
 بيان صحفي
 السورية واألسر لألطفال مساعدتها تكثف اليونيسف                              

 تمويلال اشتداد القتال ونقص على الرغم من
 

، في التمويل الشديدنقص العلى الرغم من اشتداد العنف و  :3192فبراير شباط/ 91دمشق، جنيف/
مستهدفة عددا متزايدا من األشخاص  ،سوريا داخلياال المساعدا  إل جهودها من اليونيسفتكثف 

 .شخصماليين  4اإلنسانية والذين يتجاوز عددهم  ا الذين يحتاجون إلى المساعد
حيث نزح  من النزاع في سوريا المتضررينمجمل ناف كثر من أيشكلون األطفال ن أ وتقدر اليونيسف

القليل من وال يملكون سوى في مالجئ جماعية حاليًا يعيشون هم و بسبب النزاع الجاري  منهمالعديد 
 االحتياجا  األساسية. إلى نو فتقر يكما ألمتعة ا
 
فقد ، في سورياالوضع  بالرغم من تدهور"يقول السيد يوسف عبدالجليل، ممثل اليونيسف في سوريا:  

البطانيا  ومالبس كتقديم إمدادا  اإلغاثة الضرورية و من توسيع نطاق عملياتها  يونيسفالتمكن  
اليونيسف قد أوال  و . واألغطية البالستيكية وبسكوي  الطاقةالاحية األطفال ومستلزما  النظافة 

 ."مختلف جبها  النزاع لىع ها األخيرةعمليات خالل العديد من هذه اإلمدادا 
 ولكن. كبيراً  تحدياً  يشكلالحالي  الوضع األمنيفي  المناطق بعض إلى واولنا إن"وأضاف عبدالجليل: 

 نجحنا في إحراز تقدم حقيقي."الميدانيين، فقد بفضل جهود شركائنا وموظفينا 
 
كرامة في محافظة إدلب شمال إلى منطقة المشتركة لألمم المتحدة بعثة  فياليونيسف  شارك  مؤخراً و 

 .الجئ 6,000إلى األساسية أول دفعة من مواد اإلغاثة بتقديم وم السب  ، حيث قام  يسورياغرب 
 

شديدًا  نزاعاً  الماضية الثالثة سابيعاأل فيمساعدا  اليونيسف  هاتالتي والبعض المدن وتشهد 
 ةبطاني 44,000، وزع  اليونيسف وشركاؤها المحليون مثالً في مدينة حلب الشمالية، . فومتوااال

 فال الشتاء.في برد ال مقاومة لمساعدة السكان على لحافو 
دلبو  حمصو  الحسكةو  في دير الزورو  بطانية  00,000 حوالي اليونيسف وزع  الرقة ودمشقو  ا 

في و مالبس األطفال. طقم من  40,000وما يزيد على  غطاء بالستيكي 44,000 و لألطفال وأسرهم
لتغطية  من المواد المدرسية اندوق 476   اليونيسفقدم ،تلبيسةبما في ذلك  ،طرطوس وحمص

 .طفل 70000احتياجا  
 

معالجة المياه مستلزما  طن من  4,000 تواال عملية إرسالمع األخيرة مساعدا  حملة الوقد تزامن  



مليون شخص في أنحاء مختلفة  40نحو إلى  لشربل سليمة واالحة مياهلضمان واول ، إلى سوريا
الذي لدمار ل األمراض المنقولة عن طريق المياه. وتقدر اليونيسف أنه نظراً منع اإلاابة ب، ولمن البالد

كان  عليه بعض المناطق إلى ثلث ما التي تال المياه انخفض  كمية  فقد لتحتية للمياهالبنية الحق ب
 .منذ نحو العامين ةاألزمة السوريبداية قبل 
 

محاولة اليونيسف لزيادة استجابتها لالحتياجا  في وجه نقص التمويل يشكل عقبة رئيسية وال يزال 
قديم تمواالة مليون دوالر ل 66 الحاول على من أجللمجتمع الدولي اوكالة وتناشد الاإلنسانية. 

المياه والارف الاحي والتغذية والتعليم والدعم النفسي   مجاالسوريا في في ة عاجلالمساعدا  ال
كانون األمم المتحدة في أطلقته  النطاق واسعنداء مناشدة اليونيسف ضمن أتي وت. واالجتماعي

 .المطلوب المبلغ من %00أقل من على  حال  اليونيسفحتى اآلن، و ديسمبر الماضي. أول/
 
ضد  مليون طفل 4.1 تلقيحيسف بنقام  اليو ، 0044من مارس آذار/منذ بداية األزمة في سوريا في و 

مياه الشرب لما يزيد على قدم  و  يةميطفل في برامج تعل 14,000كما قام  بتسجيل ، الحابة
 .طفل 10,000الدعم النفسي واالجتماعي لـ و  شخص 06,000

 
 يمكنكم متابعة شريط خاص عن توصيل المساعدات على الرابط التالي:كما 

www.youtube.com/user/unicefmena 
www.youtube.com/watch?v=BQy0rF_AG7g&list=UU93hYg2fYoOJeBHO

zayneCw&index=1 
 

 :مع لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
 سايمون انغرام، مكتب اليونيسف اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

 singram@unicef.org 

  +060 70 400 4740هاتف 
 مكتب اليونيسف اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا جوليي  توما، 

jtouma@unicef.org  

 +060 70 667 4606هاتف 
 في سوريااليونيسف مكتب ، إيمان موروكا

 imorooka@unicef.org 

 +061 046 44 01 66هاتف 
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