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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

آسيا ومنطقة احمليط 
الهادئ

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

تتسم  عديدة  طوارئ  حاالت  إلى  الهادئ  احمليط  ومنطقة  آسيا  تتعرض 

وبوجود  وسياسية،  مدنية  وقالقل  واضطرابات  طبيعية  كوارث  بحدوث 

جيوب من النزاعات املسلحة، وبصعوبة في وصول املساعدات اإلنسانية 

والنساء.  لألطفال  األساسية  اخلدمات  وبتوفير  املناسب،  الوقت  في 

وفي عام 2009، ازدادت األوضاع سوءاً في املنطقة التي مزقتها احلرب، 

والدول غير املستقرة سياسياً، باإلضافة إلى تزايد أعداد املشردين داخلياً. 

باإلضافة إلى ذلك، حدثت فيضانات رافقها غالباً هبوب اإلعصار السنوي، 

في  الناس  ماليني  حياة  دّمرت  عادي،  غير  نحو  شديدة  أعاصير  وموسم 

املنطقة. ومن املفارقات، أدى انخفاض هطول األمطار في مناطق أخرى 

آسيا  منطقة  تأثرت  كما  الغذائي.  األمن  وانعدام  جفاف  حدوث  إلى 

واحمليط الهادئ باألحداث العاملية، كالصدمات الناجمة عن أسعار الغذاء 

والوقود، وخطر تفشي جائحة اإلنفلونزا، باإلضافة إلى تفشي األمراض 

املتوطنة، مثل الكوليرا وحمى الضنك.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

الطوارئ  حلاالت  للتأهب  التقني  الدعم 

ومواجهتها
400,000

في  الدعم  لقدرات  اإلقليمية  البرمجة 

مجاالت اجملموعات 
1,500,000

500,000حماية الطفل

400,000التعليم

300,000التغذية

300,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

1,900,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

املكاتب  إلى  الدعم  تقدمي  الهادئ  احمليط  ومنطقة  آلسيا  املشتركة  اخلدمات  مركز  سيواصل   ،2010 عام  في 

وال سيما في  القدرات،  بناء  وأنشطة  لها،  والتخطيط لالستجابة  الطوارئ  التأهب حلاالت  القطرية في مجال 

اخلدمات  بتوفير  املتعلقة  التحديات  ملواجهة  العاملي  الصعيد  على  اليونيسف  تقودها  التي  األربع  اجملموعات 

االجتماعية األساسية للنساء واألطفال في املنطقة. وسيدعو املكتب أيضاً الوكاالت إلى التركيز على األطفال 

والفئات الضعيفة بصورة خاصة. وسيشمل ذلك إقامة شراكات مع الهيئات احلكومية اإلقليمية، ووكاالت األمم 

املتحدة، واملنظمات غير احلكومية، لتعزيز النهج العنقودي من خالل التوعية والبعثات املشتركة بني اجملموعات 

املياه  بشبكات  املعنية  اإلقليمية  اجملموعة  قيادة  في  املشاركة  أو  قيادة  إلى  باإلضافة  القطري،  الصعيد  على 

وإنشاء شبكة حلماية الطفل في  والصرف الصحي والنظافة والتغذية والتعليم )مع منظمة إنقاذ الطفولة(، 

حاالت الطوارئ. وفي ما يلي النتائج املتوقعة لتدخالت اليونيسف في حاالت الطوارئ:

لدى نشوء حالة طوارئ، ُسيقدم دعم مباشر إلى املكاتب  الدعم التقني للتأهب حلاالت الطوارئ ومواجهتها: 

القطرية لكفالة استجابة منسقة للعمل اإلنساني. وسيتم توسيع القدرة على التأهب للتصدي لألوبئة من 

خالل استخدام برامج اإلعالم لبناء القدرات في سياق أوسع لألمراض الناشئة.

إلى  الدعم  املركز  سيوفر  الشركاء،  مع  بالعمل  اجملموعات:  مجاالت  في  الدعم  لقدرات  اإلقليمية  البرمجة 

التي  الوكاالت  بني  املشتركة  اليونيسف  مسؤوليات  خالل  من  الطوارئ  حلاالت  لالستجابة  القطرية  املكاتب 

حتظى باعتراف متزايد.

 

لسوء  اجملتمعية  اإلدارة  مجال  في  القدرات  تعزيز  على  جهودها  اليونيسف  ستركز   ،2010 عام  في  التغذية: 

التغذية احلاد، والتنسيق العنقودي وطرائق إجراء الدراسات االستقصائية على التغذية. كما ستدعو اليونيسف 

إلى إنتاج األغذية العالجية اجلاهزة لالستخدام محلياً في آسيا ومنطقة احمليط الهادئ.

 

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: بالتعاون مع الشركاء في مجموعة املياه والصرف الصحي، ستركز 

اليونيسف في مكاتبها القطرية على التأهب حلاالت الطوارئ، وحتسني االستجابة في حاالت الطوارئ من خالل 

وضع خطط طوارئ مشتركة بني الوكاالت، والبدء في تنفيذ مجموعات املياه والصرف الصحي الستخدامها 

في حاالت الطوارئ .

