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تصدير 

شهد عام 2008 تحديات إنسانية عاملية كبرية، بدءاً من الكوارث الطبيعية املدمرة وارتفاع أسعار املواد 
الغذائية والنفط، وانتهاء بتفاقم النزاعات. 

ويف العقود األخرية، ازداد عدد الكوارث الطبيعية وحدتها زيادة كبرية. ففي عام 2008 وحده، كان هناك 
موسم من األعاصري املدمرة أثَر بشدة عىل منطقة البحر الكاريبي، ورضب زالزل مدمر كاًل من الصني 
وباكستان، ووقعت أسوأ كارثة إعصار يف ميامنار عرفها التاريخ، وحدثت فيضانات وانهيارات أرضية يف 
إنسانية متر  األفريقي. كام تدهورت حاالت  القرن  الجفاف والفيضانات منطقة  جنوب آسيا، ورضب 
الكونغو  القتال يف رشق جمهورية  تجدد  بعيد، شملت  أمد  منذ  حالية ومستمرة  يف حاالت طوارئ 

الدميقراطية، وتفاقم انعدام األمن الغذايئ يف زمبابوي. 

وتتطلب حاالت األزمات اإلنسانية التي تزداد تعقيداً حاالت تأهب من أجل حاالت الطوارئ، واستجابة 
رسيعة، وبناء قدرات جميع الجهات الفاعلة املعنية والرشاكات مع الحكومات، ووكاالت األمم املتحدة، 
واملنظامت غري الحكومية، واملجتمعات املحلية. وتلتزم اليونيسف مبواصلة تحسني قدرتها عىل حامية 

األطفال والنساء يف جميع أنحاء العامل، والتخفيف من حدة معاناتهم. 

إن تقرير العمل اإلنساين هو النداء السنوي الذي تطلقه اليونيسف من أجل ألطفال والنساء املترضرين من حاالت الطوارئ يف جميع أنحاء 
العامل. ويضم تقرير عام 2009، 36 بلداً يف ست مناطق من املناطق التي تعمل فيها اليونيسف. 

ويعاين األطفال والنساء معاناة شديدة من حاالت النزاع، والحروب، والكوارث الطبيعية، واألوضاع الصحية والغذائية امللحة. وإننا نعتمد عىل 
دعمكم لنتمكن من االستجابة بكفاءة وفعالية الحتياجات األطفال والنساء املترضرين من حاالت الطوارئ، وكفالة حاميتهم ورفاههم. 

آن م. فينيامن 

املديرة التنفيذية
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ذها اليونيسف يف املجال  متطلبات متويل األعامل التي ستنفِّ
اإلنساين عام 2009

األمرييكاملنطقة/الدولة بالدوالر   2009 لعام	 التمويلل  تطلبات 

الهادي واملحيط  1,290,000آسيا 

15,500,000أفغانستان 

الشعبية الدميقراطية  كوريا  13,000,000جمهورية 

8,017,000نيبال 

15,000,000رسي النكا 

ليشتي 3,950,000تيمور 

20,000,000ميامنار

وسط ورشق أوروبا ورابطة الدول 
ملستقلة ا

750,000

2,000,000طاجيكستان

إفريقيا 10,538,906رشق وجنوب 

4,500,000أنغوال

8,934,800بوروندي 

12,400,000إريرتيا

71,100,000إثيوبيا

19,180,000كينيا

6,600,000مدغشقر

5,025,000مالوي

7,600,000موزامبيق

79,459,883الصومال 

81,045,380أوغندا

4,896,438زامبيا

88,200,000زميبابوي

إفريقيا 600,000الرشق األوسط وشامل 

5,977,682جيبويت

61,677,262العراق

املحتلة الفلسطينية  42,228,022األرض 

147,622,862السودان 

ليمن 2,050,000ا

والكاريبي 2,800,000األمريكيتان 

5,450,000كولومبيا

ييتي 11,500,000ها

إفريقيا 30,158,874غرب ووسط 
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الوسطى إفريقيا  12,481,330جمهورية 

34,623,980تشاد

2,634,120الكونغو

ديفوار 7,752,637كوت 

الدميقراطية الكونغو  115,500,000جمهورية 

6,003,881غينيا

بيساو  - 2,082,000غينيا 

يا 13,095,000ليبري

3,200,000موريتانيا

لنيجر 14,069,148ا

املوّحدة النداءات  عمليات  689,771,356مجموع 

األخرى 38,517,000النداءات 

املوّحدة النداءات غري  عمليات  272,205,849مجموع 

1,000,494,205املجموع

اإلقليمية املكاتب  متويل  متطلبات 

نداء من خارج إطار النداءات املوحدة

نداء من ضمن إطار النداءات املوحدة 

األخرى النداءات 
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العمل اإلنساين لليونيسف والتحديات املقبلة 

1 - تقرير العمل اإلنساين 
إن تقرير العمل اإلنساين هو نداء  التمويل اإلنساين الذي تصدره اليونيسف سنوياً من أجل األطفال والنساء املترضرين من حاالت الطوارئ 
التي طال أمدها. ويف عام 2009، بلغ إجاميل االحتياجات لدعم استجابة اليونيسف لحاالت الطوارئ 205 494 000 1 دوالر أمرييك - 
بزيادة قدرها 17 يف املائة عن سنة 2008. ويضم تقرير العمل اإلنساين لعام �2009 36 بلداً، مقابل 39 بلداً يف عام �2008، بإضافة ميامنار 

وطاجيكستان واليمن. 

وباملقارنة مع عام 2008، كادت احتياجات منطقة رشق وجنوب أفريقيا املالية تتضاعف ملواجهة حاالت الطوارئ التي دامت لفرتة طويلة. 
وكانت أثيوبيا والصومال وزمبابوي األكرث أهمية يف هذه التنمية، واحتاجت زمبابوي إىل حوايل خمسة أضعاف املبلغ. وستكفل أكرث من 
نصف األموال التي تم جمعها مواصلة الدعم الذي تقدمه اليونيسف إىل أكرب خمس عمليات إغاثة إنسانية يف أنحاء العامل وهي: جمهورية 

الكونغو الدميقراطية والصومال والسودان وأوغندا وزمبابوي. 

الصحي  والرصف  املياه  تليها  الطوارئ،  حاالت  يف  التمويل  إجاميل  من  املائة  يف   38 والتغذية  والصحة  القطاع  االحتياجات حسب  تبلغ 
والنظافة الصحية بنسبة 22 يف املائة. وتقود اليونيسف املجموعة العاملية للتغذية، والرصف الصحي، وحامية األطفال، وتشارك منظمة 

إنقاذ الطفولة يف قيادة مجموعة التعليم. 

مل تقرير العمل اإلنساين عملية النداءات املوحدة. وتعادل احتياجاته من التمويل أو تفوق احتياجات اليونيسف الواردة يف عملية النداء املوحد، وكذلك عدد البلدان.  يّك  �

وردت كل من األردن ولبنان وليسوتو وباكستان وسوازياند والجمهورية العربية السورية يف فصول قطرية منفصلة يف عام �008.  �
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2 - تقرير العمل اإلنساين - جزء صغري فقط من استجابة اليونيسف لحاالت الطوارئ� 
ال متثل حاالت الطوارئ الواردة يف تقرير العمل اإلنساين هذا سوى نسبة ضئيلة من االستجابة لحاالت الطوارئ التي تقدم لها اليونيسف 
املساعدة. واليونيسف موجودة يف امليدان يف أكرث من 150 بلداً، مام يعطيها ميزة نسبية ملواجهة حاالت الطوارئ الجديدة. وبني عامي 
2005 و �2007، استجابت اليونيسف سنوياً إىل زهاء 276 حالة طوارئ يف 92 بلدا. ويف املتوسط، كان 25 يف املائة منها حاالت طوارئ حالية 

أو طويلة األمد، و 75 يف املائة حاالت طوارئ جديدة. 

وقد تأخذ حاالت الطوارئ شكل الكوارث، أو النزاعات االجتامعية والسياسية، أو األوبئة، أو االنتهاكات املنتظمة لحقوق اإلنسان، أو أي 
وضع آخر يعرّض حقوق ورفاه النساء واألطفال للخطر إىل حد يتطلب اتخاذ تدابري استثنائية. وبني عامي 2005 و 2007، نجم أكرث من 
50 يف املائة من حاالت الطوارئ عن الكوارث، يف حني استأثرت التدخالت املتعلقة بالنزاعات بنسبة 30 يف املائة، وحاالت الطوارئ املتعلقة 

بالصحة �9 يف املائة من استجابة الطوارئ يف اليونيسف. 

3 - أهمية الرشاكات وبناء القدرات 
تلتزم اليونيسف بتعزيز واستمرارية الرشاكات يف حاالت الطوارئ التي تسهم يف إحقاق حقوق الطفل واملرأة. وتتمتع اليونيسف مبدى 
واسع ومتنوع من الرشاكات يف مجال العمل اإلنساين وخارجه، وخاصة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، واملنظامت غري الحكومية، ومنظمة 
الصليب األحمر وغريها من املنظامت الدولية واإلقليمية. ويصدق هذا عىل مستوى عملية التنفيذ والتنسيق عىل أرض الواقع، يف وضع 

املعايري، والدعوة اإلنسانية، ويف إدخال تغيريات عىل السياسات العامة. 

إليها يف مجموعة  التطرق  العاملي�واعتمدتها يف جميع مجاالت عملها، وتم  التي وضعها املحفل اإلنساين  اليونيسف املبادئ  وقد أيدت 
متنوعة من العمليات، مبا فيها مهام قيادة املجموعات، وإطار مرشوع اتفاق التعاون بني املنظامت غري الحكومية واليونيسف، والتدريب 
والتأهب لالستجابة لحاالت الطوارئ، وتنقيح »االلتزامات األساسية لحامية األطفال يف حاالت الطوارئ« لليونيسف، من بني أمور أخرى. 
وسيتم الحفاظ عىل آليات التشاور إلرشاك املنظامت غري الحكومية اإلنسانية الرئيسية بشكل منتظم كرشكاء اسرتاتيجيني لليونيسف يف 
حاالت الطوارئ. وسيتم بناء قدرات املنظامت غري الحكومية يف حاالت الطوارئ بشكل مشرتك لتعزيز التأهب لحاالت الطوارئ، ونظم 
الصعيد  الحكومية عىل  املنظامت غري  مع  االتصال  مهام  وإنشاء  الطوارئ،  االتصاالت يف حاالت  تعزيز  املبكر. وسيتم  واإلنذار  االستجابة 

العاملي. 

وباإلضافة إىل بناء ودعم الرشاكات، تلتزم اليونيسف بالعمل عىل تحسني قدرتها عىل التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ. ويهدف برنامج 
مجموعة  تعزيز  اآلن:  حتى  تحققت  التي  اإلنجازات  بني  ومن  اإلنساين.  العمل  تحسني  إىل  اإلنسانية  القدرات  لبناء  العاملي  اليونيسف 
املنسقني؛ ووضع مبادئ توجيهية مالية وإدارية مبسطة لحاالت الطوارئ؛ وتنفيذ آلية الرصد واإلبالغ عن >االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
األطفال؛ وتحسني القدرة عىل معالجة الربامج الجنسانية ضمن العمل اإلنساين؛ ونرش موظفني ذوي كفاءة عالية وتحسني قوائم املرشحني؛ 

ومواصلة توسيع الرشكاء االحتياطيني، وزيادة القدرة اللوجستية. 

وسيتم تعزيز الجهود الرامية إىل الحد من املخاطر عىل الصعيد القطري يف الربامج واملبادرات واملشاريع الرائدة لتعزيز معارف ومهارات 
وموارد الرشكاء يف جميع نقاط دورة إدارة املخاطر - قبل وأثناء وبعد حاالت الطوارئ. ومن املتوقع أن تعمل اليونيسف بشكل وثيق مع 
مجموعة متنوعة من الرشكاء - الحكومات واملنظامت غري الحكومية، ومنظامت الصليب األحمر/الهالل األحمر وغريها من الجهات الفاعلة 

يف املجتمع املدين – واالحتفاظ مبستواها العايل الداخيل من التأهب لحاالت الطوارئ والقدرة عىل االستجابة. 

تستند املعلومات إىل دراسة عاملية أجراها مكتب برامج الطوارئ  - وحدة اإلنذار املبكر والتأهب، استجابة اليونيسف يف حاالت الطوارئ يف عام �007، بيانات موجزة، متوز/يوليه �008.  3

مل تكن بيانات عام �008 متاحة عند إعداد التقرير.  �

أيدت اليونيسف مبادئ الرشاكة التي وضعها املحفل اإلنساين العاملي وهي: املساواة، والشفافية، والنهج القائم عىل النتائج، واملسؤولية والتكاملية.  �
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4 - التحديات املقبلة: ارتفاع أسعار املواد الغذائية وتغري املناخ 

تأثري ارتفاع أسعار املواد الغذائية عىل العمل اإلنساين لليونيسف
تأثرت معظم البلدان التي وردت يف تقرير العمل اإلنساين بشكل سلبي من ارتفاع أسعار املواد الغذائية عىل املستهلكني، مام أدى إىل تفاقم الوضع 
الغذايئ لألطفال والنساء يف البيئات الضعيفة. ويف حني تشري التقديرات يف عام 2007 إىل أن 850 مليون شخص�يعيشون يف حالة مستمرة من الجوع 
وهو أمر يدعو للقلق، من املرجح أن يؤدي ارتفاع األسعار إىل زيادة عدد هؤالء إىل 950 مليون شخص7. وحتى قبل عام 2008، كانت أرس كثرية تكافح 
من أجل البقاء، بالرغم من انخفاض األسعار بنسبة �7 يف املائة8بني األعوام ��97 و 2005. وبني أيار/مايو 2007 وأيار/مايو 2008، ارتفع الرقم القيايس 

ألسعار املواد الغذائية بنسبة 50 يف املائة، مام جعل من املستحيل عىل بعض األرس أن توفر املواد الغذائية األساسية ألطفالها. 

عالوة عىل ذلك، أدت مواطن الضعف املوجودة يف البلدان املترضرة من النزاعات واألزمات السياسية منذ أمد بعيد، والكوارث، باإلضافة إىل 
وباء فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز، إىل تفاقم وزيادرة ارتفاع أسعار املواد الغذائية، مام اضطر األرس إىل اتخاذ تدابري متطرفة. وتكتسب 
قضايا حامية الطفل أهمية إضافية يف مثل هذه البيئة حيث يرجح ازدياد عاملة األطفال، ويصبح زواج األطفال أكرث شيوعا، ويتأثر الدوام 

عىل املدارس سلباً. وتجري اليونيسف مجموعة واسعة من األنشطة يف مجال حامية الطفل للتخفيف من حدة هذه اآلثار السلبية. 

ويف إطار العمل الشامل9الذي يضم تقرير العمل اإلنساين هذا نحو 27 بلدا�0ً، تم تحديدها بشكل مكثف لتنفيذ االستجابات املنسقة 
الرتفاع أسعار املواد الغذائية. ويعد الرشيك العاملي »مرشوع توفري املوارد من أجل صحة الطفل«، الذي وضعته اليونيسف وبرنامج األغذية 

العاملي، مبادرة رئيسية أخرى للقضاء عىل الجوع ونقص التغذية عند األطفال. 

إن استجابة اليونيسف بالتعاون مع رشكائها تهدف إىل مساعدة الحكومات عىل كفالة األمن الغذايئ، وخاصة لألطفال والحوامل واملرضعات. 
وال يعني األمن الغذايئ الحصول عىل الغذاء الكايف فقط، بل كذالك القدرة عىل الحصول عىل املغذيات الدقيقة، واملياه الصالحة للرشب، 
والنظافة الصحية، والرصف الصحي، ونوعية خدمات الرعاية الصحية، وتحسني مامرسات األرسة املعيشية واملجتمع املحيل يف رعاية األطفال، 

وإعداد الطعام والنظافة. 

وكام ورد يف تقرير العمل اإلنساين، اضطلعت اليونيسف مببادرات مختلفة ملعالجة األثر السلبي الرتفاع أسعار املواد الغذائية التي ميكن أن 
تؤثر سلباً عىل الوضع الصحي والتغذية لألطفال. إال أن اليونيسف تحتاج إىل املزيد من املوارد ليك تتمكن من االستجابة لتلبية احتياجات 

األطفال والنساء يف جميع أنحاء العامل يف عام �� 2009 

أثر تغري املناخ عىل العمل اإلنساين لليونيسف
 تشري الدراسات املناخية التي أجريت مؤخراً إىل سلسلة من التنبؤات املخيفة:

زيادة درجة الحرارة 5 درجات يف عام 2080   •

الخطر بأن يجوع نحو 50 مليون شخص بحلول عام 2010   •

خطر حدوث فيضانات يترضر منها املاليني من البرش يف آسيا؛    •

ازدياد الفقر يف عدد من البلدان التي تنوء تحت الفقر أصالً؛    •

ازدياد عدد األعاصري وكثافتها؛    •

توسع رقعة الجفاف يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛    •

ازدياد املتغريات واألحداث املناخية القاسية بشكل عام.    •

برنامج الغذاء العاملي، خريطة الجوع يف العامل، �007.  �

برنامج الغذاء العاملي، » يقول برنامج الغذاء العاملي إن أسعار املواد الغذائية هي تسونامي صامت يؤثر عىل جميع القارات«. نيسان/أبريل، �008.  7

املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، العدد �� »موجز«، ترشين األول/أكتوبر �008.  8

أصدرت إطار العمل الشامل، فرقة العمل الرفيعة املستوى  التي شكلها األمني العام لألمم املتحدة يف نيسان/أبريل يف عام �008، التي تنضم اليونيسف إىل عضويتها.  9

أفغانستان، بنغالديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جيبويت، إريرتيا، إثيوبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، هندوراس، ليبرييا، مدغشقر، مالوي، مايل،   �0
موريتانيا، موزامبيق، نيبال، النيجر، باكستان، سرياليون، طاجيكستان، توغو، اليمن )البلدان بالخط األسود مدرجة يف تقرير العمل اإلنساين لعام �009(. 

اليونيسف، ارتفاع أسعار املواد الغذائية/التغذية، واألمن، والعمل من أجل األطفال، �9 ترشين الثاين/نوفمرب �008.   ��
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وتدرك اليونيسف أنه يجب أن يكون األطفال يف صلب أطر السياسات العامة عىل الصعيد العاملي والوطني ودون الوطني بشأن تغري املناخ 
واألمن البرشي، بسبب ما يتميزون به من ضعف. ومثة أدلة مقنعة بأن العديد من العوامل الرئيسية التي تودي بحياة األطفال )املالريا 
واإلسهال وسوء التغذية( هي يف غاية الحساسية للظروف املناخية. عالوة عىل ذلك، ميثل األطفال والنساء عادة 65 يف املائة من جميع الذين 
سيتأثرون بالكوارث املناخية سنوياً يف العقد القادم، سيكون 175 مليون منهم من األطفال��. ويف حني أن الخسائر يف األرواح وسبل العيش 
تعترب منوذجاً آلثار الكوارث املفاجئة، وطبيعة الكوارث املتصلة باملناخ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر عىل املدى الطويل، أو استمرار 

غمون عىل الترشد.  فرتات الجفاف والفيضانات، فقد تشهد زيادة هائلة يف عدد األشخاص الذين سريرُ

تدابري  اتخاذ  يف  املساهمة  أهمية  متاماً  تدرك  فإنها  املناخ،  تغري  تحديات  ملواجهة  اسرتاتيجيتها  بوضع  حالياً  اليونيسف  تقوم  حني  ويف 
للتكيف مع تغري املناخ من أجل الحد من خطر وقوع الكوارث. لذلك، تحدد اليونيسف أولويات اتخاذ التدابري التي تعزز من قدرة األفراد 
واملجتمعات عىل مواجهة األخطار املحتملة، وتعمل يف الوقت نفسه عىل تعزيز نظم اإلنذار املبكر والتأهب واالستجابة لتلبية مواجهة 
املناطق دون  للرشكاء يف  املحلية  القدرات  لبناء  تدابري واضحة  بوضع  أيضاً  اليونيسف  تزداد. وستقوم  أن  يتوقع  التي  الكوارث واألحداث 

الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث والتأهب لها واالستجابة لها. 

ويف عام 2008، تم وضع عدد من املبادرات الواضحة للحد من مخاطر الكوارث. فعىل سبيل املثال، وضعت مبادرة إقليمية للحد من مخاطر 
الكوارث يف وسط آسيا يف أربعة بلدان، تهدف إىل تعزيز قدرة الحكومات عىل إدارة الكوارث، وتشجيع املجتمعات املحلية عىل التكيف 
وإقامة املدارس اآلمنة. ويف غضون ذلك، مل تشمل الخطوات التي اتخذتها اليونيسف يف هايتي يف أعقاب موسم األعاصري الفتاكة، تدابري 
الحد من خطر الكوارث يف برنامج اإلنعاش فقط، بل حرصت عىل أن تدرج تدابري مامثلة يف صلب أعاملها يف خطة عمل الربنامج القطري 
الطويل املدى. وترى اليونيسف أن هذه املشاريع وغريها من املشاريع املامثلة التي ستنفذ يف عام 2009 - يف هندوراس والهند ومدغشقر 

وغريها - تضطلع بدور حاسم يف الحد من املخاطر التي تتعرض لها النساء واألطفال املرتبطة بتغري املناخ. 

إن الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لحاالت الطوارئ من االهتاممات الرئيسية التي تشغل اليونيسف لتعزيز كفاءة العمل اإلنساين يف 
الوقت املناسب، وتعزيز بناء قدرات الرشكاء، مبا يف ذلك الحكومات واملنظامت غري الحكومية، ووكاالت األمم املتحدة، واملجتمعات املحلية. 
وستشارك اليونيسف عىل نحو متزايد يف عملية التكيف مع تغري املناخ، والتخفيف من حدة املخاطر، واإلنذار املبكر، والتأهب واالستجابة 

للطوارئ، للحد من آثار الكوارث التي قد تصيب الفئات الضعيفة من السكان، وخاصة األطفال والنساء. 

5 - الخامتة 
أدى ارتفاع أسعار املواد الغذائية إىل زيادة الصعوبات عىل حياة السكان يف الكثري من بلدان العامل يف عام 2008، ومن املرجح أن يظل القلق 
سائداً يف عام 2009. وسيشكل تغري املناخ وارتفاع وترية وشدة الكوارث املزيد من التحديات. كام ستؤثر االتجاهات العاملية األخرى، مبا 
فيها النمو السكاين، والتحرض، والزيادة املطردة يف تصاعد تكاليف الوقود والطاقة، عىل حقوق ورفاه الطفل واملرأة. إن اليونيسف ملتزمة 
الرشاكات واستمرارها حيوية  العيش. وسيكون تعزيز  الخسائر يف األرواح وسبل  تقليل  املناسب ودعم املامرسات بغية  التكيف  بكفالة 
ملواجهة التحديات املقبلة. وتتطلع اليونيسف إىل العمل مع الجهات املانحة والرشكاء اآلخرين للدعوة إىل حقوق األطفال والنساء األشد 

ضعفاً والعمل عىل إحقاقها.

صندوق إنقاذ الطفولة، تاريخ الكوارث، صندوق إنقاذ الطفولة، �007.  ��
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استجابت اليونيسف لـ 13 عملية نداء موحد، و 11 نداء عاجال، و 44 نداء آخر يف عام 2008. وبشكل عام، طلبت اليونيسف ما مجموعه 1.14 مليار 
دوالر أمرييك يف عام 2008 )يف 31 ترشين األول/أكتوبر 2008( للمساعدة يف تدخالتها اإلنسانية لكفالة حامية الفئات الضعيفة من األطفال والنساء. 

واستجابت الجهات املانحة بسخاء لهذه االحتياجات التمويلية اإلنسانية املتزايدة. وبلغ التمويل املقدم من الجهات املانحة إىل 
برامج املساعدات اإلنسانية لليونيسف مبلغاً قدره 600 مليون دوالر يف 31 ترشين األول/أكتوبر 2008، مام يعكس زيادة كبرية 

قدرها 39 يف املائة عن مستوى عام 2007 البالغ 431 مليون دوالر أمرييك )يف 31 ترشين األول/أكتوبر 2007(.

وكانت النداءات املوحدة لعام 2008 متاثل متويل النداءات املوحدة لعام 2007، وتلقت 53 يف املائة من احتياجاتها من التمويل حتى نهاية ترشين 
األول/أكتوبر عىل التوايل. وكان متويل النداءات العاجلة أفضل نسبيا من متويل النداءات املوحدة إذ بلغت 61 يف املائة يف عام 2008. أما النداءات 

األخرى فقد جذبت أقل قدر من اهتامم الجهات املانحة ومل تتلق سوى 36 يف املائة من احتياجاتها املالية يف 31 ترشين األول/أكتوبر 2008.

وباإلضافة إىل القنوات الثنائية التقليدية للتمويل، تلقت اليونيسف مساهامت كبرية يف حاالت الطوارئ يف عام 2008 من خالل مختلف آليات 
التمويل املشرتكة املتعددة الجهات املانحة، مبا فيها الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. وكام كان الحال يف عام 
2007، كان الصندوق أكرب مصدر لتمويل األنشطة اإلنسانية لليونيسف يف عام 2008. وجمعت جهات مانحة متعددة أخرى أمواالً من أجل جمهورية 
الكونغو الدميقراطية والسودان وإثيوبيا والصومال، وقدم الصندوق االستئامين املتعدد املانحني  التابع للبنك الدويل، وصندوق األمم املتحدة االستئامين 
لألمن البرشي، من بني جهات أخرى مساهامت لليونيسف. وقدمت الجهات املانحة التي ساهمت يف آليات التمويل املجمعة هذه أيضاً أمواالً يف 
حاالت الطوارئ لليونيسف مبارشة. وكام هو موضح يف الرسم البياين أدناه، فإن أكرب عرشة مصادر للتمويل يف حاالت الطوارئ اعتبارا من 31 ترشين 
األول/أكتوبر 2008 هي عىل النحو التايل: الصندوق املتجدد املركزي للطوارئ، والواليات املتحدة، واليابان، والصناديق املجمعة )باستثناء الصندوق 

املتجدد املركزي للطوارئ(، واملفوضية األوروبية، مكتب املساعدة اإلنسانية، والسويد، وهولندا، والدامنرك، وكندا، ولجنة هونغ كونغ لليونيسف.

متويل اليونيسف لألغراض اإلنسانية يف عام 2008
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وال تزال اليونيسف ترحب بتمويل املساعدات اإلنسانية املواضيعية )غري املخصصة( ألنها تؤكد التزام الجهات املانحة مببادئ املنح اإلنسانية 
السليمة وتتيح لليونيسف أن تضع برامج أكرث استجابة تستند إىل األولويات العاملية. 

ومن أصل التربعات لحاالت الطوارئ التي بلغ مجموعها 600 مليون دوالر وردت حتى �3 ترشين األول/أكتوبر 2008، تلقت اليونيسف مبلغ 
115 مليون دوالر أمرييك )19 يف املائة( للمساهامت املواضيعية. وهذا املبلغ أكرث بقليل من نسبة املساهامت املواضيعية التي تلقتها يف عام 
2007، عندما بلغت نسبة املساهامت املواضيعية اإلنسانية �� يف املائة من مجموع األموال اإلنسانية الواردة. لكن باألرقام املطلقة، وباملقارنة 
مع مجموع التمويل املواضيعي البالغ 84 مليون دوالر التي وردت يف عام 2007، ازداد مستوى التمويل املواضيعي يف عام 2008 زيادة كبرية. 

وكانت السويد أعىل جهة مانحة للمساهامت املواضيعية اإلنسانية يف عام 2008، إذ بلغ مجموع املساهامت التي قدمتها إىل اليونيسف يف 
حاالت الطوارئ 33 مليون دوالر. ويبني الرسم البياين أدناه الجهات املانحة العرشة األوىل التي قدمت بسخاء مساهامت مواضيعية إنسانية. 
ومنذ إنشائها يف عام 2003، ازدادت األموال املواضيعية املقدمة للمساعدة اإلنسانية طرداً من حوايل 4 ماليني دوالر أمرييك فقط يف عام 

2003 إىل مجموع تراكمي قدره 890 مليون دوالر املتحدة يف �3 ترشين األول/أكتوبر 2008. 

