
يعــة رس ئــق  حقا

األزمة 
السورية
2019 نوفمــر  لثــاين/  ا ترشيــن 

لســكان املحتاجــون مــن ا
 4 11.7 مليــون 

الكيل لســكان  ا عــدد 
3 19 مليــون 

 يبلــغ العــدد الــكيّل لألطفــال الســورين املحتاجــن داخل ســوريا ويف دول الجوار: أكرث مــن 7,٥ ماليني طفل:
5 مليــون طفــل داخــل ســوريا، 2.5 مليــون طفل يف دول الجوار 2

عــدد النازحن 
8 6.2 مليــون 

األطفال املحتاجــون مــن 
٥ ٥ ماليــني 

ــال النازحن  عدد األطف
9 2.6 مليــون 

1 ــق عامة حقائ

داخل ســوريا

لــدول املجاورة لســوريا يف ا

العــدد التقريبــي لألشــخاص يف املناطــق 
التــي يصعــب الوصــول إليها

6 1.1 مليــون 

 عــدد األطفــال يف املناطق 
التــي يصعــب الوصــول إليها 

7 ألف   360

العدد الكيّل لالجئن املســجلن يف دول الجوار

10 ٥.6 مليون كــرث مــن  أ

لــكيّل لألطفــال الالجئن  ا لعــدد  ا
املســجلن يف دول الجــوار

11 2.٥ مليــون تقريبــاً 

© UNICEF/UN0299648/Modola



ــم لتعلي ا

يف دول الجوار 

املضيفة لالجئن

أضــاف تدفــق الالجئــن مــن ســوريا إىل دول الجــوار ضغطـًـا كبــراً عــى الخدمــات األساســية، مــا جعــل املجتمعــات املضيفــة  	

والالجئــن الســورين يواجهــون تحّديــات صعبــة مــن أجــل الحصــول عــى الخدمــات األساســية، ومــن ضمنهــا التعليــم.

ال يزال أكرث من 800 ألف طفل خارج املدرسة.23   	

مــا نســبته 38% مــن األطفــال الســورين املوجوديــن يف األردن والذيــن تــراوح أعارهــم بــن 15 و17 ســنة غــر ملتحقــن باملــدارس،  	
ويُرجــع ســبب التــرب أو عــدم التســجيل يف املدرســة إىل بُعــد املســافة والتكلفــة واالكتظــاظ والتعــرض لظاهــرة التنّمــر.24

يتلقى تسعة من بن عرشة أطفال يعيشون كالجئن التعليم يف إطار املدارس الرسمية.25 	

يف عام 2019، وخالل الفرة من كانون الثاين/يناير حتى نهاية أيلول/سبتمر، تحققت األمم املتحدة من 145 هجوماَ عى مرافق  	داخل سوريا
التعليم، واستخدام 20 منها ألغراض عسكرية.17

منذ عام 2014، تحققت األمم املتحدة من 385 هجوماً عى املرافق التعليمية واستخدام أكرث من 50 مدرسة ألغراض عسكرية.18 	

تعرّض حوايل 40% من البنية التحتية للمدارس يف سوريا للرضر أو للدمار أثناء الحرب.19  	

أكرث من 2 مليون طفل – أي أكرث من ثلث األطفال السورين – هم خارج املدرسة 20، يواجه 1.3 مليون طفل خطر الترب.21 	

يحتاج واحد من بن مثانية أطفال يف كل صف درايس إىل دعم نفيس واجتاعي مختّص، لتحقيق التعلّم الفعال.22 	

لفقــر ا

يف دول الجوار 
املضيفة لالجئن

يعيــش أكــرث مــن 90 يف املائــة مــن الالجئــن الســورين ضمــن املجتمعــات املضيفــة ويواجهــون ظروفــاً صعبــة. وقــد دفعــت هــذه  	
الظــروف األطفــال إىل اتخــاذ تدابــر قصــوى للبقــاء عــى قيــد الحيــاة، ومــن ضمنهــا التــرّب مــن املدرســة مــن أجــل العمــل أو الــزواج.27

نسبة الالجئن السورين )املوجودين خارج املخيات( الذين يعانون من الفقر 28:  	

األردن: 80%   لبنان: 71%   تركيا: 64%   العراق: %37

يعيــش أربعــة مــن بــن خمســة أشــخاص مــن الســورين تحــت خــط الفقــر26, مــا يدفــع باألطفــال إىل اتخــاذ تدابــر قصــوى للبقــاء  	داخل سوريا

عــى قيــد الحيــاة – مثــل التوجــه إىل عالــة األطفــال وزواج األطفــال والتجنيــد للقتــال – وذلــك ملســاعدة أفــراد عائالتهــم يف ســد الرمــق.

