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 األزمة في 
الوسطى أفريقيا  جمهورية 

 في حالة طوارئ مهملة، يحتاج األطفال إلى المعونة والحماية 
— ويحتاجون إلى  مستقبل
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 نبذة عامة: تجدد النزاع، المقترن بالفقر،
يشكل خطرا على األطفال

في كانون األول/ديسمبر 2013، انزلقت بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا 
الوسطى، إلى حمام دم. وكان العنف الوحشي يتصدر عناوين األخبار الدولية 
أحياناً، مما أدى إلى تحذيرات من فشل الدولة واحتمال حدوث إبادة جماعية، 

وبعدها خبت جذوة العنف تدريجياً.

ولكن في الوقت الراهن تراجعت تلك العالمات المبكرة القليلة التي كانت تنبئ 
بالتعافي وإعادة البناء في جمهورية أفريقيا الوسطى لتفسح المجال لعودة مفاجئة 
للقتال الذي يلف أجزاء من البلد لم تشهد العنف سابقاً. واليوم، ربما تكون الحياة 

أكثر قسوة وأكثر خطورة بالنسبة لألطفال مما كانت عليه في ذروة األزمة.

واستنادا إلى مقدار االهتمام الذي تحظى به جمهورية أفريقيا الوسطى، يكاد 
ال يراقب أي أحد ما يحدث في هذه الدولة غير الساحلية المترامية األطراف 

والواقعة في قلب أفريقيا.

ويحتاج طفالن من كل ثالثة أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى المساعدة 
اإلنسانية. ويعد طفل واحد من كل أربعة أطفال نازحا أو الجئا. واألجساد الشديدة 

الهزال لألطفال الذي حالفهم الحظ في الوصول إلى جناح التغذية بمستشفى األطفال 
الوحيد في جمهورية أفريقيا الوسطى هي صورة صارخة "للمجاعة".

ويحتاج كل طفل من أطفال أفريقيا الوسطى تقريباً إلى الحماية من القتال وآثاره 
البعيدة المدى.

واألطفال الذين انضموا إلى الجماعات المسلحة ألن والديهم قُتلوا أو ألنهم فقراء 
للغاية — والذين تركوا تلك الجماعات في النهاية ألنهم خائفون، أو جائعون، أو 
أدركوا أنها طريق مسدود — هم بحاجة ماسة إلى استراحة، وإلى تمكينهم من 
فرصة وإمكانية العيش الكريم. أما الفتيات اللواتي تعرضت أجسادهن ألعمال 

وحشية — سواء من قبل المقاتلين المسلحين أو الضطرارهن إلى بيع أجسادهن 
بسبب الفقر المدقع — فهن بحاجة ماسة إلى الرعاية والدعم.

واألهم من هذا أن أطفال جمهورية إفريقيا الوسطى يحتاجون إلى األمن. 
فاألماكن التي يلجؤون إليها طلبا للحماية والدعم — بما في ذلك المدارس 
والمستشفيات وأماكن العبادة — تتعرض بشكل متزايد لهجوم الجماعات 

المسلحة التي تسيطر على أربعة أخماس البلد وترعبها. فأصبح إيصال المساعدة 
إلى األطفال أمرا خطيرا وأحيانًا مميتا.

وفي الوقت نفسه، تتكشف األزمة في ظل حالة طوارئ إنمائية حادة. فجمهورية 
أفريقيا الوسطى تحتل المرتبة 188 من بين 189 بلداً في دليل األمم المتحدة 
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 "تحدث هذه األزمة في بلد من أفقر البلدان 
 وأقلها نمواً في العالم، وأخطرها بالنسبة للعاملين 

 في المجال اإلنساني. كما أن ظروف األطفال 
ميؤوس منها". 

كريستين موهيجانا، ممثلة اليونيسف في جمهورية أفريقيا الوسطى
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للتنمية البشرية، وهو دليل مركب يقيس متوسط العمر المتوقع والدخل والتعليم. 
كما تعد معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة ثاني أعلى المعدالت في العالم. 

وال يحصل ما يقارب نصف السكان على مياه نظيفة. ويفتقر ثالثة أرباع السكان 
إلى الصرف الصحي األساسي. أما معدل االنقطاع عن الدراسة في البلد فهو 

معدل مذهل يبلغ 70 في المائة. 

ولألسف، تعيش أعداد غفيرة من الناس في جمهورية أفريقيا الوسطى في الوقت 
الراهن في فقر مدقع أشد مما كان عليه األمر قبل عقد من الزمن.

وتتفاقم األزمة اإلنسانية وحالة الطوارئ اإلنمائية بما لهما من تأثير على بعضهما 
البعض، ويسقط فريسة لذلك بعض األطفال األكثر ضعفاً وتعرضا لإلهمال في 

العالم. وإذا قدر لألطفال واألسر في جمهورية أفريقيا الوسطى طي صفحة سنوات 
من األزمات المتكررة، فإنهم سيحتاجون إلى المزيد من اإلغاثة الطارئة وإلى 

استراتيجية إنمائية تعمل بكل ملحاحية االستجابة الطارئة. وفي العقد القادم، على 
األقل، ستتطلب هذه االستراتيجية تمويالً متعدد السنوات يمكن التنبؤ به ويتسم 

بالمرونة بما يكفي لتجاوز النكسات والصدمات التي ال مناص منها.

“وتقول كريستين موهيجانا، ممثلة اليونيسف في جمهورية إفريقيا الوسطى: "لقد 
تم التخلي عن أطفال جمهورية أفريقيا الوسطى لفترة طويلة جداً. وهم بحاجة 

إلى أن تولى لهم العناية وتقدم لهم المساعدة حاال، وسوف يحتاجون إليهما على 
المدى الطويل". 

وتبرز الصفحات التالية حالة األطفال والشباب الذين يحتاجون إلى العناية 
والمساعدة في طائفة من القطاعات في جمهورية إفريقيا الوسطى. إنهم يستحقون 

ذلك وأكثر.
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أزمة مهملة وخطيرة ومتدهورة بالنسبة لألطفال:

يحتاج طفالن من كل ثالثة أطفال في أفريقيا الوسطى إلى مساعدة إنسانية   •
 — 1.5 مليون طفل، أي بزيادة عما كان مجموعه 1.2 مليون في 

عام 2016.

النزوح )التشرد( الداخلي ينتشر. فهناك ما يزيد على 620000 من   •
المشردين داخليا في أفريقيا الوسطى، بزيادة عما كان مجموعه 369000 

مشردا داخليا في حزيران/يونيو 2015.

لجأ أكثر من 000 573 من سكان أفريقيا الوسطى إلى البلدان المجاورة.   •

يتزايد سوء التغذية حدة. فقد ارتفع عدد األطفال الذين يتوقع أن يعانوا من   •
سوء التغذية الحاد الوخيم، من 34348 طفال في عام 2014 إلى ما يزيد 

على 43000 طفل حسب توقعات عام 2019.

