
 
 

 
 

 
 

  بيان صحفي
  
  
  
  

  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مديرة اليونيسف اإلقليميةفيس، يماريا كالصادر عن بيان 
  2016و 2015 خطة االستجابة اإلقليمية االنمائية لالجئين السوريينو في سوريا 2015لسنة  االستراتيجيةحول إطالق خطة االستجابة 

  
مليون  8.6، ستكون حياة أكثر من 2015 ففي نھاية عام، وقتنا الحاليتمثل األزمة السورية التھديد األكبر لألطفال في " -2014انون األول، ك 18عمان، 
  ".طفل قبل شھر واحد فقط ، مقارنة بسبعة ماليينفي المنطقة قد مزقت بفعل العنف والتھجير القسري طفل

  
ھذه بھذا الحجم و نزاعاألخرى التي يفرضھا  الكبيرةوالتحديات  الصعب بالرغم من الوضع األمنيونذ اندالع األزمة، عملت اليونيسف وشركاؤھا بجد ملقد 

ية للماليين من األطفال الرعاية النفسوالتلقيح وتوفير والصحة  يمخدمات الصرف الصحي والتعلتوفير توصيل المياه النظيفة و إال أن اليونيسف تمكنت من القساوة
  وأسرھم.

  
ر حصااألطفال الذين يعيشون في ظروف  ، تجدد اليونيسف التزامھا ببقاء وحماية األطفال، بما فيھم2015المتعلق بسوريا لسنة  ھذا العام وكجزء من النداء

من االستمرار  ليتمكنوا فيھا الالجئونر استقدول الجوار التي . وفي ذات الوقت سنقوم بمضاعفة جھودنا مرة أخرى لمساعدة المجتمعات الفقيرة في القسوة شديدة
  .ھاأطفالاألسر الالجئة و مع بالخدمات الحيوية والمدارس بالتشارك

  
  :بما يلي 2015 عامستقوم اليونيسف بناء على الخبرة العملية التي اكتسبناھا على األرض، وبالعمل مع شركائنا المحليين والدوليين 

 سيتم ھذا بشكل أساسي من خالل تعزيز ن الوصول للمياه المأمونة وخدمات الصرف الصحيمضاعفة أعداد األطفال الذين يستطيعو .
 مليون شخص في سوريا وحدھا. 16وسنستمر في تلبية االحتياجات القائمة ألكثر من شبكات المياه والبنى التحتية المتينة. 

  ن ، وتوسيع توفير مواد التعلم لألطفال الذيخاصة في سوريا واألردن ،لتعلمالحصول على امضاعفة أعداد األطفال الذين يستطيعون
 يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليھا في سوريا بسبب النزاع.

  ومضاعفة أعداد األطفال الذين يستفيدون من مرض شلل األطفال أخرىالحفاظ على حمالت التلقيح القائمة بھدف منع ظھور حاالت ،
 في سوريا. األوليةاية الصحية من استشارت الرع

  اعدات نطاق توزيع المس توسيع في ذات الوقت بينما يتم، بشكل مباشر بالنزاع متأثرينطفل  850,000توصيل الرعاية والدعم لحوالي
ً لتشمل أسر األطفال األكثر  الشتويةالنقدية والمالبس   .ضعفا

 لالجئين السوريين وأطفال  الصرف الصحي والحمايةو والمياه الصحةو تعزيز جھود السلطات المحلية على تقديم خدمات التعليم
 المجتمعات المضيفة.

رون بالنزاع من اليونيسف والمجتمع األطفال المتأث مليون دوالر أمريكي، وھو يمثل الحد األدنى الذي يتوقعه 903 إلىھذه االلتزامات  تصل كلفة
 ".واقعة لمساعدتنا على جعل ھذه االلتزامات حقيقةالدولي ككل. ندعو جميع من يدعمنا حول العالم 

 
 

###  
  

 يمكن تنزيل الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة باألزمة السورية من الرابط التالي: 
 
https://www.dropbox.com/sh/273h9n5hsfqy2zy/AADuUI2OZdIJiZy5JtmgmSSTa?dl=0 
 

  حول اليونيسف:
 190تعمل اليونيسف على تعزيز ونشر حقوق األطفال ورفاھھم من خالل جميع نشاطاتھا. تعمل اليونيسف مع شركائھا في أكثر من 

دولة ومنطقة لترجمة ھذا االلتزام إلى نشاطات عملية، وتوجه جھودھا بشكل خاص نحو الوصول إلى األطفال األكثر ھشاشة 
ي كل مكان. للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملھا يمكنكم زيارة: وتھميشا، لتحقيق صالح جميع األطفال ف

http://www.unicef.org/.  
  

 
  

 
 



 
 

 
 

  :ةالتالي بالعناوينللمزيد من المعلومات الرجاء االتصال 

  singram@unicef.org، 79 962+ 4740 590سايمون 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، 

 nmekki@unicef.org، 1+-917-209-1804،  1+7452 326 212نجوى مكي، مكتب اليونيسف في نيويورك، 
 

 
 


