
ــهد العام المش
عبــر البلــدان الثالثــة التي شــملها االســتطالع:

األثــر الذي خّلفته تســع ســنوات مــن الحرب
التأثيــر النفســي:

التفاؤل:

التحّديــات والمخــاوف:

يُجمع السوريون على أن األطفال هم 
أكبر ضحايا النزاع 

تأثــرت معظــم العائــالت الســورية بالنــزوح، الموت، 
وعواقــب خطيــرة أخــرى، نتيجــة للنزاع

األشــخاص الذين لديهم أطفال 
هم أقل تفاؤاًل بشــأن مســتقبل 

األطفــال الســوريين بالمقارنة مع 
الذيــن ال أطفال لهم 

التعليم بالنسبة لجميع السوريين هو تحّد عالمّي - 
تقول العائالت السورية الموجودة داخل سوريا كما في 

الدول المجاورة أن تعليم األطفال هو هّمها األكبر.

الســوريون الذين يعيشون في 
ســوريا أكثر تفاؤاًل بشــأن مستقبل 
األطفــال من أولئك الذين يعيشــون 

جئين كال

د التعليم كأكبر تحّدي بالنسبة للعائالت في  ُحدِّ
سوريا، تاله الفقر، وإمكانية الحصول على الرعاية 

الصحية ورعاية األيتام.

ما مدى تفاؤلك بشأن مستقبل األطفال والشباب السوريين حيث 
تعيش؟ )في عموم سوريا(

التأثير النفسي للحرب يمكن أن يكون خطيًرا 
بنفس الدرجة كما الجروح الجسدية

تأثرت معظم العائالت السورية بشكل حاّد بالنزاع – 
وأكثر من نصف العائالت فقدت أحد أفرادها

90%سوريا

%95 لبنان

%97 األردن

ُمتفائــل

%63

يد ُمحا

%14

ُمتشــائم

%22

12

ذكرت األغلبية داخل سوريا أنها عانت بشدة 
من آثار النزاع التي شملت:

أفاد ما نسبته 56% بأن أحد أفراد عائلتهم 
قد أصيب خالل النزاع

النزوح

فقدان ُسبل العيش

صّرحت 91% من العائالت السورية التي تعيش في 
لبنان و94% من العائالت السورية التي تعيش في 

األردن بأن الجروح النفسية خطيرة مثل الجروح 
الجسدية

أفاد ما نسبته 36% من السوريين الذين يعيشون 
في لبنان و 39% من السوريين الذين يعيشون في 

األردن أن أحد أفراد عائلتهم قد أصيب خالل النزاع

اضطروا إلى مغادرة 
بيوتهم واالنتقال إلى 
مكان آخر في سوريا

% ينطبق األمر عيّل/عىل أحد أفراد عائلتي املبارشة

اضطروا إلى مغادرة 
بيوتهم ووطنهم 
والرحيل إلى الخارج

أصيبوا بجراح 
اثناء النزاع )مثال: 

القتال، الغارات 
الجوية(

وفاة أحد أفراد 
العائلة/ صديق

األردنلبنانسوريا

العائالت السورية تحّدد احتياجاتها ومخاوفها في حين تدخل الحرب عامها العاشر
األثر الذي خلفته تسع سنوات من الحرب

ليس األمر 
مجّرد أرقام



التعليــم

للمزيد من المعلومات

خــارج المدارس

عن الَمْســح

العديد من األطفال السوريين
يتغّيبون عن التعليم

في بعض أجزاء سوريا ال يذهب أكثر من نصف 
األطفال إلى المدرسة

أبلغ أكثر من نصف الناس عن حصول أضرار 
للمدارس في منطقتهم

األضرار التي لحقت بالمدارس 
هي قضية رئيسية

أكثر من 3 من كل 10 بالغين السوريين الذين 
يعيشون في األردن ولبنان لديهم طفل ال 

يذهب إلى المدرسة

اعتمدت اليونيسف نتائج استطالع “جالوب  	
إنترناشيونال”/”أو آر بي الدولية” لعام 2020

السؤال الذي طرحه االستطالع الذي أُجري وجًها لوجه مع  	
السوريين في سوريا واألردن ولبنان كان عن أكبر التحديات 

والمخاوف التي تواجههم منذ عقد من بدء الحرب تقريًبا، 
وشمل االستطالع 3500 سورّي.
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ال أعرف

ال، مل يلحق الرضر بأية مدرسة

نعم، ترضرت إىل حّد ما

نعم، ترضرت بشدة

رت متاًما نعم، ُدمِّ

SCHOOL

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

www.instagram.com/unicefmena
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