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العمل اإلنساين
 من أجل األطفال

2019
ملحة عامة



يتخذ العنف ضد األطفال عدة أشكال مقيتة. ويتجىل العنف يف شكل اإليذاء 
الجسدي واإليذاء العاطفي يف املنزل واملدرسة واملجتمع املحيل وعىل شبكة 

اإلنرتنت يف جميع أنحاء العامل. ويف حاالت الطوارئ - خاصة تلك الحاالت التي 
تتعزز بفعل النزاع املسلح الرضوس - ميكن أن يؤدي العنف إىل الوفاة واإلصابات 
الخطرية واملعاناة من الصدمة مدى الحياة. وهناك نوع مقيت من العنف الذي 

يؤثر أيضاً عىل األطفال عندما تؤدي حاالت الطوارئ اإلنسانية إىل حرمانهم 
خدمات الصحة والتغذية واملياه والرصف الصحي والتعليم وغريها من االحتياجات 

األساسية األخرى. 

يسلط العمل اإلنساين من أجل األطفال 2019 الضوء عىل رضورة حامية األطفال 
الذين يعيشون يف األزمات من كافة هذه التهديدات التي تعرتض حياتهم 

ورفاههم وكرامتهم. 

يواجه مئات املاليني من األطفال الذين يعيشون يف املناطق التي تشهد نزاعات 
متفاقمة وطويلة األمد أكرب  املخاطر. حالياً هناك تزايد أكرث من أي وقت مىض يف 
السنوات الثالثني املاضية يف عدد الدول التي تتورط يف اقتتال داخيل ودويل. وكل 

نزاع يجلب معه عواقب وخيمة جداً عىل األطفال الذين دامئاً ما يكونون الفئة 
األكرث ضعفاً. 

ويف أسوأ الحاالت، يكون األطفال معرضني لخطر األذى املبارش من الهجامت 
املوجهة وتلك التي ال متيز، إضافة إىل حاالت اإليذاء التي يتعرضون لها مثل 

العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي واالختطاف والتجنيد يف 
القتال. وإذا ما أخفقنا يف وضع حّد لهذه االنتهاكات - وإذا مل يتم تحميل الجناة 
املسؤولية عن ارتكابها - فإن األطفال سيكربون وهم يعتربون العنف أمراً طبيعياً 

ومقبوالً، وحتى أنه أمر حتمي. 

يجب أال يصبح العنف، وال بأي حال من األحوال، األمر “الطبيعي الجديد”. 

وحتى بالنسبة لألطفال الذين ال يتم استهدافهم بشكل مبارش، يشكل النزاع 
املسلح بالنسبة لهم بيئة يتخللها كثري من العنف. عندما ينشأ األطفال يف النزاع، 
سيكون من السهل رؤية الندبات الجسدية التي عانوا منها، بينام تبقى الندبات 

النفسية مخفية يف أعامقهم ويحتاجون إىل وقت أكرب للشفاء منها. ومن شأن 
التوتر والضغط النفيس الناتج عن املرور بأحداث صادمة أن يكون له تأثري مدمر 

عىل تعلم األطفال وسلوكهم وتطورهم العاطفي واالجتامعي. وكلام طال النزاع 
العنيف أكرث، كان األثر أعمق. 

يف كل سنة، توفر الربامج اإلنسانية التي تنفذها اليونيسف ملاليني األطفال الذين 
يعيشون يف مناطق النزاع وغريها من حاالت الطوارئ مجموعة خدمات إلنقاذ 

الحياة. وتعترب حامية األطفال من العنف جزءاً ال يتجزأ من هذه الربامج. 

ويف هذا السياق، حامية األطفال تعني توفري األمان للفتيات من خالل بناء مرافق 
رصف صحي منفصلة حسب النوع االجتامعي وتحتوي عىل اإلضاءة الجيدة 

وآمنة. وهي تعني العمل من أجل ضامن أن تكون رحلة األطفال اليومية إىل 
ومن املدرسة رحلة آمنة. والحامية تبدأ مبساعدة الفتيات عىل البقاء ملتحقات 

باملدرسة، حيث يكن أقل عرضة لإلكراه عىل الزواج املبكر أو املعاناة من انتهاكات 
أخرى. 

وإىل جانب حامية األطفال من األذى أينام ووقتام استطعنا ذلك، من املهم كذلك 
مساعدتهم عىل التكيّف مع اآلثار الصادمة للعنف. وهذا يعني إنشاء أماكن 

صديقة للطفل وتنفيذ مبادرات تعليم يف حاالت الطوارئ ملساعدة األطفال عىل 
استعادة اإلحساس باالستقرار والحياة الطبيعية. وهذا يعني أيضاً تحديد وتدريب 
طواقم الدعم النفيس للعمل مع األطفال يومياً من خالل اللعب والفن والرياضة.  

يف عام 2018، وصلت اليونيسف ورشكاؤها إىل أكرث من 3.1 مليون طفل ومقدم  
رعاية وقدمت لهم الدعم يف مجال الصحة العقلية والنفسية. يف بنغالدش - حيث 
كان مئات اآلالف من شعب الروهينيغا يبحثون عن مالذ هرباً من العنف يف دولة 

االفتتاحية
العمل اإلنساين من أجل األطفال 2019
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املديرة التنفيذية لليونيسف، هرنييتا هـ. فور )إىل 

اليمني(، تتحدث مع امرأة شابة من جنوب السودان 
حصلت عىل إمدادات خالل حملة توزيع يف أحد 

مواقع برنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة 
الذي تنفذه اليونيسف.

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
ملحة عامة
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ميامنار املجاورة - قّدمنا هذا الدعم لحوايل 160,000 طفل وطفلة. يف جنوب 
السودان، استطعنا إعادة مل شمل 6,000 طفل وطفلة تقريباً مع أرسهم منذ 

اندالع العنف قبل خمس سنوات، والذي أدى إىل ترشيد املاليني. كام استطعنا 
أيضاً مساعدة آالف الفتيات واألوالد عىل إعادة االندماج يف أرسهم ومجتمعاتهم 

بعد إطالق رساحهم من قبل القوات والجامعات املسلحة. 

