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(https://www.dropbox.com/sh/12mt0xyealv4es9/AADda-_pN6UsBqpAkgYNCUr7a?dl=0) محتوى الوسائط المتعدّدة متوّفر هنا
أحدث الحقائق واألرقام هنا

https://www.dropbox.com/sh/12mt0xyealv4es9/AACU9MYVWWd9SIbMdEKgG0bda/Facts%20and%20figures?)
(dl=0&subfolder_nav_tracking=1

عّمان/نيويورك، 15 آذار/مارس 2010 - ُولد حوالي 4.8 مليون طفل في سوريا منذ بداية النزاع قبل تسع سنوات وُولد مليون طفل
سوري الجئ في دول الجوار. ال يزال األطفال يواجهون العواقب المدمّرة للحرب الضروس، كما أوضحت اليونيسف اليوم.

وتقول المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريّتا فور، والتي زارت سوريا األسبوع الماضي "تصل الحرب في سوريا اليوم عالمة فارقة هي
وصمة عار أخرى، مع دخول النزاع عامه العاشر، ودخول ماليين األطفال العقد الثاني من حياتهم محاطين بالحرب والعنف والموت والنزوح.

إن الحاجة للسالم اليوم هي أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى."

وفًقا للبيانات التي تّم التحقق منها منذ عام 2014 عندما بدأ الرصد الرسمي وحتى عام 2019:

•  التحقق من مقتل 5,427 طفل- أي بمعدل طفل واحد كل عشر ساعات منذ بداية الرصد باالضافة الى 3,639 طفل أصيب بجراح نتيجة
النزاع

•  تجنيد حوالي 5,000 طفل في القتال –ال يتجاوز عمر بعضهم السبع سنوات

ض حوالي 1,000 مرفق تعليمّي وطبّي للهجمات. •  تعرَّ

ق منه، فمن المرجح أن يكون األثر الحقيقي لهذه الحرب على األطفال أكثر قساوة. نظًرا ألن هذه األرقام هي فقط ما تّم التحقُّ

ويقول تيد شيبان، المدير اإلقليمي لليونيسف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي رافق السيدة فور في زيارتها إلى
سوريا: "إن السياق في سوريا هو من األكثر تعقيًدا في العالم. من المحزن استمرار العنف والنزاع في عدة مواقع، بما في ذلك في

الشمال الغربي، مما يسبب عواقب وخيمة على األطفال، بينما يتمكن األطفال في مناطق أخرى من استعادة بعض من طفولتهم

مذكرة أخبار

حوالي 5 ماليين طفل ُولدوا أثناء الحرب في سوريا ومليون طفل سوري
ُولدوا الجئين في دول الجوار- اليونيسف

مقتل طفل واحد كل عشرة ساعات بالمعدل خالل السنوات الست الماضية

فات األخرى لمساعدتنا على منحك التجربة األفضل على موقعنا. يمكنك معرفة المزيد نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط وغيرها من المعرِّ
فات األخرى، وكيفية تغيير إعداداتك، بقراءة سياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ
فات بنا. وباستمرارك في استخدام موقعنا دون تغيير إعداداتك، فإنك توافق على السماح لنا باستخدام ملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

فات، فيمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك. األخرى. إذا كنت تفضل أن نحصر استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

https://www.dropbox.com/sh/12mt0xyealv4es9/AADda-_pN6UsBqpAkgYNCUr7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/12mt0xyealv4es9/AACU9MYVWWd9SIbMdEKgG0bda/Facts%20and%20figures?dl=0&subfolder_nav_tracking=1


م و ن ض ب ن رى ق ي ل ن ي بي ل ى ي و ب و بب ي ربي ل
المفقودة، ويعيدون بناء حياتهم شيئًا فشيئًا". ويضيف: "مع ذلك، من الواضح أن تسع سنوات من القتال الضروس قد أوصل البالد إلى

حافة الهاوية. تخبرنا العائالت أنه لم يُكن عندها أي خيار في الحاالت القصوى سوى إرسال األطفال للعمل أو دفع الفتيات للزواج المبكر.
وهذه قرارات ينبغي أال يضّطر أي والد أو والدة اّتخاذها."