تعاني جمهورية أفريقيا الوسطى من الجوع بمستوى "يبعث على الجزع   •
الشديد"، حيث احتلت المرتبة 119 من بين 119 بلدا في المؤشر العالمي 

للجوع لعام 2018. 

حيث احتلت المرتبة 119 من بين 119 بلدا في المؤشر العالمي للجوع   •
لعام 2018. وفي عام 2017، وهو آخر سنة تتوفر بشأنها بيانات، كانت 

جمهورية أفريقيا الوسطى رابع أخطر بلد في العالم بالنسبة للعاملين في 
مجال تقديم المعونة، بعد جنوب السودان، والجمهورية العربية السورية 

وأفغانستان.

وعلى الرغم من االرتفاع المفاجئ للقتال والتشريد، فإنه إلى حدود   •
تشرين األول/ أكتوبر، لم يتم الوفاء إال بما معدله 44 في المائة من هدف 

اليونيسف البالغ 56.5 مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لعام 
ل  2018 لتمويل المساعدة اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى. ولم تَُموَّ

 االستجابة اإلنسانية الدولية الشاملة إال بمعدل 36 في المائة حتى 
أيلول/سبتمبر.

األزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، باألرقام
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بلد من أخطر البلدان في العالم بالنسبة للرضع واألمهات 
الحوامل:

لجمهورية أفريقيا الوسطى ثاني أعلى معدل لوفيات حديثي الوالدة في   •
العالم، وهذا يعني أن 1 من كل 24 طفاًل حديث الوالدة ال يبقى على قيد 

الحياة بعد أول 28 يوًما من عمره. وعلى سبيل المقارنة، يبلغ هذا المعدل 
في آيسلندا 1 في 1000. 

ولجمهورية أفريقيا الوسطى ثاني أعلى معدل لوفيات األمهات، حيث يبلغ   •
882 وفاة لكل 100000 والدة حية. واحتمال وفاة األم بسبب مضاعفات 
الحمل والوالدة هو بمعدل واحد من 27، مقارنة بواحد من 12.900 في 

السويد. 

بلد من أقل البلدان نمواً وأشدها فقراً في العالم:

متوسط العمر المتوقع لألطفال في أفريقيا الوسطى هو 52 سنة – وهو   •
أدنى مستوى في العالم. 

ما يقارب نصف السكان ال يحصل على المياه النظيفة، في حين أن ثالثة   •
أرباعهم ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي األساسية. 

أقل من ثالثة من كل خمسة أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى يكملون   •
الدراسة االبتدائية.

أكثر من ثلثي الفتيات يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، و29 في   •
المائة منهن يتزوجن قبل بلوغهن سن 15 سنة.

تزداد جمهورية أفريقيا الوسطى فقرا. وتذهب التقديرات إلى أن ثالثة   •
من كل أربعة أشخاص يعيشون على أقل من 1.90 دوالر من دوالرات 

الواليات المتحدة في اليوم، بزيادة من معدل اثنين من كل ثالثة أشخاص 
قبل عقد من الزمن. 

ويُعتقد أن اآلالف من أطفال جمهورية أفريقيا الوسطى، ومعظمهم من   •
الفتيان، مجندون في جماعات مسلحة. وهناك آالف آخرون، معظمهم من 
الفتيات، يتعرضون لالستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية. ويؤدي انعدام 

األمن وانعدام إمكانية وصول المساعدة اإلنسانية إلى صعوبة تقدير 
األرقام الدقيقة.
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في أعقاب مذبحة بانغي في عام 2013، استطاع حفظة السالم من فرنسا 
واالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في نهاية المطاف احتواء القتال. وكان األمل 
ملموًسا. وفي اجتماع في بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، تعهدت 

األمم المتحدة والجهات المانحة الثنائية والمؤسسية من قبيل البنك الدولي 
واالتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي باستئناف االستثمارات التي تركز على 

مساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى على استعادة السالم واألمن وتجديد العقد 
االجتماعي وإنعاش االقتصاد.

لكن البهجة لم تدم طويالً. فقد اندلع العنف مرة أخرى في أواخر عام 2016 
واحتدم في أيار/مايو 2017. وهذه المرة، كان القتال بين ما يربو على عشر 

جماعات مسلحة وفلول قوات سيليكا وقوات مكافحة باالكا، وتناحرت على طرق 
المواشي وعلى األراضي الغنية بالماس والذهب واليورانيوم.

وفي أحيان كثيرة، تستهدف الجماعات المسلحة المدنيين بدالً من أن تستهدف 
بعضها البعض. فتهاجم المرافق الصحية والتعليمية وموظفيها والمساجد 

والكنائس، وكذلك المواقع التي يعيش فيها النازحون. وفي بعض الحاالت، 
تحاصر الجماعات المسلحة تلك المواقع، مما يؤدي عمليا إلى قطع جميع سبل 

الوصول إلى الدعم اإلنساني والخدمات األساسية. وفي بعض الحاالت األخرى، 
تتسلل إلى تلك المواقع.

واقترب عدد األشخاص الذين شردهم العنف من المستويات التي سجلت في 
ذروة العنف في عام 2014. ولكن التشرد في الوقت الراهن أصبح أكثر 

انتشاراً، حيث يفتقر العديد من األسر إلى إمكانية موثوق بها للحصول على 
الغذاء، وتعتمد بالتالي على المجتمعات المضيفة التي هي نفسها أقل قدرة على 

الصمود مما كانت عليه في السابق.

واعتباًرا من أواخر أيلول/سبتمبر 2018، نزح ما يقارب 643000 شخًص 
من مختلف أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، مما يشكل زيادة مما كان مجموعه 

369000 شخص في حزيران/يونيو 2015. ويعيش حوالي ثالثة من كل 
خمسة أشخاص مع عائالت مضيفة، معظمها فقير فقرا مدقعا. وفُِصل العديد من 

األطفال عن والديهم أثناء أعمال العنف، وانتهى بهم األمر إلى العيش وحيدين 
في مواقع النزوح أو في العراء.

وما لم يتوقف القتال، فإنه سيدفع بالمزيد من األطفال إلى مواقع النزوح، بل قد 
يدفعهم إلى ما هو أسوأ، فيضطرون إلى االختباء في األدغال.

لكن رغم ما يتسم به الوضع من خطورة، فإنه ال يزال ثمة بصيص من األمل.

ويقول أوليفييه ميرديني-تشيزا، الذي يرأس مكتب اليونيسف الميداني في 
بامباري "إن هذا هو البلد الوحيد الذي أعرفه والذي يحمل فيه األطفال المسلمون 

أسماء مسيحية، ويحمل فيه األطفال المسيحيون أسماء إسالمية. وهنا في 
بامباري، قام الشباب المسيحي والمسلم بتنظيم مسيرات مشتركة تدعو إلى 

السالم. وأعتقد أن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك السالم هي من خالل الحوار. 
ولن يكون األمر مثالياً، لكن التقتيل سيتوقف، وتتمكن األسر من العودة إلى 

ديارها، ويحصل األطفال — الذين هم مستقبل هذا البلد — على الفرصة التي 
هم في أمس الحاجة إليها أخيراً.