التنسيق  حتسني  خالل  من  اليونيسف  تقودها  التي  التعليم  مجموعة  تنسيق  حتسني  سيتم  التعليم: 

ومعايير  أدوات  وتقاسم  والتنمية  الطوارئ،  حاالت  في  للتعليم  الفجوة  وحتليالت  اخلرائط  ورسم 

واملتابعة  القدرات،  لبناء  عمل  حلقات  وإقامة  بعد،  وعن  املوقع  في  التقنية  املساعدة  وتقدمي  التعليم، 

احلكوميني.  والشركاء  الطوارئ  حاالت  في  التعليم  في  واملتخصصني  اجملموعات  منسقي  مع  �املنتظمة 

القائم  والعنف  االجتار  مثل  املنطقة،  في  الطفل  حماية  لشواغل  اليونيسف  ستستجيب  الطفل:  حماية 

على اجلنس وجتنيد األطفال في النزاعات املسلحة، من خالل تقدمي الدعم إلى البلدان التي تقدم تقارير تتعلق 

األطفال  حماية  مجموعة  داخل  التنسيق  وحتسني   ،1882 و   1612 املتحدة  لألمم  األمن  مجلس  بتقريري 

للتغلب على املعوقات التنفيذية في املناطق التي ال توجد فيها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. 
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أفغانستان

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

أال يتوفر لدى ثلث سكان أفغانستان األمن الغذائي بسبب سنوات عديدة 

من النزاع املستمر، فضالً عن تصاعد حدة القتال بني القوات احلكومية 

واجلماعات املتمردة، وحدوث فيضانات في املقاطعات الغربية والشمالية، 

اآلثار  تؤدي  كما   .2009 عام  في  الشرقي  اإلقليم  الذي ضرب  والزلزال 

الناجمة عن نقص الغذاء والوقود واألزمات املالية إلى تعرض قرابة 1.2 

مليون طفل دون اخلامسة من العمر و550،000 امرأة حامل ومرضعة 

في أرجاء البلد إلى مخاطر عالية تتمثل في عدم توفر األمن لدى األسر 

املعيشية، وسوء التغذية، والتعرض لإلصابة باألمراض املعدية، ومخاطر 

كسب الرزق. وتزداد أوضاع هؤالء تفاقماً بسبب حصولهم على خدمات 

قليلة من الرعاية الصحية األساسية واملياه الصاحلة للشرب أو التعليم 

أو اخلدمات حلماية الطفل، أو ال يحصلون عليها على اإلطالق.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

5,419,050الصحة 

3,980,950التغذية 

9,951,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

7,500,000التعليم

1,070,000حماية الطفل

27,921,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

احلكومية  غير  واملنظمات  املتحدة  األمم  ووكاالت  أفغانستان  حكومة  مع  اليونيسف  ستعمل   ،2010 عام  في 

واألطفال  النساء  وبخاصة  بنحو مليوني شخص،  يقدر  ملا  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  احمللية على  واجملتمعات 

قيادة  في  املشاركة  أو  القيادية  اجلهة  والكوارث. وبوصفها  املسلحة  النزاعات  بسبب  املشردين  و/أو  املتضررين 

مجموعات املياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية والتعليم، واجلهة القيادية في اجملموعة الفرعية حلماية 

الطفل، ستركز اليونيسف على توفير سبل احلصول على الرعاية الصحية األساسية والتغذية، ومياه الشرب 

الدعم  لتوفير  أقوى  وتوفير شبكات  اآلمنة،  التعلم  وبيئات  العامة،  والنظافة  الصحي  الصرف  ومرافق  املأمونة 

التخطيط،  خالل  من  الطوارئ  حلاالت  التأهب  مسألة  معاجلة  وستتم  األطفال.  حلماية  واالجتماعي  النفسي 

وتقدمي الدعم إلنعاش دائم يتم نسجه في جميع قطاعات االستجابة اإلنسانية. وفيما يلي النتائج املتوقعة من 

التدخالت في حاالت الطوارئ لليونيسف: 

 90،000 59 شهراً( و  و  6 أشهر  )تتراوح أعمارهم بني  الصحة: سيتمكن ما ال يقل عن 175،000 طفل 

التي  احملسنة  الصحية  اخلدمات  على  احلصول  من  والكوارث  النزاعات  من  املتضررين  من  ومرضعة  حامل  امرأة 

املعاجلة  والناموسيات  األدوية األساسية  توفير  الصحية. وسيكون  املرافق  القدرات في  تعزيز  حتققت من خالل 

مببيدات احلشرات للوقاية من املالريا من بني الفوائد الرئيسية.

 59 و  أشهر   6 بني  أعمارهم  تتراوح  طفل   175،000 ألكثر من  الغذائي  الوضع  حتسني  سيتم  التغذية: 

التكميلية  الدقيقة  واملغذيات  الديدان،  طرد  أقراص  توفير  نتيجة  ومرضعة  حامل  أّم   90،000 و  شهراً 

ممارسات  وتشجع  وستدعم  التغذية  على  سريعة  تقييمات  اليونيسف  ستجري  كما  العالجية.  والتغذية 

بشأن  الناس  عامة  بني  الوعي  نشر  على  العمل  وسيتم  األطفال.  وصغار  الرضع  لألطفال  احملسنة  التغذية 

الكشف عن األمراض والوقاية منها.

 

أو  النزاع  بسبب  تتضرروا  ممن  شخص  مليون  يحصل  أن  املقدر  من  العامة:  والنظافة  املياه والصرف الصحي 

الكوارث على كميات كافية من املياه الصاحلة للشرب من خالل بناء مراكز توزيع للمياه، ونقل املياه بالصهاريج، 

وتوزيع مواد لتنقية املياه. كما ستساعد اليونيسف على منع تفشي األمراض املنقولة بواسطة املياه من خالل 

توفير املرافق الصحية والتثقيف الصحي. 

