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االنتهــاكات الجســيمة التــي تعــّرض لها األطفال في ســوريا
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األطفــال المحتاجون4

في دول الجوار في داخل سوريا 

52.5 مـلـيـون 
طـفـل 

مـلـيـون 
طـفـل 

6

7.5

4.8 1

ُولــدوا منذ بدايــة الحرب في 
٢٠11 ســوريا في العام 

 مـلـيـون
طـفـل2

 مـلـيـون 
طـفـل3

قرابة 

أكثر من 

في دول الجوار في داخل سوريا 

مـلـيـون 
طـفـل 

مـلـيـون  
طـفـل 

األطفــال الذين ولــدوا في الحرب



4

األطفال 
الالجئون7

في الدول المجاورة

مـلـيـون  2.6
طـفـل 

الـنـزوح
داخل سوريا

1.2م 2.5م2.5م2.6م2.3م1.9م232,000

2013
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2012

2012

األطفال الذين 
نزحوا في داخل 

سوريا5
2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2019

2019

2018

2018

3 م 2.6 م2.6 م2.8 م2.4 م2.8 م3.5 م1.2م

 فــي شــمال غرب ســوريا، نــزح ما معّدلــه 6,000 طفــل يومًيا منذ
1 كانــون األول/ديســمبر ٢٠19، ممــا جعــل إجمالــي عدد األطفــال النازحين   

 575,000 فــي المنطقــة يصل إلى

دول شامل أفريقيا 
أكرث من  30,000

ُســجلوا كالجئين مـلـيـون طـفـل 2.5

يعيشــون في دول الجوار6
من ُمجمل %83 

الالجئني السوريني 

2.3م

لغايــة نهاية عام 2019، نزح

3.6 مليون

تقريًبا  130,000

أكرث من  900,000

أكرث من  650,000

تقريًبا  250,000

تركيا 

مرص 

لبنان 

األردن 

العراق 
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التدابيــر القصــوى المتخــذة من أجل البقاء علــى قيد الحياة
الزواج المبكر، عمالة األطفال، وتجنيد األطفال للقتال

 داخل ســوريا يقولون إن 

 عاملــة األطفال
تُشــكل مصــدًرا للقلق8

 يعتبــرون حســب التقارير أن

األطفال  زواج 
يشــكّل مصــدًرا للقلق9

مــن المجتمــع المحليمــن المجتمــع المحلي

%84

ســجلت أعلى 
مســتويات من 

1٠ فــي ســوريا في الرقــة ودير الزور

عاملة األطفال 

 %70

اعُتبــرَن الفئة 
األكثــر تأثراً من

الفتيــات الصغيرات

زواج األطفال11

حوالي 

ارتفعت أسعـــار المواد األساســية 

1٢ ــدء الحرب منذ ب
20 ضـعـفـــاً 
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لتعليم ا

داخل سوريا

الوضع في دول الجوار17

2

طفل سوري 
الجئ 

)أي أكثــر مــن ثلث أطفال 
ســوريا الذين في عمر 

الدراسة(13

2 من كل 5 مدارس

أكثر من 

 موظف من العالمين
 في سلك التعليم 

تركوا العمل، بما فيهم 
المعلمين16

180,000

غيــر ُملتحق بالمدارس18

أفادوا بــأن عمالة األطفال 
تمنــع أو تقلــل من ذهاب 

األطفال إلى المدرســة15

تقريًبا نصف الناس

800,000

ال يمكن اســتخدامها إما ألنها 
تعّرضــت للدمار أو الضرر أو ألنها 
تؤوي عائالت نازحة أو تُســتخدم 

ألغراض عسكرية14

مـلـيـون  
طـفـل 

2.8
غيــر ُملتحقين بالمدارس

مـلـيـون  
طـفـل 
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الوضع في دول الِجوار