وتعرب اليونيسف عن امتنانها للدعم املقدم من الجهات املانحة ولزيادة التمويل غري املخصص املواضيعي للمساعدة اإلنسانية. وبالنظر إىل األزمة 
املالية العاملية الراهنة، فإن هناك مخاوف من تقليص التمويل اإلنساين يف السنوات املقبلة. ويف حني ال يعرف عىل وجه اليقني كيف ستؤول إليه األزمة 
املالية، فمن الواضح أنه يجب عىل جميع الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين أن تواصل العمل معا لتجنب ما ميكن أن يؤثر سلباً عىل النساء واألطفال. 
ويف روح املنح اإلنسانية السليمة، تحث اليونيسف الجهات املانحة عىل الوفاء بالتزاماتها اإلنسانية يف السنوات القادمة. وسيكون الحفاظ عىل مستوى 

عال من دعم الجهات املانحة للجهود اإلنسانية أمراً بالغ األهمية لتلبية االحتياجات املنقذة للحياة وحقوق اإلنسان لألطفال والنساء.
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منطقة آسيا واملحيط الهادئ

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
جيوب  وبوجود  املدنية/السياسية  واالضطرابات  الطبيعية  الكوارث  من  مجموعة  بوقوع  الهادئ  واملحيط  آسيا  منطقة  تتسم 
وألحقت  وميامنار،  الصني  يف  كبريتني  طبيعيتني  كارثتني  الهادئ  واملحيط  آسيا  منطقة  شهدت   ،2008 عام  ويف  النزاع.  حاالت  من 
النزاعات/ مزقتها  التي   البلدان  ويف  البرش.  ماليني  حياة  ودمرت  األعاصري،  رضبتها  التي  البلدان  يف  شديدة  أرضاراً  قوية  فيضانات 

داخلياً،  املرشدين  عدد  من  يزيد  مام  قريباً،  حلول  إىل  ستتوصل  أنها  يبدو  فال  سياسية،  اضطرابات  فيها  توجد  التي  والبلدان  الحروب، 
أيضاً  الهادئ  واملحيط  آسيا  منطقة  تتأثر  املنطقة،  يف  الراسخة  الهيكلية  التهديدات  إىل  وباإلضافة  املجتمع.  يف  االضطرابات  من  ويزيد 
الناشئة. األمراض  من  وغريها  األنفلونزا  وباء  تفيش  وخطر  والغذاء،  الوقود  أسعار  ارتفاع  عىل  املرتتبة  اآلثار  مثل  عاملية،   بتهديدات 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
الدعم التقني لحاالت الطوارئ والتأهب واالستجابة لها: ستواصل وحدة الطوارئ التابعة ملركز الخدمات املشرتكة آلسيا واملحيط الهادئ يف اليونيسف 
تقديم الدعم التقني إىل املكاتب القطرية لوضع وتحديث خطط التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها بغية نرش النسخة املنقحة من »االلتزامات 
األساسية لألطفال يف حاالت الطوارئ« ومصفوفة التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ )املتوقع صدورها يف عام 2009(، للمساهمة يف تعزيز قدرات 
 مكاتب اليونيسف القطرية ورشكائها عىل االحتفاظ مبستوى عال من التأهب واالستجابة بفعالية للحاالت اإلنسانية الجارية وحاالت الطوارئ املباغتة.

وكجزء من تعزيز الرصد والتقييم يف عنارص التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها، سينصب االهتامم أوالً عىل بيانات التأهب لحاالت الطوارئ 
)تحديد خط األساس، والثغرات يف البيانات؛ ووضع أداة للتقييم الرسيع( وثانياً، عىل بيانات التنمية واملعلومات املتعلقة بأنشطة الطوارئ )مجموعات 

بيانات خط أساس التنمية يف حاالت الطوارئ، والتكيف مع أشكال التقييم الرسيع للحصول عىل البيانات اإللكرتونية(.

أما يف مجال التأهب لألوبئة، فإن الهدف الشامل لعام 2009 يتمثل يف توسيع نطاق برنامج االتصاالت ملساعدة الحكومات عىل وضع خطط 
واسرتاتيجيات االتصاالت املتعلقة بالوباء؛ ولبناء القدرة الوطنية عىل االستجابة للوباء، فضاًل عن األمراض الناشئة األخرى، يف حني سيبقى 

الرتكيز األضيق عىل مرض إنفلونزا الطيور الذي يحتل األولوية يف البلدان التي يستوطن فيها هذا املرض.

 تعزيز دعم قدرات الربامج اإلقليمية يف مجموعة املناطق: يف إطار إصالح األمم املتحدة، سيتواصل تقديم الدعم إىل مكاتب اليونيسف 
القطرية ورشكائها لتعزيز قدرة الشبكات الوطنية واملحلية اإلنسانية عىل تنفيذ نهج املجموعات، ويشمل ذلك تعزيز تنسيق وتحليل 
الفجوات املحددة يف املجموعة، والبدء يف التدريب عىل األدوات واملبادئ التوجيهية يف املجموعات األربع وهي: التغذية، واملياه، والرصف 

الصحي، والنظافة الصحية، والتعليم وحامية األطفال، التي تضطلع بها اليونيسف بدور رائد عىل الصعيد العاملي.

وكجزء من شبكة اللجنة الدامئة اإلقليمية املشرتكة بني الوكاالت، ستواصل وحدة الطوارئ الدعوة إىل التنسيق اإلقليمي بشأن 
القضايا اإلنسانية ودعم املكاتب القطرية لتنظيم فعاليات مشرتكة بني الوكاالت، تهدف إىل وضع خطط محددة لكل مجموعة 

بغية تحسني التنسيق والقدرة عىل التنبؤ بشكل أكرب، واالستجابات التي تتسم بالكفاءة والفعالية.

املكاتب  إىل  املبارشة  املساعدة  ستقدم  واملباغتة:  الجديدة  الطوارئ  حاالت  يف  الرسيعة  االستجابة  عىل  القطرية  املكاتب  قدرة  تعزيز 
القطرية لالستجابة إىل حاالت الطوارئ الجديدة و/أو املباغتة من خالل نرش موظفني عامني/ أو مخصصني لكل مجموعة إلجراء التقييم 

اإلنساين األويل ودعم االستجابة، واستناداً إىل الحاجة إىل األنشطة ذات الصلة.

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 7/2006 املؤرخ 9 حزيران/ يونيه 2006. **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ

تقرير العمل اإلنساين

منطقة آسيا واملحيط الهادئ 

موجز لعام �009

احتياجات الطوارئ ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ لعام 2009

دوالر أمرييكالقطاع

الدعم التقني للتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها )دورات تدريبية ومحاكاة 
للتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها، والبدء يف تنفيذ االلتزامات األساسية 

الجديدة املنقحة لحامية األطفال يف حاالت الطوارئ«، وما إىل ذلك(
260,000

530,000تعزيز قدرات دعم الربامج اإلقليمية يف مجموعات املناطق

500,000تعزيز قدرة املكاتب القطرية عىل االستجابة الرسيعة لحاالت الطوارئ الجديدة واملباغتة

1,290,000املجموع** 
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أفغانستان

قضايا األطفال والنساء الحرجة
أسفر النزاع وانعدام األمن طوال عقدين من الزمن عن تدمري معظم البنى التحتية يف أفغانستان، مبا يف ذلك إمكانيات املوارد البرشية 
والخربة التقنية. وبالرغم من انتخاب أول حكومة يف عام 2005، والتزامها القوي بإعادة بناء البلد، ال تزال الحالة األمنية يف معظم أنحاء 
البلد آخذة يف التدهور. وال يتمكن العاملون يف مجال املعونة اإلنسانية من الوصول إىل أكرث من 40 يف املائة من البلد. ويعاين أكرث من 11 
مليون شخص من الجفاف وارتفاع أسعار املواد الغذائية. وتوقع العمليات العسكرية الجارية إصابات كبرية جداً من الضحايا املدنيني، 
وتعرقل إمكانية إيصال املساعدات إىل السكان املترضرين. ويوجد يف البلد أكرث من 150.000 مرشد داخلياً. كام كانت الفيضانات وتفيش 
األمراض وعمليات الرتحيل من الظواهر الشائعة يف عام 2008. وعىل الرغم من التحسينات التي أدخلت عىل التعليم يف السنوات األخرية، 
ال يزال التفاوت بني الفتيان والفتيات يشكل تحدياً ضخاًم. وتبلغ نسبة التحاق الفتيات باملدارس االبتدائية 35 يف املائة باملقارنة مع نسبة 
64 يف املائة مع البنني. وال يحصل سوى 22 يف املائة من السكان عىل مصادر مياه رشب محسنة، وال يحصل سوى 30 يف املائة عىل مرافق 
صحية مأمونة. وعىل الرغم من االنخفاض الكبري يف معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )25 يف املائة(، مل تصل الخدمات الصحية بعد 

إىل السكان املهمشني الذين يعيشون يف املناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تقوم حكومة أفغانستان بتنسيق االستجابة لحاالت الطوارئ من خالل لجنة االستجابة لحاالت الطوارئ. وتقدم اليونيسف الدعم من 
خالل هذه اللجنة باإلضافة إىل مساهامت املنظامت غري الحكومية، وتنسقه بعثة األمم املتحدة ملساعدة أفغانستان. ويرأس اللجنة نائب 

الرئيس. ومن املتوقع أن تصل الربامج التي تدعمها اليونيسيف إىل ما ال يقل عن 3 ماليني طفل وامرأة يف عام 2009.

نحو  إىل  الدقيقة  واملغذيات  الغذائية،  واإلمدادات  الطوارئ،  حاالت  يف  األساسية  واملعدات  األدوية  اليونيسف  ستقدم  والتغذية:  الصحة 
500.000 طفل ضعيف من األطفال املرشدين والعائدين ومن املجتمعات املحلية املضيفة والفقرية؛ وإجراء تقييم غذايئ وبناء القدرات؛ 

والتلقيح ضد الحصبة، وتوفري االستجابة الرسيعة لتفيش أمراض اإلسهال واألمراض التنفسية الحادة.

املياه والرصف الصحي والنظافة: ستقوم اليونيسف مبساعدة أكرث من مليون شخص من املرشدين والعائدين واألرس واملجتمعات املحلية 
مياه  نقطة   1000 املعيشية، وإصالح  1000 مرحاض صحي لألرس  وبناء  اآلبار،  املياه، وتعقيم  توفري صهاريج  بالجفاف من خالل  املتأثرة 
وشبكة أنابيب املياه، وبناء 10 آبار مياه اسرتاتيجية، و400 نقطة مياه يف املجتمعات املحلية. وستقوم اليونيسف أيضاً بحمالت تثقيف 

بشأن النظافة ملكافحة أمراض اإلسهال يف حال تفيش املرض.

التعليم: ستصل اليونيسف إىل أكرث من 500.000  طفل من خالل بناء 30 مدرسة فعالة من حيث التكلفة يف املناطق النائية تتسع لـ 
15.000 طفل؛ ورشاء مواد تدريس/تعلم، وتقديم الدعم إىل 20.000 تلميذ مع الرتكيز بصفة خاصة عىل مناطق العائدين واملرشدين داخلياً؛ 

وتوفري الدعم النفيس لألطفال املصابني بصدمات نفسية، واألطفال املترضرين من الحرب يف 1000 مدرسة يف أرجاء البلد. 

للعب  مالمئة  مساحات  لهم  وتهيئ  الطبيعية،  والكوارث  املسلحة  النزاعات  من  املترضرين  األطفال  اليونيسف  ستدعم  الطفل:  حامية 
األطفال ألكرث من 8000 طفل، وزوايا نفسية مجتمعية؛ وستعزز رصد حقوق الطفل فيام يتعلق باالنتهاكات والتجاوزات، وتعزيز التوعية 

مبخاطر األلغام، وتعقب وجمع شمل األطفال املنفصلني عن ذويهم يف حالة الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع اإلنسان.

اإلغاثة يف حاالت الطوارئ والتنسيق: ستقوم اليونيسف بتخزين مسبقاً/ توفري اإلمدادات غري الغذائية ومجموعات أرسية، وقامش مشمع 
وبطانيات ومالبس دافئة للنساء واألطفال وأوعية مياه، إىل 30.000 أرسة.

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 7/2006 املؤرخ 9 حزيران/ يونيه 2006. **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ

موجز احتياجات اليونيسف املالية لعام 2009

دوالر أمرييكالقطاع

4,000,000الصحة والتغذية

5,000,000املياه والرصف الصحي والصحة

3,000,000التعليم

1,000,000حامية الطفل

2,500,000اإلغاثة يف حاالت الطوارئ والتنسيق

15,500,000املجموع** 
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جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
ال يزال سوء التغذية لدى األطفال والحوامل واملرضعات مصدر قلق بالغ يف جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية نتيجة الفيضانات التي 
جرت يف عام 2007، واالنخفاض الكبري يف واردات األغذية التي كانت تلبي عادة جزءاً كبرياً من هذا العجز. وال تزال معدالت وفيات األطفال 
)55 لكل 1000 والدة حية(، وسوء التغذية املزمن بني األطفال دون الخامسة من العمر )37 يف املائة( وسوء التغذية عند النساء الحوامل 
)32 يف املائة( مرتفعة بسبب الفقر، والنظم الصحية الناقصة املوارد، وتدهور البنية األساسية للمياه واملرافق الصحية، ومامرسات الرعاية 
غري الكافية لألطفال الصغار والنساء الحوامل، واألمن الغذايئ الهش. ومع أن التعليم يكاد يكون عاماً، فال تزال البيئة املدرسية التي ألحقت 
الفيضانات يف املئات من فصولها الدراسية أرضاراً كبرية أو دمرتها سيئة، فضاًل عن نوعية التعليم نتيجة عدم توفر املوارد. ونتيجة عدم 
استقرار الوضع السيايس، وعدم توفر خدمات أساسية جيدة، مثل الصحة والتغذية، وإمدادات املياه والتعليم، ال سيام إىل أكرث من مليوين 

طفل دون الخامسة من العمر، وإىل 400.000 امرأة حامل، فإنهم سيواصلون الحصول عىل دعم املجتمع الدويل.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
والنظافة  الصحي  والرصف  واملياه  والتغذية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بني  فيام  املشرتكة  املواضعية  املجموعات  رئاسة  اليونيسف  تواصل 
الصحية. كام أنها الوكالة املقيمة الوحيدة املعنية بدعم التعليم. ومن املتوقع أن تصل الربامج التي تدعمها اليونيسف إىل أكرث من مليوين 

طفل تقل أعامرهم عن خمس سنوات، وإىل أكرث من 250.000 تلميذ و 400.000 امرأة حامل.

الصحة والتغذية: ستقدم اليونيسف اللقاحات يف أرجاء البلد، وستوزع العقاقري األساسية إىل املستشفيات واملراكز الصحية يف 100 مقاطعة 
العالجية  التغذية  امرأة حامل، وتوفر   400.000 إىل  ألف  الدقيقة وفيتامني  املغذية  العنارص  10 ماليني نسمة؛ وستقدم  أكرث من  تغطي 
ملعالجة األطفال املصابني بسوء التغذية الحاد يف أكرث من 70 مستشفى. كام سيتم دعم التدريب لتحسني مهارات أطباء األرسة ومقدمي 
الرعاية يف دور الحضانة يف 10 أقاليم. وسيتم وضع وطباعة مواد إعالمية لتوزيعها عىل األرس بغية تحسني مامرسات رعاية األطفال الصغار 

والنساء الحوامل.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستدعم اليونيسف بناء شبكات إمدادات املياه التي تعمل بالجاذبية لتوفري مياه الرشب املأمونة 
إىل أكرث من 100.000 شخص يف خمس مدن يف املناطق. وسيتم دعم إمدادات املياه يف املناطق الريفية يف ما ال يقل عن 10 كومونات. وسيتم 
تعزيز تكنولوجيا تنقية املاء لتلبية احتياجات إمدادات املياه املأمونة الفورية إىل 10.000 أرسة. وسينتهي نظام معالجة املياه املستعملة 
الالمركزية الرائد لتوفري املرافق الصحية املحسنة إىل 10.000 شخص. وسيتم تدريب أكرث من 200  فني عىل مختلف تكنولوجيات إمدادات 

املياه واملرافق الصحية ومراقبة نوعية املياه.

التعليم: ستدعم اليونيسف التدخالت لتحسني نوعية التعليم من خالل الدعم التقني يف مجاالت مثل تنقيح مناهج الرياضيات، ووضع 
تدريب  أنشطة  وستفيد  درايس.  فصل   8000 لتغطية  تعليمية جديدة  حياتية  مهارات  وطباعة  ووضع  املدارس،  لبدء  لالستعداد  معايري 
املعلمني قرابة 10.000 معلم ومدير مدرسة. وسيقدم دعم متواصل إىل وزارة التعليم والسلطات املحلية لتحسني التأهب لحاالت الطوارئ 

يف مجال التعليم.

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 7/2006 املؤرخ 9 حزيران/ يونيه 2006. **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ

موجز احتياجات اليونيسف املالية لعام 2009

دوالر أمرييكالقطاع

والتغذية 7,500,000الصحة 

والصحة الصحي  والرصف  4,500,000املياه 

لتعليم 1,000,000ا

13,000,000املجموع** 	
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ميامنار

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
سبّب إعصار نرجس موجة من الوفيات والدمار مل يسبق لها مثيل يف ميامنار:  فقد أدى إىل تدمري املدارس واملرافق الصحية ومصادر املياه، 
واملنازل وسبل العيش، باإلضافة إىل تفّرق أفراد األرس، وترك الناس عرضة للجوع واملرض. وتقدر األمم املتحدة أن 2.4 مليون شخص قد 
ترضروا. ورغم إحراز تقدم كبري خالل األشهر التي أعقبت اإلعصار، ال تزال الحاجة إىل تقديم املساعدة اإلنسانية ضخمة، وال يزال العديد 
من النساء واألطفال غري قادرين عىل الوصول إىل املرافق الصحية؛ وال يزال األطفال عرضة لسوء التغذية الحاد، وحاالت النقص يف املغذيات 
الدقيقة؛ وزيادة خطر نقص املياه يف املستقبل، وتفيش األمراض املنقولة بواسطة املاء؛ وبطء التقدم يف إعادة بناء املدارس، وتوفري الدعم 

النفيس؛ وتعرض الكثري من األطفال  لالنفصال عن أرسهم، والعنف، وإساءة املعاملة واالستغالل واإلهامل.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تعد اليونيسيف املجموعة الرائدة يف مجال التغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، باإلضافة إىل التعليم وحامية األطفال. ومن 

املتوقع أن تصل الربامج التي تدعمها اليونيسف يف عام 2009 إىل 1.5 مليون شخص من بينهم 450.000 طفل. 

األساسية  األدوية  توفري  واألطفال من خالل  واملواليد  لألمهات  الصحية  الخدمات  وإحياء  تنشيط  اليونيسف  والتغذية: ستواصل  الصحة 
املعالجة  دعم  اليونيسف  ستواصل  كام  منهار.  أو  مدمر  صحي  مرفق   100 بناء  وإعادة  الصحة،  مجال  يف  العاملني  وتدريب  واملعدات؛ 
املجتمعية وبرامج التغذية املستهدفة، التي ستعود بالفائدة عىل جميع األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد )الذين يقدر عددهم 

بنحو 20.000( يف أكرث البلدات تعرضاً للخطر البالغ عددها 12 بلدة؛ ودعم مكمالت املغذيات الدقيقة.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستواصل اليونيسف تحسني إمكانية الحصول عىل املياه النظيفة واملرافق الصحية الكافية من 
خالل بناء/إعادة تأهيل الربك واآلبار التقليدية املفتوحة لصالح 100.000 شخص؛ وبناء مرافق صحية مناسبة يف 600 مدرسة، وتدريب 

النظراء من املوظفني الحكوميني.

التعليم: ستنفذ اليونيسف مبادرة املدارس املالمئة لألطفال يف أكرث من 1000 مدرسة، ستعود بالفائدة عىل 150.000 تلميذ يف املدارس 
االبتدائية، وستشمل تدريب 4500 معلم؛ وستعيد بناء 10 مدارس و 5 مراكز لنامء الطفولة يف املرحلة املبكرة؛ وستوزع مجموعات تعليم 

إىل 150.000 تلميذ.

حامية األطفال: ستقدم اليونيسف الرعاية والدعم إىل حوايل 70.000 طفل وامرأة من املترضرين، وتقديم الدعم إىل 104 أماكن مالمئة 
لألطفال، و200 فريق دعم مجتمعي لحامية األطفال.

املواد غري الغذائية: ستقدم اليونيسف املواد غري الغذائية  إىل الفئات الضعيفة املستهدفة، وتخزن كميات محدودة من اللوازم لحاالت 
الطوارئ والتأهب.

االتصاالت السلكية والالسلكية: ستكفل اليونيسف توفر االتصال باإلنرتنت لجميع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية وفقاً 
لدور اليونيسف كرشيك رائد يف املجموعة املعنية باالتصاالت السلكية والالسلكية.

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 7/2006 املؤرخ 9 حزيران/ يونيه 2006. **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
*** االحتياجات الطارئة يف تقرير العمل اإلنساين باإلضافة إىل احتياجات اليونيسف ل 25.57 مليون دوالر املبني يف نداء األمم املتحدة.

موجز احتياجات اليونيسف املالية لعام 2009

دوالر أمرييكالقطاع

7,000,000الصحة والتغذية

4,000,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

4,000,000التعليم

3,000,000حامية األطفال

1,700,000املواد غري الغذائية

300,000االتصاالت السلكية والالسلكية

20,000,000***املجموع** 	
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نيبال

قضايا األطفال والنساء الحرجة

النائية واملناطق الشحيحة باملوارد،  النساء واألطفال يف املناطق  10 سنوات عىل حياة املاليني من  أّثر مترد املاويني يف نيبال الذي استمر 
وخاصة يف األرس املعيشية الضعيفة. وزادت الكوارث الطبيعية، وال سيام الفيضانات، يف بقاع كثرية من البلد من آثار النزاع. ويقدر أن تقدم 

املساعدة إىل أكرث من 3  ماليني شخص بأموال جمعت عن طريق “تقرير العمل اإلنساين”.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009

تعد اليونيسف املجموعة الرائدة يف مجال التغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والتعليم )باالشرتاك مع منظمة تحالف إنقاذ 
الطفولة(. كام تشارك يف رئاسة املجموعات املعنية بالصحة والحامية )وال سيام حامية الطفل(.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف بتخزين األدوية األساسية واملعدات الطبية مسبقاً لالستجابة لحاالت الطوارئ يف الوقت املناسب؛ 
وإدراج املراقبة لرصد زيادة خطر سوء التغذية يف حاالت الطوارئ وتقديم الدعم لالستجابة من أجل التغذية والصحة يف حاالت الطوارئ 
يف املناطق املترضرة؛ ودعم تلقيح ومعالجة أمراض الطفولة يف حاالت الطوارئ يف املناطق املترضرة؛ وتوفري الناموسيات املعالجة مببيدات 
الحرشات، والقيام بالتعبئة االجتامعية للتخفيف من خطر اإلصابة باملالريا يف حاالت الطوارئ يف املناطق املترضرة؛ ورشاء األغذية العالجية 
الجاهزة لالستعامل، والحليب العالجي واألدوية األساسية؛ وتعزيز قدرة مراكز إعادة تأهيل التغذية، ودعم إنشاء مراكز جديدة؛ وتوسيع 

نطاق معالجة سوء التغذية الحاد يف مناطق جديدة عىل أساس املجتمعات املحلية.

فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز: ستوفر اليونيسف التثقيف بشأن فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز ألكرث الفئات املعرضة للخطر 
أثناء الحمل  العكوسة لألطفال املصابني بفريوس اإليدز، والنساء  وهم املراهقون والنساء واألرس؛ ودعم توفري األدوية املضادة للفريوسات 

والنفاس؛ وإدماج خدمات الوقاية من الفريوس )املشورة والفحص الطوعيني( يف الخدمات الصحية يف مخيامت املرشدين.

اإلغاثة  2008؛ وتخزين مواد  الفيضانات يف عام  8000 أرسة رشدتها  اليونيسف بدعم  الصحية: ستقوم  الصحي والنظافة  املياه والرصف 
واملأوى والنظافة والرصف الصحي، وتنقية مياه الرشب؛ وإعادة تأهيل مشاريع شبكات املياه التي دمرتها الفيضانات واالنهيارات األرضية؛ 
وتدريب املنظامت غري الحكومية يف 13 مقاطعة لرتكيب مرافق املياه والرصف الصحي وتعزيز النظافة الصحية؛ وتدريب العاملني يف مجال 

الصحة واملتطوعني عىل غسل اليدين بالصابون ومعالجة املياه املنزلية.

التعليم: ستقوم اليونيسف بتقديم املواد الدراسية األساسية إىل 50.000 طفل مرشد؛ ورشاء وتوزيع مواد تدريس/ تعليم ومواد ترفيهية إىل 
500 مركز تعليمي؛ ودعم تنفيذ املدارس باعتبارها »مناطق للسالم« يف 10 مقاطعات؛ ورشاء مباين مؤقتة للتعلم لـ 500 مركز تعليمي؛ 

وتدريب 500 معلم عىل تعلم السالم يف املناطق املترضرة من النزاعات؛ وتدريب 2500 معلم عىل التعليم يف حاالت الطوارئ.

حامية الطفل: ستشارك اليونيسف يف بناء قدرات 500 لجنة قانونية بشأن املسائل املتعلقة بحامية األطفال يف حاالت الطوارئ؛ وتدريب أعضاء املجموعة 
الوطنية واإلقليمية وأصحاب املصلحة عىل املسائل املتعلقة بحامية األطفال يف حاالت الطوارئ؛ ورشاء وتخزين مجموعات لحامية األطفال واللوازم 
ذات الصلة يف حاالت الطوارئ؛ وتعزيز آليات االستجابة لتقديم الخدمات لحامية األطفال يف حاالت الطوارئ؛ وتنسيق األنشطة لألطفال املترضرين 
من النزاع، وخاصة الفتيات، مبا يف ذلك )1( تطوير قدرة الحكومة والرشكاء يف املجتمع املدين عىل رصد انتهاكات حقوق األطفال وتوثيقها واإلبالغ عنها 
ومنع تجنيد األطفال يف القوات املسلحة والجامعات املسلحة؛ )2( توفري خدمات إعادة اإلدماج املجتمعية؛ )3( وضع مبادرات واسرتاتيجيات مصالحة 
مجتمعية لضامن قبول األطفال العائدين واندماجهم؛ )4( تعزيز االندماج االجتامعي لألطفال والشباب وفئات املجتمع املحيل يف لجان السالم؛ )5( دعم 
تسوية النزاعات؛ ومساعدة السلطات الوطنية يف األعامل املتعلقة باأللغام للحد من التهديدات التي تشكلها العبوات الناسفة واأللغام األرضية وما إىل 

ذلك؛ وكفالة االمتثال لتقديم املساعدة إىل الضحايا؛ وتقديم توعية منهجية مبخاطر األلغام يف املناطق املعرضة للخطر.

موجز احتياجات اليونيسف املالية لعام 2009

دوالر أمرييكالقطاع

2,817,000الصحة والتغذية

100,000فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز	

1,000,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

500,000التعليم

3,600,000حامية األطفال

8,017,000املجموع** 	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم   *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ 9   **  يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
حزيران/ يونيه 2006.
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رسي النكا

قضايا األطفال والنساء الحرجة
يواجه الجزء الشاميل من رسي النكا يف الوقت الراهن حالة إنسانية طارئة متزايدة بسبب تكثيف النزاع بني حكومة رسي النكا وحركة 
تحرير منور تاميل إيالم. وتصل نسبة سوء التغذية الحاد إىل 10.2 يف املائة يف مقاطعة ترينكومالني و6.7 يف املائة يف مقاطعة باتيكالوا. 
ومبا أن املعدل الوطني للحصول عىل املياه الصالحة للرشب يبلغ 79 يف املائة، وهو أقل بكثري يف املناطق املترضرة من النزاع، مثل منطقة 
كيلينوتيش )13 يف املائة( ومواليتيفو )19 يف املائة(. وقد أدى استئناف اندالع القتال إىل تعطل تعليم ما يقدر بـ 250.000 طفل، وزاد من 

خطر تجنيد األطفال القرص عىل يد الجامعات املسلحة وانتهاكات حقوق األطفال األخرى.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تعد اليونيسف املجموعة الرائدة للتغذية، واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم. ومن املتوقع أن تصل االستجابة اإلنسانية 
مبساعدة اليونيسف إىل أكرث من 430.000 مرشد داخلياً من املترضرين من النزاع، والسكان الذين أعيد توطينهم واملجتمعات املحلية 

املضيفة يف شامل ورشق رسي النكا.

األساسية  الخدمات  لتوفري  مركز صحي   50 إىل  الطوارئ  األساسية يف حاالت  واملعدات  األدوية  وتوزيع  برشاء  اليونيسف  ستقوم  الصحة: 
لصحة األم والطفل؛ وتسهيل خدمات العيادة املتنقلة؛ وإعادة تأهيل وإعادة بناء املرافق الصحية؛ وتدريب 150 من العاملني عىل األنشطة 

املتعلقة بصحة األم والطفل.

التغذية: ستواصل اليونيسف دعم برنامج إعادة التأهيل الغذايئ لتغطية جميع املناطق املترضرة التي تنترش فيها مستويات عالية من سوء 
التغذية الحاد الوخيم، وعالج ما يقدر بنحو 5000  طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وكفالة تغطية تصل إىل 95 يف املائة. وستواصل 
اليونيسف برامج التغذية التكميلية التي تستهدف 15.000 طفل يعانون من سوء التغذية املعتدل، بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي 

وتدريب 100 من العاملني يف مجال الصحة فعلىي عالج سوء التغذية الحاد.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة ومرافق الرصف الصحي إىل 266.500 شخص ممن أعيد توطينهم 
والتقييامت  املياه،  إمدادات  إدارة  عىل  العاملة  الفرق  وتدريب  والجديدة؛  القامئة  التحتية  البنى  تأهيل  بناء/إعادة  من خالل  واملرشدين 
التقنية الصحية يف املجتمع املحيل، وتعزيز برامج التوعية بالنظافة الصحية يف املناطق التي أعيد فيها التوطني، ومخيامت املرشدين داخليا 

واملدارس.

التعليم: ستقدم اليونيسف املواد املدرسية األساسية واملجموعات الرتفيهية إىل ما مجموعه 100.000 من األطفال املرشدين واملترضرين من 
الحرب؛ وتدريب 2500 معلم مدرسة ابتدائية؛ وإعادة تأهيل 100 مدرسة لحقت بها أرضار، وبناء 100 مركز تعليمي مؤقت، مبا يف ذلك 

املياه واملرافق الصحية، لكفالة استمرار حصول األطفال املترضرين من النزاعات عىل بيئة تعليمية آمنة.

حامية الطفل: ستقدم اليونيسف الدعم النفيس االجتامعي إىل 50.000 طفل من خالل األماكن املالمئة لألطفال ونوادي األطفال يف املخيامت 
واملجتمعات املحلية؛ ودعم اآلليات املستندة إىل املقاطعات يف مثاين مقاطعات شاملية ورشقية للرصد واإلبالغ عن انتهاكات حقوق األطفال 
متشياً مع قرار مجلس األمن 1612؛ ودعم إعادة اإلدماج إىل 1500 طفل مرتبط بالجامعات املسلحة، والتثقيف بالتوعية مبخاطر األلغام 

إىل 250.000 فرد يف املجتمع املحيل.