هذه مجرد أمثلة بسيطة عىل عمل اليونيسف مع األطفال املترضرين من النزاع. 
لكن حياة كل طفل من األطفال هي حياة غالية وال تُقدر بثمن. ومن شأن أي 

تدخل، سواء كان كبرياً أم صغرياً، أن يحدث فرقاً ما. وهذا ينطبق عىل جميع 
األطفال سواء كانوا يف أفغانستان، أو جمهورية أفريقيا الوسطى أو تشاد أو 

جمهورية الكونغو الدميقراطية أو العراق أو ليبيا أو مايل أو الصومال أو سوريا أو 
اليمن أو أي دولة  مزقها الرصاع. 

ومع ذلك، ما زال الوصول إىل األطفال يف بيئات األزمات منوطاً بتحّديات أكرب. ويف 
ظل تضاؤل إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية إىل العديد من أكرث مناطق العامل 

تقلباً، عىل جميع األطراف أن متنح اليونيسف ورشكائها املساحة التي نحتاجها 
لحامية األطفال وتزويدهم بالخدمات الرضورية. 

نعمل بشكل متزايد عىل تشكيل فرق مع املنظامت املحلية والقطاع الخاص 
لتعزيز األنظمة التي تتيح تقديم الخدمات لألطفال والعائالت قبل وأثناء وبعد 

حاالت الطوارئ. وتسعى برامج حاالت الطوارئ التي ننفذها إىل سد الفجوة 
بني العمل اإلنساين والعمل التنموي. ويتمثل هدفنا يف تلبية االحتياجات اآلنية 

لألطفال ويف الوقت ذاته تحسني مستوى معيشتهم من أجل تأهيلهم للمستقبل. 

علينا االعتامد عىل كرم وسخاء الجهات املانحة التي نعمل معها لجعل األطفال 
والشباب أكرث أمناً اليوم وأفضل يف املستقبل. يف عام 2018، متكن مجتمع العمل 
اإلنساين من جمع أكرث من نصف األموال الالزمة لتنفيذ برامج الحاالت الطارئة 

التي نعمل عليها لصالح األطفال يف جميع أنحاء العامل. ويف عام 2019، نحن 

نعتمد عليكم - رشكائنا األساسيني - للوصول إىل هدف متويل العمل اإلنساين 
لليونيسف بجمع 3.9 مليار دوالر أمرييك. 

وليس هناك يشء آخر ميكن أن مييز السنة التي تصادف فيها الذكرى السنوية 
الثالثني لتوقيع اتفاقية حقوق الطفل.

نشهد يف اليونيسف عىل أرض الواقع كيف تشكل سالمة األطفال وصحتهم العقلية 
ورفاههم الجسدي رافعة حيوية لنموهم الشامل. وبدعمكم، ميكننا إرسال رسالة 

قوية إىل العامل: بأنه علينا حامية جميع األطفال، وأن لكل طفل وطفلة الحق 
يف البقاء عىل قيد الحياة والنمو - خاصة يف ظل النزاع العنيف الدائر واألزمات 

املرعبة. 

هرنيتا ه. فور 
املديرة التنفيذية لليونيسف
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أفغانستان، 2018
طلبة صغار يلتحقون بأحد الصفوف املدرسية 

يف مدرسة مدعومة من اليونيسف يف جالل أباد 
وتستوعب أطفاالً ألرس نازحة وعائدة. 

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
ملحة عامة
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* تم تضمني عدة دول يف النداء.

وميكن للمستخدمني اإللكرتونيني النقر عىل كل اسم من األسامء لالنتقال إىل محتوى املكتب املبارش عىل اإلنرتنت.

دوالر أمرييكمنطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ

22,377,197املكتب اإلقليمي

19,500,000الجمهورية الشعبية الدميقراطية الكورية

59,114,779ميامنار

100,991,976املجموع اإلجاميل

دوالر أمرييكمنطقة رشق وجنوب أفريقيا

33,000,000املكتب اإلقليمي

9,920,000أنغوال

10,000,000بوروندي

14,243,000أريترييا

124,093,133إثيوبيا

5,558,000كينيا

8,150,000مدغشقر

145,325,618الصومال

179,230,500جنوب السودان

51,764,731أوغندا

7,000,000زميبابوي

588,284,982املجموع اإلجاميل

دوالر أمرييكمنطقة أوروبا ووسط آسيا

2,713,000املكتب اإلقليمي

27,503,082أزمة الالجئني واملهاجرين يف أوروبا*

21,067,799أوكرانيا

51,283,881املجموع اإلجاميل

دوالر أمرييكمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

16,000,000املكتب اإلقليمي

69,493,902األطفال املتنقلون - أزمة فنزويال*

23,950,000هاييتي

109,443,902املجموع اإلجاميل

دوالر أمرييكمنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

12,500,000املكتب اإلقليمي

72,987,777العراق

23,437,976ليبيا

21,057,222دولة فلسطني

122,510,235السودان

319,823,351سوريا

903,976,371الالجئون السوريون*

542,317,307اليمن

2,018,610,239املجموع اإلجاميل

التمويل املطلوب يف عام 2019
العمل اإلنساين من أجل األطفال 2019

هذه الخارطة أسلوبية فقط وليست للقياس.

وهي ال تعرب عن أي موقف لليونيسف حول الوضع القانوين ألية دولة أو منطقة أو لرتسيم أية حدود. وميثل الخط املنّقط تقريباً خط السيطرة املتفق عليه بني الهند 

والباكستان. ومل يتم االتفاق بعد عىل الوضع النهايئ لجامو وكشمري بني الطرفني. ومل يتم حتى اآلن ترسيم الحدود النهائية بني السودان و جنوب السودان.

دوالر أمرييكمنطقة جنوب أسيا

7,500,000املكتب اإلقليمي

50,000,000أفغانستان

152,509,303بنغالدش

25,375,497الباكستان

235,384,800املجموع اإلجاميل

دوالر أمرييكمنطقة غرب ووسط أفريقيا

17,250,000املكتب اإلقليمي

36,370,000بوركينا فاسو

39,330,695الكامريون

59,000,000جمهورية أفريقيا الوسطى

45,829,429تشاد

326,108,294جمهورية الكونغو الدميقراطية

41,978,700مايل

10,510,000موريتانيا

45,941,086النيجر

120,100,000نيجرييا

12,427,631جمهورية الكونغو

754,845,835املجموع اإلجاميل

65,968,719الدعم العاملي

3,924,814,334املجموع اإلجاميل

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
ملحة عامة
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ستعمل اليونيسف ورشكاؤها عىل تحقيق النتائج التالية يف 

عام 2019:

النتائج املخطط لها يف عام 2019
العمل اإلنساين من أجل األطفال 2019

%10
حماية األطفال

%10
الصحة

%13
أخرى*

%18
التغذية

%20
برنامج المياه والصرف الصحي 

والنظافة العامة

%29
التعليم

*تشمل التكاليف من القطاعات/التدخالت األخرى )4 %(، والدعم الفني اإلقليمي، والجاهزية واالستجابة لحاالت الطوارئ )2 %(، ومساعدة التحويالت النقدية )2 %(، واملواد غري 
الغذائية )2 %(، والتواصل من أجل التنمية ) 1 %(، وآلية االستجابة الرسيعة )>1 %(، وتنسيق املنسقيّات )>1 %(.

