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موزامبيق2019 ،
الصغيرة نيلدا 6 ،سنوات ،تستلم حزمتها التعليمية.
وقد وزعت اليونيسف وشركاؤها في نيسان  /أبريل
ُحزماً تعليمية للطالب في  12مدرسة ابتدائية في
منطقة بيرا التي تضررت بشدة من جراء إعصار إيداي.
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تمهيد

العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020

إن األطفال هم أول وأكثر من يعاني في أوضاع النزاعات والكوارث .ويعيش
واحد من كل أربعة أطفال حالياً في مناطق نزاعات أو كوارث — وهذا واقع
يتعين أن يشكل صدمة في الصميم لكل واحد منا .ويواجه كل هؤالء األطفال
مستقبالً مجهوالً.
ولألسف ،بلغ عدد البلدان التي تشهد نزاعات مستوى غير مسبوق منذ إقرار
اتفاقية حقوق الطفل في عام  .1989فقد تركت الحرب المستمرة منذ قرابة
تسع سنوات في سوريا  5ماليين طفل يعيشون في أوضاع عوز ،كما أصبح
أكثر من  2.5مليون طفل يعيشون كالجئين خارج البلد .وأدى النزاع المستمر
منذ أكثر من أربع سنوات في اليمن إلى نشوء أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وثمة حوالي  1.5مليون طفل في جمهورية أفريقيا الوسطى بحاجة ماسة إلى
المساعدة بعد ست سنوات من الحرب.
وفي نزاعات جارية أخرى في أفغانستان وليبيا ومالي ونيجريا والصومال
وجنوب السودان — وأماكن أخرى عديدة — يتكبد األطفال الثمن األفدح.
وقد تش ّرد أكثر من  30مليون طفل في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات.
ويتعرض العديد منهم لالستعباد واالتجار بالبشر واإلساءات واالستغالل .ويعيش
عديدون آخرون في أوضاع ملتبسة ومستقبل مجهول ،إذ ال يحصلون على
وضع الهجرة الرسمية وال على التعليم أو الرعاية الصحية.
لقد تعرض األطفال لالقتالع بسبب النزاعات والعنف وبأعداد بلغت مستوى
تاريخياً ،من أزمة الجئي الروهينغا في بنغالديش إلى تدفق األسر من أمريكا
الوسطى سعياً إلى حياة أكثر أمناً وكرامة.
وأخذت أمراض من قبيل اإليبوال والحصبة تظهر من جديد ،وغالباً في مناطق
النزاعات ،مما يزيد تعقيد االستجابة اإلنسانية في األماكن التي تتزايد فيها
القيود على إمكانية الوصول — من قبيل جمهورية الكونغو الديمقراطية التي
تشهد حالياً تفشياً لوباء اإليبوال هو الثاني من حيث اتساع نطاقه وشدة فتكه
في سجل فاشيات هذا الوباء في العالم.