موجز احتياجات اليونيسف املالية لعام 2009

دوالر أمرييكالقطاع

1,100,000الصحة	

2,200,000التغذية

4,300,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

4,200,000التعليم

3,200,000حامية الطفل

15,000,000املجموع** 	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ 9 حزيران/ يونيه  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
.2006



22

2 0 0 9 ملخص تقرير اليونيسف للعمل اإلنساين 

تيمور ليشتي

قضايا األطفال والنساء الحرجة
ال تزال تيمور ليشتي، حيث تقل أعامر نصف سكانها عن 18 سنة، تواجه تحديات متعددة. وكانت االحتياجات اإلنسانية مثار قلق بعد 
األزمة التي حدثت خالل نيسان/أبريل- أيار/مايو 2006، والتي أسفرت عن تدمري 6000 منزل، وأعقبها ترشيد أكرث من 100.000 شخص. 
ويف عام 2008، بدأ عدد مخيامت املرشدين داخلياً يتناقص بسبب دعم الحكومة عودتهم وإعادة إدماجهم. وعىل الرغم من هذه التطورات 
اإليجابية األخرية، ال يزال الوضع هشاً. وتعد االضطرابات األهلية والكوارث الطبيعية من بني التحديات التي تحدث بني الحني واآلخر. وتؤثر 
املخاطر عىل نحو متزايد عىل املقاطعات بسبب تآكل آليات مواجهة الحياة تدريجياً بالنسبة  للكثريين. ويوجد يف تيمور ليشتي أعىل 
معدل انتشار سوء التغذية يف املنطقة، والوضع آخذ يف التدهور: إذ يعاين 49 يف املائة من جميع األطفال دون الخامسة من العمر من نقص 
الوزن، ويعاين 54 يف املائة من األطفال من توقف النمو، و 25 يف املائة من األطفال مصاب بالهزال. ويتعرض األطفال بشكل خاص إىل خطر 

العنف وإساءة املعاملة واالستغالل. وتحد العوامل االجتامعية واالقتصادية من قدرات اآلباء واملجتمعات املحلية عىل حامية أطفالهم. 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تدور املناقشات بشأن البدء يف تنفيذ مجموعات احتياطية يف تيمور ليشتي يف عام 2009. وستستمر القطاعات التي تقودها اليونيسف يف 
تعزيز التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ يف املنظمة وداخل القطاعات عىل حد سواء. وستواصل الربامج التي تدعمها اليونيسف وصولها 

إىل الفئات الضعيفة من السكان. 

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف بتعزيز الشبكات املجتمعية من خالل »برنامج تعزيز صحة األرسة« للتواصل مع وزارة الصحة، بغية 
توسيع نطاق تغطية الخدمات؛ وتدريب 50 من العاملني يف مجال الصحة عىل التغذية العالجية، ومواصلة تنفيذ اسرتاتيجية إرضاع األطفال 

الرضع واألطفال الصغار يف أرجاء البلد. 

املياه والرصف الصحي والنظافة: ستقوم اليونيسف بتوفري شبكات إمدادات املياه املأمونة ودعم وتعزيز املرافق الصحية والنظافة الصحية 
يف 30 مدرسة/ مجتمع محيل يستفيد منه 4200 طفل )21.000 نسمة( يف ست مقاطعات؛ وبناء قدرات الرشكاء واالستجابة يف حاالت 
الطوارئ للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية الرشكاء من خالل التدريب املستمر والحفاظ عىل الحد األدىن من املخزون يف حاالت 

الطوارئ للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية إىل 15.000 شخص. 

الطوارئ  حاالت  يف  التأهب  لتنسيق  التعليم  وزارة  داخل  الطوارئ  حاالت  يف  للتعليم  وحدة  إنشاء  دعم  اليونيسف  ستواصل  التعليم: 
والتخطيط لالستجابة عىل جميع املستويات، وإنتاج وتوزيع األدوات املدرسية عىل أساس املوارد املتاحة محلياً. 

املتعلقة بحامية  الشواغل  الطفل املجتمعية عىل كافة املستويات لرصد واإلبالغ عن  اليونيسف شبكات حامية  حامية الطفل: ستدعم 
األطفال من العنف واالستغالل واالعتداء؛ ودعم وزارة التضامن االجتامعي ووزارة العدل لتنفيذ السياسات واإلجراءات الجديدة ذات الصلة 

لحامية األطفال يف حاالت الطوارئ. 

مشاركة املراهقني والشباب: ستواصل اليونيسف توفري التعليم القائم عىل املهارات الحياتية إىل 5000 شاب، ودعم أنشطة الوقاية من 
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز التي تستهدف 20.000 شاب يف املدرسة وخارجها يف املقاطعات الثالثة عرش جميعها.

الدعوة واالتصال: ستقوم اليونيسف بوضع وإنتاج ونرش املواد اإلعالمية األساسية عن األطفال وحامية املرأة، والصحة، والتعليم، ورعاية 
ومناء الطفولة املبكرة؛ والحفاظ عىل الكميات الدنيا من مخزون إمدادات اليونيسف واإلمدادات الالزمة يف حاالت الطوارئ. 

التنسيق يف حاالت الطوارئ والرصد والتقييم: يعد التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها جزءاً ال يتجزأ من الربنامج القطري لليونيسف. 
وينبغي أن يستمر التنسيق يف حاالت الطوارئ يف عام 2009 لزيادة تعزيز التنسيق القطاعي يف املنظمة، مع الحكومة وعىل املستوى 

املشرتك بني الوكاالت.

موجز احتياجات اليونيسف املالية لعام 2009

دوالر أمرييكالقطاع

1,100,000الصحة والتغذية

1,500,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

300,000التعليم

300,000حامية األطفال

300,000مشاركة املراهقني والشباب

200,000الدعوة واالتصال

250,000التنسيق يف حاالت الطوارئ والرصد والتقييم	

3,950,000املجموع** 	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ 9  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
حزيران/ يونيه 2006.
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أوروبا الوسطى والرشقية/رابطة الدول املستقلة 

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
بسبب  كارثية  عواقب  عن  تسفر  ما  غالباً  التي  الطبيعية  لألخطار  عرضة  املستقلة  الدول  والرشقية/رابطة  الوسطى  أوروبا  منطقة  إن 
ارتفاع مستوى الضعف، وتدين قدرة السكان عىل التصدي لها. ومن بني الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها املنطقة: الزالزل والفيضانات 
واالنهيارات الثلجية واالنجرافات الطينية والجفاف، فضاًل عن حرائق الغابات. كام تتعرض املنطقة إىل توترات سياسية، تسفر أحياناً عن 

وقوع أعامل عنف ونزاعات. ويثري الوضع يف القوقاز والبلقان وتركيا القلق، حيث ال يزال عدد من النزاعات السياسية بدون حل.

كام فاقمت األسعار العالية للوقود والغذاء عاملياً من مستويات الفقر يف بلدان أوروبا الوسطى والرشقية/رابطة الدول املستقلة. وأشارت 
الدراسات االستقصائية التي أجريت مؤخراً يف آسيا الوسطى عن األمن الغذايئ والتغذية إىل أن نسبة كبرية من السكان بحاجة إىل مساعدات 
غذائية. وتضطر أرس فقرية كثرية إىل تغيري توازن نظامها الغذايئ ليك تتامىش مع ارتفاع األسعار. وقد تجاوز ذلك تأثري قطاع األغذية. فعىل 

سبيل املثال، اضطرت بعض األرس إىل إخراج أطفالها من املدرسة لعدم قدرتها عىل دفع الرسوم املدرسية ورشاء اللوازم املدرسية. 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
القدرة اإلقليمية عىل التدخل الرسيع: أكدت الدروس املستفادة من حااليت الطوارئ الكبريتني اللتني حدثتا يف عام 2008 يف أوروبا الوسطى 
والرشقية/رابطة الدول املستقلة )أي جورجيا وطاجيكستان( عىل الحاجة إىل تعزيز القدرة عىل التدخل الرسيع إقليمياً، بغية تقديم الدعم 
إىل البلدان التي تستجيب لحاالت الطوارئ يف الوقت املناسب. ويتطلب ذلك أن يحتفظ املكتب اإلقليمي بصندوق صغري لحاالت الطوارئ 

لدعم التعبئة الرسيعة والحرجة من املوارد البرشية واملعدات واإلمدادات يف املنطقة، قبل تنشيط نظام االستجابة العاملية.

التأهب لحاالت الطوارئ والتخطيط لالستجابة: بوصفها الجهة الرائدة عاملياً يف مجال التغذية واملياه، والرصف الصحي والنظافة الصحية، 
التوجيه  اإلقليمي،  الطفولة واملكتب  إنقاذ  بالتعاون مع منظمة تحالف  اليونيسف  التعليم، ستقدم  املشاركة يف مجال  الرائدة  والجهة 
التقني للمكاتب القطرية فضاًل عن الرشكاء اآلخرين يف املجال اإلنساين )مثل األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة، والحكومات والرشكاء 
يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت( بشأن حقوق الطفل وااللتزامات األساسية لحامية األطفال يف حاالت الطوارئ لليونيسف، وطرائق 
بشأن  القطرية  للمكاتب  املحاكاة،  وعمليات  التدريبية  العمل  حلقات  وخاصة  القدرات،  بناء  أنشطة  تنظيم  وسيتم  املجموعات.  نهج 

القضايا اإلنسانية الناشئة، والسياسات املتعلقة باملنظمة وطرائق الرشاكة.

الحد من أخطار الكوارث: سينصب تركيز املكتب اإلقليمي األسايس يف مجال الحد من أخطار الكوارث عىل تنفيذ أنشطة املشاريع املمولة 
يف إطار برنامج التأهب للكوارث التابع لالتحاد األورويب يف آسيا الوسطى. باإلضافة إىل ذلك، سيدعم املكتب اإلقليمي أنشطة الحد من 
للحد من  الدولية  لإلسرتاتيجية  العامة  األمانة  العمل مع  تركيا، وسيواصل  املنطقة، وخاصة  للكوارث يف  البلدان عرضة  أكرث  املخاطر يف 
الكوارث التابعة لألمم املتحدة،  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ/ مكتب منع األزمات واإلنعاش، يف تخطيط وتنظيم حلقات العمل التدريبية 

ألفرقة األمم املتحدة القطرية يف املنطقة.

احتياجات الطوارئ ملنطقة أوروبا الوسطى والرشقية/رابطة الدول املستقلة لعام 2009 *

دوالر أمرييكالقطاع

350,000القدرة اإلقليمية عىل التدخل الرسيع

100,000التأهب لحاالت الطوارئ والتخطيط لالستجابة

300,000الحد من مخاطر الكوارث

750,000املجموع** 	

*سوف تستخدم األموال الواردة لهذا النداء لالستجابة الحتياجات األطفال والنساء الفورية واملتوسطة األجل عىل النحو املبني أعاله. وإذا تلقت اليونيسف أمواالً تزيد عىل 
احتياجات التمويل املتوسطة األجل لحالة الطوارئ هذه، فإنها ستستخدم هذه األموال لدعم حاالت طوارئ أخرى ناقصة التمويل.

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ 9  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
حزيران/ يونيه 2006.
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طاجيكستان

قضايا األطفال والنساء الحرجة
الزالزل  ذلك  يف  مبا  املاضية،  العرش  السنوات  خالل  الهامة  الكوارث  من  عدداً  طاجيكستان  شهدت  األهلية،  الحرب  ويالت  إىل  باإلضافة 
والفيضانات واالنهيارات األرضية والجفاف، وشهد البلد مؤخراً شتاء قاسياً. وعادة ما يؤدي الربد القارس يف الشتاء املصحوب بثلوج كثيفة إىل 
عرقلة أداء الخدمات العامة األساسية. باإلضافة إىل ذلك، يعيش 70 يف املائة من السكان يف املناطق الريفية، التي يقع كثري منها يف مناطق 
نائية، مام يعرقل تقديم الخدمات األساسية. وقد أثرت الخسائر يف املحاصيل والبذور ونفوق املوايش سلباً عىل معيشة السكان الهامشيني، 

يف بلد ال ينعم فيه 1.68 مليون نسمة باألمن الغذايئ.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
املتحدة  األمم  يضم وكاالت  الذي  الطوارئ،  الرسيع يف حاالت  والتنسيق  التقييم  فريق  إطار  اإلنساين يف طاجيكستان يف  املجتمع  ينظم 
واملنظامت غري الحكومية والحكومة. وستتوجه الربامج التي تدعمها اليونيسف إىل قرابة مليون طفل دون الخامسة من العمر، وخاصة 
الفئات الضعيفة من األطفال وأرسهم يف املناطق الريفية. باإلضافة إىل ذلك، وسيتم الوصول إىل قرابة 80.000 امرأة حامل يف املناطق النائية 

التي يصعب الوصول إليها يف إقليم خاتلون.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسيف بتزويد مراكز الرعاية الصحية األولية بـ 600 مجموعة صحية، يستفيد منها نحو 1.8 مليون نسمة؛ 
اإلغاثة  إمدادات  امرأة حامل/مرضعة؛ وتوزيع   90.000 إىل  التكميلية، والوصول  والتغذية  الخالصة  الطبيعية  الرضاعة  وتعزيز مامرسات 
واملنقذة للحياة الهامة مثل مالبس  األطفال الرضع، والبطانيات ومجموعات املواد الصحية األولية لنحو 85.000 طفل حديث الوالدة. 

وستقوم اليونيسف أيضا بتوزيع صيغة جديدة من أمالح اإلماهة الفموية إىل ما يقرب من مليون طفل دون الخامسة من العمر.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستحافظ اليونيسف عىل تزويد املياه الجيدة النوعية وتخزينها لـ 10.000 أرسة معيشية يف 
املناطق الحرضية واملناطق الريفية مع إيالء اهتامم خاص باملستشفيات واملدارس ومرافق الرعاية الجامعية؛ وحيثام أمكن، إعادة تأهيل 
شبكات إمدادات املياه واملرافق الصحية الحالية؛ وتنظيم حملة إعالمية للتشجيع عىل النظافة الشخصية لقرابة 500.000 شخص؛ وتوزيع 

مواد النظافة الصحية، تشمل الصابون والدالء واملواد التثقيفية.

التعليم: ستدعم اليونيسف عملية عزل األبواب والنوافذ وتوفري مواقد تدفئة إىل حوايل 50 مدرسة مترضرة من حاالت الطوارئ املحتملة 
يف فصل الشتاء؛ وستدعم توقيف الدراسة مؤقتاً يف فصول الشتاء القاسية، ووضع برامج تدريسية تعويضية للطالب.

حامية الطفل: ستقدم اليونيسف الدعم النفيس واالجتامعي إىل قرابة 500 طفل يف مؤسسات مغلقة وستدعم 9341 طفل ال يتلقى رعاية 
الوطنية  اللجنة  الرصد، وستضطلع  اليونيسف بعملية  البقاء والنامء. وستضطلع  للحصول عىل مساعدة أساسية يف  أو مؤسسية  أرسية 

لحقوق الطفل بتوزيع اإلمدادات واستخدامها.

موجز احتياجات اليونيسف املالية لعام 2009*

دوالر أمرييكالقطاع

800,000الصحة والتغذية

500,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

500,000التعليم

200,000حامية الطفل

2,000,000املجموع** 	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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منطقة رشق وجنوب أفريقيا

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
جرى يف منطقة رشق وجنوب أفريقيا عدد من حاالت الطوارئ يف العقد املايض أكرث من أي منطقة أخرى. وحتى 1 ترشين األول/أكتوبر 2008، 
اضطلع 14 من أصل 20 مكتباً قطرياً لليونيسف يف املنطقة باستجابات لحاالت الطوارئ )أنغوال، بوروندي، جزر القمر، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، 
مالوي، موزامبيق، ناميبيا، رواندا، الصومال، جنوب أفريقيا، زامبيا، زميبابوي(. أما املكاتب املتبقية فهي ال تزال تتعامل مع آثار الحروب األهلية 
الطويلة، أو تتعامل مع مشكلة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يف حاالت الطوارئ )بوتسوانا، إريرتيا، ليسوتو، سوازيالند، أوغندا، جمهورية 

تنزانيا املتحدة(. وال تزال مخاطر حاالت الطوارئ املتوسطة والواسعة النطاق يف رشق وجنوب أفريقيا مرتفعة يف عام 2009.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها: سيواصل مكتب اليونيسف اإلقليمي يف رشق وجنوب أفريقيا دعم املكاتب القطرية لتعزيز 
التقييامت، ووضع خطط عمل  وإجراء  للطوارئ،  واالستجابة  التأهب  التدريب عىل  لها من خالل  واالستجابة  الطوارئ  لحاالت  التأهب 

قطاعية، وتقييم احتياجات اإلمدادات واملوارد البرشية، ووضع خطط تعبئة املوارد، وما إىل هنالك.

الصحة والتغذية: سيعزز املكتب اإلقليمي قدرة املكاتب القطرية عىل االستجابة بفعالية لألزمات الجديدة والحالية بشأن الحالة الصحية 
والغذائية لألطفال دون الخامسة من العمر والنساء الحوامل من خالل التدريب والتوجيه التقني.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: سيقدم املكتب اإلقليمي الدعم إىل املكاتب القطرية لوضع خطط تتعلق بالتأهب واالستجابة يف 
مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وتوفري التوجيه التقني ملجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية من خالل التدريب.

التعليم: سيقوم املكتب اإلقليمي ببناء القدرة التثقيفية ألصحاب املصلحة الوطنيني من أجل اإلعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ، مام يقلل 
من تعطل دراسة الطالب واملعلمني.

حامية الطفل: سيدعم املكتب اإلقليمي املكاتب القطرية لتطوير القدرة عىل حامية الطفل يف حاالت الطوارئ، وضامن قدرتها عىل قيادة 
آليات تنسيق حامية الطفل، مبا يف ذلك املجموعات الفرعية حيثام أقيمت. 

اليونيسف يف جزر القمر: ستواصل اليونيسف دعم استعادة الخدمات االجتامعية األساسية يف أنجوان والتأهب لها، وتوفري املوارد الكافية 
لالستجابة لتفيش الكولريا، وألي ثوران يف الرباكني يف جزيرة القمر الكربى.

اليونيسف يف ليسوتو: ستواصل اليونيسف استجابتها لألزمة اإلنسانية التي تفاقمت بسبب األسعار العالية للمواد الغذائية وفريوس نقص املناعة البرشية 
من خالل عدد من التدخالت يف حاالت الطوارئ، وخاصة الصحة والتغذية، التي تستهدف أكرث من 100.000 طفل و 100.000 أم حامل ومرضعة.

الناجمة عن الهجامت عىل األطفال  الحالية  اليونيسف الحكومة والرشكاء للحد من تأثري األزمة  اليونيسف يف جنوب أفريقيا: ستدعم 
والنساء بدافع كراهية األجانب، وتقديم املساعدة إىل 15.000 شخص مرشد، ومجتمع محيل مضيف والفقراء من خالل الصحة والتغذية 

وتعزيز الصحة البدنية.

اليونيسف يف سوازيالند: ستعالج اليونيسف الوضع اإلنساين من خالل التوصل إىل نحو 60.000 طفل وتقديم التدخالت الصحية والغذائية 
لهم. وباإلضافة إىل ذلك، ستعمل اليونيسف عىل دعم الحكومة يف مجاالت التعليم، والرصف الصحي وحامية األطفال.

احتياجات اليونيسف املالية يف منطقة رشق وجنوب أفريقيا لعام  2009*

دوالر أمرييكالقطاع

750,000التأهب واالستجابة والتنسيق يف حاالت الطوارئ

750,000الصحة والتغذية

550,000املياه والرصف الصحي والصحة

350,000التعليم

250,000حامية األطفال

1,338,906جزر القمر

2,600,000ليسوتو

1,300,000جنوب أفريقيا

2,650,000سوازيلند

10,538,906املجموع** 	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 
حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ 9 حزيران/ يونيه 2006. **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ



2�

2 0 0 9 ملخص تقرير اليونيسف للعمل اإلنساين 

أنغوال

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
أدت األرضار الهائلة التي أحدثتها الحرب إىل تدمري البنية التحتية االجتامعية، التي كان لها تأثري شديد عىل الفئات الضعيفة، وال سيام 
األطفال والنساء، باإلضافة إىل األرضار التي ألحقتها الكوارث الطبيعية واألوبئة. ويبلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر يف 
أنغوال 158 وفاة لكل 1000 والدة حية. كام أن معدالت سوء التغذية مرتفعة إىل حد يثري القلق، إذ إن قرابة ثلث األطفال يعانون من نقص 
قدر أن  الوزن، وهناك طفل واحد بني طفلني تقريباً دون الخامسة من العمر مصاب بتوقف النمو. أما فيام يتعلق باملياه واملرافق الصحية، يرُ
8.7 ماليني شخص ال يحصلون عىل مياه صالحة للرشب، وال تتوفر لدى 8.5 ماليني شخص مرافق صحية. وأدى انتشار الكولريا منذ 5 ترشين 
األول/أكتوبر 2008 إىل إصابة 9397 شخص، ووفاة 222 شخص. ومام زاد األمر سوءاً، الفيضانات املوسمية التي أّثرت عىل أنغوال يف عامي 

2007 و 2008. وال تزال هناك حاالت من شلل األطفال يف أنغوال، مام يستدعي القيام بحمالت طارئة للحد من انتشار املرض.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009 
تعد اليونيسف الجهة الرئيسية يف األمم املتحدة املعنية بالتغذية واالتصاالت، والجهة الرئيسية املشاركة يف مجال املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية، وتتعاون مع منظمة الصحة العاملية يف مجال الصحة.

ويتوقع أن تصل الربامج التي تدعمها اليونيسف يف عام 2009 إىل 7.4 ماليني طفل وامرأة )41 يف املائة من مجموع السكان(.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع األدوية واملعدات الرضورية يف حاالت الطوارئ لعالج 10.000 مريض بالكولريا؛ وتلقيح 
500.000 طفل دون الخامسة من العمر ضد شلل األطفال يف األقاليم التي تنترش فيها إصابات بشلل األطفال؛ وتوزيع 15.000 ناموسية 
بسوء  مصاب  100.000 طفل  إىل  العالجية  التغذية  وتقديم  الفيضانات؛  جراء  من  التي ترضرت  املناطق  يف  الحرشات  مببيدات  معالجة 

التغذية الحاد الوخيم )67 يف املائة من االحتياجات اإلجاملية(.

البالغ  املرشدين  والنساء  األطفال  لجميع  الصحية  واملرافق  املأمونة  املياه  اليونيسف  ستوفر  الصحية:  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه 
عددهم 42.000 طفل بواسطة حفر/ إعادة تأهيل اآلبار ومرافق الرصف الصحي. وستكفل اليونيسف تثقيف 7.4 ماليني شخص يف أرجاء 
املنزل  لوازم عىل مستوى  الناس ضعفاً عىل  أكرث  450.000 شخص من  بالكولريا، وحصول  للوقاية من اإلصابة  الفعالة  السلوكيات  البلد 
املأمونة يف حال تفيش  املياه  الصحية عىل  املرافق  20.000 شخص ممن يزورون  اليونيسف حصول  السلوكيات. وستكفل  ملامرسة هذه 

الحمى النزفية.

املدرسية  املواد  املجموع(  من  املائة  يف   15(  5000 عددهم  البالغ  الفيضانات  الذين رشدتهم  األطفال  عىل  اليونيسف  ستوزع  التعليم: 
األساسية واملجموعات الرتفيهية، وبناء أماكن مناسبة لألطفال. وستصل األنشطة املدرسية املتعلقة بالحد من خطر الكوارث إىل 1000 
تلميذ و 20 معلاًم تشمل أساليب الوقاية من الكوارث واالستجابة لها بفعالية، واألدوات الالزمة لتمكني أصدقائهم وأرسهم من تنفيذ 

هذه األساليب.

حامية األطفال: ستوفر اليونيسف اإلقامة املؤقتة لجميع األطفال والنساء الذين رشدتهم الفيضانات البالغ عددهم 42.000 ضمن بيئة 
تحميهم من التهديد بحقوقهم األساسية، مبا يف ذلك العنف القائم عىل نوع الجنس. وستكفل اليونيسف أيضاً تسجيل األطفال املرشدين 
بدون مقابل للحصول عىل وثائق بديلة عن تلك التي فقدوها أثناء الفيضانات. وستدعم حامية 2000 طفل يحتمل إصابتهم بالحمى 

النزفية ليك يستأنفوا حياتهم.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

1,950,000الصحة والتغذية

2,000,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

200,000التعليم

350,000حامية األطفال

4,500,000املجموع** 	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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بوروندي 

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
أدت عملية السالم يف بوروندي التي طال أمدها إىل تدهور بقاء األطفال والنساء يف أرجاء البلد ورفاههم. ويعاين 53 يف املائة من األطفال من أحد 
أشكال سوء التغذية املزمن. وتشكل عودة أعداد ضخمة من املرشدين إىل الوطن من جمهورية تنزانيا املتحدة ضغطاً كبرياً عىل الخدمات االجتامعية 
يف مناطق العودة. وال تزال إعادة دمج العائدين تشكل تحدياً ضخاًم، وخاصة يف مجاالت التعليم واملياه والرصف الصحي والنظافة. ويف حني يحصل 

71 يف املائة من السكان جميعهم عىل مصادر محسنة من مياه الرشب، ال يحصل إال 41 يف املائة من السكان عىل املرافق الصحية الكافية.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تعد اليونيسف املجموعة الرائدة يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والتعليم، وتشارك يف رئاسة املجموعات االستشارية يف 

مجال الصحة والتغذية. ومن املتوقع أن تصل الربامج التي تدعمها اليونيسف يف عام 2009 إىل ما ال يقل عن مليون طفل. 

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع األدوية األساسية يف حاالت الطوارئ ومعدات إىل 20 مركزاً صحياً من أجل ضحايا الكوارث، 
ودعم 200 مركز عالجي مجتمعي )7700 حالة(؛ وتقديم املغذيات الدقيقة التكميلية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 أشهر و 59 شهراً( 

تقدر بنحو 1.080.000( والنساء الحوامل )نحو 94000(؛ 1800 وتدريب العاملني يف املجال الصحي كموارد لتقديم خدمات التلقيح.

عائد/منفي/  200.000 شخص  إىل  الصحي  الرصف  ومرافق  املأمونة  املياه  اليونيسف  ستوفر  الصحية:  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه 
يف  الصحية  النظافة  وتعزيز  البيوت/املدارس،  يف  مراحيض  وبناء  املياه  نقاط  تأهيل  تشييد/إعادة  خالل  من  طفل   )104.000( ضعيف 
املجتمعات املحلية؛ وتحسني القدرات املحلية لالستجابة النتشار األوبئة، وكفالة التنسيق الفعال بني جميع الرشكاء يف املجال اإلنساين 

املعنيني باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. 

التعليم: ستقوم اليونيسف بتزيد املواد املدرسية األساسية والرتفيهية إىل ما مجموعه 387.000 طفاًل من املترضرين باألزمة، و 2000 
معلم؛ وتدريب مديري ومعلمي املدارس االبتدائية؛ وبناء 30 قاعة دراسية مؤقتة و 60 فصاًل دراسياً دامئاً.

حامية الطفل: ستقوم اليونيسف بدعم جمع شمل 300 من األطفال املنفصلني عن ذويهم؛ وتقديم الرعاية النفسية واالجتامعية إىل 5520  
من األطفال املعرضني للخطر يف حاالت الطوارئ؛ وتقديم املساعدة العاملية إىل 100 من الناجني من العنف الجنيس والعنف القائم عىل 

نوع الجنس يف حاالت الطوارئ.

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز: ستقوم اليونيسف بتوفري اختبارات رسيعة للكشف عن فريوس نقص املناعة البرشية إىل 2000 من 
الالجئني والعائدين )نحو 10 يف املائة من السكان يف املخيامت( وضامن جودة خدمات املشورة واالختبارات الطوعية؛ وتدريب مثقفي األقران، 

وتوفري املعلومات والتعليم واالتصال واملواد واملعدات من أجل التوعية بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها: ستقدم اليونيسف الدعم لتعزيز القدرات املحلية يف مجال التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة 
والحفاظ عىل مخزونات لحاالت الطوارئ إىل 20.000 شخص، مبن فيهم املرشدون داخلياً و/أو ضحايا الكوارث الطبيعية عند وقوعها.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

800,000الصحة والتغذية

3,644,800املياه والرصف الصحي والصحة

2,990,000التعليم

715,000حامية األطفال

450,000فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

335,000التأهب واالستجابة يف حاالت الطوارئ

8,934,800املجموع** 	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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إريرتيا 

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
ال يزال املأزق الحدودي بني إريرتيا وأثيوبيا يعيق الوضع االقتصادي يف البلد، يف حني يشكل عدم هطول األمطار وارتفاع أسعار املواد الغذائية عبئاً 
إضافياً عىل الوضع اإلنساين يف إريرتيا، الذي فاقمه الفقر وانعدام األمن الغذايئ املزمن وسوء التغذية السائد يف البلد. وقد أثار ضعف تأثري األمطار التي 
هطلت لفرتة قصرية، وتأخر بداية موسم األمطار الرئييس، القلق من احتامل حدوث جفاف: إذ تقع إريرتيا الواقعة يف منطقة القرن األفريقي يف املنطقة 
املعرضة للجفاف، وال تزال تعاين من أثر الجفاف الذي حدث يف عام 2006. إن أكرث الفئات تعرضاً للخطر هم األطفال املصابون بسوء التغذية الذين 
يقدر عددهم بـ 85.500 طفل، و 300.000 امرأة حامل ومرضعة، ونحو 800.000 فقرياً يعيشون يف املناطق الحرضية، والسكان الذين يعيشون يف 
املناطق املتأثرة بالجفاف، مام يتطلب إجراء رصد وثيق للوضع وتقديم املساعدة. ويحتاج 22.300 شخص مرشد داخلياً ممن أعيد توطينهم، أو ممن 
عادوا إىل مجتمعاتهم األصلية بني عامي 2007 و 2008 إىل مساعدة مستمرة يف مجال الخدمات االجتامعية األساسية. وقد ازدادت الحوادث الناجمة 

عن األلغام والذخائر غري املنفجرة إىل درجة كبرية منذ عام 2007، وتتطلب بذل جهود حثيثة للتوعية مبخاطر األلغام يف املناطق املترضرة. 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تعد اليونيسف املنظمة الرائدة يف مجال التغذية، واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، باإلضافة إىل التعليم. كام أن اليونيسف عضو 
نشط يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. ومن املتوقع أن تصل الربامج التي تدعمها اليونيسف يف عام 2009 إىل قرابة 1.7 مليون 

شخص، أكرث من نصفهم من األطفال. 

