
 

 

 

 

 

 

لألطفال المتأثرين بالشتاء القاسي الذي يجتاح الشرق  مساعداتها المقدمةاليونيسف ترفع مستوى 

 األوسط
 

قامت اليونيسف بتوصيل المالبس الدافئة،  ،شتاء هذا العام يتصف بهانظرا للظروف القاسية التي  - 3/5132/ 31عمان، /جنيف

 طفل في سوريا، والعراق، ولبنان، واألردن وتركيا. 011,111والبطانيات، ولوازم التدفئة، والمال، والقسائم ألكثر من 

 

 ة ماسةعلى األقل بحاجن طفل نازح أو الجئ وملي 7أن تقدر اليونيسف وفيما تشارف األزمة السورية على نهاية عامها الرابع، 

األساسية وتتركهم معرضين ال توفر لهم الحماية  مآٍو. فال يزال العديد منهم يعيشون في مبان غير مكتملة البناء، أو في للمساعدة

 حرارة وصلت إلى ما دون الصفر، وثلوج كثيفة، ورياح عاتية.لدرجات 

 

 صعوبة الوصولاليونيسف اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: "نظرا ل ةوفي هذا الصدد تقول ماريا كالفيس، مدير

إلى أكبر عدد ممكن من األطفال. وكانت  توفيرهاالظروف الجوية القاسية، تمكنا من تسريع استجابتنا لفصل الشتاء من أجل و

 ".في تحقيق ذلك مهمة، بةبالرغم من الظروف الصع، والجهات المحلية والحكومية من مساهمات شركائنا

 

 طفل، وال يزال التوزيع مستمرا على مستوى القطر. 121,111 إلىوصلت اليونيسف  ،ففي سوريا 

 طفل في المناطق األكثر عرضة لبرد الشتاء،  511,111على  الشرائية لوازم الشتاء والقسائم وفي لبنان، وّزعت اليونيسف

 طفل خالل األسابيع القادمة. 070,111اليونيسف على الوصول إلى  تعمل فرقومثل عرسال.  المرتفعاتبما فيها 

 من أطفال الالجئين السوريين  311,111عتها اليونيسف والمساعدات النقدية تاء التي وّزشأفادت حقائب ال ،وفي األردن

لفصل الشتاء  يسفاستجابة اليونوأسرهم المتصفين بالهشاشة في المخيمات والمجتمعات المحلية. أما في تركيا، وصلت 

 إلى سوروك. (كوبانيعين العرب ) لجأوا من سنة 33و 1تتراوح أعمارهم بين  طفل 55,111طفل، منهم  05,111إلى 

  منطقة من المناطق التي يصعب  311طفل في أكثر من  511,111وفي العراق، تم توزيع حقائب المالبس الشتوية على

 الوصول إليها، وفي المرتفعات.

مع استمرار مر حياتها كل يوم دتبهت أمام أعدد األطفال واألسر التي تت أنهاإال  أهمية هذه اإلنجازات،وتضيف كالفيس: "بالرغم من 

 . ولذا ندعو جميع الجهات المانحة والداعمة في العالم للمساهمة بشكل سخي لضمان استمرار هذا العمل".النزاع

   

### 

 

 للمزيد من المعلومات حول استجابة اليونيسف في سوريا الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني التالي: 

 

http://childrenofsyria.info/winter/ 

http://childrenofsyria.info/2014/11/13/over-seven-million-syrian-and-iraqi-children-caught-up-in-

conflict-face-a-harsh-winter/ 

 

 حول اليونيسف

دولة ومنطقة لمساعدة األطفال على البقاء والنمو من الطفولة المبكرة إلى المراهقة، وهي أكبر  301تعمل اليونيسف في أكثر من 

ي والتعليم األساسي مقدم في العالم للقاحات للدول النامية. تدعم اليونيسف صحة األطفال وتغذيتهم، والمياه النظيفة والصرف الصح

الجيد لجميع األطفال الذكور واإلناث، وحماية األطفال من العنف واالستغالل واإليدز. يتم تمويل اليونيسف بالكامل من تبرعات 

األفراد واألعمال والمنظمات والحكومات. للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني 

 www.unicef.org :التالي

 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالعناوين التالية:

 singram@unicef.org، 4740 590 79 962+سايمون إنغرام، مكتب اليونيسف في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

 rkhadivi@unicef.org، 1574 565 79 962+روشان خديفي، مكتب اليونيسف في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

 cboulierac@unicef.org، 244 639 799 41+، يوينسف جنيف، كريستوف بولييارك

 nmekki@unicef.org ، 1804 209 1917+ نجوى مكي، يونيسف نيويورك،

 مالحظة إخبارية
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