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شكر وتقدير
لم يكن هذا التقرير ليرى النور لوال المشورة والمساهمات التي قدمها العديد من الموظفين في مقر اليونيسف وفي المكاتب اإلقليمية والميدانية. وقد وردت 

معلومات الفصول التي تتناول البلدان من المكاتب الميدانية التالية لليونيسف: أفغانستان وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى 

وتشاد وكولومبيا والكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر واريتريا واثيوبيا وغواتيماال 

وسريالنكا  والصومال  والفلبين  وباكستان  المحتلة  الفلسطينية  واألرض  والنيجر  وميانمار  ومدغشقر  ولبنان  وقيرغيزستان  وكينيا  واألردن  والعراق  وهايتي 

والسودان وسوريا وطاجيكستان وأوغندا واليمن وزيمبابوي.

إدارة المشاريع والتحرير واألبحاث

ديرموت كارتي، نائب مدير مكتب برامج الطوارئ؛ وكريستين كنودسن، مديرة المشاريع؛ وماريكا هوفمايستر، مديرة المشروع؛ وبييرو كالفي - باريستي، محرر؛ 

ومونيك ثورنمان، محررة، واناستازيا واربينسكي، محررة النصوص القانونية ومحررة التقرير؛ وجنيفر ميباوم، مراجعة التحرير؛ وكارين أولين، باحثة؛ وناديا فالتش 

بانداك، باحثة؛ وماريتسا أسنسوا، مستشارة تحرير. جيمس روغان، كاتب، وميشيل فيرينز، كاتب.

وجيه البرامج والسياسات

نتقدم بالشكر لشعب وأقسام اليونيسف التالية: مكتب عمليات الطوارئ، وشعبة البرامج، ومكتب تحالفات القطاع العام وتعبئة الموارد، وشعبة السياسات 

والممارسات. كما نخص بالشكر هيلدا فرافيورد جونسون، نائبة المدير التنفيذي؛ وماريا كاليفيس، رئيسة الديوان؛ ولويس جورج إرسينولت، مدير مكتب برامج 

الطوارئ؛ واليبوي نيكوالس، مدير شعبة البرامج؛ وأفشان خان، مدير مكتب التحالفات القطاع العام وتعبئة الموارد؛ وريتشارد مورغان، مدير شعبة السياسات 

والممارسات؛ وبيالر أغيالر، وشريف باصر، وكاترين بارنيت، وبابيتا بشت، وسارة بورداس ايدي؛ واندرو كولين باركر، وليزا داوتين، وبرندان دويل، وفرانسوا دوشارم؛ 

وعايدة إيك، ولوسيا المي؛ وفايقة فرزانة؛ وويليام فيلوز، وآن غوالز، ورافائيل هيرموسو؛ وناعومي إيتشيكاوا؛ وبيرنيل آيرونسايد، وروبرت جنكينز، وسارة كارمين 

وميشيل لو بيتشو، وميندي مارش، ولويز مولي؛ وأماندا ميلفيل، وكلير مورتون، وروزالين موراما؛ وناليني نيبيتا؛ ومادس أوين، وستيفان بيشيت، وجالبا راتنا والرا 

سكوت، وأنتوني سبالتون؛ وسونيا سوكديو، وجوليان تمبل، وايلين فان كالمثوت، وتسيا واردلو. كما نتوجه بالشكر أيضا إلى المكاتب اإلقليمية لليونيسف؛ 

لوك شوفان؛ ولورا بيل؛ والنا ريكات، ويوديت أبديسا، وروبرت مكارثي، وغرانت ليتي، وسيالسي أتاديكا، وأنجيال ريفن-روبرتس، وعاصم رحمن، وهايدي بيجو، وجانلوكا 

بونو، وآنا رياتي، وتوبي ويكس، وتوماس دافين؛ كما نتوجه بالشكر لجميع المستشارين الفنيين.

التصميم واإلعداد للطباعة
لوري دوغالس، تصميم الجرافيك

الخرائط 
جهاد عبد اهلل، مسؤول حاالت الطوارئ

التصوير الفوتوغرافي 

إلين تولمي، رئيسة وحدة التصوير الفوتوغرافي؛ وسوزان ماركسير، مسؤولة أبحاث التصوير/محررة التعليقات

إنتاج الموقع اإللكتروني
اليكس غودوي، مدير مشروع ولوسائط المتعددة؛ ودنيس يوين مطّور الموقع اإللكتروني؛ واندريا فيريتي، مطّورة الموقع االنجليزي ؛ إيمانويل ماي،  ليندا توم، لينغ 

تسوي التصميم الشبكي؛ وباتريس بريزارد، وبيدرو بوجاالنس - اندريس، وصبحي جوابرة، وديانا جيمينيز، إنتاج اللغات للموقع اإللكتروني.

إنتاج الفيديو
بريانكا بروثي منتجة؛ وجون ميمس، محرر

االتصاالت
باتريك ماك كورميك، مسؤول االتصاالت في حاالت الطوارئ؛ وجنين  باباكيان،  كاتبة/محررة، والقسم اإلعالمي.

الطباعة
فينيكس ديزاين إيد

الترجمة
الطبعة الفرنسية: مارك شاالميه

بيريون الطبعة اإلسبانية: كارلوس 

الطبعة العربية: صبحي جوابرة

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول العمل اإلنساني لليونيسف من:  

لويس جورج أرسينو

مكتب برامج الطوارئ مدير
الطوارئ( برامج  )مكتب 

اليونيسف نيويورك 
هاتف: 326-7163 212 1+

فاكس: 326-7037 212 1+
lgarsenault@unicef.org :البريد اإللكتروني

أفشان خان

مدير تحالفات القطاع العام
الموارد )PARMO( وتعبئة 

اليونيسف نيويورك
هاتف: 7160 326 1-212+
فاكس: 7165 326 1-212+

akhan@unicef.org :البريد اإللكتروني

ديرموت كارتي

نائب مدير مكتب برامج الطوارئ
برامج الطوارئ( )مكتب 

اليونيسف جنيف
هاتف: 5601 909 22 41+

فاكس: 5902 909 22 41+
dcarty@unicef.org :البريد اإللكتروني



www.unicef.org/arabic/hac2011  |  2011 تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام  ii  iii   www.unicef.org/arabic/hac2011  |  تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام 2011 

مقدمة   iv  
متطلبات التمويل للعمل اإلنساني لليونيسف لعام 2011   vi  

دعم الصمود   1  
 

الدعم العالمي للعمل اإلنساني   13  

آسيا والمحيط الهادي   17  
أفغانستان    20 

الديموقراطية الشعبية جمهورية كوريا    21 
ميانمار   22 

باكستان   23 
الفلبين   24 

سريالنكا   25 

 27   وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
قيرغيزستان   30 

طاجيكستان   31 

شرق وجنوب أفريقيا   33 
بوروندي   36 

اريتريا   37 
اثيوبيا    38 

كينيا   39 
مدغشقر    40 
الصومال    41 

أوغندا    42 
زيمبابوي   43 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا   45 
جيبوتي   48 
العراق    49 

المحتلة الفلسطينية  األرض    50 
السودان    51 

اليمن   52 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  53 
كولومبيا   56 
غواتيماال   57 

هايتي   58 

غرب ووسط أفريقيا   59 
بوركينا فاسو   62 

الكاميرون   63 
الوسطى أفريقيا  جمهورية    64 

تشاد   65 
كوت فوار   66 

الديموقراطية الكونغو  جمهورية   67 
النيجر    68 

الكونغو جمهورية    69 

التعليقات على الصور   70 

المحتويات



www.unicef.org/arabic/hac2011  |  2011 تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام  iv  v   www.unicef.org/arabic/hac2011  |  تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام 2011 

Madagascar

Cameroon

Burkina 
Faso

Ethiopia

Somalia

Kenya
Uganda

Yemen

Iraq

Tajikistan

Djbouti
Eritrea

Zimbabwe

Sudan

Burundi

Occupied
Palestinian

Territory

هايتي  تعرضت   ،2010 عام  في 

وهذه   – تاريخها  في  زلزال  ألسوأ 

بفعل  تضاعفت  إنسانية  مأساة 

األزمات  من  متعاقبة  سلسلة 

الالحقة. وخالل زياراتي هناك، قابلت 

 – تقريباً  شيء  كل  فقدوا  أطفاالً 

أغراضهم  وجميع  وديارهم  ذويهم 

– وما زالوا يواجهون تهديدات جسيمة. ولكن أكثر ما أدهشني 

في هؤالء األطفال، وفي الكثير من سكان هايتي، هو صمودهم 

في مواجهة المأساة وقدرتهم على مواصلة األمل – وعلى بناء 

– مستقبل أفضل.

وخالل الفيضانات الكارثية التي وقعت في باكستان، رأيت نفس 

جمع  على  تقهر  ال  التي  القدرة  ونفس  والصمود،  الشجاعة 

إنسانية  طوارئ  حاالت  تقع  وأينما  الحياة.  ومواصلة  الشتات 

من هذا القبيل – سواء بسبب الكوارث الطبيعية أو الصراعات 

المفتاح  هو  الصمود  يكون   – المزمنة  األزمات  أو  البشرية 

األساسي للوصول إلى االنتعاش.

إن تقرير العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 2011 يسلط 

الصمود  اليونيسف على دعم هذا  الضوء على أساليب عمل 

على مستوى األفراد والمجتمعات والمؤسسات. وكما يوضح 

التقرير، فإننا نقدم دعماً متزايداً للجهود المبتكرة لمساعدة 

المجتمعات المحلية على التأهب لحاالت الطوارئ والحد من 

تأثيراتها المستقبلية – وعلى التعافي و’إعادة البناء’ بشكل 

أفضل عندما ال تكون هناك أزمات.

وفي حالة إنسانية بعد أخرى، نرى كيف تساعد هذه االبتكارات 

تواجههم.  التي  الخطيرة  التحديات  على  التغلب  في  الناس 

القرى  لترك  النساء  تضطر  المثال،  سبيل  على  النيجر،  ففي 

التي يعشن فيها بحثاً عن الطعام ألسرهن وقد تجمعن معاً 

المواد  إرسال  من  تمكنهن  صغيرة  تجارية  مشروعات  لعمل 

تقدمي

البلدان واألقاليم املدرجة في تقرير 

اليونيسف للعمل اإلنساني من أجل 

األطفال لعام 2011 

كوريا �جمهورية 
الديموقراطية 

لشعبية قيرغيزستانا

أفغانستان

باكستان

ميانمار

سريالنكا

لفلبين جمهورية ا
أفريقيا 
الوسطى

تشاد

جمهورية 
الكونغو 

الديموقراطية
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الغذائية والحبوب والمال لمجتمعاتهن. كما أن نجاح جهودهن 

المشتركة قد منحهن الثقة وزاد من قدرتهن على التعامل مع 

األزمات، وهذا أمر في غاية األهمية.

المسبوقة.  غير  بالتحديات  حافالً  الماضي  العام  كان  وقد 

وإجماالً، قامت اليونيسف خالل عام  2010 باالستجابة لما ال 

يقل عن 290 حالة إنسانية في 98 بلداً تضرر منها الماليين 

من البشر. وقد تبع الكوارث التي وقعت في هايتي وباكستان 

االحتياجات  ولكن   – اإلنسانية  للمساعدات  عادي  غير  تدفق 

حاالت  تواجه  التي  البلدان  جميع  وفي  الدول  تلك  في  هائلة، 

طوارئ وأزمات مزمنة.

وفي حين يحدونا األمل في أن عام 2011 لن يجلب أزمات مماثلة، 

في  بسرعة  لالستجابة  االستعداد  أهبة  على  نكون  أن  يجب 

حالة وقوع كارثة. ولهذا، فإن طبعة هذا العام من تقرير العمل 

االحتياجات  على  الضوء  تسلط  األطفال  أجل  من  اإلنساني 

و6  ومنطقة  بلداً   32 في   2011 لعام  المتوقعة  اإلنسانية 

االحتياجات ضرورياً  لتلبية هذه  الالزم  التمويل  أقاليم. ويعتبر 

حتى يمكننا تقديم االستجابة في حاالت الطوارئ وأيضاً كسر 

الدورات المتكررة من األزمات.

ومن خالل دعمكم، يمكننا التقليل من تأثيرات األزمات اإلنسانية 

عند حدوثها في أي مكان وزمان – كما يمكننا المساعدة على 

أجل  من  ضعفاً.  األكثر  العالم  مجتمعات  في  الصمود  دعم 

األطفال.

 Anthony Lake

انتوني ليك

المدير التنفيذي لليونيسف

جمهورية 
أفريقيا 
الوسطى

لنيجرتشاد ا

ديفوار كوت 

�جمهورية
 الكونغو

هايتي
غواتيماال

كولومبيا
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األمريكي( 2011 )بالدوالر  لعام  التمويل  متطلبات  / البلد  المنطقة 

آسيا والمحيط الهادي
1,100,000 آسيا والمحيط الهادي: الدعم اإلقليمي 
 29,750,000 أفغانستان 
12,000,000 جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية 
 9,950,000 ميانمار 
 295,951,000 باكستان 
14,022,000 الفلبين 
 9,825,000 سريالنكا 
372,598,000 المجموع   

وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
900,000 وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة: الدعم اإلقليمي 
 6,996,000 قيرغيزستان 
 5,540,000 طاجيكستان 
13,436,000 المجموع   

شرق وجنوب أفريقيا
5,600,000 شرق وجنوب افريقيا: الدعم اإلقليمي 
 5,223,000 بوروندي 
 14,075,000 اريتريا 
  57,416,000 اثيوبي 
 16,168,000 كينيا 

  19,200,000 مدغشقر 
  60,698,000 الصومال 
  10,000,000 أوغند 
 119,973,000 زيمبابوي 
308,353,000 المجموع   

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
2,240,000 الشرق األوسط وشمال أفريقيا: الدعم اإلقليمي 

 4,255,000 جيبوتي 
 40,056,000 العراق  
 18,759,000 األرض الفلسطينية المحتلة 
  162,481,000 السودان 
20,294,000 اليمن 
248,085,000 المجموع   

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
13,000,000 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: الدعم اإلقليمي 
 10,300,000 كولومبيا 
 2,650,000 غواتيماال 
 156,967,000 هايتي 
182,917,000 المجموع   

غرب ووسط أفريقيا
18,044,000 غرب ووسط أفريقيا: الدعم اإلقليمي 
11,480,000 بوركينا فاسو 
 3,350,000 الكاميرون 
 11,763,000 جمهورية أفريقيا الوسطى 
 45,639,000 تشاد 
 5,541,000 كوت ديفوار 
115,290,000 جمهورية الكونغو الديموقراطية  
 37,062,000 النيجر 
 4,830,000 جمهورية الكونغو 

 252,999,000 المجموع    

22,400,000 الدعم العالمي 

1,400,788,000 المجموع الكلي   

�متطلبات التمويل للعمليات اإلنسانية
لليونيسف لعام 2011 
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متطلبات التمويل القطرية واإلقليمية والعالمية لليونيسف لعام 2011
المصدر: المكاتب القطرية لليونيسف

* العراق ومصر واألردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية

متطلبات التمويل للعمليات اإلنسانية لليونيسف لعام 2011 

مكتب قطري

باكستان

السودان

هايتي

زميبابوي

الدميوقراطية الكونغو  جمهورية 

الصومال

اثيوبيا

تشاد

العراق*

لنيجر ا

أفغانستان

العاملي الدعم 

ليمن ا

مدغشقر

احملتلة الفلسطينية  األرض 

أفريقيا ووسط  لغرب  اإلقليمي  املكتب 

كينيا

اريتريا

لفلبني ا
الالتينية ألمريكا  اإلقليمي  �املكتب 
الكاريبي  البحر  ومنطقة   

الشعبية الدميوقراطية  كوريا  جمهورية 

الوسطى أفريقيا  جمهورية 

فاسو بوركينا 

كولومبيا

أوغندا

ميامنار

سريالنكا

قيرغيزستان

افريقيا وجنوب  لشرق  اإلقليمي  املكتب 

ديفوار كوت 

طاجيكستان

بوروندي

الكونغو

جيبوتي

الكاميرون

غواتيماال

للشرق  اإلقليمي  �املكتب 

إفريقيا األوسط وشمال 

الهادي مركز اخلدمات املشترك آلسيا واحمليط 

اإلقليمي لوسط وشرق  �املكتب 

املستقلة الدول  ورابطة  أوروبا 
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في عام 2010، تسببت الكوارث الطبيعية التي لم يسبق لها مثيل في معاناة ال 
وانعدام  الصراعات  أحدثت  كما  ومجتمعاتهم.  وأسرهم  األطفال  لماليين  توصف 
االضطرابات  هذه  على  واألمثلة  والمعنويات.  األرواح  في  فادحة  خسائر  األمن 
غمرت  التي  باكستان  وفيضانات  عاصمتها؛  دمر  الذي  هايتي  زلزال  وتشمل  عديدة 
الساحل؛  منطقة  أنحاء  جميع  في  انتشرا  اللذين  والجوع  والجفاف  البلد؛  ُخمس 
والصومال.  الديموقراطية  الكونغو  وجمهورية  أفغانستان  في  والعنف  والنزوح 

دعم الصمود، وحماية األطفال: 

اليونيسف في مجال العمل اإلنساني

وتدل هذه األزمات اإلنسانية واسعة النطاق، فضالً عن العديد من 

حاالت الطوارئ األقل شهرة، على التعرض لألخطار المستمر في 

مجتمعات وبلدان بأكملها من جراء المخاطر الطبيعية وتلك التي 

تقرير  في  باألقطار  المعنية  الفصول  اإلنسان. وتوضح  صنع  من 

حاالت  تأثيرات   2011 لعام  األطفال  أجل  من  اإلنساني  العمل 

منها طويلة  وكثير  األجل،  – بعضها قصيرة  اإلنسانية  الطوارئ 

األمد – على حياة األطفال واألسر وكرامتهم.

وتتطلب االحتياجات اإلنسانية واسعة النطاق عمالً إنسانياً بعيد 

المدى، يتم تنفيذه بأقصى سرعة وغالباً ما يتم تنفيذه في نفس 

الوقت في أجزاء مختلفة من العالم. وفي حين أنه يوفر استجابة 

زيادة  أيضاً  يتطلب  اإلنساني  العمل  فإن  العاجلة،  لالحتياجات 

التركيز على الواجب األكبر وهو معالجة نقاط الضعف الكامنة 

وقت  في  سيما  وال  تكرارها،  أو  حدوثها،  حاالت  في  الكوارث  وراء 

بطرق  وتتفاعل  وتتزايد  مستمر  بشكل  التهديدات  فيه  تتصاعد 

معقدة وأحياناً يصعب فهمها. 

بالفعل من  تعاني  التي  للمجتمعات  بالنسبة  الشائع  من  واليوم 

الصدمات  من  مجموعة  جراء  من  معاناتها  تزيد  أن  االضطرابات 

أو تدمير  أو األوبئة  أو المتكررة، مثل األزمات السياسية  المتزامنة 

المأوى أو األصول اإلنتاجية في العواصف أو الفيضانات. وبدون توافر 

الوقت وسبل التعافي، وبدون وجود شبكات لألمان االجتماعي يمكن 

تتنقل من  أنفسها  المجتمعات  العديد من  التعويل عليها، تجد 

والتفكك  الفقر  إلى حالة طوارئ أخرى في دوامة من  حالة طوارئ 

االجتماعي. وتواجه البلدان المذكورة في تقرير العمل اإلنساني من 

أجل األطفال لعام 2011 مخاطر متزايدة لكونها شديدة الضعف 

أصالً. ومن الدال أن الدول المتضررة من الصراعات والدول الهشة 

هي األكثر تخلفاً في مجال تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وأن 

الحروب األهلية المتكررة اآلن هي الشكل األكثر شيوعاً للنزاعات 

المسلحة1.

 2011 عام  في  تتكشف  والتي  المتجددة  الغذاء  أزمة  وتعتبر 

واحدة فقط من عدة اتجاهات عالمية مترابطة ذات عواقب بعيدة 
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اقتصادية، أو كانت مرتبطة بالكوارث أو النزاعات – بطرق تقي من 

األساسية3.  الوظائف  على  والحفاظ  األساسية  الهوية  خسارة 

التغيير،  باتجاه  التكيف  على  الضوء  التفسيرات  بعض  وتسلط 

للصمود4؛  المميزة  السمة  باعتباره  التغيير،  مقاومة  من  بدالً 

التحول.  على  مساعداً  عامالً  الشدائد  تصبح  أن  يمكن  وهنا 

وبالنسبة لمجتمع العمل اإلنساني، فإن فهم الصمود يمكن أن 

يقدم منظوراً مفيداً لدراسة سياقات األزمات المتزايدة التعقيد 

والتصدي لها.

البنية  أنه قدرة  الصمود على  أبسط أشكاله، يمكن تصور  وفي 

على  الصدمات5.  امتصاص  على  الحرجة  المادية  التحتية 

المالئمة  الصحي  الصرف  تقنيات  تطوير  فإن  المثال،  سبيل 

تفشي  من مخاطر  يحد  قد  للفيضانات  المعرضة  المناطق  في 

األمراض المعدية في أعقاب الكوارث المرتبطة بالطقس6. ولكن 

والمعدات. فهو  الهياكل  أوسع بكثير من مجرد تعزيز  المفهوم 

ومكوناتها  االجتماعية  النظم  فعالية  مدى  لفهم  منظوراً  يوفر 

ومجموعة  والدول  والمدن  والمدارس  واألسر  – األفراد  المختلفة 

الدول التي تشكل النظام الدولي – في الوقاية من المخاطر وإدارة 

التهديدات بشكل جماعي.

ويحاول علماء نفس النمو، على سبيل المثال، استخدام مفهوم 

الصمود كوسيلة لمعرفة الصفات والمهارات والظروف التي تقود 

الحرمان  المعاناة من  الرغم من  النجاح على  إلى  بعض األطفال 

الشديد أو العنف. وبين المفكرين في مجال التنمية، يتم تطبيق 

اليها  يُنظر  التي  المحلية  المجتمعات  على  الصمود  مفهوم 

ذلك  في  باعتبارها تمتلك مصادر متعددة للقوة والموارد7 – بما 

تكون  قد  االجتماعي8.  المال  ورأس  والمادية  البشرية  الموارد 

مرور  مع  تطويرها  يتم  قد  أو  التقاليد  في  المصادر  هذه  جذور 

الزمن واالستفادة منها أثناء األزمات للحد من الخسائر وإدارتها. 

استخدام  يتم  االجتماعي،  التنظيم  من  أعلى  مستوى  وعلى 

الصمود بوصفه سمة من سمات الدول، كما هو الحال في تحليل 

التأثر بالصراعات والذي  الدولة في األوضاع الهشة وعند  هياكل 

قامت به مجموعة الدول الهشة في منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية9. وهنا، يتناقض مفهوم الصمود مع الهشاشة، والذي 

أو التي تنطوي  يضرب بجذوره في العقود االجتماعية الضعيفة 

على التمييز وتعني الفشل في المهام األساسية للدولة، بما في 

ذلك عدم توفر األمن والخدمات األساسية. 

المدى بالنسبة ألفقر الفقراء في العالم. وقد أصبح تغير المناخ 

مسبباً قوياً للمخاطر المتزايدة في شكل ظواهر جوية متطرفة 

األراضي  وتآكل  الموارد  تدهور  مثل  التطور  بطيئة  ظواهر  وخالل 

واسعة  إنسانية  آثار  حدوث  المتوقع  ومن  العيش.  سبل  وتضرر 

الغذائي  األمن  ويتدهور  المياه  مشكالت  تتفاقم  بينما  النطاق 

التحتية  والبنية  المدن  تدمير  إلى  والعواصف  الفيضانات  وتؤدي 

يكون  دائماً،  الحال  هو  وكما  الكثيرين.  نزوح  وإلى   ، األساسية 

األطفال هم األكثر تضرراً من األزمات2.

الذين يحتاجون  زيادة عدد األشخاص  ونتيجة هذه االتجاهات هي 

وهذه  للخطر،  المعرضين  والسكان  اإلنسانية  المساعدات  إلى 

الزيادة تتطلب تعزيز القدرة على االستجابة وزيادة مرونتها. وهذا 

الدولية  المساعدات  نظام  تجهيز  إعادة  يجب  أنه  أيضاً  يعني 

لتحسين إدارة عدم القدرة على التنبؤ والتصدي لمواطن الضعف 

الكامنة. وفي حين أن هذا هدف حيوي لعمل التنمية، فإن العمل 

وتمهيد  المعاناة  تخفيف  مجال  في  هامة  وظيفًة  له  اإلنساني 

هذا  وفي  المستقبلية.  المخاطر  وإدارة  أفضل  النتعاش  الطريق 

السياق العام من التعقيد واالحتياجات المتزايدة، تلتزم اليونيسف، 

بدعم  مائتي حالة طوارئ في كل عام،  التي تستجيب ألكثر من 

الحكومات ومساعدة األشخاص على بناء قدراتهم على الصمود، 

من  وكذلك  التقرير،  هذا  في  الموضح  اإلنساني  العمل  من خالل 

خالل برامجها العادية.

فهم الصمود

إن مفهوم الصمود، الذي تعود جذوره إلى علم المواد وعلم البيئة، 

ازداد جاذبية في مجاالت التخصصات االجتماعية المختلفة. وفي 

حين أن هناك فروقاً دقيقة في استخدام المفهوم، يصف الصمود 

الضغوط  من  والتعافي  والتحّمل  التوقع  على  القدرة  عموماً 

أو  عاطفية  أو  جسدية  كانت  سواء   – الخارجية  والصدمات 

يصف الصمود عادة القدرة على توقع الضغوط 

الخارجية وتحملها والتعافي من الصدمات بطرق 

تجنب فقدان الهوية الجوهرية مع الحفاظ على 

الوظائف األساسية.



3   www.unicef.org/arabic/hac2011  |  تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام 2011 

وبالتالي فإن الصمود خاصية لمستويات مختلفة ومترابطة من 

التنظيم االجتماعي والسياسي. وتنطوي األنظمة عالية القدرة 

على الصمود على كل من التعرض للمخاطر وقدرات االستجابة 

لعدم  ويمكن  الجماعات10.  بين  واسع  نطاق  على  موزعة  لها 

تقويض  والمهارات  للموارد  المتكافئ  غير  والتوزيع  المساواة 

إلى استنفاد  أزمة  أو  أدى وقوع كارثة  القدرة على الصمود11. وإذا 

على  ‘الخارج’ للحفاظ  من  الدعم  يمكن طلب  التصدي،  قدرات 

توفير  )مثل  الحيوية  الوظائف  الحياة(  )مثل  األساسية  القيم 

توفير  الدولة  تستطيع  ال  حيث  كارثة  وقوع  حالة  وفي  المياه(. 

يمكن  المتضررة،  للمجتمعات  كافية   ‘خارجية’  استجابة 

المناهج  توفر  الحاالت،  هذه  الدولي. وفي  المجتمع  إلى  اللجوء 

التي تعزز الصمود ليس فقط األساس المنطقي لوقت أو سبب 

توجيهات  أيضاً  توفر  ولكنها  أمراً ضرورياً  اإلنساني  العمل  اعتبار 

هامة حول كيفية تنفيذها. 

والتي  الصمود  عن  عادة  دراستها  تتم  التي  األبعاد  بعض  وهناك 

يمكن أن تقدم رؤى أساسية حول كيف يمكن للمجتمع اإلنساني 

التعرف على نقاط الدخول لدعم الصمود بشكل أفضل12. وهذه 

األبعاد هي:

ودرجة  سرعة  ذلك  في  بما  التغير،  على  القدرة   – •  المرونة 

التكيف؛

في  تساهم  التي  والمناهج  الفاعلة  الجهات  – تنوع  •  التنوع 

أداء الوظائف الضرورية للنظام؛

تخطيط  في  الجديدة  المعرفة  إدماج   – التكيف  •  تعلم 

وتنفيذ المهام األساسية؛

•  العمل الجماعي والتماسك – تعبئة القدرات التخاذ القرارات 

والعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق أهداف مشتركة؛

وذلك  الذات،  تنظيم  على  القدرة   – الذات  على  •  االعتماد 

من  األدنى  الحد  مع  الداخلية،  واألصول  الموارد  باستخدام 

الدعم الخارجي.

الصعب  فمن  الصمود.  قياس  وهو  رئيسي  تحٍد  هناك  ويبقى 

ال  قياس شيء  وفي مقدمتها صعوبة  األسباب،  لعدد من  تقديره 

أبداً، واإلعصار الذي يمر  يحدث: كالعنف المسلح الذي ال يحدث 

النطاق. ولكن هناك أمثلة كثيرة  دون التسبب في أضرار واسعة 

أو  الحوكمة  لضعف  نتيجة  سواء   – الصمود  تعزيز  فشل  حول 

الكبيرة  التفاوتات  أو  االجتماعية  الروابط  توتر  أو  التخطيط  سوء 

القائمة  القدرات  محل  تحل  التي  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  أو 

بدالً  من تعزيزها. وفي سياق آخر، حين يحمل المستقبل مخاطر 

على  القدرة  من  كجزء  التحّول  على  القدرة  أهمية  تزداد  متزايدة، 

الصمود أكثر من ذي قبل.

كانت  فقد  الصمود،  حول  عديدة  دراسات  وجود  من  الرغم  وعلى 

إسهامات العمل اإلنساني في الصمود من الموضوعات األقل بحثاً 

نسبياً. وما زال فهم اليونيسف لعملها اإلنساني في إطار النظام 

إلى  بالصمود  االهتمام  يؤدي  أن  يتطور. ويمكن  األوسع  اإلنساني 

تعزيز العمل اإلنساني الفعال والسريع والمضمون، كما أنه يعزز 

العالقة بين البرامج اإلنسانية والتنموية وقدرات الجهات الفاعلة 

الوطنية والمحلية على إدارة عدم اليقين والمخاطر المتزايدة.

العمل اإلنساني لليونيسف والصمود 

عام  في  اليونيسف  قامت  الطفل،  حقوق  باتفاقية  واسترشاداً 

حقوق  لدعم  األساسية  اإلنسانية  سياستها  بتعزيز   2010

األطفال والنساء في األزمات. كما قامت بإعادة تأطير التزاماتها 

األساسية نحو األطفال في حاالت الطوارئ وااللتزامات األساسية 

نحو األطفال في العمل اإلنساني، والتي تعكس تحوالت أوسع في 

المنظمة  التزام  عن  السياقات، فضالً  هذه  في  اليونيسف  عمل 

بإجراء إصالحات في المجال اإلنساني. 

وتشمل التغييرات الرئيسية توسيع نطاق االلتزامات األساسية نحو 

األطفال لتشمل التأهب قبل بداية األزمة واعتماد منهج االنتعاش 

– مع دمج الحد من مخاطر الكوارث في  المبكر خالل استجابة 

نحو  األساسية  االلتزامات  تركيز  تحول  كما  المراحل.  جميع 

األطفال من األنشطة إلى االستراتيجية األوسع نطاقاً التي تربط 

قطاعات  كل  في  والمرأة  الطفل  حقوق  بتلبية  اإلنساني  العمل 

هذه  تحقيق  أن  إدراك  أيضاً  تعكس  وهي  اليونيسف.  برنامج 

 إن المناهج التي تدعم الصمود ال تقدم فقط األساس

ً  المنطقي لمتى وكيف يعتبر العمل اإلنساني ضروريا

 ولكنها مهمة أيضاً لتوجيه الطرق التي ينبغي بها

  .القيام بالعمل اإلنساني
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االلتزامات األساسية يتطلب مساهمات من عدد كبير من الجهات 

الفاعلة، بما في ذلك مجموعات العمل اإلنساني.

ومن خالل إعادة فهمه، يقدم العمل اإلنساني لليونيسف مدخالً 

والمجتمعي.  الوطني  المستويين  على  الصمود  لدعم  محتمالً 

وتوضح عدة أمثلة حديثة كيف يتجلى هذا في البلدان المتضررة 

من حاالت الطوارئ.

ففي مدغشقر، دعمت اليونيسف برنامجاً لتدريب وتوعية رؤساء 

والمنظمات  الصحية،  المراكز  ورؤساء  المدارس  ومديري  القرى 

المياه  وممارسات  مبادئ  مجال  في  البلديات  ورؤساء  المجتمعية 

والصرف الصحي والنظافة الصحية في االستجابة لحاالت الطوارئ. 

المنظمات  مع  الطوارئ  قبل  ما  التعاون  اتفاقات  تطوير  تم  وقد 

المشاركة لضمان تقديم االستجابة السريعة والتي تتم في الوقت 

أو فيضان. وتعتبر هذه الجهود  المناسب في حالة حدوث إعصار 

مثاالً على كيفية تعزيز العمل الجماعي والتماسك من خالل التزام 

اليونيسف بضمان مشاركة السكان المتضررين.

وكذلك قامت االلتزامات األساسية المنقحة نحو األطفال بتعزيز 

العالقة بين العمل اإلنساني والتنمية. ويساهم هذا التكامل الوثيق 

– وسهولة تكيف البرامج مع  في مرونة اليونيسف المؤسسية 

على  التركيز  زيادة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المستجدة.  األوضاع 

باعتبارها  المحلية  القدرات  وتطوير  الكوارث  مخاطر  من  الحد 

استراتيجيات واضحة تسهم في مرونة المجتمعات المحلية في 

مواجهة صدمات متعددة، في إطار الدوائر األوسع للوقاية واالنتعاش. 

وفي إثيوبيا، دعمت اليونيسف الحد من مخاطر الكوارث من خالل 

برنامج توفير الرعاية الصحية الذي تقوده الحكومة والغير مركزي 

لتقديم خدمات صحية وتغذوية أساسية. وقد كان لهذا البرنامج 

تأثير كبير على المجتمعات المحلية: وتظهر النتائج زيادة القدرات 

الوطنية على عالج سوء التغذية الحاد والشديد من 135000 حالة 

في الشهر في عام 2009 إلى 200000 حالة في الشهر في عام 

2010. ومن خالل معالجة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية، 

يمكن تحديد هؤالء الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد 

المنقذ للحياة في أماكن قريبة من ديارهم،  وتلقي العالج  مبكراً 

مما يساعد على الحد من تضرر األطفال وتعرضهم للمخاطر.

وبالمثل، فإن فهم الحقائق على أرض الواقع أمر ضروري لتحقيق 

تواجد  استمرار  خالل  ومن  األطفال.  نحو  األساسية  االلتزامات 

ضمان  يمكن  وبعدها،  وخاللها  الطوارئ  حاالت  قبل  اليونيسف 

تصميمها  يتم  التدخالت  أن  ورصد  والنساء  األطفال  حالة  رصد 

التكيف من خالل تبادل  التعًلم من أجل  بشكل مناسب وتدعم 

التي  المناطق  الجديدة. ففي  والتكنولوجيات  المناهج  وتطبيق 

ضربها اإلعصار في ميانمار، دعمت اليونيسف السلطات المحلية 

في استخدام المعايير المقاومة للكوارث لبناء المراكز الصحية 

إلى  الدعوة  اليونيسف  وتواصل  لألطفال.  المالئمة  والمدارس 

اعتماد أوسع وتدريجي لهذه المعايير في جميع أنحاء البالد. 

إن شراكاتنا مع الحكومات والمنظمات اإلنسانية المحلية والدولية 

غير الحكومية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع 

الخاص – وعلى المستوى الوطني إلى مستوى المجتمع المحلي 

– تسمح لليونيسف بانتهاج مناهج متنوعة كوسيلة لتحقيق 

يتم  وهكذا  اإلنساني،  العمل  مجال  في  لألطفال  أفضل  نتائج 

تعزيز التنوع. على سبيل المثال، عملت اليونيسف مع العديد من 

أصحاب المصالح في بلدة ماركا المتضررة من الصراعات بالقرب 

إلدارة  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  في  مقديشو،  من 

المياه. وتواصل البناء على قدرات الجهات الفاعلة المحلية وتنفيذ 

المشروع حتى عندما يتعذر على موظفي االمم المتحدة الدوليين 

الوصول إلى ماركا.

إن التزام اليونيسف بحقوق الفئات األكثر ضعفاً يملي علينا العمل 

حاالت  في  الذات  على  االعتماد  الستعادة  األولوية  تعطي  بطرق 

المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  المثال،  الطوارئ. على سبيل 

بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والنظراء  اآلخرين، قامت 

النفسية  والخدمات  الطفل  حماية  خدمات  بتنفيذ  اليونيسف 

70000 طفل  أكثر من  التكيف لدى  آليات  واالجتماعية لتعزيز 

عام  أزمة  ومنذ  غزة.  قطاع  في  الرعاية  مقدمي  من  و36000 

واالجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم  اليونيسف  تواصل   ،2009

مع  ويتكامل  المحلية  المجتمعات  على  يعتمد  منهج  إطار  في 

شبكات حماية الطفل.

إن التزام اليونيسف بحقوق الفئات األكثر ضعفاً 

يحتم علينا العمل بطرق تعطي األولوية الستعادة 

االعتماد على الذات في حاالت الطوارئ.
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المنظومة اإلنسانية والصمود

في  والتزاماته  دوره  ألداء  المرونة  إلى  اإلنساني  المجتمع  يحتاج 

المتصاعدة. وقد برهنت االستجابة للكوارث  المخاطر  مواجهة 

هايتي  في  وقعت  التي  تلك  مثل   ،2010 عام  في  الضخمة 

الطوارئ األصغر نطاقاً، على تفاني  وباكستان وغيرها من حاالت 

الثغرات  أيضاً  أبرزت  ولكنها   – وفعاليتها  اإلنسانية  المنظومة 

رأينا،  وأوجه القصور في األداء والتي ظهرت عند التدقيق13. وكما 

فإن التحديات تتزايد.

االصالحات  تحديد  حول  مكثف  تفكير  يجري  لذلك،  ونتيجة 

بالمبادئ األساسية  المساس  دون  اإلنساني  النظام  الضرورية في 

تتحول  أن  إلى  مؤخراً  العام  األمين  ودعا  التشغيلية.  والكفاءة 

إلى  الصدمات’  ‘تدفعه  الذي  المنهج  من  اإلنسانية  المنظومة 

منهج تدفعه االحتياجات ومواطن الضعف القائمة14. وقد وضعت 

بعض الوكاالت مناهج واضحة للصمود15، في حين دعا آخرون إلى 

إحداث نقلة نوعية عميقة في كيفية االستجابة لهذه الضغوط 

المتزايدة16.

ومنذ نشأته، شهد المجتمع اإلنساني مراحل متعاقبة من التقييم 

لتعزيز  مبذولة  جهود  إطار  في  واالبتكار  واإلصالح  الذات  وتقييم 

تقدم مطرد على مدى سنوات.  إحراز  تم  فعاليته وكفاءته. وقد 

 ،2005 بدأت في عام  التي  اإلنساني  العمل  وأدت عملية إصالح 

بدافع من االستجابة لكارثة التسونامي في المحيط الهندي، إلى 

في  تساهم  باعتبارها  إليها  النظر  يمكن  رئيسية  تحسينات 

صراحة  تأطيره  تم  قد  النقاش  يكن  لم  وإن  المنظومة،  صمود 

آليات  تجميع  التحسينات  هذه  وتشمل  الشروط.  هذه  ضمن 

)المجموعات( لتعظيم  تنسيق  وآليات  الصمود  لتعزيز  التمويل 

وأدوات  الفاعلة،  اإلنسانية  الجهات  لمختلف  الجماعي  العمل 

التقييمات  قامت  وقد  العمل.  سياق  فهم  لتحسين  التقييم 

والتكيف  التعلم  تحسين  إلى  مؤخراً  أدخلت  التي  الفورية 

السريعين.

ومع االستمرار في تعزيز القدرة على االستجابة، وال سيما من خالل 

منهج المجموعات، قام المجتمع اإلنساني أيضاً بإحداث تحوالت 

أوسع للتصدي لبيئات معينة للكوارث الناجمة عن األخطار الطبيعية 

وتلك التي ترتبط بالصراعات بشكل أفضل – وكذلك كيفية تفاعل 

الصراعات واألخطار الطبيعية بطرق تزيد من األخطار.

ومن خالل العمل بشكل وثيق مع النظراء في مجال التنمية من 

أجل تنفيذ إطار عمل هيوغو )2005(، قامت الجهات اإلنسانية 

الفاعلة بدمج الحد من مخاطر الكوارث في إطار التأهب لحاالت 

الطوارئ واالستجابة لها من خالل منهج االنتعاش المبكر. وهذا 

فقط  يساعد  ال  الكوارث  من مخاطر  الحد  في مجال  االستثمار 

على تحسين التصدي لمواطن الضعف الكامنة ولكنه يحّسن 

أيضاً الشراكات وإشراك المجتمع المحلي17.

تلبية  في  اإلنساني  المجتمع  مساهمات  من  التحقق  تم  وقد 

االحتياجات في سياقات ما بعد انتهاء الصراعات في تقرير األمين 

العام بشأن بناء السالم في أعقاب الصراعات لعام 2009. وقد 

يقدم عائدات  أن  يمكنه  اإلنساني  المجتمع  أن  التقرير على  أكد 

السالم في وقت مبكر وحاسم للشعوب التي أنهكتها الحروب، 

والسيما العائدين بعد النزوح، وأن منهج اإلنعاش المبكر من شأنه 

بناء السالم في وقت الحق من خالل تقييم  إرساء أسس لجهود 

القدرات وتطوير النظم في وقت مبكر في القطاعات الرئيسية، 

وتنمية القدرات في جيوب السالم، حيثما كان ذلك ممكنا18ً.

أفضل  نتائج  تحقيق  إلى  يسعى  اإلنساني  المجتمع  يزال  وال 

والتأهب  الشاملة،  القيادة  تشمل  وهي  الرئيسية،  المجاالت  في 

المجتمعات  مع  واالشتراك  والوطنية،  المحلية  القدرات  وتطوير 

المحلية، وتقييم االحتياجات، واالنتعاش المبكر، والمساءلة أمام 

من  أوسع  سياق  في  الجهود  هذه  السكان المتضررين19. وتجري 

النقاش حول البيئة المواتية للعمل اإلنساني، بما في ذلك التمويل 

ودور  تعقيداً،  تزداد  التي  العمل  وبيئة  البشرية  الموارد  وسياسات 

على  القدرة  وتضاؤل  الفاعلة،  والعسكرية  السياسية  الجهات 

الوصول إلى المحتاجين، وتقلص مساحة العمل اإلنساني، وأفضل 

السبل للتدخل في حاالت الطوارئ المزمنة والمعقدة، حيث يتم 

توجيه الجزء األكبر من التمويل اإلنساني. 

تشير االتجاهات الشاملة  بوضوح في اتجاه حدوث 

أحوال مناخية أكثر تطرفاً على المستوى العالمي في 

المستقبل، مما سيكون له تأثير سلبي غير متناسب 

على أفقر الفقراء.
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قدرات  ذات  مرنة  إنسانية  منظومة  وجود  الضروري  من  وسيكون 

استجابة واسعة النطاق ومتعددة األبعاد لتقليل مواطن الضعف 

وإنقاذ األرواح وتقليل الخسائر الناجمة عن الكوارث. وتشكل هذه 

لإلدارة الوطنية  المرونة أمراً ملحاً لمواجهة تغير المناخ. ووفقاً 

 2005 وعام   2010 عام  يشترك  الجوي،  والغالف  للمحيطات 

وقد شهدا سلسلة  االطالق  على  دفئاً  األعوام  أكثر  كونهما  في 

وتتزايد  القارات20.  جميع  في  المتطرفة  المناخية  األحداث  من 

جميع  من  المائة  في   70 وتمثل  بالمناخ  المرتبطة  المخاطر 

ومن  عقدين21،  منذ  المائة  في   50 مع  مقارنة  اليوم  الكوارث 

المناخ على مئات  بتغير  المرتبطة  األزمات  تؤثر هذه  أن  المتوقع 

مجموعة  وتعمل   .222015 عام  من  اعتباراً  عام  كل  الماليين 

العمراني  التوسع  مثل  واالقتصادية،  االجتماعية  العوامل  من 

العشوائي والتدهور البيئي، على تحديد تأثير الكوارث المرتبطة 

أحوال جوية  اتجاه  بوضوح في  االتجاهات  أوسع  بالمناخ. وتشير 

أكثر تطرفاً على مستوى العالم في المستقبل، وسوف يكون لها 

تأثير سلبي غير متناسب على الفئات األفقر. 

ويجب التصدي لضخامة هذا التحدي من خالل استثمارات إلدارة 

المخاطر المتصلة بالمناخ بحيث يمكن أن يستفيد منها جميع 

السكان. ويتزايد االعتراف بالحد من مخاطر الكوارث، مع صمود 

رئيسية  استراتيجيات  بوصفهما  كهدف،  المحلية  المجتمعات 

للتكيف مع تغير المناخ. ويجب مضاعفة الجهود لدعم قدرات 

منها،  والمتضررة  للكوارث  المعرضة  المحلية  المجتمعات 

ودمجها مع منظومة إنسانية أوسع نطاقاً للتأهب بشكل أفضل 

لمستقبل يتزايد فيه عدم اليقين والمخاطر والطلب.

الطريق إلى األمام 

المحيط  في  التسونامي  كارثة  على  سنوات  ست  مرور  بعد 

كل  تتحدى  ونطاقها  وحجمها  طبيعتها  بحكم  والتي  الهندي، 

جوانب االستجابة اإلنسانية،  يواجه المجتمع اإلنساني منعطفاً 

هاماً آخر في تطوره. وتجري اآلن مناقشات إللقاء نظرة جديدة على 

نموذج عمله الحالي. ويمكن الستخدام الصمود كمبدأ إرشادي 

يقدم نظرة مفيدة للمجتمع اإلنساني في المجاالت ذات األولوية 

التي تتطلب التحسين. وتشمل هذه المجاالت ما يلي :

المصالح  ألصحاب  مسعى  هو  الصمود  دعم   – •  الشراكة 

المتعددين. ويجب على المنظمات اإلنسانية أن تسعى لعقد 

التحالفات المبتكرة والتحالفات ذات السياقات المحددة، من 

القطاع الخاص إلى منظمات تنمية المجتمعات المحلية.

