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]عمل اليونيسف اإلنساني من أجل األطفال 2022

بالقيــادات  لالرتقــاء  وملموســة  كبيــرة  بأنشــطة  اليونيســف  ســتقوم 
اإلنســاني.  العمــل  مجــال  ـفـي  الفنيــة  والخبــرات  والتأهــب  والمهــارات 
وابتــكاراً،  الكلفــة،  حيــث  مــن  وكفــاءة  رشــاقة،  كثــر  أ منظمــة  وســنصبح 
وســننهض بتخطيطنــا االســتراتيجي، وســيرتكز ذلــك إلــى التعلـّـم المســتمر 
المســتقبلية. الطارئــة  لألوضــاع  لالســتجابة  مزوديــن  وســنكون  والنمــو، 

التطّلع إلى األمام
نحــن نؤمــن بقــدر مــا آمّنــا قبــل 75 عامــاً بأنــه بوســعنا أن نضمــن حيــاة 

أفضــل للجيــل المقبــل مقارنــة مــع الجيــل الســابق.
انضموا إلينا لتحقيق هذا الطموح من أجل كل طفل.

عنــد انــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة، طــال تأثيرهــا كل شــخص فــي جميــع 
أنحــاء العالــم، إذ تركــت فــي أعقابهــا دمــاراً وخرابــاً. وحتــى فــي كانــون األول 
/ ديســمبر 1946، بعــد ســنة مــن نهايــة الحــرب، كان مالييــن األطفــال 

يعانــون يوميــاً مــن الحرمــان.
وكان ذلــك هــو العالــم الــذي ظهــرت فيــه اليونيســف. أمــا واليتنــا فكانــت 

توفيــر إغاثــة طارئــة لجميــع األطفــال المحتاجيــن، دون تمييــز.
لتأســيس   75 الـــ  الســنوية  بالذكــرى  الشــهر  هــذا  ـفـي  نحتفــل  ونحــن 
فيهــا  ظهــرت  التــي  الظــروف  تشــبه  صعبــة  ظــروف  وســط  اليونيســف 

ليونيســف. ا
نحــن نواجــه أزمــة فــي حقــوق الطفــل. فالفقــر وانعدام المســاواة المتزايدان، 
وتغيــر المنــاخ والنزاعــات، وتأثيــر كوفيــد-19 تعمــل علــى تقويــض التقــدم 

ــق علــى امتــداد عقــود. الــذي تحقَّ
ويعاني األطفال واليافعون، كما هي الحال غالباً، من الوطأة األشد.

ما الذي تحت الرهان؟
لقــد قَلبــْت الجائحــة أوضــاع صحــة األطفــال وعافيتهــم رأســاً علــى عقــب، 
فقــد تراجعــت معــدالت التحصيــن الروتينــي إلــى مســتويات لــم نشــهدها 
الذيــن  األطفــال  فهــم  يخســرونها  الذيــن  األطفــال  أمــا  عــام-2009  منــذ 

يعيشــون ـفـي أوضــاع إنســانية.
ـفـي مجــال التغذيــة أيضــاً: فقــد يــزداد عــدد األطفــال  كمــا نشــهد تراجعــاً 
الذيــن يعانــون مــن الهــزال، وهــو الشــكل األكثــر تهديــداً للحيــاة مــن أشــكال 
ســوء التغذيــة، بمقــدار 9 مالييــن طفــل إضافــي فــي هــذه الســنة. كمــا بــدأت 
المجاعــات الناجمــة عــن النزاعــات وعــن أزمــات مــن صنــع البشــر تلــوح فــي 

األفــق، وكان ُيفتــرض أنهــا باتــت أمــراً مــن الماضــي.
وفــي هــذه األثنــاء تدهــورت أســوأ األزمــات اإلنســانية لألطفــال فــي كل مــن 

أفغانســتان واليمــن وســوريا وبوركينــا فاســو.
كمــا دفعــت النزاعــات المتصاعــدة فــي إثيوبيــا وميانمــار وموزامبيــق ماليين 

األطفــال ومجتمعاتهــم المحليــة إلــى حافــة الهالك.
وتســتمر االعتــداءات علــى األطفــال، بمــا فــي ذلــك علــى الهيــاكل األساســية 
الســنة  ففــي  للقلــق.  مثيــرة  بمعــدالت  لبقائهــم،  الضروريــة  المدنيــة 
 23,946 مــا مجموعــه  مــن حــدوث  المتحــدة  األمــم  الماضيــة، تحّققــت 
انتهــاكاً جســيماً ضــد األطفــال ـفـي النزاعــات - أو 72 انتهــاكاً يوميــاً. وـفـي 
الشــهر الماضــي، مــرت اليمــن بنقطــة رهيبــة: فمنــذ تصاعــد النــزاع فــي عــام 

2015، بلــغ عــدد األطفــال القتـلـى والجرحــى فيهــا 10,000 طفــل.
وتواترهــا  الطارئــة  األوضــاع  حجــم  مفاقمــة  عـلـى  المنــاخ  تغيــر  ويعمــل 
وشــدتها، فقــد ســجلت الســنوات العشــر الماضيــة أعلــى درجــات حــرارة فــي 
الســجل، كمــا ازداد عــدد الكــوارث المرتبطــة بالمنــاخ بثالثــة أضعــاف خــالل 
كثــر مــن 400 مليــون طفــل حاليــاً  الســنوات الثالثيــن الماضيــة. ويعيــش أ
ـفـي مناطــق ذات مســتوى عــاٍل أو عــاٍل بشــدة مــن قابلّيــة تأثّــر الســكان 

بُنــدرة الميــاه. وتواجــه مدغشــقر أزمــة غــذاء كارثية-كنتيجــة مباشــرة لحالــة 
جفــاف ناجمــة عــن تغيــر المنــاخ.

يفــوق  المتنقليــن  األطفــال  مــن  عــدداً  نشــهد  نحــن  ذلــك،  كل  وأثنــاء 
مليــون   82 مــن  كثــر  أ ُهّجــر  الماضيــة،  الســنة  ففــي  مضــى.  وقــت  أي 
ـفـي العالــم، ويشــكل األطفــال 42 بالمئــة منهــم، وهــذه  شــخص قســرياً 
نســبة صادمــة. وكانــت الكــوارث مــن بيــن األســباب الرئيســية للتهجيــر. 
وعـلـى ســبيل المثــال، أجبــر النــزاع المتصاعــد ـفـي منطقــة كابــو ديلغــادو 

بيوتهــم. مــن  الفــرار  عـلـى  مليــون طفــل  نصــف  حواـلـي  بموزامبيــق 
وال تتطابق االستجابة التي نشهدها مع حجم هذه األزمات.

فمــن إثيوبيــا إـلـى الكاميــرون، ومــن ســوريا إـلـى ميانمــار، مــا زلنــا نشــهد 
اســتهتاراً صارخــاً بحقــوق الطفــل فــي النزاعــات وفجــوة هائلــة فــي المســاءلة 
إـلـى  نيجيريــا  ومــن  الجســيمة.  االنتهــاكات  عــن  المســؤولين  ألولئــك 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، ومــن بنغالديــش إلــى جنــوب الســودان، تظــل 
النــداءات اإلنســانية منقوصــة التمويــل إلــى درجــة خطيــرة. وفــي جميــع أنحــاء 

العالــم، ُيحــرم األطفــال الالجئــون ممــا يســتحقونه مــن رعايــة وعطــف.

أسباب تدعو إلى األمل
مع ذلك ما زلت متمسكة باألمل. لكن لماذا؟

الذيــن  الرائعــون  زمالـئـي  بهــا  يتحـلـى  التــي  والشــجاعة  االلتــزام  بســبب 
يواجهــون هــذا الواقــع فــي جميــع أنحــاء العالــم والذيــن يظلــون فــي أماكنهــم 

المحليــة. ومجتمعاتهــم  لألطفــال  النتائــج  لتحقيــق 
وبسبب شجاعة األطفال ومجتمعاتهم المحلية وقدرتهم على الصمود.

وبســبب الدعــم مــن شــركائنا العالمييــن والوطنييــن. وبعــد مــرور خمســة 
أن  اليونيســف  بوســع  أنــه  مــن  يتحققــون  زالــوا  مــا  ســنة،  وســبعين 
ترتقــي إـلـى مســتوى المهمــات الموكلــة إليهــا وأن تخــدم جميــع األطفــال 

المحليــة. ومجتمعاتهــم  المحتاجيــن 
فعندمــا تصاعــد النــزاع ـفـي أفغانســتان، لــم تتلــكأ أفرقــة اليونيســف ولــو 
للحظــة. فقــد عملنــا دون كلــل للمحافظــة عـلـى عمــل األنظمــة الصحيــة، 
المســار  حســب  الروتينــي  التحصيــن  تقديــم  وإعــادة  األطفــال،  وتعليــم 

المنشــود.
وعنــد حــل الدمــار بهايتــي مــرة أخــرى، نّســقت أفرقــة اليونيســف الجهــود 

اإلنســانية الهائلــة.
مــن  الحكوميــة  والســلطات  الشــركاء  مــع  العمــل  خــالل  مــن  وتمكّنــا 
تقديــم الميــاه المأمونــة فــي األماكــن التــي تدمــرت فيهــا األنظمــة والهيــاكل 
مــع  ذويهــم  عــن  المنفصليــن  األطفــال  شــمل  بلــم  وقمنــا  األساســية؛ 
الطبيــة  اإلمــدادات  األوـلـى   24 الـــ  الســاعات  خــالل  وأرســلنا  عائالتهــم؛ 

المستشــفيات. إـلـى  األساســية 
ومــن خــالل الدعــوة والعمــل، أدت اليونيســف دوراً رئيســياً فــي االســتجابة 
يشــمل  وهــذا  المتحــدة.  األمــم  منظومــة  نطــاق  عـلـى  كوفيــد-19  إـلـى 

وأدوات  الشــخصية،  الوقايــة  معــدات  وتقديــم  شــراء 
مرفــق  عبــر  كوفيــد-19  ولقاحــات  والعــالج،  التشــخيص 
كوفاكــس، لضمــان توفيــر إمكانيــة متســاوية لجميــع البلــدان 

التعاـفـي. ـفـي تحقيــق 
ظلــت  اإلعــالم،  وســائل  اهتمــام  يجــذب  عمــا  وبعيــداً 
تعليمهــم،  عـلـى  وتحافــظ  األطفــال،  تحمــي  اليونيســف 
وتدعــم صحتهــم وتغذيتهــم عـلـى امتــداد أزمــات معقــدة ومتفاقمــة ـفـي 
منطقــة الســاحل وفــي فنزويــال والصومــال والســودان - وظلــت تخــوض فــي 
أوضــاع سياســية معقــدة مــع تركيــز ال يحيــد علــى الوصــول إلــى كل طفــل.

وأنا أشعر بفخر كبير بهذا العمل.

من الغضب، إلى األمل، إلى العمل
لكــن كــي نحافــظ علــى هــذا األمــل حيــاً، فإننــا بحاجــة إلــى تحــّول جــذري فــي 

العمــل اإلنســاني.
وثمة أربع أولويات واضحة.

