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 منقذة للحیاة اتدرجات حرارة منخفضة دون مساعد ة في سوری المالیین من األشخاصجھ یوا
 

 2022 نوفمبر/تشرین الثاني   24 نعما دمشق،
 
 

، والمنسق لملیحا  المصطفى بن  ،ةسوریفي    المؤقتالمنسق المقیم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانیة  كل من  حذر  
السوریة،   لألزمة  اإلنسانیة  للشؤون  ھادي،    اإلقلیمي  بسبب  مھند  المستضعفین  السوریین  على  كارثیة  مخاطر  من 

 أنحاء البالد، مما یؤدي إلى ھطول األمطار والثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة.  كافةفي  قاسیةالظروف الشتاء 
 

من تعاني    2022اإلنسانیة في سوریة لعام  خطة االستجابة    ال تزال  ، مع بقاء بضعة أسابیع فقط النتھاء العام الحالي
ھناك حاجة ماسة إلى تمویل إضافي  . والمطلوبفي المائة فقط من التمویل    42في التمویل، حیث تم تلقي    حادنقص  

لتقدیم المساعدات الشتویة المنقذة للحیاة لملیوني شخص في سوریة، بما یشمل الفئات المعرضة للخطر مثل النازحین  
ذوي االحتیاجات الخاصة والعائالت   ور السن واألشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة موجودة مسبقًا  داخلیًا وكبا

 .التي لدیھا أطفال من ذوي اإلعاقات الشدیدة واألسر التي تعیلھا نساء
 

  ، مساعدات فصل الشتاءأنحاء البالد إلى    كافة مالیین شخص في    6یحتاج    ،ووفقًا لقطاع المأوى/المواد غیر الغذائیة
بینھم   الحالي  2.5من  الوقت  الغربي. في  الشمال  المواد    ةسكان سوری  معظمال یستطیع  .  ملیون شخص في  شراء 

في ظروف    یةتعیش مالیین العائالت في جمیع أنحاء سورو.  االقتصاداألساسیة بسبب ارتفاع معدالت التضخم وانھیار  
لئك الذین یعیشون في ظروف مزریة في مخیمات أو مواقع "المالذ األخیر" مع إمكانیة محدودة أو یتضمنبما  ،قاسیة

أدى تقنین الكھرباء في جمیع أنحاء  كما  إمدادات المیاه النظیفة.    والخدمات الصحیة    والتدفئة    وصول إلىأو معدومة لل
 بدائل ھذا الشتاء.البالد والنقص المزمن في الوقود إلى ترك األسر الفقیرة دون أي  

 
 نحنو  .إذا لم یتم تلقي مزید من التمویل، فسیكون المالیین من األشخاص بدون حمایة ضد ظروف الشتاء القاسیة" 

للغایة بشأن العائالت التي ال تمتلك الموارد لشراء المالبس الدافئة أو لوازم التدفئة، بما في ذلك أولئك الذین    ونقلق
المناطق المرتفعة. ویعد ھذا ھو العام الثاني عشر لألزمة والشتاء  والمناطق المحرومة  ون  یعیشون في مخیمات النازحی

للناس في سوریة، بما   المعاناة  النازحین"   یشملالثاني عشر من  الذین یعیشون في مخیمات  السید بن   ،أولئك  یقول 
 الملیح. 

 
وھناك  واألطفال وبطانیات من الصوف وسخانات ووقود.    للكبار"سیؤمن التمویل اإلضافي المالبس واألحذیة الدافئة  

لتوفیر ھذه المواد للمالیین من الناس المستضعفین في سوریة لحمایة صحة ورفاه العائالت خالل   حاجة ماسة جداً 
 ظروف الطقس الخطرة وغیر المتوقعة"، یقول السید ھادي.  

 
إلى تعریض    التمویل  الغذائیة  الھامة    البرامجأدى النقص في  المأوى/المواد غیر  للحیاة للخطر في مجاالت  المنقذة 

طویلة األمد للحفاظ على الحیاة مثل زراعة القمح   البرامج والتعلیم والصحة والتغذیة والمیاه واإلصحاح والحمایة و
 .2022/2023للموسم الزراعي  

 
 لمزید من المعلومات: 

   cherevko@un.org، ة أولغا تشیریفكو، المتحدثة باسم منظمة األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا)، دمشق، سوری
 martiny@un.org ، مسؤول شؤون إنسانیة، عمان، انیك مارتین ی

 suon@un.org-Madevi.sun  مادیفي صن سوان، مسؤولة معلومات، غازي عنتاب، 
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