إلى  تعمد  أن  اإلنسانية  المنظمات  على  يجب   – •  االبتكار 

والتكنولوجية  المؤسسية  الحلول  ونشر  التجريب  تعزيز 

الواعدة.

باستمرار  االنسانية  المنظمات  تحتاج   – المخاطر  •  إدارة 

من  للخطر  المعرضة  العمل  بيئات  وتحليل  فهم  لتحسين 

ويجب  للسكان.  والوصول  للبرامج  فرص  عن  البحث  أجل 

تمكين إدارة المخاطر وليس مجرد السيطرة عليها.

القدرات  وتنمية  والمشاركة  المساءلة  تزال  •  أساسيات – ال 

والملكية المحلية والوطنية ضرورية لتقديم الدعم الفعال 

لالنتعاش  طريق  لبناء  األزمات  من  تعاني  التي  للمجتمعات 

المستدام.

•  التحول االجتماعي – هو تحقيق الصمود من خالل العمليات 

االجتماعية التي يمكن قياس نتائجها بشكل دقيق. وينبغي 

األداء  ومراقبة  وتنقيح نظم رصد  المانحة مراجعة  للجهات 

المانحين  جانب  من  االستثمارات  لتشجيع  بها،  الخاصة 

والبلدان النامية لتكون مستدامة حقاً.

إيجاد  تعزيز  في  المجاالت  هذه  في  تقدم  تحقيق  وسيساعد 

يستند  أن  ويجب  ومضمونة.  وسريعة  فعالة  إنسانية  منظومة 

هذا التقدم إلى إدراك أفضل للعالقة بين البرامج اإلنسانية وبرامج 

زيادة  إلدارة  والمحلية  الوطنية  الفعاليات  دعم  وأهمية  التنمية، 

على  اإلنساني  المجتمع  يعمل  وبذلك،  والمخاطر.  اليقين  عدم 

دعم صمود المنظومة اإلنسانية والبلدان والمجتمعات المحلية 

التي نلتزم بخدمتها.

استجابة

عام  خالل  الضعفاء  والنساء  لألطفال  الملحة  لالحتياجات   

للعمل  التمويل  من  اليونيسف  احتياجات  مجموع  بلغ   ،2010

الطلب  هذا  استند  وقد  أمريكي.  دوالر  مليار   1.7 اإلنساني 

اإلنساني  العمل  تقرير  في  الواردة  اإلنسانية  االحتياجات  إلى 

االحتياجات  تغطي  36 فصالً  على  احتوى  2010 – الذي  لعام 

و13  عاجلة  نداءات  القطرية واإلقليمية والعالمية23 – وسبعة 

إن استخدام الصمود كمبدأ توجيهي يمكن أن يقدم 

لمجتمع العمل اإلنساني فهماً مفيدة للمجاالت ذات 

األولوية التي تتطلب التحسين.
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تم   ،2010 األول  أكتوبر/تشرين   31 من  واعتباراً  آخر24.  نداء 

اإلنسانية  األنشطة  لجميع  أمريكي  دوالر  مليون   830.9 تلقي 

المائة عن تمويل  45 في  زيادة قدرها  لليونيسف. ويعكس ذلك 

أمريكي،  دوالر  مليون   572.5(  2009 خالل  اإلنساني  العمل 

اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين األول 2009(، ويرجع ذلك إلى حد 

هايتي  في  وقع  الذي  للزلزال  لالستجابة  الموارد  تعبئة  إلى  كبير 

والفيضانات في باكستان. 

ويعكس التمويل اإلنساني الذي تلقته اليونيسف اعتباراً من 31 

أكتوبر/تشرين األول 2010 زيادة كبيرة عن عام 2009 من حيث 

القيمة المطلقة )كما يتضح في الرسم البياني أدناه(. تم تقديم 

أكثر من 406 ماليين دوالر أمريكي، أو 49 في المائة، كمساهمات 

لالستجابة للزلزال الذي ضرب هايتي وللفيضانات التي وقعت في 

باكستان، ويتم توجيه ما تبقى ويبلغ 426.4 مليون دوالر أمريكي 

نحو عمليات اليونيسف األخرى في حاالت الطوارئ.

شكل 1-1: اتجاه التمويل في حاالت الطوارئ 1998-2010*

المصدر: مكتب اليونيسف للتحالفات مع القطاع العام وتعبئة الموارد، أرقام مؤقتة 
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�اتجاهات التمويل في عام 2010 والعمل اإلنساني

المخطط لعام 2011

لعام  اإلنساني  العمل  تقرير  وفق  المطلوبة  للميزانية  وبالنسبة 

2010 والبالغة 1.15 مليار دوالر أمريكي، فقد تم تلقي 447.9 

أكتوبر/  31 بحلول   – المائة  في   39  – أمريكي  دوالر  مليون 

تشرين األول، وهو ما يتفق مع مستويات التمويل المطلوبة خالل 

العمل  متطلبات  إجمالي  ومن   .252009 عام  في  الفترة  هذه 

عمليات  في  المشمولة  والمناطق  البلدان  تمويل  تم  اإلنساني، 

النداءات الموحدة بنسبة 37 في المائة مقارنة مع تمويل بنسبة 

النداءات العاجلة في  2009. وقد تلقت  43 في المائة في عام 

أعلى من نظيرتها  تمويل  المتوسط، مستويات  2010، في  عام 

في عام 2009 – وال سيما بسبب النداء العاجل الخاص بزلزال 

هايتي. وقد تم توفير تسعة وستين في المائة من احتياجات النداء 

العاجل في عام 2010، في مقابل 47 في المائة في عام 2009. 

انخفض  فقد  العاجلة،  النداءات  إجمالي  من  هايتي  وباستثناء 

مستوى التمويل المتوسط إلى 45 في المائة. 

السخية  للمساهمات  امتنانها  عن  اليونيسف  وتعرب 

العام  القطاعين  من  المانحة  الجهات  قدمتها  التي 

األزمات  المتضررين من  والنساء  األطفال  لدعم  والخاص 

مخصص( )غير  مواضيعي  تمويل  )أ( 

)مخصص( مواضيعي  غير  تمويل  )ب( 

الطوارئ حاالت  تمويل  )أ+ب( جميع 

/ فيضانات باكستان زلزال هايتي  تمويل 

 2010 31 أكتوبر/تشرين األول  * اعتباراً من 

ي(
ك

)مليون دوالر أمري
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اإلنسانية في جميع أنحاء العالم. وقد جاءت أكبر نسبة 

من التمويل اإلنساني لليونيسف من الحكومات المانحة 

)40 في المائة( تليها اللجان الوطنية لليونيسف )34 

في المائة(. وشملت مصادر التمويل المتبقي الصناديق 

والمنظمات  المانحة  الجهات  متعددة  االستئمانية 

المكاتب  خالل  من  جمعها  تم  التي  واألموال  الدولية 

أكتوبر/تشرين  نهاية  من  لليونيسف. واعتباراً  الميدانية 

في  لالستجابة  المركزي  الصندوق  ظل   ،2010 األول 

حاالت الطوارئ أكبر مصدر للتمويل اإلنساني، بمساهمة 

إجمالية قدرها 87.3 مليون دوالر أمريكي26. وكان صندوق 

للتمويل  أكبر مصدر  ثاني  لليونيسف  المتحدة  الواليات 

– وكان  أمريكي  79.5 مليون دوالر  اإلنساني، حيث قّدم 

لعمليات  مخصصاً  منها  المائة  في   88 من  يقرب  ما 

الطوارئ في هايتي. واعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين األول 

2010، قدم أكبر 10 مانحين للتمويل اإلنساني )كما هو 

موضح في الرسم البياني أدناه( حوالي 63 في المائة من 

لتمويل  اليونيسف  تلقتها  التي  اإلنسانية  المساهمات 

عمليات الطوارئ.

ومن المساهمات اإلنسانية اإلجمالية التي بلغت 308.9 مليون 

دوالر أمريكي والتي وردت بحلول 31 أكتوبر/تشرين األول 2010، 

تلقت اليونيسف 278.5 مليون دوالر أمريكي )33.5 في المائة( 

معينة،  ألنشطة  مخصصة  الغير  وهي  المواضيعية،  للصناديق 

تحتاج  التي  القطاعات  في  باستثمارها  لليونيسف  يسمح  مما 

أرقام  مع  مقارنة  كبيرة  زيادة  يمثل  وهذا  بشدة.  الموارد  هذه 

وتخفض  أمريكي.  دوالر  مليون   52.7 بلغت  والتي   2009 عام 

إدارة  وتبّسط  المعامالت  تكاليف  المواضيعية  المساهمات 

عن  اليونيسف  وتعرب  القطري،  الصعيد  على  البرامج  ميزانيات 

بتقديم  يقومون  الذين  للمانحين  السخية  لإلسهامات  االمتنان 

التمويل المواضيعي.

87.3

79.5

73.6

61.5

59.7

53.2

29.9

27.5

25.3

22.6
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شكل 2-1: أكبر 10 مصادر للتمويل االنساني، 2010*

المصدر: مكتب اليونيسف للتحالفات مع القطاع العام وتعبئة الموارد 

التمويل العالمي المواضيعي للعمل اإلنساني يمكن 

اليونيسف  من االستثمار بكفاءة في مبادرات جديدة؛ 

والوفاء بالتزاماتها نحو إصالح العمل اإلنساني، وال 

سيما مسؤولياتها في قيادة المجموعات؛ وتحديد 

األولويات في األزمات التي تعاني نقصاً في التمويل، وبناء 

القدرات. وتساعد هذه اإلجراءات على زيادة تركيز برامج 

اليونيسف على تحقيق نتائج مستدامة لألطفال.

المركزي  الصندوق 
الطوارئ لحاالت  لالستجابة 

المتحدة الواليات  صندوق 
نيسف لليو

المتحدة الواليات  حكومة 

اليابان حكومة 

األوروبية المفوضية 

اإلنساني العمل  صندوق 
المشترك

أستراليا حكومة 

أسبانيا حكومة 

كندا حكومة 

المتحدة المملكة  حكومة 

 2010 31 أكتوبر/تشرين األول  * اعتباراً من 

أمريكي( دوالر  )مليون 
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وتود اليونيسف توجيه شكر خاص للشركاء في اللجان الوطنية، 

المواضيعي  التمويل  من  المائة  في   90 من  أكثر  قدموا  الذين 

الواليات  األول. وكان صندوق  أكتوبر/تشرين  نهاية  ورد حتى  الذي 

المتحدة لليونيسف أكبر مانح للتمويل المواضيعي، بمساهمة 

المتحدة  المملكة  لجنة  تليه  أمريكي،  دوالر  مليون   72 قدرها 

اليابانية  واللجنة  لليونيسف،  األلمانية  واللجنة  لليونيسف، 

لليونيسف واللجنة الكندية اليونيسف، كما يتضح في الرسم 

البياني أدناه.

أعلى  2010 هو  لعام  المواضيعي  التمويل  أن مستوى  في حين 

حتى  أنه  المتلقين  تحليل  يبرز   ،2009 عام  مستوى  من  بكثير 

المائة من  90 في  من  أكثر  تقديم  تم   ،2010 عام  في  الساعة 

هايتي  ضرب  الذي  للزلزال  لالستجابة  المواضيعية  الصناديق 

فقط  ويبلغ  المتبقي  المبلغ  تقديم  وتم  باكستان.  ولفيضانات 

اليونيسف  والمناطق. وتواصل  البلدان  لبقية  دوالر  27.6 مليون 

حث الجهات المانحة على توفير التمويل اإلنساني المرن لجميع 

الموارد  وبجانب  العالمي.  المستوى  على  سيما  وال  البلدان، 

المفضل  الهيكل  هو  العالمي  المواضيعي  التمويل  فإن  العادية، 

في   0.7 فقط  تقديم  تم  فقد  ذلك،  ومع  اليونيسف.  لتمويل 

 2010 عام  في  المواضيعي  اإلنساني  التمويل  من  فقط  المائة 

باعتباره ضمن الصناديق اإلنسانية المواضيعية العالمية. ويعتبر 

التمويل المواضيعي العالمي هو الخيار األكثر فعالية ألنه يسمح 

لليونيسف باالستجابة بشكل استراتيجي لتلبية االحتياجات ذات 

األولوية لألطفال في جميع أنحاء العالم. ويمكّن التمويل اإلنساني 

المواضيعي العالمي اليونيسف من االستثمار بكفاءة في مبادرات 

جديدة؛ والوفاء بالتزاماتها إلصالح المساعدات اإلنسانية، وال سيما 

نقص  أزمات  أولويات  وتحديد  المجموعات  قيادة  في  مسؤولياتها 

تركيز  القدرات. وتساعد هذه اإلجراءات على تقوية  وبناء  التمويل 

برامج اليونيسف وعلى تحقيق نتائج مستدامة لألطفال.

المساعدة  على  اليونيسف  قدرة  الوارد  التمويل  مستوى  ويحدد 

في تحسين فرص وصمود األطفال والنساء المتضررين من األزمات 

المتعددة في بعض األحيان.

المبلغ  من  المائة  في   66 يبلغ  تمويل  مستوى  مع  اليمن،  في 

اليونيسف  قامت  األول،  أكتوبر/تشرين  نهاية  بحلول  المطلوب 

11000 طفل يعانون من  بالتعاون مع الشركاء بعالج أكثر من 

الخارجية،  العيادات  العالج في  32 من مواقع  التغذية في  سوء 

وتوفير المياه الصالحة للشرب ألكثر من 46000 من البالغين 

و5000  الشمالية  المحافظات  في  داخلياً  النازحين  واألطفال 

التعليمية  الفرص  وتقديم  المضيفة  المجتمعات  من  شخص 

النزاعات؛  المتضررة من  125000 طفل في المحافظات  لنحو 

وتقديم الدعم النفسي لنحو 3500 من األطفال الضعفاء الذين 

يواجهون الصدمات المرتبطة بالصراعات والنزوح. 

وفي الصومال، حيث يحتاج 27 في المائة من السكان مساعدات 

إنسانية، تمكنت اليونيسف بفضل التمويل من تزويد 1.5 مليون 

طفل دون الخامسة من العمر و1.3 مليون امرأة في سن اإلنجاب 

بمجموعة أساسية من الخدمات الصحية المنقذة للحياة وخدمات 

شخص  1.2 مليون  إلى  المأمونة  المياه  توفير  تم  التغذية. وقد 

72.0
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15.5
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شكل 3-1: أكبر خمسة مانحين – الصناديق اإلنسانية المواضيعية*

المصدر: مكتب اليونيسف للتحالفات مع القطاع العام وتعبئة الموارد 

 2010 31 أكتوبر/تشرين األول  * اعتباراً من 

أمريكي( دوالر  )مليون 

لليونيسف المتحدة  الواليات  صندوق 

المتحدة  المملكة  في  اليونيسف  لجنة 

لليونيسف  األلمانية  اللجنة 

لليونيسف اليابان  لجنة 

لليونيسف الكندية   اللجنة 
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في المناطق المتضررة من حاالت الطوارئ، كما تم إلحاق أكثر من 

92000 طفل من المتضررين في حاالت الطوارئ بالمدارس.

مرض  وتفشي  وفيضانات  زلزال  من  تضررت  طاجيكستان، التي 

المائة  في   3 سوى  تتلق  لم   ،2010 عام  في  األطفال  شلل 

من احتياجات التمويل بحلول أكتوبر/تشرين األول 2010. وعلى 

الرغم من هذا النقص، استطاعت اليونيسف، من خالل التعاون 

طاجيكستان،  وحكومة  العالمية  الصحة  منظمة  مع  الوثيق 

خالل  من  األطفال  شلل  لمرض  الكبير  للتفشي  االستجابة 

نجحت  والتي  األطفال  شلل  ضد  وشاملة  سريعة  حملة  إطالق 

في احتواء الفيروس. وقد قامت اليونيسف بتحويل التمويل من 

الفيضانات  من  المتضررين  للسكان  واستجابت  أخرى،  مصادر 

2000 شخص  في منطقة كولوب، حيث استفاد ما يقرب من 

من حملة النظافة الصحية في حاالت الطوارئ. وتلقت ما يقرب 

وأقراص  أوعية مياه ومستلزمات نظافة وصابون  300 أسرة  من 

 510 1000 معلم في  المياه. وقد تم تدريب أكثر من  لتنقية 

مدرسة في المناطق العشرين األكثر تعرضاً للكوارث على تدابير 

بسيطة وفعالة للحد من مخاطر الكوارث. وقد تم تقديم الدعم 

البالغين  و560 من  األطفال  750 من  بنحو  يقدر  لما  النفسي 

بعد الزلزال الذي وقع في منطقة فانج.

وعند توافر مستويات أعلى من التمويل، يمكن تحقيق أكثر من ذلك 

بكثير في هذه البلدان وكذلك في غيرها من البلدان التي تعاني من 

األزمات والواردة في تقرير العمل اإلنساني لعام 2010.

�متطلبات اليونيسف لتمويل

العمل اإلنساني لعام 2011 

في عام 2011، يلزم توفير 1.4 مليار دوالر أمريكي لدعم العمل 

وإقليما27ً.  32 بلداً  في  اليونيسف  بمساعدة  المقدم  اإلنساني 

فبراير/شباط  في  أطلق  الذي   2010 عام  طلب  مع  وبالمقارنة 

ويتمثل  المائة،  في   21 بنسبة  المتطلبات  زادت  فقد   ،2010

الجزء األكبر من احتياجات التمويل في باكستان وهايتي، وتتطلب 

على  أمريكي  دوالر  مليون  و175  أمريكي  دوالر  مليون   296

التوالي. كما هو مبين في شكل 4-1، زادت االحتياجات المالية 

كبير  لحاالت الطوارئ في إقليم آسيا والمحيط الهادي بشكل 

أمريكي.  دوالر  للتمويل: 373 مليون  أعلى طلب  اإلقليم  ويمثل 

المائة  في  تخصيص80  يلزم  آلسيا،  المخصص  التمويل  ومن 

المتضررين  الباكستانيين  والنساء  لألطفال  المساعدة  لتقديم 

من الفيضانات والصراعات.

زادت احتياجات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ثمانية 

وإضافة  الطوارئ في هايتي،  لحاالت  ذلك أساساً  ويرجع  أضعاف، 
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شكل 4-1: تقديرات احتياجات التمويل في حاالت الطوارئ حسب اإلقليم، 2010 و2011 

المصدر: مكتب اليونيسف لبرامج الطوارئ

أمريكي( دوالر  )مليون 

الهادي والمحيط  آسيا 

أفريقيا وجنوب  شرق 

أفريقيا غرب ووسط 

األوسط  الشرق 
إفريقيا وشمال 

ومنطقة الالتينية  أمريكا 
الكاريبي البحر   

وسط وشرق أوروبا ورابطة
المستقلة الدول   
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نداء غواتيماال. وعلى الرغم من أن الظروف المحفوفة بالمخاطر 

مثل تلك الموجودة في كولومبيا تتطلب أيضاً تعزيز االستجابة، 

اإلقليم فضالً  أنحاء  التأهب في جميع  بتعزيز  الزيادة  ترتبط هذه 

عن تقديم الدعم في حاالت الطوارئ على نطاق أصغر. وزادت أيضا 

االحتياجات اإلقليمية لعام 2010 في وسط وشرق أوروبا ورابطة 

الدول المستقلة مع إدراج نداء قيرغيزستان، وكذلك االحتياجات 

المتزايدة في طاجيكستان. 

كبيراً،  انخفاضاً  شرق وجنوب أفريقيا  وقد انخفضت متطلبات 

الحفاظ  مع  وأوغندا.  واريتريا  بوروندي  مثل  بلدان  في  سيما  وال 

السودان،  الستفتاء  التأهب  أجل  من  التمويل  متطلبات  على 

أفريقيا  ووسط  غرب  اإلجمالي إلقليم  الطلب  تم تخفيض  كما 

والشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

اإلنسانية  المساعدات  تقديم  على  اليونيسف  قدرة  وتعتمد 

اعتماداً كلياً على التمويل المقدم من الجهات المانحة. وتعرب 

عام  للمانحين خالل  القوية  امتنانها لالستجابة  اليونيسف عن 

لتعزيز  زيادتها  أو  التزاماتهم  لمواصلة  مؤيديها  وتدعو   2010

لألطفال  اإلنسانية  االحتياجات  وتلبية  الصمود  على  القدرة 

والنساء في حاالت الطوارئ خالل عام 2011.

التنمية  انتهاء الصراع، مدخل، تقرير  انتهاء الصراعات واستدامة السالم بعد   ، والتر  1.  باربرا 
في العالم لعام 2011

http://daraint.org/ المناخ،  أزمة  2010 حالة  لعام  المناخ  التضرر من  مراقب  2.  دارا، 
wp-content/uploads/2010/12/CVM_Complete.pdf، 25 يناير/كانون 

الثاني 2011. 
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حاالت الطوارئ التي حدثت مؤخرا في إقليم جنوب شرق آسيا لمنظمة الصحة العالمي، 

 ،>www.searo.who.int/LinkFiles/EHA_CRD.pdf  <،2010 عام 
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www.noaanews.noaa.gov/<  ،2011 الثاني  12 يناير/كانون  االطالق،  على 
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باوربوينت، عرض  من   12 الشريحة  اإلنسانية.  التأثيرات  مع  التكيف  المناخ:   تغير 

 http://ochaonline.un.org/ochahome/InFocus/Climate<
ChangeHumanitarianImpact/tabid/5930/language/en-US/
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الكوارث الطبيعية سنوياً حتى عام 2015. أوكسفام، المملكة المتحدة. 

عملية  من  جزءاً  كانت  ومنطقة  16 بلداً  2010 يشمل  لعام  اإلنساني  العمل  23.  تقرير 
النداءات الموحدة.

الوكاالت  بين  المشتركة  الفورية’ والنداءات  ‘االحتياجات  وثائق  األخرى  النداءات  24.  تشمل 
العاجلة(. والنداءات  الموحدة  النداءات  عملية  )باستثناء 

األرقام  2010 إلى  لعام  اإلنساني  العمل  تقرير  خالل  من  التمويل  طلبات  جميع  25.  تشير 
المحدثة وفقاً الستعراض منتصف العام. 

و41.5  السريعة  االستجابة  نافذة  خالل  من  أمريكي  دوالر  مليون   45.8 تقديم  26.  تم 
مليون دوالر أمريكي من خالل نافذة نقص التمويل

 .2010 النداءات الخاصة بثمانية وعشرين بلداً في تقرير العمل اإلنساني لعام  إدراج  27.  تم 
اإلنساني.  العمل  لتقرير  العام  منتصف  استعراض  خالل  من  الكونغو  إضافة  وتمت 

وتم إدراج بلدان جديدة في عام 2011 وهي بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي وغواتيماال 

وقيرغيزستان. وتم إدراج احتياجات التمويل المتبقية لغينيا وموريتانيا، مع النداءات الخاصة 

النقيض  2011. وعلى  أفريقيا لعام  2010، في الفصل اإلقليمي لغرب ووسط  في عام 

من عام 2010، لم يتم إدراج مكاتب اليونيسف في غينيا وموريتانيا ونيبال في نداء العمل 

اإلنساني من أجل األطفال لعام 2011.





تقرير العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 2011

�الدعم العالمي لعمليات اليونيسف 
المتعلقة  بالرد على حاالت الطوارئ
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استجابة  تقديم  من  أكثر  اإلنساني  العمل  يشمل  لليونيسف،  وبالنسبة 

سريعة، فهو يشمل أيضاً إجراءات تأهب موثوق بها كما يتطلب االستثمار في 

االنتعاش المبكر منذ بداية عمليات االستجابة. وتدرك اليونيسف بشكل 

حاالت  أو  بالتنمية  المرتبطة  تلك  )سواء  برامجها  جميع  حاجة  متزايد 

األهداف  هذه  تحقيق  المخاطر. ويتم  من  والحد  الصمود  الطوارئ( لدعم 

المنقحة  األساسية  االلتزامات  في  كامل  بشكل  تنعكس  مختلفة  بطرق 

للعمل اإلنساني من أجل األطفال، وتشمل اإلمدادات والخدمات اللوجستية، 

والبرامج، والموارد البشرية والسياسات والممارسات واالتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات.

وتوفر اليونيسف مجموعة كاملة من أوجه الدعم من جميع أجزاء المنظمة 

الرئيسية  المقرات  وتعّد  والنساء.  لألطفال  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية 

في نيويورك وجنيف وكوبنهاغن وبروكسل وطوكيو هي بمثابة مراكز دعم 

حيث  من  إضافية  مساعدات  إلى  تحتاج  التي  القطرية  للمكاتب  عالمية 

وآليات  مصادر  وتحديد  اللوجستي  والدعم  والخدمات  واإلمدادات  العاملين 

الطوارئ.  لحاالت  لالستجابة  أفضل  المالية بشكل  الموارد  الحصول على 

على  القدرة  مصادر  وتحديد  الخارجي  الدعم  بحشد  المكاتب  هذه  وتقوم 

وتجعل  العالم.  أنحاء  جميع  في  اليونيسف  مكاتب  من  السريع  التدخل 

ودبي  وبنما  كوبنهاغن  في  االستراتيجية  بالمخزونات  اإلمدادات  مراكز 

وشنغهاي من الممكن تقديم اإلمدادات المنقذة للحياة بسرعة وفي خالل 

سلسلة  إدارة  وتنسيق  الطوارئ  حاالت  حدوث  من  األولى  القليلة  الساعات 

اإلمدادات للمناطق المتضررة من الكوارث أو النزاعات. وباإلضافة إلى ذلك، 

تقوم مكاتب اليونيسف اإلقليمية السبعة بتوفير القيادة والتأييد والرقابة 

تعمل  التي  القطرية  للمكاتب  والتشغيلي  الفني  والدعم  الجودة  وضمان 

على تلبية االحتياجات اإلنسانية.

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز اإلنجازات العالمية من عام 

 2010

لاللتزامات  الثالث  التنقيح  اليونيسف  اعتمدت   ،2010 أبريل/نيسان  في 

لدعم  اإلنسانية  وسياستها  األطفال،  أجل  من  اإلنساني  للعمل  األساسية 

للعمل  األساسية  االلتزامات  األزمات. وتعزّز  من  المتضررين  األطفال  حقوق 

ومضمون،  وسريع  فعال  إنساني  عمل  تقديم  األطفال  أجل  من  اإلنساني 

ولتحقيق ذلك تعمل اليونيسف مع الشركاء بما في ذلك الحكومات المضيفة 

والدول األعضاء والشركاء التنفيذيين والشركاء في المجموعات والموظفين. 

وتشمل التغييرات الرئيسية في االلتزامات األساسية للعمل اإلنساني من أجل 

األطفال االعتراف بأن العمل اإلنساني يشمل التأهب الجيد فضالً عن االستجابة 

الفورية لحاالت الطوارئ، والتأكيد على أهمية تطبيق منهج االنتعاش المبكر 

اليونيسف حول  في إطار االستجابة. وتعكس هذه السياسة اآلن مساءلة 

قيادة المجموعات بوصفها استراتيجية حيوية لتحقيق النتائج اإلنسانية. 

وتعترف بأهمية تنمية القدرات الوطنية والدعوات والشراكات واالستراتيجيات 

الرئيسية األخرى في جميع مراحل التأهب واالستجابة.

ويعتبر التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية أمراً ضرورياً لتحقيق نتائج 

لصالح األطفال من خالل العمل اإلنساني. وفي عام 2010، واصلت اليونيسف 

توسيع نطاق استخدام االتفاقات المنقحة للتعاون وتقديم التمويل المصّغر 

من خالل المنظمات غير الحكومية. وقد أدى هذا التوسع إلى إيجاد خيارات 

تمويل أكثر مرونة، وتعزيز النتائج المشتركة، ودعم تنمية قدرات المؤسسات 

المحلية، وتنسيق عمل اليونيسف مع عمل الشركاء بشكل أفضل.

ومثلها مثل غيرها من الوكاالت ذات المسؤوليات القيادية في المجموعات، 

السريعين  والدعم  التنسيق  على  كبيرة  قدرات  اليونيسف  حشدت  فقد 

والمالئمين في مواجهة الكوارث غير المسبوقة في هايتي وباكستان وفي 27 

بتعزيز  آخر حيث تم تفعيل نهج المجموعات. وتقوم اليونيسف أيضاً  بلداً 

اإلنساني  العمل  سياق  في  اإلنسان  وحقوق  الجنسين  بين  المساواة  برامج 

من خالل التدريب ونشر الخبراء لتقديم المشورة بشأن تعميم المساواة بين 

الجنسين في إطار المجموعات ونشر أفضل الممارسات. كما قامت مقرات 

عند  واإلقليمية  القطرية  للمكاتب  والمشورة  التوجيه  بتقديم  اليونيسف 

الطلب فيما يتعلق بتطبيق القانون اإلنساني الدولي والمبادئ اإلنسانية في 

بيئات العمل الصعبة وفي حاالت الطوارئ المعقدة مثل قيرغيزستان واألرض 

الفلسطينية المحتلة والصومال.

أربعمائة  من  أكثر  تقديم  تم   ،2010 عام  من  األولى  الستة  األشهر  وخالل 

طلب للتدخل السريع بمكتب هايتي. وبالمقارنة مع عام 2009 ككل، تم 

تعيين 259 موظفاً داخليأً وموظفاً احتياطياً في مختلف أجزاء المنظمة. 

التي واجهت حاالت طوارئ كبيرة ومتوسطة الحجم في  وبالنسبة للبلدان 

عام 2010، قامت اليونيسف بحشد زيادة كبيرة من موظفي الطوارئ لتعزيز 

واإلدارة  الفني  الدعم  شكل  االرتفاع  هذا  وأخذ  القطرية.  المكاتب  قدرات 

واإلمدادات  البشرية  الموارد  مثل  التشغيلي  والدعم  المجموعات  وتنسيق 

الطوارئ  قدرات  دعم  تم  وقد  المعلومات.  وإدارة  واللوجستيات  والنقل 

الشركات  من  الشركاء  من  المستمدة  الخبرات  خالل  من  المنظمة  داخل 

الحكومية والخاصة، وكذلك من 18 منظمة غير حكومية. وقد سمحت 

�الدعم العالمي لعمليات اليونيسف المتعلقة
بالرد على حاالت الطوارئ

أثار  مما  أشهر،  ستة  سوى  بينها  يفصل  يكن  2010ولم  عام  في  وباكستان  هايتي  في  كبرى  كوارث  وقعت 

الدمار  حجم  أبرز  وقد  والشركاء.  كامالً  اإلنسانية  المنظمات  مجتمع  حشدت  عادية  غير  عالمية  استجابة 

كبيرة  أعداد  على  وأثر  مواقع جغرافية صعبة  في  والذي حدث  فقط،  الدولتين  هاتين  في  اإلنسانية  واالحتياجات 

أكثر  استجابة  لتقديم  اإلنسانية  المنظومات  تعزيز  ضرورة  إجماالً(  شخص  مليون   22 من  )أكثر  السكان  من 

تقوم  كما  سنوياً،  طوارئ  حالة  مائتي  من  ألكثر  اليونيسف  تستجيب  المتوسط،  الكبرى. وفي  لألزمات  فعالية 

المنظومات  تؤدي  النهاية،  وفي  عالمياً.  الرائدة  الطفولة  منظمة  باعتبارها  وإعدادها  التدخالت  بشأن  بالتوعية 

األقوى واألقدر على التكيف إلى تقديم استجابات أفضل وأكثر فعالية وتلبي المزيد من حقوق األطفال والنساء.
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هذه الشراكات لليونيسف بنشر 185 موظفاً في 35 مكتباً مختلفاً، وهو 

ما يمثل أكثر من 23000 يوماً من العمل وزيادة في الوظائف االحتياطية 

بنسبة تزيد على 34 في المائة.

بأكثر من  الطوارئ  إمدادات  العالمية من  االحتياجات  زادت   ،2010 وفي عام 

الضعف، بالمقارنة مع عامي 2008 و2009 مجتمعين. ومن خالل التعجيل 

باستخدام جميع األصول، قام مركز إمدادات اليونيسف في كوبنهاغن بالوفاء 

بالتزاماته بتعبئة إمدادات الطوارئ وشحنها في غضون 48 ساعة. وساهمت 

الشبكات اللوجستية في الميدان وفي المقر بتحسين تبادل المعلومات بين 

الشركاء والتعرف بشكل أفضل على المنتجات المطلوبة وأماكن االحتياج 

إليها، فضالً عن تقديم التدريب المستمر وتوفير الموظفين المطلوبين للعمل 

المؤقت. وقد كان من الصعب توفير الطلبات المتنافسة على كميات كبيرة 

من اللوازم المتشابهة في وقت واحد أثناء حاالت الطوارئ الكبيرة والمتوسطة 

الحجم، ومع ذلك، سيتم تناول سبل تحسين تدفق اإلمدادات في مثل هذه 

الظروف خالل عام 2011.

الزلزال الذي ضرب هايتي، والذي دّمر أيضاً مباني اليونيسف، تم  وفي أعقاب 

والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  المعلومات  شحن مجموعات تكنولوجيا 

لالستجابة في حاالت الطوارئ إلى بورت أو برنس من المخزون الموجود في المقر 

وتجهيز الخبراء المدربين على حاالت الطوارئ من داخل اليونيسف والمنظمات 

االتصاالت  إجراء  من  مكنت  المجموعات  هذه  أن  حين  وفي  الشريكة. 

الممكن  من  يكن  فلم  المؤقت،  للمكتب  الضرورية  والالسلكية  السلكية 

استعادة خدمات تكنولوجيا المعلومات الرئيسية بشكل فوري في الموقع. 

وكان على المكتب االعتماد على مكتب ظل يعمل من جمهورية الدومينيكان 

الستضافة نظم المعلومات الرئيسية التي استطاعت اليونيسف الوصول 

إليها عن بعد من بورت أو برنس.

وفي عام 2010، قدمت اليونيسف استثمارات كبيرة لتطوير مناهج البرمجة 

األكثر مالئمة والمصممة خصيصاً لحاالت الطوارئ. ويتمثل الهدف الرئيسي 

اليونيسف القطرية بالتخفيف  زيادة اهتمام جميع برامج  لهذا التحول في 

من آثار الكوارث والنزاعات والوقاية منها والتأهب لها. ويوفر المنهج الجديد 

مدخالً قوياً إلشراك الحكومات والشركاء اآلخرين في استراتيجيات مستدامة 

للمجتمعات  األمد  طويلة  فوائد  تحقيق  مع  اإلنسانية،  المخاطر  من  للحد 

المحلية التي قد تتأثر من حاالت الطوارئ. وإن تعميم البرامج المستندة إلى 

المخاطر وتقديم التوجيه للمكاتب القطرية بشأن الحد من مخاطر الكوارث 

ضروريان لتعزيز الممارسات في هذا المجال. 

ويمكن لالستثمار في تنمية القدرات الوطنية قبل األزمات وخاللها وبعدها 

مساعدة الجهات الفاعلة الوطنية في الوفاء بالتزاماتها لدعم وتعزيز حقوق 

ليست  القدرات  تنمية  أن  اإلنسانية. وفي حين  الحاالت  في  والمرأة  الطفل 

حاالت  في  منهجية  بصورة  تطبق  لم  فإنها  لليونيسف،  بالنسبة  جديدة 

تغيير  إحراز  الكفاية لضمان  فيه  بما  الغالب شاملة  في  تكن  ولم  الطوارئ 

حقيقي ودائم. وتعمل اليونيسف حالياً على تطوير التوجيه الفني لتنمية 

القدرات في الحاالت اإلنسانية، وتقدم دعماً مباشراً للمكاتب القطرية لجنوب 

السودان وأوغندا في مجال تطبيق هذا النهج، بما في ذلك في مرحلة ما بعد 

الصراع والسياقات الهشة.

كما قدمت المقرات مزيداً من التوجيهات لموظفي اليونيسف بشأن غرض 

ومبادئ ونقاط الدخول الرئيسية إلدارة تطبيق نهج االنتعاش المبكر في مجال 

بشكل  المبكر  لإلنعاش  الدعم  موظفي  زيادة  ركزت  اإلنساني. وقد  العمل 

خاص على هايتي وباكستان لتعزيز التخطيط واالستجابة لحلالت الطوارئ 

هناك. وظلت اليونيسف تعمل بشكل وثيق جداً على وضع السياسات ووضع 

المبادرات على المستوى القطري لضمان تعزيز التنسيق بين منظمات األمم 

المتحدة في سياق حاالت الطوارئ المعقدة. كما وضعت مذكرة فنية حول 

الوكاالت  بين  المشترك  التوجيه  لدعم  المتحدة  لألمم  المتكامل  التواجد 

العاملين  اليونيسف  لموظفي  األقران  من  مرجعية  مجموعة  تأسيس  وتم 

في البلدان التي لديها هذه البعثات. وشارك موظفو اليونيسف في عدد من 

البعثات المشتركة بين الوكاالت لتخطيط وتقييم االستراتيجيات المتكاملة، 

بما في ذلك بوروندي وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديموقراطية والصومال 

وتيمور الشرقية.

الدعم العالمي: التطلع للمستقبل

�االلتزامات األساسية للعمل اإلنساني من أجل األطفال

ومراقبة األداء

اإلنساني  للعمل  المنقحة  األساسية  االلتزامات  تنفيذ  اليونيسف  تواصل 

من أجل األطفال وتقوم بتشجيع جميع المكاتب القطرية واإلقليمية على 

اعتماد منهج يستند إلى المعايير والتغطية للرصد واإلبالغ خالل االستجابة 

االلتزامات  المنسقة مع  األداء  المنهج مؤشرات  الطوارئ. ويشمل  لحاالت 

والتي  العالمية،  والمعايير  األطفال  أجل  من  اإلنساني  للعمل  األساسية 

ستكون أيضاً متفقة مع مبادرات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 

وتقوم هذه المبادرة للرصد واإلبالغ باالستفادة من الخبرات المكتسبة في 

هايتي وباكستان ويجري اآلن تجريبها في جنوب السودان.

اإلصالحات في المجال اإلنساني  

إن بناء القدرات لتعزيز دور اليونيسف باعتبارها قائدة المجموعات العالمية في 

مجاالت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ والتغذية؛ والتعليم )إلى 

جانب منظمة إنقاذ الطفولة(؛ وحماية الطفل؛ والعنف القائم على نوع الجنس 

)مع صندوق األمم المتحدة للسكان( سوف يستفيد من الدروس المستفادة 

مع  اليونيسف  وغيرها. وستعمل  وباكستان  هايتي  في  الطوارئ  حاالت  من 

ورسم  التوقعات  لتوضيح  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  أعضاء 

الطريق إلى األمام لتعزيز العمل اإلنساني الجماعي. وفي المجموعات التي 

تتولى فيها اليونيسف مسؤوليات عالمية، ستواصل البحث عن المزيد من 

التدريب  وتنظيم  المجموعات،  أنشطة  لتمويل  المضمونة  التمويل  ترتيبات 

على أدوار القائد واألعضاء، وتوضيح مسؤوليات المجموعة داخل المنظمة. 

كما  المجموعة.  دعم  لتعزيز  البشرية  الموارد  قوائم  تحسين  وسيتم 

لتعزيز  الوكاالت  بين  المشتركة  الجهود  في  بنشاط  اليونيسف  ستشارك 

آليات جمع التمويل اإلنساني واألدوات األخرى لتحسين االستجابة. 

برمجة الطوارئ المستندة إلى المخاطر  

تهدف اليونيسف إلى ضمان التصدي للمخاطر في حاالت الطوارئ في جميع 

وتقييمها  المخاطر  تحديد  االعتبار  في  وتضع  والبرمجة  التخطيط  مراحل 

والحد منها وإدارتها بطريقة أكثر شمولية. وتبدأ هذه العملية بإجراء تقييمات 

المخاطر المنسقة كأداة رئيسية لتحديد أولويات البرنامج. وفي الوقت نفسه، 

قامت منظومة إدارة األمن لألمم المتحدة بالتحول إلى نموذج الستهداف حاالت 

محددة عالية المخاطر، ويساعد هذا النموذج على تحديد نوع ومستوى نشر 
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الموظفين الالزمين، فضالً عن تحديد أنشطة البرامج التي ينبغي القيام بها.

عمل  فريق  أعضاء  مع  العمل  المنظمة  تواصل  العملية،  هذه  من  وكجزء 

البرنامج المعني بالحاالت الحرجة، والذي ترأسه اليونيسف، لوضع مشروع 

وفي  الخطورة.  شديدة  بيئات  في  فعالة  أولويات  وضع  من  للتمكين  إطار 

الصراعات  لتحليل  أداة  وضع  على  اليونيسف  تعمل  صلة،  ذات  محاولة 

بصورة  الصراع  مخاطر  على  التعرف  في  القطرية  المكاتب  لمساعدة 

مساهمتها  تحديد  على  أيضاً  اليونيسف  وتعمل  البرامج.  لدعم  أفضل 

واإلقليمية  القطرية  المكاتب  وتزويد  وضوحاً  أكثر  بشكل  السالم  بناء  في 

بالتوجيهات الالزمة لضمان أن هذه المساهمة تساعد المجتمعات في التطور 

باتجاه السالم المستدام.

البيئات عالية التهديدات  

إن تحسين تقديم برامج جيدة في بيئات ذات مخاطر أمنية عالية هو أولوية 

األخرى  الفاعلة  والجهات  األعضاء  الدول  أن  لليونيسف، مع ضمان  بالنسبة 

تفهم المبادئ اإلنسانية وتعترف بها وضمان أن المكاتب القطرية لليونيسف 

تتلقى الدعم الالزم التخاذ القرارات بشأن اتخاذ استراتيجيات فعالة للعمل 

في بيئات شديدة التغير ومعقدة. وكجزء من هذه العملية، تواصل اليونيسف 

المعني بالحاالت الحرجة على وضع  البرنامج  العمل مع أعضاء فريق عمل 

أجل  من  البرنامج  أنشطة  ألولويات  الفعال  التحديد  لتمكين  إطار  مشروع 

أهمية  مدى  يحدد  المنظمة،  على  وليس  السكان،  على  تأثيرها  أن  ضمان 

حلول  إليجاد  اإلنسانيين  الشركاء  مع  أيضاً  اليونيسف  نشاط. وتعمل  كل 

للتحديات الكثيرة التي تواجهها في تقديم المساعدات اإلنسانية في سياقات 

أزمات اليوم. كما سيتم أيضاً التعريف بالممارسات الجيدة وتقديم الدعم، 

مثل استخدام البرمجة عن بعد، للمكاتب القطرية في المناطق ذات المخاطر 

األمنية العالية

االستجابة الفعالة

العاملين  في  بالتدقيق  اليونيسف  ستقوم   ،2010 عام  خبرات  على  بناء 

بوجود  العاملين للسماح  قوائم  ودمج  وإصالح  العمليات  وتعميم  وتدريبهم 

التوظيف  سرعة  وبزيادة  الخارجيين  المرشحين  من  وأفضل  أكبر  مجموعة 

لتعزيز قدرات المكاتب القطرية خالل حاالت الطوارئ المنفردة أو المتزامنة. 

الطوارئ  حاالت  في  التدخل  لعمليات  داخلي  استعراض  إجراء  حالياً  ويتم 

المفاجئة – بما في ذلك إجراءات تفعيل حاالت الطوارئ وإجراءات التشغيل 

الموحدة والعمليات المبسطة. وسوف يصبح دعم البلدان في بداية حاالت 

بدء  مع  أفضل  أمدها  طال  التي  الطوارئ  حاالت  خضم  في  أو  الطوارئ 

التدريب  قدرات  وزيادة  البشرية  الموارد  إدارة  معايير  من  األدنى  الحد  تطبيق 

العالمية  اإلمدادات  استراتيجية  بتعزيز  اليونيسف  ستقوم  اإلقليمي. كما 

والتأهب والشبكة اللوجستية لالستجابة لحاالت الطوارئ السريعة من خالل 

التنسيق المستمر مع الشركاء والموردين.

التأييد 

تجري اليونيسف استعراضاً تحليلياً لممارسات التأييد اإلنسانية القناع صانعي 

القرار باعتماد سياسات واتخاذ إجراءات لتعزيز وحماية حقوق األطفال والنساء 

حاالت  سياق  في  لألطفال  الدولية  البرامج  ولتعزيز  اإلنسانية؛  الحاالت  في 

الطوارئ؛ ولتحديد الدور الذي يمكن أن تقوم به الجهات الفاعلة األخرى، بما في 

ذلك الجهات المانحة، في التصدي لقضايا الدعم الحساسة، مثل الحصول 

على المساعدات اإلنسانية. وسوف يتم تعزيز المشاركة مع مجلس األمن، 

الجسيمة  االنتهاكات  عن  واإلبالغ  للرصد  المتحدة  األمم  آلية  ذلك  في  بما 

لحقوق الطفل في حاالت النزاع المسلح؛ والقدرة على رصد االنتهاكات واإلبالغ 

عنها والتصدي لها، ووضع السياسة األساسية والتوجيه واألدوات. وستقوم 

اليونيسف أيضاً بإشراك مجلس األمن في القضايا المتعلقة باألطفال والنساء 

في  والشركاء  الدولية  اإلعالم  وسائل  التأييد مع  النزاع، وستواصل  في حاالت 

المجتمع المدني والجمهور. 

متطلبات التمويل 

اليونيسف  تسعى  النطاق،  وواسعة  العديدة  الطوارئ  حاالت  خضم  في 

فعالة  استجابة  تقديم  لدعم  أمريكي  دوالر  22.4 مليون  على  للحصول 

ومتكاملة لألزمات اإلنسانية العالمية اليوم. وسيقوم هذا التمويل بإكمال 

الميزانية  من  الغرض  لهذا  بالفعل  مخصصة  أمريكي  دوالر  22.7 مليون 

األساسية لليونيسف ومن التبرعات السخية من الجهات المانحة.