تشرد األطفال واألسر   .1 
وتعرضهم للهجوم
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"تداس حقوق األطفال سواء على يد أفراد سيليكا 
السابقين أو جماعة مكافحة باالكا. فكالهما يقتل 

األطفال، ويستخدمهم في القتال وفي الهجوم على 
مدارسهم ونهبها واحتاللها".

  أوليفييه ميرندي-شيزا، 
رئيس مكتب اليونيسف الميداني في بامباري.

ال يوجد مالذ آمن في المناطق المتأثرة بالنزاع

تقع كنيسة سانت تشارلز لوانغا الكاثوليكية في قلب موقع النزوح في سيكو، 
على بعد 80 كيلومترا شرق بامباري في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويقول 

سيلستين كاس كونينجي، منسق الموقع: "اعتقد الناس أن المجيء إلى هنا 
سيحميهم بسبب وجود الراهب، لكنهم تعرضوا للهجوم. وقتل الراهب. ولم 

يعد هناك راهب. بل حتى الراهبات غادرن".

ويرجف كوننجي، أحد أفراد الصليب األحمر الوطني في جمهورية أفريقيا 
الوسطى، وهو يتذكر حفر قبور لدفن 33 شخًصا، من بينهم ستة أطفال 

صغار، قتلوا في هجومين في 21 آذار/مارس و 3 نيسان/أبريل 2018. 
فقد كان المخيم في السابق يحمي المسيحيين والمسلمين الذين فروا من 

الجماعات المسلحة المتناحرة. ومنذ تلك الهجمات، فر المسلمون. وال تحمي 
المخيم الذي يؤوي أكثر من 5200 شخص من 14 قرية مجاورة إال بضعة 

أفراد من قوات حفظ السالم.

وفي 7 حزيران/يونيو، أي بعد حوالي شهرين من هجمات سيكو، كان 
الدكتور جوزي كينيما قد انتهى لتوه من إجراء عملية قيصرية في المستشفى 

الجامعي لبامباري — حيث يقوم طبيب واحد وبضعة عاملين صحيين 
بتقديم خدمات للسكان البالغ عددهم 220000 نسمة في نطاق شعاعه 
100 كيلومتر. وكان المريض الذي يعالجه الطبيب كينيما يعاني من 

انخفاض سكر الدم ويسقط في غيبوبة. وكان أحد المقاتلين المصابين يتعافى 
في جناح قريب. وفجأة، بدأ مسلحون يطلقون نيران أسلحتهم خارج غرفة 

العمليات.

 

ويتذكر الطبيب قائالً: "استمر إطالق النار لمدة نصف ساعة. وأصبح 
المستشفى ساحة معركة". وجثم المرضى من أجل االحتماء، وتوسل 

الموظفون إلى المسلحين أن يتركوهم في حال سبيلهم.

وكما يتبين من هذه الحوادث، فإن السالمة بعيدة المنال في المناطق المتأثرة 
بالنزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى — بل حتى في األماكن التي يتوقع 

الناس فيها الحماية من األذى.
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كل سرير في جناح سوء التغذية في مستشفى بانغي لألطفال مشغول، وفي 
العديد من األسرة طفالن. وكل مريض في الجناح يعاني من سوء التغذية الحاد 

الوخيم. وسبب هذه الحالة المهددة للحياة هو انخفاض في استهالك الغذاء، ونوبة 
مرضية أو مزيج من االثنين معا، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة. وبسبب 
سوء التغذية الحاد الوخيم يكون احتمال وفاة األطفال أو إصابتهم بأمراض من 
قبيل المالريا والحصبة والكوليرا احتماال مضاعفا تسع مرات من احتمال وفاة 

أو إصابة من ينعمون بتغذية جيدة. ويعاني األطفال في جناح بانغي من مجموعة 
متنوعة من المضاعفات؛ وبعضهم مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية 

ومرض اإليدز.

وتقول هارييت دواي، وهي موظفة في اليونيسف زارت لتوها جنوب السودان، 
وقضت 10 أشهر في شمال شرق نيجيريا، وهما مكانان آخران يترنحان على 

حافة المجاعة: "إن الوضع أسوأ من أي شيء رأيته في حياتي".

ومنذ عام 2014، ارتفع بمقدار الثلث عدد أطفال جمهورية أفريقيا الوسطى 
الذين يتوقع أن يصابوا بسوء التغذية الحاد الوخيم، وفقًا للتوقعات المحسوبة 

لخطة االستجابة اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى لعام 2019. وفي عام 
2018، ارتفعت فعال معدالت سوء التغذية الحاد الوخيم في صفوف األطفال 
اليافعين فوق عتبة الطوارئ المحددة في 2 في المائة في أكثر من نصف البلد.

لكن البيانات على المستوى الوطني — رغم أنها تبعث على الجزع — ال 
تعكس شدة تركيز سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه األطفال النازحون منذ 
اندالع العنف وانعدام األمن في أواخر عام 2016. وتعتمد معظم األسر في 

جمهورية أفريقيا الوسطى على زراعة الكفاف، وقد اقتلع القتال عشرات اآلالف 
من األسر المعيشية — مما دفعها إلى التوغل في األدغال، حيث ال يمكنها أن 

تمارس الزراعة، أو حملها على اللجوء إلى مخيمات النازحين، حيث تعتمد على 
المعونة اإلنسانية.

واستنادا إلى االستقصاءات السريعة التي أجريت في محافظات أوواتا ومبومو 
وباسي-كوتي في عامي 2017 و2018، كانت معدالت سوء التغذية الحاد 

والوخيم أعلى من عتبة الطوارئ في 16 من أصل 18 موقعاً للنزوح. وبالنسبة 
لألطفال الذين يعيشون في األدغال أو في المناطق المعزولة بفعل انعدام األمن، 

معدالت مقلقة لسوء التغذية –   .2 
وربما يكون القادم أدهى
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يقول إيف نزيندو، منسق مجموعة التغذية في اليونيسف في جمهورية أفريقيا 
الوسطى إن "من المرجح جداً أن يكون الواقع أشد وطأة".* وتمثل أزمة سوء 

التغذية الحاد الشق المستفحل من مشكلة عامة طال أمدها في جمهورية أفريقيا 
الوسطى. ويؤدي نقص التغذية المزمن في الوقت الراهن إلى تقزم ما ال يقل عن 
طفلين من كل خمسة أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى — إذ يكونون أقصر 

جسدياً من أقرانهم، وأكثر عرضة للمرض أو الوفاة، وأقل حظا في الحصول على 
فرص التعلم في المدرسة والكسب في مرحلة البلوغ.

وتقول نزيغندو إنه "ما لم يتحسن السياق األمني ويتمكن الناس من العودة إلى 
ديارهم ومجتمعاتهم المحلية، فإن هذه المعدالت لن تزيد إال ركودا أو تدهورا". 

