
  

في املنطقة في سوريا

عدد األطفال امللقحني ضد احلصبة 

٣٦١٫٧٦٩

٧٥٫٢٠٠٨٧٫١٠٩

٢٠٢٫٤٥٩

٣٢٫٠٠٠٣٩٫٧٥٧

 عدد األطفال املسجلني في برامج تعليمية

 عدد احلاصلني على مياه الشرب ومياه االستعمال املنزلي

 عدد األطفال احلاصلني على الدعم النفسي واالجتماعي

۱٫۳ مليون
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آذار  ٢٠١٣ األزمة السورية – استجابة واحتياجات اليونيسف

عدد األطفال املتضررين
داخل سوريا

١,٨٤٠,٠٠٠

األطفال املتضررون

التمويل املطلوب لعام ٢٠١٣ (كانون ثاني إلى حزيران  ٢٠١٣)

استجابة اليونيسف حتى اليوم

سوريا: ٦٨٫٤ مليون دوالر

التعليم

املياه والصرف الصحي

حماية الطفل

إجمالي التمويل املستلم:

٢٧٫٢٤ مليون دوالر (٢١٪)

٦٨٫٤٤ 
مليون دوالر

الصحة والتغذية

املياه والصرف الصحي

حماية الطفل

التعليم

مواد غير غذائية
(لبنان)

١٢٧
مليون دوالر

 ٢٠٫٠٥مليون
دوالر

 ٨٫٨ مليون
دوالر

٢٢٫٥
مليون دوالر

١٥٫٨٨
مليون دوالر

٤٤٫٤٦
مليون دوالر

٦٫٢٩
مليون دوالر

١٫٧٢
مليون دوالر

 ٤٠٫٨٥مليون
دوالر

٢٦٫٦٧
مليون دوالر

عدد األطفال املتضررين خارج سوريا
(الالجئون املسجلون فقط)

٥٠٠,٠٠٠

الصحة والتغذية

املنطقة: ١٢٧٫٤ مليون دوالر

إجمالي التمويل املستلم:

١٤٫٩ مليون دوالر (٢٢٪)

٤ مليون
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أطفال يحتمون في قبو أحد املنازل في حلب شمال سوريا.
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املياه والصرف الصحي 
داخل سوريا 

الشرب  مياه  على  والمشردين  األطفال  تحصيل  ضمان 
النظيفة والمستلزمات وأطقم ومرافق النظافة الصحية في 

المجتمعات والمدارس األشد تضرراً.
المجتمعات  في  المائية  األنظمة  تأهيل  وإعادة  إصالح 

وتوفير المياه لها.

الفجوة التمويلية: ٦٧٪ احلاجة: ٢٢٫٥ مليون دوالر 

في املنطقة 

ذوي  فيهم  بمن  السوريين،  الالجئين  حصول  ضمان 
الشرب  مياه  من  يكفيهم  ما  على  الخاصة،  االحتياجات 

المأمونة وخدمات الصرف الصحي والمرافق الصحية
المياه  وخدمات  مرافق  على  الحصول  فرص  تحسين 

والصرف الصحي للمجتمعات المضيفة
لكال  الصحي  والصرف  المياه  مرافق  وإصالح  تركيب 
لألطفال  الصديقة  والمساحات  المدارس،  في  الجنسين 

واألماكن العامة في المخيم ولدى المجتمعات المضيفة
بالمياه  المرتبطة  والوفيات  األمراض  نسبة  تخفيض 
والصرف الصحي  من خالل حمالت الترويج الستعمال 

المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي

الفجوة التمويلية:٨١٪ احلاجة: ٤٤٫٤٦ مليون دوالر 

 

التعليم
داخل سوريا 

وتدريب  والثانوية  االبتدائية  المدراس  عمل  استئناف 
المعلمين

المتضررين  وخصوصاً  األطفال،  جميع  حصول  ضمان 
منهم والمشرين، على التعليم

 

الفجوة التمويلية: ٨٥٪ احلاجة: ٢٠٫٠٥ مليون دوالر 

في املنطقة 

الرسمي  التعليم  على  الالجئين  األطفال  حصول  ضمان 
والجيد واآلمن، والتأكد من أن األطفال الذين هم في سن ما 
قبل المدرسة واألطفال الذين يعانون من اإلعاقة يستفيدون 

من الخدمات التعليمية المتخصصة
وفقاً  الحاالت  وإدارة  الفعالة،  اإلحالة  آليات  توفر  ضمان 

لالحتياجات

الفجوة التمويلية: ٨٣٪ احلاجة: ٤٠٫٨٥ مليون دوالر 

 

الصحة والغذاء

داخل سوريا

األكثر  المناطق  في  واألمهات  األطفال  حصول 
واللوازم  األساسية  الصحية  الرعاية  على  تضرراً 

المناسب والتدريب 
والتطعيمات  األطفال  وشلل  الحصبة  األطفال ضد  تطعيم 

الروتينية
وبخاصة  العامة  الصحة  مراكز  خدمات  تقديم  استئناف 

لألمهات المرضعات واألطفال المشردين

الفجوة التمويلية: ٩٧٪ احلاجة: ١٥٫٨٨ مليون دوالر 

في املنطقة 

الصحية  الخدمات  الالجئين على  األطفال  ضمان حصول 
الجيدة في المراحل األولية والثانوية والثالثية

دمج التغذية ضمن أنشطة الرعاية الصحية األولية لتجنب 
بين األطفال  الغذائي األمثل  الوضع  التغذية وتعزيز  سوء 

دون سن الخامسة والنساء الالتي في سن اإلنجاب

الفجوة التمويلية: ٩٩٪ احلاجة: ٦٫٢٩ مليون دوالر 

أهم أنشطة االستجابة لعام ٢٠١٣

حماية الطفل
داخل سوريا 

تزويد األطفال والمراهقين بالدعم النفسي واالجتماعي من 
خالل المساحات الصديقة لألطفال والمراهقين

الرياضية  واأللعاب  الترفيهية  باألنشطة  األطفال  تزويد 
واألنشطة الثقافية والمهارات الحياتية

حملة التوعية بمخاطر األلغام األرضية والذخائر العنقودية 
والمخلفات المتفجرة واألسلحة الصغيرة والخفيفة

الفجوة التمويلية: ٧٣٪ احلاجة: ٨٫٨٢ مليون دوالر 

في املنطقة 

توفير مساحات آمنة وصديقة للطفل من أجل التعلم وعقد 
إمدادات  وتوزيع  واالجتماعية،  والنفسية  الثقافية  األنشطة 

ترفيهية لألطفال والشباب
الرياضية  األنشطة  لتنظيم  السوري  الشباب  تدريب 
ذوي  األطفال  فيهم  بمن  للجميع  الالمنهجية  والترفيهية 

االحتياجات الخاصة
والذخائر  األرضية،  األلغام  بمخاطر  التوعية  حملة 
العنقودية والمخلفات المتفجرة واألسلحة الصغيرة والخفيفة
الحتياجات  أفضل  استجابة  أجل  من  والتقييم  الرصد 

الطفل حماية 

الفجوة التمويلية: ٨٢٪   احلاجة: ٢٦٫٦٧ مليون دوالر 
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