مع  والعمل  االستراتيجية  المناهج  تنفيذ  بضمان  اليونيسف  وستقوم 

الحكومات الوطنية وتوفير الدعم الفني وتعزيز العمل اإلنساني المضمون 

جميع  في  والحكومات  الشركاء  مع  القدرات  وبناء  المجموعات،  خالل  من 

قطاعات العمل وعلى جميع المستويات.

في  واألسر  األطفال  نحو  بمسؤولياتها  واالضطالع  األهداف  هذه  ولتحقيق 

اإلنساني  العمل  تواجه  التي  الخطيرة  التحديات  ومواجهة  األزمات  حاالت 

من خالل الدعم العالمي المستدام والفعال للمكاتب اإلقليمية والقطرية، 

تسعى اليونيسف لتوفير تمويل مضمون ومعروف مسبقاً.
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�أفغانستان • جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية 

ميانمار • باكستان • الفلبين • سريالنكا 

تقرير العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 2011

 إقليم آسيا والمحيط الهادي 



األزمات التي تواجه األطفال والنساء 

الكوارث  ضحايا  إجمالي  من  المائة  في   89 كان  الموسمية،  والرياح  واألعاصير  الزالزل  جراء  من 

20 مليون شخص في  الطبيعية في عام 2009 يعيشون في آسيا1. وفي باكستان وحدها، عانى 

عام 2010 من الفيضانات التي غمرت خمس مساحة اليابسة في البالد، مما دفع االمين العام لالمم 

المتحدة بان كي مون إلى القول: “إن معاناتهم وصلت نطاقاً لم يسبق لي أن شاهدته من قبل. 

تقديم  الالزم  باكستان. ومن  في  كنت  حين  به  شعرت  وما  رأيته  ما  وصف  الكلمات  تستطيع  وال 

الجزء  تؤثر على هذا  التي  للكوارث  المتكافئ  غير  التوزيع  استجابة تناسب حجم الكارثة.”2 ومع 

من العالم، تكون قدرة اليونيسف على تعزيز الوقاية واالستعداد واالستجابة أمراً حاسماً لتخفيف 

الطبيعية  الكوارث  آثار  للتخفيف من  األزمات عند حدوثها. وينجم عن كل فرصة ضائعة  تأثيرات 

وعدم االستجابة بسرعة لحاالت الطوارئ أمواج من العواقب التي تغير شكل الحياة وتؤدي إلى تردي 

النظيفة  والمياه  التعليم  الحصول على  في  وتقليل فرصهم  للناجين  والغذائية  الصحية  الحالة 

والصرف الصحي 

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

تظل أولوية اليونيسف متمثلة في تعزيز قدرة جميع المكاتب القطرية في اإلقليم والبالغ عددها 22 لمنع األزمات التي تؤثر على النساء واألطفال 

واالستعداد لها والتخفيف من آثارها واالستجابة لها.

سوف يقوم مركز الخدمات المشتركة آلسيا والمحيط الهادي التابع لليونيسف بإجراء تقييمات شاملة للمخاطر لفهم االتجاهات الحالية   •
بشكل أفضل، والتي تنجم عن زيادة التعرض وعمليات التنمية العشوائية وتغير المناخ. 

التابع  الهادي  والمحيط  آلسيا  المشتركة  الخدمات  بمركز  المختلفة  المجموعات  في  المتخصصون  سيقوم  الطوارئ،  حاالت  بداية  وفي   •
اإلمدادات، لضمان  إلى جانب  والبشرية،  المالية  الموارد  الحصول على  القطرية بشأن  للمكاتب  والمشورة  الفني  الدعم  بتقديم  لليونيسف 

تقديم استجابة منسقة تعتمد على النتائج. 

كما سيقوم مركز الخدمات المشتركة آلسيا والمحيط الهادي التابع لليونيسف بتعزيز قدرات المكاتب القطرية والنظراء الحكوميين وأعضاء   •
التدريب  التأهب لليونيسف فضالً عن تطوير المجموعات. وسيتم توفير  المجموعات من خالل فعاليات مخصصة لبناء القدرات في مجال 

الالزم على آليات تحسين أداء اليونيسف اللتزاماتها األساسية المنقحة في العمل اإلنساني من أجل األطفال والقيادة المسؤولة للمجموعات 

الخاصة بالمكاتب القطرية وتنفيذ هذه اآلليات. وسيتم أيضاً تطوير القدرات للحد من مخاطر الكوارث خالل مراحل االنتعاش المبكرة والتأهب 

وتخطيط البرامج القطرية.

1 ص   ،2010 بروكسل،  الكوارث،  وبائيات  بحوث  مركز  واالتجاهات’،  2009 : األرقام  لعام  السنوية  للكوارث  إحصائي  ‘استعراض  وآخرون،  فيمكي  1.  فوس 

 19 نيويورك،   ، المتحدة  لألمم  العام  األمين  باسم  الرسمي  المتحدث  مكتب  اإلنساني’،  للعمل  العالمي  باليوم  االحتفال  في  العام  االمين  ‘كلمة  بان،  مون،  2.  كي 

أغسطس/آب www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=4731 ،2010، بالرجوع إلى الموقع اإللكتروني في 5 ديسمبر/كانون األول 2010.

إقليم آسيا والمحيط الهادي 

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 1.9 مليون دوالر 

أمريكي لتمويل تنسيق العمل اإلنساني ودعم 

العمل الفني في إقليم آسيا والمحيط الهادي. 

واعتباراً من أكتوبر/تشرين األول 2010، كان 

قد ورد إليها ما مجموعه 987637 دوالراً 

أمريكياً  وهو ما يمثل 52 في المائة من المبلغ 

المستهدف. وفي جميع مجاالت نشاط مركز 

الخدمات المشتركة آلسيا والمحيط الهادي 

التابع لليونيسف، تم تعزيز أنشطة التأهب في 

موسم  خالل  قطرياً  22 مكتباً  أصل  13 من 

الرياح الموسمية واألعاصير السنوية. وخالل 

الفيضانات في باكستان، أتي هذا االستعداد 

بثماره عندما أظهر مركز الخدمات المشتركة 

آلسيا والمحيط الهادي التابع لليونيسف قدرات 

هائلة على التدخل السريع لفترة طويلة: حيث 

قام المستشار اإلقليمي لحاالت الطوارئ، 

وكبار المتخصصين في التغذية، والتعليم، 

والمياه والصرف الصحي والنظافة في حاالت 

الطوارئ بتقديم الدعم المباشر لالستجابة 

لحالة الطوارئ، وساعدوا في تعيين موظفين 

إضافيين لمجموعات التعليم والتغذية وقامو 

بإجراء تقييم سريع. وخالل البرد القارس في 

منغوليا، والمعروفة باسم ‘دزود’، تم إرسال 

متخصص في حاالت الطوارئ من نيبال لدعم 

تنسيق االستجابة. وقرب نهاية العام، انضم 

أخصائي في الحد من مخاطر الكوارث إلى مركز 

الخدمات المشتركة آلسيا والمحيط الهادي 

التابع لليونيسف لتعزيز التركيز على الوقاية من 

الكوارث والتخفيف من آثارها.  
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متطلبات التمويل لعام 2011 

تطلب اليونيسف مبلغ 1.1 مليون دوالر أمريكي في عام 2011 لمواصلة عملها على تحسين إيصال وسرعة وتنسيق برامج  الحد من المخاطر 

بهدف  القطري  التدريب  اإلنسان وشدتها. وبدون  التي من صنع  وتلك  الطبيعية  الكوارث  تواتر  بزيادة  تتميز  التي  المنطقة  الطوارئ في  وحاالت 

الوقاية والتأهب والتخفيف واالستجابة، ستظل األخطار تحدق بصحة الماليين من النساء واألطفال الضعفاء وحياتهم. والبد من تعزيز قدرات 

المكاتب القطرية لتوفير الخدمات األساسية بسرعة في مواجهة الكوارث.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في إقليم آسيا والمحيط الهادي 

في عام 2011 على الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011. وعلى الموقع اإللكتروني للمكتب 

.www.unicef.org/eapro اإلقليمي

احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ لعام 2011 )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 1,100,000
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اليونيسف  الفني لمساءلة  الدعم   400,000
المجموعات قيادة  حول 

لبرامج  الفني  الدعم   500,000
الطوارئ  اليونيسف في حاالت 

 200,000 
الكوارث الحد من مخاطر 



إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 

اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 25064484 

دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني في 

أفغانستان. واعتباراً من أكتوبر/تشرين 

األول 2010، كان قد ورد إليها ما مجموعه 

38 في  أي  أمريكي،  9572677 دوالر 

المائة من المبلغ  المطلوب لعام 2010. 

ونظراً لهذا المستوى من التمويل، فقد أحرزت 

اليونيسف بعض التقدم في تحسين فرص 

األطفال والنساء من خالل توفير األدوية ألكثر 

 من 40000 طفل يعانون من التهابات 

 الجهاز التنفسي المرتبطة بفيروس أنفلونزا 

الخنازير )H1N1(. وتم دعم نحو 6.5 

مليون طفل دون الخامسة من العمر 

بفيتامين )أ(، كما تم تزويد 700000 

شخص بالمياه الصالحة للشرب من خالل 

بناء العديد من مرافق المياه الجديدة. وقد 

ساعدت اليونيسف في تسيير العمل خالل 

أشهر الشتاء الصعبة في أكثر من 1300 

مدرسة يدرس بها 584000 طالب، وكانت 

ضالعة في عمليات الرصد وتقديم التقارير 

وإدارة 1700 حالة من حاالت حماية األطفال 

و1000 فتى( )700 فتاة 

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 29,750,000

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

في عام 2010، زادت الفيضانات المدمرة من االحتياجات اإلنسانية لألطفال والنساء في أفغانستان، حيث يعيش األطفال في خضم صراعات دامية 

تؤثر على شكل الحياة االجتماعية والسياسية في البلد. وقد ازداد مؤخراً العدد اإلجمالي للنازحين داخلياً إلى أكثر من 440000 شخص، 60 

واسع  العنف  دمر  التغذية. وقد  وسوء  باألمراض  اإلصابة  لمخاطر  كبير  األفراد بشكل  هؤالء  في المائة منهم فروا من جراء الصراعات1. ويتعرض 

أدت   ،2010 عام  النطاق البنية التحتية للبالد، وهناك نحو 5 ماليين طفل، معظمهم من الفتيات، ال يمكنهم الحصول على التعليم2. وفي 

الفيضانات الغزيرة في جميع أنحاء البالد إلى تدمير نظم اإلمدادات بالمياه، مما أثر سلبياً على حياة اآلالف من األسر. وقد عرقلت أعمال العنف 

التي تستهدف العاملين في مجال المعونة اإلنسانية من جهود اإلغاثة لألطفال واألسر من النازحين داخلياً، ومن المتوقع أن تتدهور األوضاع األمنية 

في عام 2011، مما يدل على الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية المتينة والفعالة وعلى التحدي الكامن في تقديمها.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

بالتعاون مع حكومة أفغانستان ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية، وبصفتها قائدة لمجموعة التغذية والمياه والصرف 

الصحي وقائدة مشاركة في مجموعة التعليم، ستقوم اليونيسف بتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية لما يقدر بنحو 2.4 مليون شخص.

سوف يستفيد نحو 23000 من األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد و216000 من النساء الحوامل والمرضعات من الرعاية الغذائية   •
التي تعتمد على المجتمع المحلي، ومن المشورة المقدمة من العاملين الصحين المدربين على حاالت الطوارئ ومن التغذية التكميلية.

وسيتم تزويد نحو 40000 من النازحين داخلياً بمجموعات األسرة، وسيتمكن 270000 من األطفال و108000 من النساء الحوامل أو   •
المرضعات في جميع أنحاء البالد من الحصول على الرعاية الصحية المالئمة.

وستشمل أنشطة المياه والنظافة والصرف الصحي بناء 1200 شبكة مياه في المجتمعات المحلية و40 نقطة مياه استراتيجية وإعادة   •
تأهيل 1000 من نظم إمدادات المياه المعطلة.

وستتم تلبية االحتياجات التعليمية الفورية ألكثر من 584000 طالب و12000 معلم في المناطق النائية والضعيفة في البالد، في حين   •
سيتواصل دعم إمدادات اإلغاثة من مواد التدريس في حاالت الطوارئ.

أفغانستان، ومنظمة أطفال  الطفل في  الطفولة، وصندوق  إنقاذ  الطفل، بما في ذلك تحالف  الفاعلة لحماية  الجهات  وكذلك سيتم دعم   •
الصراعات  من  المتضررين  األطفال  احتياجات  لتلبية  خصيصا  مصممة  خدمات  لتقديم  األزمات،  في  األطفال  ومنظمة  البريطانية  الحروب 

المسلحة واألطفال من ضحايا العنف واإليذاء واالستغالل.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 29750000 دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة المخطط لها في أفغانستان. وقد ضمت اليونيسف طلبها مع عملية النداءات 

في  والنساء  لألطفال  الكثيرة  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  من  اليونيسف  الكامل  التمويل  2011. وسيمكن  لعام  المتحدة  لألمم  الموحدة 

أفغانستان ومواصلة عملها في دعم قدرات السكان الضعفاء.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في أفغانستان في عام 2011 

.www.unicef.org/arabic/hac2011 على الموقع اإللكتروني

.1 ص   ،2010 الثاني  نوفمبر/تشرين  جنيف،  المتحدة،  األمم  الموحد”،  2011: النداء  “أفغانستان  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  1.  مكتب 

 16 ص   ،)NESP II( 1389-1393 )2010-2014( أفغانستان  للتعليم  الوطنية  االستراتيجية  للخطة  المبدئي  التقييم   .2

أفغانستان

Afghanistan

 www.unicef.org/arabic/hac2011  |  2011 تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام  20  

التغذية   6,952,000

4,273,000 الصحة  

المياه والصرف الصحي   10,742,000
الصحية   والنظافة 

 1,338,000 
الطفل  حماية 

 1,143,000 
المجموعات  تنسيق 

 5,329,000 
لتعليم  ا
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إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في تقرير العمل اإلنساني لعام 2010، 

أشارت تقديرات اليونيسف إلى أنها كانت 

بحاجة إلى 10 مليون دوالر أمريكي لتمويل 

عملها في جمهورية كوريا الشعبية 

الديموقراطية. واعتباراً من أكتوبر/تشرين 

األول 2010، كان قد ورد إليها ما مجموعه 

– 21 في  أمريكي  2050636 دوالر 

المائة فقط – من التمويل المطلوب. 

وبهذا التمويل، تم إعطاء األولوية للتدخالت 

الرئيسية التي لها أكبر تأثير. فحصلت 

في  الحوامل  النساء  من  المائة  80 في 

مختلف أنحاء البالد على دعم بالمغذيات 

الدقيقة لمنع األنيميا أو عالجها. ووفقاً 

لوزارة الصحة العامة، تلقى األطفال في 

معدالت  بها  التي  المقاطعات  105 من 

عالية من سوء التغذية الحاد الشديد 

العالج وحقق 75 في المائة منهم التعافي 

الكامل. وباإلضافة إلى ذلك، حصل 3.5 

مليون طفل وامرأة على األدوية األساسية 

وتمت إعادة تأهيل ست شبكات مياه 

مجتمعية لتوفير المياه النظيفة لنحو 

 16000 فيهم  بمن  46000 شخص، 

طفل – مما يساعد في منع تفشي 

األمراض.

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 12,000,000

األزمات التي تواجه األطفال والنساء 

التقزم والهزال وسوء التغذية – كلمات قاسية ال ينبغي أن يكون لها مكان في مفردات الطفولة. إال أنها في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية 

تحدد واقع الكثير من األطفال وأمهاتهم. فنقص المواد الغذائية الدائم الناجم عن الكوارث الطبيعية المتكررة وانخفاض مستويات المساعدات 

 37 أن  إلى  التقديرات  تشير  بلد  في  سيئة  أنباء  الغذائي. وهذه  األمن  بانعدام  يتميز  لمشهد  جديدة  أبعاداً  الغذائية الدولية للبالد1 أضافت 

في المائة من سكانه يعتمدون على المعونات الغذائية2.

وما زال الوصول إلى السكان المحتاجين يمثل معضلة في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، باستثناء برنامج التحصين الموسع والدعم 

بالمغذيات الدقيقة. وتتبع اليونيسف وغيرها من وكاالت األمم المتحدة مبدأ ‘ال وصول، ال دعم’ وتواصل المناشدة بالوصول إلى األشخاص الذين 

يحتاجون إلى المساعدات وبالشفافية في تقديم المعلومات.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

ستقوم اليونيسف، بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والمنظمات غير الحكومية والوكاالت الدولية األخرى، بالتركيز 

والتعليم  الصحة  لمجموعات  المنظمة كقائد  الريفية. وتعمل  المناطق  في  إليها  الوصول  والتي يصعب  األكثر ضعفاً  الفئات  على مساعدة 

والمياه والصرف الصحي في البالد. وتتوقع اليونيسف أن تصل إلى حوالي 4.4 مليون نسمة، بما في ذلك 3.3 مليون امرأة في سن اإلنجاب 

وحوالي 573000 بنت و581000 ولد. ويعيش أكثر من 60 في المائة من المستفيدين المستهدفين في المناطق الريفية

في عام 2011، ستقوم اليونيسف وشركاؤها بعالج 13000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، بهدف تحقيق نسبة شفاء تبلغ   •
100 في المائة. وسوف تكون هناك أولوية أخرى لتشجيع تغذية الرضع واألطفال الصغار وهي: الرضاعة الطبيعية الحصرية طيلة األشهر 

إليها  وتضاف  أكثر،  أو  سنتين  لمدة  الطبيعية  الرضاعة  ومواصلة  أشهر،  ستة  بعد  والمغذية  اآلمنة  األطعمة  تقديم  ثم  األولى،  الستة 

المغذيات الدقيقة التكميلية عند الضرورة.

ولخفض معدالت الوفيات بين الرضع واألطفال، تعتزم اليونيسف تجاوز نسبة 95 في المائة كهدف للتغطية بالتطعيمات لألطفال دون سنة   •
واحدة من العمر، وستزيد أيضاً من حصول األمهات واألطفال حديثي الوالدة على خدمات الرعاية الصحية.

الناجمة عن اإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة بسبب مصادر المياه الملوثة، سوف يستفيد  وللمساعدة في منع وفيات األطفال   •
وإصالح  بالجاذبية  تعمل  التي  المياه  إمدادات  أنظمة  خالل  من  بانتظام  للشرب  الصالحة  المياه  على  الحصول  من  185000 شخص 

البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

كما ستدعم اليونيسف الحكومة في إعادة تأهيل المدارس ورياض األطفال بعد حاالت الطوارئ لتسهيل استئناف األنشطة الدراسية العادية   •
في وقت مبكر. وستقوم اليونيسف أيضاً بالتوفي المسبق لإلمدادات المدرسية في حاالت الطوارئ والالزمة لحوالي 25000 طفل، وذلك 

لتعزيز التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة المبكرة والحفاظ على صالت الطفل الحيوية بالمدرسة والتعلم في أوقات األزمات.

متطلبات التمويل لعام 2011 

تغطي  التي  لبرامجها  الجغرافي  التوسع  الزيادة  وتعكس   ،2011 عام  في  اإلنساني  لعملها  أمريكي  دوالر  12 مليون  توفير  اليونيسف  تطلب 

اآلن عدداً أكبر من الناس، فضالً عن تغطية أعداد قياسية من المتضررين من المخاطر الطبيعية وانعدام األمن الغذائي. وبدون تمويل األنشطة 

الرئيسية، ستستمر اآلثار السلبية لنقص الغذاء في مالحقة النساء واألطفال في البالد، مع عدم وجود عالمة على قرب توقفها. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في جمهورية كوريا الشعبية 

موقع  على  أو   .www.unicef.org/arabic/hac2011 اإللكتروني  الموقع  على   2011 عام  في  الديموقراطية 

.www.unicef.org/dprk المكتب القطري لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية

العالمي،  األغذية  برنامج   ، )WFP/EB.A/2010/9-C/1( الديمقراطية  الشعبية  كوريا  – جمهورية  واإلنعاش  الممتدة  اإلغاثة  ‘عمليات  العالمي،  األغذية  1.  برنامج 
روما، 11 مايو/أيار 2010، ص  6.

الغذائي لجمهورية  واألمن  المحاصيل  لتقييم  العالمي  األغذية  وبرنامج  والزراعة  األغذية  ‘تقرير خاص: بعثة منظمة  المتحدة،  التابعة لألمم  والزراعة  األغذية  2.  منظمة 
كوريا الشعبية الديمقراطية، منظمة األغذية والزراعة، روما، 8 أكتوبر/تشرين األول 2008، ص 4.

جمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية 

DPRK

التغذية   3,000,000

5,000,000 الصحة  

المياه والصرف الصحي   3,000,000
الصحية    والنظافة 

التعليم     1,000,000
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إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 15899722 

دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني 

في ميانمار. واعتباراً من أكتوبر/تشرين 

األول 2010، كان قد ورد إليها ما مجموعه 

3624000 دوالر أمريكي، أي 23 في المائة 

من المبلغ المستهدف. وعلى الرغم من 

النقص في التمويل، تمكنت اليونيسف من 

تحسين رفاه النساء واألطفال المتضررين من 

األعاصير. وقد تم بناء أربعة وعشرين مركزاً 

صحياً بمعايير جديدة مقاومة لألعاصير؛ 

وحصلت 52000 أسرة على الناموسيات 

المضادة للمالريا. وحصل حوالي 94 

في المائة من األطفال دون الخامسة من 

العمر )280000 طفل( على الدعم 

بفيتامين أ؛ وتلقت 81000 امرأة حامل 

ومرضعة الدعم بالمغذيات الدقيقة. وقامت 

اليونيسف بتلبية االحتياجات الملحة لمياه 

الشرب عن طريق توفير 7.5 مليون لتر من 

المياه  لنحو 37500 شخص وتحسين 

قدرات تخزين المياه لنحو 53000 أسرة. 

كما تمت إعادة بناء ما يقرب من 50 

مدرسة، وساعدت اليونيسف الجمعيات 

المجتمعية في حماية ومساعدة 7000 

من األطفال المعرضين للخطر.

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 9,950,000

Myanmar

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

البالد1، خلف  التي تؤثر على األطفال والنساء في ميانمار إلى األعاصير. وبينما ضربت أسوأ الكوارث الطبيعية  تعود المصاعب األشد واألحدث 

النيجر.  دلتا  الذين يقطنون في منطقة  العمال  للكثيرين من  العمل  وتضاؤل فرص  الزراعية  األراضي  وتدمير  المساكن  دمار  وراءه  نرجس  إعصار 

آخر،  الصرف الصحي. كما ضرب إعصار  التغذية وعدم كفاية مرافق  يعانون من سوء  إليها  الوصول  التي يصعب  المناطق  يزال األطفال في  وال 

جيري، منطقة فقيرة في والية راخين في أكتوبر/تشرين األول 2010، والذي تضرر منه 260000 شخص على األقل، كما تم تشريد أكثر من 

100000 شخص وتدمير معظم البنية التحتية في البلدات التي تضررت بشدة. وتم تحديد األطفال الصغار، على وجه الخصوص، المعرضين 

لمخاطر عالية من سوء التغذية واألمراض.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

الصحي  والصرف  والمياه  قائدة مجموعات  وباعتبارها  الحكومية،  والمنظمات غير  األخرى  المتحدة  األمم  بالتعاون مع حكومة ميانمار ووكاالت 

والنظافة والقائدة المشاركة لمجموعة التعليم، ستركز اليونيسف على مساعدة الفئات األطفال األكثر ضعفاً والذين يصعب الوصول إليهم في 

مناطق راخين )بما في ذلك شمال والية راخين( ووالية تشين ودلتا إيراوادي. وفي عام 2011، تتوقع اليونيسف أن تصل إلى أكثر من مليون شخص، 

بما في ذلك 190000 امرأة و380000 فتاة و370000  فتى يعيشون في ظروف طوارئ.. 

سيتم توسيع نطاق اإلغاثة والدعم الغذائي: فسوف يتلقى 2400 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد التغذية العالجية، وسوف يحصل ما ال   •
يقل عن 90 في المائة من األطفال )البالغين من العمر 6 أشهر – 59 شهراً( على الدعم بفيتامين )أ( وستتلقى 60 في المائة من النساء 

الحوامل والمرضعات المغذيات الدقيقة الضرورية لرفاه األمهات والحمل الصحي في المناطق المستهدفة والتي يصعب الوصول إليها.

وسوف يتم تحسين وصول األطفال والنساء إلى الخدمات الصحية على المستوى المحلي عند تحسين نظم اإلحالة وقدرات موظفي الرعاية   •
الصحية األولية في المناطق ضعيفة الخدمة والتي يصعب الوصول إليها.

المياه النظيفة ضرورية لتحسين الصحة. وستحصل حوالى 70000 أسرة على ما يكفي من المياه وأوعية تخزين جيدة، وسوف يتم تزويد   •
الصحية. المراحيض  واستخدام  لبناء  الالزمة  بالمواد  4100 أسرة 

التحتية  البنية  2010 بدعم تحسين  اليونيسف في عام  التعليم، ستقوم  األزمات. ولتعزيز قدرة قطاع  أوقات  التعليم االستقرار في  يوفر   •
للمدارس في جميع أنحاء البالد. وتحقيقاً لهذه الغاية، سيتم بناء أو تحسين 20 مدرسة إضافية مقاومة لألعاصير في الدلتا، كما سيتم 

التصدي لنقص المياه ومرافق الصرف الصحي في المدارس القائمة.

وسيحصل األطفال المعرضون للمخاطر من األسر الفقيرة في مناطق الطوارئ على الدعم المحلي وتحسين شبكات اإلحالة.  •

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 9950000 دوالر أمريكي لخطط عملها اإلنساني في عام 2011، أي ما يقرب من نصف المبلغ المطلوب في العام الماضي 

بسبب االنخفاض الكبير في مستوى األموال الالزمة الستعادة البنية التحتية االجتماعية )المدارس والمراكز الصحية في المناطق الريفية(. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في ميانمار في عام 2011 على 

www. القطري االلكترونى للمكتب  الموقع  أو على   ،www.unicef.org/arabic/hac2011 اإللكتروني  الموقع 

.unicef.org/myanmar

 1.  المجموعة الثالثية األساسية، ‘التقييم المشترك في مرحلة ما بعد إعصار نرجس’، رابطة أمم جنوب شرق آسيا، حكومة ميانمار االتحادية واألمم المتحدة، جاكرتا، يوليو/تموز
.1 ص   ،2008

ميانمار
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التغذية    970,000

1,300,000 الصحة   

1,860,000 المياه والصرف 
الصحية     والنظافة  الصحي 

5,270,00 
لتعليم ا

 350,000 
الطفل  حماية 

 200,000 
المجموعات تنسيق 
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إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 

اإلنجازات في عام 2010

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف إلى 

أنها كانت بحاجة إلى 66871298 دوالراً 

أمريكياً لتمويل العمل اإلنساني في باكستان. 

واعتباراً من أكتوبر/تشرين األول 2010، كان 

قد ورد إليها ما مجموعه 18995215 

دوالراً أمريكياً، أي 28 في المائة من المبلغ 

المستهدف. وبعد الفيضانات، وجهت 

اليونيسف طلباً إضافياً مقداره 251 مليون 

دوالر . واستجابة للفيضانات، قامت اليونيسف 

بتوفير المياه النظيفة لنحو 2.8 مليون 

شخص يومياً وتوفير مرافق الصرف الصحي 

ألكثر من 1.5 مليون شخص. وتم تطعيم 

األطفال.  وشلل  الحصبة  ضد  طفل  9 ماليين 

وتم توصيل الدعم الغذائي إلى ما يقرب من 

الحوامل  والنساء  األطفال  292500 من 

والمرضعات. وحصل أكثر من 143516 

طفالً على التعليم في 2522 مركزاً مؤقتاً 

للتعلم واستفاد 104400 من األطفال 

والنساء المعرضين للخطر من األماكن المالئمة 

لألطفال. وفي مناطق شمال غرب باكستان غير 

المستقرة سياسياً، قدمت اليونيسف مياه 

الشرب المأمونة إلى 500000 شخص في 

المخيمات والمجتمعات المضيفة )بما في ذلك 

نسمة  1.5 مليون  320000 طفل( وإلى 

مناطق  940000 طفل( في  ذلك  في  )بما 

العودة. وتدعم اليونيسف 32 مدرسة ابتدائية 

و8 مدارس ثانوية لخدمة ما يقرب من 29000 

طفل نازح في مخيمات النازحين داخلياً. وفي 

هونزا، قدمت اليونيسف مياه الشرب المأمونة 

ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية 

إلى أكثر من 19000 شخص، بما في ذلك 

10000 طفل.

Pakistan

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

تغيرت حياة الماليين من األطفال والنساء في باكستان إلى األبد بسبب الفيضانات التي وقعت في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2010، والتي تعتبر 

من أسوأ الكوارث الطبيعية التي وقعت في العقود الماضية من حيث عدد السكان ومساحة األراضي وعدد المنازل والبنية التحتية االجتماعية 

التي تضررت. وقد تسببت األمطار الموسمية الغزيرة غير المعتادة التي كانت جزءاً من أنماط الطقس الشاذة في تجاوز نهر اإلندوس لضفافه في 

الفيضانات  من  20 مليون شخص  من  أكثر  تضرر  مختلف أنحاء آسيا، وغمر خمس مساحة األراضي الباكستانية بالمياه في ذروة الفيضان1. وقد 

تضرراً شديداً. ومع  وبنت  ولد  تضرر ستة ماليين  الحياة ككل. كما  وأسلوب  بأكمله  الزراعي  االقتصاد  وتغير  منازلهم  7 ماليين شخص  وفقد 

ذلك، فلم تكن حالة الطوارئ القصوى هذه سوى األزمة األكثر وضوحاً بين األزمات اإلنسانية في عام 2010. وفي شمال باكستان، أدى انهيار طيني 

وقع في يناير/كانون الثاني إلى طمس قرية بأكملها واقامة سد في نهر هونزا مما كّون بحيرة التهمت القرى المحيطة بها، مما أدى بدوره إلى تضرر 

نحو 40000 شخص. وفي شمال غرب باكستان، ال يزال أكثر من 1.2 مليون شخص نازحين في أعقاب النزاع الذي نشب في 2009-2010. 

وتعاني األسر الباكستانية من مجموعة مذهلة من االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن استمرار حاالت عدم االستقرار والنزوح والفقر على نطاق 

واسع. وتتمثل التحديات الرئيسية إلجراء استجابة إنسانية فعالة في تحركات السكان المتكررة وعدم وجود عدد كاف من الشركاء القادرين على 

مساعدة السكان األكثر ضعفاً.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

تقود اليونيسف مجموعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتغذية، وتشارك في قيادة مجموعة التعليم وقيادة المجموعة الفرعية 

غير  والمنظمات  األخرى  المتحدة  األمم  ووكاالت  باكستان  حكومة  مع  اليونيسف  ستعمل   ،2011 عام  باكستان. وفي  في  الطفل  لحماية 

الحكومية لالستجابة الحتياجات أكثر من 18 مليون شخص، من بينهم 12 مليون طفل و3.5 مليون امرأة. 

للحد من التعرض لألمراض التي تنقلها المياه، سيتم توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب لنحو 5 مليون شخص في المناطق المتضررة   •
النظافة  التثقيف حول  المبادرة  هذه  المسلحة. وسوف تشمل  النزاعات  من  المتضررة  المناطق  في  و920000 شخص  الفيضانات  من 

الصحية اآلمنة.

وسيتم تطعيم أكثر من 11 مليون طفل دون الخامسة من العمر من المعرضين لخطر العدوى ضد الحصبة، بما في ذلك أكثر من 2.5 مليون   •
طفل في المناطق المتضررة من الفيضانات. وسيتم تقديم التدخالت المنقذة للحياة والخدمات الصحية األساسية إلى أكثر من مليون من 

النساء الحوامل والمرضعات و320000 من األطفال حديثي الوالدة.

وستتم حماية الحالة الغذائية لنحو 1.2 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 شهور و59 شهراً، و700000 من النساء الحوامل والمرضعات   •
من خالل تدخالت تشمل الفحص والتغذية الشاملة وتغيير السلوكيات ونشر الرسائل حول ممارسات تغذية الرضع والصرف الصحي والنظافة 

الصحية.

النزاعات بفرص  المتضررة من  المناطق  و800000 طفل في  الفيضانات  المتضررة من  المناطق  أكثر من مليوني طفل في  تزويد  وسيتم   •
تعليمية آمنة ومستقرة من خالل إنشاء مراكز تعليم مؤقتة إعادة تأهيل المدارس وتقديم اللوازم المدرسية وتدريب المعلمين.

ولحماية سالمتهم ورفاههم، سيستفيد 5.4 مليون طفل ويافع و120000 امرأة من المتضررين من الفيضانات من خدمات حماية الطفل   •
والمساعدة. وستقوم  المشورة  وتقديم  والمفقودين،  ذويهم  عن  المنفصلين  األطفال  شمل  وجمع  للطفل  المالئمة  المدارس  ذلك  في  بما 

اليونيسف أيضاً بتوزيع معلومات عن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والوقاية منه إلى 220000 امرأة في سن اإلنجاب.

متطلبات التمويل لعام 2011

في عام 2011 تطلب اليونيسف مبلغ 295951000 دوالر أمريكي لباكستان. ويشمل هذا تقديم الدعم لألطفال والنساء في كل المناطق 

المتضررة من الفيضانات والصراعات. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وتفاصيل خطط العمل اإلنساني في باكستان في عام 

2011 على الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011، أو على الموقع اإللكتروني للمكتب القطري 
.www.unicef.org/pakistan

خدمة  البيئي،  المتحدة  األمم  برنامج  عالمية’،  كارثة  هي  باكستان  في  القرن  للحدث: فيضانات  الحقيقي  الوقت  قرب  بيئي،  ‘تنبيه  للبيئة،  المتحدة  األمم  1.  برنامج 
التنبيه العالمية، نوفمبر/تشرين الثاني 2010، ص 3.

تنسيق  2010. مكتب  سبتمبر/أيلول  في  عدل  والذي   ،2010 أغسطس/آب  باكستان،  بفيضانات  الخاصة  للطوارئ  االستجابة  خطة  خالل  من  الطلب  هذا  2.  كان 
الشؤون اإلنسانية، نيويورك، سبتمبر/ أيلول 2010.

باكستان

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 295,951,000

 40,535,000 
لتعليم  ا

 1,528,000 
المناعة  نقص  مرض 
واإليدز  البشرية 

 6,137,000 
المجموعات تنسيق 

 25,825,000 
الطفل حماية 

المياه والصرف الصحي   138,200,000
الصحية  والنظافة 

57,450,000 الصحة 

التغذية    26,276,000
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Philippines

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 14,022,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

أشارت تقديرات اليونيسف إلى أنها كانت 

بحاجة إلى 17890000 دوالر أمريكي 

لتمويل أنشطتها اإلنسانية في الفلبين، 

وفقاً للطلب المنقح لمنتصف عام 2010. 

واعتباراً من أكتوبر/تشرين األول 2010، كان 

قد ورد إليها ما مجموعه 6067089 

دوالر أمريكي، أو 34 في المائة من المبلغ 

المستهدف. وقد تمكنت اليونيسف 

بفضل اإلدارة السريعة والفعالة للكوارث من 

تحقيق نتائج هامة: استفاد مليون شخص 

من اإلمدادات الصحية في حاالت الطوارئ، 

وحصل نحو 20000 طفل )بين 6 أشهر 

و 15 سنة من العمر( على جرعة من لقاح 

الحصبة من خالل الفرق الصحية المنظمة 

والمتنقلة في مراكز االيواء. كما تم فحص 

أكثر من 16000 طفل خالل برنامج اإلدارة 

المجتمعية لسوء التغذية الحاد وتم عالج 

نحو 500 من األطفال الذين كانوا يعانون 

من سوء التغذية الحاد الشديد. ومن خالل 

التعاون مع الشركاء، تم توصيل خدمات المياه 

والصرف الصحي بسرعة إلى 40000 أسرة 

على األقل. كما استفاد نحو 27000 طفل 

في مرحلة ما قبل المدرسة، من سن 3 – 5 

سنوات، وأكثر من 50000 من أطفال 

المدارس من البيئات التعليمية اآلمنة 

واألماكن المالئمة لألطفال في المناطق 

المتضررة من الكوارث والنزاعات.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

النزوح بشكل سنوي نتيجة للصراع  في الفلبين، تواجه النساء واألطفال دورات متعاقبة من الصراعات والكوارث. فالبالد معتادة على مواجهة 

– النزوح  2009 وتوابعه  أوندي( الذي ضرب في عام  الفلبين باسم  )المعروف في  أدى اعصار كيتسانا  الكوارث الطبيعية. فقد  أو  السياسي 

الجماعي واألمراض وسوء التغذية والمياه القذرة، إلى وقوع الماليين من الناس في أزمات شديدة استمرت إلى عام 2010. وأعقب ذلك اعصار 

ميغي في أكتوبر/تشرين األول 2010. وهذه الكوارث الطبيعية، إلى جانب النزاعات المسلحة التي طال أمدها والتعرض للعنف، تعرقل محاوالت 

التخفيف من آثار الفقر والمياه الملوثة وعدم توافر مرافق الصرف الصحي المالئمة، ومحدودية الخدمات الصحية المقدمة وسوء أداء الحوكمة.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

في عام 2011، ستعمل اليونيسف مع حكومة الفلبين ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة لالستجابة الحتياجات أكثر 

من 300000 امرأة وطفل في المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث.

لتوفير العالج المناسب واألقرب إلى منازل األطفال، سيتم توسيع نطاق برنامج اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد إلى ثالث مقاطعات في   •
منطقة مينداناو الوسطى – وفحص 37500 طفل وعالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

عادة ما تزداد حاالت تفشي األمراض في مناطق الكوارث، حيث تكون الخدمات الصحية ومرافق الصرف الصحي محدودة. وللحفاظ على صحة   •
األطفال ومنع انتشار األمراض، قامت لجنة تقييم أوجه الضعف بتقدير احتياجات 150000 من السكان في المناطق المتضررة من حاالت 

الطوارئ. وتشمل السلع األساسية التي سيتم شراؤها ما يلي: 75 من مجموعات الصحية األساسية و105000 من المكمالت بالمغذيات 

الديدان.  من  التخلص  أدوية  من  و95000 جرعة  التحصين  لوازم  أو  المجمعة  واألجهزة  الحصبة  لقاح  من  و150000 جرعة  الدقيقة 

وباإلضافة إلى ذلك، سيتم ضمان توفير المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي لألطفال في 52 مدرسة.

إن مواصلة التعليم خالل حاالت الطوارئ يزود األطفال باالستقرار الذي يحتاجون إليه. وسوف يستفيد 100000 طفل من تعويض اللوازم   •
المدرسية والمواد التعليمية المفقودة أو التالفة  )المجموعات المدرسية ومجموعات المعلمين ومجموعات كتب المكتبة، وغيرها(.

تخلق حاالت الطوارئ مشكالت جديدة تتعلق بحماية الطفل وتؤدي إلى تفاقم المشاكل القائمة. ولذا سيتم تنظيم شبكات حماية الطفل   •
136000 طفل من خالل إنشاء  600 من المجتمعات المحلية المتضررة والمعرضة للخطر وتوفير الدعم النفسي لنحو  في أكثر من 

أماكن مالئمة لألطفال في مواقع مختارة.

ولمساعدة الشباب على حماية أنفسهم من فيروس نقص المناعة البشرية، سيتم تقديم دليل الخدمات واأللعاب التثقيفية والمواد التعليمية   •
حول فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 14022000 دوالر أمريكي لتمويل أنشطتها اإلنسانية في الفلبين لتغطية المناطق المتضررة من النزاعات في مينداناو 

والكوارث الطبيعية المحتملة – الزالزل والفيضانات واألعاصير – والتي قد تحدث في أي مكان في البالد وكذلك توابع األعاصير التي حدثت مؤخراً 

في الشمال. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في الفلبين في عام 2011 على 

www. القطري االلكترونى للمكتب  الموقع  أو على   ،www.unicef.org/arabic/hac2011 اإللكتروني  الموقع 

.unicef.org/philippines

الفلبين
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التغذية    875,000

2,100,000 الصحة 

 3,500,000 المياه والصرف 
الصحية   والنظافة  الصحي 

حماية الطفل   3,500,000
49,000 مرض نقص المناعة البشرية واإليدز 
المجموعات تنسيق   288,000

التعليم    3,710,000
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إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف إلى 

أنها كانت بحاجة إلى 20082000 دوالر 

أمريكي  لتمويل عملها اإلنساني في سريالنكا. 

واعتباراً من أكتوبر 2010، كان قد ورد إليها 

ما مجموعه 10781415 دوالر أمريكي، أو 

هذا  المطلوب. ومع  المبلغ  من  المائة  54 في 

المستوى من التمويل من الجهات المانحة، 

أحرزت اليونيسف تقدماً نحو تحسين فرص 

األطفال والنساء من خالل المساعدة في بناء 

وتجهيز مرافق صحية حيوية في كيلينوتشي 

ومواليتيفو ومانار وفافونيا. وضمنت اليونيسف 

توريد معدات قياس الجسم والحليب العالجي 

والمكمالت الغذائية والصحية األخرى لعالج 

حوالي 42000 من األطفال والمراهقين 

والنساء الحوامل والمرضعات من السكان 

المعرضين للخطر. وتم تزويد السكان المعاد 

توطينهم بإمدادات المياه المأمونة من خالل 

تنظيف وتحسين 3582 بئراً محفوراً، وإصالح 

لخدمة  27 بئراً  حفر  تم  كما  أنبوبياً،  91 بئراً 

نحو 196000 من النازحين داخلياً، في 

حين تم توفير الوسائل الصحية للتخلص 

من النفايات من خالل إعادة تأهيل أو بناء 32 

من المراحيض لخدمة 160 شخصاً. وتم 

توزيع لوازم التعلم على نحو 75000 من 

أطفال المدارس سواء كانوا من العائدين أو 

من المجتمعات المضيفة في المقاطعة 

الشمالية. ووصلت التوعية بمخاطر األلغام 

لنحو 333983 شخصاً، من بينهم 84785 

فتى و92580 فتاة.

Sri Lanka

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 9,825,000

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

2009 في حدوث خسائر كبيرة من حيث الخدمات الصحية  وانتهت في مايو/أيار  30 عاماً  تسببت الحرب األهلية في سريالنكا والتي دامت 

الشمالية  المقاطعات  في  يعيشون  الذين  واألطفال  النساء  لحماية  الالزمة  األمان  وشبكات  التعليم  ونظم  الصحي  والصرف  المياه  ومرافق 

والشرقية. وهناك جهود كبيرة جارية لتحقيق االنعاش، وكل خطوة يتم اتخاذها تحمل في طياتها وعداً للمستقبل وتذكرة من الماضي. والعديد 

من أولئك الذين تمكنوا من العودة إلى ديارهم – وسبل عيشهم – يجدون أن كل خطواتهم مقيدة بسبب الحقول الملوثة بالذخائر الحية واأللغام 

األرضية. ومع أن الكثير من األطفال تمكنوا من الذهاب إلى المدارس، فإنهم يجدون أنهم بحاجة إلى تعويض عجز حاد في التعليم أحدثته سنوات 

من العنف والنزوح المتكرر. وبعد سنوات من الصراع، هناك ما يقرب من 42000 امرأة يجدن أنفسهن وحيدات وعائالت ألسرهن، مما يتسبب في 

مصاعب اقتصادية كبيرة وينجم عنه تأثيرات سلبية على نوعية الرعاية المقدمة لألطفال.

إن االحتياجات اإلنسانية ألولئك الذين ما زالوا نازحين حاسمة للغاية. ففي األشهر األخيرة من القتال، اضطر أكثر من  28000 شخص للنزوح من 

الذخائر  ومن  والتعليم  الصحي  والصرف  الصحية  الرعاية  وعدم كفاءة  التغذية  100000 شخص مهددين من سوء  نحو  يزال  وال  النزاع  جراء 

زالوا  1990 – وما  عام  منذ  – بعضهم  الصراع  سنوات  خالل  نزحوا  آخرين  300000 شخص  إلى  باإلضافة  الحية واأللغام األرضية1. هذا 

بأمان ديارهم  إلى  العودة  في  السريالنكانيين  جميع  مساعدة  في  الكبير  اإلنساني  التحدي  ينتظرون الحلول2. ويكمن 

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

تقود اليونيسف سريالنكا مجموعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية وكذلك المجموعة الفرعية لحماية الطفل، وتشارك 

في قيادة مجموعة التعليم مع منظمة إنقاذ الطفولة. في عام 2011، ستواصل اليونيسف العمل مع حكومة سريالنكا ووكاالت األمم المتحدة 

األخرى والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمجتمعات المضيفة في تلبية احتياجات 362000 طفالً و214000 امرأة.

سوف تركز المعونة الغذائية على عالج سوء التغذية الحاد. وسيتلقى نحو 55000 طفل دون الخامسة التغذية العالجية والتكميلية لعالج   •
سوء التغذية الحاد المعتدل. كما سيستفيد أكثر من 77000 شخص من إعادة تأهيل المرافق الصحية في مواقع العائدين.

وسوف تقوم اليونيسف بتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية ومرافق النظافة الصحية المالئمة ألكثر من 150000 شخص في مواقع   •
العائدين والنازحين داخلياً.

