
إجاميل عدد األطفال يف املنطقة: أكرث من 191.2 مليون  طفل1

حقائــق ســريعة
العمــل اإلنســاني مــن أجــل األطفــال للعام 2٠2٣
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا

2022 ألول/ديســمرب  ا نـــون  كا

 األطفال املحتاجون:
52.7 مليون طفل

 مجموع النازحني من األطفال:
 أكرث من 6.4 ماليني طفل2

 مجموع الالجئني من األطفال:
 6.4 مليون  طفل3

األمم املتحدة ، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، شعبة السكان )2022(.  التوقعات السكانية يف العامل 2022، اصدار شبكة اإلنرتنت. 	
 تقرير IDMC العاملي حول النزوح الداخيل 	202. 2
 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وكالة الالجئيني الفلسطينيني األونروا. 	
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ع لقطــا ا حســب  ليــة  لما ا ت  لمتطلبــا ا تفصيــل 

املتطلبات املالية بالدوالر األمرييك لسنة 2023 القطاع

 الصحة والتغذية                                                                                        00	,	746,29 

التعليم                                                                              766,507,		7 

املياه والرصف الصحي والنظافة  5	427,089,4 

الحامية االجتامعية والتحويالت النقدية                                                        2,765,602		 

حامية الطفل، الحامية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي أثناء                         	82,57	,	25 

األزمات ومن االستغالل واالعتداء الجنسيني                                                           

اليافعون/ الشباب 68,527,456 

 6,840,000 التنسيق بني املنظامت   

آلّية االستجابة الرسيعة 5,950,000 

	4,	72,884 قدرات املكتب االقليمي االستعداد واالستجابة للطوارئ

20,002,285 أُْخرى4

= 2.6 مليار دوالر أمرييك إجاميل متطلبات التمويل                                                                 

تطلق اليونيسف نداًء للحصول عىل

 2,6 مليار دوالر أمرييك

 لالستجابة لألزمات اإلنسانية املستمرة واحتياجات 
األطفال اإلنسانية يف املنطقة.

 من أصل مناشدة لـ
  2.3 مليار دوالر أمرييك،

استلمت اليونيسف يف العام 
املايض النصف فقط.

يــل لتمو ا ت  متطلبــا
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4.       برنامج الالجئني الفلسطينيني يف لبنان وتقييم الربامج



ليــة لما ا ت  لمتطلبــا ا  تفصيــل 
5 ــد لبل ا ــب  حس

المتطلب المالي  عدد األطفال
المحتاجين البلد

	6،	78،550 	,	28,800 مصر )الالجئون السوريون(

77،578،072 	,		2,800 العراق

	4،67	،782 292,	76 العراق )الالجئون السوريون(

	6	،	50،000 	,45	,275 األردن )الالجئون السوريون(

	5	.097.950 700,000 لبنان

527،504،	82 997,000 لبنان )الالجئون السوريون(

28،576،	5	 	99,756 ليبيا

20،	28،	20 	,050,000 دولة فلسطين

584،600،000 8,500,000 السودان

	28،486،492 6,500,000 سوريا

	47.4	2.500 4,700,000 تركيا )الالجئون السوريون(6

484.400.000 	2,900,000 اليمن

51,749,488 ـــ احتياجات المكتب االقليمي7

2.6 مليار دوالر أمريكي 52,700,680 المجموع

االستجابة ألزمة الالجئني األفغان يف إيران ليست جزًءا من هذا النداء، فهي مدرجة يف النداء اإلقليمي ملكتبنا يف جنوب آسيا. تستضيف إيران حوايل 6.	 مليون أفغاين، مبا يف ذلك أكرث من مليون وصلوا منذ   .5
عام 	202. ويشكل األطفال حوايل 40 يف املئة من القادمني الجدد.

يف حني أن تركيا ليست جزًءا من منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، فإن النداء يشمل استجابة الالجئني السوريني هناك.  .6
يشمل النداء متطلبات متويل املكتب اإلقليمي لالستجابة والتأهب لحاالت الطوارئ، ومتطلبات االستجابة يف البلدان التي ليس لديها نداء مستقل بشأن العمل اإلنساين من أجل األطفال.   .7



2 ٠ 2 ٣ م  عــا فــي  نيســف  ليو ا ف  ا هــد أ

إرشاك 17.8 مليون شخص يف عملية 
تغيري السلوك وتزويدهم بالرسائل حول 

كيفية الحصول عىل الخدمات.

تزويد أكرث من 278 ألف عائلة 
بتحويالت نقدية إنسانية من خالل 

قطاعات متعددة

تلقيح أكرث من 3 مليون طفل ضد

الحصبة، وأكرث من 4,8 مليون طفل 
ضد

شلل األطفال

أكرث من 2.3 مليون طفل ومقدمي 
الرعاية حصلوا عىل دعم الصحة 

والنفسية االجتامعية.

حصول أكرث من 17.8 مليون شخص

عىل مياه صالحة للرشب والطهي

والنظافة الشخصية.

حصول أكرث من 6.3 مليون طفل عىل

التعليم الرسمي وغري الرسمي.

للمزيــد من المعلومات:

Tel: +962-79-936-5212  |   Email: soweis@unicef.org  |  ســليم عويس  |  مســؤول إعالم في مكتب اليونيســف اإلقليمي

www.twitter.com/UNICEFmena www.facebook.com/UNICEFmena

تابعوا اليونيســف على

www.instagram.com/unicefmena

https://www.linkedin.com/company/unicef-menahttps://www.youtube.com/user/unicefmena

منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيســف(  |  المكتب اإلقليمي للشــرق األوســط وشــمال أفريقيا
15 شــارع عبد القادر العابد  |  ص.ب: 1551  |  عمان 11821 األردن

Tel: +962-79-756-4604 |  Email: mhawari@unicef.org  |  محمد حواري  |  مســؤول إعالم في مكتب اليونيســف اإلقليمي

 استجابة اليونيسف في العام 2022

شــراء وتوزيــع حوالــي 4.9 مليون جرعة مــن اللقاحات الروتينية ضد الحصبة والكزاز، شــلل األطفال والدفتيريا والتهاب ‹	
الكبــد B والفيروس العجلي.

دعــم حوالــي 2.8 مليون طفل للحصول على تعليم رســمي وغير رســمي وتقديم 1.2مليون طفل بمواد ‹	
تعليمية.

تم الوصول إلى حوالي 1.4 مليون أســرة ذات أغراض إنســانية متعددة ومن خالل األنظمة الحكومية القائمة.‹	

تــم الوصــول إلــى أكثر من 780 ألف طفــل ومقدم رعاية من ذوي الصحة العقلية والنفســية االجتماعية وخدمات ‹	
الدعم.

تــم الوصــول إلــى أكثر من 338 ألف طفل مصاب بســوء التغذية الحاد الوخيــم )SAM( الذين تم إدخالهم للعالج.‹	

تــم الوصــول إلى حوالي 13.1 مليون شــخص بإمدادات المياه والصرف الصحــي والنظافة الصحية )WASH( والحصول ‹	
على المياه الصالحة للشــرب والطبخ والنظافة الشــخصية.


