
 
 

  دة حاستجابة ل�زمات الل�مليار دو�ر  1.4 توفيرلنداء  تطلقاليونيسف 

  

مليار  1.4 ت، وطلب2011 لعام�طفال من أجل اتقرير العمل ا�نساني اليوم أصدرت اليونيسف  – 2011 /آذارمارس 7، جنيف
الضوء ھذا العام نداء يسلط وين في خضم ا�زمات. عالقمساعدة ا�طفال والنساء ال لمن أجانحة السنوي للجھات الم ئھادو%ر في ندا

  .على الصمود المجتمعات المحلية اتؤكد على ا�ھمية المتزايدة لتعزيز قدريدولة و 32على 

%  طرالمعرضة للخوالمجتمعات  بلدانال صمود دعما%ستثمار في ا�طفال وإن " :ليونيسف، ھيلدا جونسونلالمدير التنفيذي  ةوقالت نائب
  ".ھاوالتخفيف من الخسائر عند وقوع ةتوقعالمالمخاطر  التكيف مع علىان ساعدي أيضاً  املكنھو، فقططريق إلى ا%نتعاش ال انريقصّ 

كثر من أي بحياة زلزال ھايتأودى د، والبDخمس فيضانات باكستان فقد غمرت : 2010في عام  طاغية إنسانيةشھد العالم أزمات لقد و
ة ونقص الغذاء في منطقة الساحل تھدد مئات اG%ف من ا�طفال قاحلال يضاا�ر% تزال و، شخص وشرد المDيين 200000
  .شديدسوء التغذية الحاد الالمصابين ب

التي تؤثر على حياة ا�طفال و ذيوعاً ، ولكن ھناك العديد من ا�زمات ا�قل ا�خبارعناوين على حا%ت الطوارئ ھذه وتسيطر 
  وا�سر.

واقعة بالنسبة للمDيين من  قائحق والصراعات العنيفة والنزوح على المدى الطويل اتالجفاف والمجاعيعتبر ، في جميع أنحاء العالمو
الخدمات  وفقدي والعنف الجنس عواقب وخيمة بالنسبة لMطفال، من بينھا التجنيد في القوات المسلحة اا�نسانية لھھذه ا�زمات و. البشر

  ا�ساسية مثل الصحة والمياه والتعليم.

مات غير عادية من جميع المنظ عالميةاستجابة إلى تقديم  2010لكوارث في ھايتي وباكستان في عام ل مسبوقالغير لقد أدى النطاق و
تعزيز أنشطة التأھب والحد من المخاطر في المجتمعات التي  إلىالحاجة  أيضاً لكوارث فقد أبرزت ھذه ا، ا�نسانية والشركاء. ومع ذلك

 عنصراً  تھاومقاومالمخاطر منح المجتمعات المحلية الضعيفة المھارات الDزمة لمواجھة وأصبح بشكل متكرر.  اتMزملتتعرض 
  .عميقاً  التزاماً  بھا يونيسفاللتزم تالتي  ھو أحد المجا%ت، والعمل ا�نساني عناصر متزايد ا�ھمية من

لدعم حقوق ا�طفال �طفال من أجل العمل ا�نساني لالتزاماتھا ا�ساسية ح ينقبت يونيسفال قامت 2010 عام في، على سبيل المثالف
 ھاوقوعقبل  اتMزملأقوى على ا%ستعداد تركيزاً رئيسية في السياسة ا�نسانية للوكالة التغييرات وتضع الوالنساء في ا�زمات. 

  وتعزيز الصلة بين العمل ا�نساني والتنمية وتسليط الضوء على أھمية الحد من مخاطر الكوارث.

 تستلزموضح الحا%ت التي . وياستثنائياً  التي تتطلب دعماً  ا�زمات 2011 لعام �طفالا من أجل ليونيسفلالعمل ا�نساني ويقدم تقرير 
مثل  مان الحصول على الخدمات ا�ساسيةوض ا�يذاءوحماية ا�طفال من أسوأ أشكال العنف ونقاذ ا�رواح اتخاذ إجراءات عاجلة �

  المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والتعليم.

صمود  دعملأفضل من اGن  ھناك وقتلم يكن ، ا�نسانية يسآالمدمرة والم"بعد عام من الكوارث الطبيعية  :جونسون السيدةوأضافت 
  ."وتكراراً  Dذى مراراً ل تعرضتوالمجتمعات التي  شعوبال

على ا�طفال  اوشدة تأثيرھ اتعلى أساس حجم ا�زمولوية من حيث ا� 32 اوعددھالنداء  ھذا في ھذه البلدان المستھدفةوقد تم ترتيب 
  .ا�مد، والقدرة على تحقيق نتائج منقذة للحياة وطويلة اتMزمل ةمزمنة أو المطولالطبيعة ال، ووالنساء

### 

 

 بيان صحفي

 

 

 



  حول اليونيسف

ا�طفال على البقاء على قيد الحياة والنماء، منذ الطفولة  بلداً وإقليماً من أجل مساعدة 150تعمل اليونيسف في الميدان في أكثر من 
للبلدان النامية فإنھا توفر الدعم في مجال  المراھقة. اليونيسف، بوصفھا أكبر جھة في العالم تقدم ا�مصالنھاية مرحلة  المبكرة وحتى

وبنات، وحماية ا�طفال من  النقية والصرف الصحي، والتعليم ا�ساسي الجيد لجميع ا�طفال، من بنين صحة ا�طفال وتغذيتھم، والمياه
 Wل ومرض ا�يدز. وتموDبالكامل من المساھمات الطوعية من الحكومات والشركات والمؤسسات وا�فراد ل اليونيسفالعنف وا%ستغ. 
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