وستزداد  جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه. وستتم إعادة تأسيس التعليم الرسمي لألطفال العائدين من خالل إصالح ما ال يقل عن 30   •
نظام  اإلدماج في  إعادة  بدعم  السريع  التعلم  برنامج  6000 طفل. وسيقوم   الصراع يستفيد منها حوالي  أثناء  دمرت  أو  مدرسة تضررت 

التعليم الرسمي والبقاء فيه  لنحو 100000 طفل من المتضررين من النزاع.

وكذلك سوف تساهم اليونيسف في استعادة الخدمات الحكومية لحماية الطفل والهياكل المجتمعية الالزمة لدعم أكثر من 20000   •
طفل من األطفال المعرضين للمخاطر البالغة في شمال سريالنكا.

متطلبات التمويل لعام 20113

نصف  المبلغ  هذا  ويمثل   ،2011 عام  في  سريالنكا  في  لها  المخطط  األنشطة  لتنفيذ  أمريكي   تطلب اليونيسف 98250004 دوالر 

المطلوب في عام 2010 بسبب الظروف المتغيرة بسرعة. وإن توفير التمويل الكامل والفوري من قبل المانحين أمر بالغ األهمية لضمان رفاه 

األطفال والنساء في بلد شهد حرباً اهلية دامت فترة طويلة.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في سريالنكا في عام 2011 

القطري  للمكتب  اإللكتروني  الموقع  على  أو   ،www.unicef.org/arabic/hac2011 اإللكتروني  الموقع  على 

.www.unicef.org/srilanka

جنيف، النكا’،  2010: سري  عام  في  القطري  الالجئين  لشؤون  العليا  المتحدة  ألمم  مفوضية  عمل  ‘مالمح  الالجئين،  لشؤون  العليا  المتحدة  ألمم  1.  مفوضية 

السابق 2.  المرجع 

 9903600 اليونيسف  2011. وبلغت متطلبات  الثاني  18 يناير/كانون  نداء نصف سنوي عاجل في  إطالق  تم  االرضية،  واالنهيارات  المدمرة  للفيضانات  3.  واستجابة 
دوالر أمريكي من خالل النداء العاجل، باإلضافة إلى متطلبات العمل اإلنساني من أجل األطفال.

.2011 1 فبراير/شباط  في  البلد  في  أطلقت  والتي   ،2011 عام  في  الشمالي  اإلقليم  في  للمساعدة  المشتركة  الخطة  من  جزءاً  هذه  التمويل  متطلبات  4.  وتعّد 

سريالنك

التغذية   1,660,000

2,300,000 الصحة 

995,000 املياه والصرف 
الصحية  والنظافة  الصحي 

التعليم  3,970,000

حماية الطفل  المجموعات 800,000  تنسيق   100,000





قيرغيزستان • طاجيكستان

تقرير العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 2011

إقليم وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة 



األزمات التي تواجه األطفال والنساء 

يعتبر إقليم وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة من األقاليم المعرضة لمجموعة من الكوارث 

السياسية في بعض  األزمات  عن  الثلجية، فضالً  واالنهيارات  الزالزل  إلى  الفيضانات  الطبيعية، من 

األحيان. ومثل هذه الظروف تترك النساء واألطفال معرضين ألخطار النزوح والمخاوف بشأن الحماية 

بامير  والزالزل في جبال  الفيضانات  أدى مزيج من   ،2010 عام  الخطيرة. وفي  الصحية  والمشاكل 

وجنوب طاجيكستان إلى نزوح العائالت وتدمير المدارس والمرافق الصحية العامة، وإلى وقوع خسائر 

في األرواح. وباإلضافة إلى ذلك، تم اإلبالغ عن 476 حالة من حاالت شلل األطفال في البالد، حوالي 70 

في المائة منها بين األطفال1، في أول ظهور للمرض منذ اعتماد اإلقليم األوروبي خالياً من شلل األطفال 

في عام 22002. وفي ربيع عام 2010، أدت االطاحة العنيفة بحكومة قيرغيزستان إلى وقوع أزمة 

إنسانية إقليمية عندما اضطر ما يقرب من 400000 شخص إلى النزوح، وباإلضافة إلى ذلك طلب 

75000 الجئ، من بينهم 30000 طفل، اللجوء لفترة وجيزة في أوزبكستان3.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

في عام 2011، سيقوم المكتب اإلقليمي لليونيسف لوسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة بالتركيز على االستمرار في بناء القدرات بين 

موظفي المكاتب القطرية والوكاالت الشريكة من أجل االستجابة لحاالت الطوارئ. وسيتم توسيع نطاق أنشطة الحد من المخاطر ، مع إيالء 

اهتمام خاص لقطاع التعليم.

سيقوم المكتب اإلقليمي لوسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة بتطبيق نظام اإلنذار المبكر والتأهب الخاص بالمنظمة كأداة رئيسية   •
لتنفيذ إجراءات وأنشطة التأهب لحاالت الطوارئ في اإلقليم.

وسيقوم الفريق اإلقليمي بتنسيق برنامج التأهب للحد من مخاطر الكوارث الممول من كتب المعونة اإلنسانية في المفوضية االوروبية في   •
جنوب القوقاز وآسيا الوسطى وإدارته واإلشراف عليه. ويشمل البرنامج أنشطة الحد من المخاطر في قطاع التعليم وتنمية الطفولة المبكرة 

في البلدان التالية: أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

اإلقليمي  التدخل  أجل  من  السريع  واالنتشار  الطوارئ  لمواجهة  المدربين  الموظفين  قدرات  ودعم  بتحسين  اإلقليمي  المكتب  سيقوم  كما   •
السريع.

1.  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، ‘أكتوبر/تشرين األول- نوفمبر/تشرين الثاني 2010: حقائق وأرقام’، منظمة الصحة العالمية، جنيف، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 
www.polioeradication.org/Mediaroom/Monthlysituationreports.< 2010 2010، بالرجوع إلى الموقع اإللكتروني في 1 ديسمبر/كانون األول

 ،>aspx

13 نوفمبر/ جنيف،   ، العالمية  الصحة  منظمة  الروسي،  لالتحاد  االتحادية  القوقاز  شمال  ومنطقة  الوسطى  آسيا  في  األطفال  ‘شلل  العالمية،  الصحة  2.  منظمة 
www.who.int/csr/don/2010_11_13/en/index.< 2010 الثاني  نوفمبر/تشرين   30 في  اإللكتروني  الموقع  إلى  بالرجوع   ،2010 الثاني  تشرين 

.>html

ص. 12  ،2010 يونيو/حزيران   ،2011 2010 – يونيو/حزيران  يونيو/حزيران  والمنقح،  والموسع  العاجل  قيرغيزستان  نداء   .3

إقليم وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة 

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 1650000 دوالر 

أمريكي لتمويل العمل على االستجابة لحاالت 

الطوارئ في إقليم وسط وشرق أوروبا ورابطة 

الدول المستقلة. واعتباراً من أكتوبر/تشرين 

األول 2010، كان قد ورد إليها ما مجموعه 

 ،2010 عام  أمريكياً. وفي  2110059 دوالراً 

قام المكتب اإلقليمي لليونيسف لوسط وشرق 

أوروبا ورابطة الدول المستقلة بدعم المكاتب 

القطرية في االستجابة لعدد من حاالت الطوارئ، 

بما فيها الزالزل في طاجيكستان وتركيا، 

والفيضانات في كازاخستان والجبل األسود 

وجمهورية مولدوفا وطاجيكستان. واستجابت 

المكاتب القطرية لليونيسف من خالل 

دعم السلطات الوطنية والشركاء في إجراء 

تقييمات سريعة وتنفيذ استجابة اإلغاثة. وفي 

قيرغيزستان، تمكنت اليونيسف من االستجابة 

بسرعة الحتياجات النازحين من النساء واألطفال 

من خالل كونها عضواً فاعالً في الفريق اإلنساني 

القطري – وفي هذا اإلطار، قادت مجموعات 

المياه والصرف الصحي والنظافة، وحماية 

األطفال، والعنف القائم على نوع الجنس، 

وشاركت في قيادة مجموعة التعليم مع منظمة 

إنقاذ الطفولة. وفي االستجابة لتفشي مرض 

شلل األطفال في طاجيكستان، قام المكتب 

اإلقليمي بتنسيق جهود التطعيم الكبرى، بهدف 

تحقيق تغطية بنسبة 99 في المائة لألطفال 

دون الخامسة عشر.
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متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف مبلغ 900000 دوالر أمريكي  لدعم العمل اإلنساني في إقليم وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة في عام 2011 

من أجل تعزيز االستعداد واالستجابة لمختلف أنواع الكوارث التي يمكن أن تترك المرأة واألطفال في المنطقة عرضة للنزوح والمخاوف بشأن 

الحماية والصحة. 

أوروبا  وخطط العمل اإلنساني في إقليم وسط وشرق  ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 

ورابطة الدول المستقلة في عام 2011 على الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011. وعلى الموقع 

.www.unicef.org/ceecis اإللكتروني للمكتب اإلقليمي

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 900,000

CEE/CIS Regional
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400,000 الحد من مخاطر الكوارث 

300,000 التأهب لحاالت الطوارئ 
لالستجابة  والتخطيط 

تنمية القدرات   200,000
البشرية   للموارد  اإلقليمية 
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االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 6,996,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

بفضل التمويل من النداء العاجل الذي 

أصدرته األمم المتحدة في يونيو/حزيران 

كبيراً  تأثيراً  اليونيسف  أحدثت   ،2010

على رفاه النساء واألطفال المتضررين من 

حاالت الطوارئ المتعددة في قيرغيزستان. 

وتم تقديم اإلمدادات الصحية والغذائية 

في حاالت الطوارئ إلى المستشفيات 

في مدينة أوش وفى مقاطعة جالل أباد 

وكذلك في المراكز الصحية والوحدات 

الصحية المؤقتة، بما يخدم أكثر من مليون 

شخص. كما قدمت اليونيسف مساحيق 

المغذيات الدقيقة القابلة للرش لتقوية 

التغذية المنزلية وغذاء اليونيمكس الخاص 

لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية لنحو  

 21000 استفاد  43000 طفل. وكذلك 

طفل من المعلومات واألدوية لعالج اإلسهال، 

وتم تقديم مجموعات المياه لألسرة لنحو 

و10000 امرأة. وقامت  40000 طفل 

مبادرة ‘مرحبا بكم في المدرسة’ الرائدة 

بتوفير أماكن مؤقتة للتعلم لحوالي 

مدارسهم.  دمرت  والذين  2600 طفل 

كما قدم خمسة وأربعون من األماكن 

المالئمة لألطفال في المجتمعات المتضررة 

فرصاً للحصول على الخدمات النفسية 

واالجتماعية ألكثر من 6000 طفل يومياً.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء 

في صيف عام 2010، أدى الصراع العرقي وما تبعه من حركات نزوح السكان من منازلهم إلى حدوث توترات في دولة قيرغيزستان وهي ثاني أفقر 

من  الجنوبي  الجزء  في  يعيشون  الذين  السكان  بين  والتوتر  الوشيك  العنف  جو  من  المؤقتة  الحكومة  ضعف  بلد في آسيا الوسطى1. وزاد 

البالد. ويواجه السكان سوء التغذية وأمراض اإلسهال الناجمة عن سوء الصرف الصحي نتيجة األزمة السياسية والنزوح، إلى جانب ندرة الطاقة 

المستمرة وانعدام األمن الغذائي والفقر. وحالياً، يعيش 36 في المائة من األطفال وينشأون في الفقر، يعيش 7 في المائة منهم في فقر مدقع2. 

الحادة  التنفسي  الجهاز  التهابات  حاالت  عدد  زيادة  في  والمنازل  المدارس  في  المناسبة  التدفئة  أنظمة  توفر  عدم  يسهم  الشتاء،  فصل  وفي 

وااللتهاب الرئوي لدى األطفال

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

في عام 2011، ستواصل اليونيسف العمل مع حكومة قيرغيزستان ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية لزيادة استدامة 

الصحي  والصرف  المياه  قيادة مجموعات  العمل هو  البالد. وجزء من هذا  الطوارئ في  التأهب لحاالت  آليات  وتعزيز  الطوارئ  االستجابة لحاالت 

والتعليم والمجموعات الفرعية للتغذية وحماية الطفل والعنف القائم على نوع الجنس. وتهدف الجهود إلى تحسين رفاه أكثر من 1.3 مليون 

امرأة وطفل.. 

للتعويض عن نقص المواد الغذائية، سيتلقى 81000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و24 شهراً دعماً بالمكمالت الغذائية من المغذيات   •
الدقيقة األساسية، وستبلغ التغطية 90 في المائة في جالل أباد.

ولتقليل المعدالت المرتفعة من أمراض اإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، سيتم تدريب 2500 من العاملين في المجال الصحي   •
على إدارة هذه الحاالت والوقاية منها وعالجها.

ولتلبية االحتياجات الملحة لتوفير المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي، سيحصل 70000 طالب في جالل أباد على مرافق صرف صحي   •
محسنة في مدارسهم.

كما سيحصل 91000 من تالميذ المدارس على بيئة آمنة للتعلم والتعليم وبناء السالم من خالل مبادرة ‘مرحباً بكم في المدرسة’.  •

وكذلك سيستفيد حوالي 15000 طفل وشاب من الحماية والدعم النفسي في 36 مركزاً مالئماً لألطفال  •

متطلبات التمويل لعام 2011

التخاذ خطوات كبيرة نحو استقرار ورفاه النساء واألطفال في قيرغيزستان، وبصفة خاصة الحالة الغذائية، والحصول على المياه الصالحة للشرب 

والتعليم والحماية، تطلب اليونيسف مبلغ 6996000 دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة المخطط لها. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في قيرغيزستان في عام 2011 على 

�الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011، وعلى الموقع اإللكتروني للمكتب القطري لقيرغيزستان

.www.unicef.org/kyrgyzstan

نيويورك،  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  البشرية”،  التنمية  إلى  2010 - “الثروة الحقيقية لألمم: مسارات  البشرية  التنمية  تقرير  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  1.   برنامج 
145 ص   ،2010

السياسات  بحوث  وحدة   ،EC 2410 رقم  عمل  ورقة  لليونيسف’،  تقرير   -- األسرة  ميزانية  مسح  تحليل  قيرغيزستان:  في  األطفال  ‘فقر  يكاترينا،  2.  تشيزهن، 
االجتماعية، جامعة يورك ، هيسلينغتون، المملكة المتحدة، يناير/كانون الثاني، 2010، ص 3

قيرغيزستان
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Kyrgyzstan

1,500,000 الصحة 

التغذية  المياه والصرف الصحي 312,000   2,450,000
الصحية  والنظافة 

حماية الطفل التعليم 1,450,000   1,154,000

 130000 
المجموعات
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إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 

اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 6200000 

دوالر أمريكي لتمويل أنشطتها اإلنسانية 

في طاجيكستان. واعتباراً من أكتوبر/تشرين 

األول 2010 كان قد ورد إليها  ما مجموعه 

المائة  3 في  – أي  200000 دوالر أمريكي 

فقط من المبلغ المستهدف. ومع ذلك، 

فقد تمكنت اليونيسف من حشد الموارد 

بسرعة لهذه الحالة الطارئة غير المنظورة 

وتم دعم ست جوالت وطنية وجولة واحدة 

دون وطنية للتلقيح ضد شلل األطفال. 

واستفاد 2000 شخص من المتضررين من 

الفيضانات في منطقة كولوب من حملة 

النظافة في حالة الطوارئ والتي شملت 

توزيع أقراص الكلور وتلقت 300 أسرة 

ومستلزمات  المياه  )2100 نسمة( خزانات 

النظافة والصابون وأقراص تنقية المياه. وفي 

األكثر  العشرين  المناطق  في  510 مدرسة 

تعرضاً للكوارث، تم تدريب أكثر من 1000 

معلم على تدابير بسيطة وفعالة للحد من 

مخاطر الكوارث. وباإلضافة إلى ذلك، تلقى 

نحو 750 طفل و560 بالغ الدعم النفسي 

في أعقاب الزلزال الذي وقع في فانج.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

في عام 2010، تسببت سلسلة من حاالت الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية واألوبئة في تضرر اآلالف من األطفال والنساء في طاجيكستان، 

ضعفاً.  األكثر  لألطفال  المساعدة  تقديم  صعوبة  من  تزيد  الجغرافية  والعزلة  الجبلية  التضاريس  أن  وهي أفقر دولة في آسيا الوسطى1. كما 

ولقد أدى الزلزال الذي ضرب إقليم فانج في يناير/كانون الثاني والفيضانات في إقليم كولوب في أبريل/نيسان إلى تدمير المدارس والمراكز الطبية 

ومرافق المياه والصرف الصحي والحد من فرص حصول النساء واألطفال على الخدمات األساسية، مما أضعف الحالة الصحية والغذائية لما يقرب 

المائة  90 في  نحو  458 نسمة،  إصابة  من 10000 شخص. وأدى أول ظهور معروف لمرض شلل األطفال في البالد منذ عام 21997  إلى 

في  انتشر  قد  كان  ولكنه  المرض،  تفشي  احتواء  تم  منهم تحت سن الخامسة عشر، وأضعف قدرة نظم االستجابة الوطنية بشدة3. ولقد 

العديد من البلدان المجاورة. وقد أدت األزمة االقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتوتر السياسي مع أوزبكستان واألمن الداخلي 

المتدهور، وال سيما في وادي رشت، إلى تفاقم األزمات الحادة واالحتياجات اإلنسانية لألشخاص العاديين في طاجيكستان. 

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

في عام 2011، ستواصل اليونيسف العمل مع حكومة طاجيكستان ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية لتحسين رفاهية 

3.1 مليون طفل 1.7 امرأة في سن اإلنجاب. وتقود اليونيسف مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة وتشارك في قيادة مجموعة التعليم 

مع منظمة إنقاذ الطفولة، ومن المتوقع أن تحقق النتائج التالية:

ستتم حماية األطفال من تفشي شلل األطفال من خالل توفير جولتين من لقاح شلل األطفال عن طريق الفم، إلى جانب تدخالت التعبئة   •
االجتماعية لضمان تحقيق نسبة 99 في المائة من التغطية بالتطعيم ضد شلل األطفال بين 3 ماليين طفل تحت سن الخامسة عشر.

وسيساعد توفير المكمالت الغذائية الدقيقة على منع تدهور الحالة الغذائية لنحو 20000 من األطفال واألمهات المصابين بسوء التغذية   •
والمعرضين للخطر.

وسوف تستفيد 30000 أسرة من األسر المتضررة من الفيضانات والزالزل والكوارث التي من صنع اإلنسان من التثقيف المتعلق بالنظافة   •
من  و300000 مجموعة  المياه  لتنقية  و270 مجموعة  20 لتر  بسعة  مياه  100000 حاوية  وتوزيع  الطوارئ  حاالت  في  الصحية 

مستلزمات النظافة و600000 قطعة صابون لضمان حصول األسر على المياه اآلمنة والصرف الصحي والنظافة األساسية.

وسيواصل األطفال المتضررون من حاالت الطوارئ االستمرار في التعلم عندما يتم إنشاء مراكز تعليم مؤقتة: سيستفيد 1500 تلميذ من   •
10000 طفل في مؤسسات الرعاية السكنية  مجموعات مدرسة في علبة والتي تحتوي على اللوازم األساسية للتعلم. وسوف يحصل 

والمدارس الداخلية على الرعاية والخدمات األساسية في حاالت الطوارئ الجوية المتطرفة. وسيتم توفير الدعم النفسي لنحو 10000 

طفل من خالل إنشاء أماكن مالئمة لألطفال في مناطق إعادة التوطين والمجتمعات المحلية.

وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ولجنة حاالت الطوارئ والدفاع المدني لحكومة طاجيكستان، ستقوم اليونيسف ببدء نموذج للحد من   •
أخطار الكوارث على مستوى المدرسة في مدارس مختارة في المناطق المعرضة للكوارث. وسيساعد النموذج على الحد من أخطار الكوارث 

ودعم قدرات المدارس وتدريب المعلمين والمسؤولين المحليين وتعزيز أنشطة التأهب في حاالت الطوارئ وتعبئة المجتمعات المحلية وتوفير 

مستلزمات التأهب واالستجابة في حاالت الطوارئ.

متطلبات التمويل لعام 2011

مبلغ  اليونيسف  تطلب  طاجيكستان،  من  للكوارث  المعرضة  المناطق  في  واألطفال  النساء  ورفاهية  استقرار  في  كبيرة  خطوات  لتحقيق 

في  طاجيكستان  في  والنساء  األطفال  مساعدة  في  والكامل  الفوري  التمويل  توفير  2011. وسيساعد  لعام  أمريكي  5540000 دوالر 

البحث عن موطئ قدم لهم في الصحة واالستقرار. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في طاجيكستان في عام 2011 

www. أو على الموقع االلكترونى للمكتب القطري ،www.unicef.org/arabic/hac2011 على الموقع اإللكتروني

.unicef.org/tajikistan

1.   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام 2010 – الثروة الحقيقية لألمم: مسارات إلى التنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك، 2010، 
ص 145. 

الصحة  لمنظمة  العالميين  واالستجابة  اإلنذار  األطفال،  شلل  من  خالية  أوروبا  إعالن  منذ  ظهور  أول  طاجيكستان،  في  األطفال  ‘شلل  العالمية،  الصحة  2.   منظمة 
العالمية، جنيف، 23 أبريل/نيسان www.who.int/csr/don/2010_04_23/en/index.html< ،2010<، بالرجوع إليه في 7 ديسمبر 2010

لمنظمة  العالميين  واالستجابة  اإلنذار  الروسي،  لالتحاد  التابعة  االتحادية  القوقاز  شمال  ومنطقة  الوسطى  آسيا  في  األطفال  ‘شلل  العالمية،  الصحة  3.   منظمة 
 7 في  إليه  بالرجوع   ،> www.who.int/csr/don/2010_11_13/en/index.html<  ،2010 الثاني  نوفمبر/تشرين   13 جنيف،  العالمية،  الصحة 

ديسمبر؟كانون األول 2010.

طاجيكستان

Tajikistan

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 5,540,000

التعليم   400,000
المجموعات تنسيق   40,000

 300,000 
الطفل حماية 

1,000,000 المياه والصرف 
الصحية والنظافة  الصحي 

التغذية   600,000

3,200,000 الصحة  





بوروندي • إريتريا • إثيوبيا  • كينيا • مدغشقر

الصومال • أوغندا • زيمبابوي 

تقرير العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 2011

 إقليم شرق وجنوب أفريقيا



األزمات التي تواجه األطفال والنساء 

أفريقيا  وجنوب  شرق  في  والنساء  األطفال  من  الماليين  عانى  الماضي،  العقد  من  طويلة  لفترات 

من الحروب الطويلة األمد وعدم االستقرار السياسي والجفاف والفيضانات وانعدام األمن الغذائي 

17,4 مليون  بنحو  يقدر  ما  هناك  أفريقيا،  شرق  2010 استثناء. ففي  عام  يكن  واألمراض. ولم 

شخص  يعانون من انعدام األمن الغذائي على الرغم من تحسن الوضع عقب هطول األمطار الغزيرة 

الجيدة، وال سيما في أثيوبيا والسودان . وتسببت األنماط المناخية السيئة أيضاً في حدوث فيضانات 

شديدة وانهيارات أرضية في أوائل عام 2010؛ واضطر حوالي 48000 شخص في أوغندا وأكثر من 

55000 شخص في رواندا وكينيا وناميبيا وزامبيا إلى النزوح المؤقت . كما أدت الفيضانات وسوء 

يهدد  وكذلك  النازحين.  بين  والحصبة  الحاد  واالسهال  الكوليرا  تفشي  إلى  الصحي  الصرف 

إليهم.  األساسية  الخدمات  تقديم  ويعرقل  والنساء  األطفال  الصومال  المسلح في جنوب  النزاع 

قدرة  وعدم  المتدهورة  األساسية  والبنية  السياسي  االستقرار  أدى عدم  وزيمبابوي،  وفي مدغشقر 

القطاع العام على تقديم الخدمات االجتماعية األساسية إلى مزيد من التدهور في الصحة العامة 

المنطقة،  أنحاء  جميع  في  المدارس  لدخول  فرص  بدون  األطفال  ماليين  السكان. ويظل  ورفاهية 

وتعاني الغالبية العظمى من البلدان من األزمات المزمنة. 

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت  مع  العمل  أفريقيا  وجنوب  لدول شرق  اإلقليمي  المكتب  2011، سيواصل  عام  في 

والشركاء اآلخرين لتلبية االحتياجات اإلنسانية في جميع أنحاء المنطقة. وسيقوم الفريق اإلقليمي بمواصلة تقديم المساعدة الفنية 

للبلدان في مجاالت المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتغذية والتعليم وحماية الطفل. وسوف يشمل هذا دعم البلدان التي 

تطبق منهج المجموعات مع التركيز على ضمان تطبيق المعايير العالمية.

للحد من تفشي األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، سيقوم المكتب اإلقليمي بالتعاون مع شركاء التحصين ومع المكاتب القطرية   •
بتقديم المساعدة الفنية للبلدان التي تضم أعداداً كبيرة من األطفال الذين لم يتم تطعيمهم.

وسوف تتلقى المكاتب القطرية لليونيسف في شرق وجنوب أفريقيا الدعم لضمان إعادة فتح المدارس المالئمة لألطفال في وقت مناسب بعد   •
حاالت الطوارئ للحد من تعطيل الدراسة وتوفير التعليم المناسب والجيد، وتوفير بيئة توفر الحماية لجميع األطفال.

وتحسباً لالحتياجات اإلنسانية المحتملة، تعمل المكاتب القطرية في إريتريا وكينيا وإثيوبيا وأوغندا على االستعداد لالستفتاء على االنفصال   •
المقبل في السودان بإعداد خطط التأهب المتعددة األخطار استنادا إلى أرقام المفوضية العليا لشؤون الالجئين. وإذا تدهور الوضع، ستقوم 

اليونيسف بطلب تمويل إضافي للقيام بتنظيم استجابة كافية لالحتياجات ودعم هذه البلدان األربعة في استجابتها.

الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية  يشمل  الرقم  1.  هذا 

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  الثالث(،  )الربع  اإلنسانية  الحالة  عن  ‘لقطة  أفريقيا،  لشرق  الفرعي  اإلقليمي  المكتب  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  2.   مكتب 
اإلنسانية، جنيف، أكتوبر/تشرين األول 2010، ص 1.

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  األول(،  )الربع  اإلنسانية  الحالة  عن  ‘لقطة  أفريقيا،  لشرق  الفرعي  اإلقليمي  المكتب  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  3.   مكتب 
اإلنسانية، جنيف، 30 أبريل/نيسان 2010، ص. 

إقليم شرق وجنوب أفريقيا

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 4.5 مليون دوالر 

أمريكي لتمويل التنسيق والمساعدات الفنية 

التي يضطلع بها المكتب اإلقليمي لدول 

شرق وجنوب أفريقيا. واعتباراً من أكتوبر/

تشرين األول 2010، لم يتم تلقي أي تمويل. 

غير أنه، تم استخدام موارد أخرى لتعزيز 

قدرات التأهب للطوارئ واالستجابة لها. 

ومن بين البلدان التي استفادت من دعم بناء 

القدرات بوروندي وجزر القمر واثيوبيا وكينيا 

ومدغشقر ومالوي وموزمبيق ورواندا والصومال 

وجنوب افريقيا وسوازيالند وأوغندا وزيمبابوي. 

ولمكافحة تزايد عدد حاالت الحصبة، ساعد 

الفريق الصحي اإلقليمي في االستجابة 

لتفشي المرض في جميع البلدان األربعة 

عشر المتضررة خالل أواخر عام 2009 وأوائل 

عام 2010؛ وفي جنوب أفريقيا وزيمبابوي، 

ساعد الفريق في الحمالت الوطنية للتطعيم 

ضد الحصبة. وباإلضافة إلى ذلك، وصلت 

اليونيسف إلى أكثر من 1200 من العاملين 

في مجال االستجابة المباشرة، من خالل 

حلقات عمل بشأن التأهب لحاالت الطوارئ 

واالستجابة لها فضالً عن الحد من المخاطر 

في التعليم.
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متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 5.6 مليون دوالر لتمويل عملها اإلنساني في إقليم شرق وجنوب أفريقيا في عام 2011، وهو أكثر من طلب عام 2010 ويرجع 

ذلك إلى الحاجة إلى تعزيز قدرات المكاتب القطرية في مجال التأهب واالستجابة للطوارئ في جميع قطاعات البرنامج. وستكون هناك حاجة إلى 

توفير تمويل إضافي لالستجابة لتدفق الالجئين في حالة تدهور الوضع اإلنساني في السودان في أعقاب استفتاء يناير/كانون الثاني 2011. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في إقليم شرق وجنوب أفريقيا في 

عام 2011 على الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011 أوعلى الموقع اإللكتروني للمكتب اإلقليمي 

.www.unicef.org/esaro

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 5,600,000

ESARO Regional
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1,300,000 التأهب لحاالت الطوارئ 
الكوارث   والحد من مخاطر  واالستجابة لها 

التغذية   1,600,000

1,000,000 الصحة  

700,000 المياه والصرف 
الصحية   والنظافة  الصحي 

 500,000 
لتعليم   ا

 500,000 
الطفل  حماية 
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Burundi

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 5,223,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 6546599 

دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني في 

بوروندي. واعتبارا من أكتوبر 2010، كان 

قد ورد إليها ما مجموعه 2053689 

دوالر أمريكي، مما يمثل 31 في المائة من 

المبلغ المطلوب. وعلى الرغم من النقص 

في التمويل، استطاعت اليونيسف تحقيق 

نتائج مهمة للنساء واألطفال، حيث تلقى 

أكثر من نصف مليون طفل تتراوح أعمارهم 

بين 9 أشهر و14 عاماً لقاح الحصبة، وتم 

شفاء أكثر من 10000 طفل كانوا يعانون 

من سوء التغذية الحاد  الشديد وشفاء أكثر 

من 21000 طفل كانوا يعانون من سوء 

التغذية الحاد المتوسط. وقد تم إنشاء 

10 مدرسة  في  الصحي  للصرف  31 مرفقاً 

ابتدائية. وتمكن حوالي 786000 طالب 

من مواصلة التعليم األساسي من خالل 

مجموعات األدوات المدرسية الضرورية. كما 

بدأت عملية إعادة دمج أكثر من 600 طفل 

كانوا مرتبطين سابقاً بالقوات والجماعات 

المسلحة في مجتمعات محلية.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء 

السياسية  االضطرابات  من  قريب  ماٍض  بين  محاصرة  كانت  فقد  صعبة،  انتقالية  مرحلة  في  نفسها  بوروندي  وجدت   ،2010 عام  أواخر  في 

المسلح  السطو  عمليات  مثل  اإلجرامية  الحوادث  عدد  زيادة  في  بالفعل  يتضح  مما  والتوتر،  العنف  بتجّدد  ينذر  قريب  ومستقبل  واالجتماعية 

حيث  خطر،  في  والنساء  األطفال  رفاه  يكون  الموقف  هذا  واالغتياالت والهجمات بالقنابل اليدوية وحاالت االغتصاب المسجلة في البالد1. وفي 

ونقص  التعليم  على  الحصول  على  القدرة  وعدم  المسلح  القتال  في  األطفال  وتجنيد  العنف  ومخاطر  والنزوح  اإلجالء  معاناة  عليهم  يتعين 

التغذية وتكرار حدوث األوبئة التي تنتج عند حدوث مثل هذه االضطرابات.  كما أن احتمال نقص هطول األمطار في عام 2011 الناجم عن ظاهرة 

النينيا يجعل المستقبل يبدو أسوأ بالنسبة لشعب بوروندي

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

في عام 2011، ستواصل اليونيسف أعمالها الرائدة في بوروندي في مجموعات التعليم والتغذية والمياه والصرف الصحي، فضالً عن المجموعة 

الفرعية لحماية األطفال. وستعمل المنظمة مع حكومة بوروندي ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية فضالً عن المجتمعات 

المحلية من أجل تلبية احتياجات أكثر من 175000 شخص، من بينهم 15000 امرأة و80000 بنت و80000 ولد.

تعزيز  الشديد. كما سيتم  الحاد  التغذية  يعانون من سوء  23000 طفل  إلى  لتصل  الغذائية  المساعدات  وفعالية  نطاق  توسيع  سيتم   •
الفحص المجتمعي ونظم اإلحالة للحصول على العالجات في 13 مقاطعة ذات أولوية.

وسيحصل أكثر من 1.4 مليون طفل دون عمر سنة واحدة على أقراص معالجة الديدان والمكمالت الغذائية  بفيتامين أ، وستتلقى 409000   •
امرأة حامل أقراص معالجة الديدان واللقاحات ضد التيتانوس. كما ستتلقى األسر 250000 ناموسية، وسيحصل 30000 شخص على 

مجموعات من األدوية األساسية والمعدات الالزمة لتحسين التغذية وممارسات الرعاية الصحية.

وسيتم توفير احتياجات التثقيف في مجاالت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على مستويات أعلى. وستقوم اليونيسف ببناء 10   •
شبكات للمياه الصالحة للشرب في ‘قرى السالم’ )التي أنشئت لتعزيز المصالحة بين مختلف المجموعات العرقية( والمجتمعات المحيطة 

بها، والمدارس االبتدائية ومراكز الرعاية الصحية.

كما سيركز الدعم للتعليمي على رفع مستويات التأهب لألزمات لدى الطالب في جميع المقاطعات السبعة عشر.  •

تقديم  وسيتم  المسلحة،  النزاعات  في  تجنيدهم  تم  5000 طفل  ظروف  تحسين  على  الطفل  حماية  مجال  في  التركيز  سيتم  وكذلك   •
المعلومات إلى حوالي 90 في المائة من السكان في حاالت الطوارئ حول الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعالجه.

متطلبات التمويل لعام 2011 

تأثير  إحداث  بالكامل  التمويل  توفير هذا  بوروندي. وسيعني  لها في  المخطط  األنشطة  لتنفيذ  أمريكي  5223000 دوالر  اليونيسف  تطلب 

إيجابي أكبر على حياة األطفال والنساء الذين تحملوا مشقة كبيرة بالفعل.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في بوروندي لعام 2011 على 

.www.unicef.org/arabic/hac2011 الموقع اإللكتروني

 .1 ص   ،2010 الثاني،  1 نوفمبر/تشرين  بوروندي،  في  الوضع  عن  الشهري  اليونيسف  تقرير   .1

بوروندي

 www.unicef.org/arabic/hac2011  |  2011 تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام  36  

التغذية   1,380,000

590,000 الصحة 

والصرف  980,000 المياه 
الصحية  والنظافة  الصحي 

 393,000 
الطفل حماية 

التعليم   1,170,000
نقص  500,000 مرض 
واإليدز  البشرية  المناعة 

 210,000 
المجموعات تنسيق 
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االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 14,075,000

Eritrea

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 24.8 مليون 

دوالر أمريكي لتمويل عملها في إريتريا. 

واعتباراً من أكتوبر/تشرين األول 2010، 

كان قد ورد إليها 27 في المائة فقط من 

المبلغ المطلوب. وعلى الرغم من العجز، 

فقد أتاح التمويل المقدم من الجهات 

المانحة لليونيسف وشركائها تلبية 

االحتياجات اإلنسانية العاجلة. فقد تلقى 

نحو 6000 طفل يعانون من سوء التغذية 

الحاد الشديد العالج المنقذ للحياة، وحصل 

أكثر من 37000 شخص على مياه الشرب 

المأمونة وخدمات الصرف الصحي. وكذلك 

وصلت التوعية من مخاطر األلغام األرضية 

إلى حوالي 200000 شخص، من بينهم 

150000 طفل.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء 

ال يزال األطفال والنساء في إريتريا معرضين لسوء التغذية المتفشي والذي يحّد من النمو البدني لألطفال الصغار، وكذلك لأللغام األرضية التي 

غالباً ما ترسم حدوداً خفية بين السالمة والخطر. إن ارتفاع األسعار بالنسبة للمستهلكين والجفاف والفيضانات تسهم جميعها في استمرار 

انعدام األمن الغذائي، كما أن التوتر السياسي الدائم مع اثيوبيا المجاورة يعوق الجهود المبذولة للحد من الفقر، وتقليل مخاطر الكوارث وتطوير 

القدرات البشرية. كما أن إيجاد طريقة للعمل في ظل القيود التي فرضتها الحكومة لتقديم المساعدة الفعالة يعتبر أمراً حاسماً لتحسين رفاه 

الفئات األضعف في البالد بشكل فوري. 

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

في عام 2011، ستواصل اليونيسف العمل مع حكومة إريتريا ووكاالت األمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين لالستجابة الحتياجات 

الطبيعية.  لألخطار  ويتعرضون  الغذائي  األمن  انعدام  من  ويعانون  الفقر  في  غارقين  األطفال،  1.5 مليون شخص، معظمهم من  نحو 

وستركز اليونيسف على ضمان الحصول على الرعاية الصحية والتغذية ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي والنظافة الصحية وعلى 

تحسين التوعية من مخاطر األلغام وحماية الطفل.

أ  وبفيتامين  الدقيقة  بالمغذيات  الدعم  العمر من  الخامسة من  دون  واألطفال  والمرضعات  الحوامل  530000 امرأة من  نحو  ستستفيد   •
وبرامج التغذية العالجية.

وسيتمكن مليون طفل من الحصول على خدمات صحية أفضل، بما في ذلك المزيد من العاملين الصحيين المدربين والمعدات الحديثة وأدوية   •
أفضل وأوفر.

تعتبر مصادر المياه الصالحة للشرب من طرق الحفاظ على الصحة. ولذلك سيحصل أكثر من 20000 شخص في جميع أقاليم  البالد   •
الستة على المياه الصالحة للشرب ومرافق صحية أفضل من خالل آبار جديدة أو إعادة تأهيل اآلبار.

المالئمة  التعلم  أماكن  يحضرون  عندما  مستقر  تعليم  على  االعتماد  على  قادرين  داخلياً  والنازحين  البدو  األطفال  15000 من  وسيكون   •
لألطفال.

مخاطر  من  التوعية  من  المسلحة  النزاعات  من  المتضررة  المجتمعات  في  للخطر  المعرضين  األطفال  استفادة  اليونيسف  ستكفل  كما   •
األلغام األرضية وحماية األطفال. ويشمل هذا العمل توفير معدات اإلسعافات األولية وتدريب المتطوعين من العاملين في المجال الطبي في 

المجتمعات المحلية.

متطلبات التمويل لعام 2011 

التخاذ خطوات كبيرة باتجاه تحقيق االستقرار والرفاهية للنساء واألطفال في إريتريا، وال سيما من حيث وضعهم الغذائي وفرص حصولهم على 

المياه الصالحة للشرب والتعليم والحماية، تطلب اليونيسف مبلغ 14075000 دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة المخطط لها. وأي تأخير في 

توفير التمويل الكامل للبرامج، سيحد من فرص الصحة وتحقيق اإلمكانات البشرية للسكان الضعفاء في اريتريا.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني لعام 2011 في اريتريا على 

.www.unicef.org/arabic/hac2011 الموقع اإللكتروني

إريتريا

التغذية   8,500,000

1,500,000 الصحة  

1,075,000 المياه 
الصحي  والصرف 

الصحية   والنظافة 

 1,000,000 
لتعليم  ا

 2,000,000 
الطفل  حماية 
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Ethopia

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 57,416,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

طبقاً الستعراض منتصف عام 2010، 

أشارت تقديرات اليونيسف إلى أنها كانت 

بحاجة إلى 68660000 دوالر أمريكي 

لتمويل أنشطة اليونيسف اإلنسانية في 

إثيوبيا. واعتباراً من أكتوبر/تشرين األول 

مجموعه  ما  إليها  ورد  قد  كان   ،2010

 33 أو  أمريكي  22,973,851 دوالر 

في المائة من الطلب المنقح. وتم أيضاً 

ضم مبلغ إضافي يبلغ 21326000 

دوالر أمريكي في البرنامج كان قد تم ترحيله 

من عام 2009. ويتمثل أحد اإلنجازات 

الرئيسية لعام 2010 في تحقيق زيادة 

بنسبة 44 في المائة في عدد من المراكز 

الصحية المحلية عن عام 2009 وهي 

القادرة على معالجة األطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية الحاد الشديد كعيادات 

خارجية. وحصل أكثر من 760000 

شخص تضرروا من الفيضانات على 

المياه النظيفة من خالل استخدام المواد 

الكيميائية لمعالجة المياه في المنزل 

واألوعية اآلمنة أو من خالل توفير المياه عن 

طريق الناقالت، كما واصل 67000 طفل 

تعليمهم في أماكن التعليم المؤقتة. 

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

أصبحت الظروف المماثلة لحاالت الطوارئ مألوفة للكثير من األسر في إثيوبيا. ففي عام 2010، تضرر من الفيضانات ما يقرب من مليون شخص 

بارتفاع  المرتبطة  المزمنة  الصعوبات  إلى  فورية  أزمات  تضيف  أن  والسيول  الجفاف  مثل  المتعاقبة  للصدمات  شأن  في عدة أقاليم1. ومن 

رصد  كفاءة  وعدم  الصحي،  والصرف  النظافة  حالة  وتردي  المأمونة  الشرب  مياه  توافر  وعدم  البعلية  الزراعة  على  واالعتماد  الفقر  مستويات 

األمراض. ونتيجة لذلك، يكون األطفال والنساء، وال سيما الحوامل واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية، أكثر عرضة لمخاطر الموت والمرض.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

المحلية  والمجتمعات  الحكومية  غير  والمنظمات  األخرى  المتحدة  األمم  ووكاالت  إثيوبيا  حكومة  مع  اليونيسف  ستعمل   ،2011 عام  في 

والتوترات  الطبيعية  للكوارث  المعرضة  المناطق  يعيشون في  6 ماليين طفل  ذلك  بما في  7 ماليين شخص،  أكثر من  لالستجابة الحتياجات 

السياسية – بما في ذلك منطقة عفار وأمهرة وغامبيال أوروميا وصومالي واألمم الجنوبية وتيغري. وتواصل اليونيسف قيادة مجموعات المياه 

 ،2004 والصرف الصحي والتغذية والمجموعة الفرعية لحماية الطفل وتشارك في قيادة مجموعة التعليم. وباإلضافة إلى ذلك، منذ فبراير 

تدعم اليونيسف الوحدة الحكومية لتنسيق التغذية في حاالت الطوارئ.

ذلك فحص   بما في  األطفال،  لبقاء  التدخالت األساسية  أفضل ألنهم سيحصلون على سلسلة من  سوف يكون ستة ماليين طفل بصحة   •
الحالة الغذائية واإلحالة  )وعالج 210000 من حاالت سوء التغذية الحاد الشديد لدى األطفال(، وتقديم الدعم بفيتامين أ وأقراص التخلص 

من الديدان.

التغذية  على  للحصول  التغذية  سوء  من  يعانين  الالئي  إحالة  وستتم  الغذائية،  الحالة  فحص  ومرضع  حامل  600000 امراة  وستتلقى   •
التكميلية.

الصحية  الفرق  ستقوم  والرعاية. ولذا،  للوقاية  األساسية  الخدمات  إلى  الوصول  فرص  إلى  والنائية  الريفية  المجتمعات  من  العديد  تفتقر   •
في  و302000 شخص  عفار  منطقة  في  و90000 شخص  صومالي،  إقليم  في  شخص  مليوني  إلى  الخدمات  هذه  بتقديم  المتنقلة 

منطقة أومو الجنوبية في إقليم األمم الجنوبية.

السيول والجفاف كالهما يهددان فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وستساعد اليونيسف 480000   •
شخص في المناطق المتضررة من الجفاف والفيضانات في الحصول على المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر.

المالئمة  األماكن  حضور  من  يتمكنون  والنزاعات  الفيضانات  من  المتضررة  المناطق  في  210000 طفل  أن  بضمان  اليونيسف  وستقوم   •
لألطفال للتعلم، وخصوصاً في أقاليم عفار وأمهرة وغامبيال وأوروميا وصومالي واألمم الجنوبية وتيغري.

وتفعيل  توفير  بضمان  اليونيسف  ستقوم  األخرى. ولذا،  االضطرابات  أو  الطبيعية  الكوارث  أوقات  في  للمخاطر  عرضة  أكثر  األطفال  ويكون   •
والتصدي  للخطر  40000 طفل معرضين  أصل  15000 طفل من  يقل عن  ال  ما  لمنع تضرر  األطفال  الالزمة لحماية  واآلليات  الهياكل 

تركز على  التي  الرعاية االجتماعية  توفير خدمات  بما في ذلك  من غامبيال وصومالي،  األكثر تضرراً  المناطق  التي تحيق بهم في  للتهديدات 

أفضل  نظام  خالل  من  األساسية  الخدمات  شبكة  من  االستفادة  من  الجنس  نوع  على  القائم  العنف  من  الناجون  سيتمكن  كما  األطفال؛ 

لإلحالة

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف57415700 دوالر أمريكي من أجل عملها في إثيوبيا. وهذا يقل عن المبلغ الذي كان مطلوباً في عام 2010 بنحو 11 مليون 

دوالر بسبب تحسن موسم الحصاد في عام 2010 ودمج  استراتيجية التغذية في حاالت الطوارئ )استراتيجية التوعية المحسنة( في المناطق 

التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في البرامج النظامية للتغذية. ومع ذلك، فإن الرعاية االجتماعية المتردية للنساء واألطفال في المناطق التي 

تعاني من انعدام األمن الغذائي المزمن في إثيوبيا يعني أن  توفير التمويل الكامل أمر بالغ األهمية.

إثيوبيا في عام 2011  العمل اإلنساني في  وخطط  إنجازات عام 2010  المعلومات عن  ويمكن االطالع على مزيد من 

على الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011، أو على الموقع االلكترونى للمكتب القطري إلثيوبيا 

 .www.unicef.org/ethiopia

أبابا،  أديس  الديموقراطية،  االتحادية  اثيوبيا  لجمهورية  للفيضانات  االستجابة  ‘خطة  الغذائي،  األمن  وقطاع  الكوارث  مخاطر  إدارة  الريفية،  والتنمية  الزراعة  1.  وزارة 
سبتمبر/أيلول 2010، ص 4.