ـفـي  تمويــل  إـلـى  ماّســة  بحاجــة  فنحــن  جيــل،  تجّنــب ضيــاع  يجــب  أوالً، 
الوقــت المطلــوب وقابــل للتوّقــع ومــرن، مــن أجــل إنقــاذ أرواح األطفــال 

والمحافظــة عـلـى كرامتهــم وحمايــة مســتقبلهم.
كثــر مــن 177 مليــون طفــل،  ومــن خــالل 52 نــداًء تهــدف إلــى الوصــول إلــى أ
يضــع نــداء العمــل اإلنســاني مــن أجــل األطفــال الــذي تصــدره اليونيســف 
جــدول أعمــال طموحــاً لالســتجابة لهــذه األوقــات غيــر المســبوقة. ونحــن 

بحاجــة إلــى مســاعدتكم لتحقيــق ذلــك.
والتأهــب  المقبلــة  الكــوارث  منــع  عـلـى  تركيزنــا  نزيــد  أن  يجــب  ثانيــاً، 
االســتباقية،  األنشــطة  إـلـى  المرتــب مســبقاً  التمويــل  فمــن  لمواجهتهــا. 
مــن  فتــرة طويلــة  قبــل  المــوارد  لتعبئــة  إـلـى جهــد عالمــي  بحاجــة  نحــن 

إصالحهــا. يتعــّذر  األطفــال  عـلـى  مدمــرة  أضــرار  حــدوث 
لألطفــال  الجديــة  المشــاركة  نضمــن  أن  جميعــاً  علينــا  يجــب  ثالثــاً، 
واليافعيــن ومجتمعاتهــم المحليــة. فالمســتقبل مســتقبلهم، لــذا يجــب 
بخصــوص  القــرارات  اتخــاذ  طاولــة  عـلـى  واليافعــون  األطفــال  يكــون  أن 
جهــود إرســاء الســالم، والمفاوضــات بشــأن المنــاخ، والقــرارات حــول توزيــع 

اإلنســاني. التمويــل 
أخيــراً، وـفـي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه الحاجــة إـلـى اليونيســف بقــدر مــا 
أن  لضمــان  باســتمرار  نتكيــف  أن  يجــب  عامــاً،   75 قبــل  عليــه  كانــت 
والمســتقبلية  الحاليــة  اإلنســانية  التحديــات  إـلـى  االســتجابة  بوســعنا 

التطــور. الدائمــة 
وأنــا أشــعر بالحبــور أننــا ننفــذ، بدعــم مــن شــركائنا، التحــّوالت الكبــرى التــي 
أوصــت بهــا آليــة اســتعراض العمــل اإلنســاني - اســتناداً إـلـى تعليقــات 
مــن  وكذلــك  نخدمهــا،  التــي  المحليــة  المجتمعــات  مــن  ومالحظــات 

موظفينــا وشــركائنا ـفـي الميــدان.

هنرييتا هـ. فور
المديرة	التنفيذية	لليونيسف

العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 2022
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تظــل النزاعــات العنيفــة والممتــدة زمنيــاً مــن المحــركات الرئيســية 
ـفـي  التصاعــد األخيــر  بينهــا  اإلنســانية، ومــن  المســاعدة  إـلـى  لالحتيــاج 
االحتياجــات  وازديــاد  وميانمــار؛  وإثيوبيــا،  أفغانســتان،  ـفـي  النزاعــات 
ديلغــادو  كابــو  ومنطقــة  الوســطى،  الســاحل  منطقــة  ـفـي  اإلنســانية 

واليمــن. وفنزويــال،  والســودان،  الســودان،  وجنــوب  )موزامبيــق(، 

إن تأثيــرات النزاعــات المســلحة وأشــكال العنــف األخــرى مدمــرة 
والمرافــق  المــدارس  عـلـى  فالهجمــات  األطفــال،  عـلـى  خاصــة  بصفــة 
الخدمــات  ــل  وتعطِّ التعليــم  عـلـى  الحصــول  مــن  تمنعهــم  الصحيــة 
الصحيــة الحيويــة. كمــا تزيــد األزمــات اإلنســانية دائمــا مــن خطــر العنــف 

الجنســاني، ممــا يهــدد النســاء والبنــات.

مــن المتوقــع أن يتواصــل تهجيــر الســكان، ويظــل المهجــرون داخليــاً 
األكثــر  هــم  تســتضيفهم  التــي  المحليــة  والمجتمعــات  والعائــدون 
ضعفــاً. وـفـي أواســط عــام 2021، كان ُيقــّدر أن 35 مليــون مــن بيــن 
مجمــوع المهجريــن قســرياً الذيــن يبلــغ عددهــم 82.4 مليونــاً )أو 42 
بالمئــة( هــم أطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة،1 ويعُبــر العديــد منهــم 

الحــدود الدوليــة غيــر مصحوبيــن بذويهــم أو منفصليــن عنهــم.

يتزايــد تفشــي األمــراض، وقــد تســببت جائحــة كوفيــد-19 بأزمــة غيــر 
والصحيــة  االجتماعيــة  الخدمــات  تقديــم  أنظمــة  وأجهــدت  مســبوقة 
التــي كانــت تــرزح أصــالً تحــت أعبــاء كبيــرة، ممــا أدى إلــى أزمــة إنســانية 
الطفــل،  وحقــوق  اإلنســان  حقــوق  ـفـي  وأزمــة  واجتماعية-اقتصــادي 
األطفــال  وضعــف  المســاواة  انعــدام  مفاقمــة  إـلـى  ذلــك  أدى  كمــا 
تعطيــل  يــؤدي  أن  المتوقــع  ومــن  العالــم.  صعيــد  عـلـى  وأســرهم 
الخدمــات األساســية، مترافقــاً مــع التبعــات العديــدة لكوفيــد-19 علــى 
حيــاة األطفــال، إـلـى زيــادة االعتــالالت والوفيــات بيــن األطفــال ـفـي عــام 
2022 ومــا يتجــاوزه. وقــد وقعــت الوطــأة األشــد للجائحــة عـلـى األســر 
المعيشــية المهمشــة والفقيــرة، ممــا جعــل مــن الصعــب لهــا أن تلبــي 

األساســية. احتياجاتهــا 

يســتمر تغّيــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة ـفـي التســبب بالمزيــد مــن 
القائمــة،  الضعــف  جوانــب  ومفاقمــة  المتطرفــة  المناخيــة  الظواهــر 

بالعنــف. المبتــالة  البلــدان  ـفـي  خصوصــاً 

اســتجابة  توفيــر  وشــركاؤها  اليونيســف  ســتواصل   ،2022 عــام  وـفـي 
إنســانية قائمــة عـلـى المبــادئ، وـفـي الوقــت المالئــم، وقابلــة للتوقــع، 

الدوليــة. وكفــؤة، وبمــا يتماشــى مــع األعــراف والمعاييــر 

الوضع 



 

 9  8

]عمل اليونيسف اإلنساني من أجل األطفال 2022

توّضح	الخريطة	التالية	بعضًا	من	األزمـــــــــــات

هايتي
يواجــه الســكان األكثــر ضعفــاً فــي البلــد التأثيــر المركـّـب لكــوارث 
واجتماعيــة- سياســية  وأزمــة  المناخيــة،  باألخطــار  مرتبطــة 
بالعصابــات،  المرتبــط  األمــن  وانعــدام  مســتمرة،  اقتصاديــة 
كوفيــد-19.  وجائحــة  الداخـلـي،  والتهجيــر  القســرية  والعــودة 
مليــون   1.2 فيهــم  بمــن  مليــون شــخص،   2.95 أن  وُيقــّدر 
طفــل و400,000 امــرأة حامــل وفتــاة مراهقــة، يحتاجــون إلــى 
رعايــة صحيــة طارئــة وأن 797,000 طفــل يحتاجــون دعمــاً 
األخيــرة  والعــودة  الزلــزال  تأثيــرات  فاقمــت  وقــد  تعليميــاً. 

للمهاجريــن إـلـى مفاقمــة مواطــن الضعــف هــذه.

فنزويال وتدفق الهجرة )األطفال المتنقلون(
إذ تعاـنـي جمهوريــة فنزويــال البوليفاريــة مــن الســنة الســابعة 
علــى التوالــي مــن االنكمــاش االقتصــادي، والــذي يتفاقــم مــن 
جــراء التضخــم الجامــح، والتوتــرات السياســية، والعقوبــات، 
وتزايــد العنــف - وكل ذلــك يشــتد مــن جــراء كوفيــد-19 فقــد 
ازداد ســوء األضــرار التــي يتحملهــا المجتمــع واألطفــال. وقــد 
أغلقــت المــدارس جزئيــاً ممــا منــع 6.9 مالييــن طالــب )3.4 
مالييــن منهــم بنــات( مــن الحصــول عـلـى التعليــم الوجاهــي 
التغذيــة  ـفـي ذلــك  بمــا  المهمــة،  أو غيــره مــن االســتحقاقات 
5.7 مالييــن  مــن  كثــر  أ ذلــك، هاجــر  إـلـى  إضافــة  المدرســية. 
شــخص للنجــاة مــن العنــف، مــع تزايــد األخطــار ـفـي مجــال 
واالنتهــاك  واالســتغالل  بالبشــر  اإلتجــار  قبيــل  مــن  الحمايــة 

الجنســيين.

أزمــة منطقــة الســاحل الوســطى )بوركينــا فاســو، 
ومالــي، والنيجر(

أدت تبعــات تغيــر المنــاخ، وانعــدام األمــن، والتهجيــر القســري، 
األساســية،  الخدمــات  عـلـى  الحصــول  إمكانيــة  ونقــص 
إـلـى  كوفيــد-19  لجائحــة  االجتماعية-االقتصاديــة  والتأثيــرات 
مالييــن   7.6 فيهــم  بمــن  شــخص،  مليــون   13.6 احتيــاج 
الوســطى.  الســاحل  ـفـي منطقــة  إنســانية  لمســاعدة  طفــل،2 
كمــا تنتقــل األزمــة إلــى 5 بلــدان ســاحلية فــي المنطقــة )توغــو، 

ديفــوار، وغانــا، وغينيــا(. وكــوت  وبنــن، 

أزمة الالجئين والمهاجرين في أوروبا
لغاية 31 آب / أغســطس 2021، كان هناك 472,000 الجئ 
ومهاجــر، مــن بينهــم 110,000 طفــل فــي ســتة بلــدان )اليونــان، 
والجبــل  والهرســك،  والبوســنة  وصربيــا،  وبلغاريــا،  وإيطاليــا، 
ـفـي أوروبــا - ومــن المرجــح أن  اللجــوء  إـلـى  األســود( يســعون 
يســتمر هــذا التوّجــه ـفـي عــام 2022. إن األطفــال المتنقليــن، 
األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم أو المنفصليــن  خصوصــاً 
مســتضعفون  طفــل،   10,000 عددهــم  يبلــغ  والذيــن  عنهــم 

بشــدة ويحتاجــون إـلـى رعايــة وحمايــة عاجليــن.

جنوب مدغشقر )الجفاف(
يعاـنـي البلــد مــن أول مجاعــة ناشــئة بصفــة مباشــرة عــن تغيــر 
المنــاخ. فقــد تســبب نقــص المطــر والجفــاف المســتمر منــذ مدة 
طويلــة فــي جنــوب الجزيــرة فــي معانــاة زهــاء 1.5 مليــون شــخص 
مــن انعــدام األمــن الغذاـئـي. وُيقــّدر أن 500,000 طفــل دون 
ســن الخامســة ســيعانون مــن ســوء التغذيــة الحــاد، بينمــا 

ســيعاني 110,000 طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم.