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف بتوفري العقاقري واللوازم الطبية األساسية إىل 25 مرفقاً صحياً تقدم املساعدات إىل 750.000 شخص مترضر من 
الجفاف؛ وتلقيح 450.000 طفل ضد الحصبة، فضالً عن تقديم جرعتني من فيتامني ألف؛ وتوفري التغذية العالجية ألكرث من 60.000 طفل يعانون 

من سوء التغذية الشديدة، والتغذية التكميلية إىل 85.000 طفل مصاب بسوء التغذية املتوسطة والشديدة، وإىل 300.000 امرأة حامل ومرضعة.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة ومرافق الرصف الصحي إىل 80.000 من املرشدين داخلياً املعاد 
توطينهم واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق املترضرة من الجفاف بواسطة إقامة/إعادة تأهيل اآلبار ومرافق الرصف الصحي التي تشمل 
10 مدارس؛ وتدريب 60 فنياً من القرى عىل تشغيل وإدارة مرافق إمدادات املياه يف القرية؛ وتعزيز التثقيف الصحي والنظافة الصحية 

وبرامج التوعية يف 10 مجتمعات محلية. 

التعليم: ستقدم اليونيسف مواد مدرسية أساسية وأدوات ترفيهية إىل 4100 طفل مرشد داخلياً أعيد توطينهم يف اآلونة األخرية، وإىل 84 
معلاًم؛ وستعيد تأهيل وبناء أربع مدارس مؤقتة وفصول دراسية الستيعاب 1800 من تالميذ املدارس االبتدائية. باإلضافة إىل ذلك، ستجرى 

حمالت للتعبئة االجتامعية لزيادة نسبة االلتحاق باملدارس ومنع الترسب يف املناطق النائية واملناطق املعرضة للجفاف. 

حامية األطفال: ستقوم اليونيسف بإنشاء مكانني جديدين مالمئني لألطفال؛ وتدريب 100 معلم و50 من العاملني يف املجال الصحي عىل 
االستجابة للعنف/ إساءة املعاملة؛ ودعم الوقاية، وتحديد الهوية، والتوثيق، والبحث، ورعاية وجمع شمل نحو 500 طفل من املنفصلني 

عن ذويهم. كم ستقدم الدعم إىل 500 طفل وأرسة معيشية تعيلها نساء بتقديم مساعدات اقتصادية بديلة. 

اإلجراءات املتعلقة باأللغام: ستنشئ اليونيسف مثاين فرق عاملة للتوعية مبخاطر األلغام؛ وستدعم املنهاج الدرايس األسايس عن التوعية 
النفيس واالجتامعي والتدريب  الثانوية؛ وستقدم الدعم  250 مدرساً يف املدارس  180.000 تلميذاً(؛ وستدرب  مبخاطر األلغام )يستهدف 

املهني إىل أكرث من 200 من الناجني من األلغام/الذخائر غري املنفجرة وغريهم من األطفال املعوقني. 

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

4,000,000الصحة والتغذية

6,000,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

1,200,000التعليم

800,000حامية األطفال

400,000اإلجراءات املتعلقة باأللغام	

12,400,000املجموع**	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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إثيوبيا

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
أدى عدم سقوط األمطار بشكل متتال إىل تدين حالة األمن الغذايئ يف البلد مام أسفر عن تدهور الوضع الغذايئ لألطفال ووجود أكرب عدد 
من األشخاص املترضرين من الكوارث منذ آخر أزمة كبرية وقعت يف عام 2003. وال يزال نحو 2.4 مليون طفل عرضة آلثار األسعار الغذائية  
العالية واألوبئة، التي فاقمت أثارها الفيضانات والترشد والنزاعات، ومن املرجح أن يعاين ما ال يقل عن 100.000 طفل من سوء التغذية 

الحاد شهرياً. وستكون حالة األطفال يف املناطق الرعوية الصومالية، عفار وأوروميا يف خطر عىل نحو خاص. 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تعد اليونيسف املجموعة الرائدة للتغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وتشارك يف رئاسة األفرقة االستشارية املعنية بالصحة 

والتعليم. ويتوقع أن تصل املساعدات اإلنسانية التي تدعمها اليونيسف إىل ما ال يقل عن 6 ماليني طفل يف عام 2009. 

الصحة: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع األدوية األساسية يف حاالت الطوارئ واملعدات إىل 38 فريق صحي متنقل شامل يف حاالت الطوارئ 
والصحة والتغذية والرصف الصحي والنظافة الصحية، ودعمها بإمدادات 30 مرفق صحي ثابت. وسيتم تعزيز القدرات املتعلقة مبعالجة 

حاالت اإلسهال املايئ الحاد. 

التغذية: ستقوم اليونيسف بدعم 100.000 طفل يعانون من سوء التغذية كل شهر ) تغطية بنسبة 70 - 80 يف املائة(؛ وتقديم املساعدة 
التقنية يف امليدان؛ وتدريب 5000 عامل يف مجال الصحة عىل معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم لضامن جودة الخدمات وتشغيلها. 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة واملرافق الصحية إىل 1.2 مليون شخص ببناء/إعادة تأهيل اآلبار 
ومرافق الرصف الصحي؛ ودعم 130 مرفقاً صحياً من خالل بناء/إعادة تأهيل اآلبار ومشاريع إمدادات املياه وتوفري مرافق صحية مالمئة. 

التعليم: ستقدم اليونيسف املواد املدرسية األساسية واملجموعات الرتفيهية إىل ما مجموعه 120.000 من املرشدين واملترضرين من تالميذ 
املدارس يف حاالت الطوارئ؛ وتدريب 18000 معلم يف املدارس االبتدائية و2400 رابطة لآلباء واملعلمني. كام ستقوم اليونيسف ببناء 180 
مركزاً تعليمياً مؤقتاً؛ وإعادة تأهيل هياكل 200 فصل درايس الستيعاب 16.900 تلميذ من تالميذ املدارس االبتدائية؛ وبناء 34 مرحاضاً 

منفصاًل للبنني والبنات. 

حامية الطفل: ستدعم اليونيسف نحو 572.000 طفل يف مناطق غامبيال وتيغري وعفار يف الصومال وإمكانية حصولهم عىل الخدمات 
االجتامعية، واملساعدة النفسية االجتامعية، ومخاطر األلغام والتعليم واملأوى.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

5,000,000الصحة	

55,000,000التغذية

4,500,000املياه والرصف الصحي والصحة

3,800,000التعليم

2,800,000حامية األطفال

71,100,000املجموع**	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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كينيا 

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
يف عام 2009، ستواصل اليونيسف تلبية احتياجات أكرث من مليون امرأة وطفل معرضني للخطر بسبب حاالت الطوارئ العديدة: استمرار ظروف 
الجفاف يف املناطق القاحلة واألرايض شبه القاحلة؛ واستمرار تدفق الالجئني من الصومال؛ وترشد السكان داخلياً من جراء أعامل العنف التي اندلعت 
بعد االنتخابات يف عام 2008 باإلضافة إىل عمليات الترشد السابقة بسبب النزاعات عىل املوارد، واألسعار العالية لألغذية والوقود والسلع األساسية 
األخرى. ويتلقى ما يقدر بنحو 1.34 مليون شخص املساعدة الغذائية – 840.000 شخص يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة، واألشخاص الذين ترشدوا 
نتيجة النزاعات األخرية، أو بسبب الكوارث الطبيعية. ويعاين أكرث من 95.000 طفل دون الخامسة من العمر )22 يف املائة( من سوء التغذية الحاد 
املعتدل، يف حني يعاين 10.000 طفل )2.3 يف املائة( من سوء التغذية الحاد. وستواصل اليونيسف الدعوة الحتياجات األطفال وتوفري املساعدة املنقذة 

للحياة، ويف الوقت نفسه، دعم الحكومة والرشكاء لكفالة تقديم املساعدة اإلنسانية بطريقة منسقة، ونظم لتعزيز التأهب واتخاذ إجراءات مبكرة. 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
يف عام 2009، ستواصل اليونيسف القيام بدورها الرئييس كعضو فاعل يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت/فريق األمم املتحدة القطري 
ودعم التنسيق بني القطاع/ املجموعة يف مجال التغذية والغذاء، بوصفها املنظمة الرائدة بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي والتعليم؛ 
وبصفتها املنظمة الرائدة بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة؛ واملنظمة الرائدة يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية؛ ومشاركاً 
نشطاً يف املجموعات املعنية بالصحة والحامية، ومنظمة رائدة يف املجموعة الفرعية لحامية الطفل. وستواصل اليونيسف أيضا عملها عىل 

نحو وثيق مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لتوفري املساعدة والحامية لالجئني يف كينيا.

الصحة: ستقلل اليونيسف إىل أدىن حد من تأثري حاالت الطوارئ عىل 250.000 طفل دون الخامسة من العمر وذلك برشاء وتوزيع األدوية 
األساسية يف حاالت الطوارئ؛ وتعزيز املوارد البرشية يف مجال تقديم الخدمات الصحية األساسية؛ ودعم خدمات االتصال املتكاملة، مبا يف 

ذلك الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البرشية  من األم إىل الطفل، فضاًل عن التلقيح التكمييل؛ ودعم الحكومة والتنسيق معها. 

التغذية: ستعمل اليونيسف يف مجال الوقاية من اإلصابة بسوء التغذية الحاد وما يرتبط بها من الوفيات واالعتالل وذلك باستهداف 120.000 
طفل تقل أعامرهم عن خمس سنوات، و200.000 امرأة حامل ومرضعة بتقديم الدعم التقني إىل املرافق واملجتمعات املحلية ملعالجة سوء 
التغذية؛ وتدريب املمرضات والعاملني يف املجال الطبي، وتوفري املستلزمات واللوازم التقنية فضالً عن تقديم الدعم إىل آليات قطاع التنسيق.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستكفل اليونيسف حصول جميع السكان املترضرين يف حاالت الطوارئ عىل كميات كافية من 
املياه املأمونة ومرافق الرصف الصحي، والتشجيع عىل اتباع النظافة الصحية.

التعليم: ستكفل اليونيسف حصول 200.000 طفل و 2000 معلم ممن ترضروا من الجفاف أو الترشيد عىل املواد التعليمية األساسية. 
وستعزز اليونيسف أيضاً القدرات للتثقيف بشأن السالم من خالل حلقات العمل التدريبية، والدعوة واالتصال والدعم التقني.

حامية األطفال: ستقوم اليونيسف بنرش وتوفري التدريب عىل »الربنامج التعاوين لالستجابة ألوضاع األطفال املنفصلني عن ذويهم«، ودعم 
الناجني من العنف القائم عىل نوع الجنس، ومقدمي الخدمات عىل الوقاية واالستجابة للعنف القائم عىل نوع الجنس؛ وتدريب مقدمي 
الخدمات النفسية واالجتامعية عىل األماكن املالمئة لألطفال؛ ووضع وتنفيذ حملة عىل »الحرص عىل سالمة األطفال خالل حاالت الطوارئ«؛ 

ودعم التنسيق عىل املستوى الوطني.

التأهب والتنسيق الشاملني لعدة قطاعات: ستكفل اليونيسف تعزيز نظم التأهب لحاالت الطوارئ وتعزيز قدرة الحكومة والرشكاء عىل تحديد احتياجات 
األطفال يف حاالت الطوارئ واالستجابة لها. وستضطلع اليونيسف بوضع خريطة عن القدرات والتخطيط للتأهب مع الحكومة والرشكاء يف املناطق 
الشديدة التعرض للخطر؛ وخزن املواد الغذائية مسبقاً يف مواقع اسرتاتيجية، مبا يف ذلك مجموعات أرسية إىل 100.000 نسمة؛ ودمج القضايا املشرتكة بني 

عدة قطاعات يف  حاالت التأهب واالستجابة اإلنسانية؛ ومواصلة تقديم الدعم لتعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية من خالل نهج املجموعات.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

1,600,000الصحة	

4,000,000التغذية

4,220,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

3,660,000التعليم

4,500,000حامية األطفال

1,200,000التأهب والتنسيق الشاملني لعدة قطاعات

19,180,000املجموع**	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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مدغشقر

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
ترضب مدغشقر ثالثة أو أربعة أعاصري باملتوسط يف السنة، مام يؤدي إىل حدوث فيضانات مستمرة. وتتعرض الجزيرة أيضاً إىل حاالت من 
الجفاف. ويعيش 68 يف املائة من سكان مدغشقر البالغ عددهم 19.7 مليون نسمة عىل أقل من دوالر أمرييك واحد يف اليوم، كام أن آليات 
التصدي لحاالت الطوارئ املتاحة محدودة؛ ويكمن التحدي الذي يواجه املجتمع اإلنساين والحكومة يف كفالة عمل النظم اللوجستية بشكل 
جمع من خالل تقرير العمل اإلنساين  جيد، وأن تقدم الخدمات إىل أكرث األطفال والنساء ضعفاً يف الوقت املناسب. وستدعم األموال التي سترُ

مبارشة نحو 300.000 نسمة.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تقود اليونيسف فريق األمم املتحدة املواضيعي املعني بالوقاية من حاالت الطوارئ وإدارتها، وتوفري القيادة والتنسيق يف املجموعة املعنية 
بالتغذية، واملياه، والرصف الصحي والنظافة الصحية والتعليم، وهي مشارك نشط أيضاً يف املجموعة املعنية بالصحة. وتضع اليونيسف 

حالياً آلية لتنسيق االستجابة لحاالت الطوارئ بشأن حامية الطفل.

الذين تقل أعامرهم عن الخامسة يف املناطق املترضرة  التلقيح املوسع إىل األطفال  اليونيسف وصول برنامج  الصحة والتغذية: ستكفل 
من اإلعصار؛ وستدعم التلقيح ضد الحصبة، وستقدم فيتامني ألف التكمييل؛ وستكفل توفري اللقاحات، وتشغيل سلسلة التربيد لحفظها، 
وتوفري املرافق الصحية يف املناطق املوبوءة بالعقاقري األساسية، وأمالح اإلماهة الفموية، واإلمدادات الالزمة للوقاية من املالريا؛ وستدعم 
الناموسيات املتينة املعالجة مببيدات الحرشات يف مواقع املرشدين؛ وستزود املرافق الصحية يف املناطق  إجراء خدمات االتصال؛ وستوزع 
املترضرة بأجهزة قياس برشية؛ وستدرب العاملني يف مجال الصحة يف املجتمعات املحلية عىل التعرف عىل سوء التغذية الحاد؛ ومراقبة 
التغذية وإجراء الدراسات االستقصائية عىل مستوى املراكز الصحية، وعىل صعيد املجتمع املحيل من خالل اسرتاتيجية التوعية؛ وتشخيص 

وعالج األطفال املصابني بسوء التغذية عن طريق تقديم األغذية العالجية الجاهزة لالستعامل واألدوية املنهجية.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستقوم اليونيسف بإجراء تقييم ميداين؛ وتوزيع املياه واملواد املتعلقة بالنظافة الصحية غري الغذائية؛ 
وتعقيم وإعادة تأهيل وتجهيز اآلبار لدى األرس واملجتمع املحيل مبضخات يدوية؛ وتوفري خزانات املياه ومعدات ملعالجة املياه يف املجتمعات 
املحلية املترضرة يف املدن واملخيامت؛ وبناء املراحيض الكافية يف حاالت الطوارئ والقيام بأنشطة التثقيف الصحي؛ وتدريب وتوعية رؤساء 

البلديات ومديري املدارس، ورؤساء املراكز الصحية ومخاتري القرى عىل مبادئ ومامرسات استخدام املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. 

التعليم: ستقوم اليونيسف بتوزيع الخيام، ومجموعات >املدرسة يف علبة<، ومجموعات املواد الرتفيهية واللوازم املدرسية اإلضافية؛ ودعم بناء 
هياكل املدارس املؤقتة/الفصول الدراسية؛ ودعم إعادة تأهيل املدارس وبناء املراحيض يف املواقع املترضرة؛ وتقديم الدعم إىل املدارس لكفالة أن 
يكمل األطفال العام الدرايس، وتلقي التعليم التعوييض؛ ودعم التدريب يف حاالت الطوارئ واالستجابة إلعداد املسؤولني عن التعليم؛ وتدريب 

معلمي املدارس االبتدائية، مع إيالء اهتامم خاص لبيئة املدرسة املالمئة للطفل، واملهارات الحياتية ومراعاة الفوارق بني الجنسني.

حامية األطفال: ستقدم اليونيسف املساعدة التقنية إىل املرشفني عىل إدارة املخيامت وأفراد املجتمع املحيل والسلطات يف املناطق املترضرة 
املتعلقة مبنع مامرسة العنف وسوء املعاملة ضد الفئات الضعيفة؛ وتقديم املساعدة التقنية لحامية العاملني يف املجال اإلنساين والنهج 

املبديئ للعمل اإلنساين؛ وإنشاء 15 مكاناً مالمئاً لألطفال يف مراكز اإليواء يف أنتاناناريفو.

املأوى واملواد غري الغذائية: ستوفر اليونيسف املأوى يف حاالت الطوارئ وغريها من اللوازم املنزلية األساسية )الخيام واألغطية البالستيكية، 
وأواين الطبخ، وما إىل ذلك( ؛ وتسليم مواد اإلغاثة يف معظم البلديات املعزولة من خالل عمليات النقل الجوي.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

	2,100,000الصحة	

500,000التغذية

2,000,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

1,400,000التعليم

300,000حامية األطفال

300,000املأوى واملواد غري الغذائية

6,600,000املجموع**	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
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مالوي

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
تقّدر لجنة تقييم الضعف يف مالوي أن 1.490.146 شخصاً أو 14 يف املائة من مجموع السكان سيكونون عرضة لخطر انعدام األمن الغذايئ 
يف موسم العجاف 2009/2008، الذي يحدث من ترشين الثاين/نوفمرب إىل شباط/فرباير. ويبلغ هذا العدد ثالثة أضعاف األشخاص املعرضني 
للخطر باملقارنة مع موسم العجاف السابق )من ترشين الثاين/نوفمرب2007 إىل شباط/فرباير 2008(. وتسبب األسعار العالية لألغذية، الذي 
تصل يف بعض املناطق 79 يف املائة، مشاكل خطرية عىل األمن الغذايئ لألرس املعيشية. ومن املرجح، أن يعاين األطفال والنساء الحوامل من 
أشد العواقب. وال يزال ارتفاع معدالت سوء التغذية، وفريوس نقص املناعة البرشية، وارتفاع معدالت انتشار اإليدز، وغريها من األمراض 

تشكل تحديات كبرية، وخاصة يف املناطق املعرضة للفيضانات – وإذا مل يجر تدخل كاف، يحتمل أن يزداد الوضع سوءاً يف عام 2009.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تقود اليونيسف املجموعة الرئيسية املعنية بالتغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، باإلضافة إىل التعليم وحامية األطفال. 

وتهدف اليونيسف يف عام 2009 إىل تقديم املساعدة إىل األرس املترضرة يف جميع مناطق الفيضانات يف ماالوي.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع األدوية األساسية يف حاالت الطوارئ واملعدات إىل املناطق املعرضة للفيضانات؛ وتوزيع 
15.000 ناموسية معالجة مببيدات الحرشات إىل 95 وحدة إلعادة التأهيل الغذايئ؛ ودعم 400 مركز للتغذية العالجية املجتمعية إلفادة 
40.000 طفل؛ ودعم »أسبوع صحة الطفل والرصف الصحي« الذي يجري مرتني يف السنة الذي يهدف إىل تحسني سبل حصول مليوين طفل 

ترتاوح أعامرهم بني 6 أشهر و 59 شهراً عىل التدخالت العالية التأثري.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة واملرافق الصحية إىل 25.000 مرشد عن طريق بناء/إعادة تأهيل 
اآلبار ومرافق الرصف الصحي؛ وتدريب 100 فريق يف مصلحة املياه املحلية عىل إدارة املياه واملرافق الصحية املقررة؛ وتعزيز التثقيف 

الصحي والنظافة الصحية وبرامج التوعية إىل 30.000 طفل يف 50 مدرسة و 30 مجتمعاً محلياً. 

التعليم: ستقدم اليونيسف املواد املدرسية األساسية إىل 16.000 مرشد وطفل ومعلم ترضروا من الفيضانات، وتوزيع مجموعات ترفيهية 
إىل 10.000 تلميذ مدرسة؛ وتدريب 150 من معلمي املدارس االبتدائية؛ وإعادة تأهيل املدارس وبناء خمس فصول دراسية دامئة الستيعاب 

600  تلميذ يف املدارس االبتدائية كاستجابة لإلنعاش. 

الوطنية »أوقفوا االعتداء عىل  للتغطية  الحملة  مع  الطفل ملنع استغالل األطفال متشياً  اليونيسف مواد لحامية  حامية الطفل: ستنتج 
األطفال«؛ وستنتج برامج إذاعية، مبا فيها النسخة اإلذاعية من »عربة صغرية مليئة بالحقوق«، لزيادة الوعي بشأن إساءة معاملة األطفال؛ 
وتدريب العاملني يف مجال اإلغاثة اإلنسانية، وضباط الرشطة يف مالوي عىل توفري بيئة حامية ومنع العنف/إساءة املعاملة؛ وإجراء عمليات 

رصد منتظمة وإجراء تقييم تفصييل عن حالة األطفال والنساء يف املخيامت يف املناطق املترضرة.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

3,000,000الصحة والتغذية

1,300,000املياه والرصف الصحي والصحة

225,000التعليم

500,000حامية األطفال

5,025,000املجموع**	

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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موزامبيق

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
ال تزال موزامبيق، البلد الذي يتعرض للكوارث الطبيعية، وللضعف املزمن واستمرار األوضاع اإلنسانية، واحداً من أقل البلدان منواً يف العامل. إذ يعيش 
قرابة 302.664 نسمة يف أوضاع ال يتوفر فيها األمن الغذايئ ويتعرض 242.615 نسمة آخرين للخطر. ومن بني زهاء 855.000 طفل يولدون كل 

عام، سيموت حوايل 98.325 طفل قبل بلوغهم السنة الواحدة من العمر، وسيموت 45.315 طفل آخر قبل بلوغهم الخامسة من العمر.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
التعليم وحامية  التغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وتشارك يف رئاسة أفرقة  الرائدة يف مجال  اليونيسف املجموعة  تعد 
األطفال مع منظمة تحالف إنقاذ الطفولة. ومن املتوقع أن تصل الربامج التي تدعمها اليونيسف يف عام 2009 إىل ما ال يقل عن 110.000 

امرأة وطفل يف املناطق املترضرة من الفيضانات والجفاف.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع 44.000 ناموسية متينة معالجة مببيدات الحرشات إىل 22.000 أرسة معيشية؛ ودعم 10 
مراكز تغذية مختارة تصل إىل 2000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد؛ ودعم إجراء ثالث دراسات استقصائية عن التغذية؛ وتدريب 50 
من العاملني يف مجال الصحة ملعالجة سوء التغذية الحاد الوخيم؛ ودعم فحص 22.000 طفل دون الخامسة من العمر من الناحية الغذائية؛ 

وتدريب 100 موظف يف املقاطعات، و 500 عامل عىل مستوى القرية عىل خدمات التلقيح، ودعم األنشطة املتعلقة مبكافحة الكولريا.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستقوم اليونيسف بتوفري املياه الصالحة للرشب إىل 45.000 مرشد، وإقامة مراحيض إىل 66.000 مرشد؛ 
وتدريب لجان إدارة املياه وإدارة املدارس؛ وتعزيز التثقيف يف مجال النظافة والوعي الصحي يف املدارس واملجتمعات املحلية املستهدفة.

التعليم: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع املواد املدرسية األساسية إىل 150.000 طفل و 2000 معلم؛ وتوفري مجموعات ترفيهية إىل 200 
مدرسة؛ وتدريب1000  معلم مدرسة ابتدائية؛ وإعادة تأهيل 300 مدرسة، وتشييد 100 مدرسة مؤقتة.

حامية الطفل: ستقيم اليونيسف 30 مكاناً جديداً مالمئاً لألطفال، وتدريب 100 ضابط رشطة، و 100 من العاملني يف الحكومة ويف املجال 
اإلنساين عىل مدونة قواعد السلوك املتعلقة بالحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني يف األزمات اإلنسانية؛ ورشاء 5000 مجموعة لألرس 

املعيشية يف حاالت الطوارئ تحتوي عىل مواد أساسية لألرس الضعيفة.

برنامج االتصاالت: ستقوم اليونيسف بدعم املجتمع املحيل والتعبئة االجتامعية وأنشطة التوعية؛ وتوزيع 150.000 من مواد املعلومات والتعليم 
واالتصاالت للوقاية من الكولريا واملالريا وفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز؛ وتدريب 150 من نشطاء التعبئة االجتامعية عىل القضايا الصحية.

التنسيق والعمليات يف حاالت الطوارئ: ستدعم اليونيسف نقل وتوزيع اإلمدادات اإلنسانية أثناء الكوارث الطبيعية.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

1,800,000الصحة والتغذية

1,500,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

2,770,000التعليم

600,000حامية األطفال

150,000برنامج االتصاالت

780,000التنسيق والعمليات يف حاالت الطوارئ

7,600,000املجموع**

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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الصومال

قضايا األطفال والنساء الحرجة
املواد  17 عاماً، وفشل موسم آخر من األمطار “قو”، وحدوث األزمة االقتصادية، وارتفاع أسعار  يف أعقاب أسوأ أعامل عنف وقعت منذ 
قرابة  فيهم  مبن  اإلنسانية،  املساعدة  إىل  الصومال  يف  شخص  ماليني   3.2 من  أكرث  يحتاج  اإلنسانية،  املساعدات  وصول  وتدين  الغذائية، 
650.000 طفل دون الخامسة من العمر. وميثل ذلك تدهوراً كبرياً خالل عام 2008  - بزيادة 77 يف املائة يف عدد األشخاص الذين هم بحاجة 
إىل االستجابة لحاالت الطوارئ منذ كانون الثاين/يناير 2008، وزيادة بنسبة 300 يف املائة منذ أوائل عام 2007. إن العنف والجفاف والفقر 
املدقع مقرتناً بتدين الخدمات االجتامعية األساسية - حصل 29 يف املائة من السكان عىل مياه صالحة للرشب يف عام 2006، و 37 يف املائة 
عىل مرافق صحية محسنة – أدى إىل زيادة تعرض األطفال إىل تجاوزات يف مجال الحامية، واإلصابة باألمراض، وسوء التغذية. إن معدالت 
سوء التغذية تتجاوز مستويات عتبة الطوارئ يف جنوب وشامل البلد. وبدأ تدفق املرشدين داخلياً من الجنوب إىل املناطق الشاملية األكرث 

استقراراً نسبياً يسبب ضغطاً عىل الخدمات االجتامعية الضعيفة أصالً، باإلضافة إىل تدهور الحالة املعيشية يف املناطق الشاملية.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تقود اليونيسف مجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والتعليم والتغذية. ومن املتوقع أن تطال االستجابة املتعددة القطاعات 
التي تدعمها اليونيسف يف عام 2009 إىل أكرث من 1.5 مليون طفل و 1 مليون امرأة بتدخالت بقاء الطفل العالية األثر، باإلضافة إىل ضامن 
حصول زهاء 3 ماليني شخص معرض للخطر عىل الرعاية الصحية األولية األساسية. وسيتم توفري خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة 

الصحية إىل أكرث من 1.2 مليون شخص.

الصحة والتغذية: ستقدم اليونيسف مجموعة التدخالت املنقذة للحياة إىل 90 يف املائة من األطفال الصوماليني، وإىل 60 يف املائة من 
النساء الاليت هن يف سن اإلنجاب؛ ودعم 280 برنامج تغذية يستهدف 90.000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد - 60 يف املائة من 
األطفال دون الخامسة من العمر مصابني بسوء التغذية الحاد الوخيم، و 40 يف املائة من األطفال دون سن الخامسة مصابني بسوء التغذية 
واملعدات  األدوية  وتوزيع  لالستعامل؛ ورشاء  غذائية جاهزة  العمر مبكمالت  من  الخامسة  دون  آخر  138.000 طفل  و   - املعتدل  الحاد 
األساسية يف حاالت الطوارئ إىل 250 مرفق صحي يعنى باألمهات أثناء النفاس واألطفال الطفل، و540 مركز يف أنحاء الصومال لكفالة 

تقديم الرعاية الصحية األولية األساسية إىل 3 ماليني شخص.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة ومرافق الرصف الصحي إىل 1.2 مليون مرشد أو شخص معرض 
للخطر، مع الرتكيز بصفة خاصة عىل األطفال والنساء، من خالل بناء وإعادة تأهيل اآلبار؛ وتدريب فرق إدارة مصلحة املياه املحلية للمياه 

وتعزيز مامرسات النظافة الصحية عىل صعيد األرس املعيشية واملدارس من خالل التدخالت الصحية والغذائية والتعليمية.