التعليم: ستعمل مجموعة التعليم التي تقودها اليونيسف مع اجملتمعات احمللية على إعادة فتح املدارس التي 

األقاليم  جميع  في  املدرسة  خارج  هم  ممن  أغلقت بسبب النزاع الدائر. وسيتمكن حوالي 100،000 طفل 

في أفغانستان من العودة إلى املدارس من خالل إعادة بناء مباني املدارس التي دمرتها احلرب، وتطوير مواد التعليم 

والتعلم، وتوعية املعلمني باحلاجة إلى التدخالت النفسية واالجتماعية. 

رصد  على  قدرتها  توسيع  من  الطفل  حلماية  إقليمية  شبكة   28 اليونيسف  ستمكّن  األطفال:  حماية 

وتلبية احتياجات األطفال الذين يشاركون في النزاع املسلح أو الذين اُحتجزوا بشكل غير قانوني. وفي تعاون 

وثيق مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة والصليب األحمر وشبكات حماية 

الطفل في املنظمات غير احلكومية، ستقوم اليونيسف بتعزيز نظم اإلحالة احلالية للقاصرين غير املصحوبني 

ونانغارهار  املناطق احلدودية في هيرات  الذين يعيشون في  الذين يعملون و/أو  املنفصلني عن ذويهم  واألطفال 

ومقاطعات منروز. 
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باكستان

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

يقدر أن أكثر من 2.7 مليون شخص قد تضرروا نتيجة النزاع املسلح في 

باكستان خالل عام 2009. ويشمل ذلك تشريد أكثر من 1.4 مليون 

والقوات  املسلحني  بني  نشبت  التي  الضارية  املعارك  بسبب  شخص 

أن  من  الرغم  وعلى  البلد.  من  الغربي  الشمالي  اجلزء  في  احلكومية 

بعض املتضررين متكنوا من العودة إلى ديارهم بعد أن بسطت احلكومة 

سيطرتها على املنطقة، فإنهم يواجهون بنى حتتية متضررة، وال تتوفر 

أو  األساسية،  االجتماعية  اخلدمات  على  احلصول  إمكانية  لديهم 

يحصلون على خدمات قليلة منها، ال تزال تعيش أعداد كبيرة منهم في 

مالجئ مؤقتة. وفي مكان آخر، في واحدة من أفقر املناطق في باكستان، 

إطالق  لتبادل  شخص   500.000 تعرض حوالي  إلى  الدائر  النزاع  أدى 

والتغذية  الصحية  الرعاية  من  كاف  قدر  على  حصولهم  دون  النيران، 

والتعليم. وتساهم كل هذه العوامل في ارتفاع معدالت سوء التغذية 

في حوالي 10 في املائة من األطفال دون سن اخلامسة، وتفشي مرض 

الذين  األطفال  بني  وخاصة  احلادة،  التنفسي  اجلهاز  والتهابات  اإلسهال 

يعيشون في مخيمات النازحني واجملتمعات املضيفة. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

22,000,000الصحة

15,300,000التغذية

28,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

25,000,000التعليم

10,000,000حماية الطفل

100,000فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز

500,000التنسيق

100,900,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

تلبية  على  املتحدة  األمم  ووكاالت  احلكومية،  غير  واملنظمات  الباكستانية،  احلكومة  مع  اليونيسف  ستعمل 

ستعمل  ذلك،  إلى  باإلضافة  املضيفة.  احمللية  واجملتمعات  اخمليمات  في  يعيشون  مشرد  مليون   1.2 احتياجات 

مما  النزاع،  مليون شخص تضرر من   1.7 لـ  احمللية  اجملتمعات  املبكر في  اإلنعاش  أنشطة  اليونيسف على دعم 

سيعود بالنفع على مليون شخص آخر في مناطق النزاع. وملا كانت اليونيسف تقود مجموعات املياه والصرف 

الصحي والنظافة والتغذية والتعليم ومجموعة حماية الطفل الفرعية، فإنها ستركز على كفالة حصولهم 

آمنة،  تعليمية  بيئة  وتوفير  الصحي،  الصرف  ومرافق  الصاحلة للشرب،  واملياه  والتغذية،  الصحية  الرعاية  على 

اجلماعات  عنهم  أفرجت  الذين  أو  التجنيد،  خلطر  املعرضني  لألطفال  وخاصة  الطفل،  حماية  شبكات  وتعزيز 

املسلحة. وفيما يلي النتائج املتوقعة من التدخالت حلاالت الطوارئ لليونيسف:

سنة ضد   13 و  أشهر   9 أعمارهم بني  تتراوح  مليون طفل   1.7 التطعيم حتصني  ستكفل حمالت  الصحة: 

احلصبة في خمس مقاطعات معرضة لإلصابة، في حني سيتم تطعيم أكثر من مليون امرأة في سن اإلجناب ضد 

الكزاز واالستفادة من حتسني فرص احلصول على الرعاية الصحية لألم والطفل. 

اخلامسة  دون سن  طفل   211.000 احلاد لعالج  التغذية  اجملتمعية من سوء  املعاجلة  سيتم توسيع  التغذية: 

الوكاالت  بني  مشتركة  استقصائية  دراسات  إجراء  اليونيسف  وستدعم  ومرضعة.  حامل  امرأة  و80.000 

وأنظمة املراقبة في املناطق املتأثرة بالنزاع.

بالنزاعات في  املتأثرين  000 200 من األشخاص  األقل  ملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: هناك على 

اليونيسف  الذي تقدمه  للدعم  الرئيسي  الهدف  العودة ميثلون  املشردين، ومليون نسمة في مناطق  مخيمات 

في هذا القطاع حيث أعلنت اليونيسف أن استعادة فرص احلصول على مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة 

في  االستثمار  عن طريق  الشرب  مياه  توفير  فرص  والهدف هو حتسني  لعودتهم؛  أساسي  الصحية هي شرط 

الهياكل األساسية والتعليم وتعزيز املمارسات املأمونة في مجال النظافة الصحية.

