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© UNICEF/UN0272703/Haidar

االســتجابة لظروف الشتاء

مــع اقــراب الظــروف املصاحبــة لفصــل الشــتاء إىل الــرق األوســط، فــإن الحاجــة إىل التربعــات اآلن هــي أكــر مــن أي وقــت. نحتــاج اآلن وبشــكل عاجــل إىل دعمكــم 
لحايــة األطفــال األكــر هشاشــة مــن بــرد الشــتاء القــارس، خاصــة وأن ١١٥ ألــف طفــل إضــايف باتــوا يف خطــر نظــرًا لتصاعــد العنــف يف شــال رشق ســوريا. 

بدعمكــم، ســتتمكن اليونيســف مــن املســاعدة يف حايــة األطفــال مــن الــربد، وذلــك مــن خــالل ُرزم املالبــس الشــتوية والبطانيــات واملعونــة النقديّــة لتدفئــة 
ــون  ــا يقــرب مــن ١.2 ملي ــا خــالل الشــتاء إىل م ــرة منه ــات كب ــة. تخطــط اليونيســف إليصــال كمي ــر اإلمــدادات الطبي منازلهــم ورشاء املــواد األساســية، وتوف
ــن يعيشــون يف مناطــق يصعــب الوصــول  ــا هــي الوصــول إىل األطفــال األكــر هشاشــة، مبــن فيهــم األصغــر ســّنا والنازحــن واألشــد فقــًرا والذي طفــل. أولويتن

إليهــا. ومــع ذلــك، فــإن الحاجــة للتمويــل قامئــة اآلن، قبــل أن يهاجــم الــربد عــى األطفــال ويعــرض اآلالف منهــم للخطــر.

ما الذي سيتســلّمه األطفال من اليونيســف لفصل الشــتاء؟

تشــمل رزم املالبــس الشــتوية الســرات والرساويــل والقفــازات والقبعــات واألحذيــة والجــوارب واألوشــحة والبطانيــات الحراريــة. كــا ســتزّود اليونيســف العائــالت 
األكــر هشاشــة باملســاعدات النقديــة والقســائم لتلبيــة االحتياجــات امللّحــة ألطفالهــم. سيســاعدنا التمويــل الــذي نحصــل عليــه يف إصــالح املــدارس خــالل أشــهر 
الشــتاء أيضــاً، مــا يســمح لألطفــال مبواصلــة الحصــول عــى التعليــم، وتزويدهــم بخدمــات الــرف الصحــي وامليــاه، وتوفــر اإلمــدادات والخدمــات الطبيــة لهــم.
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للمزيد من املعلومات:

التخطيــط ُمســبًقا لصالح األطفال:
تحتــاج اليونيســف إىل دعمكــم اآلن لحاميــة األطفال من الشــتاء املقبل

كّل دوالر يُحدث فرقًا 
بالنسبة لألطفال

كم يُكلف إبقاء الطفل 

الواحد دافًئا هذا الشتاء؟
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