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املحتاجون من السكان

 3 11.7 مليــون

يبلــغ العــدد الــكّل لألطفــال الســوريني املحتاجــني داخل ســوريا ويف دور الجــوار: 8 ماليني طفل 2

عدد النازحني

7 6.2 مليــون 

املحتاجون من األطفال

4 5 مليــون

عدد األطفال النازحني

8 2.6 مليــون 

حقائق عامة1 

داخل سوريا

يف الدول املضيفة لالجئني

العدد التقريبي لألشخاص يف املناطق التي 
يصعب الوصول إليها

5 1.1 مليــون 

عدد األطفال يف املناطق التي 
يصعب الوصول إليها 

6  360,000

العدد الكّل لالجئني املسجلني خارج سوريا

9 5.7 مليــون  تقريبــاُ 
العدد الكّل لألطفال الالجئني املسجلني خارج سوريا

10 2.5 مليون  أكــر مــن 



حامية الطفل 11

داخل سوريا:

يف الدول 
املضيفة لالجئني:

يف الــدول املضيفــة لالجئــني: - هنــاك مــا يقــرب مــن 10 آالف الجــئ ســوري مــن األطفــال غــر املصحوبــني أو املنفصلــني  ‹
عــن ذويهــم، مــام يجعــل هــؤالء األطفــال يف وضــع هــّش وعرضــة لالســتغالل بطــرق مختلفــة مــن بينهــا عاملــة األطفــال، 

لعــدم وجــود وثائــق قانونيــة12.

تعــرّض 1.106 طفــل للقتــل بحســب األرقــام التــي تحققــت منهــا األمــم املتحــدة- وهــو الرقــم األعــى عــى اإلطــالق  ‹
لعــدد القتــى مــن األطفــال يف عــام واحــد منــذ بدايــة الحــرب.

تعرّض 748 طفالً لإلصابة. ‹

جّند 806 طفل يف القتال. ‹

التعليم

داخل سوريا:

يف الدول 
املضيفة لالجئني:

 أضــاف تدفــق الالجئــني مــن ســوريا إىل الخــارج ضغطًــا كبــراً عــى الخدمــات التــي تقــّدم يف دول الجــوار، مــام جعــل  ‹
املجتمعــات املضيفــة والالجئــني الســوريني يواجهــون تحّديــات صعبــة مــن أجــل الحصــول عــى الخدمــات األساســية، 

ومــن ضمنهــا التعليــم. 

ال يزال أكرث من 800 ألف طفل خارج املدرسة. 18 ‹

مــا نســبته 38% مــن األطفــال الســوريني املوجوديــن يف األردن والذيــن تــراوح أعامرهــم بــني 15 و17 ســنة غــر ملتحقــني  ‹
باملــدارس، ويُرجــع ســبب التــرب أو عــدم التســجيل يف املدرســة إىل بُعــد املســافة، والتكلفــة، واالكتظــاظ، والتعــرض 

لظاهــرة التنّمــر. 19

يتلقى تسعة من أصل كل عرشة أطفال يعيشون كالجئني التعليم يف إطار املدارس الرسمية. 20 ‹

ــم األعــى عــى  ‹ ــم - وهــو الرق ــق التعلي ــاَ عــى مراف ــم املتحــدة مــن حصــول 142 هجوم ــام 2018، تحققــت األم يف ع
ــة الحــرب. 13 ــذ بداي ــات من اإلطــالق للهجوم

تعرّض ما يقدر بنحو 40% من البنية التحتية للمدارس يف سوريا للرضر أو للدمار أثناء الحرب.14  ‹

أكــرث مــن 2 مليــون طفــل – أي أكــرث مــن ثلــث األطفــال الســوريني – هــم خــارج املدرســة15 ، ويوجــد 1.3 مليــون طفــل  ‹
معرضــون لخطــر التــرب. 16

يحتاج واحد من بني مثانية أطفال يف كل صف درايس إىل دعم نفيس واجتامعي مختّص، لتحقيق التعلّم الفعال.17 ‹

الفقر

داخل سوريا:

يعيــش أكــرث مــن 90 يف املائــة مــن الالجئــني الســوريني ضمــن املجتمعــات املضيفــة ويواجهــون ظروفــاً صعبــة. وقــد  ‹
دفعــت هــذه الظــروف األطفــال إىل اتخــاذ تدابــر قصــوى للبقــاء عــى قيــد الحيــاة، ومــن ضمنهــا التــّرب مــن املدرســة 

مــن أجــل العمــل، أو الــزواج. 22  

نسبة الالجئني )املوجودين خارج املخيامت( الذين يعانون من الفقر23: ‹
األردن: 80%  لبنان: 71%  تركيا: 64%  العراق: %37

