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تتقدم اليونيسف بالشكر إلى دولة الكويت على دعمها النموذجي المستمر والسخي 

 لألطفال في الشرق األوسط
 

ع    مليون دوالر  59لليمن بمقدار تَبرُّ
 

ترّحب اليونيسف بالمساهمة التي قدمتها دولة الكويت مؤخراً  - 2018تموز/يوليو  16عمان، 
مليون دوالر أمريكي، وذلك لدعم األطفال األكثر هشاشة في جميع أنحاء اليمن، والذين  59بقيمة 

 والنزاع القاسي. التنمية تضّرروا بسبب تراجع
 

سط وشمال أفريقيا: "لقد ويقول ِخيْرت كاباالري، المدير اإلقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق األو
أثبتت دولة الكويت مرة أخرى أنها صديقة ألطفال المنطقة، وأنها تلتزم بمبادئ الشراكة الجيدة. 
ساهمت الكويت في عمل اليونيسف من أجل األطفال بسخاء على مّر السنين، بما في ذلك ما قدمته 

يتماشى مع االلتزامات التي تم ألطفال سوريا والعراق. وأضاف: "إّن كرم الكويت مثالي حقاً، و
 التعهد بها".

 
مليون دوالر أمريكي إلى اليونيسف،  200بتقديم أكثر من  2013ساهمت دولة الكويت منذ عام 

مما يجعلها إحدى أكبر الجهات المانحة لعمل اليونيسف من أجل األطفال في منطقة الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا.

 
ة هذه غير مشروطة. وستستخدمها اليونيسف للوصول إلى يّ لسخإن مساهمة الكويت األخيرة وا

االحتياجات وطأة األطفال المحتاجين ممن يعانون أوضاعاً صعبة في جميع أنحاء اليمن، حيث تكون 
هي األكثر إلحاحاً بما فيها الوقاية من األمراض، مثل الكوليرا، وتقديم الدعم لألطفال للحصول على 

 ف الصحي وخدمات التغذية والحماية.التعليم والمياه والصر
 

اضطر أكثر من نصف مليون طفل إلى ترك المدرسة نتيجة النزاع في اليمن، ليصل العدد اإلجمالي 
مليون طفل. هذا وشهد اليمن في العام  2لألطفال الذين ال يذهبون إلى المدارس إلى ما يقرب 
نطاق، مع وجود ما يقرب من مليون حالة  الماضي تفشي الكوليرا واإلسهال المائي الحاد على أوسع

 مشتبهاً بها.
 

### 
 

 عن اليونيسف
نعمل في اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاهيّة كّل طفٍل من خالل أّي عمل نقوم به. بالتّعاون مع 
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دولة ومنطقة نقوم بترجمة التزامنا هذا إلى واقع عملي، باذلين جهداً خاّصاً  190شركائنا في 
األطفال األكثر هشاشة واستقصاًء، وذلك من أجل صالح كّل األطفال، وفي كّل للوصول إلى 

 .مكان
للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به نحو األطفال، يمكنكم زيارة موقعنا 

www.unicef.org 
   Twitter ، Facebookتابعوا اليونيسف على 

 
 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتّصال مع:

، 4628-867-79-962+جولييت توما، ، مكتب اليونيسف االقليمي، عّمان، 
jtouma@unicef.org 

، 6644 109 79 962+لينا الكرد، مكتب اليونيسف اإلقليمي، عّمان، 
lekurd@unicef.org 
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