وفي الوقت نفسه ،أخذت الظواهر الجوية المتط ّرفة تتسبب بكوارث طبيعية
أكثر تواترا ً وأشد تدميرا ً في جميع أنحاء العالم .ويعيش أكثر من نصف بليون
طفل حالياً في مناطق تعاني من حاالت فيضان شديدة ومتواترة ،وقرابة 160
مليون طفل في مناطق تشهد حاالت جفاف شديدة .وثمة مناطق من قبيل
الساحل ،حيث تعتمد سبل العيش على الزراعة والرعي والصيد ،معرضة بصفة
خاصة إلى تأثيرات تغير المناخ.
وكثيرا ً ما تستغل الجماعات المسلحة المظالم االجتماعية التي تنشأ ضمن
هذه الظروف العسيرة .ففي جميع أنحاء منطقة غرب ووسط أفريقيا ،بات
العنف وانعدام األمان يحرمان قرابة مليونين  2من األطفال—جيالً بأكمله —
من حقهم في التعليم.
وفي مواجهة هذه التحديات ،استجابت اليونيسف وشركاؤها لحاالت طارئة في
 61بلدا ً في عام  .2019وفي األشهر الثمانية األولى من السنة ،وفّرنا مساعدة
إنسانية لقرابة  29مليون طفل — مما يواكب المسار المتوقع للوصول إلى 53
مليون طفل بحلول  31كانون األول  /ديسمبر.
وفي شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية ،عملنا مع شركاء محليين ومع
المجتمع المحلي ورجال الدين ووسائل اإلعالم وقطاع األعمال لتوفير معلومات
منقذة لألرواح حول فيرس إيبوال ألكثر من  25مليون شخص يواجهون خطر
هذا المرض .وفي اليمن ،وفّرنا خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي لقرابة
 400,000طفل ومز ِّود رعاية ممن يواجهون رعب الحرب والتهجير.
وفي جمهورية فنزويال البوليفارية ،ز ّودنا أكثر من  280,000طفل بالتحصين
لحمايتهم من الحصبة ولتجنب انتشار هذا المرض الخطير والذي يمكن منعه.
وفي موزامبيق ،وبعد وقوع إعصارين مدمرين ،قمنا بتحسين إمكانية الحصول
على المياه المأمونة ألكثر من  1.5مليون شخص.
ولكن التحديات تتواصل .ويهدف نداء اليونيسف ،العمل اإلنساني من أجل
األطفال للعام  ،2020إلى مساعدة  59مليون طفل في أوضاع طوارئ إنسانية
في السنة المقبلة.
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وإذ تعمل اليونيسف على إنقاذ األرواح الغضة في تلك األوضاع الحرجة،
فإننا نبتكر من أجل إحداث أثر مستدام .وتوفر المبادرات الفعالة من حيث
الكلفة ،من قبيل التعليم المجتمعي في أفغانستان والبرامج اإلذاعية التعليمية
في بوركينا فاسو ،بدائل لتوفير فرص التعليم لألطفال عندما تح ْول األوضاع
الخطيرة دون التوجه إلى المدارس.
وفي حاالت أخرى ،نوفّر التدريب ألفراد المجتمع المحلي ،ومنهم المعلمون،
ليتعاملوا هم أنفسهم مع األحداث الصادمة ومن ثم يقدمون الرعاية لألطفال
الذين يعانون من التوتر .وقد تعلمنا من الخبرة كيف نحدد أفراد المجتمعات
المحلية المتأثرة وندربهم لتوفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي.
ويحتاج الناجون والناجيات من العنف الجنساني ،والنساء والفتيات المعرضات
للخطر ،حاجة ماسة لمثل هذا الدعم — وهم في مقدمة البرمجة اإلنسانية
التي تنفذها اليونيسف وشركاؤها .وتؤدي المنظمات النسائية المحلية ،من
قبيل مركز تنمية المرأة الصومالية الذي يدير مراكز دعم وخطاً هاتفياً ساخناً
للتصدي للعنف الجنساني في مقديشو ،دورا ً مركزياً في هذه الجهود.
تعمل اليونيسف أيضاً على تعزيز الروابط بين العمل اإلنساني والعمل
اإلنمائي ،فوجودنا في العديد من البلدان قبل وقوع األوضاع الطارئة وأثناءها
وبعدها يحقق تواصالً في الدعم .فعلى سبيل المثال ،تعمل جهود إعادة
تأهيل أنظمة المياه والصرف الصحي واالرتقاء بها على خدمة األسر المعيشية
المستضعفة بعد وقوع األزمات مباشرة وعلى المدى البعيد .كما نقوم ببناء
القدرات الطويلة األجل لوزارات الصحة والشركاء من المجتمع المدني من
أجل تحديد األوضاع المزمنة ،من قبيل سوء التغذية ،ومعالجتها ومنع وقوعها.
تتسم التدخالت المستدامة باألهمية إذ أن األزمات ليست مجردة صدمة
تحدث لمرة واحدة؛ بل يستمر تأثيرها لسنوات .لذا فإن التمويل المرن
ضروري للتخطيط المتعدد السنوات من أجل الوصول إلى كل طفل بسرعة
وعلى نحو متسا ٍو في كل مرحلة من مراحل الطوارئ اإلنسانية وفي أعقابها.
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جمهورية الكونغو الديمقراطية2019 ،
المديرة التنفيذية لليونيسف ،السيدة هنرييتا هـ .فور ،تتحدث
مع أطفال في فضاء صديق لألطفال في مخيم للمهجرين داخلياً
في منطقة بونيا ،وذلك أثناء بعثة مشتركة جرت في آذار  /مارس
مع وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت
الطواري ،السيد مارك لوكوك (في خلفية الصورة بالقميص األزرق).
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ويطالب األطفال واليافعون المتأثرون باألزمات بعمل ملموس لحماية حقوقهم
وتعزيزها — اآلن وفي المستقبل .وهم يريدون المشاركة في تشكيل الحلول.
وال يمكننا تلبية دعوتهم دون دعم منكم أنتم يا شركائنا .ولكن يمكننا من
خالل عملنا الجماعي أن نحقق فرقاً يغير مسار الحياة لألطفال واليافعين
المعرضين للخطر.