بالتعاون مع وزارة التعليم واملنظمات غير احلكومية ورابطات اآلباء واملعلمني، تهدف اليونيسف إلى  التعليم: 

إعادة 500.000 فتى وفتاة إلى املدرسة، أو الذين التحقوا في املدرسة ألول مرة. وسيتم حتقيق ذلك بواسطة 

إعادة تأهيل 5000 مدرسة ابتدائية مجهزة باملواد التعليمية املناسبة، وتدريب 11.000 مدرس على التثقيف 

في حاالت الطوارئ، والتدابير الرامية إلى حتسني بيئات التعلم وتقدمي الدعم النفسي لألطفال.

املعاملة  سوء  من  وامرأة  طفل   200.000 من  أكثر  حماية  على  اليونيسف  ستعمل  الطفل:  حماية 

واالستغالل، واالجتار، واالنفصال عن األسر، وإضفاء الطابع الرسمي على املؤسسات، عن طريق تسهيل احلصول 

على خدمات الوقاية واإلدماج، وتدريب املوظفني في مراكز حماية الطفل، واملنظمات غير احلكومية في تقدمي 

الدعم النفسي واالجتماعي.

بفيروس  لإلصابة  والتعرض  الضعف  من  احلد  على  اليونيسف  ستعمل  البشرية/اإليدز:  املناعة  نقص  فيروس 

نقص املناعة البشرية في اخمليمات ومناطق العودة من خالل فحص النساء لفيروس نقص املناعة البشرية في 

مواقع منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل، ووحدتني متخصصتني باألطفال.
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

جمهورية كوريا 
الدميقراطية الشعبية 

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

يُتوقع أن تزداد االحتياجات اإلنسانية احلادة ملا ال يقل عن 3.5 ماليني طفل 

وامرأة في عام 2010 بسبب تفاقم النقص احلالي للغذاء، والثغرات في 

تقدمي املساعدة بسبب الكوارث الطبيعية، واألزمة االقتصادية العاملية، 

الغذائية. ويصاب حوالي  املعونات  املتعلقة بتقدمي  امليزانيات  وانخفاض 

دون سن اخلامسة بسوء التغذية احلاد سنوياً، وتعاني  40.000 طفل 

حالياً ثلث النساء الالتي هن في سن اإلجناب من فقر الدم، أحد األسباب 

التدريجي  التدهور  البلد. ويساهم  هذا  في  األمهات  لوفيات  الرئيسية 

لشبكات املياه والصرف الصحي وعدم صيانتها بتفشي أمراض اإلسهال 

والتهابات اجلهاز التنفسي احلادة اللذين يعتبران من أهم األسباب املؤدية 

والثانوي  التعليم االبتدائي  أن  البلد. ومع  أرجاء  إلى وفيات األطفال في 

املدرسية  واملواد  املدرسية  الكتب  في  النقص  يزال  ال  وإلزامي،  مجاني 

ووقود التدفئة، وسوء الهياكل املدرسية األساسية، تشكل حتدياً. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

4,000,000الصحة

2,000,000التغذية

3,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

1,000,000التعليم

10,000,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

 3.5 أكثر من  واالستجابة الحتياجات  الشركاء،  اليونيسف استجابة منسقة مع  2010، ستكفل  في عام 

ماليني طفل وامرأة، وكفالة احلصول على اخلدمات الصحية والتغذية، ومياه الشرب املأمونة، ومرافق الصرف 

للحصول  عنقودية  استقصائية  دراسة  وُستجرى  التعليمية.  والفرص  الصحية  والنظافة  املالئمة،  الصحي 

حاالت  لتدخالت  املتوقعة  النتائج  يلي  بها. وفيما  والبرامج  السياسات  واضعي  لتزويد  الالزمة  البيانات  على 

لليونيسف: الطوارئ 

وامرأة  طفل  ماليني   3.5 منها  سيستفيد  التي  األساسية  الصحية  اخلدمات  دعم  سيتواصل  الصحة: 

امرأة في سن اإلجناب( في املقاطعات التي ميكن الوصول إليها من خالل توفير  2.6 مليون  و  )900.000 طفل 

األدوية األساسية، وأقراص مكافحة الديدان ومكمالت املغذيات الدقيقة. 

التغذية: بسبب االجتاه احلالي في سوء التغذية، سيتم وضع نظام مراقبة التغذية لرصد حالة األطفال دون سن 

اخلامسة، ولدعم اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد وخاصة في املناطق املعرضة للخطر. وستواصل اليونيسف 

تقدمي مكمالت املغذيات الدقيقة املتعددة للنساء احلوامل واملرضعات، وسيعزز تغيير السلوك واالتصال ممارسات 

الرعاية الرئيسية مثل االقتصار على الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية وممارسات غسل اليدين. 

املأمونة ومرافق الصرف  الشرب  توفير كميات كافية من مياه  املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: سيتم 

الصحي املناسبة إلى 120.000 شخص، من خالل إعادة تأهيل شبكات إمدادات املياه املتضررة ومرافق الصرف 

الصحي، وال سيما املوجودة في املدارس واملرافق الصحية. وسيتم التشجيع على السلوكيات الصحية املالئمة 

في املراكز الصحية واملدارس واجملتمعات احمللية املضيفة لضمان االستخدام الفعال للمرافق التي أعيد تأهيلها. 