لقد تسبب تصعيد النزاع المسلح في شمال غرب سوريا، إلى جانب ظروف الشتاء القاسية واالنخفاض الحاّد في درجات الحرارة، باإلضافة
إلى األزمة اإلنسانية األليمة أصًال، في إلحاق الخسائر الفادحة بمئات اآلالف من األطفال والعائالت. لقد نزح أكثر من 960  ألف شخص

بما فيهم أكثر من 575 ألف طفل، وذلك منذ 1 كانون األول/ديسمبر 2019.

أما في الشمال الشرقي، ال يزال ما ال يقل عن 28 ألف طفل من أكثر من 60 دولة في مخيمات للنازحين، وهم يعانون األلم والحرمان من
الخدمات األساسية. كما لم يعود سوى 765 طفًال فقط إلى بلده األصلي، وذلك اعتباًرا من كانون الثاني/يناير من هذا العام.

تشمل اآلثار الواسعة لما خّلفه قرابة عقد من النزاع على ما يلي:

•  اثنتان من كل خمس مدارس ال يمكن استخدامها ألنها تعّرضت للدمار أو الضرر أو إليوائها عائالت نازحة أو ألنها تستخدم ألغراض
عسكرية،

•  أكثر من نصف المرافق الصحية ال تعمل،

•  أكثر من 2.8 مليون طفل داخل سوريا وفي دول الجوار ال يذهبون إلى المدارس،

•  يحتاج أكثر من ثلثي األطفال الذين يعانون من إعاقات جسدّية أو عقلية إلى خدمات متخصصة غير متوفرة في منطقتهم،

•  ارتفعت أسعار المواد األساسية  20 ضعفًا منذ بدء الحرب.

 

هذا وتقول فور: "لقد فشلت األطراف المتحاربة ومن يدعمونها في إنهاء سفك الدماء في سوريا". وتضيف: "إن رسالتنا واضحة: اوقفوا
 ضرب المدارس والمستشفيات. اوقفوا قتل وتشويه األطفال. امنحونا إمكانية الوصول عبر خطوط القتال وعبر الحدود، فهذا ما نحتاجه

للوصول إلى المحتاجين. لقد فاقت معاناة األطفال كّل حّد وطال أمدها كثيرًا".

 

تعمل اليونيسف مع شبكة واسعة من الشركاء داخل سوريا والدول المجاورة لها لتقديم المساعدة لألطفال. في العام الماضي فقط،
تمكنت اليونيسف من تقديم ما يلي:

•  تزويد حوالي 750 ألف طفل باللقاح الروتيني أو اللقاح ضد الحصبة،

 •  حصل أكثر من مليون طفل على الدعم النفسي واالجتماعي،

•  حصل حوالي 3 ماليين طفل على تعليم رسمي وغير رسمي،

•  تزويد أكثر من 5.3 مليون شخص بالمياه الصالحة للشرب من خالل إدخال تحسينات على أنظمة إمدادات المياه،

•  تزويد حوالي 2 مليون شخص بالمياه ومرافق وخدمات الصرف الصحي والنظافة.

لكي تحافظ اليونيسف على هذه البرامج المنقذة للحياة، تحتاج  اليونيسف  حالًيا إلى مبلغ 682 مليون دوالر أمريكي، ولكن هناك عجز
في التمويل.

ويضيف شيبان: "الحل الوحيد لألزمة في سوريا هو الدبلوماسية. المساعدات اإلنسانية لن تنهي الحرب - لكنها تساهم في إبقاء
األطفال على قيد الحياة. نعتمد على الدعم السخي الذي تقّدمه الجهات المانحة لكي نواصل دعمنا ألطفال سوريا بالرغم من كافة

األزمات األخرى في المنطقة وحول العالم."