هنرييتا هــ .فور
المديرة التنفيذية لليونيسف
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التمويل المطلوب في العام 2020
العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020
منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ
المكتب اإلقليمي
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
ميانمار
المجموع

دوالر أمريكي
8,751,800
19,500,000
40,721,000
68,972,800

منطقة شرق أفريقيا والجنوب األفريقي
المكتب اإلقليمي
إثيوبيا
أريتريا
أنغوال
أوغندا
بوروندي
رواندا
زمبابوي
جنوب السودان
الصومال
كينيا
مدغشقر
موزامبيق
المجموع

دوالر أمريكي
17,200,000
161,237,578
18,811,000
15,800,000
50,119,979
16,500,000
8,000,000
11,026,650
180,481,390
127,033,943
30,021,640
7,625,000
20,547,648
664,404,828

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى
المكتب اإلقليمي
االستجابة لالجئين والمهاجرين في أوروبا *
أوكرانيا
المجموع

دوالر أمريكي
1,923,000
27,323,190
9,834,500
39,080,690

منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
المكتب اإلقليمي
جمهورية فنزويال البوليفارية
األطفال والسكان المتأثرون
بتدفقات الهجرة من جمهورية فنزويال البوليفارية *
هايتي
المجموع

دوالر أمريكي
19,500,000
153,247,000
64,566,000
18,586,000
255,899,000

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
المكتب اإلقليمي
السودان
الجمهورية العربية السورية
الالجئون السوريون *
العراق
دولة فلسطين
يمن
ليبيا
المجموع

دوالر أمريكي
10,400,000
147,111,496
294,800,037
864,114,705
58,854,223
18,402,256
534,982,568
26,258,400
1,954,923,685

* ثمة عدة بلدان مشمولة بالنداء.

هذه الخريطة مح ّورة وال تلتزم بمقياس رسم واحد.
هذه الخريطة ال تعكس موقف اليونيسف بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو منطقة أو ترسيم أي حدود .الخط المنقّط
يمثل تقريباً خط السيطرة المتفق عليه بين الهند وباكستان .ولم يتفق الطرفان بعد على الوضع النهائي لجامو
وكشمير .ولم تتحدد الحدود النهائية بين السودان وجنوب السودان لغاية اآلن.

منطقة جنوب آسيا
المكتب اإلقليمي
أفغانستان
باكستان
بنغالديش
المجموع

دوالر أمريكي
7,500,00
72,050,000
52,535,786
129,070,000
261,155,786

منطقة غرب ووسط أفريقيا
المكتب اإلقليمي
جمهورية أفريقيا الوسطى
بوركينا فاسو
تشاد
الكاميرون
جمهورية الكونغو

دوالر أمريكي
18,250,000
58,200,000
96,666,528
51,680,000
48,937,000
12,141,000

جمهورية الكونغو الديمقراطية

262,661,000

جمهورية الكونغو الديمقراطية — االستجابة لوباء اإليبوال
مالي
موريتانيا
النيجر
نيجيريا
المجموع

