
٣ دوالر أمريكي
فحص طبي من الفريق الصحي املتنقل

4 دوالر أمريكي
قفازات لألطفال

10 دوالر أمريكي
أحذية الشتاء لألطفال

12 دوالر أمريكي
بطانية أطفال أو بطانية حرارية

20 دوالر أمريكي
حقيبة مالبس الشتاء لألطفال الصغار

40 دوالر أمريكي
حقيبة مالبس الشتاء لألطفال

150 دوالر أمريكي
تدفئة غرفة صف لفصل الشتاء بالكامل

جولييت توما
مكتب اليونيسف اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال افريقيا

+٤٦٢٨-٨٦٧-٧٩-٩٦٢
jtouma@unicef.org

املبلغ املطلوب:

103 مليون دوالر أمريكي

الفجوة في التمويل

63 مليون دوالر أمريكي

العدد الكلي لألطفال الذين 
علينا الوصول اليهم هذا الشتاء:

2,6 مليون طفل
ما تكلفة إبقاء طفل دافئاً هذا الشتاء؟ 

التمويل املتوفر
 ٤0 مليون دوالر أمريكي

%40 الفجوة في التمويل ٦3 
مليون دوالر أمريكي

%60

للمزيد من املعلومات

childrenofsyria.info

الشتاء قادم
وال يستطيع األطفال

مواجهته وحدهم

االستجابة لفصل الشتاء 2016/2015



سوريا
 توفيــر املالبــس واللــوازم، بمــا فيهــا أطقــم املالبــس الخاصــة وبطانيــات 	 

األطفــال لحوالــي مليــون طفــل.

 توزيــع القســائم لحوالــي ٢0,000 أســرة، يمكــن اســتبدال القســائم 	 
بحقائــب الشــتاء فــي املحــالت واألســواق.

 إنشــاء عيــادات صحيــة لزيــارة األســر فــي منازلهــا ورصــد األطفــال وتوفيــر 	 
العــالج لهــم.

 تجهيز ٢,000 غرفة صفية باملدافئ وخزانات املياه والوقود والعزل	 

األردن
مــن 	  يعانــي  طفــل   353,000 لحوالــي  الشــتاء  مســتلزمات  توصيــل 

. شــة لهشا ا

توفير حقائب املالبس الشتوية لحوالي 1٨,000 طفل.	 

توزيع قسائم املالبس الشتوية على حوالي 5٦,000 طفل.	 

سيحصل حوالي ٢٨0,000 طفل على املساعدات النقدية.	 

لبنــــان
لحوالــي 	  املســاعدة  توفيــر  إلــى  لبنــان  فــي  اليونيســف  منظمــة  تهــدف 

3٧5,000 طفــل ســوري، ولبنانــي وفلســطيني يعانــون مــن الهشاشــة 
فــي املناطــق املعّرضــة لفصــل الشــتاء. وتتضمــن أشــكال املســاعدة التــي 
ســتقدمها اليونيســف: املســاعدات النقديــة غيــر املشــروطة، واملالبــس 
لألطفــال والوقــود لتدفئــة املــدارس. ستســاعد التحويــالت النقديــة، 
التــي تصــل قيمتهــا ألربعيــن دوالرا أمريكيــا، والتــي ســتدفع ملــرة واحــدة 
فقــط لــكل طفــل يبلــغ عمــره حتــى 15 ســنة يعيشــون فــي املســتوطنات 
العشوائية، واألسر اللبنانية األكثر فقرا واألطفال الفلسطينيين الذين 
يعانون من الهشاشة، في إتاحة الوسائل الالزمة ألسرهم لتغطية جزء 
مــن مصاريــف الشــتاء فــي املناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا، والتــي ال 

يوجــد فيهــا صــراف آلــي.

توزيع حقائب مالبس الشتاء على ٤0,000 طفل.	 

املرتفعــة 	  املناطــق  فــي  الحكوميــة  املــدارس  لتدفئــة  الوقــود  توفيــر 
الطفــل. رعايــة  ومؤسســات 

تركيا
توفير املساعدات النقدية لحوالي ٩0,000 طفل الجئ سوري يعيشون 	 

في املجتمعات املضيفة.

العراق
توفيــر حقائــب املالبــس الشــتوية لحوالــي ٤50,000 طفــل نــازح فــي العــراق 	 

و100,000 طفــل ســوري الجــئ.