نيجيريا
هنــاك مــا يقــارب 12.8 مليــون شــخص متأثريــن بالنــزاع، بمــن 
ـفـي شــمال شــرق  8 مالييــن طفــل و4.8 مالييــن بالــغ  فيهــم 
وشــمال غــرب نيجيريــا. وثمــة 2.3 مليــون شــخص مــن هــؤالء 
مهجــرون داخليــاً، بينمــا يعيــش مليــون شــخص فــي مناطــق ال 
يمكــن الوصــول إليهــا. وهنــاك مســتويات مثيــرة للقلــق مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي وســوء التغذيــة مــن جــراء النــزاع الطويــل 
األمــد فــي الشــمال الشــرقي، ووضــع يــزداد تدهــوراً مــن الهجمــات 
الغرـبـي،  الشــمال  ـفـي  المســلحة  الجماعــات  ضــد  المضــادة 
الحمــى  قبيــل  مــن  األوبئــة  انتشــار  جــراء  مــن  ذلــك  ويتفاقــم 
الوضــع  ســوء  مــن  يزيــد  ممــا  والمالريــا،  والكوليــرا،  الصفــراء، 

الفظيــع أصــالً.

في أزمة
الرئيسية	التي	تؤثر	على	األطفال	وأسرهم.
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 األوضاع اإلنسانية الممتدة في شرق أفريقيا
)الصومال وجنوب السودان(

يســتمر الصــراع فـــي الصومــال بتمزيــق حيــاة األطفــال ويزيــد 
مــن تعرضهــم لالنتهــاكات. حيــث ســيحتاج فـــي المجمــل  7.7 
مليــون شــخص ، مــن بينهــم 5 مالييــن طفــل، إلـــى المســاعدة 
اإلنســانية فـــي عــام 2022. تتســبب ســنوات الصــراع المطــول 
فـــي جنــوب الســودان، إلـــى جانــب نقــاط الضعــف المزمنــة 
يحتــاج  فادحــة.  خســائر  فـــي  األساســية  الخدمــات  وضعــف 
كثــر مــن 8.3 مليــون شــخص، مــن بينهــم 4.5 مليــون طفــل،  أ
إلــى مســاعدات إنســانية لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية خــالل 

العــام 2022.
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الكاميرون
االحتياجــات اإلنســانية فــي الكاميــرون مدفوعــة بالنــزاع المســلح، 
الالجئيــن  وتدفــق  المحليــة،  المجتمعــات  ضمــن  والعنــف 
وتفشــي  الموســمية،  والفيضانــات  المجــاورة،  البلــدان  مــن 
األمــراض بمــا فيهــا الكوليــرا والحصبــة - وجميعهــا تتفاقــم مــن 
المحتاجــون  ويتضمــن  المســتمرة.  كوفيــد-19  جائحــة  جــراء 
لمســاعدة إنســانية عاجلــة 4.4 مالييــن شــخص، بمــن فيهــم 
2.3 مالييــن طفــل، و1.1 مليــون امــرأة و660,000 شــخص 

اإلعاقــات. مــن ذوي 

السودان
المحيطــة  اإلقليميــة  االضطرابــات  تتســبب  أن  المرجــح  مــن 
األزمــة  يتجــاوز  فيمــا  الالجئيــن  أزمــة  تصعيــد  ـفـي  بالســودان 
يســتضيفهم  الذيــن  الحالييــن  الالجئيــن  وجــود  عــن  الناشــئة 
 55,785 ينحــدر  الجــي  مليــون   1.1 عددهــم  ويبلــغ  البلــد 
أمــا  الســودان.  جنــوب  مــن  و784,860  إثيوبيــا،  مــن  منهــم 
فــي داخــل الســودان، فثمــة 3 مالييــن مهجــر داخليــاً ينتظــرون 
نهايــة النزاعــات الحاليــة والســابقة وتنفيــذ حلــول ـفـي مجــاالت 
نقطــة  الســودان  ويظــل  اإلنســاني.  والوضــع  والتنميــة  الســالم 
تقاطــع للهجــرة غيــر النظاميــة ويتعيــن علــى البلــد التعامــل مــع 

جديــدة. وأخــرى  قديمــة  داخليــة  تعقيــدات 

جمهورية أفريقيا الوسطى
تســبب العنــف المرتبــط باالنتخابــات والــذي اندلــع ـفـي كانــون 
المدنييــن،  عـلـى  مدمــرة  بتأثيــرات   2020 ديســمبر   / األول 
خصوصــاً األطفــال، وأجبــر مئــات اآلالف مــن النــاس علــى الفــرار. 
وبلــغ عــدد المهجريــن 722,000 شــخص ـفـي نهايــة أيلــول / 
ســبتمبر 2021، وهــو مســتوى لــم نشــهده منــذ ذروة األزمــة 
2013. وإذا أضفنــا الالجئيــن مــن جمهوريــة أفريقيــا  ـفـي عــام 
مــن كل أربعــة  واحــداً  إـلـى خــارج بلدهــم، نجــد أن  الوســطى 
مــن مواطنــي البلــد بــات مهجــراً مــن جــراء النــزاع. وقــد أدى 
تصاعــد العنــف، إضافــة إـلـى التأثيــرات الصحيــة واالجتماعيــة-

االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد-19 إـلـى زيــادة عــدد النــاس الذيــن 
 2022 عــام  ـفـي  إنســانية  إـلـى مســاعدة  يحتاجــوا  أن  ُيتوقــع 
مــن  بالمئــة   63( شــخص  مالييــن   3.1 بـــ  عددهــم  وُيقــدر   -

الســكان(، بمــن فيهــم 1.4 مليــون طفــل.

موزامبيق
إن الوضــع اإلنســاني فــي موزامبيــق هــو وضــع حــرج، خصوصــاً فــي 
منطقــة كابــو ديلغــادو، حيــث ُهّجــر زهــاء 856,000 شــخص، 
مســاعدة  إـلـى  ويحتاجــون  طفــالً   414,272 فيهــم  بمــن 
إنســانية.  وثمــة 363,000 شــخص فــي هــذا اإلقليــم مهــددون 
كثــر حســب  بانعــدام األمــن الغذائــي )أزمــة مــن مســتوى 3 أو أ
مبــادرة التصنيــف المتكامــل لمراحــل األمــن الغذائــي(، وتســتمر 
الســكان  لــدى  الضعــف  نقــاط  بتعميــق  كوفيــد-19  جائحــة 
المتأثريــن، خصوصــاً ـفـي مجــاالت الصحــة والتعليــم والتغذيــة.

أفغانستان
أدت التطــورات السياســية األخيــرة إـلـى تدهــور الوضــع اإلنســاني 
ـفـي أفغانســتان تدهــوراً كبيــراً. فقــد أّجــج الوضــع المتقلــب نقــاط 
الضعــف الكامنــة فــي البلــد، حيــث يحتــاج 24.4 مليــون شــخص، 
وتظــل  إنســانية.  لمســاعدة  طفــل  مليــون   12.6 فيهــم  بمــن 
األخطــار ـفـي مجــال حمايــة الطفــل عاليــة مــع انعــدام مســتمر ـفـي 
األمــن وهجمــات ضــد المدنييــن، وتلجــأ األســر إـلـى زواج األطفــال 
وعمالــة األطفــال للتعامــل مــع التدهــور االجتماعي-االقتصــادي. 
إـلـى  الدراســة  ســن  ـفـي  طفــل  مالييــن   10 مــن  كثــر  أ ويحتــاج 
مســاعدة تعليميــة، إضافــة إـلـى أن ثمــة 4.2 مالييــن طفــل غيــر 
ملتحقيــن بالمــدارس أصــالً. وضمــن هــذا الســياق، حيــث يشــرب 
8 مــن كل 10 مواطنيــن أفغــان ميــاه غيــر مأمونــة، يــؤدي الجفــاف 
الشــديد إلــى زيــادة تقييــد إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه المأمونــة. 
ويســتمر تفشــي األمــراض مــن قبيــل الحصبــة، وحمــى الضنــك، 
ـفـي  التأثيــر عـلـى األطفــال وتتســبب  ـفـي  الحــاد  الماـئـي  واإلســهال 
أعبــاء كبيــرة علــى الخدمــات الصحيــة التــي تــرزح تحــت أعبــاء كبيرة 
انعــدام األمــن  23 مليــون شــخص مــن  أصــالً. وســيعاني زهــاء 
الغذائــي الحــاد خــالل الفتــرة مــن تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2021 
وحتــى آذار / مــارس 2022 كمــا يواجــه 1.1 مليــون طفــل خطــر 

الوفــاة بســبب ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم ـفـي عــام 2021.

األوســط  الشــرق  ـفـي  زمنيــاً  الممتــدة  النزاعــات 
والالجئــون  الســورية،  العربيــة  )الجمهوريــة 

واليمــن( المنطقــة،  شــبه  ـفـي  الســوريون 
تظــل منطقــة الشــرق األوســط مركــز اثنتيــن مــن الحــاالت الطارئــة 
األكثــر شــدة والممتــدة زمنيــاً. ويتحمــل األطفــال الوطــأة األشــد 
للنــزاع المســتمر منــذ 11 عامــاً فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
حيــث ازداد عــدد األطفــال المحتاجيــن لمســاعدة إنســانية بنســبة 
األطفــال  عــدد  وبلــغ  و2021،   2020 عامــي  بيــن  بالمئــة   27
المتأثريــن حاليــاً 6.1 مالييــن طفــل. وتســتمر معانــاة اليمــن مــن 
أســوأ أزمــة إنســانية ـفـي العالــم. فالنــزاع الممتــد زمنيــاً، واالنهيــار 
والخدمــات  األنظمــة  وانهيــار  النطــاق،  الواســع  االقتصــادي 
الوطنيــة، تركــت 70 بالمئــة مــن مجمــوع الســكان، بمــا فــي ذلــك 

11.3 مليــون طفــل، بحاجــة إـلـى مســاعدة إنســانية.

ميانمار
تمــر ميانمــار بأزمــة سياســية وإنســانية غيــر مســبوقة. فبســبب 
لحقــوق  الشــديدة  واالنتهــاكات  المتصاعديــن  والعنــف  النــزاع 
بالكــوارث  للتأثــر  والقابليــة  كوفيــد-19،  وجائحــة  اإلنســان، 
المرتبطــة بالمنــاخ، وتزايــد الفقــر وانهيــار الخدمــات العامــة، بــات 
مــا ُيقــّدر بـــ 14.4 مليــون شــخص، بمــن فيهــم 5 مالييــن طفــل، 
بحاجــة إـلـى مســاعدة إنســانية. وهــذه األخطــار المترابطــة تهــدد 

بقــاء األطفــال ونماءهــم وعافيتهــم ـفـي جميــع أنحــاء البلــد.

