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كيف ساهمت تبرعاتكم مبساعدة ٢,٣ مليون طفل على مواجهة شتاء عام ٢٠١٥**؟ 
سوريا: حصول مليون طفل عىل مجموعات وقسائم املالبس الشتوية 	 

والبطانيات الحرارية وتدفئة املدارس

العراق: حصول ٨٤٠ ألف طفل عىل مجموعات املالبس الشتوية والزي 	 
املدريس وتدفئة املدارس باإلضافة إىل املساعدات النقدية

لبنان: تزويد ٣٥٨ ألف طفل باملالبس والبسكويت الغني بالطاقة وتدفئة 	 
املدارس باإلضافة إىل املساعدات النقدية

األردن: تزويد ١٠٣ ألف طفل بقسائم ومساعدات نقدية للحصول عىل 	 
املالبس الشتوية

تركيا: حصول ٦٢ ألف طفل عىل املساعدات النقدية لرشاء املالبس الشتوية	 
سعت اليونيسف لجمع ١٠٣ مليون دوالر أمرييك لالستجابة الحتياجات الشتاء املايض ودعم نحو   **

٢٠٦ مليون طفل معرض للخطر.  حصلت اليونيسف عىل ٦٩,٤ مليون دوالر أمرييك مام ترك 

فجوة يف التمويل قيمتها ٣٣,٤ مليون دوالر، ومع ذلك متكنت اليونيسف من املساعدة يف توفري 

الدىفء ملئات األطفال والحد من ترسبهم من املدرسة. 

حملة حول استجابة اليونيسف يف املنطقة خالل  الشتاء ٢٠١٦-٢٠١٧
سوريا

مجموعات مالبس شتوية وبطانيات حرارية تكفي لـحوايل ٧٤٠ ألف طفل 	 

قسائم للمالبس الشتوية تكفي لـ ١٠٠ ألف طفل	 

حزم من اإلمدادات األساسية الكفيلة بإنقاذ حياة آالف األطفال يف املناطق 	 

املحارصة التي يصعب الوصول إليها

تدفئة مدارس يستفيد منها ٩٩ ألف طفل 	 

لبنان
مجموعات مالبس شتوية لـ ٣٢ ألف طفل	 

تدفئة مدارس ١٥٠ ألف طفل 	 

مساعدات نقدية لـ ٢٠٦,٣٠٠ طفل	 

العراق
مجموعات مالبس شتوية لـ ١٠٦ ألف طفل عراقي من النازحني داخلياً و ١٤ 	 

ألف طفل سوري من الالجئني

بطانيات حرارية لـ ٨٠ ألف طفل عراقي من النازحني داخلياً	 

تدفئة املدارس وتوفري زي املدرسة الشتوي لـ ٢١,٣٠٠ طفل عراقي من 	 

النازحني داخلياً و ٣٠ ألف طفل سوري من الالجئني

مرافق صحية متنقلة ولقاحات تكفي الكرث من ٧٠٠،٠٠٠ من املرشدين و٥٠ 	 

ألف طفل سوري 

أنظمة ترصيف ملياه العواصف وخدمات النظافة لدعم ٦٠ ألف طفل عراقي 	 

من املرشدين

قسائم للمالبس الشتوية تكفي لـ ٨٠ ألف طفل سوري من الالجئني 	 

األردن
مجموعات مالبس شتوية لـ ٦٤ ألف طفل	 

قسائم للمالبس الشتوية تكفي لـ ٥٩,٧٧٥ طفل	 

مساعدات نقدية لـ ٢١٥ ألف طفل	 

تركيا
مساعدات نقدية لـ ٩٠ ألف طفل	 

مصر
مساعدات نقدية لـ ٥٥,٣٠٠ طفل	 

الوقت يداهمنا: نحن بحاجٍة إلى دعمكم اآلن لنكون على أهبة االستعداد الستقبال فصل الشتاء
مساهمتكم حاسمة يف توفير الدفء لألطفال و إعطائهم بصيصًا من األمل  

كل مساهمة مهمة 
مهمــا كانــت صغيــرة مــن

 أجــل إحداث تغيير حاســم
 يف حياة الطفل
كم يلزمنا إلبقاء الطفل دافئًا خالل فصل 

الشتاء القادم؟

البطانية احلرارية6دوالر

ملجموعة املالبس )من سن ٥ سنوات(

ملجموعة املالبس )فئة الـ ١٢(

بطانية األطفال

ملجموعة املالبس )للفئة العمرية ٧-٩(

ملجموعة املالبس )فئة الـ ١٤(
لتدفئة غرفة صف خالل فصل 

الشتاء

٤٢دوالر

٤٩دوالر

٧دوالر

٤٤دوالر

٥٢دوالر
١٠٠دوالر

أيلــــول ٢٠١٦

فصل الشتاء على األبواب وحياة األطفال على احملك بدون أي مالبس دافئة أو حتى تدفئة
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الوقت يداهمنا: نحن بحاجٍة إلى دعمكم اآلن لنكون على أهبة االستعداد الستقبال فصل الشتاء
مساهمتكم حاسمة يف توفير الدفء لألطفال و إعطائهم بصيصًا من األمل  