وفي عام 2019، ستوفر اليونيسف تقريبا جميع المواد الغذائية العالجية واألدوية 
والمعدات الالزمة لعالج أكبر عدد ممكن من األطفال الذين يزيد عددهم على 

43000 طفل والذين يتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم خالل العام، 
إلى جانب توفير التدريب المتخصص لألخصائيين الصحيين.

كما ستقود اليونيسف الجهود مع الشركاء لتغطية ما يزيد على مليون امرأة وطفل 
بتدابير لمعالجة سوء التغذية الحاد والمزمن. وستشمل هذه التدخالت مواصلة 
العمل على تحسين ممارسات تغذية الرضع واألطفال اليافعين، باإلضافة إلى 

توفير المزيد من الدعم للمغذيات الدقيقة والتخلص من الديدان والتغذية التكميلية 
الشاملة. وباإلضافة إلى ذلك، تخطط اليونيسف والشركاء لزيادة التوعية بالوقاية 

من سوء التغذية ومعالجته على مستوى األسر المعيشية والمجتمعات المحلية.

حصلت اليونيسف، حتى من شهر تشرين األول/ أكتوبر، على 63 في المائة من 
هدف التمويل البالغ 7.8 ماليين دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لبرنامج 

التغذية في حاالت الطوارئ في جمهورية أفريقيا الوسطى لعام 2018.

"البلد كله في أزمة، سواء من حث انعدام األمن أو من حيث الفقر".
 إيف نزيغندو، منسق مجموعة التغذية في اليونيسف، جمهورية أفريقيا الوسطى
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 Target 
 :US$7.8 million
emergency 2018 

nutrition
programme

التمويل المطلوب 
حالياً

غاية 
التمويل الملباة 

 الغاية 
8.7 ماليين دوالر من 

دوالرات الواليات المتحدة:
برنامج التغذية في حاالت 

الطوارئ لعام 2018

%37

%63

* في السياق اإلنساني، يقصد بـ"المجموعة" فئة من الوكاالت التي تتخذ إجراءات منسقة من أجل تحقيق 

أهداف مشتركة في قطاع معين من قطاعات االستجابة لحاالت الطوارئ. وتقود اليونيسف مجموعة التغذية 
في جمهورية أفريقيا الوسطى.
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يهدد القتال الشامل لمساحات متزايدة من أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى، وما 
يقترن به من تشريد، بتدمير نظام تعليم منهار أصال.

ففي شباط/فبراير 2018، قُتل ستة من العاملين في مجال التعليم — بمن فيهم 
خبير استشاري من اليونيسف — بالقرب من ماركوندا، وهي منطقة نائية قريبة 

من الحدود التشادية. وكانوا هناك لتدريب معلمي المجتمعات المحلية وإتاحة 
التعليم لما يقارب 280000 طفل من جمهورية أفريقيا الوسطى ممن تتراوح 

أعمارهم بين 3 و18 سنة والذين شردوا من ديارهم. وقد انقطع 60 في المائة 
من هؤالء األطفال عن الدراسة.

ومعلمو المجتمع المحلي هم أفراد ليست لهم أي خلفية تربوية، ومعظمهم لم ينه 
المرحلة الثانوية ولكنهم يتلقون تدريباً خاصاً. ويغطي التدريب طرق العمل مع 

أعداد كبيرة من األطفال، وتوفير الدعم النفسي — االجتماعي والتأهب للحوادث 
األمنية في مباني المدارس وحولها. ويشكل معلمو المجتمع المحلي 60 في 

المائة من المربين في جمهورية أفريقيا الوسطى. وهم المعلمون الوحيدون في 
المناطق األكثر تضررا من القتال.

وكان الحادث المميت الذي وقع بالقرب من ماركوندا هجوما من أصل 89 
هجوما تم اإلبالغ عنه منذ كانون الثاني/يناير 2017 ضد المرافق التعليمية 

وموظفيها. ويمثل هذا الرقم تصاعداً حاداً في هذه الهجمات التي ترتكبها 
الجماعات المسلحة — والتي تتراوح بين النهب والحرق واالحتالل أو االقتتال 

على مقربة من المدارس.

ونتيجة الستمرار عمليات القتل واالختطاف واالعتداءات والتهديدات، فر 
المدرسون المؤهلون من وظائفهم خارج بانغي والبلدات الرئيسية. ويرفض 
المدرسون المدربون حديثاً إيفادهم إلى أن يتأكدوا من أنهم يستطيعون القيام 

بعملهم في أمان ويتقاضون أجورهم بانتظام، وهو أمر يكاد يكون مستحيالً نظراً 
لقلة المصارف خارج بانغي. وقد أُغلق العديد من المدارس بسبب العنف أو 

بسبب عدم وجود معلمين. وفي العديد من الحاالت، يمنع الخوف األطفال من 
القدوم إلى المدارس.

وتقول أماني بوامي باسي، منسقة مجموعة التعليم التابعة لليونيسف في جمهورية 
إفريقيا الوسطى: "قد تكون ثمة مدرسة مفتوحة، لكن األطفال لن يذهبوا إليها إذا 
كان من المحتمل أن تتعرض للهجوم أو إذا اختطف معلم". ويكون األطفال غير 

الملتحقين بالمدارس عرضة لخطر هائل يتمثل في االستغالل، أو التجنيد في 
الجماعات المسلحة أو التورط في النشاط اإلجرامي. كما تكون الفتيات عرضة 

لخطر االعتداء الجنسي وزواج األطفال وحمل المراهقات.

التعليم في حاالت الطوارئ:   .3 
التعلم في غمرة القتال
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وعلى المستوى الوطني في جمهورية أفريقيا الوسطى، ينقطع عن الدراسة 
سبعة من كل 10 أطفال ومراهقين. ويكمل ما يقل عن ثالثة من كل خمسة 

تالميذ الدراسة االبتدائية، وال يكمل ما يعادل الدراسة الثانوية إال 6 في المائة 
من التالميذ. ومن المثير لالنتباه أن نسبة األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة 
ويجرون امتحاناتهم، في المناطق المتأثرة بالنزاعات والتي لليونيسف برامج 
فيها، أعلى من مثيلتها في األوضاع غير المتعلقة بحاالت الطوارئ. ذلك ألن 
مبادرات التعليم في حاالت الطوارئ تجلب العديد من األطفال إلى بيئة تعلم 

ألول مرة — وخاصة الفتيات اللواتي، ألسباب ثقافية أو اجتماعية-اقتصادية، لن 
يتمكنَّ من الذهاب إلى المدرسة في الظروف العادية.

وفي أوضاع الطوارئ، مقارنة بالعديد من المدارس "العادية" في جمهورية 
أفريقيا الوسطى، يتم بانتظام دفع مرتبات المدرسين المتطوعين من أفراد 
المجتمع المحلي، ويتلقون التدريب، ويواظبون على الحضور في الفصل 

الدراسي بقدر أكبر. وتصبح المدارس أكثر من مجرد أمكنة للتعلم. إذ توفر البيئة 
الواقية الضرورية للغاية وفرصة تتيح لألطفال أن يكونوا أطفاال فعال.