نسبة إجاميل املتطلبات لكل قطاع:

بما فيهم: 

41 مليون طفل

لمساندة:

73 مليون شخص

تلخص املعلومات الواردة أدناه املتطلبات العاملية لتنفيذ برامج اليونيسف اإلنسانية، والعدد اإلجاميل لألشخاص واألطفال الذين 

سيتم الوصول إليهم، والنتائج املخطط لها يف برنامج العمل اإلنساين من أجل األطفال يف عام 2019.

المواد غير الغذائية

سيحصل 1.4 مليون شخص على مواد 
منزلية، و/أو مالبس شتوية و/أو مأوى

التحويالت القائمة على النقد

سيحصل 1.9 مليون شخص على مساعدات 
نقدية

التعليم

سيحصل 10.1 مليون طفل وطفلة على 
التعليم األساسي الرسمي وغير الرسمي، بما 

في ذلك برامج التعلّم المبكر

حماية األطفال

سيحصل 4 ماليين طفل وطفلة ومانحة/
مانح رعاية على خدمات الدعم النفسي

 برنامج المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

سيحصل 42.8 مليون طفل وطفلة على 
مياه آمنة للشرب والطهي والنظافة 

الشخصية

الصحة

سيتم تلقيح 10.3 مليون طفل وطفلة ضد 
الحصبة

التغذية

سيتم معالجة 4.2 مليون طفل وطفلة من 
سوء التغذية الحاّد الوخيم

في:

59 دولة

المجموع اإلجمالي:

3.9 مليار دوالر أمرييك

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
ملحة عامة
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 جمهورية الكونغو الدميقراطية
تواجه جمهورية الكونغو الدميقراطية تصاعداً 

حاّداً يف وترية العنف والنزاع املسلح. وهناك حوايل 
12.8 مليون شخص معرضون لخطر انعدام األمن 

الغذايئ وسوء التغذية الحاّد، مبا ميثل زيادة بنسبة 
30% منذ عام 2017. وما زال األطفال املصابني 

بفريوس إيبوال بحاجة إىل مساعدات مالمئة. 

 جنوب السودان
عىل الرغم من توقيع اتفاقية سالم، إال أن الوضع 

اإلنساين ما زال بائساً يف جنوب السودان، حيث يتواصل 
العنف، مبا يف ذلك العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

وانعدام شديد يف األمن الغذايئ والتغذوي، والتكدس 
االقتصادي، وانتشار األمراض. وقد تم اقتالع أكرث من 

4.5 مليون شخص من منازلهم، ويحتاج 6 مليون 
شخص إىل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة 

العامة، وهناك 2.2 مليون شخص خارج املدرسة.

 إثيوبيا
يعاين حوايل 2.8 مليون شخص، منهم 1.5 مليون 
طفل وطفلة، من النزوح يف إثيوبيا، ومن املتوقع 

أن يتزايد عدد األشخاص املترضرين. وقد أدت 
اتفاقية السالم التي تم توقيعها مع أريترييا 

إىل وصول أكرث من 14,000 قادم جديد خالل 
الفرتة بني 12 أيلول/سبتمرب و 20 ترشين األول/
أكتوبر مع توقع تواصل موجات املهاجرين يف 

عام 2019.

 اليمن
تُوصف األزمة اإلنسانية الناتجة عن النزاع 

يف اليمن عىل أنها حالة الطوارئ األضخم يف 
العامل، حيث يحتاج أكرث من 22 مليون شخص 

إىل مساعدات إنسانية. وسيحتاج ما يُقّدر بـ 
12 مليون شخص، مبا فيهم 2 مليون طفل 

وطفلة، إىل مساعدات غذائية يف عام 2019. 

 أزمة الروهينغيا يف بنغالدش وميامنار
منذ  آب/أغسطس 2017، فّر أكرث من 
730,000 شخصاً من الروهينغيا، منهم 

400,000 طفل وطفلة، من العنف الدائر 
يف ميامنار واستقروا يف منطقة كوكس بازار، 

يف بنغالدش. يف ميامنار، ما زال 600,000 
شخص من الروهينغيا يواجهون تحّديات 

كبرية، مبا فيها انعدام حرية الحركة، والتمييز، 
ومحدودية الوصول إىل الخدمات األساسية. 

 أفغانستان
يف أفغانستان، سيحتاج ما يُقّدر بـ 3.8 

مليون طفل وطفلة إىل الحامية واملساعدة 
اإلنسانية يف عام 2019 بسبب تزايد وترية 

العنف، والكوارث الطبيعية، مبا فيها حاالت 
الجفاف، وظروف األمطار الغزيرة، والتي 
ستؤدي إىل مزيد من التقويض يف القدرة 

عىل الوصول إىل الخدمات األساسية 
الحيوية.

 سوريا ودول الجوار
بعد حوايل مثان سنوات من بداية النزاع يف سوريا، يحتاج 13.1 مليون 
شخص تقريباً إىل مساعدة إنسانية، مبا فيهم 5.6 مليون طفل وطفلة، 
يعيش 493,000 طفل وطفلة منهم يف مناطق يصعب الوصول إليها. 

ويعيش أكرث من 2.5 مليون طفل وطفلة سوريني كالجئني يف مرص 
والعراق واألردن ولبنان وتركيا، حيث يؤدي الطلب عىل الخدمات 

األساسية مثل الصحة والتعليم إىل استنزاف قدرات املؤسسات والبنية 
التحتية ما يقّوض قدرتها عىل االستجابة لالحتياجات.

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
ملحة عامة
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 ليبيا 
حالة النزاع املتفاقمة وطويلة األمد، 
وانعدام االستقرار السيايس، وتدهور 

الخدمات العامة واالقتصاد املتخلخل قد 
أثرت جميعها عىل حوايل 1.6 مليون ليبي. 