أزمة شمال إثيوبيا
إثيوبيــا،  شــمال  ـفـي  العســكرية  المصادمــات  انــدالع  منــذ 
يتواصــل القتــال الواســع النطــاق ويتواصــل ازديــاد االحتياجــات 
اإلنســانية. ويظــل تصاعــد العنــف ـفـي عــدة مناطــق ـفـي البلــد، 
المحــركات  مــن  األمــراض،  وتفشــي  المناخيــة،  والصدمــات 
الرئيســية للتهجيــر وانعــدام األمــن الغذائــي واألخطــار فــي مجــال 
كثــر مــن 29.4 مليــون شــخص،  الحمايــة فــي هــذا البلــد. وثمــة أ
مــن  15.6 مليــون طفــل و4.4 مالييــن شــخص  بمــن فيهــم 

إنســانية عاجلــة. إـلـى مســاعدة  اإلعاقــات، بحاجــة  ذوي 

جمهورية الكونغو الديمقراطية
يســتمر البلــد ـفـي المعانــاة مــن بعــض أســوأ األزمــات اإلنســانية 
المتواصــل،  فالعنــف  والشــديدة.  زمنيــاً  والممتــدة  المعقــدة 
والتوتــرات المجتمعيــة، وســوء التغذيــة الحــاد، وحــاالت التفشــي 
األطفــال  حيــاة  عـلـى  التأثيــر  ـفـي  تســتمر  لألمــراض،  الكبيــرة 
كثــر مــن 5.5 مالييــن شــخص مهجــر داخليــاً،  وعافيتهــم. وثمــة أ
بمــا ـفـي ذلــك 3.2 مالييــن طفــل و1.2 مليــون امــرأة. ومــن بيــن 
2.6 مليــون شــخص مــن المهجريــن الجــدد خــالل  هــؤالء، ثمــة 
الفتــرة مــا بيــن آب / أغســطس 2020 حتــى آب / أغســطس 
2021، ويمثلون زيادة بنســبة 28 بالمئة عن عام 2020. ويظل 
النســاء واألطفــال  تواجــه  إذ  رئيســياً،  الجنســاني شــاغالً  العنــف 
ســوى  تتوفــر  وال  الجنســيين،  واالنتهــاك  االســتغالل  خطــر 
مســارات قليلــة لإلبــالغ عــن ذلــك وللحصــول علــى مســاعدة. كمــا 
أن زهــاء نصــف المناطــق الصحيــة )47 بالمئــة( ُتعتبــر بأنهــا تعانــي 
مــن طــوارئ فــي مجــال التغذيــة، ويعانــي مــا مجموعــه 2.4 مليــون 
طفل دون ســن الخامســة من ســوء التغذية الحاد و700,000 

طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم.
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النتائج	التي	تحققت	في	عام	2021	في	مقابل	األهداف	اإلنسانية.
تتوفر	معلومات	إضافية	حول	النتائج	في	عام	2021،	بما	في	ذلك	مؤشرات	لبلدان	محددة،	في	النداءات	المتعلقة	بالبلدان	المعنية،

www.unicef.org/appeals	اإللكتروني	الموقع	على	وذلك

التي تحققت في عام 2021

الصحة

التعليم حماية	الطفل

22.4 مليون

110.7 مليون 5 مليون 

تلّقى 22.4 مليون طفل وامرأة 
خدمات الرعاية الصحية األساسية في 

مرافق تدعمها اليونيسف 

تمكّن 110.7 مليون طفل من 
الحصول على تعليم رسمي وغير 

رسمي، بما في ذلك التعليم في مرحلة 
الطفولة المبكرة 

تمكّن 5 ماليين طفل ومقدم رعاية 
من الحصول على خدمات الصحة 

العقلية والدعم النفسي-االجتماعي 

التغذية
2.4 مليون

أُدخل 2.4 مليون طفل يعانون من 
سوء التغذية الحاد الوخيم إلى مرافق 

صحية لتلقي العالج 

المياه	والصرف	الصحي
والنظافة	الصحية

االتصال	من	أجل	
التنمية

العنف	الجنساني
في	حاالت	الطوارئ

 التحويالت	النقدية
اإلنسانية

الحماية	من	االستغالل	
واالنتهاك	الجنسيين

34 مليون

812.2 مليون

8.6 ماليين

3.2 ماليين

تمكّن 34 مليون شخص من 
الحصول على كمية كافية من المياه 
المأمونة للشرب والطبخ والنظافة 

الصحية الشخصية 

تم الوصول إلى 812.2 مليون شخص 
برسائل حول الوصول إلى الخدمات 

استفاد 8.6 ماليين امرأة وبنت وولد 
من تدخالت للحد من خطر العنف 
الجنساني ومنعه واالستجابة إليه 

تم الوصول إلى 14.9 مليون أسرة 
معيشية بتحويالت نقدية إنسانية على 

امتداد القطاعات 

تمكّن 3.2 ماليين شخص من 
الوصول إلى قنوات آمنة لإلبالغ عن 

االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

%63 %42

%109

14.9 مليون

%104 %26

%22

%81%39
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لقد كان عام 2021 عاماً صعباً جداً على األطفال.
وصلــت االحتياجــات الطارئــة إلــى مســتويات قياســية جديــدة، ممــا جعــل 
المتطلبــات اإلنســانية فــي عــام 2021 هــي األكبــر فــي تاريــخ اليونيســف. 
وقــد تــم تعديــل البرمجــة اإلنســانية إلدمــاج االســتجابة إلــى كوفيــد-19 فــي 
النــداءات للبلــدان المنفــردة والنــداءات اإلقليميــة لتعكــس االحتياجــات 
الناشــئة عــن الجائحــة. عــالوة علــى ذلــك، تأثــر األطفــال بتصاعــد النزاعات 
واألزمــات االجتماعية-السياســية، وكذلــك بازديــاد االحتياجــات الطارئــة 

الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ.

وعندمــا صــدر النــداء اإلنســاني مــن أجــل األطفــال لعــام 2021، فقــد طلب 
توفيــر 6.4 بالييــن دوالر لمســاعدة 190.8 مليــون طفــل محتــاج فــي 149 
بلــداً وإقليمــاً.4 وبحلــول تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2021، ارتفــع مجمــوع 
قيمــة المتطلبــات اإلنســانية إلــى 7.16 بالييــن دوالر، وهــذا بســبب نشــوء 
أزمــات جديــدة وتفاقــم الحــاالت الطارئــة الممتــدة زمنيــاً فــي أماكــن مــن 
قبيــل أفغانســتان، وإثيوبيــا، وهايتــي، والهنــد، ومدغشــقر، وموزامبيــق، 
والنيجــر، إضافــة إلــى الحاجــة إلــى تعجيــل إمكانيــة الوصــول المتســاوية 
إـلـى اختبــارات الكشــف عــن كوفيــد-19 ومعالجتــه وتوفيــر اللقاحــات 

المضــادة لــه )مبــادرة تســريع إتاحــة أدوات مكافحــة كوفيــد-19 / مرفــق 
كوفاكــس(.5

 2.2 النــداء  بلــغ تمويــل   ،2021 الثاـنـي / نوفمبــر  11 تشــرين  ولغايــة 
بليــون دوالر، ممــا يمثــل زيــادة بمقــدار 30 بالمئــة عــن القيمــة المطلقــة 
للتمويــل الــذي تلقينــاه خــالل الفتــرة نفســها مــن الســنة الســابقة )1.69 
 1.34 توافــر  2020(. ومــع  نوفمبــر  الثاـنـي /  ـفـي تشــرين  بليــون دوالر 
بالمئــة   49 التمويــل  بلغــت نســبة  الســابقة،  الســنة  بليــون دوالر مــن 
لنــداء عــام 2021. مــع ذلــك، انخفضــت االلتزامــات الكليــة لالحتياجــات 
يعكــس  ممــا   ،2019 عــام  مــع  بالمقارنــة  بكوفيــد-19  المرتبطــة  غيــر 
تحــوالً فــي أولويــات شــركاء المــوارد، وفــي المضاميــن االقتصاديــة األوســع 

لالســتجابة إـلـى كوفيــد-19.

أن  إال  التمويــل،  معظــم  العــام  القطــاع  مــن  الشــركاء  وّفــر  وبينمــا 
مــن  بأكثــر  ازدادت  الخــاص  القطــاع  مــن  التبرعــات  مســتويات جمــع 
الضعفيــن ـفـي عــام 2021 مقارنــة بعــام 2020، وبلــغ مجموعهــا 443 
مليــون دوالر - 20 بالمئــة مــن التمويــل اإلجماـلـي الملتــزم بــه.6 ويعــود 
جــزء مــن الفضــل فــي هــذا المنحــى المتزايــد للتمويــل للمســاعدة التــي 
قدمها المانحون من القطاع الخاص لنداء مبادرة تســريع إتاحة أدوات 
مكافحــة كوفيــد 19 / مرفــق كوفاكــس، والــذي عمــل كمحّفــز للمانحيــن 
الجــدد لدعــم أنشــطة اليونيســف مــن أجــل األطفــال فــي أوضــاع الطــوارئ 
كبــر زيــادة فــي التمويــل فــي عــام 2021  فــي جميــع أنحــاء العالــم. وأتــت أ
وألمانيــا،  المتحــدة،  الواليــات  ـفـي  الخــاص  القطــاع  مــن  المانحيــن  مــن 
والمملكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات العربيــة المتحــدة، والمملكــة 

المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، والهنــد.

تلقتــه  الــذي  التمويــل  10 مانحيــن غالبيــة  كبــر  أ قــّدم  وبصفــة عامــة، 
المنظمــة فــي عــام 2021 - 77 بالمئــة. وهــؤالء المانحــون هــم الواليــات 
المتحــدة، والمفوضيــة األوروبيــة، والحكومــة اليابانية، وصندوق الواليات 
والتحصيــن،  للقاحــات  العالمــي  والتحالــف  لليونيســف،  المتحــدة 
والصنــدوق المركــزي لمواجهــة الطــوارئ، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا 
العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، والحكومــة الكنديــة، والحكومــة الســويدية، 
أصبحــت   ،2021 عــام  وـفـي  لليونيســف.  الوطنيــة  األلمانيــة  واللجنــة 
لمواجهــة  المركــزي  الصنــدوق  مــن  للتمويــل  متلــٍق  كبــر  أ اليونيســف 
الطــوارئ، حيــث بلــغ مجمــوع التمويــل مــن الصنــدوق 131 مليــون دوالر 

لالســتجابة إـلـى 29 وضعــاً طارئــاَ.

القطاع الخاص

القطاع العام
2019

1,443,706,691 دوالر

 119,195,976 دوالر

1,517,802,092 دوالر

196,976,105 دوالر

1,735,540,684 دوالر

421,075,240 دوالر

20202021

شــركاء  عــدة  مــن  المســاهمات  ـفـي  كبيــرة  زيــادة  اليونيســف  شــهدت 
مقارنــة مــع الســنوات الســابقة، بمــا فــي ذلــك مــن المفوضيــة األوروبيــة، 
لليونيســف،  المتحــدة  الواليــات  وصنــدوق  اليابانيــة،  والحكومــة 
ذلــك،  إـلـى  إضافــة  وأســتراليا.  كوريــا،  وجمهوريــة  الكنديــة،  والحكومــة 
وّفــر التحالــف العالمــي للقاحــات والتحصيــن 140 مليــون دوالر لدعــم 
كوفيــد-19  مكافحــة  أدوات  إتاحــة  تســريع  بمبــادرة  الخــاص  النــداء7 
ـفـي عــام 2021. كمــا نهــض الشــركاء للعمــل مــن خــالل تقديــم دعــم 
عندمــا تدهــورت األوضــاع، مــن قبيــل تصاعــد النــزاع فــي شــمال إثيوبيــا، 

أفغانســتان. ـفـي  ـفـي هايتــي، واألزمــة  للزلــزال  المدمــرة  والتبعــات 

الذين قدموا أكبر دعم متعدد السنوات*الذين قدموا أكبر دعم في عام 2021 10
الشركاء الـ

5

7.16 باليين دوالر
النداء

ُملتَزم به
2.2	بليون	دوالر

%31

مواضيعي
دوالر 272 مليون

%12

التمويل المواضيعي 
اإلنساني العالمي

36	مليون	دوالر
%1.6

التمويل الخاص / العام 
للفترة 2021-2019

)نهاية تشرين األول
/ أكتوبر 2021(

الواليات المتحدة

المفوضية األوروبية

اليابان

صندوق الواليات المتحدة لليونيسف*

الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

التحالف العالمي للقاحات والتحصين

المملكة المتحدة

كندا

السويد

اللجنة األلمانية لليونيسف

التحالف العالمي للقاحات والتحصين

اليابان

المفوضية األوروبية / المديرية العامة 
للمعونة اإلنسانية والحماية المدنية-

االتحاد األوروبي

أستراليا

الدانمرك

الجهة المانحةالجهة المانحة المبلغ
)بماليين الدوالرات(

المبلغ
)بماليين الدوالرات(

480

273

250

139

131

140

87

85

44

38

54

35

17

16

9

الشركاء الـ

كثر بناء على  * التمويل المتعدد السنوات هو التمويل الذي ُيقّدم لسنتين أو أ

اتفاقيات موقعة في عام 2021.

