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 تواجه الیونیسف عجزاً تمويلیّاً بقیمة 60 ملیون دوالر- للوازم الشتاء المنقذة للحیاة
والمساعدات النقديّة- التي قد تترك 1.5 ملیون طفل عرضة البرد

عّمان، 25 تشرین األّول/أكتوبر 2017 – سیكون الشتاء القادم التھدید الجدید الذي سیطول األطفال
المتضررین من األزمات في الشرق األوسط. في سباق الیونیسف مع الزمن لتوفیر المالبس الدافئة واإلمدادات

الالزمة للشتاء والبطانیّات قبل أن یحّل موسم البرد، تواجھ المنظمة عجزاً مالیّاً بقیمة 60 ملیون دوالر، وھو
ما یمكن أن یترك 1.5 ملیون طفل تقریباً عرضة للبرد.

ستزید درجات الحرارة المتدنیّة حتى التجّمد والعواصف والثلوج الكثیفة من الصعوبات العدیدة التي تواجھھا
العائالت التي تعاني من النزاعات، والتي تكافح من أجل البقاء على قید الحیاة بالحد األدنى من اإلمكانیّات،

وذلك في جمیع أنحاء العراق وسوریا ودولة فلسطین والدول المجاورة المستضیفة لالجئین. لقد نزح الكثیرون
بسبب العنف، وباتوا یعیشون في مخیمات أو في مالجئ مؤقتة تفتقر للحمایة من البرد القارس.

بعد أن استنفذت كلیّاً موارد العائالت نتیجة سنوات من النزاع والنزوح والبطالة، فقدت ھذه العائالت قدرتھا
على شراء المالبس الدافئة والوقود للتدفئة. وإن ُحرمت المدارس من التدفئة، فمن المتوقع أن ترتفع معدالت

التسرب.

قال خیرت كاباالري، المدیر اإلقلیمي للیونیسف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا: “بدون مساعدة،
یمكن أن یكون البرد ضربة قاسیة أخرى لألطفال الذین یعانون الھشاشة في المنطقة والذین قد سبق لھم وأن

عانوا الكثیر”، وأضاف: “إن الوضع الصحّي لألطفال سیئاً نتیجة نقص التغذیة وضعف الرعایة الصحیّة
وبسبب النزوح. یشّكل انخفاض حرارة الجسم والتھابات الجھاز التنفّسي تھدیداً خطیراً لألطفال، وإن لم یتم

عالجھما فسوف یؤدّي ذلك إلى موت ھؤالء األطفال”.

ما تصبو الیونیسف إلى توفیره قبل حلول الشتاء ھو:

رزم مالبس شتویة ألكثر من 800,000 طفل في جمیع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العائالت التي نزحت
بسبب المعارك األخیرة،

مساعدة نقدیّة لعائالت أكثر من320,000 طفٍل في وضع ھّش،
مساحات صدیقة للطفل وتدفئة للمدارس والتي تخدم 105,000 طفل،

بطانیات حراریّة لما یقرب من 240,000 طفل.

حتى اآلن، تلقّت الیونیسف أقل من 20 في المائة من مبلغ الـ73 ملیون دوالر، وھو المبلغ المطلوب لتغطیة
االحتیاجات الشتویّة ألكثر األطفال ھشاشة والمتضّررین من األزمة في المنطقة.

###

فحوى الوسائط المتعددة متوفّر ھنا
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مالحظات للمحّررین 

تھدف الیونیسف ھذا الشتاء للوصول إلى أكثر من 1.5 ملیون طفل في كّل من مصر والعراق واألردن
ولبنان ودولة فلسطین وسوریا، وأن تزّودھم بمالبس دافئة وبطانیات حراریّة، وأن تزّود العائالت بمساعدات

نقدیة.
مساعدة الیونیسف لفصل الشتاء ستشمل التدفئة للمدارس، والمالبس الدافئة، والزّي المدرسّي، والمساعدة

النقدیة لألطفال في وضع ھّش وكذلك عائالت ھؤالء األطفال في جمیع أنحاء المنطقة.
في محاولتھا للوصول إلى األطفال قبل موسم البرد، قامت الیونیسف بتوزیع رزم الشتاء حیثما أمكن – بما
في ذلك المالبس والشاالت والقفازات واألحذیة والبطانیات للتدفئة، وحزم المساعدات النقدیة – غیر أّن الجھود

تباطأت بسبب الفجوة الكبیرة في التمویل.

عن الیونیسف

تعمل الیونیسف في بعض أصعب األماكن في العالم للوصول إلى األطفال األكثر ھشاشة واستقصاًء. نعمل في
190 بلدا وإقلیماً من أجل كّل طفل، في كّل مكان، لبناء عالم أفضل للجمیع.

للمزید من المعلومات حول الیونیسف وعملھا من أجل األطفال، یمكنكم زیارة الموقع اإللكتروني

 
www.unicef.org :التالي

YouTube و Twitter، , Facebook  تابعوا الیونیسف على

للمزید من المعلومات، یُرجى اإلتّصال مع:

lekurd@unicef.org ،6644 109 79 962+ ،لینا الكرد، مكتب الیونیسف اإلقلیمي، عّمان

tkummer@unicef.org،550 588 797 (0) 962+ ،تمارا كومیر، مكتب الیونیسف اإلقلیمي، عّمان

jtouma@unicef.org،4628-867-79-962+ ،جولییت توما، ، مكتب الیونیسف االقلیمي، عّمان
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