ويحتاج ما يُقّدر بـ 823,000 شخص، 
مبا فيهم 241,000 طفل، إىل مساعدة 

إنسانية. 

حوض بحرية تشاد )الكامريون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والنيجر، 
 ونيجرييا(

يترضر حوايل 21 مليون شخص يف الكامريون وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وتشاد والنيجر ونيجرييا من حاالت النزاع املتواصلة. ففي نيجرييا، 

ارتفعت مستويات النزوح يف عام 2018، حيث يتعرض ما متوسطه 4,000 
شخصاً كل أسبوع للنزوح- أغلبهم من النساء واألطفال. ويف الكامريون، 
هناك نصف مليون شخص تقريباً ممن هم نازحون داخليون وحاالت 
االستضعاف آخذة باالتساع. ويف جمهورية أفريقيا الوسطى، سيحتاج 

1.5 مليون طفل وطفلة - اثنان من بني كل ثالثة أطفال يف الدولة - إىل 
املساعدة اإلنسانية يف عام 2019.

 أوكرانيا
يترضر حوايل 500,000 طفل وطفلة 

من النزاع يف رشقي أوكرانيا وهم بحاجة 
بشكل عاجل إىل الحامية واملساعدة 

اإلنسانية، مبا يف ذلك الحصول عىل مياه 
رشب نظيفة وبيئات تعلّم آمنة وخدمات 

رعاية صحية ودعم نفيس نوعية.

 أزمة فنزويال
تستضيف الدول يف منطقة أمريكا الالتينية 
والكاريبي ما ال يقل عن 2.4 مليون الجئ 

ومهاجر فنزوييل. وموجات تدفق املهاجرين 
العالية وغري املتوقعة تستنزف قدرات الدول 

املستضيفة ويزيد من مستويات الطلب 
عىل الخدمات والهيكليات املحدودة أصالً يف 

املجتمعات املحلية املستضيفة.

هذه الخريطة هي توضيحية فقط وليست للقياس. وهي ال 
تعرب عن أي موقف لليونيسف حول الوضع القانوين ألية دولة 

أو منطقة أو لرتسيم أية حدود. وميثل الخط املنّقط تقريباً 
خط السيطرة املتفق عليه بني الهند والباكستان. ومل يتم 

االتفاق بعد عىل الوضع النهايئ لجامو وكشمري بني الطرفني. 
ومل يتم حتى اآلن ترسيم الحدود النهائية بني السودان 

وجنوب السودان.

األسهم متثل حركة انتقال األشخاص إىل الدول 

املجاورة بسبب النزاع.

األطفال الذين يعيشون يف بيئة األزمات
تسلط الخريطة أدناه الضوء عىل الوضع اإلنساين العاملي يف نهاية عام 2018، وبعض األزمات 

الرئيسية التي تؤثر عىل األطفال وأرسهم.

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
ملحة عامة
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%72

التحويالت النقدية
حصل 1.1 مليون 
شخص عىل مساعدات 

نقدية 

© UNICEF/UN0177798/ERGEN

التعليم
حصل 5.9 مليون طفل 

وطفلة عىل التعليم األسايس 
الرسمي وغري الرسمي، مبا يف 

ذلك برامج التعلّم املبكر 

© UNICEF/UN0198367/NJIOKIKTJIEN

%69

حامية األطفال
حصل 3.1 مليون

طفل وطفلة ومقدم رعاية 
عىل خدمات الدعم النفيس

© UNICEF/UN0253241/GONZALEZ

%79

برنامج املياه والرصف الصحي 
والنظافة العامة

حصل 35.3 مليون

 شخص عىل مياه آمنة للرشب
والطهي والنظافة الشخصية

© UNICEF/UN0229508/NAFTALIN

%97%53

الصحة 
تم تلقيح

 4.7 مليون  
طفل ضد الحصبة 

© UNICEF/UN0201084/KREPKIH

%59

© UNICEF/UN0155427/MERCADO

التغذية
تم معالجة

2.6 مليون
 طفل وطفلة من سوء 
التغذية الحاّد الوخيم 

يرصد الرسم البياين أدناه بعض النتائج الرئيسية التي تحققت عىل صعيد الغايات التي وضعتها اليونيسف ورشكاؤها من أجل األطفال خالل األشهر العرشة األوىل من عام 2018. 

ويف بعض السياقات، اصطدمت اإلنجازات مبحدودية املوارد، مبا يف ذلك بني القطاعات وعدم كفاية الوصول إىل املساعدات اإلنسانية وانعدام األمن وبيئة العمل الصعبة. مستويات 

التمويل حسب الدولة يف صفحة 11. تتوفر مزيد من التقارير حول عام 2018، مبا يف ذلك املؤرشات املحددة بالدول، عىل صفحات الويب الخاصة بالدول عىل املوقع:

.<www.unicef.org/appeals>

النتائج التي تحققت يف عام 2018

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
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األردن، 2018
أطفال يلتحقون بخدمات دعم التعلّم يف أحد مراكز 

"مكاين" الصديقة للطفل الـ 13 التي أسستها اليونيسف 
يف مخيم الزعرتي لالجئني.
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يف عام 2018، أدت النزاعات والكوارث الطبيعية وانتشار األوبئة وغريها من األزمات 
إىل تقويض مكاسب التنمية وسّدت الطريق أمام تحقيق التنمية املستدامة. وقد بدأت 

اليونيسف تلك السنة بطلب متويل بقيمة 3.6 مليار دوالر أمرييك. ومع حلول شهر 
كانون األول/ديسمرب، وصل مبلغ النداء إىل 3.8 مليار دوالر - أضخم طلب متويل تطلبه 

اليونيسف عىل اإلطالق للعمل اإلنساين. وما حّفز عىل طلب هذه الزيادة الكوارث 
الطبيعية الجديدة، وأزمة الهجرة اإلقليمية يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، 

واألوضاع املتدهورة يف السياقات املترضرة من النزاع والبيئات الهشة مثل أفغانستان 
ومايل والسودان وسوريا واليمن. وابتداًء من شهر كانون األول/ديسمرب 2018، وصل 

1)تم متويل 49% منه(. إضافة إىل ذلك،  التمويل املطلوب للنداء إىل 1.85 مليار دوالر
توفر لليونيسف 919 مليون دوالر تقريباً من السنة السابقة. جاء معظم التمويل التي تم 

الحصول عليه - 63% - من الجهات املانحة التالية: الواليات املتحدة األمريكية، اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشاملية، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية 3، الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ )CERF(، واملفوضية األوروبية، وأملانيا. 