طفل 
دون ســن الخمس 

ســنوات يعانون من 
ســوء التغذية الحاد٢1

1 من كل  3
نساء حوامل ومرضعات 

20,000
حوالي 

الصحــة والتغذية

داخل سوريا

3/2
أكثر من 

األطفــال الذيــن يعانون من إعاقات جســدية أو 
عقليــة يحتاجــون إلــى خدمــات متخصصة وهي 

غيــر متوفرة فــي منطقتهم19

%50
ُمجمل   من 

مرافــق الرعاية 
الصحيــة غيــر صالحة 

للعمــل إمــا جزئًيا أو 
٢٠ ا ُكلّيً

فــي شــمال غرب ســوريا يعانين من اإلصابــة بفقر الدم٢٢

ــات الحصول على  تحدي

الصحية  منالرعاية   يعانون 

انعدام    
األمن الغذايئ٢4

يواجه أكثر من نصف العائالت التي لجأت 
إلى العراق و11% من التي لجأت إلى لبنان 

أكثر من ثلث العائالت الالجئة في 
لبنان وحوالي 80% من أفراد العائالت 

الالجئة في األردن 

 بســبب التكلفة أو بُعد 
المســافة أو عــدم توّفر الخدمات٢3
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خالد، 3 أعوام، يتلقى لقاح فموي ضد شلل األطفال يف مدينة حلب، ضمن حملة تستمر ملدة خمسة أيام يف مختلف أنحاء سوريا.
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تلقيح أكثر من 3.3 مليون طفل ضد شلل األطفال في سوريا. 	

تلقى حوالي 750  ألف طفل التلقيح ايضًا من خالل حمالت التلقيح الروتينية ضد  	
الحصبة، في سوريا و في دول الجوار.

حصل أكثر من مليون طفل على الدعم النفسي واالجتماعي، في سوريا و في دول  	
الجوار.

حصل حوالي 3 ماليين طفل على التعليم الرسمي وغير الرسمي، في سوريا و في  	
دول الجوار.

حصل أكثر من 5،3 مليون شخص في سوريا واألردن ولبنان والعراق على مياه  	
صالحة للشرب من خالل تحسينات على أنظمة إمدادات المياه.

 حصل حوالي 2 مليون شخص على المياه وخدمات ومرافق الصرف الصحي  	
والنظافة في سوريا و دول الجوار.

ما تلّقته اليونيسف حتى هذا اليوم هو 40 في المائة فقط من إجمالي 
احتياجات التمويل لعام 2020

 لكي تواصل اليونيسف استجابتها الحتياجات األطفال وعائالتهم داخل سوريا 
و في دول الجوار فإنها تحتاج وبشكل عاجل إلى مبلغ 682 مليون دوالر أمريكي.

استجابة اليونيسف في العام 2019

تمويل اليونيسف
المناشدة٢6 : 

ابرز ما ورد٢5:

)بالدوالر األمريكي(

2020

1,1

2019

1,1

2018

1,2

2017

1,3

2016

1,1

2015

903

2014

770

2013

470

2012

120

بالملياراتبالملياراتبالماليينبالماليين
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تقريــر املمثــل الخــاص لألمــني العــام املعنــي . 1
 2018 ســوريا،  يف  املســلح  والنــزاع  باألطفــال 

2019 املتحــدة،  األمــم  وبيانــات 

مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانيّة التابــع لألمــم . 2
املتحــدة، 2020

الخطــة اإلقليميــة لالجئــني وتعزيــز القــدرة عــى . 3
مواجهــة األزمــات، 2019

التابــع . 4 اإلنســانيّة  الشــؤون  تنســيق  مكتــب 
ــر الوضــع االنســاين  لألمــم املتحــدة، 2019 وتقري

لليونيســف يف ســوريا، نهايــة العــام، 2019

اليونيسف. 5

املتّحــدة . 6 لألمــم  الســامية  املفّوضيّــة  بيانــات 
لشــؤون الاّلجئــني بــدًءا مــن 2020 مــؤرشات 