التعليم: ستقوم اليونيسف بإعادة تأهيل 20 مدرسة مترضرة، وبناء 200 مكان تعليمي تقليدي لحوايل 214.000 طفل مرشد بسبب 
الصحية؛  الصحي والنظافة  للمياه والرصف  500 لجنة تعليمية مجتمعية؛ وتركيب مرافق  3000 معلم و  الفتيات، و  الحرب، وخاصة 

وتوفري املواد التعليمية والرتفيهية األساسية؛ وتدريب املعلمني بالرتكيز عىل الرعاية النفسية واالجتامعية وتقديم الدعم.

حامية األطفال وفريوس نقص املناعة البرشية )اإليدز( والتمكني واملشاركة: ستقوم اليونيسف بتعبئة املجتمع والزعامء الدينيني والسياسيني 
للدعوة إىل تحسني حامية األطفال ضد انتهاكات حقوق اإلنسان، والوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية، والعالج، والرعاية، وتقديم الدعم 

النفيس واالجتامعي إىل 30.000 من أكرث الفتيات والنساء عرضة للخطر.

املأوى واملواد غري الغذائية: ستكفل اليونيسف حصول 90.000 مرشد )زهاء 15.000 أرسة معيشية( عىل ما يكفي من املأوى ومواد البقاء.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

38,950,183الصحة والتغذية

17,153,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

13,388,500التعليم

8,935,200حامية األطفال وفريوس نقص املناعة البرشية )اإليدز( والتمكني واملشاركة

1,033,000املأوى واملواد غري الغذائية

79,459,883املجموع**

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
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أوغندا

قضايا األطفال والنساء الحرجة
بدأ شامل أوغندا يخرج أخرياً من عقود من النزاع وعدم االستقرار؛ لكن مناطق أكوىل وتيسو كاراموجا ال تزال بحاجة إىل احتياجات إنسانية 
عاجلة. وترتبط هذه االحتياجات مبا ييل: “1” استمرار وجود السكان يف املخيامت؛ “2” االرتفاع الحاد يف أزمة بقاء الطفل يف منطقة كاراموجا 
دون اإلقليمية؛ “3” تعرض املجتمعات املحلية يف شامل أوغندا إىل الكوارث الطبيعية وتفيش األمراض؛ “4” الحاجة إىل تعزيز قدرات املقاطعات 

واملجتمعات املحلية عىل تقديم الخدمات االجتامعية األساسية واالستجابة لحاالت الطوارئ عىل نحو مستقل عىل نحو مستدام.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
الصحة والتغذية: ستساعد اليونيسف نحو 257.030 طفل دون الخامسة من العمر أثناء حاالت الطوارئ الصحية عن طريق تعزيز القدرات 

الوطنية عىل االستجابة لألوبئة؛ وتأمني الحصول عىل الخدمات الصحية ألكرث من 548.590 طفل دون سن الخامسة، و 139.425 أم حامل. 

األطفال واإليدز: ستعمل اليونيسف عىل كفالة أن يدرك األطفال حقهم يف البقاء من خالل تحقيق 80 يف املائة من الوقاية من انتقال فريوس 
نقص املناعة البرشية من األم إىل الطفل من خالل تعزيز تقديم خدمات الوقاية. وستعمل اليونيسف أيضاً عىل بناء قدرات املناطق، وتعزيز 

برنامج االتصال، ورشاء مجموعات اختبار، واألدوية املضادة للفريوسات العكوسة، واملواد االستهالكية.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستقوم اليونيسف بحامية 250.000 طفل من اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق املياه، من 
خالل تعزيز القدرات املحلية لحاالت التأهب واالستجابة للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف حاالت الطوارئ؛ وتوفري املياه املأمونة 

واملرافق الصحية وفق معايري املحيط؛ وكفالة النظافة الصحية وتعزيز املعايري الوطنية.

التعليم من خالل دعم إجراء تقييامت رسيعة  الطوارئ حقهم يف  اليونيسف أن يدرك األطفال املترضرون من حاالت  التعليم: ستكفل 
ألماكن التعلم ورشاء اللوازم املدرسية وغريها من أنواع الدعم املالمئة. وستوفر اليونيسف أيضاً فرص تعليم 3000 طفل من خالل برامج 

التعلم املعجلة، استعداداً لالنتقال إىل املدارس االبتدائية أو سبل العيش.

املتزايدة؛ وستدعم  بالحامية  بيئة متدهم  الطفل لكفالة أن يستفيد األطفال من  اليونيسف وتعزز نظم حامية  الطفل: ستوسع  حامية 
عودة األطفال الذين كانوا مرتبطني بجيش الرب للمقاومة بأمان وإدماجهم يف مجتمعاتهم املحلية؛ ووضع اسرتاتيجية إنعاش مشرتكة بني 

الوكاالت بقيادة الحكومة لتوجيه نقل القدرات من مجموعة اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت إىل القطاع الرسمي.

التأهب للطوارئ واالستجابة واملواد غري الغذائية: ستدعم اليونيسف األطفال املترضرين من الترشد الرسيع بسبب النزاعات و/ أو الكوارث 
الطبيعية ورشاء وتخزين 35.000 مجموعة أرسية رضورية/حاالت الطوارئ.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

أعامل اإلغاثة - دوالر أمرييك األعامل اإلنسانية - دوالر أمرييكالقطاع

25,000,000	7,056,650الصحة والتغذية	

04,124,000األطفال واإليدز

4,515,43015,000,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية	

2,167,43012,500,000التعليم

2,803,4006,500,000حامية الطفل

1,378,4700التأهب للطوارئ واالستجابة واملواد غري الغذائية

17,921,38063,124,000املجموع الفرعي**

81,045,380املجموع اإلجاميل

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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زامبيا

قضايا األطفال والنساء الحرجة
تسعى اليونيسف يف زامبيا إىل دعم األطفال وأرسهم الذين يعيشون يف حالة شديدة ومزمنة من الضعف. وساعد ارتفاع التكاليف عىل تفاقم 
مستويات الفقر. إن اآلثار العميقة التي يخلفها فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز ال متكن األرس من التعامل مع الصدمات الخارجية 
اإلضافية. ويف حني تتعرض هذه األرس إىل ضغوط شديدة لتلبية احتياجاتها األساسية بغية االستمرار يف الحياة والتعليم واحتياجات التنمية، 
تلبية  تتمكن األرس من  الفيضانات، وبذلك ال  أو  كالجفاف  ناجمة عن كوارث طبيعية  تكون  ما  غالباً  أخرى،  أزمات  تواجه كذلك  فإنها 
احتياجاتها. لذلك تقرتح اليونيسف يف زامبيا إجراءات التأهب واالستجابة للطوارئ الجارية، لدعم برامجها القطرية عىل نطاق أوسع بهدف 

الحد من ضعف الطفل عىل املدى الطويل.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
والتغذية  بالصحة  املتعلقة  االستشارية  األفرقة  رئاسة  يف  وتشارك  الصحية،  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  مجموعة  اليونيسف  تقود 

والتعليم. ويتوقع أن تصل الربامج التي تدعمها اليونيسف إىل ما ال يقل عن 6 ماليني طفل و4 ماليني امرأة يف عام 2009.

الوضع  الوقود واألوبئة/الفيضانات عىل  العاملية وأسعار  الغذاء  آثار أزمة  الحد من  لليونيسف يف  العام  الهدف  الصحة والتغذية: يتمثل 
الصحي والغذايئ لألطفال دون الخامسة من العمر، والتعرف عىل النساء الحوامل يف املناطق املترضرة، وتقديم املغذيات الدقيقة التكميلية 
الغذائية  باإلمدادات  بتزويدهم  والفقراء  املضيفة  املحلية  املجتمعات  وإىل  مرشد،   100.000 نحو  إىل  الدعم  اليونيسف  وستقدم  لهن. 

والصحية األساسية؛ وتعزيز القدرة عىل االستجابة الغذائية يف املجتمعات املحلية املستهدفة.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستدعم اليونيسف إعادة تأهيل شبكات املياه واملرافق الصحية املترضرة بحاالت الطوارئ يف 100 
مدرسة، إلفادة 56.000 طفل، وبناء القدرات والتخزين املسبق والتدخل الفوري يف حال حدوث أزمة حادة مرة أخرى.

التعليم: ستوفر اليونيسف مواد مدرسية أساسية ومجموعات ترفيهية إىل 56.000 تلميذ و 1400 معلم؛ وستدرب 200 معلم مدرسة 
ابتدائية؛ وستوفر 200 هيكل مدرسة/فصل درايس مؤقت لقرابة 100 مدرسة ابتدائية.

حامية الطفل: وضعت اليونيسف استجابة شاملة متعددة الجهات لتعزيز قدرات املجتمع املحيل للحد من الضعف واالحتياجات يف حاالت 
الطوارئ، وتعزيز االستجابات للتخفيف من أثر ارتفاع األسعار )تقديم الطعام يف املدارس، والتصدي لعاملة األطفال(، أو مساعدة األرس 

املعيشية الضعيفة عىل مواجهة أثر ارتفاع األسعار )دعم التغذية، وتعزيز تقديم الرعاية يف املجتمع املحيل والتحويالت النقدية(.

اإلجراءات املتعلقة باأللغام: ستنشئ اليونيسف مثان أفرقة عاملة للتوعية مبخاطر األلغام؛ ودعم منهاج مدريس أسايس للتثقيف بشأن 
مخاطر األلغام )يستهدف 180.000 طالباً(؛ وتدريب 250 معلم من املدارس الثانوية؛ وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي والتدريب املهني 

ألكرث من 200 من الناجني من األلغام/الذخائر غري املنفجرة وغريهم من األطفال ذوي اإلعاقة.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

729,638الصحة والتغذية

2,400,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

516,800التعليم

1,100,000حامية الطفل

150,000اإلجراءات املتعلقة باأللغام

4,896,438املجموع**

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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زمبابوي

قضايا األطفال والنساء الحرجة
العوامل االقتصادية والسياسية االجتامعية املعقدة واملتداخلة  تتأثر عىل نحو خطري مبجموعة من  الحالة اإلنسانية يف زمبابوي  ال تزال 
التي غالباً ما تزداد سوءاً. إن تصاعد التضخم، وتدهور الهياكل األساسية املادية، وطول فرتة االنتخابات، وعدم قدرة القطاع العام عىل توفري 
الخدمات االجتامعية األساسية، وشدة وطأة فريوس نقص املناعة البرشية/ اإليدز، أدت جميعها إىل تدين مستوى الصحة العامة والرفاه لدى 
السكان. كام أن تآكل سبل العيش، وانعدام األمن الغذايئ، وارتفاع سوء التغذية وتفيش وباء الكولريا عىل نحو مل يسبق له مثيل الذي بدأ يف 

آب/أغسطس 2008، وضع الفئات الضعيفة من السكان تحت مزيد من الضغط واملشقة. 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تقود اليونيسف مجموعات التغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية فضاًل عن الفريق العامل املعني بالتعليم. ويتوقع أن تطال 
الربامج التي تدعمها اليونيسف 5 ماليني شخص ضعيف يف عام 2009 بواسطة التدخالت يف مجاالت الصحة والتغذية، واملياه، والرصف 

الصحي والنظافة الصحية، والتعليم، وفريوس نقص املناعة البرشية/ اإليدز، وحامية الطفل. 

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع األدوية واملعدات األساسية يف حاالت الطوارئ إىل 1780 مركزاً صحياً؛  وستلقح 1.8 
بلقاح الحصبة وستقدم مكمل فيتامني ألف إىل مليوين طفل؛ وستوزع 250.000  مليون طفل ترتاوح أعامرهم بني 9 أشهر و 59 شهراً 
ناموسية متينة معالجة مببيدات الحرشات عىل األطفال دون الخامسة من العمر والنساء الحوامل؛ وستدعم معالجة نحو 9000 طفل يعاين 
من سوء التغذية يف املجتمع املحيل واملستشفيات؛ وستعزز مامرسات تغذية الرضع يف حاالت الطوارئ؛ وستجري جولتني ملراقبة التغذية؛ 
وستنسق مجموعة التغذية اإلنسانية والتأهب والتخطيط واالستجابة. ونتيجة لالستجابة النتشار وباء الكولريا، ستدرب اليونيسف 620 

من العاملني الصحيني عىل معالجة اإلسهال لدى األطفال ورشاء اللوازم الطبية ملراكز عالج الكولريا. 

املياه والرصف الصحي والنظافة: ستدعم اليونيسف أكرث من 3 ماليني شخصاً من املترضرين من األوبئة املرتبطة باملياه والرصف الصحي والنظافة 
الصحية، بواسطة تدخالت املياه اآلمنة والرصف الصحي والنظافة الصحية بتشييد/إعادة تأهيل نقاط املياه واملرافق الصحية، املرتبطة بشكل خاص 
باملؤسسات الصحية يف أسوأ األحوال؛ وإجراء تقييامت عىل الرصف الصحي؛ ودعم رشاء املواد الكيميائية ملعالجة املياه؛ وتعزيز السلوكيات اإليجابية 
والنظافة والنظافة الصحية وتعزيز برامج التوعية يف 230 مدرسة، مبا يف ذلك جميع املدارس املستهدفة البالغ عددها 100 مدرسة التي يستهدفها 
قسم التعليم واملجتمعات املحلية. وستواصل اليونيسف تنسيق مجموعة الرصف الصحي والتخطيط، والتأهب، وإدارة املعلومات واالستجابة لها. 

التعليم: تهدف اليونيسف إىل تحسني معدالت االلتحاق باملدارس من خالل توفري مواد التدريس والتعلم ذات الصلة من أجل عودة ما 
ال يقل عن 1.5 مليون طفل ضعيف إىل املدرسة واستمرارهم  فيها من خالل تحديد أكرث الفئات ضعفاً يف املدارس االبتدائية وتزويدهم 
اليونيسف  التدريس والتعلم واملناهج األخرى. وستواصل  باإلضافة إىل مواد  الرتفيهية،  املدرسية األساسية والقرطاسية واألدوات  بالكتب 

تنسيق االستجابة للتعليم يف حاالت الطوارئ من خالل الفريق العامل املعني بالتعليم.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

40,000,000الصحة والتغذية

20,000,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

25,000,000التعليم

1,700,000حامية األطفال

1,500,000فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

88,200,000املجموع**

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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حامية الطفل: ستدعم اليونيسف الرشكاء يف توفري الدعم النفيس والخدمات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك الحصول عىل الخدمات الطبية 
األساسية واملشورة للنساء واألطفال املترضرين من العنف السيايس والعنف الجنيس القائم عىل نوع الجنس، واألطفال الذين هم خارج 
البيئة األرسية و/أو املنخرطني يف سلوك محفوف باملخاطر؛ وستدعم اقتفاء أثر وجمع شمل األرس واألطفال املنفصلني عن ذويهم، وستقدم 
الدعم عىل مستوى املجتمع املحيل، وستبذل الجهود الرامية إلقامة السالم واملصالحة، مع الرتكيز عىل تقديم الدعم إلعادة إدماج املراهقني 
يف املجتمع. وستكثف اليونيسف دعمها يف تدريب املعنيني عىل حامية األطفال يف حاالت الطوارئ، ومدونة قواعد سلوك اللجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت لفرقة العمل املعنية بتوفري الحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني يف األزمات اإلنسانية. 

100.000 من أشد  البرشية بني  املناعة  اإلصابة بفريوس نقص  انتقال  اليونيسف إىل منع  البرشية/اإليدز: ستهدف  املناعة  فريوس نقص 
األطفال والشباب ضعفاً وزيادة فرص حصول زهاء 75000 شخص يعيشون مع اإليدز عىل الرعاية املجتمعية املنزلية الجيدة من خالل 
املجتمعي  الدعم  الشباب يف توفري خدمات  املنزلية؛ وستدعم  الرعاية  لوازم  املخففة لآلالم؛ وستوزع  التدريب وتقديم املشورة والرعاية 
التي تستهدف األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية؛ وستقدم الدعم النفيس واالجتامعي، والحامية، ومهارات الحياة، والتغذية، 
والنظافة الصحية، والتعليم، واألنشطة املدرة للدخل إىل األيتام وغريهم من األطفال الضعفاء؛ وستواصل دعم املجتمع والشباب والنوادي 
الرياضية؛ وستعيد طباعة وتوزيع 100.000 مادة إعالمية وتثقيفية وتدريبية حول فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز والعنف الجنيس 
واألطفال  واأليتام  املحيل  املجتمع  يف  واملتطوعني  الشباب،  أوساط  يف  السلوك  تغيري  عىل  التأثري  بغية  الجنس  نوع  عىل  القائم  والعنف 

الضعفاء.
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الرشق األوسط وشامل أفريقيا

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
كان أكرث األزمات العديدة واملختلفة التي شهدتها منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا خالل عام 2008 أهمية، استمرار خطورة الحالة 
اإلنسانية يف العراق والبلدان املجاورة، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، فضاًل عن تدهور الوضع األمني يف دارفور )السودان(. باإلضافة 
التعرض  وإمكانية  املنطقة،  العالية يف  الغذائية  األسعار  وتأثري  اإلرهابية،  والتهديدات  واليمن،  لبنان  االستقرار يف  فإن عدم  ما سبق،  إىل 

للكوارث الطبيعية ما هي إال بعض االتجاهات التي تحتاج إىل رصد وثيق يف عام 2009.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
يقدم مكتب اليونيسف اإلقليمي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا الدعم التقني واملايل للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية بالتنسيق 
مع اختصايص يف املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف حاالت الطوارئ. وقامت مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت 
الطوارئ بتدريب املوظفني وتخزين اللوازم مسبقاً. ويتوفر اختصاصيون تقنيون يف املكتب اإلقليمي لتقديم الدعم إىل مجموعات التغذية 

والتعليم وحامية الطفل.

الوقت  التأهب واالستجابة يف  القدرة عىل  املنطقة من أجل زيادة فعالية  القطرية والرشكاء يف  املكاتب  اإلقليمي مع  وسيعمل املكتب 
املناسب، من أجل تلبية احتياجات النساء واألطفال الذين يعيشون يف بيئات غري مستقرة. وسرتكز األنشطة التي يدعمها املكتب اإلقليمي 
عىل العراق واملنطقة دون اإلقليمية، مبا فيها األردن ولبنان واألرايض الفلسطينية املحتلة والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن.

بناء القدرات يف مجال  التأهب لحاالت الطوارئ:  سيدعم املكتب اإلقليمي البلدان التي تعترب األكرث تعرضا للخطر يف مامرسة التخطيط 
املتقدم لالستجابة، مبا يف ذلك، عىل الصعيد دون اإلقليمي ودون الوطني ويف السياق املشرتك بني الوكاالت، وال سيام يف املناطق التي تتوىل 
فيها اليونيسف قيادة أو مسؤولية عاملية؛ وتوسيع عدد املوظفني ومهارات الرشكاء من خالل مواصلة بذل الجهود عىل التدريب عىل التأهب 

واالستجابة للطوارئ.

االستجابة لحاالت الطوارئ : سيعمل املكتب القطري عىل تعزيز آليات القدرة عىل االستجابة يف املنطقة، وإقامة نظم للتعبئة الرسيعة 
للموارد )البرشية والتمويل واإلمدادات( يف حالة األزمات؛ ودعم وتشجيع أداء أقوى لنظم رصد األداء يف حاالت الطوارئ. 

املحتلة عىل وجه  الفلسطينية  العراق واألرايض  األزمات يف  آثار  التنسيقية بشأن  اإلقليمي جهوده  املكتب  سيواصل  التنسيق والرشاكة: 
التحديد عىل املنطقة دون اإلقليمية، وتعزيز التنسيق بني األقطار وبني الوكاالت، وتبادل املعلومات املتعلقة باملامرسات الجيدة؛ وتعزيز 

الرشاكة مع الكيانات اإلقليمية أيضاً.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

200,000التأهب لحاالت الطوارئ وبناء القدرات

300,000االستجابة يف حاالت الطوارئ

100,000التنسيق والرشاكة

600,000املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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جيبويت

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
أظهرت الدراسة االستقصائية التي أجريت عىل التغذية يف جيبويت خالل الفرتة ترشين األول/أكتوبر - ترشين الثاين/نوفمرب 2007 مستوى مثرياً للقلق 
من سوء التغذية الحاد لدى األطفال دون الخامسة من العمر، الذي تبلغ نسبته 16.8 يف املائة، و 2.4 يف املائة من سوء التغذية الحاد الوخيم، ويحتاج 
نحو 20.000  طفل دون الخامسة من العمر إىل تغذية تكميلية، ويحتاج 5000 طفل إىل تغذية عالجية. ومع أن نسبة وفيات األطفال املصابني 
عالج  بسوء التغذية الحاد انخفضت من 11 يف املائة يف عام 2006 إىل 5.3 يف املائة يف نهاية حزيران/يونيه 2008، فال تزال التغطية غري كافية، بينام يرُ
أقل من 40 يف املائة من األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. وال تزال تغطية التدخالت املعجلة الهادفة إىل بقاء الطفل 

ورعاية الحوامل/املرضعات محصورة يف املناطق الحرضية، كام أن التدخالت لحامية األطفال األكرث تعرضاً لإلصابة ضعيفة.

ويعزى شح املياه يف هذا البلد شبه الصحراوي إىل سوء نوعية املياه وصعوبة الوصول إىل املوارد املتاحة املستخرجة من املياه الجوفية )أكرث من 95 
يف املائة(. ويف املناطق الريفية، ال يستطيع 47.5 يف املائة من السكان الحصول عىل مصدر مياه محمي للرشب، ويلجأ ما ال يقل عن 30 يف املائة إىل 

مصادر مياه غري محمية ال تتطابق مع الحدود الدنيا من املتطلبات الصحية. وال يحصل عىل مرافق صحية محسنة إال 18.1 يف املائة من السكان.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
العاملي،  املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وتعمل عىل نحو وثيق مع برنامج األغذية  الرائدة يف مجال  اليونيسف املنظمة  تعد 
ومنظمة الصحة العاملية، ووكالة األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  لدعم برنامج التغذية الوطني. وستصب اليونيسف تركيزها عىل تدخالت 

إنقاذ الحياة إىل نحو 108.000 طفل دون سن الخامسة وإىل 90.000 أّم.

التغذية: ستقوم اليونيسف برشاء لوازم لعالج  15.000 طفل مصاب بسوء تغذية متوسطة، و3000 طفل مصاب بسوء تغذية حاد، بهدف 
الحد من نسبة الوفيات إىل أقل من 5 يف املائة؛ ورفع مستوى عالج املصابني بسوء التغذية الحاد الوخيم من نحو 10.000 إىل 20.000 طفل.

الصحة: ستكفل اليونيسف أن يستفيد أكرث من 90 يف املائة من األطفال دون الخامسة من العمر من مجموعة التدخالت الصحية ذات 
يعزز برنامج التلقيح املوسع من خالل أنشطة التلقيح التكميلية )التزويد بلوازم التلقيح، وتعزيز القدرات عىل مستوى  التأثري العايل. وسرُ

املناطق، واالضطالع بالتعبئة االجتامعية وتعزيز النهج املجتمعية(.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستقدم اليونيسف املساعدة يف حاالت الطوارئ يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية إىل زهاء 
55.000 شخص من خالل األنشطة التالية: إجراء تقييم حاالت الطوارئ ليك تتمكن اليونيسف من االستجابة لحاالت الطوارئ؛ واالستمرار يف تزويد 
املياه املأمونة إىل 30 موقعاً بواسطة املساعدة يف نقل املياه بالشاحنات )وخاصة الوقود( إىل أكرث من 25.000 شخص؛ وتعميق وحامية 100 برئ 
تقليدية قامئة؛ وتشييد 20 خزاناً تحت األرض لالستخدام املنزيل واملوايش؛ وحفر 25 برئاً جديدة، و15 حفرة؛ ورشاء 100 مضخة يدوية، ومجموعات 

اختبار املياه، ومعدات الطاقة الشمسية؛ وتوفري براميل بالستيكية لتخزين واستخدام املياه الصالحة للرشب إىل 1000 أرسة معيشية.

تقديم  طريق  عن  املرضعات  الحوامل/  إىل  املقدمة  الرعاية  وتحسني  الطفل  بقاء  تدخالت  وترية  من  اليونيسف  سرتفع  األطفال:  حامية 
املساعدة إىل املناطق الريفية؛ والوصول إىل األيتام وغريهم من األطفال املعرضني للخطر بأنشطة حامية الطفل.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

1,024,334التغذية

500,000الصحة

4,253,348املياه والرصف الصحي والصحة

200,000حامية األطفال

5,977,682املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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العراق
العراقيون املرشدون يف األردن، والجمهورية العربية

السورية ولبنان ومرص

قضايا األطفال والنساء الحرجة
خفت حدة النزاع بعض اليشء يف العراق يف عام 2008. وبالرغم من انخفاض مستوى العنف الطائفي عام كان عليه يف املايض، فهو ال يزال مرتفعاً، ومل 
يطرأ تحسن كبري عىل حياة الناس عىل أرض الواقع. فقد أرغم عدد أكرب من العراقيني عىل ترك ديارهم، وهناك نحو مليوين الجئ )وخاصة يف الجمهورية 
العربية السورية واألردن باإلضافة إىل لبنان ومرص( فضالً عن 2.2 مليون مرشد داخلياً. ويف حني أدى انعدام األمن إىل إغالق املدارس داخل العراق، وتدين 
فرص الحصول عىل الرعاية الصحية الجيدة واملياه املأمونة، أصبح العديد من األطفال بدون مقدمي رعاية، ومل تعد األرس املضيفة تستطيع استيعاب 

تدفق الوافدين الجدد. وال تزال الجمهورية العربية السورية واألردن عىل نحو خاص تعانيان من األزمة التي يحدثها ضغط الالجئني.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تقود اليونيسف قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وتشارك يف قيادة مجموعة حامية الصحة يف العراق. وتقود اليونيسف قطاع 
التعليم، وتقود الفريق العامل النفيس املعني بحامية األطفال يف كل من األردن والجمهورية العربية السورية. ويف عام 2009، يتوقع أن تطال 
الربامج التي تدعمها اليونيسف ما ال يقل عن 1.120.000 شخص يف العراق، و 12.000 شخص يف األردن، و 400.000 شخص يف الجمهورية 

العربية السورية، و 4000 شخص يف لبنان و12.000 شخص يف مرص.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف بزيادة إمكانية الحصول عىل رعاية صحية أساسية جيدة ألكرث األطفال واألرس ضعفاً؛ وستسعى إىل توفري 
االحتياجات الصحية األساسية والغذائية إىل 180.000 طفل وأرسهم يف معظم املجتمعات املحلية الضعيفة يف جميع محافظات العراق، 
وستعمل عىل تحسني إمكانية الحصول عىل خدمات صحية أساسية جيدة إىل 400.000 الجئ عراقي يف الجمهورية العربية السورية، و 4000 

الجئ يف لبنان و12.000 الجئ يف مرص.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستعمل اليونيسف عىل زيادة إمكانية الحصول عىل موارد املياه السليمة وخدمات الرصف الصحي 
ألكرث املجتمعات العراقية ضعفاً؛ وستسعى إىل تلبية االحتياجات الفورية من املياه واملرافق الصحية إىل 360.000 طفل وأرسهم يف أشد 
املجتمعات املحلية ضعفاً يف العراق. ويف الجمهورية العربية السورية، ستسعى اليونيسف إىل زيادة إنتاج املاء يف ريف دمشق بنسبة 15  يف 

املائة لتوفريها إىل نحو 75.000 شخص يف منطقة السيدة زينب.

التعليم األسايس؛  العراقية بتدخالت  اليونيسف 150.000 طفل يف أكرث املجتمعات املحلية ضعفاً يف جميع املحافظات  التعليم: ستطال 
وستسعى إىل تلبية احتياجات 12.000 طفل من التعليم األسايس من خالل األنشطة الرسمية وغري الرسمية والتعويضية يف األردن؛ وزيادة عدد 

األطفال العراقيني يف املدارس السورية من 49.000 إىل 75.000 طفل؛ وستدعم تسجيل 4000 طفل عراقي يف املدارس يف مرص.

املترضرين من  والشباب  األطفال  إىل  املقدمة  والخدمات  واالستجابة  الوقاية  اسرتاتيجيات  اليونيسف عىل تحسني  الطفل: ستعمل  حامية 
العنف، وتعزيز حامية األطفال من خالل وضع آليات للرصد واإلبالغ واالستجابة النتهاكات حقوق الطفل. وستسعى اليونيسف إىل تلبية أكرث 
االحتياجات إلحاحاً إىل 29.800 طفل وامرأة داخل العراق؛ وتقديم الدعم النفيس إىل نحو 3000 طفل يف األردن؛ و26.000 طفل و 3250 أّم  

و6000 مراهق يف الجمهورية العربية السورية.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

األردنالعراقالبلد
الجمهورية 

العربية السورية
مرصلبنان

دوالر أمرييكالقطاع

–8,138,000الصحة والتغذية
3,750,000

438,700250,000

–––10,680,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

5,008,0009,278,5628,000,000650,000200,000التعليم

––5,634,0004,000,0005,650,000حامية الطفل

29,460,00013,278,56217,400,0001,088,700450,000املجموع**

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ 9  **  يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
حزيران/ يونيه 2006.
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األرض الفلسطينية املحتلة

قضايا األطفال والنساء الحرجة
 منذ 27 ديسمرب 2008، فقد عرّض الهجوم العسكري اإلرسائييل عىل غزة السكان الضعفاء أصال إىل مزيد من األرضار الجسدية والنفسية. 
وحسب وزارة الصحة، وحتى يوم 18 يناير 2009 ، فقد قتل ما مجموعه 1300 شخصا وأصيب 5300 شخص منذ بداية العملية العسكرية 
اإلرسائيلية. وخالل الفرتة نفسها فقد قتل 410 طفل، و 104 امرأة، وجرح 1855 طفل 795 امرأة. فاألرقام الدقيقة غري متوافرة بسبب 

انعدام األمن، وارتفاع عدد الضحايا، وصعوبة استخراج املصابني من املباين املنهارة.

