
 
 
 

حمص:إإلى  أأمميیة إإثر مشارركتهھا في بعثة االيیونيیسف  
حاجة ماسة إإلى االمساعدااتت ااإلنسانيیة فيططفل  210,000  

 
- 2013 /شباططفبراايیر ٬1، جنيیف/عمانن  غربي سورريیا حمصمشتركة إإلى محافظة كشفت بعثة أأمميیة  
إإنسانيیة فورريیة. ااتتإإلى مساعد٬، ااألططفالل منشخص٬، نصفهھم  420,000 االيیونيیسف عن حاجةشارركت فيیهھا   

 
مختلفة في أأنحاء شخص  700,000ما يیقربب من  تضررر عنتقريیبا  ووأأظظهھرتت االبعثة االتي دداامت شهھرااً 

إإضافة إإلى ٬، ااضطروواا إإلى هھھھجر مناززلهھم 635,000فيیهھم  نبم ٬،داائراال االنزااعع بسبب االمحافظةمن 
ااألسر االمضيیفة.وو إإلى دديیاررهھھھم االعائديینااألشخاصص   

 
هھھھم ااألططفالل إإنن "االبعثة: هھھھذهه أأخصائي االيیونيیسف للحاالتت االطاررئة٬، مارركك تشونو٬، االذيي شارركك في  ووقالل
زوودد نأأنن ضروورريي من االلذاا  االذيین لقيیتهھم. ااألططفالل على معظم االتوتر عالماتتبدتت قد تضرررااً. فاالناسس أأكثر 
".بهھااتت االتي مروواا االصدم لموااجهھة الدعم االذيي يیحتاجونهھمن هھھھؤالء ااألططفالل ب عددد أأكبر  

 
في حيین تستخدمم ٬، نتيیجة للنزااعع حمص فيمدررسة  1,500من مجموعع مدررسة  200تت حواالي ضرررت

على نوعيیة ووعلى االدررووسس  االطالبب اانتظامم علىأأثر سلباً  هھھھم٬، مماااألططفالل ووأأسرمدررسة أأخرىى إليیوااء  65
االتعليیم.  

 
شمالل  كيیلومترااً  30بعد االيیونيیسف بزيیاررةة تلبيیسة االوااقعة على  قامم فريیق من لبعثة٬،من اا في االيیومم ااألخيیروو

االعامم االماضي.خاللل عنيیفاً  قتاال االتي شهھدتتوو ٬،مديینة حمص  
 

االصحيیة لألسر٬،  االنظافة معدااتتوو ٬،االلحفوو ٬،االبطانيیاتت حمص محافظةل االيیونيیسفمساعدااتت  شملتقد وو
.تعويیضيیةاال دررووسسلااوو ٬،مالبس ااألططفاللوو  

 
 2,000وواالصحيیة٬،  لنظافةمعدااتت االططقم  1,000وو ٬،حاففل 1,000االيیونيیسف دمت قفقد ٬، يیسةتلب فيأأما 

 االدعم االنفسي براامجتنفيیذ في هھھھذهه االمديینة  االرئيیسيیةااألخرىى وومن ااألوولويیاتت . من أأططقم االمالبس لألططفالل
.شبكة االميیاههتأهھھھيیل إإعاددةة وو ميیاالتعل فرصصتحسيین وولألططفالل   

 
لتنفيیذ براامجهھا ااألساسيیة لفائدةة ااألططفالل ووااألسر االمتؤثرةة بالنزااعع مليیونن ددووالرر  68,5تحتاجج االيیونيیسف إإلى 

٬، لم تحصل منهھا حتى ااآلنن إإال على جزء ضئيیل خاللل ااألشهھر االستة ااألوولى من هھھھذاا االعامم ددااخل سورريیا
ماليیيین ددووالرر.  8بالكادد يیتجاووزز   

 
# # #  

 
حولل االيیونيیسف  

بلدااً ووإإقليیماً لمساعدةة ااألططفالل في االبقاء وواالنمو٬، ووذذلك اابتدااء من االطفولة االمبكرةة  190تعمل االيیونيیسف في 
ووحتى نهھايیة سن االمرااهھھھقة. ووااليیونيیسف هھھھي أأكبر مزوودد لألمصالل في االبلداانن االناميیة. كما تدعم االيیونيیسف 

وواالتعليیم ااألساسي االجيید لجميیع صحة ااألططفالل ووتغذيیتهھم٬، ووتوفيیر االميیاهه االنقيیة ووخدماتت االصرفف االصحي 
االفتيیانن وواالفتيیاتت٬، باإلضافة إإلى حمايیة ااألططفالل من االعنف ووااالستغاللل وومرضض ااإليیدزز. ووااليیونيیسف ممولة 



بالكامل من تبرعاتت االمؤسساتت ووااألفراادد وواالشركاتت وواالحكوماتت. للمزيید من االمعلوماتت حولل منظمة 
ة على: االيیونيیسف ووما تقومم بهھ من أأعمالل ززوورروواا موقع االمنظم  

www.unicef.org  
 

لمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ااالتصالل بـ:  
٬، singram@unicef.org لشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا٬،مكتب االيیونيیسف ااإلقليیمي لسايیمونن اانغراامم٬، 

  +962 79 590 4740هھھھاتف 
 

٬، singram@unicef.org لشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا٬،مكتب االيیونيیسف ااإلقليیمي لجوليیيیت توما٬، 
+962 79 867 4628هھھھاتف   