في عام 2021

التمويل

3
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]عمل اليونيسف اإلنساني من أجل األطفال 2022

26.26	ماليين	دوالر
اللجنة األلمانية

لليونيسف

19.93	مليون	دوالر
هولندا

11.26	مليون	دوالر
اللجنة الكندية 

لليونيسف*

7.71	مليون	دوالر
اللجنة الفرنسية 

لليونيسف*

6.21 مليون	دوالر
اللجنة السويدية 

لليونيسف*

* يشير إلى اللجنة الوطنية لليونيسف

109.39	ماليين	دوالر
لجنة الواليات المتحدة 

لليونيسف*

التمويل الُملتَزم به بحسب المناطق
تشير	النسبة	المئوية	إلى	األموال	الملتزم	بها	لكل	منطقة	من	
مجموع	التمويل	الملتزم	به	لنداءات	العمل	اإلنساني	للعام	2021

552 مليون دوالر %31
الشرق	األوسط
وشمال	أفريقيا
560.2	مليون	دوالر

في	عام	2020 

257 مليون دوالر %14
غرب	ووسط	أفريقيا

269.5 مليون	دوالر
في	عام	2020 

291 مليون دوالر %15.8
شرق	أفريقيا	والجنوب	

األفريقي
292	مليون	دوالر

في	عام	2020 

133 مليون دوالر %7.2
شرق	آسيا	والمحيط	

الهادئ
81.4 مليون	دوالر

142 مليون دوالر 7.7%في	عام	2020 
أمريكا	الالتينية	والبحر	

الكاريبي
74 مليون	دوالر
في	عام	2020 

190 مليون دوالر %10.3
أوروبا	وآسيا	الوسطى

85.1	مليون	دوالر
في	عام	2020 

272 مليون دوالر %14.8
جنوب	آسيا

133.7	مليون	دوالر
في	عام	2020 

الشركاء الـ 10 الذين قدموا أكبر دعم للتمويل المواضيعي

22.81 مليون	دوالر
الدانمرك

18.67 مليون	دوالر
لجنة المملكة المتحدة 

لليونيسف*

8.27 مليون	
دوالر

جمع األموال من 
القطاع الخاص 

في الصين*

7.05 مليون	دوالر
اللجنة الدانمركية 

لليونيسف*

الشركاء الـ 10 الذين قدموا أكبر دعم للتمويل المواضيعي العالمي

19.93	ماليين	دوالر
هولندا

8.09 مليون	دوالر
جمع األموال من القطاع 

الخاص في الصين*

3.08 مليون	دوالر
اللجنة

السويدية 
لليونيسف*

770 ألف	دوالر
اللجنة

الفنلندية 
لليونيسف

630 ألف	دوالر
لجنة المملكة 

المتحدة 
لليونيسف*

350 ألف	دوالر
اللجنة

األلمانية 
لليونيسف*

160 ألف	دوالر
اللجنة

الكندية 
لليونيسف*

460 ألف	دوالر
اللجنة

الدانمركية 
لليونيسف*

660 ألف	دوالر
الدانمرك

1.00 مليون	دوالر
جمهورية

كوريا

ورغــم هــذه المســتويات القياســية مــن التمويــل، تتواصــل التحديــات 
ال  األطفــال  مالييــن  أن  يعنــي  ممــا  المتزايــدة،  االحتياجــات  تلبيــة  ـفـي 
ضمــن  ومــن  وحمايــة.  مســاعدة  مــن  يحتاجونــه  مــا  عـلـى  يحصلــون 
طارئــة.  نــداءات   10 لـــ  منــه  بالمئــة   65 ــص  ُخصِّ المســتلم،  التمويــل 
مــن  الحصــة  أن  إال  تقريبــاً،  تغييــر  دون  الرئيســيون  المتلقــون  ويظــل 
التمويــل اإلجماـلـي انخفضــت لبعــض األوضــاع الطارئــة الرئيســية، مــن 
قبيــل األوضــاع ـفـي الجمهوريــة العربيــة الســورية، وجمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، والعــراق، وجنــوب الســودان. ومــن ناحيــة أخــرى، بلغــت 
المخصصــات لألوضــاع الطارئــة التســعة المنقوصــة التمويــل مجتمعــًة 
- بمــا ـفـي ذلــك باكســتان، وطاجيكســتان، وليبيــا - 2 بالمئــة فقــط مــن 
التمويــل يمنــع  ـفـي  2021. وثمــة عجــز كبيــر  لعــام  التمويــل اإلجماـلـي 
اليونســف وشــركاءها مــن تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية لألطفــال، ممــا 

يتــرك العديــد منهــم دون الدعــم الحاســم الــذي يحتاجونــه.

وتقــر  لألزمــات،  لالســتجابة  أساســي  أمــر  هــو  الجيــد  التمويــل  إن 
المرنــة  المواضيعيــة  المســاهمات  ـفـي  العامــة  بالزيــادة  اليونيســف 
 .2021 عــام  ـفـي  توفــرت  التــي  الســنوات  المتعــددة  والمســاهمات 
وبلغــت قيمــة الصناديــق المواضيعيــة اإلنســانية )الُقطريــة، واإلقليميــة، 
والعالميــة( 272 مليــون دوالر، أو 12 بالمئــة مــن مجمــوع االلتزامــات، 
وهــو مقــدار يزيــد بضعفيــن عمــا بلغــه منــذ عــام 2020. ويعــود الفضــل 
األكبــر فــي هــذه الزيــادة إلــى المانحيــن مــن القطــاع الخــاص )82 بالمئــة( 
والتزامهــم بدعــم النــداء الخــاص بمبــادرة تســريع إتاحــة أدوات مكافحــة 
كوفيــد-19 / مرفــق كوفاكــس )126.6 مليــون دوالر ُمســتلمة(. ويــدل 
التمويــل المواضيعــي ـفـي عــام 2021 عـلـى توجــه إيجاـبـي نحــو توفيــر 
الحالييــن والجــدد. مــع ذلــك، يتعيــن  كبــر مــن قبــل شــركائنا  أ مرونــة 
أن تســتمر الزيــادة التــي ظهــرت ـفـي المرونــة ـفـي التمويــل المخصــص 
إتاحــة أدوات مكافحــة  2020 ولمبــادرة تســريع  ـفـي عــام  لكوفيــد-19 
مرونــة  تتوفــر  وأن   ،2020 عــام  ـفـي  كوفاكــس  مرفــق   / كوفيــد-19 
مشــابهة فــي التمويــل المخصــص لالســتجابة ألوضــاع طارئــة أخــرى فــي 

المقبلــة. الســنوات 

اإلنســاني  المواضيعــي  التمويــل  بجمــع  المعنيــة  الجهــود  تمكّنــت 
العالمــي - وهــو مصــدر التمويــل األكثــر مرونــة لليونيســف بعــد المــوارد 
العاديــة - مــن جمــع 36 مليــون دوالر، بزيــادة قدرهــا 29 بالمئــة عــن عــام 
2020. 8 وظلــت هولنــدا هــي الشــريك الرئيســي ـفـي تقديــم التمويــل 

المواضيعــي اإلنســاني العالمــي، يتبعهــا شــركاء مــن القطــاع الخــاص 
كوريــا  جمهوريــة  إـلـى  باإلضافــة  التمويــل،  لهــذا  الدعــم  زادوا  الذيــن 

.2021 ـفـي عــام  والدانمــرك، 

أمــا بخصــوص التمويــل المتعــدد الســنوات والحاســم األهميــة، ازدادت 
المســاهمات لالســتجابة اإلنســانية بمقــدار 11 بالمئــة عــن عــام 2020، 
مســاهمات  شــكل  عـلـى  دوالر  مليــون   338 المنظمــة  تلقــت  حيــث 
متعــددة الســنوات )وانخفضــت بنســبة 13 بالمئــة بالمقارنــة مــع عــام 

.)2019

اإلنســانية،  االســتجابة  ـفـي  حاســماً  دوراً  أيضــاً  العاديــة  المــوارد  تــؤدي 
كثــر مــن 412 مليــون دوالر فــي برامــج إنســانية ولتقديــم  حيــث اســُتخدم أ
الدعــم المنقــذ لــألرواح. إضافــة إلــى ذلــك، تســاهم المــوارد العاديــة، مــن 
خــالل المخصصــات التــي تتوفــر مــن خــالل آليــة القــروض مــن صنــدوق 
برامــج الطــوارئ، فــي دعــم أوضــاع الطــوارئ الشــديدة مــن خــالل تســريع 
توفيــر المــوارد للبلــدان المتأثــرة وخــالل 48 ســاعة مــن وقــوع أزمــة. وفــي 
ــص مبلــغ 44 مليــون دوالر ألكثــر مــن 26 بلــداً لضمــان  عــام 2021، ُخصِّ

االســتجابة فــي الوقــت المالئــم.

ولغايــة اآلن، حّولــت اليونيســف تمويــالً ملتزمــاً بــه لالســتجابة اإلنســانية 
بالمئــة   30 زهــاء  ــص  ُخصِّ وقــد  تنفيــذ.  شــركاء   3,603 لـــ  العالميــة 
األمــوال التــي أنفقــت لتمويــل البرامــج الطارئــة، لجهــات فاعلــة محليــة 
كة مــع اليونيســف لإليفــاء بالتزامــات ’الصفقــة الكبــرى  ووطنية9بالشــرا

بشــأن تمويــل األنشــطة اإلنســانية‘ عـلـى الصعيــد المحـلـي.

وتظــل محدوديــة التمويــل النوعــي شــاغالً كبيــراً لالســتجابات اإلنســانية 
ـفـي الميــدان. وســتواصل اليونيســف تحــّري فــرص العمــل الجماعــي 
والدعــوة، إضافــة إـلـى مقاربــات لزيــادة جــودة التمويــل - بمــا ـفـي ذلــك 
تحقيــق المرونــة لشــركاء التنفيــذ. وتســعى اليونيســف إلــى توجيــه نــداء 
كات االســتراتيجية، بمــا ـفـي ذلــك  إـلـى شــركاء المــوارد لمواصلــة الشــرا
كثــر مرونــة، وـفـي الوقــت المالئــم، وأطــول أجــالً، لتلبيــة  توفيــر تمويــل أ

احتياجــات األطفــال األشــد ضعفــاً وأســرهم.
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• الميزة المقارنة لليونيسف
كبــر مشــترٍ للقاحــات ـفـي العالــم، وبالتاـلـي فإنهــا تتمتــع بخبــرات فريــدة وطويلــة  إن اليونيســف هــذ أ
كثــر مــن 2 بليــون جرعــة  األمــد ـفـي عمليــات الشــراء والشــؤون اللوجســتية. وتشــتري اليونيســف أ
لقاحــات ســنوياً لعمليــات التحصيــن الروتينــي ولالســتجابة إـلـى تفشــي األمــراض نيابــة عــن حواـلـي 
100 بلــد. إضافــة إلــى ذلــك، يســتفيد عمــل اليونيســف فــي دعــم مبــادرة تســريع إتاحــة أدوات مكافحــة 
كوفيــد-19 مــن الميــزة المقارنــة الممتــدة عقــوداً مــن الزمــن وخبراتهــا ـفـي العمــل مــع المجتمعــات 
لهــا  يتيــح  الشــركاء، ممــا  مــن  اللقاحــات، وغيرهــم  والشــركات، ومصنعــي  المحليــة، والحكومــات، 

تشــكيل األســواق وتقديــم الســلع األساســية، وـفـي الوقــت نفســه تعزيــز األنظمــة والبرامــج.