بيانات االتصال بالفريق اإلعالمي

بريد إلكتروني:

جولييت توما
المديرة االقليمية لإلعالم

مكتب يونيسف للشرق األوسط وشمال أفريقيا

هاتف: 00962798674628
(jtouma@unicef.org (mailto:jtouma@unicef.org

فات األخرى لمساعدتنا على منحك التجربة األفضل على موقعنا. يمكنك معرفة المزيد نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط وغيرها من المعرِّ
فات األخرى، وكيفية تغيير إعداداتك، بقراءة سياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ
فات بنا. وباستمرارك في استخدام موقعنا دون تغيير إعداداتك، فإنك توافق على السماح لنا باستخدام ملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

فات، فيمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك. األخرى. إذا كنت تفضل أن نحصر استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

mailto:jtouma@unicef.org


ا��ا��� ذات ا����:

mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-/) األزمة السورية
(%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

mena/ar/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-/) أطفال سوريا
(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9

mena/ar/%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9-/) كوارث من صنع اإلنسان
(%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9

mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-/) الجمهورية العربية السورية
%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

بريد إلكتروني:

لينا الكرد
مسؤولة إعالم

مكتب يونيسف للشرق األوسط وشمال أفريقيا

هاتف: 00962791096644
(lelkurd@unicef.org (mailto:lelkurd@unicef.org

 استعراض جميع جهات االتصال

عن اليونيسف
نعمل في اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاهّية كّل طفٍل من خالل أّي عمل نقوم به. بالّتعاون مع شركائنا في 190 دولة
ومنطقة نقوم بترجمة التزامنا هذا إلى واقع عملي، باذلين جهدًا خاّصًا للوصول إلى األطفال األكثر هشاشة واستقصاًء،

وذلك من أجل صالح كّل األطفال، وفي كّل مكان.

www.unicef.org للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به نحو األطفال، يمكنكم زيارة موقعنا
(/(https://www.unicef.org

تابعوا اليونيسف على

Twitter (https://twitter.com/UNICEFmena)   Facebook (https://www.facebook.com/UNICEFmena?_rdc=1&_rdr)  
 Instagram (https://www.instagram.com/unicef_mena/)   LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/unicef-

(mena/)   Youtube (https://www.youtube.com/user/unicefmena

 

جديد: انضم إلى مجموعة الواتس آب التابعة لليونيسف - الشرق األوسط وشمال أفريقيا، واحصل تباعًا على
آخر األخبار. أرسل لنا رسالة على الرقم التالي وسوف نضيفك إلى قائمتنا: ٩٦٢٧٩٠٠٨٢٥٣١+

 

فات األخرى لمساعدتنا على منحك التجربة األفضل على موقعنا. يمكنك معرفة المزيد نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط وغيرها من المعرِّ
فات األخرى، وكيفية تغيير إعداداتك، بقراءة سياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ
فات بنا. وباستمرارك في استخدام موقعنا دون تغيير إعداداتك، فإنك توافق على السماح لنا باستخدام ملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

فات، فيمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك. األخرى. إذا كنت تفضل أن نحصر استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%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/mena/ar/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://www.unicef.org/mena/ar/%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://www.unicef.org/mena/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
mailto:lelkurd@unicef.org
https://www.unicef.org/
https://twitter.com/UNICEFmena
https://www.facebook.com/UNICEFmena?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/unicef_mena/
https://www.linkedin.com/company/unicef-mena/
https://www.youtube.com/user/unicefmena


mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-/) الشرق األوسط وشمال أفريقيا
%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

mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-/) الشرق األوسط وشمال أفريقيا
%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

استكشف المزيد عن اليونيسف

11 آذار / مارس 2020

كوفيد-19: االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية يصدرون توجيهات لحماية األطفال
ودعم عمليات المدارس اآلمنة

mena/ar/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-/)
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-
%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/%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

خبر صحفي

زر الصفحة

09 آذار / مارس 2020

صادر عن شارلوت بيتري جورنيتزكا، نائب المدير التنفيذي للشراكات في اليونيسف، حول المعلومات الخاطئة عن الفيروس التاجّي (كو�يد
19 - كورونا)

بيان

فات األخرى لمساعدتنا على منحك التجربة األفضل على موقعنا. يمكنك معرفة المزيد نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط وغيرها من المعرِّ
فات األخرى، وكيفية تغيير إعداداتك، بقراءة سياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ
فات بنا. وباستمرارك في استخدام موقعنا دون تغيير إعداداتك، فإنك توافق على السماح لنا باستخدام ملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