125,570,234
51,850,000
13,420,000
59,372,000
145,219,262
943,967,024

الدعم العالمي
المجموع الكلي

39,362,637
4,227,766,450
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النتائج المخطط لها للعام 2020
العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020

تلخص المعلومات أدناه المتطلبات العالمية لبرامج اليونيسف اإلنسانية ،والعدد اإلجمالي
لألشخاص واألطفال الذين سيتم الوصول إليهم ،والنتائج المخطط لها في عمل اليونيسف اإلنساني للعام .2020

ستعمل اليونيسف وشركاؤها
لتحقيق النتائج التالية في عام :2020
التغذية
سيحصل  5.1ماليين طفل
على عالج من سوء التغذية الحاد الوخيم

بما في ذلك:

تعتزم اليونيسف أن تساعد:

 95مليون شخص
 49مليون امرأة  /فتاة

 59مليون طفل

 4ماليين شخص من ذوي اإلعاقات

 2مليون طفل من ذوي اإلعاقات

 30مليون فتاة

الصحة
سيتلقى  8.5ماليين طفل
تحصيناً ضد مرض الحصبة

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
سيتمكن  28.4مليون شخص من الحصول على
مياه مأمونة للشرب والطبخ والنظافة الشخصية

حماية الطفل
سيستفيد  4.5ماليين طفل ومقدم رعاية من
خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي
في:

وهذا سيتطلب:

 64بلداً

 4.2باليين دوالر

النسبة من المتطلبات اإلجمالية بحسب القطاع:

٪٢٠

املياه واإلصحاح والنظافة الصحية

العنف الجنساني في أوضاع الطوارئ
سيستفيد  1.4ماليين طفل وامرأة من خدمات
الحد من خطر العنف الجنساني أو منعه ،أو
تدخالت االستجابة له عند وقوعه

التعليم
سيتمكن  10.2ماليين طفل من الحصول على
تعليم رسمي وغير رسمي ،بما في ذلك التعليم
في مرحلة الطفولة المبكرة

٪٢٠
التغذية

٪٢٧
التعليم

التحويالت النقدية
سيستفيد  1.7مليون شخص من التحويالت
النقدية

٪١١

حامية الطفل

٪٩

الصحة

٪١٣

قطاعات أخرى *

* وهذا الرقم يتضمن تكاليف من :قطاعات وتدخالت أخرى (مثالً ،الحماية االجتماعية ،المناصرة  /التواصل ،بناء السالم) ( ،)%4الدعم اإلقليمي للتأهب
واالستجابة والدعم التقني ( ،)%3االتصال من أجل التنمية ( ،)%2آليات االستجابة السريعة ( ،)%1المواد غير الغذائية ( ،)%1المساعدة بالتحويالت النقدية
( ،)%1تنسيق المجموعات (دون  ،)%1فيروس نقص المناعة البشرية  /متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز) (دون .)%1
جميع األرقام أولية وخاضعة للتغيير عند إنجاز وثائق االحتياجات والتخطيط المشتركة بين الوكاالت.

االتصال من أجل التنمية
سيتم التواصل مع  49مليون طفل وبالغ من
المعرضين للخطر أو المتأثرين ،وذلك من خالل
االتصال من أجل التنمية  /المشاركة المجتمعية
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أفغانستان
تتزايد االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن النزاع
المسلح والكوارث الطبيعية والفقر في أفغانستان.
وفي عام  ،2020سيحتاج  9.4ماليين شخص — 54
في المئة منهم أطفال – إلى مساعدات إنسانية
وحماية.