لصحــة ا

يف عام 2019، وخالل الفرة من كانون الثاين/يناير حتى نهاية أيلول/سبتمر ، ، تحّققت األمم املتحدة من 82 هجوماً عى  	داخل سوريا
املستشفيات واملرافق الصحية، واستخدام اثنان منها ألغراض عسكرية.29

منذ عام 2014، تحققت األمم املتحدة من حصول 420 هجوماً عى املرافق الصحية.30 	

نصف املرافق الصحية فقط صالحة للعمل.31 	

انخفضت النسبة الوطنية للحصول عى اللقاحات الروتينية من 80% يف عام 2010، إىل أقل من 50% يف عام 2017، ما أدى  	
إىل انتشار العديد من األمراض.32

يحتاج أكرث من ثلثي األطفال ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية إىل خدمات صحيّة متخصصة، وهي غر متوفرة يف مناطق تواجدهم.33 	

الطفل ــة  حامي

يف دول الجوار 

املضيفة لالجئن

هنــاك مــا يقــرب مــن 10 آالف الجــئ ســوري مــن األطفــال غــر املصحوبــن أو املنفصلــن عــن ذويهم، مــا يجعل هــؤالء األطفال  	

يف وضــع هــّش وعرضــة لالســتغالل بطــرق مختلفــة مــن بينهــا عالــة األطفال، لعــدم وجــود وثائــق قانونية.16

منذ عام 2014 وحتى نهاية 
2018 داخل سوريا )األرقام التي 

حققت منها األمم املتحدة(: 

تعــّرض أكــرث من 4,500 طفــالً للقتل. 13 	

تعــّرض أكــرث من 3,000 طفــالً لإلصابة بجراح. 14 	

تجنيــد أكــرث من 3,800 طفــل يف القتال. 15 	

تعــرّض عى األقل 657 طفــالً للقتل و 324 طفالً لإلصابة بجراح.  	

تجنيــد 519 طفل يف القتال. 12 	

داخل سوريا /خالل الفرة من 
كانون الثاين/يناير حتى نهاية 

أيلول/سبتمر  2019 )األرقام التي 
تحققت منها األمم املتحدة(: 



يف دول الجوار 
املضيفة لالجئن:

ــة  	 ــات الصحيّ ــى الخدم ــنوات ع ــس س ــن الخم ــورين دون س ــال الس ــن األطف ــف م ــوايل النص ــل ح يف األردن، ال يحص
ــة.34 ــات الخاص ــم ذوي االحتياج ــات ودع ــك اللقاح ــا يف ذل ــة، مب املالمئ

ــة  	 ــى الرعاي ــول ع ــات يف الحص ــون تحدي ــان، يواجه ــم يف لبن ــراق، و11 %منه ــالت يف الع ــراد العائ ــف أف ــن نص ــرث م أك
ــات.35 ــر الخدم ــدم توف ــافة أو ع ــد املس ــة أو بُع ــبب التكلف ــدة بس ــة الجي الصحيّ

داخل سوريا

التعليم

الصحة

التغذية

املياه والرصف 

الصحي والنظافة

حاية الطفل

من كانون الثاين/يناير حتى أيلول/سبتمر  من كانون الثاين/يناير حتى أيلول/سبتمر  20192019استجابة اليونيسف 4٥

ــة  لتغذي ا

يف دول الجوار 
املضيفة لالجئن

تظهــر عــى أكــرث مــن ثلــث أفــراد عائــالت الالجئــن يف لبنــان، ونحــو 80 % مــن أفــراد عائــالت الالجئــن يف األردن، بعــض  	
مالمــح انعــدام األمــن الغــذايئ.39

ارتفعت نسبة حاالت سوء التغذية الحاد بن الحوامل أو املرضعات إىل أكرث من الضعفن يف العام 2018.36 	داخل سوريا

يعاين حوايل 20 ألف طفالً دون سن الخمس سنوات من سوء التغذية الحاد والشديد.37 	

يعــاين 6.5 مليــون شــخص مــن انعــدام األمــن الغــذايئ، مــا يدفــع بأطفــال ال تتجــاوز أعارهــم الثالثــة أعــوام إىل العمــل  	
أو التســّول بحثــاً عــّا يســّد رمــق العائلــة.38

يف الدول املضيفة لالجئن

حصل أكرث من 1.1 مليون طفل عى فرصة التعلم )ضمن التعليم 

الرسمي والتعليم غر الرسمي(.