يعيــش أكــرث مــن 83% مــن الســوريني تحــت خــط الفقــر 21، مــام يدفــع باألطفــال إىل اتخــاذ تدابــر قصــوى للبقــاء عــى  ‹
قيــد الحيــاة – مثــل التوجــه إىل عاملــة األطفــال، وزواج األطفــال، والتجنيــد للقتــال – وذلــك ملســاعدة أفــراد عائالتهــم 

يف الحصــول عــاّم يســد الرمــق

يف الدول 
املضيفة لالجئني:

الصحة

يف عــام 2018، تحّققــت األمــم املتحــدة مــن حصــول 120 هجومــاً عــى املرافــق الصحيــة والطواقــم العاملــة فيهــا - وهــو  ‹داخل سوريا:
أعــى رقــم يســجل عــى اإلطــالق يف عــام واحــد، منــذ بدايــة الحــرب.  24

نصف املرافق الصحية فقط صالحة للعمل. 25 ‹

انخفضــت نســبة الحاصلــني عــى اللقاحــات الروتينيــة عــى مســتوى الدولــة مــن 80% يف عــام 2010، إىل أقــل مــن %50  ‹
يف عــام 2017، مــام أدى إىل انتشــار العديــد مــن األمــراض. 26

يحتــاج أكــرث مــن ثلثــي األطفــال ذوي اإلعاقــات الجســدية أو العقليــة إىل خدمــات صحيّــة متخصصــة، وهــي غــر متوفــرة  ‹
يف مناطــق تواجدهــم. 27



ــة املالمئــة، مبــا يف  ‹ يف األردن، ال يحصــل 45% مــن األطفــال الســوريني دون ســن الخمــس ســنوات عــى الخدمــات الصحيّ
ذلــك اللقاحــات ودعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة. 28

ــة  ‹ ــة الصحيّ ــات يف الحصــول عــى الرعاي ــان، يواجهــون تحدي ــراد العائــالت يف العــراق، و11 %منهــم يف لبن 56 % مــن أف
ــات. 29 ــر الخدم ــد املســافة أو عــدم توف ــة أو بُع ــدة بســبب التكلف الجي

يف الدول 
املضيفة لالجئني:

استجابة اليونيسف39

داخل سوريا:

التعليم

الصحة

التغذية

املياه والرصف 

الصحي والنظافة

حامية الطفل

تــّم تســجيل أكــرث مــن 1.9 مليون طفــل يف إطار التعليم الرســمي،  ‹
وأكــرث مــن 413 ألــف طفــل يف إطــار التعليم غر الرســمي.     

تــّم تلقيــح حــوايل 3.5 مليــون طفــل مبضــادات شــلل األطفــال،  ‹
ــح  ــات التلقي ــى خدم ــل ع ــف طف ــن 390 أل ــرث م ــل أك وحص

ــة. الروتيني

ــل  ‹ ــني طف ــا ب ــة م ــوء تغذي ــة س ــون حال ــص 1.3 ملي ــّم فح ت
ــن  ــل م ــن 6800 طف ــرث م ــج أك ــل ومرضــع. وعول ــرأة حام وام

ــاد. ــة الح ــوء التغذي ــاالت س ح

تــم تطويــر ايصــال امليــاه اآلمنــة ألكــرث مــن 4.6 مليــون شــخص،  ‹
وحصــل أكــرث مــن 1.5 مليــون شــخص عــى امليــاه وعــى مرافــق 

وخدمــات الــرصف الصحــي والنظافــة املخصصــة للطــوارئ. 

ــف شــخص مــن الحصــول عــى  ‹ ــا يقــرب مــن 377 أل ــن م متّك
األبويــة  الرعايــة  وخدمــات  واالجتامعــي  النفــيس  الدعــم 
اإليجابيــة، وتلقــى أكــرث مــن 1.6 مليــون شــخص التوعيــة مــن 

ــام. ــر األلغ مخاط

من كانون الثاين/يناير حتى كانون األول/ديسمرب 2018   

التغذية

داخل سوريا:

تظهــر عــى أكــرث مــن 30 % مــن أفــراد عائــالت الالجئــني يف لبنــان، ونحــو 80 % مــن أفــراد عائــالت الالجئــني يف األردن،  ‹
بعــض مالمــح انعــدام األمــن الغــذايئ.  33

ارتفعت نسبة حاالت سوء التغذية الحاد بني الحوامل أو املرضعات إىل أكرث من الضعف يف العام 2018. 30 ‹

