98% منهم إل أن الرعاية 

ال�ف الصحي. والفئة الأقل حرمانًا هم الشباب السوري �ن   
   الصحية متاحة، ويحصل 100% منهم عىل المياه، ويحصل 99% عىل خدمات ال�ف الصحي.

ما املوارد الثالثة التي تجد صعوبة يف الحصول عليها حالًيا بالقدر أو املستوى املطلوب؟

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=37
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يف آخر يوم أو يوم�
يف األسبوع املايض
يف الشهر املايض
يف الشهور الستة األخ�ة

يف العام املايض

� أتعرض لهذا التغ� النفيس

ال أعرف

72

%72

%19
%3
%2
%1
%2

%93

%5
%1
%1

%42

%37

%5
%4
%2

%9

%31

%45

%6
%5
%4

%11

%38

%42

%5
%4
%2

%9

%54

%30

%5
%5
%1

%5

%27

%49

%6
%4
%3

%11

%46

%34

%6
%4
%3

%7

سورية

يف آخر يوم أو يوم�

يف األسبوع املايض
يف الشهر املايض
يف الشهور الستة األخ�ة

يف العام املايض

� أتعرض لهذا التغ� النفيس

ال أعرف

%32

%10

%9

%8

%13

%29

%59

%9
%6

%7

%12

%7

%30

%11

%8

%10

%10

%31

%22

%11

%9

%13

%12

%34

%29

%11

%9

%9

%10

%31

%29

%10

%11

%11

%13

%26

%19

%13

%9

%11

%13

%35

%82

%3
%2
%6

%4
%3

لبنان

يف آخر يوم أو يوم�
يف األسبوع املايض
يف الشهر املايض
يف الشهور الستة األخ�ة

يف العام املايض

� أتعرض لهذا التغ� النفيس

ال أعرف

%87

%9
%1
%1

%87

%14
%4
%2
%2

%87

%87

%3
%2
%1
%4

%60

%27

%5

%3
%2
%4

%61

%30

%3
%2
%1
%4

%54

%36

%3
%1
%2
%5

%51

%36

%4
%2
%2
%8

%61

%27

%4
%3
%1

%5

شعرت بتغ�
نفيس وتلقيت 
العالج الطبي 

شعرت بتغ�
نفيس ولكني ال 

أعرف كيف أصنفه 

االكتئاب الحزن اإلحباط الشعور
بالوحدة 

القلق اضطرابات النوم

أملانيا

هل تعرضت ألي من التغريات النفسية التالية ألسباب تتعلق بالنزاع خالل العام املايض؟ إذا كانت 

اإلجابة بنعم، فريجى بيان ما إذا كانت آخر مرة شعرت فيها بهذا التغري النفيس يف آخر يوم أو يومني 

أم يف األسبوع املايض أم الشهر املايض أم خالل الشهور الستة األخرية أم يف العام املايض.

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=46
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=46
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=46
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غرفة استشارة يف املركز الصحي يف قرية كفر الها الواقعة يف منطقة الهول شامل حمص. ال يوجد سوى 
14 طبيًبا يف املنطقة كلها للعناية بسكان يبلغ تعدادهم 70000  نسمة.

ي سورية من اضطرابات النوم )54%( والقلق )73%( والكتئاب 
ي ع�ش الماضية، عا�ن الشباب �ن

ي الشهور الث�ن
•  �ن

ات النفسية  اع. وتحدث هذه التغ�ي ن     )58%( والشعور بالعزلة )46%( والإحباط )62%( والحزن )69%( بسبب ال�ن
ي لبنان. وبالمناسبة، تسجل هذه الفئة أيًضا أقل احتمالت للبقاء عىل 

ن الشباب السوري �ن    عادة بشكل خاص ب�ي
   اتصال بأصدقائهم القدامى ويسجلون أقل معدلت الوجود عىل مواقع التواصل الجتماعي )النساء عىل وجه 

   الخصوص(.

ي 
ي ألمانيا أن الدعم النفسي هو أك�ش الحتياجات إلحاًحا )56%(، فإن أقرانهم �ن

 •  بينما يرى الشباب السوري �ن
ن  نسانية. وكلتا المجموعت�ي ن حاجتهم إل العمل والتعليم والرعاية الصحية والمساعدة الإ       سورية ولبنان ممزقون ب�ي

ي يحتاجون إليها.
     أقل دراية أيًضا بتوافر دعم للصحة النفسية -مما أدى إل تلقي نسبة 7% فقط للرعاية ال�ت

ة  ي قريتنا. كنت أتمتع بشعبية كب�ي
ي �ف

كان الجميع يحب�ف

وروح مرحة. فكنت ألقي النكات. أما االآن، فلم يعد لدي 

؛ فال نكات  ي
أي مساحة للضحك. الحياة لم تعد تضحك�ف

وال مرح. بل توقفت الحياة.

- أحمد )لبنان(
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رامي فنان يعيش يف حلب

ي سورية وليس مجرد ما 
أتم�ف أن يرى العالم الواقع �ف

ُيعرض عىل مواقع التواصل االجتماعي. كل ما ترونه االآن 

. ولكن ما  ف هو الحرب والدمار واالئشخاص المحتاج�ي

نحتاج إليه حًقا هو الروح. أتم�ف أن يرى العالم تاريخنا 

وفننا وأجيالنا الجديدة، فلدينا مقومات عظيمة 

وحقيقية، وهي االئهم.