تّم تسجيل أكرث من 1.3 مليون طفل يف إطار التعليم الرسمي، وأكرث 

من 221 ألف طفل يف إطار التعليم غر الرسمي.     

تّم تلقيح حوايل 33 ألف طفل مبضادات شلل األطفال، وحصل أكرث 

من 118,000 طفل عى لقاحات مضادة للحصبة وعى اللقاحات 

الروتينية.

تّم تلقيح حوايل 3.3 مليون طفل مبضادات شلل األطفال، وحصل 

أكرث من 347 ألف طفل عى خدمات التلقيح الروتينية.

تم فحص ما يقارب 60,000 طفل لسوء التغذية الحاد، وتلقى 

أكرث من 25 ألف من أولياء األمور والنساء الحوامل إرشادات حول 

أساليب التغذية الصحيحة لألطفال الصغار والرضع.

تّم فحص أكرث من 1.1 مليون حالة سوء تغذية ما بن طفل وامرأة 

حامل ومرضع. 

وعولج ما يقارب من 7,000 طفل من حاالت سوء التغذية الحاد.

حصل أكرث من 537 ألف  شخص عى مياه صالحة لالستخدام، 

كا طورت وسائل حصول أكرث من 339 ألف شخص عى مرافق/ 

خدمات الرصف الصحي. 

حصل ما يقارب من 2 مليون شخص عى مياه صالحة لالستخدام، 

وحصل أكرث من 312 ألف شخص خدمات تعزيز النظافة و847 

ألف شخص عى مرافق وخدمات الرصف الصحي والنظافة 

املخصصة للطوارئ. 

متّكن ما يقرب من 300 ألف شخص وطفل من الحصول عى حاية 

منتظمة ومستدامة لألطفال، وعى الدعم النفيس واالجتاعي، كا 

عى خدمات الرعاية األبوية اإليجابية.

متّكن ما يقرب من 270 ألف شخص من الحصول عى الدعم 

النفيس واالجتاعي وخدمات الرعاية األبوية اإليجابية، وتلقى أكرث 

من 1.2 مليون شخص عى التوعية من مخاطر األلغام.

املياه والرصف الصحي

يف دول الجوار 
املضيفة لالجئن:

يف لبنــان، بإمــكان غالبيــة أفــراد العائلــة الحصــول عــى امليــاه املحّســنة والصالحــة لالســتعال، لكــن تصــل نســبة مصــادر  	
امليــاه امللوثــة إىل النصــف تقريبــاً.43

يف تركيــا، أفــاد أكــرث مــن ربع الذيــن أُجريت معهــم مقابالت، بأن َمآِوي اللجــوء تفتقر إىل مرافــق النظافة.44 	

يعتمد أكرث من نصف أفراد العائالت عى مياه أو عى مصادر مياه غر آمنة، وذلك لتلبية احتياجاتهم اليومية من املياه.40 	داخل سوريا:

تنفق العائالت التي تعيش يف التجمعات السكانية العشوائية لالجئن أكرث من نصف دخلها عى املياه.41 	

ال يتم معالجة 70 % من مياه الرصف الصحي، كا ال تعمل نصف شبكات الرصف الصحي ال تعمل بتاتاً، ما يعرّض  	
األطفال إىل مخاطر صحيّة هائلة.42
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املعلومــات للمزيــد مــن 

تناشــد اليونيســف للحصــول يف العــام 2019 عــى 1.2 بليــون دوالر أمريــي للقيــام برامجهــا مــن أجــل األطفــال داخــل ســوريا ويف دول الجــوار. 

حتــى تاريخــة تواجــه اليونيســف نقصــاً متويليــاً يبلــغ 339 مليــون دوالر أمريــي.

تواجــه اليونيســف نقصــاً متويليــاً يبلــغ 115 مليــون دوالر أمريــي للرامــج داخــل ســوريا، ونقصــاً متويليــاً يبلــغ 201 مليــون دوالر أمريــي للرامــج 

يف دول الجــوار. 
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