• خبرات اليونيسف
مــن خــالل مرفــق كوفاكــس - الــذي يقــوده التحالــف العالمــي للقاحــات والتحصيــن، ومنظمــة الصحــة 
العالميــة17، والتحالــف مــن أجــل ابتــكارات التأهــب لألوبئــة12 - تعمــل اليونيســف مــع المصّنعيــن 
واللوجســتيات،  الشــحن،  إدارة شــؤون  إـلـى  إضافــة  لقاحــات كوفيــد-19،  لشــراء جرعــات  والشــركاء 
والتخزيــن. وبالتعــاون مــع الصنــدوق المتجــدد لمبــادرة الصحــة للبلــدان األمريكيــة13، تقــود اليونيســف 
عمليــات الشــراء والتقديــم لـــ 92 بلــداً مــن البلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان المتوســطة الدخــل، 
كمــا تدعــم الشــراء ألكثــر مــن 97 بلــداً مــن البلــدان المتوســطة الدخــل مــن الشــريحة العليــا والبلــدان 
المرتفعــة الدخــل. وتعمــل اليونيســف أيضــاً علــى شــراء ونقــل إمــدادات التحصيــن مــن قبيــل المحاقن، 
والعلــب اآلمنــة للتخلــص مــن أدوات الحقــن، ومعــدات سلســلة التبريــد، مــن قبيــل ثالجــات اللقاحــات.

إنجازات رئيسية13  تأسســت مبــادرة تســريع إتاحــة أدوات مكافحــة كوفيــد-19 ـفـي نيســان / أبريــل 2020 لتســريع تطويــر 
اختبــارات الكشــف عــن كوفيــد-19 ومعالجتــه وتوفيــر اللقاحــات المضــادة لــه، وإنتاجهــا وإتاحــة الوصــول 
المتســاوية إليهــا لالســتجابة إـلـى جائحــة كوفيــد-19. وتقــود اليونيســف عمليــة شــراء وتوفيــر لقاحــات 
كوفيــد-19 مــن بدايتهــا إـلـى نهايتهــا نيابــة عــن مرفــق كوفاكــس. ويمتــد عمــل اليونيســف مــن الشــراء، 
إـلـى الشــحن الدوـلـي، والشــؤون اللوجســتية، إـلـى دعــم اســتعداد البلــدان، وتقديــم اإلمــدادات. وبالمثــل، 
تــؤدي اليونيســف دوراً رئيســياً فــي شــراء اختبــارات الكشــف عــن كوفيــد-19، ومعالجتــه، ومعــدات الوقايــة 
الشــخصية الالزمــة للمحافظــة علــى ســالمة العامليــن فــي الخــط األمامــي، وتوصيــل هــذه األدوات وتقديمهــا.

وقــد ظلــت اليونيســف تعمــل عـلـى تنظيــم النقــل الدوـلـي للقاحــات كوفيــد-19 نيابــة عــن مرفــق 
كوفاكــس منــذ شــباط / فبرايــر 2021. وكان الهــدف الرســمي لمرفــق كوفاكــس فــي عــام 2021 هــو 
مســاعدة البلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان المتوســطة الدخــل عـلـى تحقيــق تغطيــة للســكان 
بنســبة 20 بالمئــة. وتدعــم اليونيســف 133 بلــداً مــن البلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان المتوســطة 

الدخــل فــي التقديــم التدريجــي للقاحــات.

دور اليونيسف 
في مبادرة تسريع 

إتاحة أدوات مكافحة 
كوفيد-19 

تعكف اليونيسف على 
تعبئة عمليات اإلمداد 

واللوجستيات لدعم 
البلدان في الحصول

على لقاحات كوفيد-19

كــز اإلمــدادات فــي  توصيــل المنتجــات والخدمــات مــن خــالل شــبكة عالميــة، بمــا فــي ذلــك مرا
جميــع أنحــاء العالــم والمكاتــب القطريــة لليونيســف التــي تخــدم البرامــج المحليــة.

التأثيــر علــى األســواق لضمــان توافــر المنتجــات المالئمــة بأســعار ميســورة، وبمعاييــر الجــودة 
الصحيحــة.

ضمــان الجــودة مــن خــالل نهــج حــازم يحّفــز المصنعين الجدد على تخصيص االســتثمارات المطلوبة 
لالمتثال بممارســات التصنيع الجيدة وغيرها من المتطلبات التي تنســجم مع المعايير الدولية.

إنشــاء سالســل إمــداد مســتدامة لتجنــب التعطيــالت ـفـي سالســل اإلمــداد ولربــط الحلــول 
القابلــة للتوســيع.

ـفـي  ـفـي المنتجــات  ـفـي المنتجــات مــن خــالل إدارة حافظــة مشــاريع االبتــكار  الدفــع باالبتــكار 
مجــاالت البرامــج االســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك بقــاء الطفــل، وحمايــة الطفــل، والتعليــم، والطوارئ.

•

•

•

•

•

تقديم 432.3 مليون 
جرعة	لقاح	ضد	كوفيد-19 

إلى	109	بلدان14

تقديم 543.7 مليون
		محقن	لـ	98	بلدًا

تقديم 6.2 ماليين 
علبة	آمنة	للتخلص	من	المحاقن	

المستعملة	لـ	98	بلدًا

تقديم 374.6 مليون  
من	كمامات	الجراحة

تقديم 289.3 مليون 
		قفاز

تقديم 23 مليون 
  جهاز	تنفس	من	نوع	»ن	95«

تقديم 10.3 ماليين 
		مئزر	طبي

تقديم 8.6 ماليين 
		مجموعة	لوازم	للتشخيص	الجزيئي

تقديم 37,057 
		موّلد	أكسجين

استعراض لتمويل
مبادرة تسريع إتاحة

أدوات مكافحة كوفيد-19 
في عام 152021 

719.0

70.5

54.5

28.0

97.0

969.0

389.5

12.6

4.3

12.8

14.8

434.0

329.5

57.9

50.2

15.2

82.2

535.0

%46

%82

%92

%54

%85

%55

مرفق تمويل إمدادات مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19
فرصة لالنضمام إلى اليونيسف في أكبر عملية في مجال الصحة واإلمدادات يشهدها العالم

اإلمــدادات  مصنعــي  مــع  عقــوداً  اليونيســف  أبرمــت 
مرفــق  أطلقــت  وقــد  لكوفيــد-19،  لالســتجابة  الرئيســية 
أدوات مكافحــة  إتاحــة  تســريع  مبــادرة  إمــدادات  تمويــل 
البلــدان  لدعــم  المكرســة  األمــوال  لتلقــي  كوفيــد-19 
ـفـي  الدخــل  المتوســطة  والبلــدان  الدخــل  المنخفضــة 
الوصــول إلــى اإلمــدادات الرئيســية لالســتجابة لكوفيــد-19 
وشــرائها واســتالمها وتقديمهــا، وذلــك مــن خــالل خدمــات 
المشــتريات لــدى اليونيســف. إضافــة إلــى ذلــك، تســتخدم 
لتشــكيل قــدرة احتياطيــة عـلـى توفيــر  اليونيســف أمــواالً 
اإلمــدادات بكميــات كبيــرة لضمــان توفيــر إمكانيــة وصــول 
متســاوية أمــام البلــدان للحصــول علــى اإلمــدادات لخدمــة 

ســكانها.

إنجازات رئيسية )لغاية الربع الثالث من عام 2021(:
إتاحــة  تســريع  مبــادرة  إمــدادات  تمويــل  مرفــق  تلّقــى   •
مــن  دوالر  بليــون  حواـلـي  كوفيــد-19  مكافحــة  أدوات 
الدخــل  المنخفضــة  البلــدان  لدعــم  المانحيــن  مســاهمات 
والبلــدان المتوســطة الدخــل بإمــدادات صحيــة لالســتجابة 

كوفيــد-19. إـلـى 
ممولــة  مخصصــات  شــكل  عـلـى  دعمــاً  بلــداً   75 تلّقــى   •
مــن مرفــق تمويــل إمــدادات مبــادرة تســريع إتاحــة أدوات 
مكافحــة كوفيــد-19، بمــا فــي ذلــك شــراء وتقديــم إمــدادات 

إـلـى كوفيــد-19. صحيــة لالســتجابة 
• وّفــر مرفــق تمويــل إمــدادات مبــادرة تســريع إتاحــة أدوات 
مكافحــة كوفيــد-19 ضمانــات لعقــود خاصــة بغيــة ضمــان 

توافــر اإلمــدادات مــن المــواد المطلوبــة.

مبادرة تسريع إتاحة
11أدوات مكافحة كوفيد-19 

12
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APPROACHES AND 
PRIORITIES IN 2022

ملتزمون بالبقاء 
وتحقيق النتائج

تعزيز العمل اإلنساني الجماعي الفعال والقابل 
للتوقع وفي الوقت المالئم

كيف تحقق اليونيسف نتائج أفضل

12 ستنّفذ اليونيسف استجابتها اإلنسانية في 
عام 2022 وفقاً لخطتها االستراتيجية للفترة 

2022–2025 والتزاماتها األساسية إزاء األطفال 
في مجال العمل اإلنساني. وستواصل اليونيسف 

االستفادة من ميزاتها المقارنة الطويلة األمد، 
بما في ذلك تواجدها الميداني الواسع قبل وقوع 

الحاالت الطارئة وأثنائها وبعد انتهائها؛ وتقديم 
دعم متعدد القطاعات؛ والقيادة المنفردة أو 

المشتركة ألربع مجموعات / مجاالت مسؤولية؛ 
وتسخير شبكتها الواسعة من الشركاء، بمن 
فيهم الحكومات، والدول األعضاء، والجهات 

المانحة، والمجتمع المدني، والمجتمعات 
المحلية، والقطاع الخاص. وتواصل اليونيسف 

التركيز على تعزيز االستجابة إلى التهجير 
الجماعي للسكان ولألزمات الطويلة األمد؛ 

وزيادة تغطية المساعدة اإلنسانية وجودتها؛ 
واإلقرار بالفرق الكبير في تأثير األزمات على 

النساء والرجال والبنات واألوالد، والبعد 
الجنساني لهذا التأثير؛ ومناصرة دور مركزي 

للحماية، مع إيالء انتباه خاص لخدمات الحماية 
المتخصصة لألطفال في النزاعات المسلحة؛ 

وزيادة القدرات التنظيمية لدعم الخدمات 
الحيوية وتشغيلها وتقديمها لألطفال األشد 
ضعفاً في المناطق النائية وتلك التي تفتقد 

لألمن والتي تواجه خطراً عالياً، وفي الطوارئ 
اإلنسانية المعقدة.