وقد ساعدت اليونيسف في إنشاء المئات من أماكن التعلم المؤقتة وتدريب اآلالف 
من مدرسي المجتمع المحلي في جمهورية أفريقيا الوسطى. كما وضعت برامج 
إلنقاذ األطفال الذين فاتتهم الدروس منذ عام 2014، عندما أغلق ما يزيد على 
65 في المائة من المدارس في جميع أنحاء البلد أو أصبحت غير قابلة للتشغيل 

بسبب القتال.

وفي عام 2019، ستواصل اليونيسف إتاحة فرص التعلم لألطفال المتضررين 
وتوفير التدريب لمدرسي المجتمع المحلي. وستركز اليونيسف أيضاً على ضمان 

االلتحاق بالمدارس لألطفال الذين يعيشون في مناطق يشكلون فيها جزءاً من 
مجموعة من األقليات العرقية أو الدينية.

حصلت اليونيسف، حتى من شهر تشرين األول/ أكتوبر، على 37 في المائة 
من هدف التمويل البالغ 8 ماليين دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لبرنامج 

التعليم في حاالت الطوارئ في جمهورية أفريقيا الوسطى لعام 2018. 

  السالم من خالل التعليم: 
التماسك االجتماعي يبدأ في المدارس

عندما اندلع القتال في بامباري في أبريل/نيسان 2014، كان غباسانغو كوماندو أالن، 
مدير L’Ecole Application Mixte، يدير الفصول الدراسية للمدرسة، ويفكك 

النوافذ واألبواب الخشبية، ويخفيها في منزله حتى ال تسرق. فقد نُِهب كل شيء آخر، 
وألقيت الجثث في بئر المدرسة.

وخالل فترة العطلة الصيفية لعام 2018، شارك حوالي 80 تلميذا، العديد منهم 
 L'Ecole من النازحين، في حصص "استدراكية" تدعمها اليونيسف في مدرسة

Application Mixte الستدراك ما فاتهم من أيام دراسية. وأصلحت النوافذ 
واألبواب في عام 2017، ويجري العمل على قدم وساق لحفر بئر جديد.

ويقول أالن "إننا بحاجة إلى األمن. وبمجرد استتباب األمن، ستفتح جميع المدارس 
أبوابها ويعود جميع األطفال. فكل ما حدث في هذا البلد إنما مرده أن الناس لم يحصلوا 

على أي تعليم — لذا أصبحوا قطاع طرق ومتمردين".

ويضيف المربي قائال: "إن المدارس تعلم المواطنة والحقوق. ويبدأ التماسك االجتماعي 
في المدارس، وحيثما يوجد تماسك اجتماعي، يوجد سالم".
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غاية التمويل 
الملباة

التمويل المطلوب 
حالياً

%37

%63

 الغاية 
8 ماليين دوالر من 

دوالرات الواليات المتحدة: 
برنامج التعليم في حاالت 

الطوارئ لعام 2018
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 4. حماية األطفال والشباب من 
الضرر الدائم
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 خالل األشهر التسعة األولى من عام 2018، 
أفرجت الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا 

الوسطى عما يقارب 500 طفل لكن ال يزال هناك 
آالف آخرون عالقين.
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تضطر أعداد ال حصر لها من أطفال أفريقيا الوسطى إلى انتقاء خيارات ما كان 
لهم أبداً أن يضطروا للجوء إليها.

فالفتيان والفتيات الذين اضطروا إلى االلتحاق بجماعات مسلحة باإلكراه أو بسبب 
الفقر المجرد للصفة اإلنسانية، يكابدون فظائع ال توصف. وقد يستغرق سنوات 

تعافي من منهم يتمكن من االنفالت من قبضتها. وألن اليأس زج بهم في صفوف 
الجماعات المسلحة في المقام األول، فإن التعافي ال يمكن أن يكون دائما إال إذا 

زودتهم عملية التعافي بالمهارات والمعرفة والثقة لبناء عيش كريم.

ومنذ عام 2014، أفرجت الجماعات المسلحة بدعم من اليونيسف عن حوالي 
13000 طفل في جمهورية إفريقيا الوسطى، بما في ذلك نحو 200 3 فتاة. ولم 
يتلق 30 في المائة من هؤالء األطفال بعد المساعدة الحاسمة في إعادة اإلدماج، 

ويعزى ذلك أساسا إلى نقص التمويل المتعدد السنوات — وكذلك محدودية القدرة 
التقنية في الوصول إلى األطفال في المناطق غير اآلمنة.

وَدعُم إعادة اإلدماج في صورته المثالية عملية تستغرق سنوات وتساعد األطفال 
والشباب على العودة إلى أسرهم، وإلى الحياة المدنية. وينبغي أن تشمل توفير 

السكن والرعاية الصحية، والبرامج التعليمية والمهنية، والمشورة النفسية 
االجتماعية، والبحث عن األسر، وغير ذلك. وبسبب نقص التمويل والحاجة إلی 

الوصول إلی المزيد من األطفال المفرج عنهم من الجماعات المسلحة، فإن معظم 
األطفال في مرکز التنمية الريفية الذين يحصلون علی هذا الدعم يتلقونه لمدة ثالثة 

إلی ستة أشهر فقط.

وفي بعض األحيان، ترفض األسر األطفال ’’المسّرحين" الذين ال يحصلون 
على دعم إعادة اإلدماج. كما توصم الفتيات بوصمة العار ألنه يُنظر إليهن على 
أنهن عرضة للفساد الجنسي. واألطفال معرضون بشكل كبير لخطر العودة إلى 

الجماعات المسلحة. وبمجرد إعادة تجنيدهم، ستقل احتماالت عودتهم إلى برنامج 
إعادة اإلدماج.

ويتعرض اآلالف من الفتيات للعنف الجنسي، ليس فقط من جانب الجماعات 
والقوات المسلحة ولكن أيضا من جانب أشخاص يعرفنهم ويثقن بهم. واألرقام 
الحقيقية غير واضحة بسبب نقص اإلبالغ. وكثيراً ما تكون المعرضات للعنف 
الجنسي غير مستعدات لإلبالغ — ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى وصمة العار 
التي سيواجهنها، إضافة إلى ندرة الخدمات المتاحة لهن وتضاؤل احتمال تقديم 

الجناة إلى العدالة.

وفي حاالت أخرى، تضطر الفتيات والنساء إلى بيع أجسادهن كطريقة وحيدة 
لهن وألسرهن للبقاء على قيد الحياة. ويحتجن أيضا إلى دعم دائم يتجاوز الصدمة 

المباشرة التي مررن بها.

حصلت اليونيسف، حتى من شهر تشرين األول/ أكتوبر، على 33 في المائة من 
هدف التمويل البالغ 8,9 ماليين دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لبرنامج 

الحماية في حاالت الطوارئ في جمهورية أفريقيا الوسطى لعام 2018.