إثيوبيا 
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الطفل حماية   1,687,000
التعليم   3,450,000

المناعة  نقص  700,000 مرض 
واإليدز  البشرية 

المجموعات  تنسيق   1,646,000

 13,277,000
الصحي  والصرف  المياه 

الصحية والنظافة 

9,991,000 الصحة 

التغذية   26,665,000
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Kenya

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 16,168,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في منتصف عام 2010، أشارت تقديرات 

اليونيسف إلى أنها كانت بحاجة إلى 

لتمويل  أمريكي  23092245 دوالر 

أنشطتها اإلنسانية في كينيا. واعتبارا 

من أكتوبر/تشرين األول 2010، كان قد 

ورد إليها ما مجموعه 14177026 

دوالر أمريكي )61 في المائة من الطلب 

المنقح(. وبحلول نهاية العام، مكّن هذا 

التمويل اليونيسف من تحقيق عدد من 

النتائج الهامة لألطفال والنساء، بما في 

ذلك: عالج 18350 طفل من سوء التغذية 

الحاد الشديد، مع معدل تعافي يبلغ 84 

في المائة. وتم تطعيم 284000 طفل 

دون الخامسة من العمر ضد الحصبة. كما 

تم توفير المياه الصالحة للشرب لنحو 

الفيضانات  من  يعانون  313000 شخص 

أو الجفاف أو الكوليرا؛ وتمكن 31500 

طفل من الحصول على خدمات النظافة 

الصحية والصرف الصحي المناسبة لنوع 

الجنس، وكذلك تمكن 26500 من الطالب 

المتضررين من الفيضانات من مواصلة 

تعليمهم على الرغم من ظروف حالة 

الطوارئ.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

المزمنة للسكان  الضعف  بحاالت  المحرز متأثراً  التقدم  اإلنساني في كينيا، فقد كان  الوضع  التحسن في  2010 بعض  في حين شهد عام 

المتضررين بحاالت الطوارئ. فعلى الرغم من هطول أمطار غزيرة مؤخراً، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الجفاف في الفترة من  عام 

40000 طفل من سوء التغذية الحاد الشديد  وكذلك تتنبأ أنماط  2009 قد خفف من تأثير االنتعاش. ويعاني أكثر من  2007 وإلى عام 

الطقس المتوقعة لعام 2011 بحدوث فترة أخرى من الجفاف. كما أن تدفق الالجئين الصوماليين الحالي وإمكانية نزوح سكان من السودان 

يضيفان إلى المخاوف بشأن رفاه الالجئين والمجتمع المضيف وقابلية األطفال والنساء للتضرر.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

ستقوم اليونيسف، بالتعاون مع حكومة كينيا ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية، بالتركيز على مساعدة الفئات األكثر 

الصحي  والصرف  والمياه  الطفل  وحماية  والتعليم  التغذية  قيادة مجموعات  اليونيسف في  البالد. وتشارك  المتضررة من  المناطق  في  ضعفاً 

والنظافة بالتعاون مع الوزارة الحكومية ذات الصلة . وفي عام 2011، تتوقع اليونيسف أن تصل إلى نحو 1.9 مليون شخص يعيشون في ظروف 

حاالت الطوارئ ، بما في ذلك نحو 988000 فتاة و912000 فتى.

سيستفيد 250000 طفل دون الخامسة من المتضررين من سوء التغذية المعتدل و40000 طفل دون الخامسة من المتضررين من سوء   •
التغذية الحاد الشديد و55000 امرأة حامل ومرضع من زيادة التغطية بالتدخالت الغذائية المتكاملة والمؤثرة – بما في ذلك عالج حاالت 

سوء التغذية الحاد المعتدل والشديد، وتغذية الرضع واألطفال الصغار، والدعم بالمغذيات الدقيقة التكميلية –  في المرافق الصحية وعلى 

مستوى المجتمع المحلي.

وسيتم تطعيم نحو 85 في المائة من األطفال دون الخامسة ضد الحصبة في مناطق معينة. وسيحصل 1.2 مليون طفل وامرأة حامل   •
ومرضع على التحصينات والخدمات الالزمة للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل وعلى الرعاية التوليدية.

وسيتم توفير المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي إلى 1.6 مليون شخص من المتضررين من الكوارث واألمراض.  •

كما سيحصل  15000 طفل في المدارس االبتدائية في داداب، وهو مخيم لالجئين ومعظم سكانه من الالجئين الصوماليين، على فرص   •
وبنت إضافيين على  40000 ولد  إلى حصول  المبكرة لألطفال  النمو  أهمية مراحل  واألمهات حول  اآلباء  توعية  للتعليم. وستؤدي  أفضل 

التعليم، كما سيتم تثقيف 100000 طفل حول السالمة في أوقات الكوارث في البيئة المدرسية.

150000 من  الدعم، وستتم حماية نحو  تلقي  المالئمة للطفل  األماكن  داداب، وستواصل  الطفل في  إطار لحماية  وكذلك سيتم وضع   •
بالخدمات  وتزويدهم  ذويهم  مع  المنفصلين  األطفال  وسيتم جمع شمل  الطوارئ،  أوقات  أثناء  أسرهم  عن  االنفصال  من  الضعفاء  األطفال 

األساسية.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 16170600 دوالر أمريكي للعمل في المجال اإلنساني في عام 2011 في كينيا. وقد ضمت اليونيسف طلبها مع عملية 

النداءات الموحدة لألمم المتحدة لعام 2011. ويقل هذا المبلغ بنحو 7 ماليين دوالر تقريباً عن طلب عام 2010 بسبب التحسن في حالة األمن 

الغذائي، ولكن التمويل المستمر مطلوب من أجل دعم االنتعاش ومنع التدهور.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في كينيا في عام 2011 على 

www. القطري االلكترونى للمكتب  الموقع  أو على   ،www.unicef.org/arabic/hac2011 اإللكتروني  الموقع 

.unicef.org/kenya

17 أكتوبر/تشرين  نيويورك،  المتحدة،  األمم  المجلد. 65،  كينيا‘،  عن  اإلنسانية  المعلومات  ‘تحديث  كينيا،  في  اإلنسانية  للشؤون  المتحدة  األمم  منسق  1.  مكتب 
األول – 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ، ص 3.

الطفل  حماية  ومجموعة  والتعليم؛  التربية  وزارة  مع  التعليم  ومجموعة  الصحية،  والمرافق  العامة  الصحة  وزارة  مع  التغذية  مجموعة  قيادة  في  اليونيسف  2.  شاركت 
مع وزارة شؤون المرأة والطفل، ومجموعة المياه والصرف الصحي مع وزارة المياه والري. 

كينيا

 500,000 
القطاعات بين 

 1,241,000 
الطفل حماية 

التعليم   1,198,000
المجموعات تنسيق   540,000

والصرف  4,378,000 المياه 
الصحية والنظافة  الصحي 

2,001,000 الصحة 

التغذية    6,310,000
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االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 19,200,000

Madagascar

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

وفقا للنداء المنقح للتمويل الصادر في 

منتصف عام 2010، أشارت تقديرات 

اليونيسف إلى أنها كانت بحاجة 

عملها  لتمويل  أمريكي  11113565 دوالر 

اإلنساني في مدغشقر. واعتباراً من أكتوبر/

تشرين األول 2010، كان قد ورد إليها ما 

مجموعه 331565 دوالر أمريكي – 3 

في المائة – من المبلغ المطلوب. وقد 

ساعد التمويل المقدم من المانحين، بعد 

استكامله باستخدام المخزونات المسبقة 

والموارد العادية، اليونيسف على تحقيق 

النتائج التالية: أمكن إبقاء أكثر من 1.4 

مليون شخص أصحاء من خالل تقديم 

األدوية األساسية لعدد 145 من المراكز 

الصحية. وتم فحص حوالي 48000 

طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 

شهراً لتشخيص سوء التغذية الحاد 

الشديد على األقل مرتين خالل العام. وفي 

المنطقة الجنوبية من البالد، تم تشخيص 

بينهم،  ومن  ومعالجتهم،  8000 طفل 

أحيل 1506 إلى مستشفى المقاطعة. 

أصبحت المياه المأمونة، الضرورية للوقاية 

من األمراض، في متناول 50000 شخص 

عندما تم تطهير 170 من نقاط توزيع 

المياه. كما تمكن األطفال الذين تعرضت 

حياتهم للمخاطر من جراء إعصار هوبير 

من استئناف تعليمهم مرة أخرى عندما 

جرى إصالح 84 فصالً دراسياً و69 مدرسة 

متضررة. 

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

في مدغشقر، أدى الفقر المدقع والكوارث الطبيعية المتكررة واألزمات السياسية إلى خلق فرصة مواتية لحدوث األزمات. وقد أدى تعليق معظم 

بالنسبة  يومياً  واقعاً  الغذائي  األمن  انعدام  الطوارئ. فأصبح  لحاالت  االستجابة  على  الحكومة  قدرة  خفض  إلى  للبالد  الخارجية  المساعدات 

الفور،  على  وأندريفانا  وأستيمو  وأنوسي  أندروي  مثل  الجنوبية  المناطق  في  الغذائي  األمن  النعدام  التصدي  يتم  لم  إذا  الواقع،  للكثيرين. وفي 

– بما يتطلب التدخل في حاالت  أن تتدهور الحالة الغذائية لنحو 136000 طفل دون الخامسة من المعرضين للخطر  فمن المحتمل جداً 

النساء  رفاه  إلى تحسين  الرامية  اليونيسف  بالنسبة لجهود  السنة حاسمة  الطوارئ في األشهر الثالثة األولى من عام  20111. وستكون هذه 

واألطفال في مدغشقر.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

بالتركيز  الحكومية،  والمنظمات غير  األخرى  المتحدة  األمم  ووكاالت  بما في ذلك حكومة مدغشقر  الشركاء  بالتعاون مع  اليونيسف،  ستقوم 

على مساعدة النساء واألطفال األكثر ضعفاً في المناطق الجنوبية المتضررة من الجفاف وانعدام األمن الغذائي وفي المناطق المعرضة لخطر 

الشخصية،  والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه  والتعليم  التغذية  قيادة مجموعات  هو  اليونيسف  لمساعدة  الهامة  الجوانب  األعاصير. وأحد 

فضالً عن مجموعة الحماية. وتتوقع اليونيسف أن تصل إلى أكثر من مليون امرأة في سن اإلنجاب وحوالي 560000 بنت و584000 ولد دون 

الخامسة من العمر 

للتخفيف من آثار المعدالت المرتفعة النعدام األمن الغذائي في الجنوب، ستقوم اليونيسف وشركاؤها بعالج ما يقرب من 91000 طفل   •
تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً من سوء التغذية الحاد من خالل نموذج اإلدارة المجتمعية.

وسيتمكن األطفال والنساء من الحصول على الرعاية الوقائية والعالجية األساسية من األمراض التي تؤثر عليهم بشكل كبير من خالل األدوية   •
والسلع األساسية المقدمة إلى 150 مركزاً صحياً في المناطق المتضررة من حاالت الطوارئ.

ما  السياسي. وسيتمكن  والتوتر  والفيضانات  للجفاف  بيئة معرضة  في  أمر ضروري،  ولكنه  تحدياً،  يمثل  النظيفة  المياه  الحصول على  إن   •
مجموعه 1520000 شخص من الفئات األضعف في مجموعة من السياقات من الحصول على المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي 

المناسبة من خالل تنقية المياه لألغراض المنزلية، والحصول على الحاويات المناسبة لتعبئة المياه وتخزينها، والوصول إلى نقاط توزيع المياه 

في حاالت الطوارئ والمراحيض المحسنة.

424000 طفل  400 مكان مؤقت لتعليم  لبناء  بالتعاون مع شركائها  اليونيسف  التعليم لألطفال، ستقوم  ولتحقيق االستمرارية في   •
تعطلت حياتهم بسبب الفيضانات والجفاف.

المناطق  في  الطفل  حماية  شبكات  اليونيسف  تعزز  سوف  الطوارئ،  حاالت  في  الشباب  ولتمكين  الصغار،  معاملة  وسوء  العنف  ولتقليل   •
المعرضة للخطر من فينيريف إيست وموروندافا.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 19.2 مليون دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني لعام 2011 في مدغشقر، بزيادة قدرها 40 في المائة عن طلب عام 2010. 

وفي سياق األزمة في مدغشقر، فقد أدى االنخفاض في الموارد المالية المخصصة لقطاع الصحة إلى زيادة كبيرة في الطلب للحصول على تمويل 

للعمل في مجال الصحة – وهو التمويل الالزم لتفادي وقوع أزمة كبيرة في الخدمات الصحية التي يعتمد عليها الماليين من الناس. وبدون تمويل 

األنشطة اإلنسانية الرئيسية، يتعرض رفاه النساء واألطفال في مدغشقر للخطر لدرجة تتطلب تدخالت إضافية في حاالت الطوارئ.

مكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في مدغشقر في عام 2011 على 

.www.unicef.org/arabic/hac2011 الموقع اإللكتروني

.X ص   ، بوينت  باور   ،)2010 لعام  نهائي  )تقييم   ،2010 لعام  أنذاري  تعريف  العالمي،  األغذية  برنامج   .1

مدغشقر
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التغذية   2,000,000

4,900,000 الصحة  

والصرف  6,500,000 المياه 
الصحية   والنظافة  الصحي 

التعليم   4,900,000

 500,000 
الطفل  حماية 

نقص  400,000 مرض 
واإليدز   البشرية  المناعة 
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Somalia

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 60,698,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 66020900 

دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني في 

الصومال. واعتباراً من أكتوبر 2010، كان 

قد ورد إليها ما مجموعه 36509777 

دوالر أمريكي، أو 55 في المائة من المبلغ 

المطلوب. وعلى الرغم من الظروف 

الصعبة، عملت اليونيسف مع الشركاء 

لتوصيل استجابة إنسانية منسقة 

ولتخفيف المعاناة وإنقاذ األرواح. وقد مكن 

التمويل اليونيسف من تحقيق عدد من 

النتائج، بما في ذلك: حصل 1.5 مليون 

طفل دون الخامسة من العمر و1.3 مليون 

امرأة في سن اإلنجاب على مجموعات 

صحية أساسية وخدمات تغذية منقذة 

للحياة؛ وحصل 1.2 مليون شخص في 

المناطق المتضررة في حاالت الطوارئ على 

المياه الصالحة للشرب والتحق أكثر من 

حاالت  من  المتضررين  من  92000 طفل 

الطوارئ أو النازحين بالمدارس. 

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

وعدم  والصراعات  الغذائي  األمن  وانعدام  المدقع  الفقر  جانب  إلى  20 عاماً،  لمدة  معقدة  وسياسية  اجتماعية  بيئة  من  الصومال  عانى  لقد 

االستقرار. وعلى الرغم من انخفاض عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية بنسبة 25 في المائة منذ عام 2009 )ويرجع ذلك 

نسبة  إلى حد كبير لألمطار الغزيرة في عام 2010(، فال يزال هناك ما يقدر بنحو 2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية1 – وهي 

النساء  وتتعرض  النظيفة2.  المياه  الحصول على  السكان  المائة فقط من  29 في  السكان. ويستطيع  المائة من عدد  27 في  تبلغ  كبيرة 

اإلنسانية  لحقوقهم  الروتينية  االنتهاكات  من  ويعانون  التغذية،  ونقص  لألمراض  الصعبة  البالد  ظروف  من  يعانون  الذين  الصوماليين  واألطفال 

ومواجهة محدودية فرص الحصول على ضروريات الحياة الصحية: الرعاية الصحية والتعليم والغذاء الكافي والمياه الصالحة للشرب

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

تعتبر اليونيسف أكبر مقدم للخدمات في قطاعات رئيسية في الصومال وتقود ثالث مجموعات: التغذية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي 

المجموعة الفرعية لحماية الطفل. وستواصل اليونيسف العمل مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة والشركاء غير  والنظافة، وتقود أيضاً 

الحكوميين في عام 2011 لتلبية االحتياجات الملحة لألطفال والنساء من بين 2 مليون شخص نزحوا أو تضرروا من النزاع.

سوف يتم عالج 54600 طفل على األقل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد و22000 من النساء الحوامل والمرضعات من سوء   •
التغذية الحاد.

وسوف تحصل 250 من العيادات الصحية الخاصة برعاية األمومة والطفولة – والتي تصل إلى 2.5 مليون امرأة وطفل – على ما يكفي من   •
األدوية األساسية واللقاحات والمعدات األساسية والتدريب، فضالً عن خدمات أفضل للتوعية الصحية حول التدخالت المنقذة للحياة.

وبناء مصادر  تأهيل  إعادة  المياه الصالحة للشرب من خالل  البالغين و224000 من األطفال على  274000 من  وسوف يحصل حوالي   •
إمدادات المياه.

كما سيكون لدى 60000 من الفتيات والفتيان الفرصة للعب والتعلم بالكتب المدرسية في 200 من المدارس أو مراكز التعليم مؤقتة   •
التي تستخدم كمراكز تعليم مؤقتة إلى فصول  البالية  التي أنشئت لتخفيف اآلثار النفسية واالجتماعية للصراع. وسيتم تحويل الخيام 

دراسية تبنى بالطرق التقليدية من جدران طينية وأسقف مصنوعة من ألواح الحديد.

نحو  بها  األطفال  يقدر عدد  )والتي  الجنوبية  الوسطى  المنطقة  الضعيفة في  المجتمعات  200 من  يقل عن  ال  ما  وكذلك سيتم حشد   •
الطوارئ. حاالت  في  األطفال  حماية  لقضايا  وللتصدي  لألطفال  اإلساءة  لمنع  البالد  شمال  في  النازحة  180000( والجماعات 

متطلبات التمويل لعام 2011

على  والحصول  والصحي  الغذائي  وضعهم  سيما  وال  الصومال،  في  ورفاهيتهم  واألطفال  النساء  استقرار  تحقيق  نحو  كبيرة  خطوات  والتخاذ 

المياه الصالحة للشرب والتعليم والحماية، تطلب اليونيسف مبلغ 60699000 دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة المخطط لها. وقد ضمت 

اليونيسف طلبها مع عملية النداءات الموحدة لألمم المتحدة لعام 2011.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في الصومال في عام 2011 

القطري  للمكتب  االلكترونى  الموقع  على  أو   ،www.unicef.org/arabic/hac2011 اإللكتروني  الموقع  على 

.www.unicef.org/somalia

www.  ،2010 27 سبتمبر/أيلول  نيروبي،  والتغذية،  الغذائي  األمن  تحليل  وحدة   ،‘2010 الغذائي  األمن  ‘وضع  بالصومال،  والتغذية  الغذائي  األمن  تحليل  1.  وحدة 
.2010 الثاني  15 نوفمبر/تشرين  للموقع،  الرجوع  تاريخ   ،fsnau.org/in-focus/food-security-post-gu-2010

.2006  ، المؤشرات  المتعدد  العنقودي  المسح    .2

الصومال

 810,000 
تنسيق 
المجموعات

 6,371,000 
لتعليم  ا

 804,000 
الغذائية  والمواد غير  المأوى 

 5,537,000 
الطفل حماية 

والصرف  12,359,000 المياه 
الصحية والنظافة  الصحي 

16,668,000 الصحة 

التغذية   18,149,000



إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 27096711 

دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني في 

أوغندا. واعتباراً من أكتوبر/تشرين األول، 

كان قد ورد إليها ما مجموعه 4919350 

دوالر أمريكي– 18 في المائة – فقط 

من المبلغ المستهدف. وقد أدى ذلك إلى 

محدودية نطاق أنشطة اليونيسف في 

حاالت الطوارئ. وعلى الرغم من ذلك، فقد 

تم تحقيق نتائج هامة. وقد تلقى ما يقرب 

من 12000 طفل يعانون من سوء التغذية 

الحاد الشديد في المناطق الشمالية 

والشمالية الشرقية العالج. وفي أعقاب 

االنهيارات األرضية في شرق أوغندا، ساعدت 

اليونيسف الناجين من خالل توفير مرافق 

المياه والصرف الصحي والنظافة، وقامت 

بتقديم التعليم واألماكن اآلمنة لألطفال. 

وفي أعقاب تفشي الكوليرا والتهاب الكبد 

الوبائي من النوع هـ في إقليم كاراموجا، 

دعمت اليونيسف تدخالت المياه والصرف 

الصحي ذات الصلة وساعدت في تعبئة 

المجتمعات المحلية لمنع انتشار المرض. 

وتمكنت اليونيسف أيضاً من بناء قدرات 

الحماية واالستجابة للطوارئ في لجان إدارة 

الكوارث في المناطق الشمالية والشمالية 

الشرقية من خالل توفير التدريب في مجاالت 

التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ. 

Uganda

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 10,000,000

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

تتأثر  الوقت نفسه، قد  المنطقة الشمالية بأسرها. وفي  أثرت على  أزمة إنسانية عميقة  انتعاش واسعة من  أوغندا في خضم عملية  تعيش 

عملية االنتعاش باالنتخابات الرئاسية االوغندية واالستفتاء في السودان في مطلع عام 2011 والتي تقول التقديرات المبدئية إنها قد تتسبب 

أوغندا،  شمال  في  نازحين  زالوا  ما  في نزوح 100000 الجئ إضافي وطلبهم اللجوء في أوغندا. وهناك حالياً أكثر من 1112000 شخص 

28000 طفل. وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزداد تذبذب معدالت هطول األمطار من جراء تغير المناخ، مما قد يؤدي إلى  بما في ذلك 

حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتفاقم آثار حاالت الجفاف المتكررة. وعلى الرغم من أن معدالت سوء التغذية الحاد وسوء التغذية الحاد العام 

هي دون مستوى حاالت الطوارئ، فإن سوء التغذية يظل منتشراً في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، كما أن التغطية بمرافق الصرف 

الصحي في بعض األقاليم هي أقل بكثير من المتوسط الوطني.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

ي أعقاب تسّلم مسؤوليات تنسيق المجموعات في عام 2010، سيشمل عمل اليونيسف في أوغندا في عام 2011 ضمان التنسيق المستمر 

ألنشطة المجموعات عن طريق الوكاالت المفوضة المسؤولة عن إدارة االستجابة اإلنسانية. وتتوقع اليونيسف أن تعمل في شراكة وثيقة مع 

حكومة أوغندا ووكاالت األمم المتحدة األخرى وعدد من المنظمات غير الحكومية لتلبية االحتياجات اإلنسانية لنحو 732000 شخص، بما 

في ذلك نحو 183000 طفل. 

ستقوم اليونيسف بتجهيز وتدريب 115 عامالً في المرافق الصحية لتحديد وإدارة عالج 13000 حالة ألطفال يعانون من سوء التغذية الحاد   •
الشديد.

وسيتم تقديم الخدمات الوقائية والعالجية لألطفال دون الخامسة وللنساء الحوامل في مخيمات النازحين داخلياً، ومناطق العودة والمناطق   •
المتضررة في حاالت الطوارئ.

إدراج  يتم  األساسية بحيث  العقاقير  الحصول على  وتأمين  للحاالت  المحلي  المجتمع  إدارة  وتطبيق  توسيع نطاق  اليونيسف  تدعم  وسوف   •
المحتملة. هناك  الطوارئ  حاالت  في  الصمود  على  القدرة  2011 وزيادة  عام  في  المستهدفة  الحاالت  عدد  في  وطفل  732000 امرأة 

حمالت  تنفيذ  في  بالمساعدة  اليونيسف  وستقوم  أوغندا،  في  السحايا  بالتهاب  اإلصابة  لخطر  معرضون  شخص  4 ماليين  من  يقرب  ما 

التطعيم الوطنية.

وسوف يستفيد 232000 شخص في المناطق المتضررة من الجفاف أو الفيضانات وفي األماكن التي تعاني من تفشي األمراض المنقولة   •
بالماء، أو ما تبقى من الفئات المعرضة للخطر في مخيمات النازحين داخلياً من تحسين فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب ومرافق 

الصرف الصحي.

وسوف يتمكن حوالي 780000 طالب، 50 في المائة منهم من الفتيان و50 في المائة من الفتيات، في المناطق الشمالية والشمالية   •
الشرقية وفي المجتمعات الجديدة لالجئين من تحسين فرص الوصول إلى بيئات تعلم آمنة وهو عنصر حاسم في التعليم والرفاه.

وسوف تساعد اليونيسف على حماية أكثر من 250000 طفل عادوا من مجتمع النازحين داخلياً في شمال أوغندا وإعادة إدماجهم في مناطقهم   •
األصلية. كما ستقوم اليونيسف بمساعدة هؤالء األطفال في الوصول إلى الخدمات االجتماعية القائمة وستتصدى ألي أعمال عنف ضدهم.

وتعتبر التداعيات المحتملة لالستفتاء في السودان المجاور جزءاً من خطة اليونيسف للتأهب التي تراعي األخطار المتعددة، وذلك استناداً إلى   •
أرقام تم وضعها كجزء من منهج المنظمة التخطيط اإلقليمي.

وكذلك سوف أن تظل جهود اليونيسف لبناء قدرات الشركاء الوطنيين على االستعداد واالستجابة لمختلف أنواع حاالت الطوارئ محوراً مهماً.  •

متطلبات التمويل لعام 2011

في سياق انخفاض التركيز على العمل اإلنساني وزيادة برامج اإلنعاش، تطلب اليونيسف مبلغ 10 ماليين دوالر أمريكي للعمل في المجال اإلنساني 

في أوغندا لعام 2011، وهو أقل من نصف المبلغ المطلوب لعام 2010. وسيمكن التمويل الكامل المنظمة من زيادة تأثيرها اإليجابي على حياة 

األطفال وأسرهم في لحظة حاسمة في تاريخ أوغندا. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في أوغندا في عام 2011 على 

.www.unicef.org/arabic/hac2011  الموقع اإللكتروني

19 نوفمبر/ الالجئين، كمباال،  العليا لشؤون  المتحدة  األمم  وأرقام’، مفوضية  أوغندا: حقائق  في  المفوضية  ‘عمل  الالجئين،  السامي لشؤون  المتحدة  األمم  1.  مفوض 
تشرين الثاني 2010، ص 1.

أوغندا

www.unicef.org/arabic/hac2011  |  2011 تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام  42  

التعليم    1,500,000

الطفل   حماية   1,500,000

والصرف  2,000,000 المياه 
الصحية   والنظافة  الصحي 

2,000,000 الصحة   

التغذية    3,000,000
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Zimbabwe

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 119,973,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

أشارت تقديرات اليونيسف إلى أنها كانت 

بحاجة إلى 108700000 دوالر أمريكي 

لتمويل عملها اإلنساني في زيمبابوي، 

وفقاً للطلب المنقح في منتصف عام 

األول  أكتوبر/تشرين  من  2010. واعتباراً 

مجموعه  ما  إليها  ورد  قد  كان   ،2010

 18 أو  أمريكي،  19819156 دوالر 

في المائة من المبلغ المطلوب في عام 

بفضل  اليونيسف  تمكنت  2010. وقد 

هذا التمويل من تحقيق نتائج هامة 

للنساء واألطفال، من بينها: استفاد 

من  والمواليد  األمهات  375000 من 

اللوازم األساسية للرعاية التوليدية في 

الحاالت الطارئة واالختبارات السريعة 

لفيروس نقص المناعة البشرية، وتم عالج 

الحاد  التغذية  سوء  من  13200 طفل 

الشديد، وتم ذلك جزئياً في 229 وحدة 

عالجية جديدة، كما تم كبح جماح تهديد 

الكوليرا عندما تم توفير المياه الصالحة 

للشرب لنحو 211000 شخص في 

المناطق المعرضة لمخاطر كبيرة من 

تفشي وباء الكوليرا؛ كما شهد 2.8 مليون 

تلميذ في المدارس االبتدائية تحسين نوعية 

تعليمهم بسبب تحسين التدريس والمواد 

التعليمية.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

يواجه األطفال والنساء في زيمبابوي تهديدات خطيرة. واألزمات التي تؤثر عليهم متعددة ومعقدة ومنها: التوتر السياسي واالقتصادي والفقر 

المدقع وتدهور قطاع الخدمات االجتماعية وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية في شتى انحاء البالد وعدم انتظام هطول األمطار وانعدام األمن 

الغذائي. ويتناول 10 في المائة فقط من األطفال في هذا البلد أطعمة مغذية، وتبلغ نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية 6 في المائة فقط، 

الحصول  فرص  تضاؤل  أن  ونتيجة لذلك، يؤثر سوء التغذية على 34 في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا1ً. كما 

في  التبرز  عليهم  يجب  زيمبابوي  سكان  جميع  من  المائة  في   33 أن  يعني  الريفية،  المناطق  في  سيما  وال  الصحي،  والصرف  المياه  على 

المساعدات  تقديم  باألطفال. ويعوق  واالتجار  واالستغالل  العنف  استمرار  إلى  واالجتماعية  التعليمية  الفرص  محدودية  تؤدي  العراء2. وكذلك 

ضعف النظام وتضاؤل موارد البالد وافتقارها إلى آليات حماية األطفال.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

والنساء  األطفال  احتياجات  لتلبية  المدني  المجتمع  من  وشركائها  المتحدة  األمم  ووكاالت  زيمبابوي  مع حكومة  العمل  اليونيسف  ستواصل 

األساسية. وباعتبار  االجتماعية  الخدمات  تعزيز  إلى  الرامية  االنتقالية  واألنشطة  االنتعاش  وبرامج  اإلنسانية  اإلغاثة  2011 من خالل  عام  في 

اليونيسف القائد المشارك لمجموعة التغذية مع الحكومة والقائد المشارك لمجموعة المياه والصرف الصحي مع منظمة أوكسفام والقائد 

6612000 شخص، وبخاصة األمهات  الى حوالي  إنقاذ الطفولة والحكومة، فإنها تتوقع أن تصل  التعليم مع منظمة  المشارك لمجموعة 

واألطفال حديثي الوالدة واأليتام واألطفال الضعفاء اآلخرين واألطفال المهاجرين والمتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز.

سيستفيد حوالي مليون شخص، بما في ذلك 100000 من النساء الحوامل وأطفالهن من خدمات طب األطفال المتكاملة الخاصة بفيروس   •
نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز في إطار برامج الرعاية الصحية والتحصين  والتغذية الخاصة باألمهات.

وسيتم عالج أكثر من 17000 طفل من سوء التغذية الحاد الشديد، وهو ما يمثل 70 في المائة من المحتاجين.  •

4 ماليين شخص من خالل توزيع المواد الكيميائية الضرورية  وسيصبح توافر المياه الصالحة للشرب بكميات كافية حقيقة واقعة لنحو   •
لمعالجة المياه في 20 موقعاً في المناطق الحضرية وبناء اآلبار وإعادة تأهيلها في المراكز الحضرية والريفية األكثر احتياجاً.

ولدعم انتعاش نظام التعليم وهو أمر حاسم لرفاه األطفال وتأسيس مجتمع مستقر، ستستهدف اليونيسف 2.8 مليون طالب، و10000   •
شاب من المتسربين من التعليم، و15000 معلم غير مؤهل و1000 مدرسة، وتوفر لهم المواد التعليمية وبرامج التعليم البديل، وبرامج 

تطوير مهارات المعلمين في حاالت الطوارئ وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي المدرسية. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم إطالق شبكة وطنية 

من منظمات المجتمع المدني لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث.

وكذلك سيتم تعزيز حماية ورفاه 25000 من الفتيات والفتيان الناجين من العنف من خالل العمل على ضمان حصولهم على خدمات الرعاية   •
الصحية األساسية والقانونية وخدمات الدعم.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 119 مليون دوالر أمريكي لعملها اإلنساني في زيمبابوي خالل عام 2011. وقد ضمت اليونيسف طلبها مع عملية النداءات 

الموحدة لألمم المتحدة لعام 2011. وأي تأخير في تقديم التمويل سيهدد رفاه النساء واألطفال الضعفاء والمعرضين للخطر في زيمبابوي في 

خالل المرحلة االنتقالية الحاسمة لزيمبابوي من مرحلة األزمات المعقدة إلى مرحلة االنتعاش السياسي واالقتصادي. 

�ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في عام 2011 على الموقع اإللكتروني

www.unicef.org/zim- أو على الموقع االلكترونى للمكتب القطري ،www.unicef.org/arabic/hac2011
.babwe

31 و47 و18. ص   ،2010 هراري،  الطفل،  ورعاية  الصحة  وزارة  األولية’،  2010: النتائج  لعام  لزيمبابوي  الوطني  الغذائي  ‘المسح  والتغذية،  الغذاء  1.  مجلس 

المدني  المجتمع  منظمات  أولي’،  تقرير   :2009 لعام  المؤشرات  متعدد  الرصد  ‘مسح  للطفولة،  المتحدة  األمم  وصندوق  بزيمبابوي،  المركزي  اإلحصاء  2.  مكتب 
واليونيسف، هراري، نوفمبر/تشرين الثاني 2009، ص 19.

زيمبابوي

التغذية     11,796,000

55,400,000 الصحة    

والصرف  30,335,000 المياه 
الصحية     والنظافة  الصحي 

9,475,000 
الطفل حماية 

التعليم   11,615,000
المجموعات تنسيق   1,352,000





�جيبوتي • العراق والعراقيون الضعفاء في األردن ولبنان ومصر والجمهورية العربية السورية 

األرض الفلسطينية المحتلة • السودان • اليمن 

تقرير العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 2011

 إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا



األزمات التي تواجه األطفال والنساء

يتميز إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعدم االستقرار السياسي على المدى الطويل في العراق 

بالماليين،  النازحين داخلياً في اإلقليم  واليمن. ويقدر عدد  المحتلة والسودان  الفلسطينية  واألرض 

الكوارث  أن  كما  الحماية.  وأنظمة  األساسية  الخدمات  إلى  واألطفال  النساء  من  الكثير  وتفتقر 

الطبيعية هي أيضاً مصدر قلق متزايد حيث يؤدي تغير المناخ والزيادة السريعة في التحضر ونضوب 

الماضية،  التسع عشرة  المتكررة. وخالل السنوات  الكوارث  المزيد من  إلى  البيئي  والتدهور  الموارد 

استشعر ما يقرب من 100 مليون شخص في المنطقة تأثير هذه المخاطر التي أدت إلى إحداث 

األشخاص  لماليين  االقتصادي  لالستقرار  أكبر  تحدياً  يشكل  مما  دمار يبلغ حوالي 39 مليار1 دوالر، 

المعرضين للخطر.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

من األهداف الرئيسية لليونيسف في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام 2011، تعزيز التأهب للكوارث من خالل مساعدة المكاتب 
القطرية بالمساعدات الفنية وحشد الموارد. وسوف يواصل المكتب اإلقليمي تقديم المساعدة الفنية إلى البلدان التي تستخدم آلية تنسيق 
والتغذية،  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  مجموعات  اليونيسف  وتقود  بااللتزامات  للوفاء  الوكاالت  بين  المشتركة  المجموعات 

والتعليم، وحماية الطفل.

أصبحت حاالت الطوارئ في المنطقة أكثر تعقيداً وتتطلب دعوات متزايدة في الدقة والتركيز في االستهداف. وفي عام 2011، سيقوم الفريق   •
اإلقليمي بمواصلة تعزيز العالقات مع الشركاء الحكوميين والدعوة إلى الوعي بالقضايا الحساسة واآلثار المترتبة على حاالت الطوارئ على 

األطفال.

وسوف تقوم اليونيسف بتأسيس قدرة تأهب إقليمية، قد توجد في األردن ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق البر، لتغطية االحتياجات   •
الفورية الطارئة لنحو 50000 شخص في العراق واألردن ولبنان واألرض الفلسطينية المحتلة والجمهورية العربية السورية.

وسوف يقوم المكتب اإلقليمي بتقديم الدعم الفني لضمان أن ما ال يقل عن 80 في المائة من المكاتب القطرية لليونيسف في المنطقة   •
لديها خطط فعالة وقابلة للتنفيذ للتأهب واالستجابة للطوارئ.

وتحسباً لحدوث أزمة انسانية محتملة في السودان، ستستمر المكاتب القطرية في تلقي الدعم في التخطيط للتأهب، بما في ذلك التحضير   •
لالستجابة اإلقليمية المعززة لألطفال والنساء داخل السودان وخارجه.

وسيتم دمج ممارسات الحد من أخطار الكوارث في سياسات وخطط التعليم اإلقليمية والوطنية. وسيتم تدريس االستراتيجيات الرامية إلى   •
تحقيق قدر أكبر من األمان والمرونة على المستوى المحلي في المدارس ومن خالل حمالت التوعية العامة.

كما سيقوم المكتب اإلقليمي بتقديم الدعم للمكتب القطري للجزائر في جهوده للتصدي للمشكالت التي يعاني منها الالجئون الصحراويون   •
الذين يعيشون في تندوف.

الطارئة األحداث  بيانات  االوبئة( قاعدة  )علم  الكارثية  األوبئة  علم  بحوث  أجل  من  للتعاون  العالمية  الصحة  منظمة  1.   مركز 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 5 ماليين دوالر 

أمريكي ألنشطتها اإلنسانية في إقليم الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك 4 ماليين 

دوالر أمريكي ألعمال اإلغاثة من الجفاف 

في جيبوتي. واعتباراً من أكتوبر/تشرين 

األول 2010، كان قد ورد إليها ما مجموعه 

المائة  66 في  أو  أمريكي،  3321603 دوالر 

من المبلغ المستهدف. وفي جيبوتي، تمكنت 

اليونيسف من مساعدة عدد كبير من األطفال 

الذين يحتاجون إلى الدعم الغذائي وإصالح 

مصادر مياه الشرب وزيادة توافر لوازم النظافة 

المرتبطة  األزمات  جيبوتي(. وأثناء  فصل  )انظر 

بالنزاع في العراق واألرض الفلسطينية المحتلة 

والسودان واليمن، أوفد المكتب اإلقليمي 

في موظفي الدعم الفني والدعم في حاالت 

الطوارئ. وباإلضافة إلى ذلك، عززت اليونيسف 

الشراكات على المستويين اإلقليمي والعالمي 

من خالل العمل بشكل وثيق مع الشبكة 

المشتركة بين الوكاالت اإلقليمية في حاالت 

الطوارئ على التأهب واالستجابة ولقد تم إحراز 

تقدم في الجهود المبذولة لتحسين التأهب 

للكوارث عندما قام الفريق اإلقليمي بصياغة 

استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث التي 

تركز على التعليم والمياه والصرف الصحي 

والنظافة. 
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متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 2240000 دوالر أمريكي لمواصلة عملها في مجال توقي المخاطر التي تهدد النساء واألطفال في إقليم الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. وسوف تسعى المنظمة أيضاً إلى تعزيز القدرات اإلقليمية والقطرية لمنع األزمات التي تؤثر على األطفال والتأهب واالستجابة 

لها، مع التركيز على جيبوتي والعراق واألرض الفلسطينية المحتلة والسودان واليمن. وإن تمويل اإلغاثة من الجفاف في جيبوتي والذي أدرج في 

العام الماضي ضمن طلب هذه المنطقة، تتم اآلن تغطيته في طلب منفصل للعمل اإلنساني من أجل األطفال.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 .www.unicef.org/arabic/hac2011 في عام 2011على الموقع اإللكتروني

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 2,240,000 

47   www.unicef.org/arabic/hac2011  |  تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام 2011 

MENA Regional

 240,000 
الكوارث:  الوقاية من 

النزاعات مراقبة 

 250,000 
المخاطر  من  التخفيف 

 500,000 
للتصدي القدرات  �تنمية 

المتبقية   للمخاطر 

لحاالت  التأهب  400,000 دعم 
الطوارئ في السودان

 

الجزائر   في  الطوارئ  لحاالت  850,000 االستجابة 



االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 4,255,000

Djibouti

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في أواخر عام 2010، كانت اليونيسف قد 

حققت انجازات كبيرة في مجاالت التغذية 

والصحة والصرف الصحي والنظافة 

الصحية، فضالً عن إجراء تحسينات في 

التعليم والرعاية االجتماعية لألطفال. 

وكان نحو 70 في المائة من األطفال الذين 

يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد 

مسجلين في 20 مركزاً للتغذية العالجية 

و30 مركزاً للعالج المجتمعي في البالد. 

كما استفادت حوالي 75 في المائة من 

األسر في المناطق المتضررة من إصالح 

مصادر مياه الشرب النقية ومن زيادة توافر 

المستلزمات الصحية. وكذلك ساعدت 

الخدمات االجتماعية في حماية ودعم 700 

من األطفال المعرضين للخطر واأليتام، 

وتلقى جميعهم المالبس. ومن بين هؤالء 

األطفال البالغ عددهم 700، يذهب 461 

طفل فقط إلى المدرسة، وقد حصلوا على 

المستلزمات المدرسية ودروس التقوية. كما 

استفاد سبعة وأربعون طالباً من التدريب 

المهني. وحصل 195 طفالً ممن كانوا 

يعيشون في الشوارع على بيئة آمنة ومالئمة 

للطفل تتوافر بها مرافق صحية مناسبة.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

الغذاء والماء، والمترابطان ارتباطاً وثيقاً، ال يمكن اعتبارهما أمراً مفروغاً منه في جيبوتي. فهطول األمطار منذ سبتمبر/أيلول 2007 كان أقل من 

نصف المعدل الطبيعي1، واستنفد الجفاف قدرة السكان على إنتاج ما يكفيهم من الغذاء. وفي حين يواجه األطفال والنساء في البالد جفاف 

وعلى  المتاحة  الموارد  على  الضغط  من  يزيد  المجاورة  الصومال  في  الدائر  الصراع  جراء  من  الالجئين  تدفق  فإن  الحاد،  التغذية  ونقص  األرض 

الصحية  والرعاية  الغذاء  في  حاد  نقص  من   – السكان  من  المائة  في   15 – شخص   120000 يعاني  جيبوتي،  وفي  الحكومة.  قدرات 

الماضي  العام  المائة خالل  20 في  اللجوء في جيبوتي بنسبة  ارتفع عدد طالبي  الصحي. كما  الصرف  الشرب ومرافق  الغذائي ومياه  والدعم 

ليصل إلى حوالي 14500 شخص في أواخر عام 2.2010 

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

ستقوم اليونيسف، بالتعاون مع حكومة جيبوتي والمنظمات غير الحكومية والشركاء، بالمساعدة على تحسين رفاه 120000 شخص تضرروا 

من الجفاف وغيره من الصعوبات، بما في ذلك 5000 امرأة و25000 بنت و29000 ولد، بالطرق التالية  

سيتم تعزيز معالجة حاالت سوء التغذية في 40 مركزاً صحياً مع توسيع نطاق المنهج العالجي المجتمعي،  وتعميم توفير التغذية في 10   •
مراكز صحية.

وسيبقى نحو 25000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً أصحاء بعد تلقي اللقاحات والتطعيمات األساسية، كما سيتلقى   •
الديدان. من  التخلص  أقراص  15000 طفل 

وستتم إعادة تأهيل 30 مصدراً للمياه النقية وتوسيعها. وستقوم حمالت التوعية بالنظافة بمساعدة الناس في المناطق الشمالية والغربية   •
على تطبيق الممارسات الصحية.

وسوف يتلقى 10000 طفل من األيتام واألطفال المعرضين للخطر مجموعات الخدمات االجتماعية  )مثل دخول المدارس والتحويالت النقدية   •
المشروطة لالستهالك الغذائي والتدريب المهني للمتسربين من المدارس(؛ وباإلضافة إلى ذلك، سيقوم مركز الخدمات الفورية بتلبية احتياجات 

الشوارع. أطفال  500 من 

وكذلك سيتمكن حوالي 42000 من اليافعين من حماية أنفسهم بشكل أفضل من فيروس نقص المناعة البشرية باستخدام المعلومات   •
األساسية المقدمة من خالل حشد المجتمعات المحلية وبناء القدرات واالتصاالت من أجل التنمية

متطلبات التمويل لعام 2011

في عام 2010، أطلقت منظومة األمم المتحدة في جيبوتي نداء للحصول على 39 مليون دوالر أمريكي للمساعدة في حالة الجفاف، لتغطية 

الفترة من أكتوبر/تشرين األول 2010 إلى أكتوبر/تشرين 2011. وهذا النداء يشمل حوالي 4.8 مليون دوالر أمريكي للتدخالت الخاصة بالتغذية 

أجل  من  أمريكي  4255000 دوالر  مبلغ  اليونيسف  تطلب  ذلك،  مع  اليونيسف. وتمشياً  بها  تقوم  التي  والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه 

الغذائي  األمن  وانعدام  المستمر  الجفاف  من  المتضررين  للسكان  المتزايدة  االحتياجات  2011 لتلبية  عام  في  جيبوتي  في  اإلنساني  العمل 

والنزاعات في البلدان المجاورة. وبدون توافر التمويل لألنشطة الرئيسية المذكورة أعاله، سيواصل النقص في الغذاء والماء والمسكن اآلمن تهديد 

رفاه األطفال والنساء في جيبوتي 

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في جيبوتي في عام 2011 على 

الموقع االلكترونى للمكتب القطري لجيبوتي  أو على   ،www.unicef.org/arabic/hac2011 الموقع اإللكتروني 

 .www.unicef.org/djibouti

1 ص   ،2010 وجنيف،  نيويورك  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  الجفاف،  حالة  في  لجيبوتي  المساعدات  تقديم  ‘نداء  المتحدة،  1.  األمم 

المرجع نفس   .2

نيويورك  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  الجفاف،  حالة  في  لجيبوتي  المساعدات  تقديم  ‘نداء  المتحدة،  3.  األمم 

جيبوتي
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إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 49857545 

دوالراً أمريكياً لتمويل عملها اإلنساني في 

العراق والبلدان المجاورة. واعتباراً من أكتوبر/

تشرين األول 2010، كان قد ورد إليها ما 

مجموعه 7220298 دوالراً أمريكياً للعراق 

وما مجموعه 10158315 دوالراً أمريكياً 

لالستجابة اإلقليمية للعراقيين الضعفاء الذين 

يعيشون في مصر واألردن ولبنان والجمهورية 

العربية السورية. وعلى الرغم من النقص 

في التمويل، فقد قدمت اليونيسف 7 أطنان 

مترية من الحليب العالجي من األنواع F100 و 

من  يعانون  2000 طفل  من  أكثر  F75 لعالج 

سوء التغذية في العراق. وفي محافظات األنبار 

والبصرة وميسان وذي قار، حصل 43000 

طفل دون الخامسة و17000 امرأة حامل 

على فرص أفضل للحصول على الرعاية 

الصحية األولية. وتم تزويد أكثر من مليون 

شخص في 48 مجتمعاً محلياً بفرص أفضل 

للحصول المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف 

الصحي. وتم تقديم الدعم المباشرة لنحو 

من  منهم  المائة  )38 في  286700 طالب 

الفتيات(، و17390 معلماً )44 في المائة 

منهم من النساء( من خالل تدخالت التعليم في 

حاالت الطوارئ. وتقوم اليونيسف أيضاً بتدريب 

و7500 طفل على مخاطر اإليذاء  750 معلماً 

والوقاية منه.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

البلد على إطعام  الحوكمة وشّل قدرة  أيضاً  إنه قد أضعف  العراق، بل  أنحاء  اليومية في كثير من  الحياة  المتواصل فقط وتيرة  العنف  ال يحدد 

مواطنيها وحمايتهم وتعليمهم. وأدى االضطراب السياسي واالقتصادي إلى إضعاف النساء واألطفال بدرجة كبيرة، وأصبحوا يتعرضون لتهديدات 

من الفقر وسوء التغذية ونقص المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي وعدم كفاية الموارد التعليمية واحتماالت التعرض للعنف واإليذاء. 