© UNICEF/UNI216990/SOULEIMAIN/AFP-SERVICES
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الجمهورية العربية السورية والمنطقة دون اإلقليمية
بعد ثماني سنوات من النزاع ،يظل حجم االحتياجات
اإلنسانية وشدتها وتعقيدها كبيرا ً في الجمهورية
العربية السورية والبلدان المجاورة .ففي الجمهورية
العربية السورية ،يحتاج قرابة  11مليون شخص —
ويشكلون أكثر من نصف السكان — إلى مساعدة
إنسانية .ويوجد  5.6ماليين الجئ سوري مسجل في
جميع أنحاء المنطقة دون اإلقليمية ،بمن فيهم 2.5
مليون طفل يعيشون في تركيا ولبنان واألردن والعراق
ومصر* .

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
يتسم الوضع اإلنساني في جمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية بانعدام األمن الغذائي المزمن ونقص
إمكانية الحصول على الخدمات األساسية المنقذة
لألرواح ،مما يترك تأثيرات هائلة على الفئات األشد
ضعفاً .ويفتقر أكثر من ثلث السكان إلمكانية
الحصول على مياه الشرب المأمونة.

© UNICEF/UN0322838/NAZER

أزمة الروهينغا في بنغالديش وميانمار
أصبحت منطقة كوكس بازار في بنغالديش بحلول
أيلول  /سبتمبر  2019تستضيف اآلن 910,000
الجئ من أقلية الروهينغا وفدوا من ميانمار ،بمن
فيهم  730,000الجئ ظلوا عالقين هناك منذ أكثر
من سنتين .وفي ميانمار ،يظل األطفال وأسرهم
في موقف شديد الضعف ،وهناك حوالي 905,000
شخص بحاجة إلى الحماية.

© UNICEF/UNI220712/ROMENZI

© UNICEF/UN0326726/SUJAN

اليمن
بعد دخول النزاع في اليمن عامه الخامس ،تظل
األزمة اإلنسانية فيه تشكّل أكبر وضع طارئ في
العالم ،حيث يحتاج أكثر من  24مليون شخص
مساعدة إنسانية .وثمة حوالي  3.6ماليين شخص
مهجرين داخلياً ،وأكثر من  386,000طفل دون سن
الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

© UNICEF/UNI210751/TOWNSLEY

* ترتيب الدول يعكس عدد الالجئين السوريين المستضافين ،بالترتيب التنازلي.

االستجابة لوباء اإليبوال (بوروندي ،وجمهورية
الكونغو الديمقراطية ،ورواندا ،وجنوب السودان،
وأوغندا)
إن تفشي وباء اإليبوال في جمهورية الكونغو
الديمقراطية هو ثاني أكبر حالة على اإلطالق ،والحالة
األولى التي تحدث في منطقة نزاع ،وتضمنت 3,000
إصابة مؤكدة بما في ذلك  900طفل .ويظل الخطر
عالياً بأن ينتقل المرض إلى البلدان المجاورة ،بما في
ذلك بوروندي ،ورواندا ،وجنوب السودان ،وأوغندا.

اليونيسف

العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020
لمحة عامة
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األطفال في أوضاع األزمات

أوكرانيا
يتحمل  3.4ماليين شخص ،بمن فيهم 430,000
طفل ،في شرق أوكرانيا وطأة النزاع الممتد منذ
خمس سنوات ،والذي يتسبب بتهديدات مباشرة على
عافيتهم البدنية والعقلية ،ويقيد قدرتهم في الحصول
على الخدمات األساسية.

تسلط الخريطة أدناه الضوء على بعض األزمات الكبرى
التي تؤثر على األطفال وأسرهم في نهاية عام .2019

© UNICEF/UN0312572/FILIPPOV

وضع الالجئين والمهاجرين في أوروبا
وصل إلى أوروبا  57,000الجئ ومهاجر خالل الفترة
ما بين كانون الثاني  /يناير وحتى بدايات أيلول
 /سبتمبر  ،2019وربعهم من األطفال .ويواجه
األطفال الالجئون والمهاجرون — ال سيما البنات
واألوالد الذين يسافرون بمفردهم — خطر التعرض
لالستغالل ،بما في ذلك العنف الجنساني.