غاية التمويل 
الملباة 

التمويل المطلوب 
حالياً

 الغاية 
7.8 ماليين دوالر من 

دوالرات الواليات المتحدة: 
برنامج الحماية في حاالت 

الطوارئ لعام 2018

%67

%33
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61%

تانغي مانداكاتشا، "حامية األطفال"

في العامين الماضيين، كان تانغوي مانداكاتشا، 34 سنة، أًما كفيلة تكفل ـ 
11 طفالً من األطفال المنفصلين عن والديهم بسبب القتال في جمهورية 

أفريقيا الوسطى. ويعيش األطفال مع مانداكاتشا وزوجها وأطفالهما الثالثة 
في منزل األسرة في حي مسيحي في بامباري. وسيبقون هناك إلى أن تبحث 
عن أسرهم وتتأكد من سالمة عودتهم منظمة Esperance، وهي منظمة 
غير حكومية تدعمها اليونيسف وتعمل فيها مانداكاتشا كأخصائية في العنف 

الجنساني. 

وسيدو عثمان، البالغ من العمر 8 سنوات، هو آخر من وصل من األطفال 
المكفولين األحد عشر — وأول طفل مسلم. وتقول مانداكاتشا: "أنا كفيلة 

لألطفال. ومن حقني أن أرحب بأي طفل، دون تمييز".

وقد توفيت أم سيدو، وقتل والده في القتال. ويقول سيدو إنه مشى نحو 
50 كيلومترا من بلدته مالوم، ثم التقطه سائق شاحنة فأنزله في سوق في 

بامباري. وكان ينام هناك مع أطفال آخرين يعيشون في الشارع إلى أن عثر 
.Esperance عليه أحد عمال اإلغاثة وأحضره إلى منظمة

وفي الليلة األولى ببيت مانداكاتشا، لم يجب سيدو على أي شيء قالته لكنه 
أصر على النوم في سريرها. وفي الليلة التالية، أقنعته بالنوم مع األطفال 

اآلخرين، وقالت له: "أنا أيضا أمك. ويمكنك أن تنعم باألمن معي، ويمكنك 
اللعب مع أطفالي اآلخرين". وهو اآلن يحب لعب ألعاب الطاولة وكرة القدم، 

ويحلم بالحصول على قميص لاير مدريد وأحذية رياضية.  

واستنادا إلى منداكاتشا، لم يثر أي من جيرانها أي مشاكل في استضافتها 
لطفل مسلم. وتؤكد قائلة: "نحن في فترة أزمة. وهناك الكثير من األطفال 

الذين يحتاجون إلى المساعدة. وهو مجرد طفل ". 
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في 
جميع 
أنحاء 

 5. الحاجة الملحة 
لألمن والسالم
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في 
جميع 
أنحاء 

تِها، أو إرسال أطفالهم  جمهورية أفريقيا الوسطى، تخشى األسر النوم في أَِسرَّ
إلى المدرسة أو الذهاب إلى السوق. وأقامت األسر النازحة قسراً مالجئ 

مؤقتة وقريبة قدر اإلمكان من مواقع حفظ السالم أو المساجد أو الكنائس أو 
المستشفيات. ويتطلب العمل في مجال المعونة خارج المناطق الحضرية الرئيسية 

ببضعة كيلومترات حراسة مسلحة. 

وال يمكن تقديم استجابة إنسانية أقوى، و تهيئة الظروف لتحقيق تنمية مستدامة 
بحق، ما لم تشعر المجتمعات المحلية باألمان، ويتأتى لألشخاص الذين يقدمون 

المساعدة والخدمات المنقذة للحياة الوصول إلى كل طفل محتاج.

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، ستتطلب هذه الظروف توفير أمن أقوى. لكن 
األزمة تتعمق. فاالحتياجات تتزايد، كما تتزايد المعاناة، حيث أصبحت آليات 
التحمل لدى الناس مستنزفة بشكل متزايد. وفي الوقت نفسه، انخفض تمويل 

االستجابة اإلنسانية الشاملة بشکل حاد منذ عام 2014، حيث يقوم المانحون 
بتحويل الموارد إلی مرحلة اإلنعاش التي لم تسفر بعد عن نتائج ملموسة.

ولتهيئة الظروف للسالم واالزدهار على المدى الطويل، تحتاج جمهورية أفريقيا 
الوسطى بصورة عاجلة إلى استجابة إنسانية ممولة تمويال كامال إلى جانب 

دعم إنمائي عاجل أيضا. وبما أن العمل اإلنساني وجهود اإلنعاش )في بعض 
الحاالت( يجريان جنباً إلى جنب، فإن التمويل ينبغي أن يكون مرناً قدر اإلمكان 

حتى يتأتى استخدامه بأكثر الطرق فعالية.

وإذا أرادت جمهورية أفريقيا الوسطى الخروج من األزمات المزمنة — بدعم 
كامل من المجتمع الدولي — فيجب على البلد الحرص على تمكين هذا الجيل 

من األطفال من طي صفحة العنف والفقر. وال تستطيع أن تفعل ذلك إال بحماية 
األطفال وتعليمهم ورعايتهم، لسنوات قادمة، بغض النظر عن ظروفهم. وتحقيقا 
لهذه الغاية، ستحتاج جمهورية أفريقيا الوسطى في الوقت الراهن وعلى المدى 

الطويل إلى موارد أكثر بكثير. 

وكل شيء يقل عن هذا الحد األدنى يعني إدانة أطفال وشباب جمهورية أفريقيا 
الوسطى بالتدحرج البطيء والمؤلم نحو اليأس وضياع المستقبل وإهدار فرص 

العيش.



أفريقيا الوسطى األزمة في جمهورية  18

استنفار اليونيسف من أجل الطفل  |  تشرين الثاني / نوفمبر 2018

أمضى لوران، البالغ من العمر 20 عاما، سنة ونصف كجندي طفل في 
 جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد أُطلق سراحه في آب/أغسطس 2015، 

 ثم قضى عاماً في برنامج إعادة اإلدماج الذي تدعمه اليونيسف. 
وبحلول أيلول/سبتمبر 2018، أصبح ميكانيكيًا مدربًا وتعلم زراعة الخضروات 

وتربية الدواجن، باإلضافة إلى تعلم القراءة والكتابة األساسيتين.

وفي 5 كانون األول/ديسمبر 2013، يتذكر لوران انضمامه إلى ميليشيا مكافحة 
باالكا في بانغي. وكان ذلك اليوم الذي دخلت فيه المجتمعات المحلية المسلمة 

والمسيحية في عملية تقتيل، بتحريض من الجماعات المسلحة. وقال "جاء ]أفراد 
السيليكا[ إلى حيي. وتعرضنا للهجوم، وكنا نقاوم". وأرادت جماعة مكافحة باالكا 

.PK5 دحر مقاتلي سيليكا إلى الجزء اإلسالمي من بانغي المعروف باسم

 قصة لوران 
"خلصوا جميع األطفال من الجماعات المسلحة"

ويالحظ لوران أنه "ال تحتاج تعلم أي شيء لكي تصبح من مكافحي باالكا"، 
مضيفاً قوله إن كونك من مكافحي باالكا ال يعني سوى تلقي األوامر. "تُعطى 

سالًحا فتستخدمه. "وإذا أمرت بالقتل أو الهجوم، فإنك تفعل". 