 2019 ـفـي عامــي  للعمــل اإلنســاني  أجــرت اليونيســف اســتعراضاً 
و2020 لفهــم الكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا تعزيــز عملهــا ـفـي 
أوضــاع الطــوارئ لضمــان أنهــا تتمكــن، بالتعــاون مــع شــركائها، مــن 
مواصلــة تحقيــق النتائــج لألطفــال وأســرهم. ويوفــر االســتعراض 
واضحــة  توصيــات  يتضمــن  المطلــوب  الوقــت  ـفـي  للتغييــر  إطــاراً 
اإلنســاني،  عملهــا  جــودة  تحســين  أجــل  مــن  اليونيســف  سترشــد 
كثــر كفــاءة ومســاواة فــي اســتجابتها  كثــر قابليــة للتوقــع، وأ ليصبــح أ
يشــمل  تحّوليــاً  تغييــراً  اليونيســف  وســتنفذ  الطــوارئ.  ألوضــاع 
المنظمــة بأكملهــا، يركــز علــى رعايــة قيــادة إنســانية أقــوى، والدفــع 
وتحســين  رئيســية،  فنيــة  مجــاالت  ـفـي  وتعلمهــا  المهــارات  ببنــاء 
التأهــب، واعتمــاد برمجــة مراعيــة للنزاعــات ومسترشــدة باألخطــار، 
وتعزيــز القــدرات الفنيــة، خصوصــاً فــي حــاالت طــوارئ الصحــة العامة، 
جديــدة  تنفيــذ  نمــاذج  ـفـي  االســتثمار  إـلـى  إضافــة  الهجــرة،  وأزمــة 
الحــاالت  ـفـي  األطفــال  احتياجــات  إـلـى  وكفــاءة  بفاعليــة  لالســتجابة 
الطارئــة المســتقبلية. وهــذا التغييــر مدعــوم بالتعديــل الــذي جــرى 
علــى االلتزامــات األساســية إزاء األطفــال فــي مجــال العمــل اإلنســاني، 
وتطويــر إجــراءات جديــدة للطــوارئ. وإضافــة إـلـى تنفيــذ توصيــات 
كثر خضوعاً  االســتعراض، سيســاعد كل ذلك في جعل اليونيســف أ
للمســاءلة أمــام أولئــك الذيــن نخدمهــم، بمــا فــي ذلــك تحســين القــدرة 
علــى تبــادل المعلومــات مــع شــركائنا المحلييــن لتحقيــق اســتجابة 

أقــوى معــاً مــن أجــل األطفــال.

كتوبــر 2020 االلتزامــات  أصــدرت اليونيســف ـفـي تشــرين األول / أ
اإلنســاني  العمــل  ـفـي  األطفــال  أجــل  مــن  المعدلــة  األساســية 
للمنظمــة  األساســية  السياســة  وهــي  األساســية”(،  )“االلتزامــات 
للعمــل اإلنســاني وإطــار حيــوي يقــود ويوجــه اســتجابتها اإلنســانية 
وقــد  لــألرواح.  تهديــد  عـلـى  تنطــوي  التــي  المعقــدة  البيئــات  ـفـي 
أُدمجــت االلتزامــات األساســية إدماجــاً كامــالً فــي التحليــالت، ونظريــة 
للفتــرة  لليونيســف  االســتراتيجية  للخطــة  النتائــج  وإطــار  التغييــر، 
2022–2025. وقــد بــدأ التنفيــذ التدريجــي لاللتزامــات األساســية 
المعدلــة ـفـي تعزيــز مشــاركة أقــوى مــن القيــادة، وزيــادة المســاءلة 
األساســية  االلتزامــات  تعمــل  كمــا  اليونيســف وقادتهــا.  لموظفــي 
واإلبــالغ  والرصــد  للتخطيــط  اليونيســف  اســتعراض  توجيــه  عـلـى 
مســاءلة  لتحقيــق  وذلــك  األداء،  إدارة  وأنظمــة  البشــرية  والمــوارد 
أقــوى عــن العمــل اإلنســاني، إضافــة إلــى إقامــة أواصــر منهجيــة بيــن 
البرامــج اإلنســانية والبرامــج اإلنمائيــة فــي جميــع الســياقات. وتمثــل 
االلتزامــات األساســية أداة تحوليــة تؤهــل اليونيســف لتكــون قائــداً 
كثــر رشــاقة واســتجابة وقابليــة للتوقــع وموثوقيــة. وشــريكاً إنســانياً أ

االلتزامات األساسية المعّدلة من أجل األطفالآلية استعراض العمل اإلنساني

النهج

واألولويات
 في عام 2022
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5

آلية استعراض الع تطوير اإلجراءات الجديدة للمنظمة 
لمواجهة الطوارئ مل اإلنساني

تحسين المساءلة أمام الناس المتأثرين من خالل آليات 
قوية لتقديم التعليقات والمالحظات

ــم  طــّورت اليونيســف إجــراءات جديــدة للطــوارئ اســتناداً إلــى التعلّ
المواضيعـــــي  واالستعــــراض  كــــوفيد-19  إلـــــــى  االستجـــــــــابة  مــن 
الداخليــة  المراجعــة  مكتــب  أجــراه  الــذي  الســابقة  لإلجــراءات 
للحســابات والتحقيقــات. وتنطبــق اإلجــراءات الجديــدة عـلـى كافــة 
بخصــوص  ومتطلبــات  تبســيطات  وتتضمــن  الطــوارئ،  أوضــاع 
األوضــاع اإلنســانية المعقــدة )المســتويين 3 و2(. وتتماشــى هــذه 
اإلجــراءات مــع االلتزامــات األساســية المعدلــة، وهــي تدعــم تنفيــذ 
العديــد مــن التوصيــات التــي خــرج بهــا اســتعراض العمــل اإلنســاني 
كثــر تقّيــداً بالوقــت،  كثــر قابليــة للتوقــع، وأ بغيــة جعــل اليونيســف أ
كثــر كفــاءة فــي التنســيق اإلنســاني وفــي االســتجابات والدعــوة. كمــا  وأ
جــرت صياغــة إجــراءات الطــوارئ لتعكــس التعلّــم والتوصيــات ـفـي 
كات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي،  مجــاالت إدارة الخطــر، والشــرا
وإمكانيــة  اإلنســانية،  النقديــة  والتحويــالت  اإلنســانية،  والدعــوة 

الجنســيين. واالنتهــاك  االســتغالل  اإلنســاني، ومنــع  الوصــول 

كات وتوطين األنشطةتعزيز التأهب وتحليل الخطر الشرا
تنسيق قدرات التنسيق اإلنساني كوكالة قائدة 

للمجموعة المعنية بالتنسيق اإلنساني

لقد تمســكّت اليونيســف بتوصيات اســتعراض العمل اإلنســاني، وهي 
تعمــل علــى توســيع القــدرة علــى التأهــب، والعمــل االســتباقي، وتحليــل 
األخطــار. وثمــة فريــق مكــرس لمعالجــة هــذه القضايــا وتوفيــر دعــم فنــي 
مباشــر للمكاتــب القطريــة واإلقليميــة، وهــو يعمــل علــى تحفيــز أنشــطة 
التأهــب ليــس فقــط ضمــن اليونيســف، بــل أيضــاً ـفـي منظومــة األمــم 

المتحــدة األوســع وفــي األوســاط المعنيــة بالعمــل اإلنســاني.

إن مــن األهــداف الرئيســية لتحقيــق المســاءلة أمــام الســكان المتأثريــن 
هــو اســتقبال مالحظــات وتعليقــات مــن النــاس وتكييــف البرامــج وفقــاً 
لذلــك، وهــذا األمــر هــو أحــد النقــاط المرجعيــة لاللتزامــات األساســية، 
ـفـي التوصيــات الرئيســية لالســتعراض اإلنســاني. وتعكــف  كمــا يظهــر 
اليونيســف عـلـى توســيع أنظمتهــا الداخليــة للحمايــة مــن االســتغالل 
التــي  البلــدان  وـفـي  العالمــي،  المســتوى  عـلـى  الجنســيين  واالنتهــاك 
عـلـى  بفاعليــة  اليونيســف  تعمــل  كمــا  طــوارئ.  ألوضــاع  تســتجيب 
عـلـى  المتأثريــن  الســكان  أمــام  المســاءلة  بشــأن  التعــاون  تعزيــز 
المســتوى الشــامل للــوكاالت. وفــي عــام 2022، ســتواصل اليونيســف 
ولضمــان  آليــات  لتأســيس  القطريــة  المكاتــب  لدعــم  األولويــة  إيــالء 
عمليــة صنــع  يوّجــه  المتأثريــن  الســكان  مــع  المنهجــي  االنهمــاك  أن 

القــرارات القائمــة عـلـى األدلــة ـفـي جميــع البرامــج.

إن االنهمــاك مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة هــو أمر أساســي لتحقيق 
مســاءلة أفضــل أمــام الســكان المتأثريــن. لــذا، مــن الضــروري تعزيــز 
المحليــة،  المدـنـي  المجتمــع  منظمــات  مــع  والتعــاون  كات  الشــرا
كثــر ترابطــاً مــع المجتمعــات المحليــة. وهــذا  والتــي عــادة مــا تكــون أ
مرتبــط علــى نحــو وثيــق بجــدول األعمــال الناشــئ لتوطيــن األنشــطة. 
وبمــا يتماشــى مــع توصيــات اســتعراض العمــل اإلنســاني بشــأن 
توطيــن األنشــطة، طــّورت اليونيســف مســودة اســتراتيجية تنظيميــة 
حول نهج شــامل للتوطين، وهذا يتضمن: أ( االســتثمار في القدرات 
المؤسســية والفنيــة للجهــات الفاعلــة المحليــة )الســلطات الوطنيــة، 
والقطــاع  المحليــة،  والمجتمعــات  المدـنـي،  المجتمــع  ومنظمــات 
الخــاص(؛ ب( احتــرام وتعزيــز القيــادة والتنســيق للعمــل اإلنســاني 
المجتمــع  ومنظمــات  والمحليــة،  الوطنيــة  الســلطات  قبــل  مــن 
كات قائمــة  المدـنـي، والمجتمعــات المحليــة؛ ج( االنهمــاك ـفـي شــرا
علــى المبــادئ؛ د( تبّنــي إدارة شــاملة للمخاطــر؛ هـــ( دعــم االتفاقيــات 
والتمويــل المتعــدد الســنوات، حيثمــا أمكــن؛ و( مشــاطرة القــدرات 

مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة، بمــا فيهــا المجتمعــات المحليــة.

فــي مواجهــة االحتياجــات اإلنســانية المتناميــة، وبوصــف اليونيســف 
مــن  متزايــدة  توقعــات  ثمــة  اإلنســاني،  للعمــل  المفضــل  الخيــار 
الجهــات المانحــة ومــن الــدول األعضــاء بــأن تقــود اليونيســف وأن 
إنســانيين  قيــادة وتنســيق  لتحقيــق  المؤسســية  التزاماتهــا  تدعــم 
لــذا، وبوصــف اليونيســف الوكالــة  فعاليــن وخاضعيــن للمســاءلة. 
المنفــردة أو المشــتركة للمجموعــة أو مجــال المســؤولية  القائــدة 
والصــرف  والميــاه  والتغذيــة،  والتعليــم،  الحمايــة،  مجــاالت  ـفـي 
الصحــي والنظافــة الصحيــة، فســتعمل اليونيســف علــى تزويــد هــذه 
تكــون  القطريــة حيثمــا  الســياقات  ـفـي  الكافيــة  بالمــوارد  الوظائــف 

فاعلــة. التنســيق  منصــات 



 27  26

]عمل	اليونيسف	اإلنساني	من	أجل	األطفال 2022

مانويل فونتين“
المدير
مكتب برامج الطوارئ
اليونيسف
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ص	المتطلبات	العالمية	للبرامج	اإلنسانية	لليونيسف،	والعدد	الكلي	للناس	 المعلومات	التالية	تلخِّ
واألطفال	الذين	سيتم	الوصول	إليهم،	والنتائج	المخطط	لها	في	العمل	اإلنساني	من	أجل	األطفال	

في	عام	2022.