التعليم  نوعية  حتسني  عن  فضالً  الصحة،  وتعزيز  النظافة  ألنشطة  دعمها  اليونيسف  ستواصل  التعليم: 

على الصعيد الوطني من خالل توفير املساعدة التقنية في مجاالت مثل وضع معايير لتأهب املدارس وتطوير 

مواد تعليم جديدة ملهارات احلياة، وبناء املراحيض. وسيستفيد األطفال وحوالي 10.000 مدرس ومدير مدرسة 

التعليم  وزارة  إلى  الدعم  تقدمي  الصحي. وسيستمر  الصرف  مرافق  حتسني  ومن  املعلمني  تدريب  أنشطة  من 

والسلطات احمللية لتحسني التأهب حلاالت الطوارئ في مجال التعليم. وتعد اليونيسف الوكالة املقيمة الوحيدة 

العاملة في قطاع التعليم. 

Unicef2010_Summary_ARABE.indb   37 04/02/10   13:00



38

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

سري النكا

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

في عام 2009، انتهت املرحلة العسكرية من النزاع املسلح الذي دام 

منور حترير إيالم تاميل واحلكومة السريالنكية. وفي  بني جبهة  26 عاماً 

عام 20009 وحده، شرد النزاع أكثر من 280،000 نسمة، وهو العدد 

النزاع  الذين ُشرِّدوا خالل فترة  نفسه تقريباً البالغ 300،000 شخص 

الذي طال أمده. وفي كانون األول/ديسمبر 2009، ال يزال ثلث السكان 

هؤالء  ثلثا  متكن  حني  في  مخيمات،  في  يعيشون  حديثاً  املتضررين 

مجهوالً،  العائدون مستقبالً  األصلية. ويواجه  مناطقهم  السكان من 

األلغام  بسبب  كبيرة  درجة  إلى  ملوثة  العودة  مناطق  من  العديد  ألن 

األرضية، وال توفر سوى القليل من البنى التحتية أو اخلدمات االجتماعية 

األساسية. وستعتمد كلتا اجملموعتني كلياً على املساعدات اإلنسانية 

لفترة ال تقل عن 6-12 شهراً القادمة. وتدعو احلاجة إلى تسهيل إعادة 

األساسية  اخلدمات  وتوفير  وأسرهم،  داخلياً  املشردين  األطفال  توطني 

للذين ميكثون في اخمليمات.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

2,000,000الصحة

2,942,500التغذية

10,432,500املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

3,200,000التعليم

5,000,000حماية الطفل

23,575,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

من  والشرقية  الشمالية  املقاطعات  في  التوطني  عملية  وشركاؤها  اليونيسف  تدعم  لن   ،2010 عام  في 

العائدين واجملتمعات املضيفة فحسب،  سري النكا من خالل توفير عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ لصالح 

املتوقعة  النتائج  يلي  الذين ظلوا في اخمليمات. وفي ما  بل ستستمر في تقدمي اخلدمات األساسية لألشخاص 

لتدخالت اليونيسف في حاالت الطوارئ: 

الصحة: بالتعاون مع احلكومة والشركاء في اجملموعات، ستوفر خدمات الرعاية الصحية األساسية في املناطق 

والتلقيح  الروتيني  والتلقيح  األساسية،  األدوية  لتوفير  توعية متنقلة مجهزة  عيادات  احملرومة ستتخذ شكل 

النزاع  من  املتضررة  املناطق  في  الصحية  املراكز  تأهيل  إعادة  الدقيقة. وسيتم  الغذائية  واملكمالت  التكميلي 

لتقدمي الرعاية الصحية األساسية لألمهات واألطفال. 

التي تقودها اليونيسف بالتعاون مع احلكومة على مراقبة التغذية لرصد  التغذية  التغذية: ستعمل مجموعة 

الغذائية  التدخالت  من  ودعم مجموعة متكاملة  بالنزاع،  املتأثرين  اخلامسة  دون سن  لألطفال  الغذائية  احلالة 

لعالج سوء التغذية احلاد اجملتمعي.

املياه  إمدادات  من  كافية  كميات  وشركاؤها  اليونيسف  ستكفل  العامة:  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه 

النقية والصرف الصحي وفقا ملعايير اجملال لـ 280،000 من األشخاص املتضررين من النزاع في اخمليمات ومناطق 

العودة، من خالل بناء وإعادة تأهيل شبكات املياه ومرافق الصرف الصحي، مبا في ذلك املوجودة في املدارس واملراكز 

الصحية. وسيتم تشجيع أفضل املمارسات الصحية من خالل تشجيع أنشطة تعزيز النظافة الصحية وتوزيع 

مستلزمات النظافة في مجتمعات ومدارس ومخيمات العائدين.

اليونيسف جهودها على توفير سبل الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة حلوالي 90،000 طفل  التعليم: ستركز 

في مناطق العائدين الذين لم يحصلوا على التعليم بسبب النزاع والتشرد الذي أعقبه. وسيستفيد األطفال 

مباشرة من إنشاء أماكن مؤقتة للتعلم، وجتديد املدارس املهدمة وتوفير املواد التعليمية، وبشكل غير مباشر من 

تدريب املعلمني في مجال الدعم النفسي، واستراتيجيات التكامل، ومنهجيات التعليم البديل.

