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A Syrian girl amid snow at an 
informal settlement in Lebanon's 
Bekaa Valley.



أجبرت األسر على التخلي عن بيوتها وتدمرت سبل عيشها وتمزق 
نسيج البالد االجتماعي نتيجة العنف الوح�شي ولم يعودوا قادرين 

على توفير الخدمات األساسية والوصول لها. حيث أجبر أكثر من 
4 مليون شخص على الفرار من بالدهم، ونزح 6.5 مليون آخرون؛ 

منهم من نزح عدة مرات. وهناك حاليا أكثر من 4.3 مليون الجئ 
في تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصر، ويمثل األطفال أكثر من 

نصف هذا العدد. تستضيف تركيا حاليا حوالي 2.1 مليون الجئ 
سوري، بينما يستقبل لبنان 1.1 مليون، ويستضيف األردن أكثر 
من 630,000 الجئ. كما ضاعف النزاع املسلح في العراق من أزمة 

الالجئين السوريين هناك، حيث نزح أكثر من 3.2 مليون عراقي منذ 
كانون الثاني 2014، في الوقت الذي يقيم فيه الكثير من الالجئين 
السوريين في العراق، والذي يتجاوز عددهم 245,000 الجئ، في 
املناطق التي لجأ إليها النازحون العراقيون، مما زاد من الضغط 

على الخدمات وعلى املجتمعات املضيفة.

ويعد األطفال بشكل خاص أكثر هشاشة وعرضة لالنتهاكات 
الخطيرة التي تتضمن القتل والتشويه والتجنيد من قبل 

املجموعات املسلحة، إضافة إلى أنواع األذى واالستغالل األخرى، 
خاصة الزواج املبكر والزواج القسري، وعمالة األطفال.

وفي داخل سوريا، تعطل تقديم الخدمات األساسية بشكل كبير 
في معظم أجزاء البالد، مما يؤثر على قدرة األطفال على الوصول 

للتعليم والرعاية الصحية واملياه والصرف الصحي والخدمات 
االجتماعية األساسية األخرى. حيث توقفت ثلث املستشفيات في 
البالد تقريبا عن العمل، ويفتقر نصف السكان لخدمات الرعاية 

الصحية األساسية. ويقدر أن ثلث األطفال دون سن الخامسة 
لم يحصلوا على التلقيح الروتيني. ولم يعد باإلمكان استخدام 

6,000 مدرسة – أي ثلث املدارس تقريبا – كمدارس ألنها تدمرت 
أو تضررت أو استخدمت إليواء األسر املهجرة أو ألغراض عسكرية. 

وتواجه األسر في سوريا نقصا كبيرا في املياه – حيث ال يتمكن 
70% من السكان من الحصول بصورة منتظمة على املياه نتيجة 
لألضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية، وقطع أطراف النزاع 

للمياه بشكل متعمد في بعض األحيان.

©UNICEF/Aleppo
Red Crescent volunteers deliver UNICEF blankets for children and 

families across conflict lines in Aleppo.

يقدر أن هناك أكثر من

13.5 مليون شخص
يحتاجون للمساعدة العاجلة داخل سوريا، 

منهم 6 مليون طفل.
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اســــــــتجـــابـــة اليونيسف عـــــــــام 2015 

داخل سوريا
بالرغم من تحديات بيئة العمل تمكنت اليونيسف وشركاؤها من الوصول لحوالي 7.9 مليون شخص خالل سنة 2015، منهم 1.5 

مليون شخص في املناطق التي يصعب الوصول إليها واملناطق املحاصرة. 

تمكنت اليونيسف من القيام بذلك من خالل استخدام نماذج عمل مختلفة منها البرامج املنتظمة، وتوصيل املساعدات عبر الحدود 
وخطوط النزاع. ال يزال لدى اليونيسف مكتب رئي�شي واحد في العاصمة وأربع مكاتب ميدانية، ويقوم مكتب اليونيسف اإلقليمي بإدارة 

البرامج التي تتخطى الحدود.

©UNICEF/MENA2015-00016/Yurtsever
4 year-old Beyan was born in the Syrian city of Aleppo. She now lives 
in a refugee camp in Turkey. 

©UNICEF/NYHQ2015-0215/Romenzi
A doctor examines a child in a settlement for Syrian families in the 
Bekaa Valley, Lebanon.