وبقيت مستويات متويل العمل اإلنساين دون املستوى املطلوب مقارنة مع االحتياجات 
طوال العام وركزت عىل بضع أزمات كبرية وطويلة األمد فقط مثل األزمة يف جمهورية 
الكونغو الدميقراطية، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية والدول املجاورة 
لها، واليمن. وقد بلغت حصة حاالت الطوارئ األربع هذه 60% من التمويل الذي تم 
الحصول عليه. وبشكل عام، ذهب ما نسبته 78% من التمويل لـ 10 نداءات حاالت 
طوارئ، بينام حصلت النداءات الـ 33 املتبقية مجتمعة عىل 22% فقط. ويف املقابل، 

متثلت أكرث خمس حاالت طوارئ من حيث نقص التمويل )نسبة إىل االحتياجات( يف 

1. األرقام الواردة يف هذا التقرير كام وردت يف 10 كانون األول/ديسمرب 2018، وهي عرضة للتغيري. 

2. التمويالت األولية امللتزم بها كام وردت يف 10 كانون األول/ديسمرب، حسب اتفاقيات املساهمة مقارنة مع سنة النداء الحالية.

3. املساهمة من اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة.

*تعود عىل اللجنة الوطنية لليونيسف

20.5 مليون دوالر هولندا 

3.4 مليون دوالر اللجنة السويدية* 

2.6 مليون دوالر لجنة اململكة املتحدة* 

1.7 مليون دوالر جمهورية كوريا 

0.7 مليون دوالر الصندوق األمرييك لليونيسف 

 الخمسة األوىل

الجهات املانحة يف عام 2018

التمويل امللتزم به حسب املنطقة )مليون دوالر أمرييك(

30.6 مليون

للتمويل املواضيعي العاملي

126 مليون

للتمويل املواضيعي

تم االلتزام بـ 1.8 مليار 

1.8 مليار

نداء لجمع 3.8 مليار 

3.8 مليار

ملحة عام حول متويل عام 2018 )دوالر أمرييك(

متويل برامج العمل اإلنساين يف عام 2018 1 

483.6 مليون دوالر الواليات املتحدة األمريكية 

189.8 مليون دوالر اململكة املتحدة 

مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية3
151.5 مليون دوالر 

الصندوق املركزي ملواجهة 

 )CERF( الطوارئ
125.6 مليون دوالر 

120.5 مليون دوالر املفوضية األوروبية 

90.8 مليون دوالر أملانيا 

61.6 مليون دوالر الكويت 

59.3 مليون دوالر اليابان 

57.5 مليون دوالر كندا 

42.9 مليون دوالر هولندا 

 العرشة األوىل

الجهات املانحة يف عام 2018

285.3
رشق وجنوب أفريقيا

275.6 
غرب ووسط أفريقيا

32.5
أمريكا الالتينية والكاريبي

39.2
رشق آسيا واملحيط الهادئ

103.4
جنوب آسيا

22.7
أوروبا ووسط آسيا

1,055.6
الرشق األوسط وشامل أفريقيا

أنغوال والكامريون وكينيا ومدغشقر وأوغندا. وقد بلغ التمويل الذي حصلت عليه حاالت 
الطوارئ هذه مجتمعة 2% فقط من إجاميل التمويل الذي تم الحصول عليه يف عام 

 .2018

ويف عام 2018، وصل التمويل املواضيعي إىل 126.1 مليون دوالر - 7% من التمويل 
امللتزم به. ومن بني إجاميل التمويل امللتزم به، 2% منه كان متويالً مواضيعياً إنسانياً عاملياً، 

وهو من أكرث التمويالت املتوفرة مرونة. ومع أنه كان ميثل نسبة متدنية نسبياً، أتاح 
التمويل املواضيعي اإلنساين العاملي لليونيسف مع ذلك تخصيص مخصصات اسرتاتيجية 

ويف وقتها املناسب للمكاتب يف الدول وهي بأمس الحاجة إىل التمويل، وخاصة تلك 
املكاتب التي تفتقر إىل الدعم من الجهات املانحة واالهتامم اإلعالمي. فعىل سبيل 

املثال، يف دولة بابوا غينيا الجديدة، تم استخدام التمويل املواضيعي اإلنساين العاملي 
لتوفري مساعدة طارئة إلنقاذ الحياة، يف حني تم استخدامه يف أفغانستان والسودان الدول 

املترضرة من أزمة املهاجرين الفنزويليني لتوسيع نطاق الربامج األساسية. 

وستواصل اليونيسف العمل عىل تعزيز الرشاكات وخلق حلول جديدة ومبتكرة لجذب 
املوارد املرنة. وسيكون هذا أمراً أساسياً للتصّدي لالحتياجات اإلنسانية، وتعزيز الروابط 

بني جهود العمل اإلنساين والتنمية، وحامية أرواح ورفاه األطفال يف كل مكان.

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
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* تعود عىل اللجنة الوطنية لليونيسف