2018 عــام  عامليــة 

اليونيسف. 7

مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانيّة التابــع لألمــم . 8
املتحــدة، 2020

نفس املصدر. 9

نفس املصدر. 10

نفس املصدر. 11

احاطــة املديــرة التنفيذيــة لليونيســف إىل مجلــس . 12
األمــن حــول وضــع األطفــال يف ســوريا، 2020

ال لضيــاع جيــل، االســتثامر يف املســتقبل، والحامية . 13
والتعليــم لــكل األطفــال واليافعــني الســوريني. 
الكتيبــات الصــادرة عــن مؤمتــر بروكســل الثالــث، 

2019

التابــع . 14 اإلنســانيّة  الشــؤون  تنســيق  مكتــب 
ــر الوضــع االنســاين  لألمــم املتحــدة، 2019 وتقري

لليونيســف يف ســوريا، نهايــة العــام، 2019

ــل يف . 15 ــة الطف ــات حامي ــن احتياج ــة ع ــة عام ملح
ســوريا، اليونيســف، 2018

التابــع . 16 اإلنســانيّة  الشــؤون  تنســيق  مكتــب 
ــر الوضــع االنســاين  لألمــم املتحــدة، 2019 وتقري

لليونيســف يف ســوريا، نهايــة العــام، 2019

التعليــم يف . 17 ال لضيــاع جيــل، اســتجابة ألزمــة 
2017 ســوريا، 

الخطــة اإلقليميــة لالجئــني وتعزيــز القــدرة عــى . 18
ــة األزمــات 2021-2020 مواجه

التابــع . 19 اإلنســانيّة  الشــؤون  تنســيق  مكتــب 
ــر الوضــع االنســاين  لألمــم املتحــدة، 2019 وتقري

لليونيســف يف ســوريا، نهايــة العــام، 2019

نفس املصدر. 20

القــدرة . 21 وتعزيــز  لالجئــني  اإلقليميــة  الخطــة 
نظــرة   :2021-2020 األزمــات  مواجهــة  عــى 

إقليميــة إســراتيجية 

العــامل، . 22 اليونيســف تقريــر وضــع األطفــال يف 
2019  ،)SOWC(

الخطــة اإلقليميــة لالجئــني وتعزيــز القــدرة عــى . 23
مواجهــة األزمــات 2018-2019. ملحــة اســراتيجية 

إقليميــة

القــدرة . 24 وتعزيــز  لالجئــني  اإلقليميــة  الخطــة 
نظــرة   .2020-2019 األزمــات  مواجهــة  عــى 

إقليميــة اســراتيجية 

اليونيســف – األزمــة الســورية كانــون الثاين/ينايــر . 25
– كانــون األول/ديســمرب 2019، نتيجــة الحالــة 
ــوريا  ــانية يف س ــة اإلنس ــة الحال ــانية. ونتيج اإلنس

ــة عــام 2019. لنهاي

اليونيسف. 26

المراجع
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صورة الغالف: 

أمٌّ نازحة ومعها طفلتها، يف حلب.

www.facebook.com/UNICEFmena

www.twitter.com/UNICEFmena

www.instagram.com/unicefmena

https://www.linkedin.com/company/unicef-mena

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

منظمة األمم املتحدة للطفولة

املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا

15 شارع عبد القادر العابد

ص.ب. 1551

عامن 11821 األردن 

www.unicef.org/mena

menaro_Info@unicef.org

+962 هاتف: 2400- 550-

 جولييت توما | املديرة اإلقليمية لإلعالم

 مكتب اليونيسف اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

jtouma@unicef.org :هاتف:                                  | بريد إلكروين

لينا الكرد | مسؤولة اإلعالم

مكتب اليونيسف اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

lelkurd@unicef.org :هاتف:                                 | بريد إلكروين

للمزيد من املعلومات

+962 79 109 6644

+96279 867 4628 
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