إضافة إىل الوضع املقلق يف غزة، خيمت عىل الضفة الغربية أسوأ موجة جفاف منذ عقد من الزمن، ويصب يومياً 80.000 مرت مكعب من املياه 
الخام أو مياه الرصف غري املعالجة يف البحر. وهناك طفل واحد من أصل 10 أطفال مصاب بوقف النمو )املكتب املركزي الفلسطيني لإلحصاء، 
2007(. وانخفضت نسبة االلتحاق يف التعليم األسايس من 96.8 يف املائة يف الفرتة 2001-2000 إىل 91.2 يف املائة يف الفرتة 2007-2006. ويف عام 
2008، مل ينجح سوى 19.7 يف املائة من تالميذ الصف السادس البالغ عددهم 16.000 تلميذ يف االختبارات املوحدة. وال يلتحق حوايل 30 يف املائة 

من املراهقني يف التعليم الثانوي. ويف نهاية آب/أغسطس 2008، كان هناك �93 طفل ال يزالون محتجزين يف سجون ومرافق االحتجاز اإلرسائيلية.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
النفيس(، وتشارك يف قطاع  املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم، والتغذية وحامية الطفل )الدعم  اليونيسف قطاع  تقود 

الصحة. وسوف يستهدف برنامج املساعدة اإلنسانية يف اليونيسف 1.8 مليون طفل و 0.9 مليون امرأة يف عام 2009.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسيف برشاء وتوزيع اللقاحات، واألدوية األساسية يف حاالت الطوارئ، ومجموعات ومعدات لصالح 96 مركزاً 
صحياً؛ وستوزع مغذيات دقيقة إىل 225.000 طفل وامرأة بعد الوالدة، وستدعم ستة مراكز تغذية عالجية مجتمعية، وستدرب 300 من 

العاملني يف املجال الصحي عىل عالج سوء التغذية الحاد، فضاًل عن قيامها برعاية األطفال األخرى.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة واملرافق الصحية إىل 350.000 شخص ومجتمع محيل مترضر 
بواسطة بناء/إعادة تأهيل اآلبار ومرافق الرصف الصحي؛ وتدريب 18 فريق يف إدارة هيئة املياه عىل إدارة املعلومات ومراقبة نوعية املياه؛ 

وتعزيز التثقيف الصحي يف 40 مدرسة و 15 مجتمع محيل.

التعليم: ستوفر اليونيسف التعليم التعوييض إىل 5000 طالب يف املناطق املعرضة للخطر من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وستجهز 500 
مدرسة ابتدائية، و 100 من رياض األطفال بنوعية تعليم جيدة ومواد تعليمية؛ وستدرب 2000 معلم، و500 مدير مدرسة، و 1000 من 

اآلباء عىل التعليم التعوييض؛ وإجراء إصالحات طفيفة يف 300 مدرسة مترضرة.

النزاع  املترضرين من  األطفال  القدرة عىل معالجة وحامية  لتعزيز  النفيس واالجتامعي  الدعم  آليات  اليونيسف  الطفل: ستقدم  حامية 
الجاري. وستقدم الخدمات األساسية إىل 75.000 طفل، و 20.300 امرأة و 15.000 من اآلباء. وسيتم تدريب 460 مهني عىل خدمات 

الطوارئ لألطفال والقامئني عىل رعايتهم.

املراهقون: ستعمل اليونيسف عىل تحسني بقاء الطلبة يف املدارس الثانوية، والتخفيف من حدة العنف وزيادة الوعي بشأن أساليب الحياة 
التعليم التعوييض واألنشطة  اليونيسف  الصحية، من خالل إنشاء 70 مكان تعليم مؤات للمراهقني، و100 مكان آمن للعب، وستزود 

الرتفيهية والدعم النفيس واالجتامعي، إىل نحو 170.000 مراهق.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

9,508,650الصحة والتغذية

7,883,222املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

8,313,600التعليم

11,494,850حامية الطفل

5,027,700املراهقون

42,228,022املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف �00�/7 املؤرخ 9 حزيران/ يونيه ��00. **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ

ويشمل هذا املبلغ االحتياجات املنقحة لعملية النداء املوحد  لعام �009 وتحديث العمل اإلنساين يف )�� يناير �009( استجابة ألزمة غزة. ومن املحتمل أن تزيد اليونيسف 
االحتياجات املتطلبة حيث من املرجح أن يتم السامح لوصول املساعدات اإلنسانية وإجراء تقييامت لالحتياجات يف مناطق الرصاع يف قطاع غزة.
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السودان

قضايا األطفال والنساء الحرجة
كان عام 2008 عاماً مفعاًم بالتحديات يف مناطق عديدة يف السودان، إذ أدت الفيضانات، والتهديد بحدوث أزمة يف سوء التغذية، وتزايد 
النزاع، إىل تفاقم الوضع يف الكثري من املجتمعات املحلية الضعيفة. وال تزال دارفور تشكل األزمة اإلنسانية األساسية يف السودان، مع وجود 

300.000 مرشد حديثاً منذ بداية عام 2008، مام رفع عدد املرشدين داخلياً إىل 2.7 مليون مرشد.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تقود اليونيسف قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم وحامية األطفال، وتشارك منظمة الصحة العاملية يف األنشطة 
إذ تؤدي   ،2009 الدعم اإلنساين يف عام  15  سنة بحاجة إىل  16 مليون طفل تقل أعامرهم عن  بالصحة والتغذية. وقد يكون  املتعلقة 

اليونيسف دوراً أساسياً يف تنسيق وتنفيذ أنشطة الطوارئ.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع األدوية واملعدات األساسية يف حاالت الطوارئ إىل املراكز الصحية يف أنحاء البلد إلفادة 
أكرث من 8 ماليني طفل وامرأة؛ وتوفري الرعاية قبل الوالدة ومجموعات قبالة إىل 400.000 امرأة حامل.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستزود اليونيسف 3 ماليني من املرشدين داخلياً، والطالب واألشخاص الضعفاء باملياه املأمونة 
ومرافق الرصف الصحي عن طريق بناء/إعادة تأهيل 2133 برئ يف املجتمعات املحلية، ومدرسة ومركز صحي؛ وبناء أكرث من 47.900 مرحاض 

يف املجتمعات املحلية، ويف املراكز الصحية واملدارس، وتدريب حوايل 15.000 فرد يف املجتمع املحيل عىل تشغيل وصيانة مرافق املياه.

التعليم: ستقدم اليونيسف مواد مدرسية أساسية ومجموعات ترفيهية إىل أكرث من 2.5 مليون طفل ومعلم؛ وتدريب 5000 معلم مدرسة 
ابتدائية؛ ووضع دليل عميل لتنشيط التعليم يف اسرتاتيجية بناء القدرات يف حاالت الطوارئ.

حامية الطفل: ستكفل اليونيسف أن يستفيد أكرث من 150.000 طفل معرض للخطر وشاب من الرعاية النفسية واالجتامعية، وتعزيز 
الحامية، وجمع شمل األرس، ودعم إعادة اإلدماج، مبا يف ذلك التعليم وفرص كسب العيش املهني.

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز: ستزود اليونيسف مبعلومات عن الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية واملهارات الحياتية إىل 15 
مليون شاب وامرأة وطفل معرضني للخطر وستعزز خدمات الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البرشية من األم إىل الطفل إىل 130.000 

امرأة حامل/ بعد الوالدة وأرسهن.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

القطاع
جنوب السودانشامل السودان

املجموع
منطقة الربنامج

23,199,02310,473,81733,672,840الصحة والتغذية

27,987,10815,000,00042,987,108املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

15,911,62410,063,56725,975,191التعليم

13,816,1744,065,00017,881,174حامية الطفل

3,085,0001,600,0004,685,000فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

687,765687,7651,375,530اإلجراءات املتعلقة باأللغام

حاالت  يف  والتنسيق  الغذائية  غري  املواد 
الطوارئ

8,967,4084,266,11113,233,519

1,450,000500,0001,950,000االتصال والدعوة

5,862,50005,862,500التخطيط

100,966,60246,656,260147,622,862املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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اإلجراءات املتعلقة باأللغام: ستقدم اليونيسف التوعية مبخاطر األلغام إىل 250.000 فرد يف املجتمعات املحلية واملدارس، وتدريب 2000 معلم 
عىل التثقيف مبخاطر األلغام يف املدارس؛ وإنشاء نظام للمراقبة وتعزيز جمع البيانات املتعلقة بضحايا عمليات إزالة األلغام/الذخائر غري املنفجرة.

املواد غري الغذائية والتنسيق يف حاالت الطوارئ: ستزود اليونيسف 1.565.000 أرسة معيشية مترضرة من النزاعات والكوارث باملواد غري 
الغذائية ومواد املأوى.

االتصال والدعوة: ستزود اليونيسف 500.000 من املرشدين داخلياً مبعلومات دقيقة ومعلومات يف الوقت املناسب لتمكينها من اتخاذ 
قرارات واعية بشأن خيارات عودتهم.
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اليمن

قضايا األطفال والنساء الحرجة
يف عام 2008، شهدت جمهورية اليمن، الواقعة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، حاالت طوارئ عىل ثالث جبهات: “1” الرصاع الدائر يف شامل 
محافظة صعدة؛ “2” تأثري ارتفاع األسعار الحايل عىل الصعيد الوطني االقتصاد؛ و “3” وتأثري العاصفة االستوائية الشديدة التي هبت عىل جنوب 
رشق البلد، وخاصة محافظتي حرضموت واملهرة. وكان لكل ذلك تأثري كبري عىل النساء واألطفال الضعفاء يف بلد توجد فيه أسوأ املؤرشات االجتامعية 
من حيث وفيات الرضع واألطفال واألمهات يف املنطقة. وتعمل حاالت الطوارئ هذه عىل تحويل امليزانيات واملوارد البرشية بعيداً عن الربامج 

العادية. ويف الوقت نفسه، تتيح الفرصة لتسليط الضوء عىل احتياجات وحقوق الفئات الضعيفة من األطفال والنساء يف حصولها عىل الخدمات.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
النهج، تقدم  الثالث املذكورة أعاله. ويف هذا  الطوارئ  يستند إىل املجموعات يف االستجابة لحاالت  اليمن نهجاً  املتحدة يف  تستخدم األمم 
اليونيسف القيادة يف مجال التغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم، وتتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

يف مجال الحامية. واليونيسف عضو يف فريق لجنة األمم املتحدة للتخطيط لحاالت الطوارئ واالستجابة لها برئاسة املنسق املقيم.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع األدوية واملعدات األساسية لحاالت الطوارئ إىل 200.000 مرشد داخلياً وعائد، ودعم 
ثالثة مراكز للتغذية العالجية القامئة، و 16 برنامج للتغذية العالجية للمرىض الخارجيني؛ وإنشاء 11 مركز جديد للتغذية العالجية، و338 
مركزاً للمرىض الخارجيني يف أرجاء البلد يف 22 محافظة؛ وتدريب 5000 من العاملني يف مجال الصحة، مبا يف ذلك 44 مدرباً و 660 طبيباً 
والقيام بحمالت  الحاد؛  التغذية  يعانون من سوء  120.000 طفل  الحاد، و6000 متطوع عىل فحص  التغذية  وممرضة عىل عالج سوء 
التعبئة االجتامعية املالمئة لتعزيز سلوك تغذية الرضع وصغار األطفال؛ ودعم تنفيذ دراستني استقصائيتني عن التغذية )واحدة يف شباط/

فرباير، واألخرى يف آب/أغسطس 2009( يف خمسة مناطق يف اليمن تحددها املعايري االجتامعية واالقتصادية والطبوغرافية.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة ومرافق الرصف الصحي إىل 2000 أرسة )14.000 شخص/ عائد( 
يف صعدة بواسطة توفري فلرتات لتنقية املياه يف األرس املعيشية لضامن الحصول عىل املياه النظيفة؛ ويف حرضموت، بناء/ إعادة تأهيل املرافق 
الصحية التي تستجيب الحتياجات الجنسني يف 30 مدرسة )وخاصة مدارس البنات(؛ وتعزيز التثقيف بالنظافة الصحية وبرامج التوعية 

بالنظافة الصحية يف 30 مدرسة إىل نحو 10.000 شخص يف املجتمعات املضيفة.

الدراسية  املواد  بتوفري  معلم   500 و  األطفال  من  وعائد  داخلياً  مرشد   50.000 الحتياجات  صعدة  يف  اليونيسف  ستستجيب  التعليم: 
األساسية إىل تالميذ املدارس االبتدائية )الكراسات واألقالم واملحايات(؛ وتقديم املجموعات الرتفيهية واللوازم املدرسية إىل 25.000 طفل؛ 
وتدريب معلمني مع إيالء اهتامم خاص بالدعم النفيس والتعليمي، والوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، والتثقيف يف مجال 
السالم؛ وبناء قدرات سلطات التعليم املحلية إلجراء تقييم لالحتياجات، واإلمداد والتوزيع والرصد؛ وتوزيع مواد التعلم الذايت إىل 3000 
مرشد داخيل. ارتفاع أسعار املواد الغذائية: ستعمل اليونيسف عىل نرش الوعي من خالل أنشطة التقييم والدعوة عن األثر السلبي الرتفاع 

أسعار املواد الغذائية عىل االلتحاق باملدارس يف اليمن من خالل 500 مجلس لآلباء والعاملني يف 10 محافظات.

حامية الطفل: ستستهدف اليونيسف حوايل 5000 طفل يف صعدة وحرضموت من خالل األنشطة التالية: بناء قدرات ما ال يقل عن 90 من 
مقدمي الخدمات يف استخدام العالج باللعب؛ وإقامة شبكة من املهنيني العاملني يف مجال التدخالت النفسية واالجتامعية، ودعم األنشطة 
الرتفيهية والنفسية واالجتامعية يف حرضموت وصعدة؛ ودعم تسجيل ما ال يقل عن 20.000 طفل؛ ودعم تحديد الهوية، والتسجيل والبحث عن 
أفراد األرسة القرّص غري املصحوبني يف صعدة؛ والدعوة إىل إعامل حقوق األطفال املشاركني يف النزاعات املسلحة؛ ونرش الوعي بشأن تأثري املامرسات 

التقليدية؛ وإجراء تقييم رسيع عن االتجار باألطفال يف صعدة؛ ورصد أثر ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف اليمن عىل األطفال الضعفاء.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

950,000الصحة والتغذية

220,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

780,000التعليم

100,000حامية الطفل

2,050,000***املجموع** 

*سوف تستخدم األموال الواردة لهذا النداء لالستجابة الحتياجات األطفال والنساء الفورية واملتوسطة األجل عىل النحو املبني أعاله. وإذا تلقت اليونيسف أمواالً تزيد عىل 
 احتياجات التمويل املتوسطة األجل لحالة الطوارئ هذه، فإنها ستستخدم هذه األموال لدعم حاالت طوارئ أخرى ناقصة التمويل.

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
	9 حزيران/ يونيه 2006.

*** االحتياجات الطارئة الواردة يف تقرير العمل اإلنساين تأيت باإلضافة إىل احتياجات اليونيسف البالغة 2.5 مليون دوالر أمرييك املبينة يف خطة األمم املتحدة لالستجابة 
للفيضانات.
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منطقة األمريكيتني ومنطقة البحر الكاريبي 

قضايا األطفال والنساء الحرجة
التي تراوحت من األعاصري  البحر الكاريبي أرضار شديدة يف عام 2008 بسبب الكوارث الطبيعية  لحقت مبنطقة األمريكيتني ومنطقة 
والعواصف االستوائية والفيضانات يف منطقة البحر الكاريبي، إىل الجفاف الشديد يف باراغواي، وتدين درجات الحرارة والربد الشديد يف بريو. 
وقد ألحقت األعاصري فاي  وغوستاف وحنا وآييك ونوربرت أرضاراً كبرية مبساحات كبرية من منطقة البحر الكاريبي يف الشطر الثاين من 
عام 2008. وقد تأثرت كوبا، والجمهورية الدومينيكية، وجامايكا، وهايتي، واملكسيك، وجزر تركس وكايكوس، بجميع العواصف ااملذكورة 
أعاله، بينام عانت بوليفيا وإكوادور يف وقت سابق من العام من تأثريات األمطار الغزيرة. ويف الشطر األخري من السنة، شهدت بلدان أمريكا 
الوسطى مثل بليز وغواتيامال وهندوراس هطول أمطار غزيرة. وشهدت جميع البلدان درجات متفاوتة من الخسائر يف األرواح ويف البنية 

التحتية. ومثة يشء مشرتك يجمع بني هذه البلدان وهو أن هذه العواصف فاقمت من أوضاع األطفال والنساء األكرث فقراً وتهميشاً.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تعزيز املكاتب القطرية يف منطقة األمريكيتني والبحر الكاريبي وبناء قدرات املكاتب الوطنية النظرية يف القضايا املتعلقة باإلصالح يف 
املجال اإلنساين، مبا يف ذلك املجموعات التي تقودها اليونيسف: سيقدم مكتب اليونيسف اإلقليمي يف منطقة األمريكيتني ومنطقة البحر 
الكاريبي املساعدة التقنية، وسيدرب النظراء الحكوميني والعاملني يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ورشكاء اليونيسف ومكاتبها 
القطرية، عىل اعتامد نهج بشأن حقوق الطفل وغريه من املسائل املحددة. وبالتعاون مع رشكائه، سيضع املكتب اسرتاتيجية حول كيفية 

ربط السياسات االجتامعية/العامة يف البلدان املتوسطة الدخل للتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها والحد من مخاطر الكوارث.

تعزيز منطقة األمريكيتني ومنطقة البحر الكاريبي لالستجابة لحاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الرسيعة األخرى: 
سيعمل املكتب اإلقليمي عىل زيادة قدرته لدعم املكاتب القطرية مع تقديم اإلمدادات األساسية ونرش املوارد البرشية املدربة، وتحسني 

نظام اإلنذار املبكر اإلقليمي برسعة. وستكفل وحدة الطوارئ يف املكتب اإلقليمي استمرار الدعم.

دعم مبادرات الحد من أخطار الكوارث، مع الرتكيز عىل قطاعات التعليم واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية قطاعات: سيعزز 
املكتب اإلقليمي قدرته عىل تعبئة وتنظيم الجهات الحكومية والتعاون الدويل للمنظامت غري الحكومية عىل الصعيد اإلقليمي ودون 
اإلقليمي والوطني واملحيل للقيام بإجراءات للحد من املخاطر يف قطاعات التعليم واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية التي تضطلع 

اليونيسف مبسؤولية هذه املجموعة.

*2009 املالية لعام   اليونيسف  موجز احتياجات 

دوالر أمرييكالقطاع

تعزيز املكاتب القطرية يف منطقة األمريكتني والبحر الكاريبي وبناء قدرات املكاتب 
الوطنية النظرية يف القضايا املتعلقة باإلصالح يف املجال اإلنساين، مبا يف ذلك املجموعات 

التي تقودها اليونيسف
1,100,000

الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  الكاريبي  البحر  ومنطقة  األمريكتني  منطقة  تعزيز 
والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الرسيعة األخرى

500,000

واملياه  التعليم  قطاعات  عىل  الرتكيز  مع  الكوارث،  أخطار  من  الحد  مبادرات  دعم 
والرصف الصحي والنظافة الصحية قطاعات

1,200,000

2,800,000املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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كولومبيا

قضايا األطفال والنساء الحرجة
مدمرة  آثار  كولومبيا  سادت  التي  املعقدة  اإلنسانية  للحالة  كان  عقود،  أربعة  من  أكرث  استمرت  التي  املسلح  العنف  أعامل  نتيجة 
الكولومبية  العسكرية  والقوات  املرشوعة  غري  املسلحة  الجامعات  بني  املسلح  القتال  اشتد   ،2008 عام  وخالل  والنساء.  األطفال  عىل 
البلد.  وغرب  جنوب  يف  املحلية  املجتمعات  من  بالعديد  شديدة  أرضار  لحقت  أن  ذلك  نتيجة  من  وكان  البلد.  من  مختلفة  مناطق   يف 
وكان من أبرز النتائج اإلنسانية لهذا الوضع ترشد أعداد كبرية داخلياً. واستناداً إىل السجالت الرسمية، ترشد خالل السنوات العرش املاضية 
1.976.970 شخص– من بينهم 2 يف املائة من السكان األصليني و5.5 يف املائة من أصول أفريقية. وتشري البيانات الرسمية إىل أن 48 يف املائة 
قدر حالياً أن عدد املرشدين داخلياً يبلغ 3 ماليني  من املرشدين هم من النساء و 36 يف املائة من األطفال. وحسب البيانات غري الرسمية، يرُ

شخص يف كولومبيا. ووفقاً للتقديرات األولية، فقد ترشد أكرث من 83.900 شخص خالل النصف األول من عام 2008. 

ويثري وجود األلغام األرضية والذخائر غري املنفجرة قلقاً شديداً ومتزايداً يف كولومبيا. وال تتوافر تقديرات رسمية عن عدد األطفال الذين 
جندتهم الجامعات املسلحة غري املرشوعة، مع أن تجنيد الشبان الذين تقل أعامرهم عن 18 سنة، يعد من املامرسات الشائعة لدى جميع 

هذه املجموعات. 

إن الظروف الجغرافية واملناخية تجعل كولومبيا عرضة بشكل خاص لحاالت الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية. ففي األشهر التسعة 
األوىل من عام 2008، ألحقت الزالزل والفيضانات واالنهيارات األرضية أو العواصف والرياح العاتية الرضر بنحو 713.980 شخص. 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
يف عام 2009، سريّكز العمل اإلنساين لليونيسف عىل حامية األطفال واملراهقني من آثار النزاع املسلح، وذلك بتعزيز وحامية البيئات مع 
االستجابة املؤسسية املحلية املستندة إىل سياسات عامة وسياسات وطنية محددة. وستأيت األعامل اإلنسانية املقرر تنفيذها بالفائدة عىل 

248.000 طفل. 

تقديم املساعدة إىل املرشدين داخليا: ستدعم اليونيسف 48.000 شخص، معظمهم من األطفال والنساء، كانوا قد ترشدوا أو حورصوا قرساً من 
جراء أعامل العنف التي تسببها الجامعات املسلحة غري املرشوعة، وستوفر املياه واملرافق الصحية األساسية املؤقتة، ووثائق تسجيل املواليد 

املدنية، واملجموعات املدرسية، والرعاية النفسية واالجتامعية لألطفال، ومعلومات عن كيفية املطالبة بالحقوق والحصول عىل املساعدة. 

املساعدة يف حاالت الطوارئ: بالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى يف كولومبيا، ستدعم اليونيسف 50.000 شخص يف حال وقوع 
كوارث طبيعية، معظمهم من النساء واألطفال، عن طريق تقديم األدوات املدرسية، والرعاية النفسية واالجتامعية، وإعادة تأهيل املدارس، 

وشبكات املياه واملرافق الصحية األساسية. 

األعامل اإلنسانية املتعلقة باأللغام: ستقدم اليونيسف الدعم اإلنساين يف مجال األلغام إىل نحو 75.000 شخص يعيشون يف املناطق التي توجد فيها 
حوادث ذات صلة باأللغام األرضية/الذخائر غري املنفجرة؛ وتبادل املعلومات بني 15.000 أرسة بشأن مخاطر األلغام األرضية/الذخائر غري املنفجرة. 

منع تجنيد األطفال وحامية األطفال املرسحني من الجامعات املسلحة: ستنفذ اليونيسف وتدعم اتخاذ إجراءات ملنع تجنيد 75.000 طفل 
عىل يد الجامعات املسلحة غري املرشوعة؛ وستقدم املساعدة التقنية إىل املؤسسات الوطنية لتوسيع نطاق تغطية الربامج الوطنية الرامية 

إىل مّل شمل املراهقني املرسحني من الجامعات املسلحة غري املرشوعة بأرسهم وإعادة إدماجهم يف مجتمعاتهم.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

2,500,000تقديم املساعدة إىل املرشدين داخليا

1,000,000املساعدة يف حاالت الطوارئ

750,000األعامل اإلنسانية املتعلقة باأللغام

1,200,000منع تجنيد األطفال وحامية األطفال املرسحني من الجامعات املسلحة

5,450,000املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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هايتي

قضايا األطفال والنساء الحرجة
خالل عام 2008، أدى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء باإلضافة إىل األعاصري األربعة املتعاقبة التي رضبت هايتي إىل تفاقم رفاه ومعيشة األطفال 
والنساء يف أرجاء البلد. ويعاين حوايل 2.66 مليون طفل من أحد أشكال الحرمان عىل األقل )الغذاء والصحة والتعليم واملياه واملرافق الصحية 
واملأوى واملعلومات(. وبالرغم من إحراز تقدم ملحوظ يف الحد من معدالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر )من 118 إىل 76 لكل 1000 
والدة حية بني األعوام 2000 و 2007( فهي ال تزال مرتفعة جداً. وارتفاع وفيات األمهات إىل 630 لكل 100000  والدة حية خالل الفرتة 1999-

2007، من أكرث من 523 وفاة لكل 100.000 والدة حية خالل الفرتة 1993-2000. ويعاين أربعة وعرشون يف املائة من األطفال دون الخامسة 
من العمر من سوء التغذية املزمن، و 9 يف املائة من سوء التغذية الحاد. وال يعيش سوى 3  يف املائة من األطفال دون الخامسة من العمر يف أرس 

معيشية تستهلك امللح املعالج باليود. وال يتمكن اثنان وأربعون يف املائة من السكان من الحصول عىل مصادر مياه الرشب املحسنة. 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تقود اليونيسف أربع مجموعات هي: التغذية، واملياه، والرصف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم وحامية الطفل. ومن املتوقع أن تطال 

الربامج التي تدعمها اليونيسف ما ال يقل عن 200.000 طفل وامرأة يف عام 2009. 

التأهب لحاالت الطوارئ: ستقوم اليونيسف برشاء وتخزين مسبقاً إمدادات حاالت الطوارئ لكفالة االستجابة خالل اثنني وسبعني ساعة إىل نحو 
2000 أرسة؛ وتعزيز قدرة الحكومة، ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الرشيكة يف التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.

الصحة والتغذية: ستواصل اليونيسف دعم حملة التلقيح مع وزارة الصحة؛ ورشاء وتوزيع األدوية واملعدات األساسية يف حاالت الطوارئ 
إىل 20 عيادة متنقلة ومركز صحي مؤقت؛ وتقديم الدعم إىل 30 مركز للتغذية العالجية، وتدريب 200 من العاملني يف مجال الصحة يف 

عالج سوء التغذية الحاد.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة ومرافق الرصف الصحي إىل 10.000 مرشد من خالل بناء/ إعادة 
تأهيل 10 شبكات مياه قامئة، و 90 برئاً، واملرافق الصحية لـ 50 مدرسة ومركزين صحيني؛ وتعزيز التثقيف الصحي والنظافة الصحية 

وبرامج التوعية إىل 200.000 شخص. 

التعليم: ستزود اليونيسف مجموعات للتالميذ، ومواد مدرسية وأثاث إىل ما مجموعه 40.000 تلميذ و 125 مدرسة؛ وستدرب 750 معلم 
مدرسة ابتدائية؛ وستعيد تأهيل املدارس وبناء 50 مدرسة وهياكل فصول دراسية الستيعاب 20.000 تلميذ يف املدارس االبتدائية.

حامية األطفال: ستدعم اليونيسف 3000 طفل عن طريق تدريب اآلباء واألقران والعاملني يف املؤسسات العامة عىل الوقاية واالستجابة 
للعنف/ إساءة املعاملة، وتحديد الهوية، ووثائق تسجيل املواليد وتعقب األرس والرعاية النفسية واالجتامعية وتشتت األرسة.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

500,000التأهب لحاالت الطوارئ

5,000,000الصحة والتغذية

2,500,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

2,900,000التعليم

600,000حامية الطفل

11,500,000املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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غرب ووسط أفريقيا

قضايا األطفال والنساء الحرجة
ال تزال مخاطر حاالت الطوارئ املتوسطة والواسعة النطاق يف منطقة غرب ووسط أفريقيا مرتفعة يف عام 2009. وباإلضافة إىل األوضاع 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية املتقلبة يف جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا 
وغينيا بيساو، ال تزال املنطقة تعاين من سوء التغذية يف بلدان الساحل وتتعرض إىل حاالت الطوارئ املتكررة، مثل الكولريا والتهاب السحايا 

والفيضانات. وقد يضيف ارتفاع أسعار األغذية يف املنطقة مزيداً من املخاطر الستمرار هشاشة البلدان والفئات الضعيفة داخل املنطقة.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
عىل الصعيد اإلقليمي، تقود اليونيسيف مجموعة التغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وهي عضو يف املجموعات االستشارية 

املعنية بالصحة والحامية.

تعزيز االستجابة يف حاالت الطوارئ: سيقدم مكتب اليونيسف اإلقليمي يف غرب ووسط أفريقيا الدعم التقني والتشغييل إىل املكاتب 
القطرية والرشكاء )من خالل عمليات املحاكاة املشرتكة بني الوكاالت والتخطيط للتأهب للكوارث( لتعزيز قدرتها عىل التأهب. ويف حال 

بداية حالة طوارئ رسيعة، ستقدم قدرات موارد برشية عاجلة عىل التدخل الرسيع باإلضافة إىل اإلمدادات األساسية وأموال الطوارئ.