** األرقام الواردة يف هذا التقرير محدثة 10 كانون األول/ديسمرب 
2018، وهي عرضة للتغيري.

*** التمويل يف سنوات متعددة هو متويل يتم توفريه لسنتني أو 
أكرث بناًء عىل االتفاقيات املوقعة يف عام 2018.

*اللجنة األملانية

التمويل األمرييك لليونيسف

*اللجنة اليابانية

*اللجنة السويدية

*اللجنة الرنويجية

الجهات املانحة من القطاع الخاص

الكويت

الدمنارك

اململكة املتحدة

املفوضية األوروبية

جمهورية كوريا

الخمسة األوىل

الجهات املانحة عىل سنوات متعددة***

الجهات املانحة الحكومية

20.5 هولندا

19.2 *اللجنة األملانية

14.5 الدمنارك

11.3 الصندوق األمرييك لليونيسف

9.1 *اللجنة اليابانية

7.9 *لجنة اململكة املتحدة

6.1 *اللجنة السويدية

6.0 *اللجنة الرنويجية

4.6 *اللجنة الفرنسية

3.3 *اللجنة األملانية

العرشة األوىل

الجهات املانحة للتمويل املواضيعي

 4.4 2.0 منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 1.6 1.5 جيبويت

 305.4 424.0 اليمن

 69.3 101.2 العراق

 24.9 37.4 منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

 35.6 54.8 الدعم العاملي

 16.6 26.6 إندونيسيا

 8.7 14.0 أريترييا

 25.9 42.7 النيجر

 14.1 25.8 دولة فلسطني

 10.4 19.1 موريتانيا

 98.9 183.3 جنوب السودان

 82.2 154.9 الصومال

 79.5 149.8 بنغالدش

 10.5 20.8 منطقة رشق وجنوب أفريقيا

 27.8 56.5 جمهورية أفريقيا الوسطى

 157.0 319.8 الجمهورية العربية السورية

 448.6 951.8 الالجئون السوريون

 54.2 123.8 إثيوبيا

 8.8 20.2 ليبيا

 14.9 34 *أزمة الالجئني واملهاجرين يف أوروبا

 5.4 13.3 منطقة غرب ووسط أفريقيا

 46.6 115.1 السودان

 7.8 20.0 منطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ

 3.0 7.7 جمهورية الكونغو

 14.8 38.8 أفغانستان

 101.5 268.1 جمهورية الكونغو الدميقراطية

 20.0 53.9 تشاد

 9.3 25.9 جنوب آسيا

 51.0 142.5 نيجرييا

 15.5 43.8 مايل

 7.5 23.6 أوكرانيا

 9.8 31.8 ميامنار

 11.0 36.1 بوركينا فاسو

 7.9 26.0 بوروندي

 5.0 16.5 الجمهورية الشعبية الدميقراطية الكورية

 7.6 30 هاييتي

 8.5 34 كينيا

 5.1 25.5 الكامريون

 11.1 66.1 أوغندا

 2.2 13.2 أنغوال

 2.1 13.5 مدغشقر

 0.25 3.1 منطقة أوروبا ووسط آسيا

التمويل امللتزم به مبلغ النداء

العمل اإلنساين من أجل األطفال: التزامات التمويل وحاالت القصور يف عام 2018 )مليون دوالر أمرييك(**
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التمويل للمكاتب امليدانية خالل 48 ساعة من حدوث األزمات اإلنسانية التي 
تحدث فجأة، قبل توفر موارد الجهات املانحة ولحاالت الطوارئ التي ينقصها 
التمويل - قّدم 66.7 مليون دوالر لـ 28 مكتباً قُطرياً ومكتبني إقليميني يف عام 

8 .2018

عملت اليونيسف عىل تعميم إطار العمل األمني للمساءلة بهدف متكني 	 
اليونيسف من القيام مبهمتها اإلنسانية عىل أكمل وجه.

منرب الجاهزية لحاالت الطوارئ لليونيسف - نظام لتحسني آلية اإلنذار املبكر 	 
والجاهزية لدى املنظمة - وقد تم تعميمها عاملياً يف مطلع عام 2018. ومع حلول 
منتصف السنة، صادقت جميع املكاتب الُقطرية عىل خطط الجاهزية الخاصة بها 

يف النظام.

ويف عام 2018، اعتمدت املنظمة اسرتاتيجية من أجل توسيع نطاق املساءلة 	 
تجاه الفئات السكانية املترضرة. وتهدف االسرتاتيجية إىل دمج الفئات السكانية 

املترضرة بشكل ممنهج يف جميع برامج اليونيسف. كام واصلت اليونيسف تقديم 
الدعم ملبادرة اإلرشاك التواصيل واملجتمعي مع الجهات الرشيكة لتعزيز تطبيق 

نهج جامعي تجاه الفئات السكانية املترضرة يف الدول.

السري قُدماً

يف الوقت الذي ما زالت فيه النزاعات والكوارث تخلف عواقب وخيمة عىل 
األطفال، سرتكز اليونيسف عىل املبادرات التي من شأنها تحسني جودة استجابتها 
اإلنسانية بشكل عام، وتلك التي يتم تنفيذها يف السياقات عالية التهديد بشكل 

خاص. وهذا يشمل االستثامر يف جاهزية املكاتب يف الدول من خالل تنفيذ تحليل 
أفضل للمخاطر وتحديد األعامل التي تعود بفوائد عالية؛ وتعزيز أطر العمل 

بفاعلية لتقديم املساعدات اإلنسانية وإجراءات التشغيل املبسطة لحاالت الطوارئ 
من الدرجة الثانية والثالثة وتحديث االلتزامات األساسية تجاه األطفال يف العمل 
اإلنساين وتناسبها مع الواقع الجديد وتنسيق الدعم امليداين بشكل أفضل للدول 
التي تتهيأ وتخطط وتستجيب لألزمات وتوسيع نطاق برامج التحويالت النقدية 

اإلنسانية من خالل وضع األنظمة وتعزيز القدرات واستحداث األدلة وتوسيع 
مستوى املشاركة مع الفئات السكانية املستهدفة؛ وضامن أن جاهزيتنا واستجابتنا 

ذات صلة بالسياق من خالل تحسني مؤرشات القياس وتوفري أدلة أفضل وتعزيز 
التعاون فيام بني الوكاالت وتعزيز قيادة العمل اإلنساين عىل املستوى الُقطري 
من خالل مبادرات التعلم وبناء القدرات. إضافة إىل توسيع وتطوير الرشاكات 

الجديدة عىل املستوى العاملي للتصّدي بشكل أفضل للتحّديات اإلنسانية، ستواصل 
اليونيسف أيضاً االستثامر يف دورها يف قيادة التنسيق من خالل املنارصة والدعم 

امليداين والتوجيه واستحداث األدلة وبناء القدرات عىل مستوى الدول.  

8. كام وردت يف 31 كانون األول/ديسمرب 2018.

يُعترب العمل اإلنساين ركيزة أساسية يف تفويض اليونيسف ومن أجل تحقيق حقوق 
كل طفل وطفلة. وتستجيب اليونيسف ألكرث من 300 حالة إنسانية يف كل سنة. 

ونعمل عىل تقديم استجابة إنسانية مبدئية بشكل ممنهج أكرب، مبا يتوافق مع 
االلتزامات األساسية تجاه األطفال يف العمل اإلنساين وخطة اليونيسف االسرتاتيجية 

لألعوام 2021-2018. 

ويحظى العمل اإلنساين عىل املستوى الُقطري بالدعم من خالل هيكلية عاملية 
تتشكل من سبع مكاتب إقليمية لليونيسف و10 أقسام يف مقرّها الرئييس. 