تخطط	اليونيسف	لمساعدة	

327.1 مليون
شخص

164.9 مليون
امرأة / فتاة

88.7 مليون
بنت

29.2 مليون
شخص ذي إعاقة

16 مليون
طفل ذي إعاقة

بمن	فيهم
 177.7 مليون 

طفل

145 
بلدًا

وإقليمًا

%22
 المياه	والصرف
 الصحي	والنظافة

الصحية

%22
التعليم

%14
التغذية

%9
حماية	الطفل

%1
دعم	عالمي

%11
مجاالت	أخرى

%10
 مبادرة	تسريع
 إتاحة	أدوات
 مكافحة

كوفيد-19

%12
الصحة

9.4  باليين مليون
متطلبات	التمويل

نسبة	المتطلبات	الكلية	بحسب	المواضيع	ذات	األولوية

في عام 2022

النتائج
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الصحة
2.4 مليون

طفل محصن  ضد الحصبة

المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية
53.4 مليون

شخص تتوفر لديهم إمكانية الوصول لكميات كافية من المياه 
المأمونة للشرب واالحتياجات المنزلية

التعليم
77.1 مليون

طفل تتوفر لديهم إمكانية الحصول على التعليم 
الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك التعليم في مرحلة 

الطفولة المبكرة

حماية	الطفل
27.9 مليون

طفل تتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى 
خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي-

االجتماعي

االتصال	من	أجل	التنمية
745.1 مليون

شخص على اتصال برسائل سلوكية 
حول منع األمراض والوصول إلى 

الخدمات الصحية

المساءلة	أمام
السكان	المتأثرين

22 مليون
شخص مزودين بإمكانية الوصول إلى 

آليات المساءلة المتوفرة

التغذية
7.2 مليون

طفل معالج من سوء التغذية الحاد الوخيم

ستعمل	اليونيسف	وشركاؤها	لتحقيق	النتائج	التالية	في	عام	2022:

الحماية	من	االستغالل
واالنتهاك	الجنسيين

51.9 مليون
شخص توفير لديهم قنوات آمنة ومتاحة لإلبالغ عن 
االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قبل العاملين في 

مجال المساعدات

الحماية
االجتماعية

23.6 مليون
الوصول إلى 23.6 ماليين أسرة معيشية بالتحويالت 

النقدية عبر األنظمة الحكومية القائمة حيث توفر 
اليونيسف مساعدة فنية و/أو تمويل

العنف	الجنساني
في	حاالت	الطوارئ

21.3 مليون
طفل وامرأة  متوفرة لديهم خدمات الحد 

من خطر العنف الجنساني ومنعه أو 
تدخالت االستجابة إليه
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ينّسق	مكتب	برامج	الطوارئ	التابع	لليونيسف	الدعم	العالمي	الذي	تقدمه	المنظمة	للعمل	اإلنساني،	بما	في	ذلك	من	
خالل	فريق	أمني	ومركز	عمليات	يعمل	على	مدار	الساعة.	وسيكلف	هذا	الدعم	في	عام	2022	مبلغًا	قدره	108.3	مليون	
دوالر.	وستغطي	اليونيسف	مبلغ	38.7	مليون	دوالر	من	هذه	الكلفة	من	خالل	مواردها	األساسية،	وستحتاج	69.6	مليون	

دوالر	على	شكل	تمويل	مرن	وتمويل	متعدد	السنوات	لتغطية	االحتياجات	المتبقية.

االستعراض اإلنساني
5	ماليين	دوالر16

إلجراء التغييرات التي أوصى بها االستعراض اإلنساني بخصوص 
عمل اليونيسف اإلنساني، وضمان أن اليونيسف مستعدة 

لالستجابة في الوقت المالئم، وعلى نحو قابل للتوقع وقائم على 
المساواة، وببرامج جيدة لمواجهة الحاالت الطارئة المستقبلية.

1
2
3
4

الدعم اإلقليمي
4.8	ماليين	دوالر

تقوم سبعة مكاتب إقليمية تابعة لليونيسف بتقديم هذا الدعم 
للمكاتب القطرية التابعة لليونيسف كي تتمكن من تقديم 
عمل إنساني، ولبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني. وتغطي 

المكاتب اإلقليمية لليونيسف المناطق التالية:

الدعم التشغيلي في 
حاالت الطوارئ
22.1 مليون دوالر

يوفر هذا الدعم دعماً تشغيلياً وإدارياً لإلدارة العليا في المكاتب 
القطرية وللموظفين في سياقات الطوارئ، بما في ذلك الطوارئ 

المباغتة واألزمات الممتدة زمنياً

دعم البرامج اإلنسانية
76.4	مليون	دوالر

تعبئة الموارد تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

الشؤون المالية اإلمداد واللوجستياتالموارد البشريةاالتصال
واإلدارية

مكتب منسق شؤون 
األمن ومركز العمليات

)مركز العمليات يعمل على مدار الساعة(

تنسيق المجموعة 
العالمية / القطاع

كات تعبئة الدعم الشرا
العالمي

اإلدارة القائمة على 
النتائج

الدعم 
البرامجي

تعزيز القدرات 
الفنية ونماذج 

المساعدة

تحسين التأهب والبرمجة 
المراعية للنزاعات 

والمسترشدة باألخطار

تعزيز القيادة 
اإلنسانية

االستثمار في 
بناء المهارات 

اإلنسانية والتعّلم

السياسات 
والتوجيه

يتضمن	الدعم	العالمي	لليونيسف	4 مكونات رئيسية:

شرق	آسيا	
والمحيط	
الهادئ

غرب	ووسط	
أفريقيا

الشرق	األوسط	
وشمال	أفريقيا

شرق	أفريقيا	
والجنوب	
األفريقي

أوروبا
وآسيا	الوسطى

أمريكا	
الالتينية	
والبحر	
الكاريبي

الكلفة الكلية للدعم 
العالمي في عام 2022

108.3
ماليين	دوالر

الكلفة الكلية التي 
ستغطيها الموارد 
األساسية لليونيسف

38.7
مليون	دوالر

متطلب تمويل الدعم 
العالمي في عام 2022

69.6
مليون	دوالر

كات والتنسيق والتعاون وتعزيز القدرة التشغيلية من  لتعزيز الشرا
أجل التقديم الفّعال والكفؤ للبرامج.

جنوب	
آسيا

لعمل اليونيسف اإلنساني في عام 2022
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في عام 2022
متطلبات

277 مليون دوالر
شرق	آسيا

والمحيط	الهادئ

2.53 بليون دوالر
جنوب	آسيا 

1.09 بليون دوالر
شرق	أفريقيا

والجنوب	األفريقي

121 مليون دوالر
أوروبا	وآسيا	الوسطى

1.36 بليون دوالر 
غرب	ووسط	

أفريقيا 

749 مليون دوالر 
أمريكا	الالتينية
والبحر	الكاريبي

2.27 بليون دوالر 
الشرق	األوسط
وشمال	أفريقيا
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“



الهوامش
1قاعدة بيانات إحصاءات السكان المهاجرين التابعة لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )حزيران/ يونيو 2021(.

2بوركينــا فاســو: 3.9 مالييــن شــخص، بمــن فيهــم 2.3 مليــون طفــل. ماـلـي: 5.9 مالييــن شــخص، بمــن فيهــم 3.2 مالييــن طفــل. النيجــر: 3.8 مالييــن 

شــخص، بمــن فيهــم 2.1 مليــون طفــل.
3جميــع األرقــام هــي أرقــام أوليــة لغايــة 11 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021، إال إذا تمــت اإلشــارة إلــى غيــر ذلــك، وتمثــل التزامــات التمويــل بحســب شــركاء 

المــوارد وفقــاً للمبلــغ المتفــق عليــه فــي وقــت توقيــع االتفاقيــات فــي ســنة النــداء الحاليــة. األرقــام قابلــة للتغييــر.
4كان نداء 2021 يغطي 144 بلداً وخمسة أقاليم في وقت إطالقه.

5لمزيــد مــن المعلومــات حــول التمويــل المتعلــق بكوفيــد-19 ومبــادرة تســريع إتاحــة أدوات مكافحــة كوفيــد-19/ مرفــق كوفاكــس، يرجــى مراجعــة 

االســتجابة إـلـى مــرض فيــروس الكورونــا )كوفيــد-19(: صفحــة اإلنترنــت الخاصــة بالمانحيــن والشــركاء.
6منذ عام 2017، بلغ مجموع الدعم من القطاع الخاص لغاية تشرين الثاني/ نوفمبر من كل سنة 9 بالمئة من المساهمات اإلنسانية لليونيسف.

7إضافــة إلــى هــذا الدعــم، وّفــر التحالــف العالمــي للقاحــات والتحصيــن 12.2 مليــون دوالر علــى شــكل مــوارد أخــرى فــي هــذه الســنة لمبــادرة تســريع إتاحــة 

أدوات مكافحــة كوفيــد-19/ مرفــق كوفاكــس، إلتاحــة تقديــم الدعــم الفنــي.
8لمزيــد مــن المعلومــات عــن التمويــل المواضيعــي اإلنســاني العالمــي، يرجــى االطــالع عـلـى الصفحــة اإللكترونيــة المخصصــة للتمويــل المواضيعــي 

اإلنســاني العالمــي.
9تشــكل الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة شــركاء التنفيــذ غيــر العالمييــن لليونيســف: الــوزارات/ الــوكاالت الحكوميــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

والمجتمعيــة الوطنيــة.
10األرقــام المعروضــة هــي أرقــام أوليــة لغايــة 1 تشــرين الثاـنـي/ نوفمبــر 2021، وتمثــل التزامــات التمويــل بحســب شــركاء المــوارد وفقــاً لالتفاقيــات 

الموقعــة فــي ســنة النــداء الحاليــة. األرقــام المحّدثــة بشــأن التمويــل تتضمــن مخصصــات التمويــل المواضيعــي اإلنســاني العالمــي فــي عــام 2021. األرقــام 
قابلــة للتغييــر.

11مرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي.

12لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات بخصــوص التدخــالت المتعلقــة بتعجيــل إمكانيــة الحصــول المتســاوية علــى اختبــارات الكشــف عــن كوفيــد-19 

ومعالجتــه ولقاحاتــه، يرجــى االطــالع علــى النــداء المكــرّس لمبــادرة تســريع إتاحــة أدوات مكافحــة كوفيــد-19.
13فــي إطــار االســتجابة إلــى كوفيــد-19، ظلــت اليونيســف تشــحن معــدات الوقايــة الشــخصية منــذ كانــون الثانــي/ ينايــر 2020. وبــدأت شــحنات لقاحــات 

كوفيــد-19، والمحاقــن، والعلــب اآلمنــة فــي شــباط/ فبرايــر 2021. وتمثــل اإلمــدادات المعروضــة أعــاله مجموعــة مختــارة من مجموع اإلمــدادات المتعلقة 
بكوفيــد-19، والتــي تتضمــن اللقاحــات، وأدوات التشــخيص، ووســائل العــالج، ومعــدات الوقايــة الشــخصية، ومــواد أخــرى.
14هذا الرقم يشمل اللقاحات التي اشترتها اليونيسف و/أو التي نّظمت نقلها، بما في ذلك الجرعات التي تم التبرع بها.

15وضعية التمويل لغاية 30 أيلول/ سبتمبر 2021.

16هــذا هــو االســتثمار المطلــوب لعــام 2022، إضافــة إلــى المــوارد األساســية والتمويــل المــرن الــذي ســتخصصه اليونيســف. ســيتم تنفيــذ االســتعراض 

خــالل 4 ســنوات )2025-2022(، ويبلــغ طلــب االســتثمار الكلــي لهــذه الفتــرة 20 مليــون دوالر.
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