لألطفال املتأثرين بالنزاع من خالل إنشاء مساحات  واالجتماعي  النفسي  الدعم  تزويد  حماية الطفل: سيتم 

سيما  ال  للخطر،  املعرضني  األطفال  جلميع  الدعم  اجملتمعية. وسيقدم  احلماية  نظم  وتعزيز  باألطفال،  خاصة 

لألطفال املنفصلني عن أسرهم أو الذين تيتموا من جراء النزاع. وبالتعاون مع الشركاء، ستتم مساعدة قرابة 

التعليم  خالل  من  واالجتماعية  النفسية  املساعدة  بتوفير  املسلحة  باجلماعات  املرتبطني  من  طفالً   570

األلغام  اإلصابة من  للحد من خطر  العائدين  األلغام جلميع  التوعية مبخاطر  اإلدماج. وستقدم  إعادة  وأنشطة 

وغيرها من األجهزة غير املنفجرة. 
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الفلبني

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

يزيد عدد سكان الفلبني على 90 مليون نسمة بقليل، حيث يعيش أكثر 

من 48 مليون نسمة في مناطق معرضة للكوارث أو النزاعات، ويقدر أن 

 850.000 بتسجيل حوالي  تقوم  والتنمية  االجتماعية  الرعاية  وزارة 

أكثر  ُشرِّد   ،2009 عام  وفي  شخص سنوياً في املتوسط كمشردين. 

نصفهم   - والنزاعات  الطبيعية  الكوارث  بسبب  شخص  مليون  من 

تقريباً من األطفال. ويحتاج هؤالء األشخاص على نحو عاجل إلى الرعاية 

الصحي  والصرف  للشرب  الصاحلة  واملياه  والتغذية  املناسبة  الصحية 

والتعليم، ونظم حماية الطفل اجملتمعية الشاملة. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

4,000,000الصحة

1,000,000التغذية

6,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

3,200,000التعليم

3,500,000حماية الطفل

190,000فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز

17,890,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

واجملتمعات  املنظمات غير احلكومية  الفلبني وشركائها من  اليونيسف مع حكومة  2010 ، ستعمل  في عام 

احمللية ووكاالت األمم املتحدة األخرى على مواصلة أعمال اإلغاثة في حاالت الطوارئ واإلنعاش ألكثر من 700.000 

300.000 شخص شردوا  وأكثر من   ،2009 التي وقعت في عام  الطبيعية  الكوارث  شخص شردوا بسبب 

بااللتزامات   2010 عام  في  واالستجابة  للتأهب  اإلعداد  في  االسترشاد  وسيتم  مينداناو.  فى  النزاع  بسبب 

األساسية لألطفال، مع التركيز على االحتياجات اإلنسانية احلالية للمشردين داخلياً الذين يعيشون في مراكز 

إيواء. وستعمل اليونيسف على كفالة حصول هؤالء على اخلدمات الصحية والتغذية واملياه املأمونة والصرف 

الشركاء  مع  اليونيسف  الطفل. كما ستعمل  وحماية  ودعم  آمنة،  تعليمية  بيئة  وتوفير  والنظافة،  الصحي 

في اجملموعات األخرى للحفاظ على درجة التأهب والتخطيط للطوارئ في جميع السيناريوهات، مثل املزيد من 

التشرد، أو التوصل إلى حلول ذات دميومة أكثر مثل العودة إلى الوطن أو إعادة التوطني. وفيما يلي النتائج املتوقعة 

لتدخالت اليونيسف في حاالت الطوارئ:

فورية  استجابة  اليونيسف  العاملية، ستقدم  الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  والتغذية:  الصحة 

حلصول أكثر من 150.000 طفل وامرأة حامالً ومرضعة على الرعاية الصحية األساسية والتغذية. وستقدم 

خدمات الرعاية الصحية واإلمدادات الالزمة من خالل عيادات التوعية املتنقلة. وستضع اليونيسف نظاماً فعاالً 

ملراقبة التغذية لرصد احلالة الغذائية لألطفال دون سن اخلامسة املتضررين من النزاع، ودعم املعاجلة اجملتمعية 

الكافية  التغطية  وكفالة  الطوارئ،  حاالت  في  الصغار  واألطفال  الرضع  األطفال  وتغذية  احلاد  التغذية  لسوء 

للمغذيات الدقيقة. 

املأمونة، ومرافق الصرف الصحي  املياه  إمدادات  إيصال  املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: ستتم كفالة 

املشردين، وكذلك  بالنزاع في مخيمات  املتأثرين  120.000 شخص من  لـ  النظافة  أنشطة  وتعزيز  املناسبة، 

املتضررين من الكوارث الطبيعية. كما ستعمل اليونيسف، بوصفها اجلهة الرئيسية املشاركة في مجموعة 

املياه والصرف الصحي مع وزارة الصحة في احلكومة على توسيع نطاق البرامج في مناطق العودة.

اليونيسف في قيادة مجموعة التعليم حيث يلتزم جميع الشركاء بإتاحة فرص احلصول على  التعليم: تشارك 

تعليم آمن ومأمون لـ 54.000 طفل متضرر من الكوارث ومن األطفال العائدين. وبالشراكة مع منظمات غير 

حكومية، سيتم ذلك من خالل إنشاء أماكن مؤقتة للتعلم، وإصالح املدارس املتضررة، وتوفير املواد التعليمية، 

فضالً عن تدريب املعلمني والعاملني في مجال الرعاية النهارية، وتوفير الدعم النفسي والتعلم السريع ملساعدة 

التالميذ على االندماج مجدداً في النظام املدرسي.