فات، فيمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك. األخرى. إذا كنت تفضل أن نحصر استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

https://www.unicef.org/mena/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
https://www.unicef.org/mena/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/mena/ar/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/%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/mena/ar/-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%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


mena/ar/-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A-/)
%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%83%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%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

إقرأ اآلن

07 آذار / مارس 2020

يجب أن يستمر ضّخ شريان الحياة ألطفال سوريا

mena/ar/%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-/)
%D8%B6%D8%AE%D9%91-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%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

خبر صحفي

زر الصفحة

05 آذار / مارس 2020

مدراء اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي ينهيان زيارة مشتركة إلى سوريا، لإلطالع على أثر النزاع على األطفال والعائالت

mena/ar/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-/)
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-

%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-
%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-
%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-

خبر صحفي

زر الصفحة

فات األخرى لمساعدتنا على منحك التجربة األفضل على موقعنا. يمكنك معرفة المزيد نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط وغيرها من المعرِّ
فات األخرى، وكيفية تغيير إعداداتك، بقراءة سياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ
فات بنا. وباستمرارك في استخدام موقعنا دون تغيير إعداداتك، فإنك توافق على السماح لنا باستخدام ملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

فات، فيمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك. األخرى. إذا كنت تفضل أن نحصر استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

https://www.unicef.org/mena/ar/-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%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/mena/ar/%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%91-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%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/mena/ar/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89/%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


%D8%B9%D9%84%D9%89/%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

mena/ar/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-/) مجاالت التركيز
(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2

mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-/) األبحاث والتقارير
(%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1

(mena/ar/stories/) قصص من المنطقة
mena/ar/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-/) بادر بالمساعدة

(%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
(mena/ar/press-centre/) المركز اإلعالمي

(https://www.unicef.org/mena/ar) الصفحة الرئيسية

(mena/ar/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84/) أين نعمل
(/https://www.unicef.org/about/employ) التوظيف

(mena/ar/%D8%B9%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81/) عن يونيسف

(/http://childrenofsyria.info) أطفال سوريا
(http://eutf-unicef.org) الصندوق االستئماني مدد

(/http://nolostgeneration.org) ال لضياع جيل
(http://oosci-mena.org) مبادرة األطفال خارج المدرسة

(http://www.voicesofyouth.org/ar) أصوات الشباب

روابط ذات عالقة

(mena/ar/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7/) اتصل بنا (https://www.unicef.org/about/legal.html) الشؤون القانونية



(/(https://www.youtube.com/user/unicefmena 


((https://twitter.com/UNICEFmena 


(/(https://www.instagram.com/unicef_mena 


(/(https://www.facebook.com/UNICEFmena

(HTTPS://DONATE.UNICEF.ORG/DONATE/NOW) كن من المتبرعين

فات األخرى لمساعدتنا على منحك التجربة األفضل على موقعنا. يمكنك معرفة المزيد نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط وغيرها من المعرِّ
فات األخرى، وكيفية تغيير إعداداتك، بقراءة سياسة ملفات تعريف االرتباط الخاصة حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ
فات بنا. وباستمرارك في استخدام موقعنا دون تغيير إعداداتك، فإنك توافق على السماح لنا باستخدام ملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

فات، فيمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك. األخرى. إذا كنت تفضل أن نحصر استخدامنا لملفات تعريف االرتباط والمعرِّ

https://www.unicef.org/mena/ar/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89/%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/mena/ar/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/mena/ar/stories
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.unicef.org/mena/ar/press-centre
https://www.unicef.org/mena/ar
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unicef.org/about/employ/
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%B9%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81
http://childrenofsyria.info/
http://eutf-unicef.org/
http://nolostgeneration.org/
http://oosci-mena.org/
http://www.voicesofyouth.org/ar
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/about/legal.html
https://www.youtube.com/user/unicefmena/
https://twitter.com/UNICEFmena
https://www.instagram.com/unicef_mena/
https://www.facebook.com/UNICEFmena/
https://donate.unicef.org/donate/now