 وتوفر هذه املكاتب البنية التحتية األساسية لدعم الجاهزية واالستجابة امليدانية 
إلنقاذ األرواح وحامية الحقوق والتقليل من املعاناة يف الكوارث والنزاعات ودعم 
آليات التنسيق العاملي والُقطري وتعزيز الرشاكات اإلنسانية. ويتم تنسيق الدعم 

العاملي لليونيسف من خالل مكتب برامج الطوارئ، مبا يف ذلك فريق أمني ومركز 
للعمليات يعمل عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع. يف عام 2019، ستصل 

تكلفة هذا الدعم إىل 66 مليون دوالر،4 أي 1.7% من إجاميل مبلغ النداء اإلنساين 
لليونيسف لعام 2019.

الدعم العاملي للعمل يف امليدان يف عام 2018

خالل عام 2018 كان هناك ست حاالت طوارئ كربى تطلبت حشداً عىل جميع 
مستويات املنظمة: أزمة الالجئني يف بنغالدش واألزمات املتفاقمة وطويلة األمد 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وشامل رشق نيجرييا وجنوب السودان وسوريا 
ودول الجوار واليمن. 

وقد تجسدت االستثامرات يف الدعم العاملي لليونيسف يف اإلنجازات التالية يف عام 
:2018

رشاء إمدادات بقيمة إجاملية بلغت 347 مليون دوالر للدول املستجيبة 	 
لحاالت الطوارئ، من 318.4 مليون دوالر لحاالت الطوارئ السبعة من الدرجة 

الثانية والدرجة الثالثة.5 

عمل فريق االستجابة لحاالت الطوارئ الخاص باليونيسف عىل التوسع من 14 	 
موظفاً إىل 22 موظفاً ممن يتمتعون مبهارات متخصصة يف تنسيق حاالت الطوارئ 

ووضع الربامج والعمليات النوع االجتامعي واملساءلة تجاه الفئات السكانية 
املترضرة والتحويالت النقدية اإلنسانية. وقد توىل فريق االستجابة لحاالت الطوارئ 

يف العام املايض 77 مهمة إىل 39 دولة ومكتبني إقليميني، بإجاميل 2,557 يوم 
عمل. وقد قّدمت ما نسبته 45% من هذه املهامت )1,475 يوماً( الدعم للجاهزية 

واالستجابة لألزمات من الدرجة الثانية والثالثة. 

83 موظفاً من الجهات الرشيكة يف مكاتب اليونيسف يف الدول من خالل عقد 	 
اتفاقيات مع 30 منظمة رشيكة. وقدم هذا الدعم لعمليات االستجابة لحاالت 

طوارئ من الدرجة الثانية والثالثة.6 

قدمت فرق االستجابة الرسيعة للتنسيق العاملي لليونيسف الدعم لـ 28 دولة، 	 
مبا فيها أربع حاالت طوارئ من الدرجة الثالثة، من خالل 80 مهمة استغرقت 

3,518 يوماً.7

صندوق برامج حاالت الطوارئ - صندوق متويل متنقل مخصص لتقديم 	 

4. هذا مجرد رقم تقديري ال يشمل املتطلبات اإلضافية التي تم تحديدها يف العمل اإلنساين من أجل 

األطفال لعام 2019.

5. هذا تقدير يستند إىل أرقام أولية كام جاءت يف شهر ترشين الثاين/نوفمرب 2018.

6. كام وردت يف 29 كانون األول/ديسمرب 2018؛ باستثناء تواجد املوظفني يف مواقع املقّر الرئييس.

7. تشمل املهامت التي تقوم بها وحدة التنسيق العاملي لليونيسف.

الدعــم العاملي لعمل
اليونيســف اإلنساين

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
ملحة عامة
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جمهورية الكونغو الدميقراطية، 2018
طلبة يغسلون أيديهم يف نقطة لغسل األيدي قبل دخولهم إىل صفوفهم. قامت اليونيسف بإنشاء هذا املرفق 

للمساعدة يف احتواء انتشار فريوس إيبوال. 
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الدعم العاملي لالستجابة لفريوس إيبوال يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية

شهد عام 2018 أكرب حالة انتشار لفريوس إيبوال يف تاريخ جمهورية الكونغو الدميقراطية، وأول 	 
انتشار للمرض يف بيئة تعاين من النزاع. ويف 10 كانون األول/ديسمرب 2018، كان قد تم اإلبالغ 
عن أكرث من 500 حالة، نتج عنها 250 حالة وفاة. وقد تأثر األطفال والنساء بهذا املرض أكرث 

من غريهم. 

ومن خالل مبادرة الجاهزية لحاالت الطوارئ الصحية، التحق خرباء الصحة العامة لدى 	 
اليونيسف بعملية االستجابة متعددة الوكاالت، وساهموا فيها من خالل تويل أدوار قيادية 

وتشغيلية عىل حّد سواء. بشكل عام، عملت اليونيسف عىل: 

تيسري تقبّل السكان لالستجابة وزيادة فعاليتها من خالل الوصول إىل أكرث من 6 ماليني 	 
شخص من خالل التواصل الشخيص واإلرشاك املجتمعي، مبا يف ذلك إرشاك القادة املجتمعيني 

وأخصائيي علم اإلنسان. 

توفري خدمات الرصف الصحي والنظافة العامة ألكرث من 380 مرفقاً صحياً و 400 مدرسة كجزء 	 
من تدخالت الوقاية من اإلصابة باملرض والسيطرة عليه، مام أسهم يف الحّد من انتشار املرض يف 

النظام الصحي. 

توفري دعم نفيس كجزء من عملية تحديد ومتابعة جهات االتصال الخاصة بالحاالت، وإعداد 	 
العائالت إلجراء دفن للموىت وحفظ كرامتهم، وتيسري إدخال املرىض إىل مراكز عالج فريوس 

إيبوال، والوصول إىل أكرث من 4,700 جهة اتصال خاصة بالعائالت مع تقديم مساعدة نفسية 
ومادية. 

توفري الرعاية النفسية والتغذوية لـ 421 من األطفال املصابني بالفريوس الذين وصلوا إىل مراكز 	 
عالج فريوس إيبوال، وأكرث من 400 يتيم ويتيمة وأطفال منفصلني عن ذويهم. 