حماية األطفال: ستبني اليونيسف وشركاؤها النظم اجملتمعية لالستجابة للحاالت التي ال يزال فيها أكثر من 

150.000 طفل متضرراً نتيجة الكوارث أو النزاعات وال يزالون عرضة خملاطر محتملة، تشمل كذلك جتنيدهم 

من قبل اجلماعات املسلحة، والذخائر غير املنفجرة، واالجتار بهم. كما سيتم تقدمي املساعدة اخلاصة لألطفال 

املنفصلني عن ذويهم وغير املصحوبني، فضالً عن األطفال املعرضني خلطر جتنيدهم في اجلماعات املسلحة. 
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ميامنار

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

بعد أن دمر إعصار نرجس أجزاء من ميامنار في أيار/مايو 2008، ال يزال 

هناك حوالي 1.2 مليون شخص في تسع بلدات بحاجة إلى مساعدات 

إنسانية. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز في عام 2009 في مجال 

االقتصادية  الصعوبات  أدت  الكارثة،  املشردين من جراء  احتياجات  دعم 

على  احلصول  فرص  تخفيض  إلى  اإلعصار  ضربها  التي  املناطق  في 

تأمني سبل  يزال  والتغذوية. وال  الصحية  واخلدمات  األساسي  التعليم 

العيش املستدامة وحتسني املأوى من التحديات الرئيسية. باإلضافة إلى 

ذلك، فإن بطء وتيرة إعادة إعمار املدارس واملرافق الصحية يعني أن الكثير 

من األطفال ال يزالون بحاجة إلى الذهاب إلى مدارس في مبان مؤقتة، أو 

األسوأ من ذلك، فإنهم يتسربون من املدرسة نهائياً.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

6,000,000الصحة والتغذية

5,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

5,500,000التعليم

1,500,000حماية األطفال

18,000,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

في عام 2010، ستشارك اليونيسف حكومة ميامنار ووكاالت األمم املتحدة والسلطات في البلدات جهود اإلنعاش 

متشياً مع االلتزامات األساسية لألطفال في مجاالت الصحة والتغذية واملياه والصرف الصحي والنظافة العامة، 

والتعليم وحماية الطفل للحد من مواطن الضعف في صفوف ما يقدر بـ 1.2 مليون شخص في تسع بلدات 

متبقية متضررة من األعاصير. وستجري اليونيسف أيضاً حتليل الفجوة الوطنية لتقييم مستوى التأهب حلاالت 

الطوارئ في كل من هذه القطاعات الرئيسية. وبصفتها قائداً للمجموعات املواضيعية املشتركة بني الوكاالت 

املعنية باملياه والصرف الصحي والنظافة العامة والتغذية والتعليم، وكذلك حماية الطفل العامل، ستعمل 

الوطنية  القدرات  لتطوير  احلكومة  ومع  اإلنساني  العمل  تنسيق  الشركاء على كفالة حتسني  مع  اليونيسف 

الطوارئ  للتدخالت في حاالت  املتوقعة  النتائج  يلي  الكوارث. وفيما  واحلد من مخاطر  الطوارئ  للتأهب حلاالت 

لليونيسف:

مثل  والطفل،  األم  لصحة  الرئيسية  للخدمات  اإلنعاش  دعم  في  اليونيسف  ستستمر  والتغذية:  الصحة 

اخلامسة  دون سن  األطفال  واملالريا. وستفيد جميع  الرئوي  وااللتهاب  اإلسهال  والعالج من  والوقاية  التحصني 

الرعاية  مستوى  رفع  من  واملرضعات،  احلوامل  النساء  من   100.000 وكذلك  الطوارئ،  حاالت  من  املتضررين 

والتغذية الناجم عن حتسني إدارة ومعاجلة حالة سوء التغذية احلاد الوخيم، ومراقبة التغذية، واملغذيات الدقيقة 

التكميلية، والصحة والتعليم والتغذية.

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: ستعمل اجملموعة املواضيعية املعنية باملياه والصرف الصحي والنظافة 

العامة على توفير التثقيف بالنظافة املنزلية واحلصول على كميات كافية من املياه ومرافق الصرف الصحي على 

خالل  املياه  نقص  مشكلة  معاجلة  مستوى األسر املعيشية حلوالي 200.000 من املستفيدين. وستستمر 

موسم اجلفاف من إنشاء بحيرة وتوزيع جرار خزفية جلمع مياه األمطار في األسر املعيشية. 

مع  اليونيسف  ستعمل  والتعليم،  اإلنعاش  جهود  بتنسيق  تضطلع  التي  الرائدة  الوكالة  باعتبارها  التعليم: 

الشركاء الرئيسيني على تخفيض معدالت التسرب من املدارس بني 200.000 تلميذ تضرروا من إعصار نرجس 

وتوفير تعليم غير رسمي لتعليم املهارات لألطفال الضعفاء الذين هم بحاجة خاصة للمساعدة. 

الكارثة، إما نتيجة االنفصال عن األسرة أو االستغالل  املتضررون من  والنساء  حماية الطفل: سيتلقى األطفال 

أو اإلساءة املنزلية، مستويات محسنة من الدعم النفسي واالجتماعي من خالل املواد اإلعالمية، والتدريب املهني 

وشبكة مؤلفة من دعم 158 مجموعة دعم مجتمعية. وفي جميع املناطق الـ 158 التي تضررت من الكارثة، 

سيتم تعزيز آليات ونظم إلعداد التقارير والرصد والتصدي لالنتهاكات ضد النساء واألطفال.
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نيبال