ويجب على العراقيين أن يتعاملوا مع تهديدات الجفاف وتدمير البنية التحتية واألعداد الكبيرة من الالجئين والنازحين داخلياً. ويقدر عدد النازحين 

العراقيين بالماليين، وهناك عدد كبير من العراقيين الذين يطلبون اللجوء في البلدان المجاورة وأكثر من مليون نازح داخل البالد منذ تصاعد العنف 

إلى ذروته في عام 2006. وتعوق المخاوف المستمرة  وانعدام األمن عودة الناس إلى ديارهم. وتتطلب النساء واألطفال العراقيين الضعفاء – سواء 

في العراق أو مصر أو األردن أو لبنان أو الجمهورية العربية السورية – مساعدة مستدامة ومكثفة لضمان مستويات المعيشة األساسية والحماية 

الضرورية في سياق الحرب والعنف والشقاق السياسي.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

والنظافة، وتنوب  والمياه والصرف الصحي  التعليم،  أنها تقود مجموعات  العراق، حيث  اليونيسف بمسؤوليات عن عدة مجموعات في  تضطلع 

عن منظمة الصحة العالمية في قيادة مجموعات الصحة والتغذية، وعن المفوضية العليا لشؤون الالجئين في قيادة مجموعة الحماية. وفي 

عام 2011، ستواصل اليونيسف العمل مع حكومات العراق ومصر واألردن ولبنان والجمهورية العربية السورية ووكاالت األمم المتحدة األخرى 

والمنظمات غير الحكومية في تلبية احتياجات 3.5 مليون من العراقيين الضعفاء.

في العراق، سيتلقى نحو 140000 من األطفال والنساء الفيتامينات والمغذيات والتدخالت الغذائية التي تهدف لمكافحة سوء التغذية.   •
وسيتم التركيز على األطفال دون الخامسة بصورة خاصة في المناطق الست والعشرين ذات األولوية، بما في ذلك المناطق الموجودة في األهوار 

والمناطق المتضررة من الجفاف.

كما سيؤدي تدريب أفراد الخدمات الطبية وتوسيع فرص الحصول على خدمات مراكز الصحة العامة في العراق إلى إعطاء 50000 طفل وامرأة   •
فرصاً أفضل للحصول على الرعاية الصحية األولية. كما أن إصالح وتوسيع ثالثة أقسام داخلية لألمومة بالمستشفيات سيؤدي إلى تحسين 

فرص الوالدة اآلمنة.

وسيتم توفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المحسنة إلى أكثر من 200000 شخص في المجتمعات الضعيفة في المناطق   •
الست والعشرين ذات األولوية في العراق.

وسوف يستفيد 300000 طفل وشاب في العراق من الدعم التعليمي من خالل إنشاء المرافق التعليمية أو إعادة تأهيلها، وخاصة من خالل   •
منح فرصة ثانية للتعلم لألطفال الذين حرموا من التعليم األساسي نتيجة للصراع.

وفي العراق كذلك، سيتم تعزيز خدمات منع انتهاكات حماية الطفل أثناء حاالت الطوارئ ورصدها واإلبالغ عنها والتصدي لها. وفي مصر واألردن   •
األكثر  العراقيين  الالجئين  لألطفال  التوعية  وتدخالت  الترفيهية  األنشطة  تقديم  اليونيسف  السورية، ستواصل  العربية  والجمهورية  ولبنان 

تهميشاً والدعم النفسي وبناء القدرات لمقدمي الخدمات لتلبية االحتياجات االجتماعية األساسية لألطفال الالجئين العراقيين. وسوف تصل 

مبادرات التوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز والوقاية من انتقال الفيروس من األم إلى طفلها إلى نحو 100000 شخص في 

العراق

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف مبلغ إجمالي قدره 40056000 دوالر أمريكي لعملها لمساعدة العراقيين الضعفاء: 22000000 دوالر أمريكي  لتنفيذ 

العربية  الجمهورية  في  الضعفاء  واألطفال  العراقيات  النساء  لمساعدة  أمريكي   و14200000 دوالر  العراق،  في  لها  المخطط  األنشطة 

السورية، و2831000 دوالر أمريكي ألولئك الذين يعيشون في األردن، و525000 دوالر أمريكي  ألولئك الذين يعيشون في لبنان و500000 

دوالر أمريكي ألولئك الذين يعيشون في مصر. ويتماشى هذا الطلب مع خطة االستجابة اإلقليمية التي تقودها المفوضية العليا لشؤون الالجئين 

والمعنية بالالجئين العراقيين.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في العراق في عام 2011 على 
.www.unicef.org/arabic/hac2011  الموقع اإللكتروني

العراق والعراقيون الضعفاء في األردن ولبنان ومصر واجلمهورية العربية 
السورية
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االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 40,056,000

4,965,000 الصحة 

التغذية   الصحية  980,000  والنظافة  الصحي  والصرف  7,840,000 المياه 

الطفل   حماية   4,120,000
نقص  45,000 مرض 

واإليدز   البشرية  المناعة 

 480,000 
�تنسيق

المجموعات 

 3,570,000 
لتعليم  ا

ومشاركتهم  اليافعين  وتنمية  األطفال  حماية  المجموعات3,920,000  تنسيق   300,000
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�الجمهورية 
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Occupied Palestinian Territory (OPT)

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 18,759,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 24,247,910 

دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني في 

األرض الفلسطينية المحتلة. واعتباراً 

من أكتوبر 2010، كان قد ورد إليها ما 

مجموعه 9,794,657 دوالر أمريكي، أو 

المستهدف.  المبلغ  من  المائة  40 في 

وقد قامت اليونيسف باستخدام هذا 

التمويل لتحسين فرص الحصول على 

المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي 

لحوالي 131000 شخص من بينهم 

الحماية  ساعدت  101000 طفل. كما 

والخدمات النفسية واالجتماعية في تعزيز 

مهارات التكيف ألكثر من 70000 طفل 

و36000 من ذويهم في غزة، كما استفاد 

من المشورة النفسية الفردية والجماعية 

ذويهم.  و1800 من  5000 طفل 

وللتصدي للمخاوف الصحية، بما في ذلك 

العجز في المغذيات الدقيقة، ساعدت 

اليونيسف في توعية 7500 من األمهات 

حول ممارسات تغذية الرضع وقدمت لقاحات 

شلل األطفال الطارئة إلى 42000 طفل. 

وقد استفاد من دورات الدراسة التعويضية 

حوالي 19000 طفل تعطل تعليمهم أو 

توقف، وكذلك شارك نحو 35000 يافع 

في األنشطة التعليمية بعد المدرسية وفي 

األنشطة الترفيهية.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

لقد أدت الموجات المتتالية من العنف والناجمة عن االحتالل العسكري اإلسرائيلي المستمر منذ زمن طويل إلى تضرر الظروف المعيشية في 

توافر الخدمات األساسية مثل الخدمات الصحية ومياه الشرب  والفقر وعدم  النفسي  األذى  إلى  المحتلة، مما يؤدي بدوره  الفلسطينية  األرض 

 1.5 على  التأثير  الوخيمة  اإلنسانية  العواقب  تواصل  الرابع،  عامه  لغزة  االسرائيلي  الحصار  دخول  والتعليم. ومع  الصحي  والصرف  المأمونة 

والذي  الفلسطينية،  األرض  يقتحم  الذي  الجدار  الغربية،  الضفة  وفي  األطفال.  من  األقل  على  نصفهم   – هناك   يعيشون  شخص  مليون 

سيبلغ طوله أكثر من 700 كيلو متر عند اكتماله، يؤدي إلى تقييد وصول آالف األطفال إلى األراضي وموارد المياه ومؤسسات التعليم، في حين 

به  يقوم  الذي  للعنف  المؤلمة  اآلثار  نسمة. وتظهر  2.4 مليون  عددهم  البالغ  السكان  جميع  على  تؤثر  الحركة  على  المفروضة  القيود  أن 

المستوطنون والنزوح القسري جلية على الفلسطينيين، وال سيما األطفال.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

عن  واإلبالغ  بالرصد  المعني  العمل  وفريق  الطفل  لحماية  الفرعية  والمجموعة  والتعليم  الصحي  والصرف  المياه  مجموعات  اليونيسف  تقود 

الغذائي  واألمن  الصحة  المنظمة في مجموعات  المحتلة. كما تسهم  الفلسطينية  واألرض  إسرائيل  األطفال في  الجسيمة ضد  االنتهاكات 

والتغذية. وتخطط اليونيسف، بالتعاون مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية، الستخدام التمويل الذي تم 

جمعه لعام 2011 لتحسين الفرص المستقبلية لنحو 1.5 مليون امرأة وطفل.

سيتم تقديم المشورة والتوعية حول الرضاعة الطبيعية الحصرية والمغذيات الدقيقة التكميلية المناسبة لحوالي 311000 من األمهات،   •
من أجل الحد من سوء التغذية بين األطفال الرضع والنساء الحوامل.

التدخالت الصحية  األولية، وستستفيد األسر من  الرعاية الصحية  المنقذة للحياة للمستشفيات ومراكز  الطبية  المعدات  وسيتم تقديم   •
المبكرة وتحسين الوعي برعاية األطفال في حاالت األزمات، مما سيساهم في توفير رعاية أفضل لنحو 50000 من األطفال حديثي الوالدة 

المعرضين للمخاطر.

وسوف يحصل 207000 شخص )من بينهم 144000 طفل( على المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي من خالل إنشاء خمس   •
محطات جديدة لتحلية المياه، ومن خالل إجراء اإلصالحات الطارئة لشبكات المياه والصرف الصحي. وكذلك ستقوم اليونيسف بتوزيع المياه 

على 80 مدرسة ابتدائية وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي في 55 مدرسة.

كما ستتوفر لنحو 210000 طفل فرصاً أفضل للحصول على للتعليم األساسي عندما تقوم اليونيسف بتيسير المواصالت وتقديم اللوازم   •
والمواد التعليمية للمدارس المتضررة، وعندما تقدم الدعم لبرامج التقوية والترفيه. وسيتم توفير 13500 فرصة تعلم بديلة لألطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و18 عاماً، والذين يهددهم خطر التسرب من التعليم.

وللتخفيف من آثار العنف والنزاع المسلح على األطفال، سيحصل 310000 طفل و20500 من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10   •
أعوام و18 عاماً على خدمات حماية الطفل والدعم النفسي، وكذلك سيتم حشد 95000 من مقدمي الرعاية والمتطوعين في شبكات 

حماية الطفل.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 18758000 دوالر أمريكي للعمل اإلنساني في عام 2011 لتحقيق األهداف المذكورة أعاله. وقد ضمت اليونيسف طلبها 

مع عملية النداءات الموحدة لألمم المتحدة لعام 2011، مع طلب تمويل إضافي في القطاع الصحي لتغطية االحتياجات الملحة 

�ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في عام 2011 على الموقع اإللكتروني

.www.unicef.org/oPt أو على الموقع االلكترونى للمكتب القطري ،www.unicef.org/arabic/hac2011

األرض الفلسطينية المحتلة
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 1,403,000 
التغذية 

 1,023,000 
الصحة  

5,079,000 المياه والصرف 
الصحية  والنظافة  الصحي 

الطفل حماية   4,892,000

 1,917,000 
لتعليم  ا

 2,080,000 
المجموعات  تنسيق 

 2,365,000 
اليافعين  



االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 162,481,000

Sudan

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 172,025,003 

دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني في 

شمال السودان. واعتباراً من أكتوبر/تشرين 

األول 2010، كان قد ورد إليها ما مجموعه 

39 في  أو  أمريكي،  66,805,039 دوالر 

المائة من المبلغ المستهدف. وقد ساهم 

تمويل اليونيسف في مساعدة الماليين من 

األطفال والنساء بالطرق التالية. تلقى أكثر من 

أ،  فيتامين  من  غذائية  مكمالت  طفل  9 ماليين 

وتلقى أكثر من 6 ماليين طفل أدوية التخلص 

من الديدان وتم عالج نحو 63000 طفل 

في مراكز التغذية العالجية. وتم توفير المياه 

المضاف إليها الكلور إلى 3.2 مليون نسمة 

وتم تزويد أكثر من 450000 شخص بالمياه 

المأمونة ومرافق الصرف الصحي المحسنة. 

وفي شمال السودان، تمكن 306600 طفل 

من الحصول على التعليم األساسي كما 

استفاد 1.6 مليون طفل و23000 معلم 

في جنوب السودان من مجموعات التعلم 

والمواد التعليمية الضرورية. وفي دارفور 

ومناطق أخرى من شمال السودان، تم تقديم 

مجموعات الدعم في حاالت الطوارئ، والمواد 

غير الغذائية والمأوى لنحو 172400 من 

النازحين والمتضررين من الكوارث مؤخراً؛ وكذلك 

تم تقديم مجموعات تحتوي على أوعية للمياه 

وأغطية بالستيكية لحوالي 1.25 مليون نازح 

استعداداً لموسم األمطار.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

من  عديدة  بعد سنوات  نزحوا  4.3 مليون شخص  من  يقرب  ما  مع  العالم،  في  آخر  بلد  أي  من  أكثر  للنازحين  عدد  أكبر  السودان موطن  يعتبر 

الصراع1. وال تزال الفيضانات وسوء التغذية واالفتقار إلى الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم غير المناسب فضالً عن تهديدات مباشرة 

من الصراعات العنيفة تشكل حقيقة واقعة بالنسبة لكثير من السودانيين. كما أن شبح انفصال جنوب السودان من خالل استفتاء يناير/كانون 

الثاني 2011 يثير المخاوف بشأن احتمال وجود احتياجات ملحة إضافية، مما قد يزيد من تعقيد إيصال المساعدات اإلنسانية. كما أن المناخ 

السياسي غير المستقر وانعدام األمن في جميع أنحاء البالد يعرقالن اإلغاثة اإلنسانية بالفعل، وكذلك هو الحال بالنسبة للعقبات اإلدارية التي 

تزيد من صعوبة الوصول إلى العديد من السكان المعرضين للخطر – أو تمنع الوصول إليهم تماماً.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

لحماية  الفرعية  والمجموعة  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه  التغذية  لمجموعات  الرائدة  الوكالة  وباعتبارها   ،2011 عام  في 

الطفل، ستواصل اليونيسف العمل مع الحكومة السودانية ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية كذلك 

المجتمعات المضيفة من أجل تلبية احتياجات أكثر من 12 مليون طفل وحوالي 4 ماليين امرأة. 

سيتم تقديم الرعاية الصحية والغذائية إلغاثة 16.5 مليون شخص في شمال السودان، و3.2 مليون طفل دون الخامسة من العمر في   •
جنوب السودان وستزيد فرص حصول 2 مليون امرأة في سن اإلنجاب على الخدمات الصحية األساسية. 

وسيكون هدف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لعام 2011 هو الحد من معدالت االعتالل والوفيات في مرحلة الطفولة بسبب   •
الصحي  والصرف  المياه  السودان على خدمات  327000 شخص في جنوب  الصحي؛ وسوف يحصل  والصرف  بالمياه  المتعلقة  األمراض 

والنظافة الصحية.

وسيتلقى األطفال الذين تعرضت حياتهم لالضطرابات من جراء الظروف الطارئة خدمات الحماية بما في ذلك البحث عن المفقودين وجمع   •
شمل األسر، وكذلك خدمات الرعاية والدعم النفسي واالجتماعي المؤقتين لألطفال وأسرهم/مجتمعاتهم المحلية. 

ومن بين جهود حماية الطفل األخرى، ستدعم اليونيسف تسريح 2200 طفل كانوا مرتبطين مع الجماعات المسلحة وإعادة لم شملهم   •
مع أسرهم وإعادة تأهيلهم. 

وسوف يستفيد أكثر من350000 طفل و6400 معلم في شمال السودان من مشروع اليونيسف للتعليم في حاالت الطوارئ وكذلك   •
ستتم مساعدة 1.3 مليون طفل متضررين من حاالت الطوارئ في جنوب السودان. وسيتم الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين 

السكان البالغ عددهم 17 مليون شخص في أنحاء 10 واليات في شمال السودان من خالل التثقيف الوقائي من فيروس نقص المناعة البشرية 

وتقديم المشورة واالختبارات وكذلك الوقاية من انتقال الفيروس من األم إلى الطفل عن طريق العالج بمضادات الفيروسات القهقرية.

متطلبات التمويل لعام 2011

اليونيسف  الطلب مع متطلبات  هذا  السودان. ويتفق  في  لها  المخطط  األنشطة  لتنفيذ  أمريكي  تطلب اليونيسف 162,481,000 دوالر 

في إطار خطة عمل األمم المتحدة والشركاء للسودان لعام 2011. ومن المطلوب توفير التمويل الكامل بشكل فوري لمنع مزيد من التدهور 

في رفاه النساء واألطفال في السودان. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في السودان  في عام 2011 على 

www. القطري اإللكتروني للمكتب  الموقع  أو على   ،www.unicef.org/arabic/hac2011 اإللكتروني  الموقع 

 .unicef.org/sudan

العليا لشؤون  المتحدة  األمم  2011‘ مفوضية  لعام  الالجئين  العليا لشؤون  المتحدة  األمم  نداء مفوضية  ’تحديث  الالجئين،  العليا لشؤون  المتحدة  األمم  1.  مفوضية 
الالجئين، جنيف، 1 ديسمبر/كانون األول 2010، ص. 2

السودان 
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19,800,000 الصحة   

 12,809,000 
التغذية    

والصرف  22,646,000 المياه 
الصحية     والنظافة  الصحي 

 13,308,000 
الطفل حماية 

 3,118,000 
المجموعات  تنسيق 

 11,730,000 
لتعليم   ا

 3,284,000
المناعة  نقص  مرض 

واإليدز  البشرية 

 16,784,000 
الغذائية  غير  المواد 

 981,000 
والدعوات االتصاالت 

 9,111,000 
التغذية    

11,949,000 الصحة   

 11,708,000
الصحي  والصرف  املياه 

الصحية     والنظافة 

 4,654,000 
الطفل حماية 

نقص  726,000 مرض 
واإليدز  البشرية  المناعة 

 6,354,000 
المجموعات  تنسيق 

 10,536,000 
لتعليم   ا

الغذائية  غير  المواد   2,983,000

�شمال 
السودان

�جنوب
السودان
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االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 20,294,000

اليمن

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

بحلول منتصف طلب عام 2010، أشارت 

تقديرات اليونيسف إلى أنها كانت بحاجة 

إلى 9669689 دوالر أمريكي لتمويل 

عملها اإلنساني في اليمن. واعتباراً من 

أكتوبر/تشرين األول 2010، كان قد ورد إليها 

ما مجموعه 6343774 دوالر أمريكي، أي 

المستهدف.  المبلغ  من  المائة  66 في 

وقد تمكنت اليونيسف بفضل هذا 

التمويل من تحسين فرص األطفال 

اليمنيين، كما يتضح في بعض النتائج 

الرئيسية: تم عالج أكثر من 11000 طفل 

من سوء التغذية في 32 عيادة خارجية، كما 

حصل أكثر من 46000 بالغ وطفل من 

المشردين داخلياً في المحافظات الشمالية 

و5000 شخص من المجتمعات المضيفة 

على المياه الصالحة للشرب؛ كما تلقى 

نحو 125000 طفل  فرص التعليم في 

المحافظات المتضررة من النزاع، وتم 

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لحوالي 

للخطر  المعرضين  األطفال  3500 من 

للتغلب على الصدمات المرتبطة بالصراع 

والنزوح.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

إن حياة األطفال والنساء في اليمن مقيدة بشدة نتيجة مزيج معقد من حاالت الطوارئ الحادة وتأخر مستوى التنمية المزمن: مثل انعدام األمن 

في محافظة صعدة في الشمال والصراع في الجنوب والنزوح الناجم عن النزاعين ونقص الغذاء والماء واألعداد الكبيرة من المهاجرين والالجئين1، 

وتردي وضع المرأة والفيضانات. وفي الوقت نفسه، فهناك فرص ضئيلة للغاية للوصول إلى الخدمات التي من شأنها التخفيف من هذه الظروف، 

مثل الرعاية الصحية وتوافر مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والحماية، كما أن نطاق العمل اإلنساني للجهات الفاعلة الخارجية لتلبية 

المساعدة.  إلى  يحتاجون  واألطفال2  النساء  من  منهم  المائة  70 في  النازحين،  من  اآلالف  مئات  للغاية. وهناك  الفورية محدود  االحتياجات 

لدى  التصدي  آليات  استنفاد  إلى  اليمن  في  الطوارئ  حاالت  لظروف  المديد  الطابع  أدى  الدعم. وقد  تتطلب  تستضيفهم  التي  والمجتمعات 

جميع المتضررين منها

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

في عام 2011، ستواصل اليونيسف العمل مع الحكومة اليمنية ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية 

فضالً عن المجتمعات المضيفة، لتلبية احتياجات ما يقرب من 1.2 مليون امرأة وطفل من المتأثرين بالنزاع، بمن فيهم النازحين في المحافظات 

الشمالية والجنوبية والمتضررين من حاالت الطوارئ المحتملة األخرى. وتقود المنظمة مجموعات المياه والصرف الصحي والتغذية والتعليم في 

اليمن، فضالً عن المجموعة الفرعية لحماية الطفل

من  80000 طفل  حوالي  التغذية. ولذلك، سيتلقى  بسوء  لإلصابة  عرضة  أكثر  النازحين  في مستوطنات  يعيشون  الذين  األطفال  يكون   •
المصابين بسوء التغذية الحاد الشديد العالج المنقذ للحياة.

الغاية، سيستفيد  هذه  باألمراض. ولتحقيق  وإصابتهم  األطفال  وفيات  من حاالت  يحد  أن  الصحية  للرعاية  أفضل  توفير خدمات  ومن شأن   •
اللقاحات. من  كاملة  مجموعة  من  صعدة  في  الخامسة  سن  دون  األقل  على  60000 طفل 

وتساهم المياه الصالحة للشرب في تحسين صحة الفرد والمجتمع. وسوف يستفيد 120000 شخص من المعرضين لألخطار من واحد   •
أو أكثر من عناصر خدمات المياه والصرف الصحي اإلنسانية: الحصول على المياه المأمونة والصرف الصحي وتعزيز النظافة الصحية. على 

سبيل المثال، سوف يستفيد 8000 طفل من مرافق المياه والصرف الصحي المحسنة في 20 مدرسة في مناطق صعدة وحجة.

وسيتمكن حوالي 200000 طفل من المتأثرين بالتوترات السائدة في جميع أنحاء البالد من الوثوق باحتمال العودة الى شكل من أشكال   •
الحياة الطبيعية بفضل حضور أماكن التعلم المالئمة لألطفالو التي توفر لهم فرصة الحصول على التعليم الجيد.

كما سيتلقى 1600 طفل ممن تعرضوا للعنف أو التجنيد أو االحتجاز القسري أو الفصل عن ذويهم أو االتجار بالبشر المساعدة النفسية   •
والطبية والقضائية حتى يمكن إعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

وكذلك ستواصل اليونيسف التصدي لتأخر مستوى التنمية المزمن في البالد، بما في ذلك سوء التغذية المزمن، من خالل التدخالت على المدى   •
الطويل والمتوسط ومن خالل برامجها العادية.

متطلبات التمويل لعام 2011

وفرص  الغذائي،  – وال سيما وضعهم  واألطفال  النساء  رفاه  االستقرار في  يعتبر تحقيق  اليمن،  أمدها في  التي طال  الطوارئ  في خضم حاالت 

اليونيسف  وتطلب  األهمية.  بالغة  األمور  من   – والحماية  التعليم  على  الحصول  على  وقدرتهم  للشرب،  الصالحة  المياه  على  حصولهم 

20123000 دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة المخطط لها، وهذا هو نفس نفس المبلغ الذي كان مطلوباً في العام الماضي تقريباً. وقد ضمت 

اليونيسف طلبها مع عملية النداءات الموحدة لألمم المتحدة لعام 2011. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في اليمن في عام 2011 على 

.www.unicef.org/arabic/hac2011 الموقع اإللكتروني

.1 ص   ،2010 سبتمبر/أيلول  جنيف،  الالجئين،  شؤون  مفوضية  وأرقام’،  حقائق  ‘اليمن  المتحدة،  باألمم  الالجئين  لشؤون  السامي  1.  المفوض 

 .7 ص   ،2009 األول  ديسمبر/كانون  اليمن،   ، صنعاء  اليونيسف،  مكتب   ،’2009 لعام  السنوي  التقرير  اليمن،  ‘اليونيسف  للطفولة،  المتحدة  األمم  2.  صندوق 
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Yemen

التغذية   6,925,000

2,151,000 الصحة  

5,145,000 المياه والصرف 
الصحية  والنظافة  الصحي 

 2,969,000 
الطفل حماية 

 2,077,000 
لتعليم  ا

 1,000,000 
المجموعات  تنسيق 
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تقرير العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 2011

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي



األزمات التي تواجه األطفال والنساء

تتميز منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي بالكوارث الطبيعية الشديدة، من األعاصير الشديدة 

المدمرة.  والزالزل  المكثف  البركاني  والنشاط  األمد  الجفاف طويل  إلى  والسيول  الغزيرة  واألمطار 

باإلضافة إلى الفقدان المتكرر لسبل العيش والذي يترك السكان األكثر ضعفاً في حلقة مفرغة من 

انعدام األمن والنزوح الناجمين عن الكوارث مما يزيد مخاطر االستغالل والعنف الجنسي والعنف 

القائم على نوع الجنس وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية واستغالل البشر واالتجار بهم – وكل 

هذه المشكالت متفاقمة بالفعل في المنطقة. ويسبب الجفاف الشديد نقصاً خطيراً في المياه في 

منطقة غران تشاكو الممتدة من باراغواي إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات في أمريكا الجنوبية، 

وتنتشر أزمات الغذاء والتغذية في الممرات الجافة من أمريكا الوسطى التي تمتد من غواتيماال إلى 

هندوراس ونيكاراغوا.  

وحالياً، يعاني ما يقرب من 24 في المائة من األطفال دون الخامسة من العمر في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأسرها من التقزم 

بالفعل  هم  الذين  واألطفال،  للنساء  بالنسبة  المخاطر  هذه  من  يزيدان  لألزمات  واالستجابة  التأهب  عدم  أن  كما  التغذية1.  بسبب سوء 

معرضون للمخاطر بشكل كبير. ومع وجود تفاوتات كبيرة بين األغنياء والفقراء في المنطقة، تتمثل التحديات الرئيسية لمواجهة الكوارث في 

التصدي الحتياجات أشد الناس فقراً والعمل مع الهيئات الوطنية لزيادة فعالية إدارة الكوارث. 

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

سوف يقوم مكتب اليونيسف اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالتعاون مع الشركاء بما في ذلك الوكاالت الحكومية في جميع 

أنحاء المنطقة والوكاالت الدولية األخرى من خالل مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت ألمريكا الالتينية والمعنية بالمخاطر وحاالت الطوارئ 

والكوارث وآلية منطقة البحر الكاريبي، بمواصلة تعزيز القدرات على االستجابة بسرعة لمجموعة الكوارث الطبيعية التي تتسم بها المنطقة، 

فضالً عن األوضاع اإلنسانية الناجمة عن القضايا االجتماعية والسياسية.

سيقوم الفريق اإلقليمي بدعم التدريب في المكاتب القطرية في مجاالت التأهب واالستجابة للطوارئ واستخدام آليات مثل اإلنذار المبكر   •
والتحرك المبكر. وسيتم تطوير إجراءات التأهب بالتعاون مع الحكومات الوطنية.

وستقوم المكاتب القطرية والشركاء الحكوميين بتلقي المساعدة الفنية من أجل التصدي للوقاية من الكوارث وتخفيف آثارها في إطار منهج   •
منسق متعدد القطاعات يركز على الفئات األكثر ضعفاً.

والتعافي منها  لها  واالستجابة  للكوارث  التأهب  بدعم  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  اإلقليمي ألمريكا  اليونيسف  يقوم مكتب  وسوف   •
للقائمين على  التدريب  وتنظيم حلقات  الطوارئ  للتعليم في حاالت  الوكاالت  بين  الدنيا  المعايير  تعزيز تطبيق  التعليم من خالل  في قطاع 

من  للحد  اإلقليمي  المؤتمر  في  الوطنية  التعليم  وزارات  ومشاركة  المنطقة  أرجاء  جميع  في  المجموعات  ومنسقي  المباشرة  االستجابة 

المخاطر والتعليم.

وسوف يقوم مكتب اليونيسف اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتعزيز التأهب اإلقليمي لتوصيل امدادات المياه والصرف   •
الصحي والنظافة الصحية في حاالت الطوارئ والقدرة على التدخل السريع للخبراء ومنسقي المجموعات وتقديم الدعم الفني في المجاالت 

المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بالتعاون مع الشركاء اإلقليميين.

أدوية  وتوزيع  باللقاحات  التغطية  لتحقيق  التشغيلية  المساعدة  وتقديم  القدرات  بناء  بأنشطة  لليونيسف  اإلقليمي  الدعم  فريق  وسيقوم   •
حاالت  وجود  ومناطق  الضنك  وحمى  بالمالريا  الموبوءة  للمناطق  الحشرية  بالمبيدات  المعالجة  الناموسيات  وتوزيع  الديدان  من  التخلص 

الطوارئ.

القطرية  المكاتب  الكاريبي بدعم  البحر  الالتينية ومنطقة  اإلقليمي ألمريكا  اليونيسف  المجتمعي، سوف يقوم مكتب  المنهج  ومن خالل   •
ممارسات  لدعم  الوطنية  الحكومية  غير  والمنظمات  العالمية  الصحة  ومنظمة  العالمي  األغذية  برنامج  مثل  وشركائها،  لليونيسف 

التغذية الجيدة.

وسيقوم المكتب اإلقليمي بدعم تعزيز القدرات )داخلياً وبين الشركاء( للوقاية بشكل أفضل من جميع أشكال اإلساءة واالستغالل والعنف   •
وترجمتها  التوجيهية  المبادئ  التدريب على  للكوارث. ويشمل هذا  المعرضة  المناطق  في  وخاصة  لها،  واالستجابة  األطفال  تؤثر على  التي 

وتكييفها، وعمل الئحة إقليمية حول حماية األطفال في حاالت الطوارئ.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 1.8 مليون دوالر 

لتمويل عملها اإلنساني في أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي. واعتباراً من أكتوبر/

تشرين األول 2010، لم يكن قد ورد إليها أي 

تمويل. ومع ذلك، تمكن المكتب اإلقليمي 

من استخدام تمويل التأهب للكوارث وهي 

أموال تم ترحيلها من عام 2009، فضالً 

عن موارد من حكومة هولندا وأموال من 

صندوق اليونيسف الموضوعي للطوارئ 

من أجل االستجابة بسرعة وفعالية عند 

وقوع الزلزال المدمر هايتي. وبالتعاون مع 

الشركاء ، قامت اليونيسف بحشد اإلمدادات 

من مركزها في بنما وتوزيع الموارد البشرية 

المتخصصة للمساعدة في جهود التصدي 

وتقديم االستجابة في حاالت الطوارئ وتقديم 

الدعم الفني واالستشاري والدعم في مراحل 

االستجابة المبكرة. وعلى مدار العام، واصل 

الفريق اإلقليمي مساعدة المكاتب القطرية 

التي تواجه حاالت طوارئ – بما في ذلك 

بربادوس وبليز وشيلي وكولومبيا وجمهورية 

الدومينيكان وغواتيماال ودولة بوليفيا 

المتعددة القوميات – من خالل تنظيم 

التدريب على اإلنذار المبكر/التحرك المبكر 

في 11 بلداً وإجراء 17 حلقة عمل لدعم 

القدرات حول الحد من مخاطر الكوارث في 

قطاع التعليم.
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متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف مبلغ 13 مليون دوالر أمريكي لعملها اإلنساني في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز التأهب واالستجابة للكوارث 

الكثيرة التي تؤثر على المنطقة. وهناك تركيز قوي على تعزيز آليات الحد من أخطار الكوارث بالتعاون مع الحكومات الوطنية والشركاء.

والبحر  الالتينية  أمريكا  اإلنساني في  العمل  وخطط  إنجازات عام 2010  المعلومات عن  مزيد من  االطالع على  ويمكن 

الكاريبي في عام 2011 على الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011. وعلى الموقع اإللكتروني 

  www.unicef.org/lac/english.htmlو االسبانية(  )باللغة   www.unicef.org/lac اإلقليمي،  للمكتب 

)باللغة اإلنجليزية(.

1.  التر، تشيستر ك.، وكاميال م تشابارو، ‘سوء التغذية في الرضع واألطفال الصغار في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي: تحقيق اآلهداف اإلنمائية لأللفية’، ومنظمة الصحة 
للبلدان األمريكية، واشنطن العاصمة، 2008، ص 17.

برنامج  يديره  )الذي  بنما  في  المتحدة  لألمم  اإلنسانية  االستجابة  إمدادات  ومركز  الدولي،  اإلنمائي  للتعاون  اإلسبانية  الوكالة  المنطقة،  في  اليونيسف  شركاء  2.  يشمل 
األغذية العالمي(، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، بالتعاون مع جميع أعضاء آلية التنسيق اإلقليمية.

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 13,000,000

TACRO
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 1,200,000 
الصحة   

التغذية     والصرف 1,500,000  2,500,000 المياه 
الصحية     والنظافة  الصحي 

 1,500,000 
الطفل حماية 

التعليم    2,000,000

مخاطر  من  2,300,000 الحد 
الكوارث في قطاعات متعددة 

 2,000,000 
لالستجابة  القدرات  بناء 

للطوارئ
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االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 10,300,000

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

تتركز األعباء اإلنسانية الكبيرة في كولومبيا على العنف المرتبط بالصراع الذي أثر على حياة الكولومبيين على مدى أربعة عقود، والذي يواصل 

انتهاك القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان. إن وجود الجماعات المسلحة غير المشروعة  والتهديد شبه الدائم من العنف المرتبط 

خطر  في  واألطفال  النساء  تضع  القسرية  والعمالة  واالختطاف  األرضية   األلغام  وحوادث  والمذابح  بالمخدرات  المشروع  غير  واالتجار  بالصراع 

الشديد. وخالل العقد الماضي، تم سنوياً إجبار مئات اآلالف من الكولومبيين في المتوسط على ترك منازلهم – 289000 في عام 2009 

السودان. بعد  داخلياً  النازحين  من  عدد  حيث  من  الثانية  المرتبة  في  كولومبيا  وضع  وحده1 – مما 

وإزاء هذه الخلفية من االضطراب السياسي، يتعرض الكولومبيون أيضاً لألخطار الطبيعية. وخالل األشهر الثالثة األخيرة من عام 2010، تسببت 

ظاهرة النينيا المناخية في فيضانات وانهيارات أرضية تضرر منها قرابة 1.3 مليون شخص في 599 بلدية تقع في 28 مقاطعة من أصل 32 

مقاطعة في البالد . وتسبب هطول أمطار غزيرة في تقليل فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية والتعليم، ومن المتوقع 

أن تستمر هذه األمطار حتى مارس/آذار 2011. وبالنظر إلى كل هذه العوامل مجتمعة، فقد أدت هذه الظروف الطارئة على نحو متزايد إلى ضياع 

حقوق الطفل، وال سيما في المجتمعات الريفية وأولئك الذين يعانون من اإلقصاء االجتماعي على أساس العرق أو الجنس أو الموقع الجغرافي. 

ويعتبر الوصول إلى هؤالء األطفال وعائالتهم واحداً من التحديات الرئيسية لتقديم المساعدات اإلنسانية في كولومبيا. 

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

ستعمل اليونيسف مع حكومة كولومبيا، ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية لتلبية احتياجات 444000 شخص من 

بشأن  الوطنية  المستديرة  المائدة  اجتماعات  دعم  في  الرائدة  الوكالة  و223000 فتاة. وبوصفها  و208000 فتي  9000 امرأة  بينهم 

المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والتغذية في حاالت الطوارئ، تتوقع اليونيسف تحقيق عدد من النتائج الرئيسية.

ومن  أفريقية  أصول  من  المرضعات  أو  الحوامل  النساء  و4000 من  األطفال  20000 من  إلى  واإلمدادات  التغذية  خدمات  توفير  سيتم   •
المجتمعات األصلية من المتضررين من الكوارث الطبيعية والعنف المسلح والنزوح.

وسيستطيع 50000 من األطفال واليافعين واألمهات الحوامل والمرضعات في تلك المجتمعات الحصول على الخدمات واإلمدادات الصحية   •
الطارئة، بما في ذلك المكمالت الغذائية الدقيقة واألغذية العالجية والناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية.

وسوف تتاح األدوية المضادة للفيروسات واإلمدادات الحيوية األخرى المستخدمة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية كما سيتم توفير   •
تزويد  وسيتم  والنزوح.  المسلح  والعنف  الطبيعية  الكوارث  من  المتضررين  من   50000 لنحو  للفيروس  التعرض  بعد  الوقائي  العالج 

الصحي. الصرف  ومرافق  المأمونة  المياه  من  يكفيهم  بما  الريفية  المجتمعات  )2000 أسرة( في  10000 شخص 

وسوف يتمكن 109500 طفل ممن تضررت مدارسهم من جراء الكوارث في المجتمعات الريفية من ممارسة حقهم في التعليم عندما يتم   •
إصالح مدارسهم أو إعادة تأهيلها لجعلها آمنة وقادرة على مواجهة الكوارث ومالئمة لألطفال.

وكذلك سيتم توفير الحماية لنحو 200000 طفل )102000 ولد و98000 بنت( يعيشون في المناطق الريفية من البالد –  ممن   •
يتضررون من الكوارث الطبيعية ويعانون من االحتجاز القسري أو النزوح والمخاطر المرتفعة للحوادث الناجمة عن األلغام والذخائر غير المنفجرة، 

والتجنيد من جانب الجماعات المسلحة من خالل التوعية من مخاطر األلغام وإشراكهم في برامج محددة تهدف إلى منع التوظيف.

متطلبات التمويل لعام 2011

مليون   4 حوالي  قدرها  بزيادة   ،2011 عام  في  كولومبيا  في  اإلنساني  المجال  في  للعمل  دوالر  مليون   10.3 مبلغ  اليونيسف  تطلب 

لحاالت  وللتصدي  ضعفاً  األكثر  للمجتمعات  المساعدات  نطاق  لتوسيع  األموال  هذه  إلى  حاجة  وهناك   .2010 عام  مع  مقارنة  دوالر 

هناك. الدائر  المسلح  للنزاع  المتنامية  ولآلثار   2010 عام  من  األخيرة  األشهر  خالل  الطبيعية  للكوارث  نتيحة  المتزايدة  الطوارئ 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في كولومبيا في عام 2011 

القطري  للمكتب  االلكترونى  الموقع  على  أو   ،www.unicef.org/arabic/hac2011 اإللكتروني  الموقع  على 

www.unicef.org.co )باللغة االسبانية(.

والمجلس  الداخلي  النزوح  2009’، مركز رصد  والتطورات في عام  الداخلي: نظرة عالمية لالتجاهات  ‘النزوح  النرويجي لالجئين،  والمجلس  الداخلي  النزوح  1.  مركز رصد 
النرويجي لالجئين، جنيف، مايو/أيار  2010، ص 51.

اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب   ،9 رقم  النشرة،  النينيا” 2010،  األمطار: ظاهرة  “كولومبيا. موسم   ، اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  2.     مكتب 
نيويورك، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، ص 151. 

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 6 ماليين دوالر 

أمريكي لتمويل أنشطتها اإلنسانية في 

كولومبيا. واعتباراً من أكتوبر/تشرين األول 

8 في  سوى  إليها  ورد  قد  يكن  لم   ،2010

المائة من التمويل المستهدف. ومع ذلك، 

سمحت األموال من مصادر أخرى لليونيسف 

بتحسين فرص النساء واألطفال بالطرق 

التالية: استفاد 43000 من األطفال 

واليافعين من االستجابة المتكاملة في 

مجاالت الصحة والتغذية والمياه وحماية 

والصرف الصحي والتعليم؛ كما تم تزويد 

والمرضعات  الحوامل  النساء  500 من 

و6500 طفل دون الخامسة بالرعاية 

الغذائية والتربوية؛ وكذلك تم تزويد3900 

من األطفال دون الخامسة في المناطق 

الريفية واألسر المتضررة من النزاع المسلح 

بالغذاء والحماية والدعم لتنمية الطفولة 

المبكرة. وتعني ندرة األموال أنه لم يتسّن 

القيام ببعض األنشطة اإلنسانية المخطط 

لها لعام 2010 والخاصة بمنع ومعالجة 

فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز.

كولومبيا
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Colombia

 700,000 
التغذية 

 580,000 
الصحة  

1,050,000 المياه والصرف 
الصحية  والنظافة  الصحي 

الطفل حماية   3,520,000

التعليم   3,450,000 500,000 
المجموعات  تنسيق 

 500,000 
المناعة  نقص  مرض 
واإليدز   البشرية 
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االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 2,650,000

Guatemala

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، تلقت اليونيسف 

عملها  لتمويل  أمريكي  1424695 دوالر 

في غواتيماال، مما يمثل 16 في المائة من 

المبلغ المطلوب وهو 9362310 دوالر 

أمريكي من خالل عمليتي نداء عاجلتين. 

وفي حين أن التمويل الكامل كان من شأنه 

تقديم المساعدة اإلنسانية إلى المزيد 

من األطفال والنساء، فإن التمويل الذي تم 

تلقيه ساعد على تحسين رفاه الكثيرين 

من المتضررين من حاالت الطوارئ المتعددة 

في غواتيماال. حيث قامت اليونيسف 

بدعم عالج 500 طفل يعانون من سوء 

التغذية الحاد الشديد في عدد من المديريات 

المعنية، وقامت بتوفير المغذيات الدقيقة 

المتعددة والمجففة لنحو 20000 طفل. 

كما استفاد حوالي 123500 شخص 

و92000  و15000 بنت  )17000 ولد 

امرأة( يعيشون في المالجئ المؤقتة من 

جراء الفيضانات وفي المجتمعات األكثر 

تضرراً من المياه الصالحة للشرب والصرف 

الصحي. وكذلك حصل نحو 2500 طفل 

من المتضررين من الكوارث على الدعم 

النفسي واالجتماعي.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

غواتيماال  في  الطوارئ  لحاالت  الحرجة  الطبيعة  والمجازي،  الحرفي  بالمعنى  الماء’ يجسد،  فوق  رأسه  رفع  على  المرء  قدرة  ‘عدم  ‘تعبير 

عاصفة  أيضاً  2010 ضربته  ولكن في عام  النينيو،  نتيجة لظاهرة  األمطار  انتظام  ليس فقط من عدم  يعاني  يزال  ال  2010. فالبلد  في عام 

أغاثا االستوائية وثار بركان بكايا، مما تسبب في أضرار وخسائر تبلغ قيمتها 1.5 مليار دوالر وتضرر منها 911000 نسمة، أي نحو 4 في المائة 

انعدام  واشتداد  المحاصيل  إنتاج  تضرر  في  معتاد  غير  بشكل  الحرارة  درجات  وارتفاع  األمطار  هطول  انتظام  عدم  تسبب  من السكان1. وقد 

ذلك  في  بما  غواتيماال،  في  الهيكلية  الضعف  نقاط  أن  األمن الغذائي للسكان، مما أدى إلى حدوث مستويات عالية من سوء التغذية2. كما 

من  للتعافي  تحديات  تشكل  القائمة،  اإليكولوجية  النظم  وتراجع  واإلقليمية  االقتصادية  التنمية  وضعف  األراضي  تخطيط  عمليات  محدودية 

الكوارث والتأهب بطريقة فعالة

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

في عام 2011، سيكون لليونيسف أثر إيجابي على حياة أكثر من 100000 طفل وامرأة في المناطق والمجتمعات األكثر تضرراً، بما في ذلك 

مديريات باخا فيراباث وتشيكيموال وإلبروغريسو وإسكوينتال وخاالبا وسولوال وسوتشيتبيكويث وثاكابا.