أســابيع قليلــة عــى فصــل الشــتاء وال يــزال املاليــن مــن األطفــال الســورين والعراقيــن النازحــن، ال ينتظرهــم ســوى البــؤس وخطــر الــرد. ويعيــش الكثــريون يف ســوريا والعــراق وغريهــم من 

الالجئــن يف الــدول املجــاورة عــى املحــك، إذ اضطــر مئــات اآلالف مــن العائــالت إىل الفــرار مــن القتــال مــن دون اي يشء.  ويُعــد األطفــال األكــر عرضــًة للخطــر عنــد انخفــاض درجــات 

الحــرارة يف وقــت العواصــف التــي غالبــاً مــا تجتــاح منطقــة الــرشق األوســط، مغلفــة البــؤس واملــرض واملــوت.  تحتــاج اليونيســف مســاعدتكم لحاميــة األطفــال مــن الــرد، واملحافظــة 

عــى مدارســهم وأماكــن تعلمهــم دافئــة، ويف النهايــة إعطائهــم بصيصــاً مــن األمــل.

لنحافظ ســوياً عىل االطفال دافئني

عانــت العديــد مــن العائــالت الســورية والعراقيــة مــن ضيــاٍع يف املدخــرات ومصــادر الدخــل، حيــث ســاد التــرشد والبطالــة وزيــادة التضخــم وارتفــاع أســعار الوقــود والغــذاء لفــراٍت 

طويلــة، فأضحــت العائــالت تكافــح لــرشاء الســلع األساســية - مبــا يف ذلــك املالبــس واألوشــحة والقفــازات واألحذيــة - لتزويــد أطفالهــم بالدفــئ.

شــكل فصــل الشــتاء ألي طفــل أجــر عــى الفــرار مــن منزلــه تحــٍد مــن نــوع خــاص، يعــرض غيــاب التدفئــة األطفــال للمــرض وللتــرب مــن املــدارس، بــل واألســوأ مــن ذلــك، فيــام ينجــو 

األطفــال مــن القتــال بعضهــم نتيجــة الــرد القــارس والعواصــف الثلجيــة والفيضانــات والريــاح العاتيــة مــع غيــاب املالجــئ واملالبــس والتدفئــة الضئيلــة. 

تســعى اليونيســف إىل تزويــد نحــو ٢,٥ مليــون طفــل يف ســوريا والعــراق ممــن لجــأوا إىل تركيــا ولبنــان واألردن ومــر باملالبــس ولــوازم فصــل الشــتاء. أولويتنــا هــي الوصــول إىل األطفــال 

األكــر ضعفــاً، مبــا يف ذلــك األطفــال األكــر فقــراً والذيــن يعيشــون يف املناطــق املحــارصة أو التــي يصعــب الوصــول إليهــا.

كل دقيقة حاسمة يف إبقاء األطفال دافئني

تحتــاج اليونيســف إىل التمويــل الــكايف لتقديــم املســاعدات الالزمــة إلنقــاذ حيــاة األطفــال قبــل حلــول فصــل الشــتاء، فدرجــات الحــرارة يف انخفــاٍض مســتمر، مــن املتوقــع خــالل أســابيع 

قليلــة شــتاء قــارس وأمطــار بــاردة، لــذا تعمــل اليونيســف عــى مــدار الســاعة لــرشاء وتوفــري املالبــس الشــتوية التــي تــزود األطفــال بالحــد األدىن مــن الحاميــة مــن الــرد كالقفــازات 

والقبعــات واألحذيــة والجــوارب واألوشــحة والبطانيــات الحراريــة.

وســتقوم اليونيســف بتزويــد العائــالت باملســاعدات النقديــة والقســائم لتلبيــة احتياجــات أطفالهــم األكــر إلحاحــاً.  كــام وسيســاهم التمويــل عــى تدفئــة املــدارس خــالل أشــهر الشــتاء، 

مــن أجــل حاميــة األطفــال مــن الــرد أثنــاء وجودهــم يف املدرســة.

بتبرعاتكم ستتمكن
اليونيسف من تدفئة
٢,٥ مليون طفل

هذا الشتاء

فصل الشتاء على األبواب وحياة األطفال على احملك بدون أي مالبس دافئة أو حتى تدفئة

املتطلبات
الفجوة

املتطلبات التمويلية )األرقام مقربة ألقرب مليون دوالر أمرييك(

سوريا

٣4.٦
٣٠.٢

العـــــرلق

١٥.١
١٥.١

األردن

١١.٢
١١.٢

لبنــــان

١٢.١
١٢.١

مصــــر

١٬٧
١٬٧

تركــــــيا

٧.٧
١.٢

تم استالم
١٠٫٩ مليون

الحاجة
 ٨٢,٤ مليون

الفجوة
٧١,٥ مليون

االستجابة الحتياجات شتاء
٢٠١٦-٢٠١٧

لالزمة السورية والعراقية

أيلــــول ٢٠١٦