ويقول لوران إنه قدم معلومات حول تنقالت سيليكا إلى الجماعة وساعد في 
التخلص من الجثث. ولن يضيف المزيد حول ما فعله عندما كان مع جماعة 

مكافحة باالكا. ويقول: "بعث هللا اليونيسف لتخليصي من الجماعة. وهذا الشطر 
من حياتي قد انتهى. وال سبيل للعودة إليه ".

وعندما علم لوران ألول مرة ببرنامج إعادة اإلدماج، ساورته شكوك: " فقد 
كنا نظن أن اليونيسف كانت تكذب علينا من أجل إضعاف الجماعة حتى تتمكن 

جماعة سيليكا من مهاجمتنا مرة أخرى. لكن رئيسنا أخبرنا 'اذهبوا لتروا بأنفسكم 
وإذا لم يعجبكم البرنامج، يمكنكم العودة".

وسرعان ما اقتنع لوران. وقال: "لقد نظم هذا االحتفال الكبير بمناسبة اإلفراج 
عنا ]من الجماعة المسلحة[، وقد أعطينا قمصانا وقمصان كرة القدم، وأدركنا أننا 

سنحصل على تدريب مهني. أدركنا أن األمر حقيقي فعال".

وكان الجنود األطفال السابقون يعيشون في مؤسسة إيواء، وتنقلهم الحافلة إلى 
المدرسة. وكانوا يحصلون على الفطور والغداء والعشاء كل يوم. ويقول لوران: 

"عندما عدت إلى حيي، أخبرت من هم أكبر سنا مني أن الفرصة أتيحت لي 
للدراسة. وقالوا جميعا: هذه هي فرصتك ويجب عليك أن تغتنمها".

وانسحب أفضل صديق له في جماعة مكافحة باالكا من برنامج إعادة اإلدماج. 
ويوضح لوران "إنه كان يعتقد أال جدوى من الدراسة. وكل ما يرغب فيه هو 

النهب" متحسرا على مقتل صديقه أثناء محاولته سرقة دراجة نارية. وقد عاد إلى 
جماعة مكافحة باالكا خمسة أو ستة من الجنود األطفال السابقين الذين يعرفهم. 

ويقول لوران إن "مع جماعة مكافحة باالكا، تكسب قدرا أكبر من المال".

"وأضاف لوران قائال إنه "بالنسبة لي، األمر جيد اآلن. فأنا أستطيع أن أكسب 
لقمة عيشي. ولكن إذا كانت اليونيسف تريد فعالً تقديم يد المساعدة، فما عليها إال 
أن تخلص جميع األطفال من الجماعات المسلحة. وتسير في أرجاء البلد وتبحث 

عن جميع األطفال المعدمين، الذين ينامون في العراء. وتضعهم في المدارس. 
وإذا لم يدرسوا، فال بأس. ولكن إذا درسوا، فتلزم مساعدتهم. والعديد من الفتيات 

يجبرن على بيع أجسادهن لسد الرمق، وال ينبغي أن يكون األمر كذلك. فما 
نحتاجه هي فرص العمل. وما دمت أستطيع أن أجني ما يكفي من المال كل يوم 

لكسب قوتي، فلن أعود أبداً".

األطفال يتعرضون للهجوم في جمهورية أفريقيا الوسطى: قصتان عن الضياع واألمل*
* ُغيرت األسماء لحماية هوية أصحابها
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اليوم الذي كبل فيه أحد المقاتلين إستير، البالغة من العمر 17 عاماً، واغتصبتها 
بدأ كسائر األيام.

فاليوم العادي يقضى في المساعدة في تنظيف البيت، وجلب المياه وشراء الخضر 
في السوق في بلدة كاغا-باندورو، بالقرب من البيت الذي عاشت فيه مع والديها 

واألخ األكبر واألخت الصغرى. وكانت تحب لعب الغميضة والرقص مع أختها. 

وعندما سمعت الطلقات األولى، نادى الوالدان استير. ثم كانت هناك فوضى 
عارمة عندما هاجمت جماعة مسلحة قرويين عزال. وسقطت على األرض، ثم 

ركضت بكل قواها. وكانت وحدها عندما سقط الظالم. ودخلت إلى منزل مهجور 
لالختباء، لكن أحد المقاتلين وجدها هناك. وربطها بسلسلة وقال لها إنه سيطلق 
النار إذا صرخت. واستعادت وعيها في صباح اليوم التالي، وكان أسفل جسدها 

ملطخا بالدماء.

وفي نهاية المطاف عثر أحد المارة على استير وفك وثاقها. وشقت طريقها إلى 
موقع للنزوح، حيث علمت أن والديها قُتال. وكانت وحدها، حينما استقلت شاحنة 

لنقل النازحين اآلخرين إلى العاصمة، بانغي، حيث يقطن أقاربها. 

وسرعان ما أدركت إستر أنها حامل عندما لم تَِحْض في ذلك الشهر. وفي ذلك 
الوقت، كانت تعيش مع عمة لها في مجمع عائلي بالقرب من مطار بانغي. 

ووضعت مولودها دون أن يحضر أي من أقاربها، وكان قوامها صغيرا بدرجة 

اضطرت معه إلى إجراء عملية قيصرية. ولم يأت أحد من أسرتها لزيارتها في 
المستشفى، "بسبب ما حدث لي في كاغا باندورو" على حد قولها.

ولم يكن ألستير أصدقاء في بانغي، لكنها ال تريد العودة إلى كاغا باندورو ألنها 
تخاف من أن تُقتل. وتعيش شقيقتها وشقيقها على انفراد، حيث عهد بكل واحد 

منهما إلى أقارب آخرين. وتجبرها عمتها على العمل في مجمع األسرة، وعلى 
تنظيف وإعداد الطعام لما يقرب من اثني عشر فردا من أفراد األسرة اآلخرين. 

وال تذهب إلى المدرسة مع األطفال اآلخرين.

وتقول إستر "ال أريد أن أعاني بعد اليوم. إننى أريد الحصول على تدريب مهني 
حتى أتمكن من تعلم الخياطة".

وساعدت إستر خالل فترة الحمل منظمة بتاني )Bethanie(، وهي منظمة 
غير حكومية تدعمها اليونيسف، وتساعدها اآلن على تربية ابنتها بتوفير الطعام 
والمالبس والدعم النفسي االجتماعي. واليوم، طفلتها هي كل ما يهمها. وتقول: 

"الطفلة تجلب لي راحة البال".

 قصة إستر
''ال أريد أن أعاني بعد اليوم"
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تهدف خطة اليونيسف لالستجابة الطارئة لجمهورية أفريقيا الوسطى والتي 
قيمتها 56.5 مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة في عام 2018 إلى 

إيصال المساعدة اإلنسانية إلى مليون شخص، بما في ذلك 700000 طفل. 
وتتمثل األولويات الرئيسية في تحصين األطفال، ومعالجة سوء التغذية الحاد 

الوخيم، وضمان تمكين األطفال البالغين سن الدراسة من مواصلة التعلم 
وحمايتهم من االنتهاكات الجسيمة. ويُْدَمُج دعم المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية في كل مجال من مجاالت األولوية.