توزيــع البطانيــات الحراريــة لحوالــي ٦0,000 طفــل نــازح و٦,000 طفــل 	 
ســوري الجــئ.

توفير التدفئة لحوالي ٧٦,٩٩0 طفل عراقي نازح في املدارس.	 

استلم 1,36 مليون طفل
 الدعم الالزم للشتاء في 5 دول هي: تركيا 

وسوريا ولبنان والعراق واألردن.

سوريا

األردن
العراق

تركيـــــا

لبنـــان

سوريا

العراق
لبنـــان

العراق

ــاء، ســواء  ــع البق ــم م ــا يف رصاعه ــال الســوريني وأرسهــم يومي ــني األطف ــاين مالي يع

كانــوا يعيشــون يف داخــل ســوريا أو كالجئــني يف دول املنطقــة. ولكــن خطــرا يحــدق 

بهــم اآلن، كــا هــو الحــال يف كل ســنة: ففصــل الشــتاء قــد حــل اآلن، ومعــه يــأيت 

ــد.  ــد التجم ــرارة اىل ح ــات الح ــوط درج ــة وهب ــف العاتي ــوب العواص ــال هب احت

ــوا  ــاعدتكم ليتمكن ــة – مس ــة الربيئ ــذه األزم ــوه ه ــوريا – وج ــال س ــاج أطف يحت

مــن التحمــل، وهــم ال يحتاجــون املســاعدة للحفــاظ عــى الــدفء فقــط، ولكنهــم 

ــع  ــراض واالســتمرار يف الدراســة. وم ــة األم ــن مقاوم ــوا م ــا أيضــا ليتمكن يحتاجونه

ــول فصــل الشــتاء، ســنحتاج ملســاعدتكم.  حل

لو أن األمر كان ببساطة توفير شاالت وأحذية فقط

ملحة سريعة عن استجابة اليونيسف للشتاء سنة 2015 في املنطقة

كيف ساعدت نقودك األطفال في شتاء عام 2014؟

يعــاين اكــر مــن مثانيــة ماليــن طفــل ســوري خمــس ســنوات مــن حــرب 

ــزال معظــم  ــف وتهجــر. ال ي ــن عن ــا م ــا صاحبه ال ترحــم، وعايشــوا م

ــآوي  ــان يف م ــن األحي ــر م ــون يف كث ــوريا يعيش ــال يف س ــؤالء األطف ه

ــن  ــت. وم ــوال الوق ــف ط ــر القص ــون خط ــوائية، ويواجه ــة عش جامعي

ــن  ــرار م ــل ســوري الف ــون طف ــن 2 ملي ــر م ــر أك ــرى، اضط ــة أخ ناحي

بالدهــم مــع أرسهــم، وقطعــوا رحلــة شــاقة، مــن بــالد مزقتهــا الحــرب 

والنــزاع املــدين، إىل دول الجــوار أو أوروبــا، مبــا أصبــح يعــرف اآلن بأكــر 

ــر ال  ــب اآلخ ــى الجان ــة. وع ــة الثاني ــرب العاملي ــذ الح ــر من ــة تهج أزم

يــزال األطفــال يف العــراق يعيشــون أوضاعــا هشــة، حيــث هّجــر العنــف 

املتواصــل، واملنتــر يف جميــع أنحــاء البــالد العديــد مــن األطفــال، 

الذيــن يشــكلون 45% مــن 3.1 مليــون عراقــي نزحــوا داخــل بالدهــم.

ومــع حلــول فصــل الشــتاء ، ســيواجه أطفــال ســوريا، يف األغلــب، شــهورا 

مــن املشــقة واملعانــاة اإلضافيــة. وإن تُركــوا دون مســاعدة، فســرتجفون 

ــة،  أو يف  ــة املؤقت ــآوي الجامعي ــدارس، وامل ــرة ويف امل ــم املدم يف منازله

مخيــامت الالجئــن عــى بعــد أميــال مــن ديارهــم.

ميكنك أن تكون أنت الشخص الذي يوفر لهم الدفئ هذا الشتاء.

ميثــل الشــتاء بالنســبة لالجــئ أو النــازح تحديــا كبــرا، فاألســابيع 

والشــهور البــادرة قــد تكــون قاتلــة بالنســبة لألطفــال.