- رامي )سورية(
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ال، عىل اإلطالق

بشكل سيئ إىل حد ما

بشكل جيد إىل حد ما

إىل حد كب� للغاية

%3

%4

%41

%53

%7

%94

أملانيالبنان

%16

%13

%48

%23

%30

%71

السنوات العرش املقبلة... 
آمال وطموحات من أجل املستقبل

ي تحقيق االستقرار والسعادة وإذكاء الوعي العام بما مر به هذه الجيل.
يُجِمع الشباب السوري عىل أمله �ف

ي ألمانيا – يشعر نصفهم بذلك “إل حد كب�ي للغاية”. 
ن بالقبول �ن ة شبان سوري�ي •  يشعر أك�ش من تسعة من كل ع�ش

ي لبنان أيًضا بالقبول )71%(، رغم أن واحًدا فقط من كل خمسة يشعر بأنه مقبول “إل حد 
   ويشعر المقيمون �ن

ون سورية  ن -وعىل وجه الخصوص الشابات- يعت�ب ي كال البلدين، ل يزال أغلب المشارك�ي
   كب�ي للغاية”. ومع ذلك، �ن

   وطنهم.

ن إل  ن أنفسهم متفائل�ي ة شبان سوري�ي ي واجهتهم، يرى سبعة من كل ع�ش
ة ال�ت  •  وعىل الرغم من التحديات الكث�ي

ي تحقيق الستقرار )65%( وإيجاد السعادة 
     حد ما أو للغاية بشأن المستقبل. وعىل وجه التحديد، يأمل الشباب �ن

ي يرى أفراد هذا الجيل أنها تمثل أك�ب 
    عموًما )39%( وربما تكوين أرسة )33%( وتعكس هذه الآمال العنارص ال�ت

    مصادر السعادة، وهي الصحة والسالمة البدنية )84%(، والأمان والأمن )75%(، والعمل المجدي )%70(، 
     والأرسة والأصدقاء )<%66(.

ي مر بها. 
ات ال�ت ًا، ل يزال العديد من الشباب السوري يشعر أن الجمهور الأوسع نطاًقا ل يستوعب الخ�ب •  وأخ�ي

ي سورية )51%( وكيف 
اع �ن ن ي سببها ال�ن

ي أن يدرك عدد أك�ب من الأشخاص التجارب السلبية ال�ت
   وهم يأملون �ن

   استأصل حياتهم من جذورها )20%( ونقص الموارد الأساسية الذي تسبب فيه لهم ولأقرانهم )29%( والظروف 
ي اضطر السوريون إل مواجهتها عىل مدى ع�ش سنوات ح�ت الآن )%16(.

   المعيشية ال�ت

هل تشعر أنك مقبول يف بلدك أو محل إقامتك الجديد؟

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=50
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االستقرار %65
وظيفة مستقرة

الشخيص االستقرار 

حياة مستقرة

وضع مايل جيد

املعيشية األحوال  تحسني 

امتالك منزل

جيدة  صحة 

البدنية الصحة 

والنفسية %39

تلبية االحتياجات األساسية  5%

 مزيد من الدراسة %15
الدراسة استئناف 

األمن أفضل حياة 

 السعادة %39
أفضل األمانمستقبل 

تكوين أرسة %33
أطفال إنجاب 

العثور عىل رشيك

الزواج

ما تطلعاتك لشكل حياتك

خالل 10 سنوات؟

يعرض الشكل أعاله متوسطًا مرجًحا بالتساوي لجميع السياقات الثالثة املشمولة بالدراسة االستقصائية. حجم العينة: سورية )800(؛ 

ولبنان )400(؛ وأملانيا )200(.

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=58
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=58
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=58
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=58
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تجارب سيئة

صعوبات
أزمات

دمار

مشكالت

نزاع
%74 

ارتفاع تكاليف املعيشة

اللجوء التامس 

نزوح
جوع

الترشد

نقص املوارد
 29%األساسية 

مجاعة

معاناة

آثار النزاع

ظروف

السوريني 
%16 

 11%إزهاق أرواح الناس

األثر السلبي للنزاع عىل األطفال

 4% الحيلولة دون الدراسة

يعرض الشكل أعاله متوسطًا مرجًحا بالتساوي لجميع السياقات الثالثة املشمولة بالدراسة االستقصائية. حجم العينة: سورية )800(؛ 

ولبنان )400(؛ وأملانيا )200(.

به  الناس عام مرت  الذي ترغب يف أن يعرفه  ما 

سورية يف السنوات العرش املاضية؟

https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=53
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=53
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=53
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Middle-East/syria/icrc-syria-a-decade-of-loss_full-report.pdf#page=53


اع المسلح وحالت العنف الأخرى، ونبذل قصارى جهدنا  ز رين من ال�ز ي جميع أنحاء العالم للأشخاص المت�ز
نقدم المساعدة �ز

ي الحركة الدولية للصليب الأحمر 
كائنا �ز لحماية حياتهم وكرامتهم والتخفيف من معاناتهم، ويتم ذلك غالًبا بالتعاون مع �ش

نسانية  المبادئ الإ ي ومنارصة 
نسا�ز القانون الإ المعاناة من خلل ن�ش وتعزيز أحكام  أيًضا إىل تفادي  والهلل الأحمر. ونسعى 

العالمية.

اع  ز ي مناطق ال�ز
يدرك الناس أن باستطاعتهم العتماد علينا للضطلع بمجموعة واسعة من الأنشطة الرامية إىل إنقاذ الأرواح �ز

تنا ومعرفتنا، فإن لدينا القدرة  والعمل عن كثب مع المجتمعات المحلية هناك من أجل فهم احتياجاتهم وتلبيتها. وبفضل خ�ب
ز لأي طرف. عىل الستجابة ب�عة وفعالية، دون التح�ي

ي سورية، ماريان غا�، تتحدث إىل السكان بينما يتجمعون حول قافلة 
صورة الغلف: الرئيسة السابقة لبعثة اللجنة الدولية �ز

ي مضايا بريف دمشق.
مساعدة �ز
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 instagram.com/icrc  
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