 وفي الفترة الفاصلة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2018، تمكنت 
آلية االستجابة السريعة التي تتوالها اليونيسف من الوصول بالفعل إلى ما 

يقارب 180000 شخص — وهي آلية تهدف إلى توفير مواد غير غذائية 
بالغة األهمية، وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للمجتمعات 

المتأثرة بالصدمات المفاجئة. وقد تجاوز هذا المجموع العدد اإلجمالي التي 
يتوقع الوصول إليه والبالغ 160000 شخص في السنة كلها، وهو أعلى 

بمقدار 65000 من عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم خالل الفترة نفسها 
من عام 2017.

وتعكس البيانات التالية نتائج اليونيسف التي تحققت حتى اآلن في جمهورية 
أفريقيا الوسطى. كما تسلط الضوء على ضرورة زيادة الموارد لتلبية احتياجات 

األطفال والشباب الذين يتخبطون في األزمة.

تمويل االستجابة للطوارئ  .6
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PROGRAMMES2018 نتائج اليونيسفغاية

التغذية
 األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا والذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم 

19,298  27,961 والمشمولون بالرعاية العالجية

89.65% <75% معدل التعافي )%(

الصحة
910,000485,812األطفال دون سن الخامسة الذين تم تلقيحهم ضد شلل األطفال

األشخاص واألطفال دون سن الخامسة في مواقع النزوح والمناطق المعزولة المجهزة بإمكانية 
10,223 500,000الحصول على الخدمات الصحية األساسية واألدوية.

الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية

المتضررون من األزمات الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب والطهي والنظافة الصحية 
76,345 600,000الشخصية

300,00054,556األشخاص المتأثرون باألزمة الذين تتوفر لهم مرافق الصرف الصحي المناسبة
45,0005,180الفتيات/النساء المتأثرات باألزمة اللواتي يحصلن على خدمات إدارة النظافة الطمثية 

حماية الطفل
100,00067,043األطفال المستفيدون من الدعم النفسي -االجتماعي من خالل أماكن مالئمة لألطفال

3,500498األطفال المفرج عنهم من القوات/الجماعات المسلحة والمستفيدون من دعم إعادة اإلدماج

األطفال المسجلون غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم والمدعومون بخدمات لم شمل 
800511األسر

1,000221النساء واألطفال المستفيدون من تدخالت الوقاية من العنف الجنساني والتصدي له

التعليم

عدد األطفال )الفتيان والفتيات بين 3 و 17 سنة( في المناطق المتأثرة باألزمة المستفيدين 
85,00066,478من التعليم

100,00062,942األطفال الذين يتلقون مواد تعليمية

األطفال )الفتيان والفتيات بين 3 و 17 سنة( الذين يترددون على المدارس في فصل دراسي 
100,50074,028يتواله مدرس مدّرب على الدعم النفسي االجتماعي

آلية االستجابة السريعة

األشخاص الذين يعانون من ضعف حاد والذين حصلوا بسرعة على المواد غير الغذائية بعد 
138,708                160,000حدوث صدمة

األشخاص المتضررون الذين يستفيدون من تدخالت توفير المياه والصرف الصحي والنظافة 
70,00085,790الصحية المناسبة بعد حدوث صدمة

نتائج اليونيسف لفائدة األطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى، 2018 )في 31 آب/أغسطس(
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 نداء اليونيسف السنة
)بدوالرات الواليات المتحدة(

األموال المستلمة من النداء
)بدوالرات الواليات المتحدة(

فجوة التمويل

 53% 38.3 مليون دوالر 81 مليون دوالر2014

 42% 41.4 مليون دوالر  70.9 مليون دوالر2015

 44% 31.5 مليون دوالر  55.7 مليون دوالر 2016

 52% 24.8 مليون دوالر  53.6 مليون دوالر 2017

 2018 
)حتى 31 تشرين األول/أكتوبر(

 44%  29.7 مليون دوالر 56.5 مليون دوالر 

االتجاهات في احتياجات خطة االستجابة/النداء، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 النداءات اإلنسانية لجمهورية أفريقيا الوسطى،
2014–2018: أزمة مزمنة تعاني من نقص في التمويل

االحتياجات غير الملباةتمويل خطة االستجابة/النداء
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االحتياجاتالقطاع

فجوة التمويلاألموال المتاحة

األموال المستلمة 
مجموع األموال المبالغ المنقولةفي العام الحالي

%دوالرالمستلمة

37%7,800,0004,750,375156,5764,906,9512,893,049التغذية

99%059,24059,2408,940,760 9,000,000الصحة وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

82%9,600,0001,271,736488,7111,760,4477,839,553الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية

67%8,900,0002,535,541377,7662,913,3075,986,693حماية الطفل

63%8,000,0002,710,743256,0512,966,7935,033,207التعليم

0%11,700,00013,549,5083,574,73917,124,2460آلية االستجابة السريعة

80%1,500,000300,0000300,0001,200,000التنسيق بين المجموعات/ القطاعات

56%56,500,00025,117,9024,913,08230,030,98531,893,262المجموع

تمويل العمل اإلنساني لليونيسف في جمهورية أفريقيا الوسطى، 2018 )بدوالرات الواليات المتحدة، حتى 31 تشرين األول/أكتوبر(

شكراً لكم!
تشكر اليونيسف شركاءها ومانحيها، الذين بدونهم ما كان بإمكانها العمل من أجل أطفال جمهورية أفريقيا الوسطى.
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للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالجهات التالية:

Marixie Mercado
UNICEF Geneva
mmercado@unicef.org

Donaig Le Du
UNICEF CAR
dledu@unicef.org

Thierry Delvigne-Jean
UNICEF West and Central Africa
tdelvignejean@unicef.org

© منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

تشرين الثاني / نوفمبر 2018

االستنفار من أجل الطفل هو سلسلة إحاطة تعرض التحديات األساسية التي 
تواجه األطفال في حالة األزمات. ويركز هذا اإلصدار على حالة األطفال 
وأسرهم في جمهورية أفريقيا الوسطى. وهذا االستنفار من أجل الطفل هو 

تذكير بأن أرواح 1.5 مليون طفل في جمهورية أفريقيا الوسطى معلقة 
بأوهى الخيوط.

فاألطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى يدخلون في عداد ما تقديره 
250 مليون شخص ممن يعيشون في البلدان والمناطق المتأثرة بالنزاعات 
المسلحة. وفي العام الماضي، أعلنت اليونيسف عن انطالق الحملة العالمية 
أطفال تحت القصف )ChildrenUnderAttack( لتسليط الضوء على 

محنة هؤالء األطفال الضعفاء للغاية.

استنفار اليونيسف من أجل الطفل 