في املنطقة

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

زودت استجابة برنامج اليونيسف للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة في 	 
األردن ولبنان والعراق حوالي 2.7 مليون شخص باملياه النظيفة في مخيمات الالجئين 
واملجتمعات املضيفة من خالل عدد من الوسائل منها: نقل املياه بالشاحنات، إعادة 

تأهيل وصيانة شبكات املياه، حفر اآلبار الجوفية، وتنقية املياه. 

الحفاظ على تقديم خدمات الصرف الصحي في املخيمات ودعم أنظمة الصرف الصحي 	 
في املجتمعات املضيفة.

تم توصيل لوازم النظافة الشخصية ورسائل التوعية لحوالي مليون شخص. 	 

الصحة والتغذية

تم توصيل اللقاحات لحوالي 16 مليون طفل، واالستمرار في دعم وزارات الصحة 	 
لتتمكن من توسيع خدمات التلقيح الروتينية.

تم تقديم خدمات اللقاحات الدورية إلى حوالي 28600 طفل.	 

االستمرار في تعزيز ممارسات تغذية األطفال الصغار والرضع، وضمان توفر فحص 	 
الكشف عن سوء التغذية لألطفال والنساء الحوامل واألمهات املرضعات. 

التعليم

دعم التعليم املتوازن في حاالت الطوارئ من خالل توفير مواد التعليم والتعليم غير 	 
الرسمي/ غير النظامي، إضافة إلى الدعم طويل املدى لوزارة التعليم من خالل تدريب 

املعلمين، ودعم التخطيط، والتصدي للعنف في املدارس ودمج األطفال ذوي اإلعاقات 
في التعليم.

وبفضل حمالت العودة للمدارس التي تم تنظيمها على املستوى الوطني، تم دعم 	 
630,000 طفل للحصول على التعليم الرسمي كما تم توفير التعليم غير الرسمي أو غير 

النظامي ألكثر من 71,000 طفل.

حماية الطفل

غطت نشاطات حماية الطفل خدمات عدة، منها الرعاية املؤقتة ولم شمل األطفال 	 
املنفصلين عن أسرهم أو غير املصحوبين بذويهم، واإلحالة للخدمات املتخصصة، 

والوقاية واالستجابة لعمالة األطفال وزواج األطفال.

تمكين 377,000 طفل من الوصول إلى الدعم النف�شي – االجتماعي، وتلقى 17,000 	 
طفل خدمات حماية الطفل املتخصصة.

االحتياجات األساسية

توفير التحويالت النقدية أو املالبس واملواد املوسمية لحوالي 140,000 طفل ينتمون 	 
إلى األسر الهشة لتتمكن من تلبية احتياجاتها األساسية خالل فصل الشتاء )2015 / 

)2016

هناك 56000 عائلة هشة تتلقى مساعدات مالية دورية.	 

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

تم حفر 270 بئر مياه جوفية لتوفير مصدر بديل ملياه الشرب لحوالي 2.5 	 
مليون شخص.

استفاد 750,000 شخص من نقل املياه باستخدام الشاحنات في حاالت 	 
انقطاع املياه بشكل كامل.

استفاد أكثر من 7.9 مليون شخص من خدمات املياه والصرف الصحي 	 
املحسنة من خالل إعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية العامة في مختلف 

أنحاء البالد. 

تم توصيل خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة العامة ألكثر من 3 	 
مليون نازح وفرد من أفراد املجتمعات املضيفة

الصحة والتغذية

تم إعطاء لقاح شلل األطفال لحوالي 3 مليون طفل دون سن الخامسة، 	 
وبالتالي تجنب انتشار األمراض، حيث تم تسجيل آخر حالة في كانون الثاني 

.2014

تم دعم أكثر من 1.3 مليون طفل وامرأة للحصول على خدمات الرعاية 	 
الصحية األساسية.

تم فحص أكثر من 700,000 طفل للكشف عن سوء التغذية الحاد ودعم 	 
توفير العالج الكامل ألكثر من 13,000 طفل دون سن الخامسة. 

التعليم

خالل أول شهرين من حملة العودة للتعليم تم توصيل اللوازم املدرسية 	 
لحوالي مليون طفل.

تمت إعادة تأهيل 327 مدرسة.	 

حماية الطفل

تم توفير الدعم النف�شي االجتماعي لحوالي 454,000 طفل.	 

تمت توعية حوالي مليون طفل بمخاطر مخلفات الحرب غير املنفجرة.	 

الشتاء

تم توصيل املالبس الشتوية الدافئة والبطانيات لحوالي 454,000 طفل.	 
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الوضع داخل سوريا

13.5 مليون شخص متأثر

أكثر من 2 مليون طفل خارج املدرسة

6.5 مليون نازح

6 مليون طفل متأثر

6000 مدرسة ال يمكن استخدامها

1 من كل 4
أطفال معرض لخطر اإلصابة باضطرابات الصحة العقلية

 أكثر من 1 مليون طفل دون سن الخامسة لم تصل إليه
خدمات التلقيح الروتينية

2.8 مليون طفل نازح

الوضع في دول الجوار

4.68 مليون الجئ سوري

2.47 مليون طفل سوري الجئ

708,000 طفل الجئ خارج املدرسة

10,400 طفل منفصل عن أهله أو غير مصحوب بذويه

89% من الالجئين السوريين يعيشون لدى املجتمعات املضيفة

7 من كل 10
من الالجئين السوريين املهجرين الذين يعيشون في األردن 

ولبنان يعيشون تحت خطر الفقر.

ZAKARIA/0366-UNICEF/NYHQ2015©
 year-old Nahed 10 Syrian children in an informal settlement in Lebanon's Bekaa Valley. The photo was taken by

 .Zakaria from Aleppo who also lives in the settlement

وضــع األطفــال الذيــن تأثــروا مــن األزمــة 
الســورية فــي 2016: الفجــوات املتبقيــة

التزامات اليونيسف لسنة 2016

فيمــا يســتمر املجتمــع اإلنســاني فــي بــذل جهــود مكثفــة لالســتجابة الحتياجــات 
األشــخاص األكثــر هشاشــة داخــل ســوريا ودول الجــوار، إال أنــه ال تــزال هنــاك 

العديــد مــن الفجــوات والتحديــات. 

ففــي داخــل ســوريا ال يســتطيع 70% مــن الســكان الوصــول بشــكل منتظــم إلــى 
املياه، مما يؤدي إلى زيادة حاالت اإلصابة باألمراض املنقولة عبر املياه، واستمرار 
ارتفــاع كلفــة الحصــول علــى امليــاه مــن القطــاع الخــاص. ويعانــي األشــخاص الذيــن 
يعيشــون فــي املناطــق التــي تعطلــت فيهــا البنــى التحتيــة لشــبكات امليــاه مــن تدنــي 
جــودة امليــاه وقلــة كمياتهــا وعــدم توفرهــا بشــكل منتظــم. ومــن أســباب القــدرة 
املحــدودة علــى الوصــول للميــاه: الدمــار الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة، واســتخدام 
املياه كسالح وعدم توفر الكهرباء لتشغيل املولدات التي تضخ املياه في الشبكات. 

يصنــف األردن حاليــا علــى أنــه ثانــي أفقــر دولــة بامليــاه فــي العالــم، وهــو يواجــه 
منــذ العقــد األخيــر صعوبــات فــي التصــدي للطلــب املتزايــد علــى امليــاه. كمــا تأثــرت 
الخدمــات فــي لبنــان بشــكل ســلبي بســبب ســنوات النــزاع وانعــدام االســتقرار وقلــة 
املــوارد. ويواجــه العــراق صعوبــة فــي الحفــاظ خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة العامــة فــي املــدن وتحديثهــا بالشــكل الكافــي بســبب تداخــل أزمــة الالجئيــن 

الســوريين والنازحيــن العراقييــن بعــد احتــدام النــزاع عــام 2014. 

وفي داخل سوريا يفتقر أكثر من 40% من السكان للقدرة على الوصول لخدمات 
الصحة األساسية، ولم يتبقى من القوى العاملة في مجال الصحة قبل النزاع في 
ســوريا ســوى 45%. ويتعــرض أكثــر مــن 3 مليــون طفــل دون ســن الخامســة وامــرأة 
حامــل ومرضــع لخطــر اإلصابــة بســوء التغذيــة الحــاد، ويحتاجــون إلــى خدمــات 
وقائيــة وعالجيــة فــي مجــال التغذيــة، بينمــا يعانــي 86,000 طفــل تتــراوح أعمارهــم 

بيــن 6 – 59 شــهرا مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم. 

لــم تصــل خدمــات التلقيــح الروتينيــة ألكثــر مــن مليــون طفــل دون ســن الخامســة 
ســنة 2015.

املأمونــة  للميــاه  وبســبب ظــروف االكتظــاظ والقــدرة املحــددة علــى الوصــول 
وخدمــات الصــرف الصحــي والتفــاوت فــي القــدرة علــى الوصــول لخدمــات الرعايــة 
الصحيــة األساســية فــي مختلــف أرجــاء املنطقــة تواجــه املجموعــات الســكانية 
الهشــة خطــر اإلصابــة باألمــراض املعديــة. حيــث تنتشــر االلتهابــات واإلســهاالت بيــن 
 
ً
املجموعــات الســكانية الهشــة علــى مــدار الســنة، وأصبحــت الكوليــرا مصــدرا مثيــرا

للقلــق فــي املنطقــة بعــد تف�شــي املــرض فــي العــراق فــي أيلــول 2015. 

كمــا تعانــي أنظمــة التعليــم مــن ضغــط كبيــر، ممــا يؤثــر علــى قدرتهــا فــي التصــدي 
الحتياجات األطفال واليافعين. ففي سوريا، تواجه املدارس واملرافق التعليمية 
هجمــات عشــوائية، بينمــا يتعــرض الطــالب ملخاطــر جمــة عنــد الذهــاب للمدرســة. 
وهنــاك أكثــر مــن 2 مليــون طفــل منقطعيــن عــن املدرســة داخــل ســوريا، وحوالــي 
700,000 آخريــن فــي الــدول املجــاورة. وإضافــة لذلــك، يقــدر أن هنــاك 400,000 
طفــل معرضيــن الحتمــال التســرب مــن املدرســة. يواجــه األطفــال الســوريون ممــن 
هــم فــي ســن املدرســة وأســرهم تحديــات عــدة، ابتــداء مــن عــدم كفايــة مســاحات 
 بالعوائــق االقتصاديــة. وفــي الــدول املســتضيفة لالجئيــن يعانــي 

ً
التعلــم وانتهــاءا

هــؤالء األطفــال مــن صعوبــات فــي اللغــة، كمــا أن عــدم اعتمــاد الشــهادات يمثــل 
تحديــا رئيســيا. 

ومخاطــر  وخارجهــا،  ســوريا  داخــل  املتأثريــن  الســكان  نصــف  األطفــال  يمثــل 
الحمايــة تتزايــد باســتمرار. حيــث يتعــرض الفتيــان بشــكل خــاص لخطــر التجنيــد 
مــع الجماعــات املســلحة واالعتقــال والتــورط فــي عمالــة األطفــال الخطــرة، بمــا 
فيهــا البحــث فــي النفايــات عــن األجســام املتفجــرة داخــل ســوريا. أمــا الفتيــات فهــن 
عرضــة لــزواج األطفــال أو الــزواج القســري، كمــا يتعرضــن بشــكل كبيــر للعنــف 
األســري والجن�شــي، ويتــم احتجازهــن وتقييــد حركتهــن، وال يتمكــن مــن الوصــول 

للخدمــات إال بشــكل محــدود.

يعــرض وجــود بقايــا أجســام الحــرب القابلــة لالنفجــار حيــاة األطفــال للخطــر. 
ويعيــش 5.1 مليــون شــخص فــي مناطــق تســتخدم فيهــا األســلحة املتفجــرة.

لتتمكن من التصدي لالحتياجات املتنامية للفتيات والفتيان والنســاء والرجال 
املتأثريــن باألزمــة الســورية، تلتــزم اليونيســف مــع شــبكة واســعة مــن الشــركاء 
بتوســيع حجــم ونطــاق وجــودة الدعــم املقــدم لألطفــال وأســرهم فــي الــدول الســتة 
املتأثرة بالنزاع. وستستمر هذه املؤسسات في إعطاء األولوية للنشاطات املنقذة 

لــألرواح والالزمــة للحفــاظ عليهــا، وتكاملهــا مــع املنهجيــات القائمــة علــى املرونــة 
وقــدرة التحمــل التــي تحقــق أثــرا أكبــر علــى املــدى الطويــل. تنظــم اليونيســف جميــع 
هــذه النشــاطات تحــت مظلــة خطــة االســتجابة اإلنســانية داخــل ســوريا وخطــة 

االســتجابة ألزمــة الالجئيــن وبنــاء قدرتهــم علــى التحمــل فــي الــدول املضيفــة. 
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سوريا 
6 مليون

طفل محتاج الى املساعدة

تركيا 
1٬490٬000

طفل محتاج الى املساعدة

لبنان 
506٬400

طفل محتاج الى املساعدة

العراق 
104٬000

طفل محتاج الى املساعدة

Syria/Souleiman/2015/UNICEF©
 A boy taking part in recreational activities at a school in Hassakeh,

.north-eastern Syria

2016: خطـــــــة اليونيســــف بحســــــــب الــدولـــــــة

ستعمل اليونيسف من أجل إبقاء األطفال في املدارس، وتشجيع أولئك 	 
الذين انقطعوا عنها على العودة إليها، وتهدف للوصول لحوالي 3.2 
مليون طفل بدعم التعليم الرسمي سنة 2016 من خالل عدد من 

الخدمات منها إعادة تأهيل املدارس، وتوفير املزيد من الغرف الصفية، 
وتدريب املعلمين وتوفير مواد التعلم الضرورية. كما ستوفر اليونيسف 
فرص تعليم بديلة من خالل النوادي املدرسية وبرامج خاصة بالتعلم 

الذاتي تهدف للوصول لألطفال غير القادرين على الوصول للتعليم 
الرسمي، والذين يعيشون في املناطق التي يشتد فيها النزاع. 

سيتم دعم أكثر من 4 مليون شخص بمياه الشرب املأمونة من خالل 	 
تصليح وإعادة تأهيل وتوسيع شبكات املياه، وسيستفيد أكثر من 1.5 

مليون شخص من القدرة على الوصول لخدمات ومرافق املياه والصرف 
الصحي والنظافة العامة الطارئة واملحسنة الضرورية إلنقاذ األرواح.

ستدعم اليونيسف تقديم حوالي مليون استشارة للصحة النفسية، 	 
وتعزيز خدمات التلقيح الروتينية للوصول إلى 520,000 طفل ممن هم 

دون السنة من عمرهم. 

سيتم فحص 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة وامرأة حامل 	 
ومرضعة للكشف عن سوء التغذية الحاد وثم تقديم العالج الالزم 

وتزويدهم باملغذيات الدقيقة.

تهدف اليونيسف الوصول إلى 820,000 طفل لتوصيل مالبس ومواد 	 
الشتاء والصيف لهم. وستتلقى 14,000 أسرة هشة أخرى املساعدات 

من خالل التحويالت النقدية.

ستستمر اليونيسف في دعم تطبيق نهج ’كل سوريا‘، بما في ذلك في 	 
التنسيق بين مجموعات التعليم واملياه والصرف الصحي والنظافة 

العامة والتغذية واملجموعات الفرعية املعنية بحماية الطفل. 

في مجال حماية الطفل ونمو اليافعين، ستعمل اليونيسف على 	 
دعم األطفال واليافعين املتصفين بالهشاشة بالدعم النف�شي – 

االجتماعي، والتعليم التعوي�شي، والتدريب املنهي، والتثقيف بمخاطر 
مخلفات الحرب غير املنفجرة، والتعليم القائم على املهارات الحياتية، 
والنشاطات الترفيهية. تهدف اليونيسف لتثقيف أكثر من 2.2 مليون 

طفل بمخاطر األلغام، وإشراك 425,000 طفل وامرأة ورجل في برامج 
الدعم النف�شي – االجتماعي وحماية الطفل املنظمة بشكل دائم، بما 

فيها برامج الرعاية األبوية. 

ستدعم اليونيسف 400,000 طفل سوري في سن املدرسة يتصفون 	 
بالهشاشة في الوصول للتعليم الرسمي في السنة الدراسية 2015/ 

2016. سيتضمن هذا الدعم إنشاء أو إعادة تأهيل 180 مدرسة 
وتدريب 11,600 عامل في مجال التعليم. كما سيتلقى 40,000 طفل 

آخر الدعم الالزم لاللتحاق بالتعليم غير الرسمي، والذي يتضمن تعليم 
اللغة التركية لكسر الحواجز التي تحول دون الوصول للتعليم.

ستوفر خدمات حماية الطفل أو الدعم النف�شي – االجتماعي، بما 	 
فيها املساحات الصديقة للطفل والوحدات املتنقلة، خدمات لحوالي 

80,000 طفل متصفين بالهشاشة. كما سيتلقى 25,000 من اآلباء 
واألمهات السوريين التدريب من خالل برامج الرعاية الوالدية وبرامج 

تعريف األسر. كما سيوفر برنامج للتوعية معلومات هامة حول العنف 
القائم على النوع االجتماعي لحوالي 30,000  طفل وشاب.

ستدعم اليونيسف 30,000 أسرة من خالل املساعدات النقدية أو 	 
القسائم لتتمكن من تلبية احتياجاتها الفورية خالل فصل الشتاء.

ستستهدف اليونيسف 100,000 طفل لتوعيتهم برسائل تعزيز النظافة 	 
العامة.

بهدف الحد من عدد األطفال خارج املدرسة ستقوم اليونيسف بدعم 	 
260,000 طفل متصف بالهشاشة في الوصول إلى التعليم الرسمي 
خالل السنة الدراسية 2015/ 2016، وذلك من خالل دعم 124 

مدرسة وتدريب 3200 عامل في مجال التعليم. سيتلقى 65,000 طفل 
آخر الدعم الالزم لاللتحاق في التعليم غير النظامي.

تزويد 185,000 طفل بالدعم النف�شي - االجتماعي وخدمات حماية 	 
الطفل املنظمة بشكل دائم، وستصل خدمات حماية الطفل 

املتخصصة لحوالي 25000 من األطفال األكثر هشاشة. 

االستمرار في توفير خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة العامة في 	 
املناطق الفقيرة التي تتضمن عددا كبيرا من الالجئين. وفي سنة 2016، 

ستقوم اليونيسف بتوفير املياه املأمونة لحوالي 930,000 شخص 
ألغراض الشرب واالستخدامات املنزلية. كما ستعمل على توفير مرافق 

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة لحوالي 250,000 شخص.

ستستمر اليونيسف في دعم خدمات الصحة العامة، بما فيها برامج 	 
التلقيح الروتينية من أجل الوصول لحوالي 570,000 طفل وتوفير 

660,000 استشارة رعاية صحية.

تزويد 196000 طفل وامرأة باملغذيات الدقيقة وفحص 111,000 	 
طفل للكشف عن سوء التغذية.

ستدعم اليونيسف 175,000 طفل هش باملساعدات النقدية ملرة 	 
واحدة لتغطية االحتياجات األساسية. كما سيتم تقديم دعم طوارئ 

لحوالي 40000 طفل آخرين. 

سيتم رفع مستوى الدعم الهادف لتوفير التعليم ألطفال الالجئين 	 
السوريين للعام الدرا�شي 2015/ 2016 بهدف إلحاق 50,000 طفل 

بفرص التعليم الرسمية، و27,000 طفل آخرين بالتعليم غير الرسمي. 
وستتضمن هذه الجهود إعادة تأهيل 75 مرفق تعليمي وتدريب 1,600 

عامل في مجال التعليم. 

توفير برامج الدعم النف�شي – االجتماعي التي تهدف إلشراك 45,000 	 
طفل من األطفال األكثر هشاشة، منهم 5,400 طفل سيتلقون خدمات 
متخصصة في مجال حماية الطفل. ولتتمكن من تنسيق وتقديم هذه 

الخدمات، ستقوم اليونيسف وشركاؤها بتدريب 600 شخص من 
الطواقم العاملة في مجال حماية الطفل. 

سيستمر توصيل خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة العامة 	 
لالجئين في املخيمات في منطقة كردستان في العراق. وستعمل 

اليونيسف على رفع مستوى الجهود املتعلقة باملياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة في املدارس بهدف الوصول إلى 84,000 طالب مدرسة.

تخطط اليونيسف لتوصيل املساعدات النقدية لحوالي 4,600 أسرة 	 
لتتمكن من تلبية احتياجاتها األساسية من املياه.
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شركـــــــــــاء اليـــــــــونيســــــــف
في سوريا، تعمل اليونيسف مع عدد كبير من 
الشركاء، منهم جمعية الهالل األحمر العربي 

السوري، وعدد من املنظمات األهلية املحلية 
والدولية، واملنظمات املجتمعية والقطاع الخاص. 

تنسق اليونيسف مع شركاءها القادرين بشكل 
دائم على الوصول لألطفال األكثر تأثرا، بما فيهم 
األطفال الذين يعيشون في املناطق التي يصعب 

الوصول إليها. 

وال تزال اليونيسف تصل لألطفال في املنطقة 
من خالل شركائها، خاصة حكومات الدول 
املستضيفة لالجئين. تعمل اليونيسف مع 

املنظمات األهلية الدولية، وتعمل على رفع 
مستوى برامجها مع املنظمات األهلية املحلية 

لتتمكن من بناء القدرات في مختلف الدول 
وتنفيذ برامج فاعلة الكلفة. تخطط اليونيسف 

سنة 2016 لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، 
بما في ذلك مشاركته في برامج البنى التحتية في 
قطاع املياه والصرف الصحي والنظافة العامة 
في مخيمات الالجئين، وفي مجال التواصل مع 

املتطوعين الشباب. 

تعمل اليونيسف ضمن مجتمع من منظمات 
اإلغاثة اإلنسانية، التي تتضمن وكاالت األمم 

املتحدة، لتنسيق االستجابة اإلنسانية واستجابة 
تعزيز املرونة والقدرة على التحمل في املنطقة. 

تتولى اليونيسف قيادة عدد من القطاعات 
واملجموعات التنسيقية، منها التعليم، واملياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة والتغذية 
إضافة إلى مجموعة/ القطاع الفرعي املعني 

بحماية الطفل. 

تعمل اليونيسف أيضا على تنسيق املرحلة الثانية 
من مبادرة ’ال لضياع جيل‘ التي تتضمن لغاية 

اآلن عددا كبيرا من الشركاء من قطاعات التعليم 
وحماية الطفل والشباب. 

Gilbertson VII/1901-UNICEF/NYHQ2015©
.Children play at the Za’atari refugee camp in northern Jordan

األردن 
326٬000

طفل محتاج الى املساعدة

مصـــــر 
46٬000

طفل محتاج الى املساعدة

ستدعم اليونيسف توسيع القدرة على الوصول للتعليم الرسمي، حيث 	 
سيتم الوصول لحوالي 156,000 طفل خالل السنة الدراسية 2015/ 

2016. ويزيد هذا العدد بحوالي 20,000 طفل عن السنة الدراسية 
السابقة. وهذا يتضمن إعادة تأهيل 440 مدرسة، وتدريب 4,000 

عامل في مجال التعليم. وسيتم دعم 7,500 طفل بالتعليم غير الرسمي، 
وسيتم تنفيذ برنامج جديد لتعليم الطفولة املبكرة يهدف للوصول 

لحوالي 11,000 طفل.

سيشارك أكثر من 218,000 طفل متصف بالهشاشة في برامج حماية 	 
الطفل والدعم النف�شي – االجتماعي املنظم واملستدام، وسيتم 

استهداف حوالي 260,000 طفل وأمهات وآباء بتقديم معلومات لهم 
حول توفير الدعم ألسرهم ومجتمعاتهم املحلية. وتم التخطيط بحيث 

تخدم املساحات اآلمنة الثابتة واملتنقلة والخدمات األخرى حوالي 
397,000 شخص، بما في ذلك توفير خدمات اإلرشاد للنساء املتصفات 

بالهشاشة في املجتمعات املحلية. 

ستستمر خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة العامة في املخيمات 	 
في الوصول لحوالي 140,000 شخص، واالنتقال من تنفيذ الخدمات 

عالية الكلفة كنقل املياه بالشاحنات وسحب املياه العادمة إلى تطبيق 
حلول طويلة املدى، كخطط نقل املياه باألنابيب وإدارة املخلفات. 

ستحسن أنظمة املياه والصرف الصحي في املجتمعات املضيفة 
جودة الخدمات املقدمة لحوالي 750,000 شخص أخر يعيشون لدى 

املجتمعات املضيفة. 

ستوفر املساعدات النقدية القدرة على تأمين االحتياجات األساسية 	 
الفورية لحوالي 17,000 أسرة متصفة بالهشاشة، بما في ذلك حمايتها 

من فصل الشتاء القا�شي. 

سيتلقى 15,000 طفل سوري الجئ الدعم الالزم من خالل برامج التعليم الرسمي، وسيستفيد 	 
3,000 طفل من برامج تعليم الطفولة املبكرة. ولرفع مستوى القدرات التعليمية ستقوم اليونيسف 

بإعادة تأهيل 50 مدرسة، وتدريب 400 عامل في مجال التعليم، واستهداف 200 معلم لتوفير الرواتب 
والحوافز لهم.

ستصل برامج الدعم النف�شي – االجتماعي لحوالي 20,000 طفل، منهم 7,000 طفل سيتلقون خدمات 	 
حماية الطفل املتخصصة.

ستستمر برامج الصحة لتوصل حمالت التلقيح ضد شلل األطفال لحوالي 15 مليون طفل. تخطط 	 
اليونيسف وشركاؤها لتوصيل اللقاحات الروتينية لحوالي 13,000 طفل، وتنظيم 13,000 استشارة 

صحية لألشخاص املتصفين بالهشاشة في املناطق التي يعيش فيها الالجئون.

ستدعم التحويالت النقدية اإلنسانية 30,000 أسرة متصفة بالهشاشة لتتمكن من تلبية احتياجاتها 	 
الفورية في فصل الشتاء. 