بقاء الطفل والتغذية: سيواصل املكتب اإلقليمي عىل الصعيدين اإلقليمي والقطري تعزيز التنسيق فيام بني الوكاالت والتآزر واملساءلة 
فيام بني وكاالت األمم املتحدة والرشكاء يف املجال اإلنساين وفقا التفاقات اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت من أجل تنفيذيها عىل نحو 
فعال. ويف بوركينا فاسو والكامريون وتوغو، سريّكز املكتب اإلقليمي عىل إدارة سوء التغذية بني األطفال دون الخامسة من العمر، وعىل 

الوقاية من سوء التغذية بني األطفال دون الخامسة من العمر والحوامل/املرضعات.

الصحة: سيهدف املكتب اإلقليمي إىل خفض معدالت االعتالل والوفيات بسبب مرض التهاب السحايا عن طريق تعزيز التأهب واالستجابة 
لتفيش وباء التهاب السحايا يف بلدان غرب أفريقيا يف »حزام التهاب السحايا«.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: سيواصل املكتب اإلقليمي تعزيز التنسيق بني الوكاالت والتآزر واملساءلة فيام بني وكاالت األمم 
املتحدة اإلنسانية والرشكاء يف املجال اإلنساين يف مجاالت املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وفقاً التفاقات اللجنة الدامئة املشرتكة بني 
الوكاالت. باإلضافة إىل ذلك، سيضع املكتب اإلقليمي خطة متكاملة للتخفيف من حدة الكولريا واالستجابة لها للحد من تفيش الكولريا، 

وتحسني االستجابة لحاالت الطوارئ يف املناطق املوبوءة يف بنني وكوت ديفوار وغينيا وغينيا بيساو وليبرييا والنيجر والسنغال وتوغو.

التعليم: سيواصل املكتب اإلقليمي تعزيز وتوسيع نطاق الدعم لجهود البلدان يف تخطيط وتنفيذ استجابات مناسبة يف حاالت الطوارئ. 
وسيتم توطيد القدرات وإقامة الرشاكات من خالل إجراء دورات تدريبية مشرتكة بني الوكاالت، ووضع قامئة بالطوارئ، ورصد أثر ارتفاع 

أسعار املواد الغذائية عىل نظم التعليم وعىل تعلم األطفال ومنائهم.

*2009 املالية لعام   اليونيسف  موجز احتياجات 

دوالر أمرييكالقطاع

2,600,000تعزيز االستجابة يف حاالت الطوارئ

11,011,594بقاء الطفل والتغذية

1’280,000الصحة )التأهب واالستجابة اللتهاب السحايا(

13,382,580املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

900,000التعليم

724,700حامية الطفل

260,000فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز

30,158,874املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف �00�/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه ��00.
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حامية الطفل: سيدعم املكتب اإلقليمي املكاتب القطرية )التي اعتمدت نهج املجموعات( عىل وضع صياغة أقوى لحامية الطفل ضمن إطار مجموعة 
الحامية األوسع، ومواصلة العمل عىل تيسري التنسيق عرب الحدود والتعاون دون اإلقليمي لتدخالت حامية الطفل يف بلدان نهر مانو، وبلدان منطقة 
البحريات العظمى فضال عن جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكامريون. ولن يرّكز املكتب اإلقليمي عىل تعزيز قدراته الذاتية فقط، بل سريكز كذلك 

عىل دعم بناء القدرات بني الرشكاء الحكوميني واملنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية لالستجابة لحاالت الطوارئ يف خمسة بلدان.

فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز: سيصل املكتب اإلقليمي إىل الالجئني واملجتمعات املحلية املضيفة يف الكامريون، املعرضني عىل نحو متزايد لإلصابة 
بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز؛ وتدريب 3000 من مقدمي الخدمات واملتطوعني واملثقفني األقران عىل التعبئة املجتمعية والتوعية بشأن الوقاية 

من انتقال فريوس نقص املناعة البرشية من األم إىل الطفل، واليتامى واألطفال الضعفاء، وتوفري التدريب عىل املهارات الحياتية للمراهقني والشباب.
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جمهورية أفريقيا الوسطى 

قضايا األطفال والنساء الحرجة
تعد جمهورية أفريقيا الوسطى بلداً غري مستقر سياسياً واقتصادياً حيث ينترش الفقر وتكاد البنى التحتية االجتامعية التي من شأنها أن 
توفر الخدمات األساسية غري موجودة. ومن بني عوامل أخرى، ميكن اعتبار النزاع املسلح السبب الرئييس لتدهور الحالة اإلنسانية يف البلد. 
ومنذ عام 2005، أدى القتال الدائر بني الجيش الوطني والجامعات املسلحة األخرى، باإلضافة إىل زيادة أعامل اللصوصية، إىل ترشيد أعداد 
كبرية من السكان داخل البلد وخارجه وإىل تدمري الخدمات االجتامعية األساسية مثل الصحة والتعليم وإمدادات املياه، التي يعد الحصول 

عليها حالياً محدوداً للغاية يف جمهورية أفريقيا الوسطى، وخاصة يف املناطق الشاملية.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
الغذائية،  التغذية، واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم واملأوى/املواد غري  الرائدة يف مجال  اليونيسف هي املجموعة  إن 
وتشارك مفوضية األمم املتحدة لشؤون لالجئني يف قيادة مجموعة الحامية. ومن املتوقع أن تطال الربامج التي تدعمها اليونيسف ما ال يقل 

عن 487.360 شخص، من بينهم 170.200 طفل.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع األدوية واملعدات األساسية يف حاالت الطوارئ إىل 55 مركزاً صحياً؛ وبتوزيع الناموسيات 
املعالجة مببيدات الحرشات إىل 4000 أرسة؛ وبتدريب متطوعني من املجتمع املحيل يف 100 قرية عىل معالجة املالريا وااللتهاب الرئوي واإلسهال 
يف املنزل؛ ودعم تنظيم حمالت تلقيح رسيعة عند تفيش الحصبة/الحمى الصفراء؛ ودعم مثانية مراكز تغذية عالجية، وستة مراكز معالجة يف 

العيادات الخارجية، وإجراء دراسات استقصائية للتغذية/تقييامت يف املناطق التي يتعذر الوصول إليها، ووضع آلية ملراقبة التغذية.

إىل  الصحية  الصحي والنظافة  باملياه والرصف  املتعلقة  الغذائية  املواد غري  اليونيسف  الصحية: ستوفر  الصحي والنظافة  املياه والرصف 
50.000 شخص متأثر بالنزاع، وبناء مراحيض محسنة إىل 3230 أرسة )16.150 شخصا( وتعزيز معالجة/ تخزين املياه املنزلية اآلمنة؛ وبناء 
مراكز جديدة لتوزيع املياه مزودة مبضخات يدوية بالقرب من املدارس، ومرافق غسل األيدي، ومرحاضني فيهام تهوية لكل مدرسة؛ وتعزيز 

تنسيق قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وتعزيز أنشطة التأهب لحاالت الطوارئ.

التعليم: ستقدم اليونيسف مواد مدرسية أساسية ومجموعات ترفيهية إىل 13.000  طفل من األطفال املرشدين املترضرين من الحرب؛ 
ابتدائية،  تأهيل وتجهيز مثانية مدارس  اآلباء واملعلمني؛ وإعادة  أعضاء مجالس  100 عضو من  و  ابتدائية،  260 معلم مدرسة  وتدريب 

والوصول إىل 4800 طفل.

حامية الطفل: ستعزز اليونيسف ترسيح ماال يقل عن 500 من األطفال الجنود؛ وستدعم إعادة إدماج نحو 1100 طفل مرتبط بالقوات أو 
الجامعات املسلحة يف املجتمع املحيل؛ وإعادة تأهيل 80 بنية تحتية للخدمات االجتامعية املجتمعية األساسية؛ ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان 

الجسيمة واإلبالغ عنها؛ ودعم الوقاية، وتحديد الهوية، والتوثيق، والبحث، والرعاية، وجمع شمل نحو 500 طفل منفصل عن ذويه.

املأوى واملواد غري الغذائية: ستجري اليونيسف تقيياًم لالحتياجات ورصد الحالة اإلنسانية للسكان املترضرين من النزاع؛ وستوحد معايري 
املأوى/مجموعة من املواد غري الغذائية يف جمهورية أفريقيا الوسطى، وستقدم املجموعات الالزمة إىل السكان املحتاجني؛ وإعداد خطة 
توزيع املواد غري الغذائية، مع مراعاة احتياجات السكان املستهدفني؛ وستقوم برصد وتقييم أنشطة املشاريع فضاًل عن تأثريها املبارش عىل 

السكان املستهدفني؛ وتحسني تنسيق مجموعة املأوى واملواد غري الغذائية.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

6,743,990الصحة والتغذية

1,990,040املياه والرصف الصحي والصحة

1,072,900التعليم

1,839,400حامية الطفل

835,000املأوى واملواد غري الغذائية

12,481,330املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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تشاد

قضايا األطفال والنساء الحرجة
تتسم األزمة يف رشق تشاد بثالثة أمناط من العنف، تتداخل أحياناً فيام بينها، تعرّض املدنيني إىل الخطر وتجعلهم بدون حامية، وهي: )أ( 
النزاع الداخيل املسلح بني الحكومة التشادية وجامعات املعارضة املسلحة التشادية، )ب( الهجامت عرب الحدود التي تشنها امليليشيات 
التي تقع قواعدها يف دارفور ضد املدنيني، )ج( العنف اإلثني املتبادل. ومعظم املدارس الحالية هي مالجئ مؤقتة، أقيمت مبواد بدائية 
يجب إعادة بنائها يف بداية كل سنة دراسية. ومثة نقص شديد يف املعلمني بني املجتمعات املحلية للمرشدين داخليا. ونحو 95 يف املائة من 
السكان املرشدين هم من األميني. وهناك أيضاً نقص يف املعدات، مثل املناضد املدرسية والكتب املدرسية واملواد التعليمية األخرى. ويف حني 
تعد التغطية الجغرافية للتدخالت الغذائية مقبولة يف مواقع املرشدين داخلياً، يتعني عىل اليونيسف أن توفر كميات كافية من األغذية 
العالجية تزود بها الرشكاء خالل االثني عرش شهراً املقبلة من أجل تغطية احتياجات املرشدين داخلياً واملجتمعات املضيفة حول املواقع. 
وال تزال تغطية املياه واملرافق الصحية منخفضة للغاية بالنسبة لسكان البلد املضيف. ومع تدفق أكرث من 170.000 مرشد داخيل، بدأ 
السكان املضيفون املترضرون يرون أن آلياتهم الهشة يف مواجهة الوضع تتعرض إىل ضغط شديد، مام أدى إىل حدوث توترات بني الفئتني. 
ويف حني تم تنفيذ قدر كبري من أنشطة حامية الطفل يف املخيامت، ال يزال وضع الربامج للشباب ضعيفاً، فضاًل عن توثيق تجنيد األطفال 

عىل يد القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة. 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
وفقاً ملا أوصت به اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بتشاد، تقود اليونيسف مجموعة التغذية، واملياه، والرصف الصحي والنظافة 
ناشط يف  الحامية، وهي عضو  مجموعة  الطفل ضمن  لحامية  الفرعية  املجموعة  اليونيسف مبسؤولية  تضطلع  كام  والتعليم.  الصحية 
املجموعة املعنية بالصحة. وبصفتها قائدة املجموعة، فإن اليونيسف ستضع آليات مناسبة للتنسيق واالتصال، وستنسق مع املجموعات 
األولويات  دامئاً  تؤخذ  أن  الصلة؛ وستكفل  ذات  األخرى  املحلية  الفاعلة  والجهات  املدين  واملجتمع  واملحلية،  الوطنية  والسلطات  األخرى 
بتقديم  االلتزام  وتؤكد  اإلنسان(؛  وحقوق  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  الجنس،  نوع  البيئة،  التنوع،  )العمر،  االعتبار  يف  الشاملة 

املساعدة أو الخدمات كمالذ أخري. 

الصحة والتغذية: ستكفل اليونيسف حصول الالجئني واملرشدين داخلياً واملجتمعات املضيفة عىل قدر كاف من الرعاية الصحية والوقائية 
والعالجية والتغذية. وستستهدف األنشطة 93.000 طفل دون سن الخامسة و38.000 امرأة حامل/مرضعة. وستوفر اليونيسف اللقاحات 

من أجل حمالت التلقيح الروتينية وستوزع 30.000 ناموسية معالجة مببيدات الحرشات، فضال عن األدوية ملكافحة املالريا. 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة واملرافق الصحية إىل 140.000 مرشد داخلياً ببناء/إعادة تأهيل 
اآلبار ومرافق الرصف الصحي؛ وستدرب 40 فريقاً من أفرقة إدارة املياه املجتمعية عىل تقييامت املياه واملرافق الصحية عىل مستوى البلد/

املدينة؛ وستعمل عىل تعزيز التثقيف الصحي والنظافة الصحية وبرامج التوعية يف 120 مدرسة و 40 مجتمعاً محلياً. 

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

7,369,522الصحة والتغذية

10,260,000		املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

11,258,598		التعليم

4,320,000		حامية األطفال

1,365,570فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

50,290اإلجراءات املتعلقة باأللغام

34,623,980املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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التعليم: ستطال اليونيسف ما مجموعه 150.000 طفاًل من املرشدين واملترضرين من الحرب )60 يف املائة(، وقرابة 400 مّيرس ما قبل 
املدرسة، و 2000 معلم مدرسة ابتدائية، و 200 لجنة من لجان اآلباء مع تحسني الهياكل األساسية للمدارس وتوفري مواد تدريس وتعلم 

كافية؛ وستدرب املعلمني عىل التعليم الجيد، وستعزز قدرة لجان اآلباء عىل إدارة املدارس، ودعم دوام الطالب. 

بالقوات  املرتبطني  األطفال  750 من  اإلفراج عن  تيسري  األطفال؛ وستعمل عىل  تجنيد  منع  برنامج  اليونيسف  األطفال: ستدعم  حامية 
املسلحة أو الجامعات املسلحة، وعبورهم ورعايتهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع؛ وستدعم وقاية، وتحديد هوية، وتوثيق والبحث عن، 
ورعاية ما يقدر بـ 400 طفل من املنفصلني عن ذويهم، ومل شملهم مع أرسهم؛ وستواصل دعم أربع منظامت غري حكومية رشيكة تتعامل 

مع العنف الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس. 

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز: ستقوم اليونيسف بدعم أنشطة التوعية التي تستهدف 100.000 مراهقة/شابة وستعزز قدرة 500 
معلم، و 100 من العاملني يف املجال الصحي. 

اإلجراءات املتعلقة باأللغام: ستدعم اليونيسف تطبيق التثقيف مبخاطر األلغام يف املناهج الدراسية للمدارس االبتدائية، تستهدف 15.000 
طالب.
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جمهورية الكونغو 

قضايا األطفال والنساء الحرجة
إن الوضع يف دائرة بول، املنطقة األكرث ترضراً من النزاعات املسلحة التي هزت الكونغو منذ عقد من الزمن، آخذ يف التطور تدريجياً. وقد 
تضاءلت الحوادث مع امليليشيات مام مّكن منطقة بول من املشاركة يف االنتخابات املحلية يف عام 2008. وتؤكد هذه االتجاهات عودة 
السالم تدريجياً، وإعادة إدماج منطقة بول يف جدول األعامل السيايس الوطني. إال أن الحصول عىل الخدمات االجتامعية ال يزال متدنياً 
إىل درجة كبرية، مام أدى إىل استمرار انتشار األمراض املنقولة باملياه التي ال تزال تؤثر سلباً عىل الوضع الصحي والغذايئ لألطفال والنساء. 
واألنهار،  األمطار  ومياه  املحمية،  غري  اآلبار  استخدام  نتيجة  الكولريا  وباء  واآلخر،  الحني  بني  بول،  لدائرة  متاخمة  أخرى  مناطق  وتواجه 
باعتبارها املصادر الرئيسية ملياه الرشب، وعدم توفر شبكات الرصف الصحي. ويشمل دعم  اليونيسف إصالح/بناء مرافق املياه واملرافق 

الصحية يف املراكز الصحية ويف املدارس، والتغذية يف  املجتمع املحيل والعالج من سوء التغذية، وبث الرسائل بهدف تغيري السلوك.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
أقامت اليونيسف رشاكات مع منظامت غري حكومية ومنظامت دينية إلجراء التقييامت، وتنفيذ التدخالت الغذائية، وتشييد/إعادة تأهيل 
األعامل، ودعم تسجيل املواليد، واالضطالع باألنشطة املجتمعية.  ويتم دمج تدخالت اليونيسف يف حاالت الطوارئ بشكل كامل يف برنامج 

التعاون القطري.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف بتقديم فيتامني ألف، وتوزيع الناموسيات املتينة املعالجة مببيدات الحرشات إىل ما ال يقل عن 10.400 
طفل دون سن الخامسة، و2480 امرأة حامل/ مرضعة )80 يف املائة من السكان املستهدفني(؛ ورشاء أقراص للتخلص من الديدان من أجل ما ال 
يقل عن 9200 طفل ترتاوح أعامرهم بني 6 أشهر و 59 شهراً )80 يف املائة من السكان املستهدفني(؛ وتوفري مكمالت الحديد للوقاية من اإلصابة 
بفقر الدم، والحصول عىل العالج الوقايئ املتقطع إىل ما ال يقل عن 2480 امرأة حامل/ مرضعة )80 يف املائة من السكان املستهدفني(؛ وضامن 
املعالجة املجتمعية من سوء التغذية ملا ال يقل عن 500 حالة )50 يف املائة(؛ ودعم حصول ما ال يقل عن 60 يف املائة من األرس املعيشية عىل 

املعلومات الكافية املتعلقة بالوقاية من أمراض الطفولة، والكشف املبكر عن املضاعفات إلحالة املرىض إىل املراكز الصحية.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستقوم اليونيسف بتوفري مياه الرشب املأمونة ومرافق الرصف الصحي الكافية عن طريق تشييد/
إعادة تأهيل اآلبار إىل 5000 شخص يف إقليمي غوما تىس و تىس وميندويل؛ وبناء خزان مدعم لصالح 12.000 شخص )37 يف املائة من 
السكان املستهدفني( يف مركز لودميا )إدارة بووينزا(، وبناء 10 مراحيض )ثالثة يف كل كابينة( لتلبية احتياجات 750 شخصاً يف أقليمي غوما 

تىس و تىس وميندويل؛ وتوعية السكان مبامرسات النظافة الصحية الشخصية األساسية.

10 مدارس، تشمل تركيب  7000 طفل يف املدارس االبتدائية؛ ودعم إعادة تأهيل  اليونيسف بتزويد مواد مدرسية إىل  التعليم: ستقوم 
شبكات املياه ومرافق والرصف الصحي لصالح 3000 تلميذ؛ وتدريب 150 معلم عىل التعليم األسايس واملهارات واألنشطة الحياتية، مع 
الرتكيز بصفة خاصة عىل النظافة واملامرسات ذات الصلة باملياه؛ وتدريس 600 تلميذ للتعويض عام فاتهم، مع الرتكيز بوجه خاص عىل 

الفتيات املراهقات، وتوفري التغذية التكميلية، والتخلص من الديدان عىل مستوى املدرسة إىل 1000 طفل محتاج.

حامية الطفل: ستدعم اليونيسف حمالت تسجيل الوالدات وأنشطة التوعية لصالح 6000 طفل )17 يف املائة( مل تسجل والداتهم؛ وتنفيذ 
أنشطة التعبئة االجتامعية ضد العنف الجنيس عىل مستوى املدارس الطوائف الدينية.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

1,124,077الصحة والتغذية

750,043املياه والرصف الصحي والصحة

310,000التعليم

450,000حامية الطفل

2,634,120املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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كوت ديفوار 

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
أثرت األزمة التي دامت خمس سنوات يف كوت ديفوار تأثرياً سلبياً عىل حالة األطفال والنساء، وخاصة يف املناطق الشاملية والغربية املترضرة 
من الحرب. وخالل فرتة االنتقال الحرجة نحو االنتعاش ومزيد من التنمية االقتصادية، تم إيالء اهتامم خاص بتلبية االحتياجات املحددة 

ألكرث السكان ضعفاً.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تعد اليونيسف الوكالة الرائدة لألفرقة املوضوعية املعنية بالتغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والتعليم والتغذية، وعضو 
نشط يف مجال الصحة والرصد والتقييم والتأهب واالستجابة للطوارئ. وستأيت تدخالت اليونيسف بالفائدة عىل 375.000 طفل ترتاوح 

أعامرهم بني يوم واحد و 17 سنة  و 50.000 امرأة حامل ومرضعة.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف بإعادة تأهيل 61 مرفق للصحة األولية ومستشفى إقليمي تغطي 532864  نسمة؛ ورشاء أدوية أساسية، 
وفيتامني ألف، وأقراص للتخلص من الديدان، ولقاحات، وناموسيات متينة معالجة مببيدات الحرشات، وأغذية عالجية، وأجهزة لقياس الجسم 
البرشي ومواد توريد. كام ستقوم اليونيسف بتدريب 8000 من العاملني يف املجال الصحي يف تخصصات متعددة، فضال عن 150  من العاملني 

املساعدين يف مجال الصحة، و3800 من العاملني يف مجال الصحة يف املجتمع املحيل.

مناسبة؛  طبية  مجموعات  توفري  خالل  من  االجتامعية  الخدمات  تحسني  عىل  اليونيسف  ستعمل  البرشية/اإليدز:  املناعة  نقص  فريوس 
وتعزيز قدرة املرشفني االجتامعيني/ العاملني يف مجال الصحة واملثقفني األقران، وتعزيز الرشاكات.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستقوم اليونيسف بإنشاء 100 فريق ملراقبة نوعية املياه، ومراقبة تفيش الكولريا، وفرق لتدريب املجتمعات 
املحلية املعرضة للخطر عىل رصد نوعية املياه وللوقاية من تفيش الكولريا لفائدة 100.000 شخص واالستجابة لها؛ وتنفيذ برنامج املعلومات 

والتعليم واالتصاالت بشأن التثقيف الصحي؛ وإعادة تأهيل/بناء 50 برئاً، و 50 مرفقاً صحياً يف املناطق القريبة من املدن املعرضة للخطر.

التعليم: ستقدم اليونيسف املواد املدرسية األساسية واألدوات الرتفيهية إىل 6000 طفل من املرشدين واملترضرين من الحرب )30 يف املائة 
 6000 20 مدرسة مؤقتة/هياكل فصول دراسية الستيعاب  ابتدائية؛ وبناء  120 معلم مدرسة  السكان املرشدين(؛ وتدريب  من مجموع 

تلميذ من تالميذ املدارس االبتدائية.

حامية الطفل: ستسعى اليونيسف إىل حامية جميع الناجني املعلن عنهم من العنف القائم عىل نوع الجنس من نعرضهم إىل مزيد من 
املعاناة وتوفري الرعاية والدعم الكافيني لهم )النفيس واالجتامعي والطبي والقانوين(؛ وزيادة قدرة الرشكاء عىل منع العنف القائم عىل نوع 

الجنس والحد منه.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

4,653,000الصحة والتغذية

402,000فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

800,000املياه والرصف الصحي والصحة

720,637التعليم

1,177,000حامية األطفال

7,752,637املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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جمهورية الكونغو الدميقراطية 

قضايا األطفال والنساء الحرجة
عىل الرغم من الهدوء الذي خيم عىل النزاع املسلح الذي طال أمده يف جمهورية الكونغو الدميقراطية خالل النصف األول من عام 2008، ازدادت 
االحتياجات اإلنسانية الشاملة يف جميع القطاعات. وقد مكّنت زيادة وصول العاملني يف املجال اإلنساين من تحديد وتقييم الحاالت اإلنسانية يف مناطق مل 
يكن بالوسع الوصول إليها يف السابق. وال يزال النزاع املحيل، وانعدام األمن، وسوء التغذية الحاد واملرض، تشكل جميعها تهديداً لسبل العيش ملئات آالف 
بلغ عن حوادث تتعلق بالتجنيد القرسي والسخرة  األطفال وأرسهم. ومل تخّف حدة العنف ضد املدنيني يف رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية، وال يزال يرُ

والعنف الجنيس وفرض الرضائب غري القانونية واحتالل املنازل واألرايض وأعامل النهب والسلب يف جميع أنحاء كيفو الشاملية وكيفو الجنوبية.

باإلضافة إىل التحدي الحايل املتمثل يف ترشيد السكان، تكشف املؤرشات الرئيسية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية عرب القطاعات عن أن البلد 
مل يتمكن من إحراز أي تقدم هام يف املجاالت الرئيسية التي تؤثر عىل األطفال. وال تزال وفيات األطفال دون سن الخامسة من العمر مرتفعة 
عىل نحو مزعج: إذ ميوت طفل واحد من أصل خمسة أطفال قبل أن يبلغ الخامسة من العمر. ويبلغ معدل وفيات الرضع 108 لكل 1000 والدة 
حية. وتعد وفيات األمهات واحدة من أعىل املعدالت يف العامل، إذ متوت 1100 امرأة من أصل 100.000 والدة حية. ويعاين مثانية وثالثون يف املائة 
من األطفال الكونغوليني دون سن الخامسة من العمر من سوء التغذية املزمن أو توقف النمو – وتبلغ أعىل املعدالت يف كيفو الشاملية وكيفو 
الجنوبية؛ ويعاين 13 يف املائة من األطفال من سوء التغذية املعتدل أو سوء التغذية الحاد الوخيم. وال يصل إىل مصادر مياه الرشب إال 46 يف 
املائة من األرس يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، وال يتمكن سوى 30 يف املائة من الحصول عىل املرافق الصحية الكافية. ويتسم نظام التعليم 
مبحدوديته )تبلغ النسبة اإلجاملية اللتحاق الفتيات يف املدارس 54 يف املائة(، وضعف الكفاءة الداخلية، وسوء نوعية التعليم وتهالك البنية 
التحتية. ويقدر أن أكرث من 33.000 طفل منضمني إىل القوات والجامعات املسلحة يف الكونغو الدميقراطية منذ عام 1998. وال تزال معدالت 
أعامل العنف الجنيس يف رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية مثرية للقلق. وبينام ال يشكل وجود تركيزات عالية من الذخائر غري املنفجرة 

مشكلة واسعة االنتشار يف جميع أنحاء املناطق املتأثرة من النزاع، فإنها تشكل تحديات خاصة يف مناطق معينة.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
منذ عام 2006، تقود اليونيسف خمسة مجموعات من بني املجموعات العرشة التي أنشئت يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وهي: 
التغذية؛ واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية؛ والتعليم؛ واملواد غري الغذائية/املأوى يف حاالت الطوارئ؛ واالتصاالت السلكية والالسلكية 
يف حاالت الطوارئ )تشارك يف قيادتها مع برنامج األغذية العاملي(. وستطال اليونيسف حوايل 4 ماليني امرأة وطفل نتيجة األموال جمعت 

من خالل تقرير العمل اإلنساين.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

18,000,000الصحة 

15,000,000التغذية

15,000,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

9,750,000التعليم

15,750,000حامية الطفل والتثقيف مبخاطر األلغام

22,000,000آلية االستجابة الرسيعة

20,000,000برنامج تقديم املساعدة املوسعة إىل العائدين

115,500,000املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  *سوف 
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.



�2

2 0 0 9 ملخص تقرير اليونيسف للعمل اإلنساين 

الصحة: من أجل املساهمة يف الحد من وفيات األطفال الذين تقل أعامرهم عن خمس سنوات، واألمهات أثناء النفاس، ستواصل اليونيسف االضطالع 
باألنشطة الرئيسية التالية: )1( رشاء وتوزيع األدوية واملعدات األساسية إىل 400 مركز صحي يف املناطق ذات التغطية املنخفضة، التي يتوطن فيها مرض 
الكولريا وغريها من املناطق املترضرة يف حاالت الطوارئ؛ )2( دعم املناطق املترضرة صحياً يف حاالت الطوارئ لتوفري الرعاية الصحية األساسية الرضورية 
إىل مليوين شخص مبن فيهم املرشدون، واملجتمعات املضيفة، واملجتمعات املحلية املترضرة من الكولريا؛ )3( تعبئة حمالت التلقيح إىل 3.9 ماليني طفل 
دون سن الخامسة ضد الحصبة، و 4.3 مليون طفل دون سن الخامسة ضد شلل األطفال، و 1.4 مليون امرأة يف سن اإلنجاب ضد الكزاز، ومليون طفل 
دون السنة من العمر ضد مولدات املضادات يف املناطق ذات التغطية املنخفضة واملعرضة للخطر، مع الرتكيز بوجه خاص عىل املناطق التي تتفىش فيها 

األمراض مجدداً ومناطق ترشد وعودة السكان.