يعاين 19.263 طفالً دون سن الخمس سنوات من سوء التغذية الحاد والشديد. 31 ‹

يعــاين 6.5 مليــون شــخص مــن انعــدام األمــن الغــذايئ، مــام يدفــع بأطفــال ال تتجــاوز أعامرهــم الثالثــة أعــوام إىل العمــل،  ‹
أو التســّول، بحثــاً عــاّم يســّد رمــق العائلــة. 32

املياه والرصف الصحي

داخل سوريا:

يف لبنــان، بإمــكان غالبيــة العائــالت الحصــول املطــّور عــى امليــاه والصالحــة لالســتعامل، لكــن تصــل نســبة مصــادر امليــاه  ‹
امللوثــة إىل النصــف تقريبــاً. 37

يف تركيا، أفاد أكرث من ربع الذين أُجريت معهم مقابالت، بأن َمآِوي اللجوء تفتقر إىل مرافق النظافة. 38 ‹

يعتمــد أفــراد العائــالت التــي شــملتها الدراســة عــى ميــاه أو عــى مصــادر ميــاه غــر آمنــة، وذلــك لتلبيــة احتياجاتهــم  ‹
اليوميــة مــن امليــاه. 34

تنفق العائالت التي تعيش يف التجمعات السكانية العشوائية لالجئني أكرث من نصف دخلها عى املياه. 35 ‹

مــا ال يقــل عــن 70 % مــن ميــاه الــرصف الصحــي ال تتــم معالجتهــا، ومــا ال يقــل عــن نصــف شــبكات الــرصف الصحــي ال  ‹
تعمــل بتاتــاً، مــام يعــرّض األطفــال إىل مخاطــر صحيّــة هائلــة. 36

يف الدول 
املضيفة لالجئني:

يف الدول 
املضيفة لالجئني:

ــم )ضمــن  حصــل أكــرث مــن 3.7 مليــون طفــل عــى فرصــة التعل
ــم غــر الرســمي(. ــم الرســمي والتعلي التعلي

ــال،  ــلل األطف ــادات ش ــل مبض ــون طف ــوايل 26 ملي ــح ح ــّم تلقي ت
وحصــل أكــرث مــن 2.4 مليــون طفــل عــى لقاحــات مضــادة 

للحصبــة وعــى اللقاحــات الروتينيــة.

تــم عــالج أكــرث مــن 531 ألــف طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد، 
وتلقــى أكــرث مــن 3.9 مليــون مــن أوليــاء األمــور إرشــادات حــول 

أســاليب التغذيــة الصحيحــة لألطفــال الصغــار والرضــع.

تــم تطويــر ايصــال امليــاه اآلمنــة ألكــرث مــن 10 ماليــني شــخص، كــام 
طــّورت وســائل حصــول أكــرث مــن 3.5 مليــون شــخص عــى مرافق/ 

خدمــات الــرصف الصحــي. 

ــن مــا يقــرب مــن 2.3 مليــون شــخص وطفــل مــن الحصــول  متّك
عــى حاميــة منتظمــة ومســتدامة لألطفــال، وعــى الدعــم النفــيس 

واالجتامعــي، كــام عــى خدمــات الرعايــة األبويــة اإليجابيــة.

يف الدول املضيفة لالجئني:



هوامش
مكتب التنسيق للشؤون اإلنسانيّة التابع لألمم املتحدة )OCHA(، نظرة عاّمة عى . 1

.2019 )HNO( االحتياجات اإلنسانيّة يف سوريا

مكتب التنسيق للشؤون اإلنسانيّة التابع لألمم املتحدة، نظرة عاّمة عى االحتياجات اإلنسانيّة . 2
يف سوريا 2019 ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( )UNICEF(، وتقرير حول 

الوضع اإلنساين يف سوريا، كانون األول/ ديسمرب 2018. 

مكتب التنسيق للشؤون اإلنسانيّة التابع لألمم املتحدة )OCHA(، نظرة عاّمة عى . 3
.2019 )HNO( االحتياجات اإلنسانيّة يف سوريا

مكتب التنسيق للشؤون اإلنسانيّة التابع لألمم املتحدة )OCHA(، نظرة عاّمة عى . 4
.2019 )HNO( االحتياجات اإلنسانيّة يف سوريا

مكتب التنسيق للشؤون اإلنسانيّة التابع لألمم املتحدة )OCHA(، نظرة عاّمة عى . 5
2019 )HNO( االحتياجات اإلنسانيّة يف سوريا

مكتب التنسيق للشؤون اإلنسانيّة التابع لألمم املتحدة )OCHA(، نظرة عاّمة عى . 6
2019 )HNO( االحتياجات اإلنسانيّة يف سوريا

مكتب التنسيق للشؤون اإلنسانيّة التابع لألمم املتحدة )OCHA(، نظرة عاّمة عى . 7
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