ــتاء  ــول الش ــة يف فص ــف عاتي ــط عواص ــرق األوس ــة ال ــهدت منطق ش

ــا  ــرارة إىل م ــات الح ــت درج ــث انخفض ــرة، حي ــنوات األخ ــالل الس خ

دون الصفــر، األمــر الــذي كان لــه أثــر غــر مســبوق. فتّحُمــل العواصــف 

الثلجيــة والفيضانــات والريــاح البــاردة التــي تنخــر العظــام  صعــب يف 

أحســن األوقــات – فــام بالــك مبواجهتهــا وأنــت تعيــش تحــت ســقف 

قــاميش، وال ترتــدي ســوى مالبــس رثــة.

ــد مــن األرس الســورية وبــدأت مدخراتهــا بالنفــاذ  تضــاءل دخــل العدي

مــع انتشــار البطالــة والتهجــر والتضخــم وارتفــاع أســعار الوقــود 

ــح نصــف الشــعب الســوري يعيــش اآلن تحــت  والطعــام، بحيــث أصب

خــط الفقــر. وتكافــح العائــالت لــراء أبســط االلــوازم األساســية – مثــل 

املالبــس والشــاالت والقفــازات واألحذيــة – للحفــاظ عــى دفــئ أطفالهم 

يف شــهور الشــتاء، اللــوازم بســيطة ووجودهــا مســلّم بالنســبة لنــا. مينــع 

ــول اىل  ــة والوص ــاب للمدرس ــن الذه ــال م ــا األطف ــارص أيض ــرد الق ال

مراكــز الرعايــة الصحيــة. كــام ويواجــه األطفــال خطــر اإلصابــة بأمــراض 

الجهــاز التنفــي وتلــوث الجــو داخــل الغــرف املغلقــة، حيــث تضطــر 

األرس الفقــرة يف الكثــر مــن األحيــان اعتــامد أســاليب غــر صحيــة 

لتدفئــة املــأوى الــذي تعيــش فيــه، مثــل حــرق البالســتيك.

تهــدف اليونيســف اىل تزويــد 2.6 مليــون طفــل مــن املقيمــن يف ســوريا، 

أو امللتجئــن إىل دول الجــوار كالعــراق واألردن ولبنــان وتركيــا باملالبــس 

واللــوازم الرضوريــة لفصــل الشــتاء. واألولويــة بالنســبة لنــا هــي الوصول 

لألطفــال األكــر هشاشــة مثــل أولئــك املحارصيــن أو الذيــن يعيشــون يف 

املناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا، واألصغــر ســنا، وأولئــك الذيــن 

يعيشــون يف ظــروف مرتديــة لــدى املجتمعــات املضيفــة أو يف مخيــامت 

الالجئن. 

ســتقوم اليونيســف هــذا العــام بتوفــر حقائــب ملســاعدة األطفــال عــى 

ــب  ــر حقائ ــتقوم بتوف ــث س ــل، حي ــذي ح ــتاء ال ــل الش ــة فص مواجه

املالبــس املناســبة للســن والجنــس التــي تتضمــن القفــازات والقبعــات 

ــة.  ــات الحراري ــة والجــوارب والشــاالت والبطاني واألحذي

وســيكون توفــر املســاعدات النقديــة املكملــة والقســائم للعائــالت التــي 

ــا  ــتطيع األرس فيه ــي تس ــن الت ــن 15 يف األماك ــت س ــال تح ــا أطف لديه

الوصــول إىل األســواق،  جــزءا أساســيا مــن االســتجابة، حيــث أنــه ســيتيح 

لهــم تأمــن اللــوازم والخدمــات الرضوريــة ألطفالهــم.

ستســتفيد املــدارس أيضــا خــالل شــهور الشــتاء مــن هــذه املســاعدات. 

فاليونيســف تــدرك أن تعلُّــم األطفــال يتحســن إن متكنــوا مــن الدراســة 

ــئ  ــر املداف ــأة. تخطــط اليونيســف هــذا الشــتاء لتوف ــوف مدف يف صف

والوقــود لحــوايل 312,000 طفــل يف ســوريا والعــراق ولبنــان.

تمكن 562,000 طفل 
من الوصول الى غرف الصف املدفأة 

واملساحات الصديقة للطفل في سوريا 
ولبنان والعراق

حصلت 1,200
مدرسة

في العراق على التدفأة