نرش إمدادات بقيمة 3 مليون دوالر لتفعيل عملية االستجابة متعددة القطاعات. 	 

 240 حالة إرسال للطواقم
من خالل مهمات الطواقم الموجودة على أهبة االستعداد/للعمل 

العاجل التي استغرقت ما مجموعه 20,518 يوماً

 56 دولة
استفادت من الدعم المخصص للطواقم التي تكون على أهبة 

االستعداد و/أو للعمل العاجل

129 موظفاً على أهبة االستعداد 
 والعمل العاجل

الموظفون الذين تم إرسالهم إلى الدول

 الدعم العاجل 
)يشمل فريق االستجابة لحاالت الطوارئ، وفريق االستجابة الرسيعة، 

واملوظفني الذين يكونون عىل أهبة االستعداد(

 66.7 مليون دوالر أمريكي
صرف من صندوق برامج الطوارئ الخاص باليونيسف إلى 30 مكتباً

 347 مليون دوالر أمريكي
اإلمدادات التي اشترتها اليونيسف لحاالت الطوارئ

نتائج الدعم العاملي يف عام 2018

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
ملحة عامة
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 إجاميل التكاليف التي
تغطيها املوارد األساسية

28.7 مليون
دوالر أمرييك

 إجاميل تكلفة الدعم
العاملي يف عام 2019

66 مليون
دوالر أمرييك

حشد الدعم العاملي

األنظمة واإلجراءات	 

الدعم الفني	 

اإلدارة القامئة عىل النتائج

تقييم االحتياجات	 

رصد األداء	 

التقييم	 

السياسات والتوجيه

االلتزامات األساسية تجاه األطفال	 

اإلنصاف )مبا يف ذلك النوع 	 
االجتامعي(

حامية املدنيني )مبا يف ذلك األطفال 	 
والنزاع املسلّح(

إدارة املعرفة	 

االبتكار	 

البيئات عالية التهديد	 

املنارصة يف العمل اإلنساين	 

التحويالت النقدية	 

اإلمدادات واللوجستيات

كوبنهاجن واملراكز اإلقليمية	 

املشرتيات	 

التخزين	 

الدعم اللوجستي	 

دعم الربامج 
اإلنسانية

دعم
العمليات

الدعم
اإلقليمي

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

حشد املوارد

املالية واإلدارة

جنوب آسيا

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

غرب ووسط أفريقيا

عىل مستوى
الدول

أريترييا 
أزمة الالجئني واملهاجرين يف أوروبا* 
األطفال املتنقلون - أزمة فنزويال 
أفغانستان

أنغوال 
أوغندا

أوكرانيا 
إثيوبيا
الباكستان

بنغالدش 
بوركينا فاسو
بوروندي
تشاد
الجمهورية الشعبية الدميقراطية الكورية
جمهورية الكونغو
جمهورية الكونغو الدميقراطية
جمهورية أفريقيا الوسطى
جنوب السودان

الدعم العاملي
لعمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال 2019

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
ملحة عامة
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 إجاميل التكاليف التي
تغطيها املوارد األخرى

2.7 مليون
دوالر أمرييك

فجوة التمويل

 34.6 مليون
دوالر أمرييك

دعم برامجي

التغذية والصحة وبرنامج املياه 	 
والرصف الصحي والنظافة العامة 

وحامية الطفل والتعليم وفريوس نقص 
املناعة البرشية املكتسبة واإليدز

التواصل من أجل التنمية وتنمية 	 
الطفولة املبكرة واإلعاقات

القدرة عىل الصمود	 

تنمية القدرات الوطنية	 

الحّد من مخاطر الكوارث والجاهزية 	 
لها

بناء السالم	 

الرشاكات

مشرتكة بني الوكاالت	 

أجندة التحّول	 

املنظامت غري الحكومية 	 
واملجتمع املدين والوسط 

األكادميي

تواجد متكامل	 

التنسيق العاملي

الدعم امليداين	 

إدارة املعلومات	 

املوارد البرشية

وحدة الطوارئ يف املقّر الرئييس	 

تنسيق ثالثة مناذج من إرسال 	 
املوظفني )داخيل، وخارجي، وعىل 

أهبة االستعداد(

48.1 مليون
دوالر أمرييك

13.4 مليون
دوالر أمرييك

4.4 مليون
دوالر أمرييك

التواصل

مركز التنسيق األمني و 
)OPSCEN( العمليات

 أوروبا ووسط آسيا

رشق آسيا واملحيط الهادئ

رشق وجنوب أفريقيا

أمريكا الالتينية والكاريبي

دولة فلسطني 
زميبابوي
السودان

سوريا
الصومال 

العراق 
الكامريون

كينيا 
الالجئون السوريون 

ليبيا
مايل 

مدغشقر
موريتانيا
ميامنار 
النيجر 
نيجرييا 
هاييتي 
اليمن 

3.9 مليار
دوالر أمرييك

عمل اليونيسف اإلنساين من أجل األطفال ٢٠١٩
ملحة عامة
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منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(

مكتب برامج حاالت الطوارئ 

3 United Nations Plaza

New York, NY 10017, USA

www.unicef.org/appeals 

الرقم القيايس الدويل للكتاب: 978-92-806-4990-1

منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(

كانون الثاين/يناير 2019

صورة الغالف: مايل، 2018
أطفال يلعبون يف مركز تنمية الطفولة املبكرة يف قرية بارويل، يف منطقة سيغو

صورة الغالف الخلفي: إندونيسيا، 2018
عائلة نزحت بعد التسونامي الذي رضب البالد يف شهر أيلول/سبتمرب تشارك يف 

أنشطة يف ساحة تعلّم مؤقتة مدعومة من اليونيسف.

ميكن الحصول عىل معلومات إضافية حول العمل اإلنساين لليونيسف من خالل:

مانويل فونتني

مدير

مكتب برامج حاالت الطوارئ يف اليونيسف، نيويورك

هاتف: 

mfontaine@unicef.org :بريد إلكرتوين

سيكاندر خان

مدير

مكتب برامج حاالت الطوارئ يف اليونيسف، جنيف

هاتف: 

sikhan@unicef.org :بريد إلكرتوين

كارال حداد-مارديني

مديرة

قسم الرشاكات العامة، مكتب اليونيسف، نيويورك

هاتف: 

humanitarian.ppd@unicef.org :بريد إلكرتوين

+41 22 909 5601

+1 212 326 7163

+1 212 326 7160