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

- يتأثرون على  – مبن فيهم مليون طفل  3 ماليني شخص  هناك قرابة 

نحو متزايد بالبيئة األمنية املضطربة، والفيضانات الشديدة على نحو 

غير اعتيادي وموجة وباء اإلسهال األخيرة. ويتعرض آالف األطفال خلطر 

حديثاً.  الناشئة  املسلحة  اجلماعات  في  جتنيدهم  إعادة  أو  جتنيدهم 

واخلسائر  املوسمية،  والفيضانات  التغذية،  سوء  يؤثر  ذلك،  على  عالوة 

على  تؤثر  التي  املالية  واألزمات  والوقود  الغذاء  أزمات  على  احملاصيل  في 

البلد. والوضع الصحي  احلالة الغذائية والتعليمية لألطفال في أنحاء 

لألطفال محفوف بأخطار شديدة حرجة للغاية وذلك ألن حوالي نصف 

املزمن.  التغذية  من سوء  يعانون  البلد  في  اخلامسة  دون سن  األطفال 

النظافة  وسوء  امللوثة  املياه  أسفرت  املوسمية،  الرياح  موسم  وخالل 

تفشي  بسبب  مميتة  ظروف  حدوث  عن  الصحي  والصرف  الصحية 

اإلسهال والكوليرا في ما ال يقل عن ربع مساحة البلد، أما في مناطق 

تيراي املعرضة حلاالت الطوارئ فتنتشر فيها أعلى معدالت فيروس نقص 

املناعة البشرية. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

350,000الصحة

2,040,000التغذية

3,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

500,000التعليم

1,000,000حماية الطفل

300,000فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز

7,190,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

2010، بالتعاون مع حكومة نيبال، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات الدولية والوطنية غير احلكومية  في عام 

الشريكة، ستقدم اليونيسف أعمال اإلغاثة في حاالت الطوارئ مبا يتماشى مع االلتزامات األساسية لألطفال 

والنظافة  املأمونة ومرافق الصرف الصحي  املياه  الرعاية الصحية األساسية والغذائية واحلصول على  لكفالة 

الصحية، والتعليم وحماية الطفل لقرابة 3 ماليني شخص - مبا في ذلك مليون طفل - في 30 مقاطعة، أو قرابة 

نصف مساحة البلد. وستقود اليونيسف أيضا مجموعة التغذية واملياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم 

حاالت  في  والتغذية  بالصحة  املعني  العامل  الفريق  رئاسة  في  وستشارك  الطفل،  الفرعية حلماية  واجملموعة 

الطوارئ للتخطيط حلاالت التأهب للطوارئ واالستجابة فيما يتعلق بالفيضانات والزالزل واالضطرابات املدنية. 

وكتدبير فوري، ستقوم اليونيسف بتخزين اإلمدادات مسبقاً لتسهيل االستجابة السريعة لتلبية االحتياجات 

املاسة في حاالت الطوارئ. وفي ما يلي النتائج املتوقعة من التدخالت في حاالت الطوارئ لليونيسف: 

اليونيسف  ستدعم  اجملموعة،  في  آخرين  وشركاء  العاملية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  والتغذية:  الصحة 

من  الغذائي،  األمن  فيها  يتوفر  ال  التي  املناطق  في  الغذائي  الوضع  رصد  الروتينية. وسيتم  التحصني  حمالت 

خالل املراقبة والدراسات االستقصائية املتعلقة بقياس جسم األطفال. وسيتلقى نحو 3.7 ماليني طفل دون 

اخلامسة من العمر فيتامني ألف وأقراص التخلص من الديدان، وسيتم توسيع نطاق املعاجلة اجملتمعية لسوء 

التغذية لقرابة 6000 طفل آخر يعانون من سوء التغذية احلاد. وسيتم أيضاً تعزيز قدرات العاملني في مجال 

الصحة لتوفير التغذية للرضع واألطفال الصغار.

والقدرة لالستجابة  التأهب  تعزيز مستوى  اليونيسف على  املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: ستعمل 

املعوي احلاد بواسطة  االلتهاب  بأمراض  25 منطقة معرضة لإلصابة  و  20 منطقة معرضة للفيضانات،  في 

حتديد مواقع اإلخالء وتركيب املضخات اليدوية واملراحيض استعداداً الستخدامها بواسطة األشخاص املشردين 

داخلياً. وسيعاد تأهيل شبكات املياه التي تضررت بسبب الفيضانات وتخزين مواد اإلغاثة للحفاظ على النظافة 

والصرف الصحي وتنقية املياه مسبقاً.

التعليم: بالعمل مع وزارة التعليم وصندوق إنقاذ الطفولة، ستركز اليونيسف جهودها على توفير فرص التعليم 

لـ 50،000 من األطفال املتأثرين بالنزاع، وعلى تعزيز اإلدارة في 300 مدرسة تسمى »مناطق للسالم«. كما 

سيتم تدريب الشركاء املعنيني بالتعليم في حاالت الطوارئ في 20 مقاطعة ضعيفة. وسيتم جمع البيانات 

واملعلومات القائمة على القرائن بشأن اآلثار املترتبة على أزمات الغذاء والوقود واألزمة املالية على توفير التعليم 

في نيبال واستخدامها في املناقشات املتعلقة بالسياسات العامة.

حماية الطفل: ستعمل اجملموعة الفرعية التي تقودها اليونيسف حلماية الطفل على حتسني القدرات الوطنية 

أو اجلماعات املسلحة.  القوات  واإلبالغ عنها ومنع جتنيد األطفال في  وتوثيقها  الطفل  انتهاكات حقوق  لرصد 

من  التوعية  إجراء  احلاجة. وسيستمر  النفسي حسب  والدعم  اجملتمعية  اإلدماج  إعادة  تقدمي خدمات  وسيتم 

مخاطر األلغام مع الشركاء، وسيتم تخزين مجموعات حماية الطفل مسبقاً.

واألطفال  للنساء  والدعم  الرعاية  تعزيز  على  اليونيسف  تعمل  لن  البشرية/اإليدز:  املناعة  نقص  فيروس 

فيروس  انتشار  من  احلد  إلى  أيضا  ستسعى  بل  فحسب،  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فيروس  من  املتضررين 

نقص املناعة البشرية أثناء حاالت الطوارئ من خالل توزيع املعلومات املتعلقة بالوقاية من فيروس نقص املناعة 

البشرية. 
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