لمكافحة الضعف البطيء الذي يمكن أن يصيب السكان من جراء سوء التغذية، سوف يتلقى 22000 طفل وامرأة في المناطق الريفية   •
ذلك،  إلى  المتعددة. وباإلضافة  الدقيقة  المغذيات  ذات  المستحضرات  أو  الغذائية  والمكمالت  المقواة  األغذية  الدقيقة من خالل  المغذيات 

ستقوم  المستدامة. كما  والصحة  الكامل  الشفاء  تحقيق  بهدف  العالج  الشديد  الحاد  التغذية  سوء  من  يعانون  660 طفالً  سيتلقي 

واألطفال  للرضع  السليمة  التغذية  على  واألمهات  المجتمعيين  واألخصائيين  الصحيين  العاملين  500 من  بتدريب  والشركاء  اليونيسف 

الصغار.

الروتينية  التطعيمات  الفيضانات  من  المتضررة  المحلية  والمجتمعات  المالجئ  في  والنساء  األطفال  من  المائة  80 في  وسيتلقى حوالي   •
المنقذة للحياة. وستقدم اليونيسف فيتامين )أ( وأدوية التخلص من الديدان لنحو 22000 من األطفال.

بتوفير  اليونيسف  ستقوم  الناس،  أجل  من  المياه  ومنظمة  أوكسفام  ومنظمة  الكاثوليكية  اإلغاثة  وخدمات  الصحة  وزارة  مع  وبالتعاون   •
12000 شخص في المجتمعات الريفية، فضالً عن مرافق الصرف الصحي في المدارس  فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة لنحو 

والمالجئ.

وللحفاظ على استمرارية التعليم والبيئة اآلمنة لألطفال، ستقدم اليونيسف األدوات المدرسية واألثاث والكتب المدرسية لحوالي 25300   •
من أطفال المدارس في مرحلتي الحضانة واالبتدائي. كما سيتلقى األطفال أيضاً الدعم النفسي واالجتماعي من علماء النفس والمعلمين 

المدربين من قبل اليونيسف.

وكذلك ستقوم اليونيسف بزيادة النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون المعلومات والرعاية والدعم بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة   •
البشرية في المديريات المتضررة من 10 في المائة إلى 70 في 

متطلبات التمويل لعام 2011

في عام 2011، تطلب اليونيسف 2.65 مليون دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني المخطط له في غواتيماال. ويرجع هذا الطلب إلى الطبيعة 

الشديدة لحالة الطوارئ في غواتيماال، مما أسفر عن اثنين من النداءات العاجلة في عام 2010. وليس من الممكن تجاهل خطورة محنة النساء 

واألطفال، ولذلك من المطلوب توفير التمويل الفوري والكامل. 

وخطط العمل اإلنساني في غواتيماال في عام 2011  يمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 

على الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011، وعلى الموقع اإللكتروني للمكتب القطري لغواتيماال 

.www.unicef.org/guatemala

 ،  2010 سبتمبر/أيلول  الى  مايو/أيار  من  غواتيماال  في  الكوارث  عن  الناجمة  االحتياجات  وتقدير  القطاعية  والخسائر  األضرار  تقييم  غواتيماال،  جمهورية  1.  حكومة 
مدينة غواتيماال، 2010، ص 21، 27.

البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  اللجنة  الزراعة،  على  المناخي  التغير  آثار  غواتيماال:  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  2.  اللجنة 
الكاريبي، المكسيك، يونيو/حزيران 2010 ، ص 1.
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إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في أعقاب الكارثة مباشرة، ناشدت اليونيسف 

تقديم بمبلغ 222757000 دوالر أمريكي، 

مضيفة 127243000 دوالر أمريكي من 

االحتياجات من خالل تقرير العمل اإلنساني في 

إطار زمني مدته سنتين. واعتباراً من أكتوبر/

تشرين األول، كان قد ورد إليها ما مجموعه 

تقرير  من طلب  أمريكياً  66992052 دوالراً 

العمل اإلنساني. وبفضل التمويل السخي 

من المانحين، تمكنت اليونيسف والشركاء 

من توصيل التحصينات إلى أكثر من 1.9 

مليون طفل وحصل ما يقرب من 1.8 مليون 

شخص على الخدمات الصحية األساسية 

من خالل توزيع 177 من مجموعات حاالت 

الطوارئ على مرافق الرعاية الصحية. كما 

تلقى أكثر من 11250 طفل يعانون من سوء 

التغذية الحاد الشديد العالج المنقذ للحياة 

من خالل برامج التغذية العالجية من خالل 

العيادات الخارجية والبالغ عددها 159  أو 

من خالل 28 من مراكز تحقيق االستقرار بعد 

وقوع الزلزال. وتم تزويد أكثر من 678000 

شخص بمياه الشرب المأمونة عن طريق 

نقلها بالشاحنات في مرحلة االنتعاش 

المبكرة، وتركيب 8900 من المراحيض 

لخدمة أكثر من 1.1 مليون شخص من خالل 

المرافق الصحية في حاالت الطوارئ. وكذلك 

تم تسجيل أكثر من 4000 من األطفال 

المنفصلين عن ذويهم، وتم جمع شملهم 

أكثر من 1000 طفل مع أسرهم، وتسكين 

الباقين في أماكن رعاية مؤقتة آمنة.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

حددت حاالت الطوارئ الكارثية وضع النساء واألطفال في هايتي في عام 2010 مما زاد التحديات الضخمة التي يواجهها السكان. فقد أدى الزلزال 

الذي وقع يوم 12 يناير/كانون الثاني إلى مقتل أكثر من 220000 شخص وتشريد نحو 2.3 مليون نسمة. وما يزال ما يقدر بحوالي مليون 

شخص، بما في ذلك 400000 طفل يعيشون في مستوطنات مؤقتة مزدحمة مما يزيد من المخاطر الصحية واألمنية. كما تسببت الفيضانات 

الناجمة عن إعصار توماس في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني في حدوث المزيد من الوفيات والنزوح المؤقت وتفاقم انعدام األمن الغذائي. وبحلول 

15 ديسمبر/كانون األول، كان وباء الكوليرا قد أصاب أكثر من 117580 شخصاً وتسبب في وفاة 2481 شخصاً، من بينهم 169 طفالً دون 

الخامسة من العمر. وقد كان تأثير هذه األزمات شديداً بشكل خاص بسبب قابلية األطفال للتضرر، وأدت حاالت الطوارئ الكبرى إلى تفاقم انعدام 

األمن الغذائي كما أدت الحالة المتدهورة لمرافق المياه والصرف الصحي إلى رتفاع مخاطر حماية األطفال وإلى إضعاف النظام المدرسي وإلى 

حدوث اضطرابات في القطاع الصحي الضعيف أصالً. وعندما ظهرت الكوليرا في منطقة أرتيبونيت الريفية، انتشرت بسرعة كبيرة هناك وعلى 

مستوى البالد ككل، مما يؤكد على أن التفاوتات الصارخة في الحصول على الخدمات االجتماعية في جميع أنحاء البالد تمثل تهديداً حقيقياً 

وملحاً للصحة واالستقرار في البالد وكذلك الحرمان من حقوق الطفل األساسية. وقد أدت المهمة اإلنسانية إلى تقديم الخدمات المنقذة للحياة 

والتدخالت المصممة لتلبية االحتياجات األساسية لألطفال المتضررين من الزالزل والكوليرا بسرعة – ولكن التحدي هو ضمان أن هذه الخدمات 

ال مركزية وأنها راسخة في هياكل مجتمعية مستدامة. 

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

ستقوم اليونيسف بقيادة مجموعات التعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية في هايتي خالل عام 2011، وسوف تواصل 

العمل مع حكومة هايتي ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية.

سوف يحصل 2.5 مليون شخص على األقل من المعرضين للعدوى بالكوليرا على المياه الصالحة للشرب نتيجة لتحسين المراقبة والعالج.   •
وسيتم توصيل رسائل حول الصحة والنظافة بهدف منع انتشار الكوليرا إلى أكثر من 9 ماليين شخص.

وسوف يحصل 3 ماليين شخص على الخدمات الصحية الوقائية والعالجية، مع توزيع االمدادات الحيوية ودعم تكاليف المرافق بما في ذلك   •
مراكز عالج الكوليرا ونقاط توزيع أمالح اإلماهة الفموية. وستساعد اليونيسف الممرضات والعاملين الصحيين المساعدين والعاملين في 

مجال صحة المجتمع على تحسين قدراتهم على التعرف على حاالت الكوليرا ومعالجتها.

وسيتم عالج 10000 طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و59 شهراً يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد )30 في المائة من إجمالي المحتاجين(   •
من خالل تقديم الرعاية المناسبة وعالية الجودة. وسيتم رفع مستوى وعي  خمسين ألف امرأة حامل – 17 في المائة من إجمالي عدد النساء 

الحوامل في هايتي – حول تغذية الرضع والتغذية العامة والوقاية من الكوليرا.

كما سيستفيد حوالي 90000 طفل من بناء 100 مدرسة إضافية شبه دائمة في المناطق المتضررة من الزلزال أو المناطق المهمشة.  •

وكذلك سيستفيد أكثر من 500000 من األطفال المتضررين من الزلزال وغيرهم من المعرضين للمخاطر الشديدة و20000 من النساء   •
والرعاية  المناعة  الوقاية من فيروس نقص  ذلك  بما في  والخدمات األساسية،  الحماية  العنف من خدمات  أو من ضحايا  المعرضات للخطر 

والدعم والعالج.

متطلبات التمويل لعام 2011

في عام 2011، تطلب اليونيسف مبلغ 156967000 دوالر أمريكي لعملها اإلنساني في هايتي. ويتجاوز هذا الطلب متطلبات عملية النداء 

المزيد من  والكافي لتجنب حدوث  الفوري  التمويل  توفير  الالزم  الموسعة للكوليرا. ومن  باالستجابة  المتعلقة  االلتزامات  الموحد ألنه يتضمن 

التدهور في الوضع اإلنساني في هايتي، ولدعم القدرة على الصمود التي أظهرها بالفعل األطفال والنساء في البالد.

وتفاصيل خطط العمل اإلنساني في هايتي في عام  ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 

2011 على الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011، وعلى الموقع اإللكتروني للمكتب القطري 
www.unicef.org/haiti )باللغة الفرنسية(.

هايتي
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االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 156,967,000
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تقرير العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 2011

 غرب ووسط أفريقيا



إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010

أشارت تقديرات اليونيسف إلى أنها كانت 
بحاجة إلى 40025300 دوالر أمريكي 

لتمويل عملها اإلنساني في إقليم غرب ووسط 
أفريقيا في عام 2010. واعتباراً من أكتوبر/

تشرين األول 2010، كان قد ورد إليها ما 
مجموعه 4911757 دوالر أمريكي، وهو ما 
يمثل 12 في المائة من المبلغ المستهدف. 
ومع ذلك، وضعت اليونيسف مراكز لإلمدادات 

اإلقليمية في دواال وأكرا لضمان التوصيل 
السريع لألغذية العالجية الجاهزة لالستخدام 

للتصدي ألزمة التغذية في الساحل. وقد 
تم جمع أكثر من مليون دوالر أمريكي من 

خالل عملية النداءات الموحدة وذلك من أجل 
تطعيم 1178000 شخص ضد التهاب 

السحايا ولزيادة مخزونات اللقاحات في تشاد 
وبوركينا فاسو. وقد تم استخدام أموال الطوارئ 
اإلقليمية للمرحلة األولى من التدخالت الخاصة 

بالفيضانات في بوركينا فاسو وبنين وللتأهب 
استعداداً لالنتخابات في غينيا وجمهورية 

افريقيا الوسطى. وقد قدمت الفرق اإلقليمية 
التدريب على تقليل تعطل المدارس في حاالت 

الطوارئ للشركاء الحكوميين وللشركاء من 
المنظمات غير الحكومية ولموظفي المكاتب 

القطرية )في بنين وغامبيا وغانا وموريتانيا 
والسنغال وسيراليون وتوغو( وعلى حماية 

األطفال الذين انفصلوا عن أسرهم في حاالت 
النزوح لقوات الشرطة والشركاء الحكوميين 

وغانا والسنغال  ديفوار  وكوت  تشاد  )في 
وسيراليون وتوغو(.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

تتميز الحياة في إقليم غرب ووسط أفريقيا بالفقر المزمن وانعدام األمن الغذائي المتكرر والوجبات 

الغذائية الضعيفة والتي خلفت جيالً من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية. فحاالت الجفاف 

المتكررة والضغط الشديد على الموارد الطبيعية المحدودة والممارسات الزراعية التي عفا عليها 

الزمن تعيق اإلنتاج الغذائي في منطقة الساحل. وفي عام 2010، واجه نحو 10 مليون شخص 

التغذية  سوء  من  العالج  الخامسة  دون  طفل   859000 احتاج  حين  في  خطيرة،  غذائية  أزمة 

تضاعف هذه  في  اإلنسان  صنع  من  التي  واألخطار  الطبيعية  األخطار  وتتسبب  الحاد الشديد1. 

االحتياجات وقد تسببت في تضرر البنية التحتية والحصول على الخدمات األساسية، مما يسرع من 

انتشار األوبئة، ففي خالل عام 2010، ظهرت حاالت من أوبئة الكوليرا والتهاب السحايا والحصبة 

وشلل األطفال في ما ال يقل عن 20 بلداً في المنطقة. وتعتبر معدالت وفيات بين الرضع واألطفال 

دون الخامسة في غرب ووسط أفريقيا األعلى في العالم2، وأتى أكثر من اثني عشر بلداً في اإلقليم 

في أدنى المراتب على مؤشر التنمية البشرية3.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

سوف يواصل المكتب اإلقليمي لليونيسف في غرب ووسط أفريقيا تقديم الدعم التقني والتنسيق ودعم التخطيط لمساعدة المكاتب القطرية 
على مساعدة الماليين من المعرضين للمخاطر في كافة أنحاء اإلقليم. وسيقوم المكتب اإلقليمي أيضا بتوزيع األموال على مجموعات العمل 
منسقة  استجابة  ذلك،  من  الرغم  على  تتطلب،  والتي  أصغر  نطاق  على  الحالية  الطوارئ  حاالت  مع  للتعامل  البلدان  من  العديد  في  القطرية 

وموارد كافية.

•لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث، سيتم إنشاء صندوق للطوارئ اإلقليمية ليستخدم في زيادة القدرة على التدخل السريع والمحافظة على  •
مراكز اإلمدادات اإلقليمية في دواال في الكاميرون، ومستودع األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية في أكرا.

•وسيقوم المكتب اإلقليمي بمراقبة حالة التغذية عن طريق تقديم المساعدات بالمناهج أو التدريب أو التحليل لدراسة استقصائية واحدة على  •
األقل عن التغذية، وذلك باستخدام وسائل محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة بإطار زمني، في كل بلد.

ولضمان توافر مخزون  • كما أن الدعم الفني سيعزز مساعدة الحكومات في محاولة السيطرة على تفشي الكوليرا والتهاب السحايا والحصبة. •
جاهز من اللقاحات، ستقوم اليونيسف بوضع خريطة للمناطق المعرضة لمخاطر عالية النتشار الكوليرا، مع التركيز على المنطقة الوسطى 

الساحلية )بنين وغينيا وغينيا بيساو وتوغو(. ونيجيريا( والمنطقة  والنيجر  وتشاد  )الكاميرون 

وسيقوم الفريق اإلقليمي بتعزيز التأهب على المستويات الوطنية  • وستقوم اليونيسف بتطويراستراتيجيات معالجة المياه وتخزينها منزلياً. •
والمحلية من خالل تشجيع النظافة الصحية، بما في ذلك الممارسات الصحيحة لغسل اليدين واستراتيجيات معالجة المياه في المناطق 

المعرضة لمخاطر عالية النتشار الكوليرا.

•وتحسباً لألزمة االنسانية المحتملة التي قد تنتج عن االستفتاء في جنوب السودان، ستقوم المكاتب القطرية في جمهورية أفريقيا الوسطى  •
الالجئين.  لشؤون  العليا  المفوضية  أرقام  إلى  استناداً  األخطار  المتعددة  التأهب  خطط  بتحديث  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  وتشاد 
ويسعى المكتب اإلقليمي للحصول على التمويل لتوفير المستلزمات الطارئة مسبقاً، واستخدام الموارد الزائدة في المرحلة المبكرة من أي 

استجابة لحاالت الطوارئ المحتملة.

االستجابة  تنسيق  أثناء  القطرية  المكاتب  لدعم  الموارد  األموال وحشد  بتوزيع  أفريقيا  لغرب ووسط  اإلقليمي  المكتب  يقوم  •وكذلك سوف  •
لحاالت الطوارئ، مع التركيز على حاالت الطوارئ السريعة الحدوث، وال سيما في البلدان التي ال تتوافر لديها الموارد من خالل نداء منفصل 

للعمل اإلنساني من أجل األطفال.

إقليم غرب ووسط أفريقيا
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االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 18,044,000

متطلبات التمويل لعام 20114

والتخطيط  والتنسيق  التقني  الدعم  لتقديم  أمريكي  دوالر   18044000 أفريقيا  ووسط  غرب  في  لليونيسف  اإلقليمي  المكتب  يطلب 
يتم  ال  التي  البلدان  لدعم  أمريكي  9751000 دوالر  يشمل  المنطقة. وهذا  في  اإلنسانية  اليونيسف  استجابة  لتعزيز  األخرى  والمساعدات 

عرضها بشكل منفصل في تقرير العمل اإلنساني من أجل األطفال.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في إقليم غرب ووسط أفريقيا 
في عام 2011 على الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011، أو على الموقع االلكترونى للمكتب 

.www.unicef.org/wcaro اإلقليمي

شبكة اإلغاثة، ‘الساحل: لقطة على أزمة الغذاء’، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، جنيف، 19 أبريل/نيسان 2010، ص 1.  .1

2010’ – تقديرات وضعت لحسابات وكالة االمم المتحدة المشتركة بشأن تقدير وفيات  ‘المستويات واالتجاهات في وفيات األطفال: تقرير عام  2.  اليونيسف، وآخرون، 
األطفال، اليونيسف، نيويورك، 2010، ص. 16.

 ،>http://hdr.undp.org/en/statistics< ،2010 ،3.  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ›مؤشرات التنمية البشرية الدولية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نيويورك
بالرجوع إليها في 2 ديسمبر/كانون األول  2010.

14 يناير/ ومالي( في  وغينيا  وغانا  فاسو  )بوركينا  المجاورة  والبلدان  ديفوار  وكوت  ليبيريا  في  الطوارئ  لحاالت  سنوية  النصف  اإلنساني  العمل  خطط  إطالق  4.  تم 
كانون الثاني 2011 استجابة للعواقب اإلنسانية لألزمة السياسية في كوت ديفوار. وقد طلبت اليونيسف 5715593 دوالر أمريكي و5696627 دوالر أمريكي من 
خالل خطط العمل اإلنساني النصف سنوية لحاالت الطوارئ، باإلضافة إلى متطلبات خطط العمل اإلنساني من أجل األطفال في هذه البلدان. ومن المرجح أن يعاد النظر 

في االحتياجات اإلنسانية عند تنفيذ التقييمات بين الوكاالت وتبعاً للتغيرات التي تطرأ على الوضع المتوتر

West and Central Africa
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 1,300,000
الصحة   

التغذية      2,950,000
والصرف  5,725,000 المياه 

الصحية     والنظافة  الصحي 

 1,355,000 
الطفل حماية 

التعليم    2,689,000

 800,000 
المناعة  نقص  مرض 
واإليدز  البشرية 

لحاالت  3,225,000 التأهب 
لالستجابة  والتخطيط  الطوارئ 
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Burkina Faso

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 11,480,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

بحلول أواخر عام 2010، كانت اليونيسف 

قد ساعدت في تحقيق انجازات كبيرة في 

مجاالت الحالة الغذائية وتوافر الخدمات 

الصحية والصرف الصحي والنظافة للسكان 

الضعفاء، فضالً عن إجراء تحسينات في 

مجاالت التعليم والرعاية االجتماعية 

لألطفال. وتم عالج حوالي 21600  

طفل من سوء التغذية الحاد الشديد في 

النصف األول من عام 2010، بالمقارنة مع 

2009 ككل. ونجحت  عام  26000 في 

حملة التطعيم في تحصين 678000 

شخص من المعرضين لخطر اإلصابة 

بالتهاب السحايا. كما أن بناء ست نقاط 

جديدة للمياه وّفر مياه الشرب لحوالي 

وكذلك  النازحين،  من  1800 شخص 

استفادت 1000 أسرة من خدمات الصرف 

الصحي المحسنة ومن خدمات تعزيز 

سلوكيات النظافة الصحية. ووصلت اإلغاثة 

والمساعدات التعليمية إلى ما يقرب من 

15000 طفل. وكذلك أسست اليونيسف 

خدمات الدعم النفسي واالجتماعي واألماكن 

المالئمة لألطفال والتي وصلت إلى 3800 

من األطفال واليافعين والنساء المعرضين 

للخطر والمتضررين. وهذه مجرد أمثلة قليلة 

للنتائج التي تحققت خالل عام 2010.

بوركينا فاسو
األزمات التي تواجه األطفال والنساء

الفيضانات غير  أدت  الفتاكة مؤخراً. فقد  واألوبئة  الكارثية  للفيضانات  بوركينا فاسو من صعوبة االستجابة  الموارد في  وندرة  الدائم  الفقر  زاد 

المسبوقة في واغادوغو في سبتمبر/أيلول 2009 وما لحقها من سيول وفيضانات في العديد من أنحاء البالد من شهر يوليو/ تموز إلى سبتمبر/

أيلول 2010 إلى تضرر مئات اآلالف من األشخاص. فقد زادت الفيضانات بشكل كبير من أخطار األمراض وسوء التغذية. وأدى تفشي مرض التهاب 

السحايا إلى ظهور 5980 حالة في النصف األول من عام 2010، وكان 40 في المائة من المصابين من األطفال دون الخامسة من العمر1. 

المائة  في   11.3 إلى   22003 21.2 في المائة في عام  وعلى الرغم من انخفاض معدل انتشار سوء التغذية الحاد في بوركينا فاسو من 

في عام 2009 ، فإن البلد ما زال يعتبر على مستوى حاالت الطوارئ من حيث سوء التغذية.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

ستقوم اليونيسف، بالتعاون مع عدد من الشركاء بما في ذلك حكومة بوركينا فاسو والمنظمات غير الحكومية، بالتركيز على مساعدة الفئات 

األكثر ضعفاً في المناطق النائية والريفية التي تضررت بشدة من الجفاف والفيضانات واألمراض. وتتوقع اليونيسف أن تصل إلى نحو 150000 

شخص يعيشون في ظروف مماثلة لحاالت الطوارئ في عام 2011، بما في ذلك 80000 طفل.

غالبا ما يجد المرض فرصة لالنتشار حيث تضرب الكوارث الطبيعية. وسوف يساهم تقديم لقاح التهاب السحايا من النوع ألف في ديسمبر/  •
كانون األول 2010 في الحد من عدد حاالت التهاب السحايا على المستوى الوطني في عام 2011.

85000 شخص على األقل من  المياه الصالحة للشرب هو أمر أساسي للبقاء بصحة جيدة. وسوف يحصل  توافر كميات كافية من  إن   •
المتضررين من الفيضانات، من بينهم 18000 طفل على مياه الشرب الكافية؛ كما سيحصل 80 في المائة من السكان النازحين على 

مرافق الصرف الصحي المالئمة.

الجيد في  التعليم  مرافق  إلى  الوصول  من  و15 عاماً  3 أعوام  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  والفتيات  الفتيان  49200 من  أكثر  وسيتمكن   •
المناطق المتضررة من الفيضانات في منطقة الوسط الشمالي ومنطقة الشرق ومنطقة الهضبة الوسطى ومنطقة الساحل.

وسيتم تعزيز حماية األطفال والنساء في عام 2011 من خالل نشر بيانات حول األخطار التي تهدد رفاههم ومساعدة المنظمات األخرى التي   •
تدخل أهداف الحماية في عملها.

وستقوم اليونيسف بالمساعدة على تحسين اإلدارة المجتمعية لحاالت األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، إلنقاذ حياة   •
45000 طفل

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف11480000 دوالر أمريكي للعمل اإلنساني في بوركينا فاسو في عام 2011  لالستجابة للعدد الكبير من األطفال والنساء 

المتضررين من الكوارث وانعدام األمن الغذائي.

في  فاسو  بوركينا  في  اإلنساني  العمل  وخطط   2010 عام  إنجازات  عن  المعلومات  من  مزيد  على  االطالع  ويمكن 

عام 2011 على الموقع اإللكتروني www.unicef.org/arabic/hac2011، أو على الموقع االلكترونى للمكتب 

.www.unicef.org/bfa/english القطري لبوركينا فاسو

.3 ص   ،2010 يوليو/تموز  فاسو،  بوركينا  واغادوغو،  الصحة،  وزارة  الوبائي’،  المسح  ‘تقرير  األمراض،  مكافحة  إدارة  األوبئة،  إلدارة  الوطنية  1.  اللجنة 

العالمية. الصحة  بمنظمة  الخاصة  الطفل  نمو  لمعايير  وفقاً   ،2003 لعام  والصحي  الديموغرافي  المسح  أساس  على  المعدلة  اليونيسف  2.   حسابات 

 .32 ص   ،2009 فاسو،  بوركينا  واغادوغو،  الصحة،  وزارة  الوطني’،  الغذائي  ‘المسح  التغذية،  3.  إدارة 
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1,300,000 الصحة   

التغذية     1,315,000 المياه 6,025,000 
الصحي  والصرف 

الصحية     والنظافة 

 450,000 
الطفل حماية 

التعليم    2,390,000
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Cameroon

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 3,350,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

تمكنت اليونيسف من تلبية االحتياجات 

اإلنسانية العاجلة لالجئين والمجتمعات 

المضيفة في عام 2010. وحصل أكثر من 

التغذية  سوء  من  يعانون  17000 طفل 

الحاد الشديد من الالجئين والمجتمعات 

المضيفة في األقاليم المتضررة من حاالت 

الطوارئ )اداماوا والشرق وأقصى الشمال 

والشمال( على العالج المنقذ للحياة بين 

يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2010. 

ومن بين هؤالء األطفال، تلقى أكثر من 

تتراوح  الذين  األطفال  من  المائة  95 في 

أعمارهم  بين 6 أشهر و59 شهراً 

جرعة من فيتامين أ وتلقى 95 في المائة 

من األطفال الذين تتراوح أعمارهم  بين 

من  التخلص  أقراص  و59 شهراً  12 شهراً 

الديدان. وكذلك استفادت حوالي 1000 

أسرة في القرى من بناء مراحيض جديدة. 

وحصلت ثمانية وثالثون مدرسة يتم قيد 

األطفال الالجئين بها على مواد التدريس 

والتعلم لنحو 5700 طفل، من بينهم 

الالجئين. 2500 من 

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

 – لهم  المتاحة  المحدودة  األساسية  الخدمات  لتقاسم  يكافحون  الكاميرون  من  والشمالية  الشرقية  األقاليم  في  يعيشون  الذين  األشخاص 

المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والتعليم – وال سيما مع استمرار تواجد جماعات مختلفة من الالجئين الفارين من جمهورية أفريقيا 

اإلقليم الشمالي.  يزالون موجودين في مخيم لونغي في  2008 ال  3500 الجئ فروا من تشاد في عام  الوقت نفسه، هناك  الوسطى. وفي 

وتجتمع حاالت الطوارئ الحادة هذه مع التوتر. ففي عام 2010، تضررت األقاليم الشمالية من الفيضانات ووباء الكوليرا، وزادت خطورة وضع العديد 

من النساء واألطفال. وفي إقليم اداماوا واألقاليم الشرقية، يبلغ معدل سوء التغذية الحاد حوالي 8.5 في المائة، وهو معدل قريب من المستويات 

التغذية تجعل السكان أكثر عرضة لألمراض كما تحّد من جاهزيتهم لمواجهة  العالية من سوء  المستويات  الطوارئ. وهذه  الدنيا في حاالت 

الكوارث الطبيعية، كما أنها تعكس الطبيعة طويلة األجل لحالة التوتر السائدة في هذه المناطق.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

والمجتمعات  الحكومية  غير  والمنظمات  األخرى  المتحدة  األمم  ووكاالت  الكاميرون  مع حكومة  العمل  اليونيسف  2011، ستواصل  عام  في 

المحلية لمساعدة مليون امرأة وطفل.

اإلدارة  برنامج  في  الشديد  الحاد  التغذية  سوء  من  يعانون  2500 طفل  إدخال  سيتم  التغذية،  سوء  من  المتزايدة  للمستويات  استجابة   •
المجتمعية لسوء التغذية الحاد. وسوف يتم توسيع نطاق تطبيق عبوة التغذية األساسية التابعة لبرنامج االتصاالت من أجل التنمية في 

مناطق الطوارئ حيث يعيش مليون طفل دون الخامسة من العمر و1.3 مليون امرأة في سن اإلنجاب.

وللمساعدة في تنفيذ اإلدارة المجتمعية لحاالت سوء التغذية الحاد، سيتم تزويد حوالي300 مرفق صحي في أقاليم اداماوا والشرق وأقصى   •
وباألغذية  الطوارئ  حاالت  في  الطبية  وبالمستلزمات  والتحصين،  الديدان  لمعالجة  الالزمة  واإلمدادات  األساسية  باألدوية  والشمال  الشمال 

العالجية الجاهزة لالستخدام وفيتامين أ.

و2 في المائة من المواطنين، من  6 في المائة من السكان في المناطق األكثر حرماناً  300 من المجتمعات المحلية، تمثل  وسيستفيد   •
أنشطة الصرف الصحي الشاملة التي يقودها المجتمع – مما يحسن فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي بنسبة 30 في المائة في 

تلك المجتمعات و1 في المائة في جميع أنحاء الكاميرون.

وحتى يتمكن األطفال الصغار الالجئون من دخول المدارس والبقاء فيها، سيتم تعزيز برنامج التعلم السريع والبرامج األخرى التي تهدف للرجوع   •
إلى المدارس في 17 مدرسة ابتدائية تقع في إقليم اداماوا واإلقليم الشرقي حيث تعيش أعداد كبيرة من الالجئين.

500000 من الشباب واليافعين على فرص أفضل للحصول على المشورة والفحص الطوعي لفيروس نقص  وكذلك سيحصل أكثر من   •
المناعة البشرية.

متطلبات التمويل لعام 2011

والمياه  الصحية  الخدمات  وتوفير  التغذية  مجاالت  في  مكاسب  تحقيق  خالل  من  الكاميرون  في  واألطفال  النساء  رفاه  في  االستقرار  لتحقيق 

الصالحة للشرب وفرص التعليم، تطلب اليونيسف مبلغ 3.35 مليون دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة المخطط لها.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في الكاميرون لعام 2011 على 

 .www.unicef.org/arabic/hac2011 الموقع اإللكتروني

الكاميرون

600,000 الصحة   

التغذية     والصرف 1,000,000  600,000 المياه 
الصحية     والنظافة  الصحي 

 100,000 
الطفل حماية 

التعليم    900,000

 150,000 
المناعة  نقص  مرض 
واإليدز  البشرية 
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Central 
African Republic

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

تكافح جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل توفير االحتياجات األساسية لشعبها، وتحاول في الوقت ذاته التغلب على الصراع السياسي الداخلي 

30 في  الماضية. ويستطيع  السنوات  إليها في  اللجوء  يطلبون  الذين  المجاورة  البلدان  الالجئين من  آالف  2003 وقبول  عام  المستمر منذ 

المائة فقط من سكان أفريقيا الوسطى الحصول على المياه النظيفة، بينما تبلغ نسبة الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي أقل من 

وأن يضطروا لالنضمام  الجنسي  للعنف  يتعرض األطفال  أن  واألمراض. ويمكن  التغذية  بالنسبة النتشار سوء  اتجاهات مقلقة  ذلك1 – وهناك 

إلى الجماعات المسلحة. وغالباً ما تكون المساعدات، مثل التحصينات األساسية والتوعية بمرض اإليدز، مؤقتة، نظراً للبيئة المتوترة التي يعيش 

فيها معظم النساء واألطفال في البالد.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

تقود اليونيسف مجموعة التعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة وتشارك في قيادة مجموعات التغذية واإليواء والعناصر غير الغذائية 

واألمن  اللوجستي  والدعم  والحماية  الصحة  أيضاً مشاركة فعالة في مجموعات  اليونيسف  الوسطى. وتشارك  أفريقيا  في جمهورية 

الغذائي. وفي عام 2011، ستواصل اليونيسف العمل مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات 

المحلية والدولية غير الحكومية والمجتمعات المحلية لتلبية احتياجات مئات اآلالف من األطفال والبالغين.

ستقوم اليونيسف بتطوير شبكات الحماية المجتمعية لمنع تجنيد حوالي 30000 طفل معرضين لخطر التجنيد في الجماعات المسلحة   •
أو القوات الحكومية.

وسيحصل 175000 شخص تقريباً )من بينهم 71000 طفل و9000 من المرضى في المستشفيات( على المياه الصالحة للشرب بعد   •
بناء 50 نقطة مياه جديدة وتأهيل 300 نقطة قائمة بالفعل.

وسيحصل أكثر من 170000 طفل في سن الدراسة على فرصة دخول مدارس آمنة بعد أن تم إعادة تأهيل أو إنشاء 129 من أماكن التعليم   •
وإعادة التأهيل المؤقتة و65 فصالً دراسياً في المناطق النائية والمتضررة من األزمات.

وسوف تحصل 204000 امرأة و650000 طفل على العالج أو الدعم لمنع اإلصابة بسوء التغذية عندما يتم توفير اإلمدادات إلى 55 من   •
مركزاً عالجياً، بما في ذلك 17 عيادة خارجية ومركزاً للتغذية العالجية تم إنشاؤها مؤخراً في محافظات بامنغي بانغوران وهوت مبومو ونانا  

مامبيري وفاكاغا.

كما سيتمكن نحو 900000 شخص )من بينهم 165000 طفل( من تجنب األمراض القاتلة بفضل تعزيز برامج التحصين.  •

وكذلك سيتلقى نحو 7000 شاب وشابة في سن اإلنجاب و1000 امرأة التوعية الخاصة بالوقاية والرعاية من فيروس نقص المناعة البشرية   •
واإليدز.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 11663000 دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة التي تخطط لها. وقد ضمت اليونيسف طلبها مع عملية النداءات الموحدة 

لألمم المتحدة لعام 2011. وتناضل النساء واألطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل العيش في ظل اإلمكانيات الضئيلة للبنية التحتية 

االجتماعية الضعيفة، فضالً عن آثار األزمات في البلدان المجاورة، مما يتطلب مساعدات عاجلة يمكن أن يوفرها هذا التمويل. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى 

.www.unicef.org/arabic/hac2011 في عام 2011 على الموقع اإللكتروني

 ،2009 األول  8 أكتوبر/تشرين  الوسطى،  أفريقيا  الوسطى، جمهورية  أفريقيا  في جمهورية  الصحي  والصرف  المياه  حول  المستديرة  الدائرة  الختامي الجتماع  1.  البيان 
ص. 3.

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 15187221 

دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني في 

جمهورية أفريقيا الوسطى. واعتباراً من 

أكتوبر/تشرين األول 2010، كان قد ورد إليها 

ما مجموعه 5652257 دوالر أمريكي، 

أو 37 في المائة من المبلغ المطلوب 

لعام 2010. ومن بين النتائج الرئيسية 

التي تم تحقيقها، حماية 750000 

طفل من األمراض عن طريق إعطاء اللقاحات 

الروتينية، ومن خالل المرحلة األولى لحملة 

التحصين ضد الحمى الصفراء. كما ساعدت 

اليونيسف على تيسير تسريح 108 طفل 

من الجماعات المسلحة، وكذلك التحق 

أكثر من 172000 من األطفال الصغار 

بالتعليم في مرحلة الحضانة.

جمهورية أفريقيا الوسطى

 www.unicef.org/arabic/hac2011  |  2011 تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام  64  

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 11,763,000

التغذية   2,644,000

4,000,000 الصحة  

744,000 المياه والصرف 
الصحية  والنظافة  الصحي 

الطفل حماية   2,450,000
 307,000 

لتعليم  ا

المناعة نقص   800,000 مرض 
واإليدز  البشرية 

المجموعات  تنسيق   818,000
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إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف إلى 

أنها كانت بحاجة إلى 51237840 دوالراً 

أمريكياً لتمويل عملها اإلنساني في تشاد. واعتباراً 

من أكتوبر/تشرين األول 2010، كان قد ورد إليها 

ما مجموعه 18801849 دوالراً أمريكياً، وهو 

ما يمثل 37 في المائة من المبلغ المطلوب. 

وبهذا المستوى من التمويل، تمكنت اليونيسف 

من تحسين حياة األطفال الذين يواجهون 

المخاطر الصحية والغذائية بسبب النزوح ونقص 

الغذاء المزمن. ودعمت اليونيسف زيادة نسبة 

التغطية بالتحصين من 23 في المائة إلى 95 

في المائة لألطفال دون سنة واحدة من العمر 

في مخيمات الالجئين ومواقع النازحين داخلياً 

والقرى في المجتمعات المضيفة. وارتفع عدد 

األطفال المستفيدين من التغذية العالجية من 

46000 في  2009 إلى  عام  12000 في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2010، مما قلل بالتالي من 

المعدالت المرتفعة للوفيات واالعتالل المتصلة 

بسوء التغذية والتي تتميز بها المنطقة. وخالل 

موسم األمطار لعام 2010، أحدثت األمطار 

الغزيرة فيضانات في المناطق التي تتضرر منها 

عادة، وفي المناطق الغربية والجنوبية من البالد، 

كما أدى ارتفاع نهري شاري ولوغون اللذين يتقاطعان 

في هذه المناطق إلى إحداث مخاطر إضافية. 

وساعدت الفيضانات واسعة النطاق في تفشي 

وباء الكوليرا في العديد من المناطق. وقد قامت 

اليونيسف بتقديم المساعدة الفنية وتوفير 

المعدات الطبية واالدوية لحكومة تشاد مما خفض 

من معدالت الوفيات من الكوليرا من 19 في المائة 

إلى 3 في المائة في أقاليم غويرا وكانيم والك ومايو 

كيبي شرق ومايو كيبي غرب ونجامينا.

Chad

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

األمن  وانعدام  التغذية  فإن سوء  للكثيرين منهم،  تشاد. وبالنسبة  في  الغذائية  المساعدات  إلى  بحاجة  مليوني شخص  بنحو  يقدر  ما  هناك 

الجفاف  بسبب  متوقفاً  الساحل  أنحاء منطقة  األغذية في جميع  إنتاج  يزال  ال  ‘الطبيعية’، حيث  الحياة  يعتبران من سمات  المزمن  الغذائي 

الشديد والضغط على الموارد الشحيحة وتزايد التصحر. وقد تضاعفت هذه المشقة من جراء الصراع المدني في البلدان المجاورة مما نجم 

نفس  تسبب  عنه نزوح أكثر من 300000 شخص من إقليم دارفور في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى لطلب اللجوء في تشاد1. وقد 

أولئك  أو  النازحون  ويعتبر  لدارفور2.  المتاخمة  الحدودية  المناطق  من  التشاديين  السكان  من   170000 بنحو  يقدر  ما  نزوح  في  النزاع 

فرص  كفاية  عدم  والحصبة. وتؤدي  والكوليرا  السحايا  التهاب  مثل  واألوبئة  الصحية  للمخاطر  عرضة  الالجئين  مخيمات  في  يعيشون  الذين 

إلى  الروتيني  بالتحصين  التغطية  مستويات  وانخفاض  الصحي  الصرف  ومرافق  النقية  والمياه  األساسية  الصحية  الرعاية  على  الحصول 

مشكلة  يمثل  المسلحة  الجماعات  في  األطفال  تجنيد  يزال  ال  تشاد،  شرق  وفي  تشاد.  في  السكان  جميع  بين  الصحية  المخاطر  زيادة 

نوفمبر/تشرين  في  وتشاد  الوسطى  أفريقيا  المتحدة في جمهورية  األمم  بعثة  رحيل  والنساء مع  األطفال  رفاه  القلق على  تزايد  خطيرة. وقد 

الثاني 2010.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

تقوم اليونيسف تشاد بقيادة تنسيق المجموعات في مجاالت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتغذية، والتعليم. وفي عام 2011، 

ستواصل اليونيسف العمل مع حكومة تشاد ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المضيفة لتلبية احتياجات 

و735000 فتى. و765000 فتاة  300000 امرأة  ذلك  في  بما  شخص،  2.5 مليون 

لتوفير الخدمات األساسية للرعاية الصحية للسكان األكثر ضعفاً، ستقوم اليونيسف بضمان توفير التحصينات الروتينية وحمالت التطعيم   •
التكميلية ضد شلل األطفال والحصبة والتهاب السحايا والتيتانوس، بهدف الوصول إلى جميع األطفال دون الخامسة من العمر في البالد 

والبالغ عددهم 2.6 مليون طفل.

وللحد من وفيات الرضع الناجمة عن األمراض، ستقوم اليونيسف بضمان توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين الصرف الصحي والنظافة   •
في  سيما  وال  تشاد،  أنحاء  مختلف  في  مضيفة  مجتمعات  في  يعيشون  والذين  داخلياً  والنازحين  الالجئين  505000 من  لنحو  الصحية 

حزام الساحل واألقاليم الشرقية والجنوبية.

الشرقية  األقاليم  في  االبتدائية  والمدرسة  الحضانة  مرحلة  في  561000 طفل  لحوالي  الجيد  التعليم  بتوفير  اليونيسف  ستقوم  كما   •
مخيمات  داخل  للتعلم  300 مكان  وبناء  النزوح  من  بشدة  المتضررة  المناطق  في  المعلمين  وتدريب  تعيين  خالل  من  لتشاد  والجنوبية 

الالجئين.

وكذلك ستقوم اليونيسف بتعزيز خدمات الحماية لنحو 60000 من النازحين داخلياً واألطفال الالجئين )50 في المائة منهم تقريباً من   •
240000 من الشباب )110000 فتى و130000 فتاة( على معلومات بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة  الفتيات( وسيحصل 

البشرية في المدارس ومراكز الشباب من خالل التدريب المقدم من المعلمين والمعلمين من الشباب .

متطلبات التمويل لعام 2011

متطلبات  مع  المتطلبات  هذه  2011. وتتمشى  عام  خالل  تشاد  في  اإلنسانية  ألنشطتها  أمريكي  45639000 دوالر  اليونيسف  تطلب 

اليونيسف في إطار عملية النداءات الموحدة لألمم المتحدة لعام 2011. ومن الضروري تقديم مستويات مناسبة من التمويل لتحقيق أقصى 

قدر من التقدم في الرفاه والتنمية للنساء واألطفال في تشاد.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في تشاد في عام 2011 على 

.www.unicef.org/arabic/hac2011 الموقع اإللكتروني

لشؤون  العليا  المتحدة  األمم  مفوضية  2010: تشاد’،  غام  في  للمفوضية  القطرية  العمليات  ‘2010مالمح  الالجئين،  لشؤون  السامي  المتحدة  األمم  1.  مفوض 
الالجئين، جنيف، >www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page؟page=49e45c226<، بالرجوع إلى الموقع في 14 ديسمبر/كانون األول 2010.

