
العربيةEnglishمتوفر بـ:

عمّان، 8 أيار/مايو 2022 - "ال يزال ماليين األطفال يعيشون في خوف وحاجة
وعدم يقين، سواء في داخل سوريا أو في دول الجوار. 

  
"يحتاج أكثر من 6.5 مليون طفل في سوريا إلى المساعدة، وهو أعلى رقم جرى

تسجيله منذ بداية األزمة السورية المستمرة ألكثر من 11 عاًما. 
  

"ال تزال نهاية األزمة في سوريا بعيدة المنال. في األشهر الثالثة األولى من هذا
العام فقط، ُقِتل و ُأصيب 213 طفل في سوريا. هذا وقد جرى التحقق من مقتل و

إصابة أكثر من 13 ألف طفل منذ بداية األزمة في العام 2011 . 
  

" في البلدان المجاورة لسوريا، والتي تعاني من ضغوطات بسبب عدم االستقرار
السياسي والهشاشة، يعتمد حوالي 5.8 مليون طفل على المساعدة، حيث يعانون

من الفقر والمصاعب. 
  

"إن احتياجات األطفال داخل سوريا والدول المجاورة آخذة في االزدياد. تكافح
العديد من العائالت لتأمين نفقاتها المعيشية. بينما ترتفع أسعار المواد األساسية

ومن ضمنها المواد الغذائية، ويعود ذلك جزئًيا كنتيجة لألزمة في أوكرانيا. 
  

"في غضون ذلك، يتضاءل تمويل العمليات اإلنسانية بسرعة. حيث لم تتلَق
اليونيسف، قبل مؤتمر بروكسل السادس حول سوريا والمنطقة الُمقرر عقده في

10 أيار/مايو، سوى أقل من نصف احتياجاتها التمويلية لهذا العام. من بين

تصريح

عدد األطفال السوريين المحتاجين يصل إلى أرقام
قياسية

صادر عن أديل ُخُضر، المديرة اإلقليمية لليونيسف في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا

08 أيار / مايو 2022



https://www.unicef.org/press-releases/number-syrian-children-need-hits-record-high
https://www.unicef.org/ar


متطلباتنا للوصول إلى األطفال والعائالت المتضررة من األزمة في سوريا، فإننا
بحاجة ماسة إلى حوالي 20 مليون دوالر أمريكي لالستجابة عبر الحدود، والتي

ُتشّكل شريان الحياة الوحيد لحوالي مليون طفل في شمال غرب سوريا. 
  

"إن االستثمار على رأس األولويات من أجل استعادة األنظمة التي تقدم الخدمات
األساسية الضرورية، مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والصحة والتغذية

ْكب.  والحماية االجتماعية، لكي ال ُيترك أي طفل سوري خلف الرَّ
  

"ُتجِدد اليونيسف مناشدتها لكافة أطراف النزاع ومن لهم تأثير عليهم للتوصل إلى
حل سياسي لألزمة من أجل أطفال سوريا ومستقبلهم. وفي ظل غياب مثل هذا
الحل، يجب االستمرار في دعم االستجابة اإلنسانية داخل سوريا والدول المجاورة. 

  
"كل يوم يمّر ُيشّكل فرق. لقد عانى أطفال سوريا لفترة طويلة، ويجب أّال يعانوا

أكثر". 
 

#####

بيانات االتصال بالفريق اإلعالمي
Juliette Touma
UNICEF Amman

هاتف: 4628 867 79 962+
jtouma@unicef.org :بريد إلكتروني

Joe English
UNICEF New York

هاتف: 0692 893 917 1+
jenglish@unicef.org :بريد إلكتروني

محتوى الوسائط المتعددة
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عن اليونيسف
تعمل اليونيسف في بعض أكثر أماكن العالم صعوبة للوصول إلى األطفال األكثر حرمانًا
في العالم. فنحن نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، في أكثر من 190 بلدًا وإقليمًا

لبناء عالم أفضل للجميع.

تابع اليونيسف على تويتر وعلى فيسبوك.

 

 

موارد إضافية لوسائل اإلعالم

مواد الوسائط المتعددة متوفرة هنا



https://twitter.com/UNICEFinArabic
https://www.facebook.com/unicef.in.arabic/
https://weshare.unicef.org/Package/2AM4080EBUGC


المواضيع ذات الصلة
الجمهورية العربية السوريةالعنف المسلحالصراع المسلحاألزمة اإلنسانية واالستجابة لها

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

استكشف المزيد عن اليونيسف

تصريح
08 أيار / مايو 2022

بيان للمديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين راسل حول الهجوم األخير
على مدرسة في لوهانسك، أوكرانيا

إقرأ اآلن

بيان صحفي
04 أيار / مايو 2022

السنة الدراسية تقترب من نهاية مأساوية في أوكرانيا وسط وقوع وفيات
بين األطفال، وخلو الصفوف المدرسية من الطالب، وتدمير المرافق

التعليمية
زر الصفحة

تصريح
29 نيسان / أبريل 2022

تقارير عن مقتل 21 طفل خالل أعمال العنف في غرب دارفور في السودان
إقرأ اآلن



https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9-0
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%88/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-21-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9


الرئيسية
مجاالت تركيزنا
أبحاث وتقارير

أين نعمل
مركز الصحافة

من نحن
المجلس التنفيذي لليونيسف

التوظيف
كن من شركاء اليونيسف

اتخذ إجراء

مواقع ذات صلة باليونيسف
يونيسف

أصوات الشباب
بيانات اليونيسف

دعم اليونيسف
ЮНИСЕФ на Русском

كن من المتبرعين

      
اتصل بنا

اإلبالغ عن االحتيال، االستغالل، المخالفات

بيان صحفي
07 نيسان / أبريل 2022

مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ماليين األطفال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في خطر
تزايد سوء التغذية وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية

زر الصفحة

الشؤون القانونية



https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/ar/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unicef.org/ar/media/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86
https://www.unicef.org/executiveboard/
https://www.unicef.org/careers/
https://www.unicef.org/partnerships
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://blogs.unicef.org/ar/
https://www.voicesofyouth.org/ar
https://data.unicef.org/
https://donate.unicef.org/donate/now/
https://www.unicef.org/eca/ru
https://www.linkedin.com/company/unicef
https://www.youtube.com/user/UNICEFARABIC
https://twitter.com/UNICEFinArabic
https://www.facebook.com/unicef.in.arabic
https://www.unicef.org/about-unicef/contact-us
https://www.unicef.org/auditandinvestigation/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9


ل ل ي ن غ إلب



https://www.unicef.org/auditandinvestigation/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA

