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أطفال سوريا
يريدون

احلصول على احلماية

 الذهاب إلى املدرسة

البقاء على قيد احلياة والنماء

 العيش يف بيئة آمنة ونظيفة

متوز ٢٠١٧

“مل يكن حلمي يوماً أن أتزوج يف عمر مبكر”، ريم، 19 عاماً، فكرت طويالً وملياً 

قبل أن تتخذ قرارها الشجاع بالهروب من الرقة. 

“أنا أعمل بعد دوام املدرسة حتى ساعات املساء ولكني ال أزال مضطراً ألن أدرس 

ألنني أريد أن أصبح مهندساً عندما أكرب”، أمين، 9 سنوات، الغوطة الرشقية. 



ساهم يف

التغيير من أجل أطفال سوريا 
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ملزيد من املعلومات
jtouma@unicef.org | ٠٠96٢٧986٧46٢8 | جولييت توما | مديرة اإلعالم ،املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا

skinyua@unicef.org | ٠٠96٢٧9٠٢٧6٠5 | سوزان كينيوا | أخصائية التمويل، املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا

تعرّض 2،4 مليون طفل يف سوريا إىل النزوح 

الداخيل. كام اضطر 2،4 مليون طفل سوري آخر 

)دون الثامنة عرشة( اىل اللجوء اىل كل من األردن، 

لبنان، العراق، تركيا ومرص*.

إن اإلستثامر يف تعليم وحامية األرس املترضرة، وتشجيع 

مشاركة الشباب وتوفري فرص كسب العيش رضوري لضامن 

مستقبل هؤالء األطفال. 

إليك الطريقة التي تستطيع من خاللها

املساعدة



ماذا ميكن لتربعك أن
يحقق يف سوريا؟

التغيير من أجل أطفال سوريا ساهم يف

100،000 دوالر أمرييك
الصحة والتغذية

دعم تأهيل مركزين صحيني وتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية 
لـ 30،000 شخص، من بينهم 5،000 طفل نازح ورضيع  

وذلك من خالل تقديم خدمات رعاية األطفال والتغذية

250،000 دوالر أمرييك
املياه والرصف الصحي 

دعم 15،000 أرسة نازحة )٧5،٠٠٠ شخص( من خالل توفري رزم 
مستلزمات النظافة الصحية التي تشمل الصابون ومسحوق الغسيل، 
وشامبو لألطفال والكبار واستالمها فور وصولها إىل مواقع مخيامت 

اللجوء 

10،000 دوالر أمرييك
التعليم

دعم 600 من األطفال األكرث هشاشة والنازحني
من خالل توفري الحقائب املدرسية والقرطاسية

25،000 دوالر أمرييك
الشباب واليافعني

دعم 1،000 من الشباب والشابات واليافعني واليافعات النازحني
الذين يعيشون يف املآوي يك يشاركوا يف أنشطة التكافل االجتامعي 
يف مجتمعاتهم املضيفة من خالل أنشطة الرياضة من أجل التنمية، 

والحوار املجتمعي، واألعامل التطوعية

© UNICEF/Syria/2016/Anonymous



ماذا ميكن لتربعك أن
يحقق يف األردن؟

التغيير من أجل أطفال سوريا ساهم يف

100،000 دوالر أمرييك
الصحة والتغذية

دعم 1،000 طفل ورضيع من خالل تقديم خدمات رعاية 
األطفال ، واملساهمة يف تحسني معدالت بقاء األطفال والرّضع وحالتهم 

الصحية يف مخيامت اللجوء يف األردن

250،000 دوالر أمرييك
املياه والرصف الصحي 

دعم 50،000 طالب وطالبة
 يف 5٠ مدرسة ضمن املناطق املهمشة يف األردن من خالل توفري مرافق 

املياه والرصف الصحي والنظافة العامة وحفظ املياه

10،000 دوالر أمرييك
التعليم

توفري التعليم املساند لـ 35 طفل ممن هم أكرث هشاشة 
)6-١٧ سنة( ، وهو مسار بديل للتعليم ملساعدتهم يف العودة إىل 

مقاعد الدراسة وااللتحاق باملناهج األردنية خالل عام واحد

25،000 دوالر أمرييك
مشاركة الشباب

دعم 650 من اليافعني األكرث هشاشة )١4-١8 سنة( عىل لعب دور 
فعال يف مجتمعاتهم املحلية من خالل  قيادة مبادرات مدنية

© UNICEF/Jordan/2016/Herwig



ماذا ميكن لتربعك أن
يحقق يف لبنان؟

التغيير من أجل أطفال سوريا ساهم يف

250،000 دوالر أمرييك
مساعدات نقدية ملستلزمات فصل الشتاء

مساعدة اكرث من 6،000 من األطفال وعائالتهم املعرضني 
لظروف الطقس املوسمية القاسية من خالل تحويل مبلغ 4٠ دوالر 

أمرييك لكل طفل لتغطية مستلزمات الشتاء

10،000 دوالر أمرييك
مشاركة الشباب

تزويد 20 فتى وفتاة
من املعرضني للخطر باملهارات املهنية التي تلبي احتياجات

سوق العمل

25،000 دوالر أمرييك
التعليم

إلحاق 20 طفل سوري
بربنامج التعليم الرسمي ملدة عام واحد

100،000 دوالر أمرييك
املياه والرصف الصحي 

تزويد 400 الجئ سوري
ممن يعيشون يف التجمعات السكانية العشوائية بالحد األدىن الالزم من 

خدمات املياه اآلمنة والرصف الصحي ملدة عام واحد

© UNICEF/Syria/2016/Alwan



25،000 دوالر أمرييك

ماذا ميكن لتربعك أن
يحقق يف العراق؟

التغيير من أجل أطفال سوريا ساهم يف

حامية الطفل

تقديم رعاية متخصصة
لـ 200 طفل 

100،000 دوالر أمرييك

250،000 دوالر أمرييك

التعليم

 املياه والرصف الصحي

توفري حوافز بقيمة ٢5٠ دوالر أمرييك يف الشهر ملدة أربع أشهر 
لـ100 معلّم ومعلمة من املتطوعني

غري املشمولني يف كشف الرواتب الحكومية وذلك بهدف تغطية النقص 
يف عدد املعلمني إلبقاء األطفال عىل مقاعد الدراسة

تحسني وصول 5،000 طفل
 إىل كمية كافية من املياه اآلمنة يف املخيامت

10،000 دوالر أمرييك
الصحة والتغذية

تلقيح 15،000 طفل
ضد شلل األطفال والحصبة لغاية أربع أشهر

 ©UNICEF/Iraq/2016/Khuzaie



ماذا ميكن لتربعك أن
يحقق يف تركيا؟

التغيير من أجل أطفال سوريا ساهم يف

250،000 دوالر أمرييك
التعليم

تزويد 12،500 طفل
بحقائب مدرسية وأدوات قرطاسية )دفاتر، مجموعة أقالم للكتابة و 

التلوين، إلخ( ملساعدتهم عىل التعلم

25،000 دوالر أمرييك
حامية الطفل

حصول 420 طفل
عىل مجموعة من خدمات الحامية والدعم النفيس االجتامعي يف ستة 

من مراكز دعم الطفل واألرسة

10،000 دوالر أمرييك
 مشاركة الشباب

إرشاك 500 من الشباب والشابات واليافعني واليافعات 
من سوريا وتركيا يف جلسات تبادل الخربات بني األقران حول مواضيع 

مثل القيادة اإليجابية والتواصل وفض النزاع، وذلك لتمكينهم من لعب 
دور وكالء التغيري اإليجايب يف مجتمعاتهم املحلية

100،000 دوالر أمرييك
مساعدات نقدية ملستلزمات فصل الشتاء

توفري مساعدات نقدية  لـ1،200 أرسة مهمشة
يف املجتمعات املضيفة ملساعدتهم عىل تلبية احتياجات أطفالهم 

األساسية خالل أشهر الشتاء الباردة
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ماذا ميكن لتربعك أن
يحقق يف مرص؟

التغيير من أجل أطفال سوريا ساهم يف

250،000 دوالر أمرييك
حامية الطفل )األطفال الالجئون و املهاجرون(

حصول 4،000 من األطفال وذويهم
من املجتمعات املضيفة و الالجئة عىل برامج حامية الطفل املنظمة

10،000 دوالر أمرييك
 التعليم

تزويد 1،000 فتى وفتاة سوريني مبواد تعليمية 

25،000 دوالر أمرييك
صحة األم والطفل 

حصول 1،500 من األمهات
من مجتمعات الالجئني عىل خدمات ما قبل الوالدة

100،000 دوالر أمرييك
التلقيح

تلقيح 10،000 طفل سوري
دون الخامسة من العمر ضد شلل األطفال

© UNICEF/Egypt/2013/Abdel Wahab