1213



متطلبات اليونيسف لسنة 2016:   316.7 مليون دوالر

اليونيسف واألهداف القطاعية لخطة االستجابة اإلنسانية لسنة 2016

 74٬4
مليون دوالر

حماية الطفلالتعليمالتغذيةالصحةاملياه والصرف الصحي والنظافة العامة
 املواد غير 
الغذائية

التعافي 
املبكر 
وسبل 
العيش

51٬4
 مليون دوالر

23٬5
 مليون دوالر

 26٬8
مليون دوالر

 32،8
مليون دوالر

15٬6
 مليون دوالر

91٬9
 مليون دوالر

املياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة
12 مليون

شخص سيستفيد من الدعم 
املقدم للعمليات والصيانة

و1.55 مليون
شخص  سيستفيد من القدرة على 
الوصول لخدمات ومرافق مرافق 
املياه والصرف الصحي والنظافة 

العامة الطارئة واملحسنة الضرورية 
إلنقاذ األرواح

الصحة
2.9 مليون

طفل دون سن الخامسة سيتم 

تلقيحهم ضد شلل األطفال

و1 مليون

استشارة للرعاية الصحية األساسية

التغذية
951,000

طفل، امرأة حامل أو مرضعة

سيحصلون على املغذيات الدقيقة

حماية الطفل
 2.2 مليون

شخص ستغطيهم رسائل التثقيف 

باملخاطر

التعليم
3.2 مليون

طفل في سن املدرسة االبتدائية 

سيحصل على اللوازم املدرسية

االحتياجات األساسية
818,000

طفل منهم أطفال معوقون، 

سيستفيدون من توزيع املواد الالزمة 

في الصيف والشتاء

استجابة اليونيسف في الدول املجاورة لسوريا في سنة 2016استجابة اليونيسف داخل سوريا لسنة 2016

*   847,329,602 مليون دوالر

نداء اليونيسف املالي لسنة 2016:   847 مليون دوالر*

اليونيسف واألهداف بحسب القطاع

متطلبات اليونيسف املالية )باملاليين الدوالرات( بحسب الدولة

 176,8
مليون دوالر

حماية الطفلالتعليمالصحةاملياه والصرف الصحي والنظافة العامة
االحتياجات 

األساسية
اليافعين

53٬4
 مليون دوالر

 109٬5
مليون دوالر

51٬6
مليون دوالر

16
 مليون دوالر

433٬8
 مليون دوالر

املياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة
1,729,00

مستفيد سيتمكنون من الوصول 
لكميات كافية من املياه املأمونة

املياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة
760,000

 مستفيد سيشاركون بجلسات 
لتعزيز النظافة العامة

الصحة
15,423,000

طفل دون سن الخامسة سيتم 

تلقيحهم ضد شلل األطفال

التغذية
210,000

طفل دون سن الخامسة سيتلقى 

املغذيات الدقيقة املتعددة

حماية الطفل
548,000

طفل سيشارك في برامج حماية الطفل 

أو برامج الدعم النفس – اجتماعي

التعليم
153,000

طفل )5 – 17 سنة، فتيان وفتيات( 

سيلتحقون في التعليم غير النظامي

التعليم
845,000

طفل )5 – 17 سنة، فتيان وفتيات( 

سيلتحقون في التعليم الرسمي

479,3
مليون دوالر

لبنان

192,7
مليون دوالر

االردن

17
مليون دوالر

مصر

6
مليون دوالر

اإلقليم

40
مليون دوالر

العراق

112,3 
مليون دوالر

تركيا

حلب

2.8 مليون

إدلب

الالذقية1.2 مليون

708,000

عدد االشخاص بحاجة الى املساعدة في سوريا

طرطوس

553,000

حماة

1 مليون

الرقة

541,000

الحسكة

755,000

دير الزور

745,000

حمص

1 مليون

ريف دمشق

2.1 مليون

دمشق

1 مليون

السويداء

244,000
درعا

615,000

القنيطرة

65,000

تركـــــــــــــــيا

1.4 مليون

لبنـــــــــــان

506,000

األردن

326,000
مصــــــــر

46,000

العـــــــــراق

104,000

عدد السورين الالجىين من األطفال في دول الجوار
)بحسب التوقعات لشهر كانون األول 2016( 
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جينيفيف بوتين
منسق طوارئ سوريا

 +962 79 683 5058  |  gboutin@unicef.org

جولييت توما
املتحدثة اإلقليمية / مسؤولة اإلعالم

+962 79 867 4628  |  jtouma@unicef.org

منظمة األمم المتحدة للطفولة
المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

ص.ب 1551 ، عمان 11821 - األردن

www.unicef.org   |   www.childrenofsyria.info

www.facebook.com/UNICEFmena

twitter.com/UNICEFmena