التغذية: بغية تعزيز وتوسيع نطاق الربنامج ملعالجة سوء التغذية الحاد، تهدف اليونيسف إىل ما ييل:

)1( تعزيز الدعم املقدم إىل 350  برنامج تغذية أنشئت سابقاً تديرها جهات رشيكة لتوفري التغذية إىل 164.484 طفل يعانون من سوء التغذية؛ 
)2( توسيع الخربة واستخدام نهج الرعاية العالجية املجتمعية لعالج سوء التغذية الحاد الوخيم؛ )3( تدريب 3000 من العاملني يف مجال الصحة عىل 
معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم، وتدريب 3000 عامل مجتمعي عىل فحص وإحالة املصابني بسوء التغذية املعتدلة والحادة؛ )4( رشاء وتوزيع 
األغذية العالجية الجاهزة لالستعامل، والحليب العالجي، واألدوية األساسية )فيتامني ألف وأقراص التخلص من الديدان واملضادات الحيوية( ومعدات 
القياس ملراكز التغذية العالجية؛ )5( رشاء وتوزيع األجهزة ومعدات القياس، واألدوية األساسية )فيتامني ألف وأقراص التخلص من الديدان( وأدوات الرصد 
ملراكز التغذية التكميلية؛ )6( تزويد جميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 أشهر و59 شهراً يف املناطق املترضرة بجرعتني من فيتامني ألف وأقراص 
التخلص من الديدان؛ )7( توسيع نطاق مراقبة التغذية، وشبكات الرصد عن طريق دعم املراكز الصحية، وتدريب الرشكاء الفنيني من أجل توزيعهم يف 

املناطق املعرضة للخطر.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: سيستفيد مليون مرشد وعائد من املتأثرين مبرض الكولريا واملترضرين من الكوارث من األنشطة الرئيسية 
التالية: )1( كفالة تزويد املرشدين داخلياً يف املخيامت واألرس املضيفة، واألرس املضيفة الضعيفة، والفئات الضعيفة من العائدين، بالحد األدىن من 
مجموعة أساسية مؤلفة من املياه، واملرافق الصحية املالمئة لكل نوع جنس، والصابون ومواد النظافة األنثوية للمرأة يف سن الحيض، وكذلك التثقيف/نرش 
التوعية باألمراض املنقولة بواسطة املياه وسبل الحد من املخاطر؛ )2( يف املناطق التي تتوطن فيها الكولريا واملناطق التي ينترش فيها الوباء، توفري مراكز 
ملعالجة الكولريا بتقديم الحد األدىن األسايس من املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية مبعايري محددة لتوفري املياه مبعدل 40 لرت/شخص/يوم ومرحاض 

لكل 20 رسير.

التعليم: بهدف كفالة عودة الحياة إىل طبيعتها برسعة إىل 33.0000 طفل مترضر من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، والتخفيف من حدة مخاطر 
تجنيد األطفال، ومامرسة العنف ضد األطفال، والضغط النفيس، ستضطلع اليونيسف باألنشطة الرئيسية التالية: )1( بناء/إعادة تأهيل و/أو توسيع 
672 هيكل أسايس لفصول دراسية تتسع إىل  33.420 طفل، تشمل 472 مرحاضاً منفصالً لكل من البنني والبنات، واستيعاب األطفال املترضرين يف 
حاالت الطوارئ ومعلميهم؛ )2( برامج رائدة إلدماج نهج مبتكرة للتخفيف من عبء الرسوم املدرسية لألطفال املترضرين من حاالت الطوارئ؛ )3( 
توزيع مجموعات إىل املدارس والطالب إىل 330.000 طالب يف مراكز تعليم األطفال يف مرحلة مناء الطفولة املبكرة، واملدارس االبتدائية، ومراكز األطفال 
املتخلفني عن ركب الدراسة واملدارس الثانوية؛ )4( تدريب 600 من اآلباء واملجتمعات املحلية يف التثقيف يف مجال السالم، والدعم النفيس، والتعبئة 

االجتامعية، وإدارة املدارس، والوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية والبيئة؛ )5( تنفيذ برامج التغذية املدرسية.

حامية الطفل: ستطال اليونيسف 300.000 طفل معرض النتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة يف املناطق املترضرة من الرصاعات، والترشد والعنف من 
خالل األنشطة الرئيسية التالية: )1( املساهمة يف إطالق رساح وعودة وجمع شمل ما يقدر بنحو 3000 طفل ال يزالون يرتبطون بالقوات والجامعات 
املسلحة، ووضع آليات وقاية محددة للحد من مخاطر تجنيد األطفال ودعم إعادة إدماج 8000 طفل يف املجتمع املحيل، وتعزيز إمكانية الوصول إىل 
الفتيات؛ )2( كفالة تقديم الحامية والدعم النفيس واالجتامعي إىل 2000 طفل ترضروا من الترشيد بواسطة برامج لتحديد وتوثيق والبحث وجمع شمل 
األطفال بأرسهم؛ )3( دعم 30.000 طفل مرشد داخلياً بتوفري أماكن مالمئة لألطفال لتعزيز تأهيلهم البدين والعقيل، وضامن مشاركة األطفال واألنشطة 
الخاصة بنوع الجنس واملصممة حسب العمر، ووقاية األطفال من انتهاكات حقوق اإلنسان؛ )4( تقديم مجموعة شاملة من الخدمات )الطبية والنفسية 
واالجتامعية والقانونية واالجتامعية واالقتصادية( إىل 15.000 طفل وامرأة من الناجني من العنف الجنيس؛ ودعم الحكومة باالشرتاك مع جهات فاعلة 
أخرى لوضع بروتوكول وطني بشأن الرعاية للناجني، وخاصة األطفال؛ )5( كفالة تقديم تقارير جيدة ومالمئة تتعلق بقرار مجلس األمن 1612، ووضع 
آلية لإلحالة من أجل االستجابة والرعاية، بالتعاون مع الجهات الفاعلة املشاركة يف حامية الطفل؛ )6( قيادة الجهود املشرتكة بني الوكاالت لتوسيع نطاق 

التوعية مبخاطر األلغام واألنشطة جغرافياً ويف قطاعات أخرى من الربامج اإلنسانية، وتشجيع إنشاء نظام اإلحالة املنتظمة يف خدمات حامية الطفل.

آلية االستجابة الرسيعة: ستطال اليونيسف نحو مليون شخص مترضر من حاالت الطوارئ من خالل األنشطة التالية: )1( رشاء وتوزيع املواد املنزلية 
األساسية غري الغذائية، ومواد اإليواء يف حاالت الطوارئ؛ )2( كفالة حصول 50.000 شخص مترضر من حاالت الطوارئ عىل مصادر املياه املأمونة، واملرافق 
الصحية والتثقيف الصحي يف األقاليم بالتنسيق مع مجموعات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية؛ )3( ضامن حصول 100.000 تلميذ يف املدارس 
االبتدائية و 1500 معلم من املترضرين من الكوارث، عىل التعليم األسايس من خالل بناء/تحسني الفصول الدراسية وتوفري مجموعات التالميذ واملعلمني 

واملجموعات الرتفيهية.

برنامج تقديم املساعدة املوسعة إىل العائدين: تقديم املساعدة يف مناطق العودة، وسيقوم الربنامج: )1( بإجراء 108 تقييامت متعددة القطاعات يف 
مناطق العودة، وتبادل املعلومات والتحليالت مبساعدة قاعدة بيانات برنامج تقديم املساعدة املوسعة إىل العائدين بني العاملني يف املجال اإلنساين يف 
اليونيسف والجهات األخرى العاملة يف املجال اإلنساين، و )2( تزويد 110.000 أرسة مرشدة داخلياً وعائدة باملواد غري الغذائية )3( إعادة تأهيل حوايل 

190 فصل درايس لقرابة 9500 تلميذ، وضامن حصول 120.000 طفل عىل املواد التعليمية لتحسني فرص حصولهم عىل التعليم.
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غينيا

قضايا األطفال والنساء الحرجة
إن النزاع الذي دام عرش سنوات يف البلدان املجاورة )كوت ديفوار وليربيا وسرياليون(، وتدفق أكرث من 100.000 الجئ، واالضطرابات األهلية 
التي وقعت يف األعوام 2006 و 2007 و 2008، باإلضافة إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية، أدت جميعها إىل تدهور رفاه األطفال والنساء 

وسبل عيشهم يف أرجاء غينيا عىل نحو خطري.

ويقدر أن حوايل 50.000 طفل يعانون من أحد أشكال سوء التغذية الحاد. ويحصل أقل من 10 يف املائة من السكان عىل الخدمات الصحية 
األساسية، وال تزال األمراض التي ميكن الوقاية منها أو التي ميكن عالجها بسهولة، السبب الرئييس يف هالك األطفال والنساء يف غينيا، وتعترب 
املالريا والحصبة والتهابات الجهاز التنفيس الحادة وسوء التغذية األسباب الرئيسية للوفاة. ورغم أن ما يقارب من 70 يف املائة من السكان 
يتمكنون من الحصول عىل مصادر مياه الرشب، توجد فروق كبرية بني املناطق الريفية والحرضية فضاًل عن االختالفات اإلقليمية. وهناك 

الكثري من األطفال ممن هم من ضحايا الهجرة واالتجار بسبب الفقر وعدم االستقرار السيايس واالجتامعي. 

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
اليونيسف مجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وتشارك يف قيادة مجموعة الحامية، وهي عضو نشط يف مجموعة  تقود 
الصحة التي تقودها منظمة الصحة العاملية، ومجموعة األمن الغذايئ التي تقودها منظمة األغذية والزراعة )الفاو(. وتنسق اليونيسف 

املسائل املتعلقة بالتغذية بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي. 

الصحة والتغذية: ستدعم اليونيسف 25 مركزاً للتغذية العالجية، و50 مركزاً جديداً لإلسعاف وإعادة التأهيل الغذايئ لعالج قرابة 50.000 
طفل يعانون من سوء التغذية؛ وتدريب 50 من العاملني الجدد يف مجال الصحة عىل عالج سوء التغذية الحاد؛ ورشاء وتقديم فيتامني ألف 

مرتني يف السنة وأدوية التخلص من الديدان إىل جميع األطفال الذين تقل أعامرهم عن خمس سنوات. 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستزود اليونيسف املياه املأمونة ومرافق الرصف الصحي إىل حوايل مليون شخص وفق خطة طوارئ 
الشخصية  الصحة  الغذاء وتدابري  املياه، ونظافة  املعيشية عىل معالجة  ال مركزية عىل مستوى األرسة واملجتمع املحيل؛ وستشجع األرس 

والجامعية؛ وتعزيز التنسيق بني الجهات الفاعلة التي تتدخل يف الوقاية من الكولريا. 

التعليم: ستقدم اليونيسف إىل ما مجموعه 7300 مرشد من األطفال املترضرين من الحرب، و300 معلم ومريب يف مدارس الحضانة باملواد 
املدرسية األساسية، ومجموعات >املدرسة يف علبة<، واملجموعات الرتفيهية ومجموعات النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ وتدريب 300 
معلم يف املدارس االبتدائية ومريب حضانة؛ وإعادة تأهيل املدارس وبناء 50 مدرسة مؤقتة/ وهياكل فصول دراسية الستيعاب 2500 تلميذ 

من تالميذ املدارس االبتدائية. 

والقانونية  والنفسية  الجسدية  اآلثار  للحد من  األكرث ضعفاً  السكان  الرسيعة الحتياجات  االستجابة  اليونيسف  الطفل: ستكفل  حامية 
النفسية  الرعاية  عىل  املعلمني  وتدريب  وتجهيزها؛  القامئة  لألطفال  املالمئة  األماكن  وتعزيز  والنساء؛  األطفال  عىل  لألزمات  واإلدارية 
واالجتامعية، وتوفري الوسائل الالزمة لعمليات التقييم الرسيع من أجل التصدي للعنف/إساءة املعاملة واالستجابة لها عىل نحو أفضل؛ 
بيانات عن األطفال والنساء ممن هم ضحايا  املنفصلني عن ذويهم؛ ودعم وضع قاعدة  اقتفاء األرس، وإعادة جمع شمل األطفال  ودعم 

األزمة.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

4,348,251الصحة والتغذية

855,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

265,630التعليم

535,000حامية الطفل

6,003,881املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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غينا بيساو

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
إن غينيا بيساو بلد مير يف مرحلة ما بعد النزاع بعد عقد من االضطرابات وعدم االستقرار السيايس. وقد دمرت البنى التحتية االجتامعية 
خالل الحرب التي اندلعت خالل 1999-1998، وأعقبها شح يف االستثامر يف القطاعني العام والخاص، مام أدى إىل زيادة التدهور يف البنى 
التحتية القليلة التي ال تزال قامئة. وتؤدي املشاكل يف امليزانية التي تتعرض لها الحكومة عىل نحو متكرر إىل عدم دفع رواتب املوظفني 
من قبل الحكومة، مام يؤثر عىل توفري الخدمات االجتامعية األساسية القليلة املتاحة )وذات النوعية املتدنية(. وقد أسفر ذلك عن عواقب 
وخيمة عىل معظم الفئات الضعيفة: األطفال واملراهقني والنساء. وتفتقر الحكومة إىل املوارد البرشية واملالية لالستثامر يف التنمية، وتحتاج 

إىل بذل جهود كبرية لتحسني الوضع االجتامعي واالقتصادي.

وتشري النتائج املستمدة من نتائج مجموعة استقصاءات املؤرشات املتعددة يف عام 2006 إىل ارتفاع معدالت وفيات األطفال وتدين اإلقبال 
االتجار  ازدياد  إن  )املنسية(.  الطوارئ  حاالت  من  الحرب  مخلفات  من  واملتفجرات  األرضية  األلغام  تلوث  وأصبح  االبتدايئ.  التعليم  عىل 
باملخدرات يف اآلونة األخرية وارتفاع معدالت البطالة، جعل املراهقني والشباب يترسبون من املدارس وال سيام الذين ينتمون إىل الفئات 
الضعيفة. وتعد الكولريا مرضاً متوطناً يف غينيا بيساو. ومنذ أيار/مايو 2008، يتعرض البلد إىل وباء ضخم، أسفر حتى 2 ترشين الثاين/نوفمرب 

عن إصابة 13.327 شخص، ووفاة 218  شخص )تبلغ نسبة الوفيات 1.6 يف املائة(.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
فريق  وترأس  األطفال،  والتعليم وحامية  الصحية  والنظافة  الصحي  واملياه والرصف  التغذية  الرائدة يف مجال  املجموعة  اليونيسف  تعد 
الرشكاء يف مجال التعليم. ويف عام 2009، من املتوقع أن تصل الربامج التي تدعمها اليونيسف إىل ما ال يقل عن  918.000  طفل ومراهق 

)من بينهم 272.000 طفل دون الخامسة من العمر( و 60.000 امرأة حامل. 

حاالت  يف  األساسية  األدوية  وبرشاء  الحرشات؛  مببيدات  معالجة  ناموسية   60.000 وتوزيع  برشاء  اليونيسف  ستقوم  والتغذية:  الصحة 
الطوارئ، واملغذيات الدقيقة إىل 30 مركز صحي تقدم خدماتها إىل 500.000 شخص؛ وتدريب 60 من العاملني يف مجال الصحة، و 60 
قابلة و 120 من العاملني يف مجال الصحة املجتمعية؛ وتدعم 24 مركزاً للتغذية العالجية، إلفادة ما ال يقل عن 350 طفل يعانون من سوء 

التغذية؛ وتدريب 48 من العاملني يف املجال الصحي عىل معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم.

املياه والرصف الصحي والنظافة: ستقوم اليونيسف بحامية اآلبار التقليدية يف املناطق املحيطة باملدن من أحياء العاصمة بيساو وغريها 
من املناطق املعرضة للخطر؛ وتعقيم اآلبار بشكل دوري وتحسني عملية جلب املياه النظيفة. وستشجع اليونيسف األرس عىل معالجة 
الصحة. وسيتم  كبري عىل  تأثري  وذات  التكلفة  منخفضة  كتدخالت  اإلرشادية  والحمالت  االتصال  اليدين من خالل حمالت  املياه وغسل 

استهداف ما ال يقل عن 300.000 شخص.

خارج  ممن هم  واملراهقني  األطفال  االسرتاتيجيات  تشمل  أن  لكفالة  القطاعية  التعليم  دعم وضع خطة  اليونيسف  ستواصل  التعليم: 
املدرسة؛ وتدريب نحو 500  معلم عىل املهارات الحياتية، وحقوق اإلنسان، واملساواة بني الجنسني والتعليم من أجل السالم؛ ودعم املبادرات 

املجتمعية لبناء ما ال يقل عن هياكل 30 مدرسة من خالل بناء القدرات وتوفري املواد. 

اإلجراءات املتعلقة باأللغام: ستضع اليونيسف كتيباً للتوعية مبخاطر األلغام للمدارس االبتدائية؛ وستقدم دورات تنشيطية إىل ما ال يقل 
عن 70 معلم مدرسة، تم تدريبهم يف عام 2004 وتدريب 70 معلاًم آخر؛ وتبادل رسائل التوعية مبخاطر األلغام مع فئات البالغني واألطفال 
املجتمعات  التقليدية يف  االتصال  وقنوات  اإلذاعة  بواسطة  الحرب  مخلفات  املنفجرات من  باأللغام/  املتأثرة  املناطق  يعيشون يف  الذين 

املحلية. وسيتم الوصول إىل ما ال يقل عن 50.000 شخص، 20.000 منهم من األطفال.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

535,000الصحة والتغذية

856,000املياه والرصف الصحي والصحة

535,000التعليم

156,000اإلجراءات املتعلقة باأللغام

2,082,000املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  ** **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
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ليبرييا

قضايا الحرجة لألطفال والنساء 
إن ارتفاع أسعار املواد الغذائية األخري يف العامل فاقم من ارتفاع مستوى سوء التغذية لدى األطفال )39.2 يف املائة من األطفال مصابون 
بتوقف النمو، و 7.5 يف املائة بالهزال، و 19.2 يف املائة بنقص الوزن(. فقد أظهر تقييم لألمن الغذايئ أجرته وكاالت متعددة يف عام 2008، 
أن دخل األرس الفقرية قد تدىن، وبدأت تلجأ إىل اتخاذ إجراءات جذرية، مثل تشغيل أوالدها، وتخفيض اإلنفاق عىل الرعاية الصحية، وبيع 

األصول اإلنتاجية الرئيسية التي متلكها والتي تشمل حيوانات املزرعة واملعدات واألدوات لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

ومع أن االستفادة من الخدمات االجتامعية األساسية آخذ يف التحسن، ال تزال قدرة الحكومة عىل توفري الخدمات متدنية. إذ متثل املالريا 
نصف األمراض التي تصيب األطفال، تليها التهابات الجهاز التنفيس الحادة )35 يف املائة( واإلسهال )22 يف املائة(. وال يزال حصول األرس 
ِمرت العديد من البنى األساسية  املعيشية عىل املياه املأمونة ومرافق الرصف الصحي منخفضاً - 25 يف املائة و 10 يف املائة عىل التوايل. وقد درُ

املدرسية، واملفروشات، ومواد التدريس والتعلم، ومل يتم إصالحها أو استبدالها.

ويف حني أصبحت األوضاع السياسية أكرث هدوءاً يف كوت ديفوار وغينيا املجاورتني، ال يزال الشك يكتنف املستقبل )مبا يف ذلك االستجابة 
الرتفاع أسعار املواد الغذائية(. وعادة ما ترافق األمطار الغزيرة عواصف عاتية وغالباً ما تؤدي إىل تدمري البنى التحتية مثل الطرق والجسور 
والفصول الدراسية، األمر الذي يتطلب حلوالً مؤقتة عند إجراء تصليحات. وستخصص اليونيسف اعتامدات لهذه االحتامالت واالستجابة 

لحاالت الطوارئ لـ 1000 طفل ليك تتمكن اليونيسف من تلبية االلتزامات األساسية لحامية األطفال برسعة يف حاالت الطوارئ.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
تقود اليونيسف مجموعة التغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وتعد الجهة الرئيسية يف قطاعي حامية الطفل والصحة. 
وسيقدم تقرير العمل اإلنساين الدعم اإلنساين إىل ما ال يقل عن 2.5 مليون طفل ومراهق وامرأة يف سن اإلنجاب، وأفراد املجتمع املضيف 

املترضرين من النزاع السابق والكوارث الطبيعية يف ليربيا.

بقاء الطفل )أ( الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع األدوية واملعدات األساسية لصالح 25  مركزاً صحياً؛ وتوزيع 150.000 
املعالجة  عىل  الصحة  مجال  يف  العاملني  من   600 وتدريب  العالجية؛  للتغذية  مراكز  ستة  ودعم  الحرشات؛  مببيدات  معالجة  ناموسية 
املتكاملة ألمراض الطفولة وسوء التغذية؛ ودعم تنظيم حمالت تلقيح واسعة، وتقديم فيتامني ألف، والقضاء عىل الديدان. وسيستفيد من 
هذه الخدمات مليونا طفل وامرأة  وفرد ضعيف يف املجتمع املحيل؛ )ب( املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه 
املأمونة ومرافق الرصف الصحي إىل 200.000 شخص من خالل التكنولوجيات الجديدة املتعلقة مبعالجة وتخزين املياه يف األرس املعيشية؛ 

وتطوير اآلبار ومرافق الرصف الصحي؛ وتعزيز التثقيف الصحي والنظافة الصحية وبرامج التوعية.

التعليم األسايس واملساواة بني الجنسني: ستقدم اليونيسف مواد تعليمية إىل 300.000 تلميذ، ومقاعد إىل 20.000 تلميذ يف املدارس 
االبتدائية؛ وستوسع نطاق برنامج التعليم املعجل ليشمل أربع مقاطعات جديدة تستهدف 7200 متعلم جديد؛ وستوفر لوازم تعليمية 

إىل 10.000 طفل قد يكونوا بحاجة إىل الدعم التعليمي يف حاالت الطوارئ يف عام 2009.

من   10.000 لدعم  املحيل  واملجتمع  املعيشية  األرسة  والتدخالت يف  االجتامعية  الحامية  تعزيز  اليونيسف عىل  الطفل: ستعمل  حامية 
األطفال واملراهقني األكرث ضعفاً واملعرضني لسوء املعاملة والعنف، وعاملة األطفال املتزايدة، وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واالستغالل 

الجنيس. وستؤدي هذه اإلجراءات أيضاً إىل التخفيف من اآلثار السلبية الرتفاع أسعار املواد الغذائية إىل1000  أرسة معيشية.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

8,000,000بقاء الطفل )الصحة والتغذية واملياه واملرافق الصحية والنظافة الصحية(

3,035,000التعليم األسايس واملساواة بني الجنسني

2,060,000حامية الطفل

13,095,000املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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موريتانيا 

قضايا األطفال والنساء الحرجة 
استناداً إىل آخر الدراسات االستقصائية التي أجرتها اليونيسف/وزارة الصحة عن سوء التغذية يف آذار/مارس 2008، بلغ معدل سوء التغذية 
الحاد يف موريتانيا12  يف املائة، وهذا يعكس بوضوح تدهور الوضع الغذايئ الذي اتسم بعدم توافر الخدمات األساسية، وضعف إمكانية 
الذين يستخدمون  السكان  الحاد والوقاية منه. وتبلغ نسبة  التغذية  الصحية لعالج سوء  الرعاية  إليها، فضاًل عن ضعف نظام  الوصول 
مصادر مياه رشب محسنة 38.2 يف املائة، والذين يستخدمون مرافق صحية محسنة 50.5 يف املائة. كام أن يتطلب إعادة إدماج الالجئني 
املوريتانيني القادمني من السنغال توفري الخدمات االجتامعية األساسية يف مناطق العودة، وهي مسألة يف غاية األهمية، وخاصة بالنسبة 

لألطفال، ويجب حلها يف املستقبل القريب.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
املعنية  االستشارية  األفرقة  رئاسة  يف  وتشارك  الصحية،  والنظافة  الصحي  والرصف  واملياه  بالتغذية  املعنية  املجموعة  اليونيسف  تقود 

بالصحة والحامية. ومن املتوقع أن تصل الربامج التي تدعمها اليونيسف إىل ما ال يقل عن 500.000 طفل يف عام 2009.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف بتوزيع األغذية العالجية الجاهزة لالستعامل واألدوية ومكمالت فيتامني ألف وأقراص التخلص من 
الديدان والناموسيات املعالجة مببيدات الحرشات إىل 200.000 طفل دون الخامسة من العمر والنساء الحوامل الذين ميثلون 90 يف املائة 
من السكان املستهدفني؛ وتدريب العاملني يف مجال الصحة عىل معالجة سوء التغذية الحاد؛ وتعزيز خدمات التلقيح كجزء من حزمة 

أساسية لبقاء الطفل. كام ستوفر اليونيسف الخدمات الصحية والغذائية إىل العائدين.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة واملرافق الصحية إىل 40.000 مرشد وعائد وشخص من املعرضني للخطر، 
وبناء/إعادة تأهيل اآلبار ومرافق الرصف الصحي وتعزيز التثقيف بشأن النظافة الصحية وبرامج التوعية الصحية يف 50 مدرسة و 50 مجتمع محيل.

التعليم: ستقدم اليونيسف املواد املدرسية األساسية إىل 5000 طفل وحوايل 300 معلم من املترضرين من حاالت الطوارئ، أو النزاعات 
للمياه والرصف  205 مدارس وهياكل فصول دراسية مؤقتة، وستقدم مستلزمات إضافية  املدارس، وستوفر  البلد؛ وستعيد تأهيل  داخل 

الصحي والنظافة الصحية. 

حامية األطفال: سرتكز اليونيسف عىل الفئات الضعيفة األكرث ترضراً من جراء حاالت الطوارئ، مثل األطفال غري املصحوبني، واألطفال الذين يعيشون يف 
الشوارع، أو الذين يعملون فيها، وخادمات البيوت والناجني من االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس، الذين يقدر عددهم بنحو 1000 طفل. 

التوعية مبخاطر األلغام: ستواصل اليونيسف برنامجها املتعلق بالتوعية من مخاطر األلغام وستقدم املساعدة إىل حوايل 1000 من الناجني 
من األلغام.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

2,000,000الصحة والتغذية

500,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

350,000التعليم

250,000حامية األطفال

100,000التوعية مبخاطر األلغام

3,200,000املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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النيجر

قضايا األطفال والنساء الحرجة
ال يزال الجوع ونقص التغذية لدى األطفال مسألتني هامتني يف النيجر. ففي بعض املناطق، تصل نسبة األطفال املصابني بسوء التغذية الحاد 
الذين تقل أعامرهم عن خمس سنوات إىل حد يثري القلق وهي 15.7 يف املائة. كام أدى تفيش الكولريا والتهاب السحايا عىل نحو متكرر، 
باإلضافة إىل الفيضانات، والعمليات التي تقوم بها الجامعات املتمردة يف الشطر الشاميل من النيجر، إىل ترشيد قرابة 15.000 شخص، وأثرت 
كثرياً عىل حياة األطفال والنساء يف أرجاء البلد. وسيموت طفل واحد من أصل خمسة قبل بلوغه الخامسة من العمر، بينام تعد نسبة 

وفيات األمهات من أعىل املعدالت يف العامل البالغة 650 وفاة لكل 100.000 والدة حية.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
اإلنسانية  املجاالت  ويف  التغذية.  بنقص  مصاب  طفل   635.000 وستطال  التغذية،  مجموعة  قيادة  اليونيسف  ستواصل   ،2009 عام  يف 

األخرى، تستعد اليونيسف لتلبية احتياجات 10.000 طفل وامرأة ضعيفة.

الصحة والتغذية: ستدعم اليونيسف مراكز التغذية العالجية والتغذية التكميلية لتلبية احتياجات 635.000 طفل مصاب بنقص التغذية 
)أو قرابة 60 يف املائة من األطفال املحتاجني( وستواصل تعزيز فعالية مراقبة التغذية. وستكون عملية وطنية شاملة للتغذية تشمل نحو 
250.000 طفل دون الثالثة من العمر جزءاً من خطة عام 2009. وستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع لوازم التلقيح ضد التهاب السحايا إىل 

75.000 طفل ومعالجة 10.000 مصاب بالتهاب السحايا و1500 مصاب بالكولريا.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستلبي استجابة اليونيسف احتياجات 10.000 شخص )1250 أرسة معيشية(، من املترضرين 
من الفيضانات، أو الذين ترشدوا، أو نتيجة تفيش الكولريا. وستوفر اليونيسف املياه ومعدات الرصف الصحي، وستدعم تجديد/بناء 30 مورد 

مياه/شبكة إمداد مياه يف 30 مدرسة، و 10 مراكز صحية يف املناطق املترضرة.

التعليم: ستدعم اليونيسف تدريب 30 معلم، و 30 مريب مجتمعي، و700 من اآلباء، وستدعم املديرية اإلقليمية لألغاديس من أجل بقاء 
جميع األطفال يف املدرسة. ويف حال حدوث فيضانات، ستوزع اليونيسف أدوات مدرسية ومواد لبناء أماكن مؤقتة للتعلم.

حامية الطفل: من املقرر أن تدعم اليونيسف املنظامت الشعبية واملنظامت غري الحكومية الداعمة لألنشطة املدرة للدخل يف املناطق 
معيشية  أرسة   1000 مساعدة  الحايل  التوقع  ويشمل   .2009 عام  يف  الطبيعية  بالكوارث  نكبت  التي  أو  األمن  انعدام  بسبب  املترضرة 

محرومة )يستفيد منها 5000 طفل( لتحسني قدرتهم عىل الحصول عىل الخدمات االجتامعية األساسية.

للتوعية  لوضع خطة  ومكافحتها  القانونية  غري  األسلحة  لجمع  الوطنية  اللجنة  دعم  اليونيسف  باأللغام: ستواصل  املتعلقة  اإلجراءات 
مبخاطر األلغام لألطفال، وتكييف األدوات التعليمية محلياً.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

12,689,148الصحة والتغذية

800,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

450,000التعليم

80,000حامية الطفل

50,000اإلجراءات املتعلقة باأللغام

14,069,148املجموع** 

اليونيسف  تلقت  وإذا  أعاله.  املبني  النحو  عىل  األجل  واملتوسطة  الفورية  والنساء  األطفال  الحتياجات  لالستجابة  النداء  لهذا  الواردة  األموال  تستخدم  سوف   *
التمويل. ناقصة  أخرى  طوارئ  حاالت  لدعم  األموال  هذه  ستستخدم  فإنها  هذه،  الطوارئ  لحالة  األجل  املتوسطة  التمويل  احتياجات  عىل  تزيد   أمواالً 

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
9 حزيران/ يونيه 2006.
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