 .1 ص   ،2010 الثاني  نوفمبر/تشرين  نيويورك،  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب   ،”2011 لعام  الموحد  : النداء  “تشاد  المتحدة،  2.  األمم 

تشاد

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 45,639,000

التغذية   15,300,000

 3,225,000 
الصحة  

8,120,000 المياه 
والنظافة  الصحي  والصرف 

لصحية  ا

 6,010,000 
الطفل حماية 

 10,354,000 
لتعليم  ا

 430,000 
المجموعات  تنسيق 

نقص  2,200,000 مرض 
واإليدز البشرية  المناعة 



67 www.unicef.org/arabic/hac2011  |  تقرير العمل اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال لعام 2011   

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 4,830,000

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 5973032 

دوالر أمريكي لتقديم المساعدات في 

الكونغو. واعتباراً من أكتوبر/تشرين األول 

مجموعه  ما  إليها  ورد  قد  كان   ،2010

33 في  أي  أمريكي،  1995016 دوالر 

المائة من المبلغ المستهدف، ويأتي 

هذا التمويل جزئياً من جولتين من 

منح الصندوق المركزي لألمم المتحدة 

لالستجابة في حاالت الطوارئ. وباستخدام 

هذه األموال، وفرت اليونيسف األدوية 

والمعدات األساسية للوالدة اآلمنة والتدخالت 

الجراحية األساسية لنحو 2400 امرأة 

و12000 طفل من الالجئين. كما تم توفير 

العالج الناجح لسوء التغذية الحاد الشديد 

في 30 مركزاً صحياً. ومن أصل 18 بئراً من 

المخطط حفرها في بيتو ودونغو وإمبفونو، 

تم االنتهاء من 15 بئراً. كما قامت 

اليونيسف بدعم تعليم 8593 من األطفال 

الالجئين في مرحلة ما قبل المدرسة 

من خالل توفير 102 مجموعة مدرسية 

و72 مجموعة ترفيهية و60 مجموعة 

لتنمية الطفولة المبكرة. وكذلك قامت 

اليونيسف بوضع مجموعات حماية تتألف 

من مجموعات للوقاية بعد التعرض للفيروس 

نقص المناعة البشرية لمساعدة النساء 

واألطفال الناجين من العنف، ومجموعات 

جمع الشمل لتسهيل جمع شمل العائالت 

في حالة االنفصال والمواد الترفيهية 

لألطفال والنساء.
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األزمات التي تواجه األطفال والنساء

في عام 2010، فرّ أكثر من 114000 شخص من جمهورية الكونغو الديموقراطية طالبين اللجوء في الكونغو . وعلى الرغم من أن قدوم الالجئين 

أي جدول زمني لعودتهم اآلمنة في المستقبل المنظور وذلك نتيجة للصراعات السياسية  يبدو أنه قد استقر منذ مايو/أيار، فإنه ال يوجد حالياً 

وأعمال العنف الدائرة في بالدهم. ويعيش الالجئون من الكونغو، والمقدر أن 80 في المائة منهم من النساء واألطفال ، في ظروف تزيد من مخاطر 

إصابتهم بسوء التغذية واألمراض. إن الفرص المحدودة للوصول إلى مرافق المياه والنظافة والصرف الصحي بالنسبة لعدد كبير من الالجئين يفسح 

األطفال يجدون صعوبة في  أخرى: فآالف  في أضرار  أيضاً  المتكررة  الفيضانات  المياه. وقد تتسبب  المنقولة عن طريق  األمراض  المجال النتشار 

الوصول الى المدارس، وهناك حوالي 350000 شخص معرضين لخطر انتشار الكوليرا . وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010، شهدت الكونغو 

تفٍش كبير وقاتل لفيروس شلل األطفال، وكانت جميع الحاالت المبلغ عنها تقريباً في مدينة من بوانت نوار الساحلية. وبحلول أوائل ديسمبر/كانون 

األول، تم اإلبالغ عن 498 حالة إصابة و209 حالة وفاة، وخاصة بين الشباب. وتجعل القيود اللوجستية المتعلقة بالمناخ ومحدودية الوصول عن 

طريق الجو والوصول المحدود للغاية للشحنات الجوية إلى بعض المناطق تقديم اإلغاثة اإلنسانية في الكونغو في غاية الصعوبة.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

بالرغم من عدم تطبيق منهج المجموعات رسمياً في الكونغو، فإنه في إطار فريق األمم المتحدة القطري تم االتفاق على أن تقوم اليونيسف 

في قطاعات  التعليم، وتوفر دعماً كبيراً  اليونسكو بقيادة قطاع  بالتنسيق مع  والنظافة الصحية، وتقوم  المياه والصرف الصحي  بقيادة قطاع 

غير  والمنظمات  األخرى  المتحدة  األمم  ووكاالت  الكونغو  حكومة  مع  العمل  اليونيسف  ستواصل   ،2011 عام  وفي  والحماية.  التعليم 

الحكومية في تلبية احتياجات 210000 شخص، بينهم 80095 ولد و74375 بنت. 

سيستفيد نحو 69470 طفالً و45000 من النساء الحوامل أو المرضعات من التدخالت الغذائية )الوقاية والرصد والعالج لسوء التغذية(   •
الرعاية الصحية األولية من خالل توفير اللقاحات واألدوية  ومراقبة الحاالت. وباإلضافة إلى ذلك، سيكون لديهم فرص أفضل للحصول على 

األساسية ومجموعات معالجة الكوليرا واللوازم الصحية األخرى.

ال يمكن االستغناء عن المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي للصحة. وسوف تركز جهود المياه والصرف الصحي والنظافة على الالجئين   •
للحفاظ على إمدادات المياه متوفرة لديهم وتأمين توفير المياه النظيفة والصرف الصحي إلى 25000 أسرة من الالجئين الذين لم يكن 

يمكنهم الحصول عليها من قبل.

التعليم  برامج  ذلك  في  بما  الجيد،  التعليم  فرص  على  االبتدائية  والمدرسة  المدرسة  قبل  ما  مرحلة  في  85000 طفل  نحو  وسيحصل   •
63 مركزاً قائماً، وتشجيع  83 مركز تعليم مؤقت جديد، وصيانة  المالئمة للطفل في حاالت الطوارئ. كما ستساعد اليونيسف في بناء 

الممارسات الصحية األساسية من خالل تعليم األقران.

وسيتم افتتاح مركزين للرعاية النفسية واالجتماعية الفورية لألطفال والنساء الناجين من العنف واالعتداء الجنسي في إمبفونو وبيتو؛ كما   •
سيتم توفير مستلزمات الحماية والمواد الترفيهية في مديرية توجيه الشؤون االجتماعية في إمبفونو.

بالتعاون الوثيق مع الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، تدعم اليونيسف حمالت التحصين ضد شلل األطفال التي تستهدف جميع السكان   •
من خالل ضمان توافر اللقاحات، فضالً عن التعبئة االجتماعية بما في ذلك تعزيز النظافة الصحية. وستواصل اليونيسف القيام بذلك حتى 

يتم القضاء على تفشي فيروس شلل األطفال.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 4830000 دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة المخطط لها في الكونغو في عام 2011. وستساعد االستجابة السريعة من 

الجهات المانحة على تلبية االحتياجات الماسة للنساء واألطفال وتحسين رفاههم وتنميتهم.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في الكونغو في عام 2011 

.www.unicef.org/arabic/hac2011 على الموقع اإللكتروني

 1.  المفوضية العليا لألمم المتحدة لشئون الالجئين، “المفوضية تتمكن من الوصول إلى 35000 الجئ في جمهورية الكونغو”، 4 مايو/أيار 2010. راجع الموقع اإللكتروني
http://www.unhcr.org/4be00db16.html

 2.  المفوضية العليا لألمم المتحدة لشئون الالجئين، “األمم المتحدة تسعى لتمويل عشرات اآلالف من الالجئين من الكونغو”، 9 مارس/آذار 2010. راجع الموقع اإللكتروني
http://www.unhcr.org/4b9626669.html

.2007 عام  لتعداد  األولية  النتائج  من  السكان  الكوليرا. وأعداد  لمخاطر  معرضة  تعتبر  وبوينزا  بول  في  تقع  مناطق  وثالث  نوار،  وبوانت  برازافيل  أنحاء  3.  بعض 

الكونغو

Congo

التغذية   983,000

384,000 الصحة  

الصحية  والنظافة  والصرف الصحي  المياه   2,293,000

 350,000 
الطفل حماية 

التعليم   820,000
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االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 5,541,000

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

البالد منذ عام  الذي اجتاح أجزاء من  الداخلي  بالتداعيات المستمرة للصراع  التي يواجهها األطفال والنساء في كوت ديفوار  ترتبط الصعوبات 

جميع  واصلت  البالد. وقد  في  نسمة  20.6 مليون  عددهم  البالغ  للمواطنين  االجتماعي  الترابط  مزق  والذي   ،2007 عام  2002 وحتى 
القسري.  العمل  في  واالستغالل  والبغاء  الجنسي  للعنف  عرضة  واألطفال  النساء  جعل  مما  البالد،  في  المسلح  التواجد  الصراع  أطراف 

العديدة  2010 تقلبات وتوترات خطيرة. وتعتبر حوادث العنف  الثاني  الرئاسية في نوفمبر/تشرين  التالية النتخابات اإلعادة  الفترة  وقد جلبت 

التي وقعت من أعراض التدهور في المناخ السياسي في كوت ديفوار. وهناك مخاطر كبيرة لتصاعد التوتر.

وتشير التقديرات إلى أن 500000 نازح على األقل يبقون في البالد، وكثيراً ما يواجه أولئك الذين يعودون إلى ديارهم، وال سيما في غرب كوت 

فإن   ، الوطني  الفقر  خط  تحت  يعيشون  السكان  من  المائة  49 في  حوالي  أن  . وحيث  تركوها  قد  كانوا  التي  األراضي  على  صراعات  ديفوار، 

االحتياجات اإلنسانية تنبع أساساً من الفقر – وقد تفاقمت من جراء الكوارث الطبيعية المتكررة، مثل الفيضانات التي وقعت في أبيدجان في 

يونيو/حزيران 2010، والتي تضرر منها 1000 أسرة.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

اليونيسف هي حالياً الوكالة القائدة لقطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية، وتشارك في قيادة  قطاع التعليم مع منظمة إنقاذ 

الطفولة. وستقوم اليونيسف بالشراكة مع حكومة كوت ديفوار، ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية، بمساعدة 6.9 مليون 

شخص في عام 2011، بما في ذلك 4 ماليين طفل.

سيتم عالج حوالي 33 في المائة من األطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد في األجزاء الشمالية والغربية من   •
البالد )15000 طفل(، وسوف يتلقى 6.2 مليون طفل دون الخامسة الدعم بفيتامين أ، كما سيحصل  5.8 مليون طفل دون الخامسة 

على أدوية التخلص من الديدان.

وستزيد خمس منظمات شريكة  في كوت ديفوار من قدراتها في مجال التأهب واالستجابة للطوارئ من خالل التدريب والدعم الذي تقدمه   •
اليونيسف، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط للطوارئ. وسيتم دعم اإلمدادات الطبية الطارئة ووضعها مسبقاً استعداداً 

لالستجابة الحتياجات 20000 شخص قد يتأثرون من جراء األزمة.

والرعاية  الطبية  األدوية  وصف  على  خاص  تدريب  تنظيم  خالل  من  الصحية  الرعاية  مقدمي  210 من  قدرة  بتحسين  اليونيسف  وستقوم   •
النفسية واالجتماعية والتوجيه ومساعدة الناجين.

وللتخفيف من األخطار القاتلة لألمراض التي تنقلها المياه، سيتم تأسيس فرق لمراقبة نوعية المياه ومراقبة تفشي الكوليرا في 50 من   •
المجتمعات المحلية المعرضة للخطر في مناطق مونتان وزانزان.

وسيستفيد حوالي 20000 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و15 سنة من مواد التدريس والتعلم في حاالت الطوارئ إلى جانب الحصول   •
على فرص التعليم النظامي وغير النظامي واألنشطة النفسية واالجتماعية والترفيهية، بما في ذلك معلومات عن المهارات الحياتية والصحة 

والنظافة. وسيتم تزويد 150 من المجتمعات المحلية المعرضة للخطر وجمعيات حماية الطفل في المجتمعات بالتدريب في مجال الرصد 

واإلحالة واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل.

وتمشياً مع خطة االستعداد واالستجابة للطوارئ، فإن المكتب القطري لليونيسف على استعداد لتقديم المساعدة الفورية لألطفال والنساء   •
الذين قد يتأثرون من جراء النزاع في مرحلة ما بعد االنتخابات في نهاية المطاف.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 5541000 دوالر أمريكي لعملها اإلنساني في كوت ديفوار في عام 2011، لمساعدة األطفال والنساء في التعامل مع آثار 

سنوات من النزاع المسلح. وقد ضمت اليونيسف طلبها مع عملية النداءات الموحدة لألمم المتحدة لعام 2011. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في كوت ديفوار في عام 2011 
www. أو على الموقع االلكترونى للمكتب القطري ،www.unicef.org/arabic/hac2011 على الموقع اإللكتروني

.unicef.org/cotedivoire

النرويجي  والمجلس  الداخلي  النزوح  رصد  مركز  قدماً’،  االنتخابية  العملية  تمضي  بينما  دائمة  حلول  عن  البحث  ديفوار: تواصل  ‘كوت  الداخلي،  النزوح  رصد  1.  مركز 
لالجئين، جنيف، 22 سبتمبر/أيلول 2010، ص 1، 4.

.2009 ديفوار،  كوت  أبيدجان،  لإلحصاء،  الوطني  المعهد  األسر’،  موارد  ‘مسح  لإلحصاء،  الوطني  2.  المعهد 

مان. وكاريتاس  أبيدجان  كاريتاس    ،3 للصحة،  الذاتي  الدعم  تعزيز  جمعية  كورهوغو،  ريف  تطوير  منظمة  3.  أكوابا، 

كوت ديفوار

Côte d’Ivoire

إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

تمكنت اليونيسف من تحقيق عدد من 

المكاسب لألطفال والنساء المتضررين 

من حاالت الطوارئ في كوت ديفوار خالل 

عام 2010. وتم عالج نحو 9000 

طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في 

العيادات الخارجية و1200 طفل آخرين 

في مراكز التغذية العالجية. وقد تلقى 

أكثر من 5.5 مليون طفل دون الخامسة 

أدوية التخلص من الديدان كما تلقى 

حوالي 6.1 مليون طفل الدعم بمكمالت 

فيتامين أ. وتمكن ما ال يقل عن 12000 

شخص من الحصول على مياه صالحة 

للشرب، وتم اإلعالن عن أن 28 قرية أصبحت 

خالية من التبرز في العراء، كما تمكنت 

المراحيض.  استخدام  من  1400 أسرة 

وكذلك ساعدت اليونيسف على تنمية 

التأهب لحاالت الطوارئ في قطاع التعليم 

من خالل بناء قدرات 30 مدير من مدراء 

التعليم الحكومي. وتم تقديم الدعم 

الطبي والنفسي واالجتماعي فضال عن 

تقديم المشورة القانونية ألكثر من 60 من 

الناجين من العنف الجنسي، ومعظمهم 

من الفتيات.

التغذية   1,551,000

900,000 المياه والصرف 1,000,000 الصحة  
الصحية  والنظافة  الصحي 

 650,000 
الطفل حماية 

 700,000 
لتعليم  ا

نقص  350,000 مرض 
واإليدز  البشرية  المناعة 

تنسيق   90,000
المجموعات 

 300,000 
الطوارئ  لحاالت  التأهب 
لالستجابة  والتخطيط 
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إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف 

إلى أنها كانت بحاجة إلى 122500000 

دوالر أمريكي لتمويل عملها اإلنساني في 

جمهورية الكونغو الديموقراطية. واعتباراً من 

أكتوبر/تشرين األول 2010، كان قد ورد إليها 

ما مجموعه 54647298 دوالر أمريكي، 

أي 45 في المائة من المبلغ المستهدف. 

وفي حين أن التمويل الكامل كان سيسمح 

بوصول المساعدات اإلنسانية إلى نسبة أكبر 

من المحتاجين، فقد تمكنت اليونيسف من 

تحسين أوضاع األطفال والنساء المتضررين 

من حاالت الطوارئ بعدد من الطرق، ويشمل 

ذلك توفير مستلزمات اإلغاثة في حاالت 

الطوارئ ألكثر من 134000 أسرة وعبوات 

المياه والنظافة والصرف الصحي األساسية 

إلى 588800 شخص، وتقديم العالج لنحو 

الكوليرا. وباإلضافة  2500 شخص يعانون من 

إلى ذلك، تمكن أكثر من 55000 طفل من 

الحصول على تعليم أفضل، كما اشترك أكثر 

من 47300 من األطفال المعرضين للخطر 

أو المتضررين من الصراعات في األماكن 

المالئمة لألطفال.

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

جعلت الصراعات القائمة والمتجددة وانعدام األمن المزمن فضالً عن تفشي الكوليرا والفيضانات وانتشار سوء التغذية على مستوى حاالت الطوارئ 

من جمهورية الكونغو الديموقراطية موطناً لواحدة من أسوأ حاالت الطوارئ االنسانية في العالم وأطولها أمداً. فمنذ أواخر التسعينيات، أجبرت 

موجات من الصراعات العنيفة مئات اآلالف من السكان على النزوح من ديارهم. وفي أواخر عام 2010، كان هناك ما يقدر بنحو 1.7 مليون نازح، 

االنضمام  على  روتيني  بشكل  والشباب  األطفال  إرغام  كارثية. ويتم  بمعدالت  الجنسي  العنف  حاالت  أكثر من نصفهم من األطفال1. وتتواصل 

للجماعات المسلحة ضد إرادتهم. كما أن الصراع الدائر في األقاليم الشرقية والشمالية الشرقية والبنية التحتية المعطلة أو الغير موجودة 

يجعالن عملية توصيل المساعدات اإلنسانية صعبة للغاية ألسباب تتعلق باألمن وإمكانية الوصول فعلياً إلى المجتمعات المحتاجة.

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

تقود اليونيسف وشبكتها من الشركاء االستجابة اإلنسانية وتنسيق عمليات االستجابة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وفي عام 2011، 

ستعمل اليونيسف مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وكذلك المجتمعات المتضررة 

من أجل تلبية احتياجات أكثر من 4 ماليين من الفتيان والفتيات وأسرهم. وبوصفها الوكالة القائدة لمجموعات التغذية والتعليم والمأوى في 

اليونيسف دوراً محورياً في عمليات  الفرعية لحماية الطفل، تلعب  الغذائية والمجموعة  حاالت الطوارئ والمياه والصرف الصحي والمواد غير 

التنسيق والتخطيط، وتقديم اإلرشادات التقنية المتعلقة باالستجابة اإلنسانية في البالد.

سيقوم برنامج اليونيسف الرائد ‘االستجابة السريعة لتحركات السكان’ بتوصيل المساعدات المتكاملة التي تشمل المواد غير الغذائية   •
والمأوى والتعليم في حاالت الطوارئ والمساعدات األساسية المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية والنظافة إلى أكثر من 1.7 مليون نسمة من 

السكان النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

األغذية  ذلك  في  بما  العالجية،  التغذية  إمدادات  بتقديم  اليونيسف  ستقوم  الشديد،  التغذية  سوء  من  يعانون  الذين  األطفال  حياة  وإلنقاذ   •
العالجية والمعدات العالجية واألدوية، كما ستقوم بتنسيق برامج لعالج 122000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

وسيتم تطعيم نحو 1.5 مليون طفل دون الخامسة في المناطق المتضررة من الصراع ضد الحصبة، كما سيتلقون أدوية التخلص من الديدان   •
والمكمالت الغذائية من فيتامين أ.

وكذلك سيحصل أكثر من 800000 شخص، أو ما يقدر بنحو 40 في المائة من األشخاص النازحين في البالد على المياه الصالح للشرب   •
ومرافق الصرف الصحي، وستصل برامج الصرف الصحي إلى 140000 شخص في تجمعات النازحين والعائدين المعرضين للكوليرا.

وستوفر برامج التعليم في حاالت الطوارئ اإلحساس بالحياة الطبيعية والحماية لنحو 150000 من األطفال والشباب المعرضين للخطر   •
والمتضررين من الصراعات. وسوف يتلقى 70000 من هؤالء األطفال الدعم النفسي واالجتماعي المالئم، كما سيحصل المعلمون وأولياء 

أمور األطفال على األدوات الالزمة لدعم االحتياجات العاطفية لألطفال.

المالئمة لألطفال؛ كما ستساعد  األماكن  واقية في  بيئة  الحصول على  والعائدين من  المشردين  األطفال  50000 من  وسيتمكن حوالي   •
اليونيسف أيضاً في فصل 3000 طفل كانوا متورطين مع الجماعات والقوات المسلحة ودعم إعادة إدماجهم في المجتمعات المحلية، 

وفي التعرف على 2000 من األطفال غير المصحوبين وجمع شملهم مع ذويهم.

وستساعد التدخالت المناسبة حسب السن ونوع الجنس 15000 من الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في   •
مناطق النزاع والنزوح؛ كما ستتلقى 22000 امرأة تعرضت لالعتداء والعنف الجنسي العالج الطبي.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 115290000 دوالر أمريكي لتنفيذ أنشطتها اإلنسانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقد تم ضم هذا الطلب مع 

خطة العمل اإلنساني لعام 2011. ويعتبر تقديم التمويل بشكل فوري وكامل ضرورياً لدعم وحماية وتعافي النساء واألطفال. 

الكونغو  جمهورية  في  اإلنساني  العمل  وخطط   2010 عام  إنجازات  عن  المعلومات  من  مزيد  على  االطالع  ويمكن 

.www.unicef.org/arabic/hac2011 الديموقراطية في عام 2011 على الموقع اإللكتروني

لشؤون  المتحدة   األمم  مفوضية  الديموقراطية،  الكونغو  وقائع: جمهورية  داخليا‘ - صحيفة  النازحوين  ’األشخاص  الالجئين  لشؤون  السامي  المتحدة  األمم  1.  مفوض 
الالجئين، جنيف، أبريل/نيسان 2010، ص 1.

الديموقراطية الكونغو  جمهورية 
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DRC

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 115,290,000

التغذية   25,738,000

 7,000,000 
الصحة  

 15,123,000
الصحي  والصرف  المياه 

الصحية  والنظافة 

 12,600,000 
الطفل حماية 

 16,845,000 
لتعليم  ا

 1,720,000 
والمواد  �المأوى 

الغذائية  غير 

 33,000,000 
الطوارئ  لحاالت  التأهب 
لالستجابة  والتخطيط 

 3,264,000 
المجموعات تنسيق 
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إنجازات التمويل اإلنساني: أبرز 
اإلنجازات في عام 2010 

في عام 2010، أشارت تقديرات اليونيسف إلى 

أنها كانت بحاجة 38735292 دوالر أمريكي 

لتمويل عملها اإلنساني في النيجر. واعتباراً من 

أكتوبر/تشرين األول 2010، كان قد ورد إليها ما 

مجموعه 27205183 دوالر أمريكي، أو 70 

في المائة من المبلغ المطلوب. وبهذا التمويل، 

كفلت اليونيسف تقديم العالج ألكثر من 

6 شهور  بين  أعمارهم  تتراوح  300000 طفل 

و59 شهراً يعانون من سوء التغذية الحاد 

الشديد، وتم تعزيز الشبكة الوطنية للمراكز 

الصحية والبالغ عددها 822 مركزاً من خالل 

تدريب )700( وتوظيف )122( من العاملين في 

مجال الصحة. وفي شراكة مع برنامج األغذية 

العالمي و20 منظمة غير حكومية وطنية 

ودولية، ساهمت اليونيسف في تمويل التكاليف 

التشغيلية لعملية التغذية الشاملة التي وصلت 

إلى 675000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 

شهور و23 شهراً. ولتحسين األمن الغذائي 

لألسر المعرضة للخطر ومنع إساءة استخدام 

األغذية التكميلية، أنشأت اليونيسف برنامج 

التحويالت النقدية الطارئة لخدمة 35000 

أسرة. وتم تزويد األسر المتضررة من الفيضانات 

في أقاليم نيامي ومارادي وزيندر بالمياه النظيفة 

ومرافق الصرف الصحي وتوزيع 33191 من 

مجموعات األسرة في حاالت الطوارئ. وساعد 

الدعم النفسي والتوعية على حماية 13000 

من النساء واألطفال تأثروا بالفيضانات من العنف 

واإليذاء واالستغالل. وسمح إصالح المدارس 

التي تضررت من الفيضانات لنحو 7000 طالب 

باستئناف تعليمهم. 

Niger

األزمات التي تواجه األطفال والنساء

أدت األزمة اإلنسانية الضخمة التي أثرت على النيجر في عام 2010 إلى حرمان شعبها من أهم ضروريات الحياة، أال وهو الغذاء. وقد ترددت قصة 

الجوع هذه في جميع أنحاء منطقة الساحل، حيث أدى تغير المناخ والضغط السكاني وتقنيات الزراعة التي عفا عليها الزمن إلى تجريد الناس من 

كان  وقد  البالد1.  سكان  نصف  من  يقرب  ما  أي  نسمة،  7.1 مليون  الغذائي  األمن  انعدام  يهدد  النيجر،  أنفسهم. وفي  إطعام  على  قدرتهم 

 26.1 16.7 في المائة، وبلغت ذروتها والتي بلغت نسبة  األطفال هم األكثر تضرراً. وارتفعت معدالت سوء التغذية الحاد لدى األطفال إلى 

ارتفاع  تجنب  النيجر في  باستجابة حكومة  والمدعوم  الغير مسبوق  اإلنساني  العمل  في المائة لدى األطفال دون الثانية من العمر2. وقد ساعد 

من  300000 طفل  من  أكثر  عالج  وتم  للخطر،  المعرضة  عدد الضحايا. وتم توزيع أكثر من 200000 طن من المعونة الغذائية3 لألسر 

مواسم  في  األمل  2010 من  عام  من  الثاني  النصف  في  الغزيرة  األمطار  زادت  سوء التغذية الحاد الشديد في مراكز التغذية العالجية4. وقد 

2011 أفضل  لعام  الغذاء  توقعات  أن  من  الرغم  واألزمات. وعلى  المخاطر  من  زادت  والمالريا  الكوليرا  وتفشي  الفيضانات  ولكن  جيدة،  حصاد 

النطاق  واسع  الفقر  البالد  وتواجه  مرتفعة.  والحاد  المزمن  التغذية  سوء  معدالت  تظل  أن  المتوقع  فمن   ،2010 عام  في  عليه  كانت  مما 

وصول  تعقيد  من  القاعدة  تنظيم  وجود  يزيد  الشمالية،  المنطقة  التعليمية. وفي  المرافق  كفاية  وعدم  الصحية  التحتية  البنية  ومحدودية 

المساعدات اإلنسانية

خطط العمل اإلنساني لعام 2011: تلبية االحتياجات العاجلة ودعم الصمود

بوصفها قائدة مجموعات التغذية والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ستواصل اليونيسف العمل مع حكومة النيجر ووكاالت 

األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمجتمعات المضيفة من أجل تلبية احتياجات أكثر من مليوني طفل.

سيتم عالج 200000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 شهور و59 شهراً من سوء التغذية الحاد الشديد في 822 مركزاً للتغذية العالجية.   •
وسيستفيد أكثر من 500000 طفل من التغطية الغذائية خالل موسم الجفاف.

وتزويد  الحشرات،  بمبيدات  معالجة  400000 ناموسية  وتقديم  السحايا،  التهاب  200000 طفل ضد  تحصين  اليونيسف  وستكفل   •
المراكز الصحية باألدوية والمعدات الالزمة لعالج 1.6 مليون حالة ألطفال مصابين بالمالريا و1500 حالة اصابة بالكوليرا.

وسوف تتلقى 200000 أسرة أقراص تنقية المياه وستتم معالجة مياه 5000 بئر بهيبوكلوريت الكالسيوم. كما سيتم تركيب خزانات   •
للمياه ومراحيض في المناطق المتضررة من الفيضانات وسيم إصالح نقاط المياه في المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية.

وكذلك ستقوم اليونيسف بتعزيز وحماية حقوق األطفال والنساء المتضررين من الكوارث الطبيعية من خالل توفير الدعم النفسي واالجتماعي   •
والحماية من العنف واإليذاء وسيتم نشر المعلومات من خالل وسائل االعالم المحلية وتدريب 400 من العاملين في المجال اإلنساني و240 

من مقدمي الخدمات بما في ذلك أفراد الشرطة والقائمين بالتوعية الصحية واألخصائيين االجتماعيين.

متطلبات التمويل لعام 2011

تطلب اليونيسف 37062000 دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة المخطط لها في النيجر. ويتفق هذا الطلب مع متطلبات عملية النداء الموحد. 

ومن الالزم توفير التمويل السخي والسريع لمنع وفيات األطفال من جراء سوء التغذية واألمراض.

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن إنجازات عام 2010 وخطط العمل اإلنساني في النيجر في عام 2011 على 

.www.unicef.org/arabic/hac2011 الموقع اإللكتروني

.2010 أبريل/نيسان  نيامي،  بالنيجر،  لإلحصاء  الوطني  المعهد  النيجر’،  في  الغذائي  واألمن  الضعف  مواطن  ‘مسح  لإلحصاء،  الوطني  1.  المعهد 

 .2010 يونيو/حزيران   نيامي،  بالنيجر،  لإلحصاء  الوطني  المعهد  للتغذية’،  الوطني  ‘المسح  العامة،  الصحة  ووزارة  لإلحصاء  الوطني  2.  المعهد 

 3.  وحدة أزمة التغذية ومجلس الوزراء، خطة المشروع ، ‘خطة لدعم الفئات الضعيفة من السكان 2011-2010’، جمهورية النيجر، نيامي، أكتوبر/تشرين األول2010،
ص 13.

 .1 ص   ،2010 الثاني  نوفمبر/تشرين  نيامي،  النيجر،  اليونيسف   ،2010 “التوسيع” النيجر  للطفولة،  المتحدة  األمم  4.  صندوق 

النيجر

االحتياجات الطارئة لليونيسف لعام 2011 )بالدوالر األمريكي( 

اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 37,062,000

التغذية   24,129,000

7,711,000 الصحة  
3,420,000 المياه 

الصحي  والصرف 
الصحية  والنظافة 

الطفل حماية   1,362,000
التعليم  200,000
المجموعات تنسيق   240,000
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الغالف

بنين

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2010-2203/Asselin

أكتوبر/تشرين األول 2010 في بنين، صبي يتجنب مياه الفيضانات أثناء عودته 
الكوارث الطبيعية  الكبيرة في  الزيادة  أدت  المدرسة في مديرية مونو. وقد  من 
وتعرضاً  أكثرضعفاً  والنساء  األطفال  جعل  مما  المحلية  القدرات  إضعاف  إلى 

للمخاطر. 

�دعم الصمود، وحماية األطفال: اليونيسف في 
مجال العمل اإلنساني

باكستان
�جميع الحقوق محفوظة:

© UNICEF/NYHQ2010-1797/Ramoneda
أطفال تشردوا بسبب الفيضانات الهائلة يحضرون مركز تعلم مؤقت في مخيم 
تدعمه اليونيسف في مدينة سوكور. ومن الضروري وجود أنظمة اإلنذار المبكر 
والمحلية  والوطنية  العالمية  االستجابات  تربط  التي  المبكر  التحرك  وأنظمة 

لتخفيف المعاناة البشرية. 
.viii صفحة

الدعم العالمي للعمل اإلنساني

هايتي
�جميع الحقوق محفوظة:

© UNICEF/NYHQ2010-1299/Ramoneda
يناير/كانون   12 زلزال  من  للنازحين  مخيم  في  المياه  تحمل  هايتي  من  فتاة 
الثاني في بورت او برنس. وكان الزلزال المدمر في هايتي والطوارئ الناجمة عن 
الفيضانات في باكستان اثنتين فقط من أكثر من مائتي حالة طوارئ تستجيب 

لها اليونيسف كل عام.
صفحة 13.

آسيا والمحيط الهادي

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2010-1628/ Ramoneda

سوكور،  مدينة  في  الفيضانات  من  للنازحين  مخيم  من  بالقرب  تقف  فتاة 
20 مليون شخص من  2010، تضرر  )باكستان(. وفي عام  بمقاطعة السند 
االمطار الموسمية في باكستان وحدها. وفي عام 2009، كان 89 في المائة 

من إجمالي ضحايا الكوارث الطبيعية العالمية في آسيا.
صفحة 17.

أفغانستان

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2010-0790/Holt

امرأة شابة تحمل ابنتها خارج منزلهما في اقليم هلمند. ولم تذهب المرأة أو أي من 
أشقائها وعددهم 17 إلى المدرسة، حيث ال توجد مدارس في المنطقة. وهناك 
خمسة ماليين طفل أفغاني، معظمهم من الفتيات، ال يحصلون على التعليم. 

صفحة 20.

جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2004-0536/Horner

امرأة تنظف الدواجن بالقرب من صهريج للمياه وخدمات الصرف الصحي تدعمه 
الطبيعية  الكوارث  تسببت  وقد  الشمالي.  هوانغهاي  إقليم  في  اليونيسف 
المتكررة وانخفاض المعونات الغذائية الدولية في حدوث نقص حاد في الغذاء؛ 

ويعتمد 37 في المائة من السكان على المعونات الغذائية.
صفحة 21.

ميانمار

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2008-0352/Dean

عمال يعيدون بناء منزل دمره إعصار في يانغون باوك في منطقة إيراوادي جنوب 
غرب البالد. وقد أدى إعصار نرجس الذي تضرر منه ماليين البشر في عام 2008، 
وإعصار جيري الذي تضرر منه 260000 شخص في عام 2010، إلى أن يصبح 

اآلالف من األشخاص بال مأوى. 
صفحة 22.

باكستان

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2010-1636/Ramoneda

مدينة  في  معسكر  من  بالقرب  مفتوحة  نار  على  يطبخون  مشردون  أطفال 
سوكور، بإقليم السند. وقد تضرر 20 مليون شخص من الفيضانات الناجمة 
عن األمطار الموسمية الغزيرة في عام 2010، وهي حالة طوارئ هائلة في بلد 

يعاني أيضاً من الصراع والفقر على نطاق واسع. 
صفحة 23.

الفلبين

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF Philippines/2010/Palasi

مقاطعة  في  النهارية  الرعاية  مركز  في  الترفيهية  األنشطة  في  يشارك  صبي 
ايزابيال، وهي من المناطق العديدة المتضررة من االعاصير هذا العام. ويتعرض 

الفلبينيون لدورات مستمرة من الكوارث الطبيعية والصراعات.
صفحة 24.

سريالنكا 

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/2007-2642/Haviv

الحرب، بينما يعود الالجئون والنازحون داخلياً إلى ديارهم وتتم إعادة بناء الخدمات 
االجتماعية ببطء.

صفحة 25.

�دول أوروبا الوسطى والشرقية
ورابطة الدول المستقلة

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2010-1249/Volpe

أباد  جالل  في  منزلهم  في  عبدالمطلب،  ابنها،  تقبل  باييف  أمان  زلمهار 
بقيرغيزستان. وقد أدت الكوارث الطبيعية في طاجيكستان واألزمة السياسية 
تواجه  التي  الصحية  المخاطر  وزيادة  اآلالف  مئات  نزوح  إلى  قيرغيزستان  في 

األطفال.
صفحة 27.

قرغيزستان

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2010-1249/Volpe

مدينة  جنوب  في  النيران  التهمته  الذي  منزلهم  أنقاض  على  يقفون  Bإخوة 
في  العنف  اندالع  منذ  مرتفعة  العرقية  التوترات  وتيرة  تزال  وال  أباد.  جالل 
يونيو/حزيران 2010، مما أدى إلى تفاقم النقص في المواد الغذائية وغيرها من 

السلع في ثاني أفقر بلد في آسيا الوسطى.
صفحة 30.

التعليقات على الصور
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طاجيكستان

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF Tajikistan/2010/Sodiqov

فتاة تتلقى اللقاح الفموي ضد شلل األطفال خالل حملة التحصين في جميع 
أرجاء البالد. وقد أصاب أول ظهور معروف لمرض شلل األطفال في البالد منذ عام 
األطفال  من  منهم  المائة  90 في  حوالي  458 نسمة،  إصابة  1997 إلى 

دون الخامسة عشر. 
صفحة 31.

شرق وجنوب أفريقيا

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2007-0004/Kamber

أطفال يسيرون في شوارع مليئة بالحطام في مقديشو، عاصمة الصومال. وال تزال 
حاالت الطوارئ الناجمة عن الصراعات والكوارث تؤثر سلباً على ماليين األشخاص 
في شرق وجنوب أفريقيا، مما أدى إلى تفاقم مشكالت النقص في خدمات الصحة 

والتغذية والتعليم. 
صفحة 33.

بوروندي 

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF Burundi/2009/Amani

شمل طفل كان متورطاً في السابق مع مجموعة من المتمردين مع والدته في 
مقاطعة بوجمبورا الريفية. وتؤدي االضطرابات السياسية المتزايدة إلى تعرض 
المزيد من األطفال لمخاطر العنف، بما في ذلك التجنيد القسري في الجماعات 

المسلحة.
صفحة 36.

إريتريا

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2008-1641/Pirozzi

عامل صحي يقيس محيط أعلى ذراع طفل لمعرفة وضعه التغذوي. ويعد انتشار 
سوء التغذية بين األطفال من نتائج عدم االستقرار السياسي المستمر وانعدام 

األمن الغذائي والكوارث الطبيعية المتكررة. 
صفحة 37.

إثيوبيا

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2009-2272/Holt

مع  فيه  تعيش  منزل  في  تقف  الخامس،  طفلها  في  حامل  وهي  عبده،  آسيا 
20 من أفراد أسرتها، في قرية أوندادا. وال تزال األزمات الناجمة عن الفقر وعدم 
األطفال  رفاه  تهدد  المتكررة  والفيضانات  والجفاف  األساسية  الخدمات  كفاية 

والنساء.
صفحة 38.

كينيا

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2006-0163/Kamber 

امرأة من الماساي تقرأ ألوالدها في قرية كاجيادو، بالقرب من نيروبي. وقد نجا أربعة 
أبقار فقط من 80 بقرة كانت تملكها العائلة في حالة الجفاف األخيرة. واليوم، 

يعاني أكثر من 40000 طفل كيني من سوء التغذية الحاد.
صفحة 39.

مدغشقر

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2009-1246/Pirozzi 

أطفال يصطفون للحصول على طعام الغداء في مدرسة ابتدائية في منطقة 
سوافيناندريانا، بمنطقة إيتاسي. وقد تؤدي الكوارث الطبيعية المتكررة والفقر 
 100000 من  ألكثر  التغذوية  الحالة  تدهور  إلى  السياسية  واالضطرابات 

طفل.
صفحة 40.

الصومال

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2009-0639/Kamber

الجفاف  جراء  من  للنازحين  مخيم  في  دغل  خالل  وأقرانه  ابنها  تحمل  امرأة 
والصراع، بالقرب من دوساماريب. وهناك ما يقدر بنحو مليوني نسمة، أو 27 في 

المائة من سكان الصومال، بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية.
صفحة 41.

أوغندا

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2010-1461/Noorani

عائلة تجلس خارج دارها بعد االمطار االخيرة في قرية بوسارو 3. وال تزال أوغندا 
النزوح وسوء  أزمة إنسانية عميقة في الشمال. وما زالت مشاكل  تتعافى من 

التغذية وعدم كفاية المرافق الصحية تؤثر على كثير من األشخاص.
صفحة 42.

زيمبابوي

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2008-1488/Nesbitt

مقاطعة  في  ريفية  عيادة  في  الكوليرا  من  العالج  تلقي  تنتظران  وفتاة  امرأة 
األزمات  لتهديد  يخضعون  والنساء  األطفال  يزال  وال  الغربية.  ماشوناالند 
االجتماعية  الخدمات  مستوى  وتدني  الفقر  وتفشي  واالقتصادية  السياسية 

وفيروس نقص المناعة البشرية وانعدام األمن الغذائي.
صفحة 43.

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2007-0737/Kamber

الشموع في منزلها في دمشق  7 سنوات، تضيء  آمنة،  الكهرباء،  انقطاع  ثناء 
بسوريا. وآمنة وعائلتها الجئون من النزاع في العراق. ويفتقر كثير من األطفال 

والنساء في المنطقة إلى الخدمات األساسية ونظم الحماية. 
صفحة 45.

جيبوتي

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF Djibouti/2004/Pirozzi

فتاة تشارك في نشاط مدرسي في بالباال، على مشارف العاصمة جيبوتي. وال 
الدول  في  والصراعات  الغذائي  األمن  وانعدام  الجفاف  عن  الناجمة  األزمات  تزال 

المجاورة تهدد رفاه األطفال والنساء في البالد.
صفحة 48.

العراق

�جميع الحقوق محفوظة:
© UNICEF/NYHQ2010-0694/Kamber

صبي يقف في شارع مليء بالحطام في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. ومنذ بدء 
الحرب في عام 2003، أدى العنف إلى نزوح الماليين من العراقيين وتدمير البنية 

التحتية وتفاقم الفقر. 
صفحة 49.

�األرض الفلسطينية المحتلة 
جميع الحقوق محفوظة

© UNICEF/NYHQ2009-0154/Pirozzi
يظهر جو العنف والتوتر في األرض الفلسطينية المحتلة في رسم لفتاة أنتج 
كجزء من نشاط جماعي في مدرسة في قباطية بالضفة الغربية. ويحتاج كثير 

من األطفال الفلسطينيين إلى الدعم النفسي واالجتماعي المستمر.
صفحة 50.
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األرض الفلسطينية المحتلة

�جميع الحقوق محفوظة:
 © UNICEF/NYHQ2006-0559/Noorani

تظهر أجواء العنف والتوتر في األرض الفلسطينية المحتلة في صورة رسمتها 
الغربية.  الضفة  في  قباطية  بلدة  في  جماعي  مدرسي  نشاط  من  كجزء  فتاة 

ويحتاج الكثير من األطفال الفلسطينيين إلى الدعم النفسي المستمر.
صفحة 51.

اليمن

�جميع الحقوق محفوظة:
 © UNICEF/NYHQ2009-1734/Brekke

أدت حاالت  المزرق في حجة. وقد  ابنها خارج خيمتهم في مخيم  امرأة تحمم 
الطوارئ الحادة والتخلف المزمن التي تميزت بنقص في الغذاء والماء والصرف 

الصحي والرعاية الصحية إلى نزوح مئات اآلالف من األشخاص.
صفحة 52.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2010-2639/LeMoyne

 12 زلزال  جراء  من  بشدة  تضرر  والذي  برنس،  أو  بورت  في  بيتها  في  تقف  فتاة 
يناير/كانون الثاني 2010 في هايتي. وتميز الكوارث الطبيعية حاالت الطوارئ 

الرئيسية في المنطقة التي بها أيضاً تفاوتات كبيرة بين األغنياء والفقراء. 
صفحة 53.

كولومبيا

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2009-1773/Markisz

في  السامة  للنفايات  على مكب  الواقع  منزله  أمام  يقف  8 أعوام،  كارليتوس، 
حي ميديلين الفقير. وقد أدت عقود من الصراعات المسلحة والعنف المتصل 
الفوارق  وتعميق  الماليين  نزوح  إلى  مؤخراً  الشديدة  والفيضانات  بالمخدرات 

االجتماعية.
صفحة 56.

جواتيماال

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2007-2754/Versiani

فتاة تمشي على طريق ترابي في قرية غراند سالكيل، بإدارة إلكيتشي. وفي عام 
2010، أدى عدم انتظام هطول األمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد إلى 
التغذية  سوء  من  مرتفعة  مستويات  حدوث  إلى  أدى  مما  الغذاء،  إنتاج  انخفاض 

بين األطفال. 
صفحة 57.

هايتي

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2010-2128/Dormino

أخوات يتلقين العالج من الكوليرا في إدارة أرتيبونيت. وقد أدى وباء الكوليرا الذي 
التعافي  إلى  الرامية  الجهود  2010 إلى تضرر  األول  تفشى في أكتوبر/تشرين 
من زلزال 12 يناير/كانون الثاني والذي راح ضحيته أكثر من 222000 شخص 

وأدى لنزوح أكثر من مليوني شخص.
صفحة 58.

غرب ووسط أفريقيا

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2010-1160/Gangale

نساء يحضرن أطفالهن إلجراء فحص الحالة التغذوية في نوكو بتشاد. وقد أدت 
المحدودة  الطبيعية  الموارد  على  الشديد  والضغط  المتكررة  الجفاف  حاالت 
والممارسات الزراعية التي عفا عليها الزمن إلعاقة اإلنتاج الغذائي في منطقة 

الساحل.
صفحة 59.

بوركينا فاسو

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF Burkina Faso/2009/Tarpilga

العالجي  الغذاء  تتناول   2009 عام  في  الفيضانات  جراء  من  نزحت  فتاة 
الجاهز في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو. وما زالت مشكالت الفقر المدقع 
والفيضانات واألوبئة تواجه البالد، على الرغم من انخفاض معدالت سوء التغذية 

الحاد مؤخراً.
صفحة 62.

الكاميرون

�جميع الحقوق محفوظة:
 © UNICEF/NYHQ2010-2322/Bouvet

األطفال  زيفر. ويكافح  قرية  في  ابنتها  مع  منزلها  تجلس خارج  داونداال  مارتين 
الخدمات  لتقاسم  الكاميرون  من  والشمالية  الشرقية  المناطق  في  والنساء 

الصحية المحدودة وغيرها من الخدمات مع األعداد المتذبذبة من الالجئين. 
صفحة 63.

جمهورية افريقيا الوسطى

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF Central African Republic/2009/de Hommel

أطفال يقفون في بلدة بورا. وقد أدى الفقر المدقع والصراع المتزايد وتدفق الالجئين 
من البلدان المجاورة، إلى تعرض أطفال البالد إلى الألمراض واالستغالل.

صفحة 64.

تشاد

�جميع الحقوق محفوظة:
 © UNICEF/NYHQ2010-1152/Asselin

أو  بالقوات  مرتبطين  كانوا  الذين  لألطفال  وتوجيه  نقل  مركز  في  يجلس  صبي 
في  حرجة  مشكلة  يمثل  التجنيد  يزال  نجامينا. وال  في  المسلحة  الجماعات 

شرق تشاد. 
صفحة 65.

الكونغو 

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2010-2803/Asselin

فتاة تحمل صبياً في جامباال، حيث شاركت اليونيسف في حمالت التطعيم ضد 
شلل األطفال في أواخر عام 2010 خالل تفشي مرض شلل األطفال القاتل في 

البالد. وقد تركز الوباء حول ميناء بوانت نوار. 
صفحة 66.

كوت ديفوار

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2010-2469/Kamber

أدى  أبيدجان. وقد  أدجامي، وهو حي فقير في مدينة  فتاة تحمل وعاء في سوق 
إلى  بعنف،  عليها  المتنازع  الوطنية  االنتخابات  ذلك  في  بما  المستمر،  النزاع 

تعرض األطفال والنساء لالستغالل في سوق العمل والعنف الجنسي. 
صفحة 67.

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2008-1328/Asselin

مستشفى  في  الفحوص  إجراء  ينتظرون  الجنسي  العنف  من  ناجون  يافعون 
سكان  من  1.7 مليون  بنحو  يقدر  ما  كان   ،2010 عام  أواخر  غوما. وبحلول 
الكونغو ال يزالون نازحين من حراء الصراعات، وال يزال العنف الجنسي متواصالً 

بمعدالت كارثية. 
صفحة 68.
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�جميع الحقوق محفوظة: 
© UNICEF/NYHQ2010-1593/Holtz

إدارة  في  قرية  في  والسكر  البيضاء  والذرة  الحليب  من  خليطاً  تشرب  طفلة 
مارادي. وقد تسبب عدم كفاية هطول األمطار وأساليب الزراعة التي عفا عليها 
نصف  يهدد  الذي  الغذائي  األمن  انعدام  حدوث  إلى  السكاني  والضغط  الزمن 

سكان البالد. 
صفحة 69.
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