© UNICEF/UNI211371/PAGETTI

تدفقات الهجرة من جمهورية فنزويال البوليفارية
تركت األزمة االجتماعية-االقتصادية والسياسية غير
المسبوقة في جمهورية فنزويال البوليفارية حوالي 7
ماليين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في داخل
البلد .أما في سائر منطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي ،سيحتاج  6.5ماليين شخص إلى مساعدات
في عام  ،2020بمن فيهم  1.9مليون طفل.

© UNICEF/UN0309929/ARCOS

أزمة منطقة الساحل الوسطى (بوركينا فاسو ،ومالي،
والنيجر)
دفع انعدام األمن والعنف في منطقة الساحل
الوسطى بوضع التهجير القسري والطوارئ اإلنسانية
إلى مستويات غير مسبوقة ،مما جعل  721,000طفل
دون سن الخامسة معرضين لخطر سوء التغذية الحاد
الوخيم .كما شهدت السنوات الثالث الماضية زيادة
قدرها ستة أضعاف في عدد المدارس المغلقة بسبب
العنف .وقد أغلقت أكثر من  3,000مدرسة ،مما أثر
على  610,000طفل و 15,000معلم.
© UNICEF/UN0317828// FRANK DEJONGH

تمثل األسهم الحركات السكانية إلى البلدان المجاورة بسبب النزاعات.
هذه الخريطة مح ّورة وال تلتزم بمقياس رسم .كما أنها ال تعكس موقف اليونيسف بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو منطقة أو ترسيم أي
حدود .الخط المن ّق ط يمثل تقريب اً خط السيطرة المتفق عليه بين الهند وباكستان .ولم يتفق الطرفان بعد على الوضع النهائي لجامو
وكشمي ر .ولم تتحدد الحدود النهائية بين السودان وجنوب السودان لغاية اآلن.

8

العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020
لمحة عامة

جمهورية فنزويال البوليفارية2019 ،
فتاة تبتسم ،وقد ُرسم على وجهها علم فنزويال ،وذلك
أثناء نشاط للعالج بالفن جرى في تموز  /يوليو في واحد
من م راكز الحماية التي تدعمها اليونيسف .واألنشطة في
هذا المركز هي جزء من الدعم النفسي المقدم لألطفال
والم راهقين األشد ضعف اً في حي باريو يونيون في
منطقة بيتاري على أط راف العاصمة كاراكاس .وقد وفرت
اليونيسف لغاية الوقت الحالي من هذا العام دعم اً
نفسي اً لق رابة  10,000طفل ويافع من المتأثرين باألزمة
االقتصادية الحالية.

كانون األول  /ديسمبر  2019اليونيسف

اليونيسف

العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020
لمحة عامة
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النتائج التي تحققت في عام 2019

حتى  31آب  /أغسطس 2019

يب ّين الشكل أدناه بعض النتائج الرئيسية التي حققتها اليونيسف وشركاؤها لألطفال مقارنة مع األهداف المحددة ،وذلك على امتداد األشهر الثمانية األولى من عام
 .2019وفي بعض السياقات ،كانت اإلنجازات مقيدة نتيجة محدودية التمويل اإلنساني (انظر مستوى التمويل القطري في صفحة )11؛ وعدم كفاية إمكانية وصول
الوكاالت اإلنسانية؛ وانعدام األمن ،وصعوبة بيئات العمل؛ ومحدودية قدرات شركاء التنفيذ؛ وتأخير بدء البرامج ألسباب متنوعة .ورغم هذه التحديات ،تحققت نتائج
مهمة عبر االستفادة من الموارد األساسية لليونيسف وشركائها وموارد أخرى ،وتنفيذ تدخالت مبتكرة فعالة من حيث الكلفة .ويمكن االطالع على تقارير إضافية حول
عام  ،2019بما في ذلك المؤشرات الخاصة ببلدان محددة ،على الصفحة اإللكترونية المخصصة للبلد المعني على الموقع <.>www.unicef.org/appeals

© UNICEF/UN0310025/ARCOS

© UNICEF/UN0284068/RABEZANDRINY

© UNICEF/UN0229508/NAFTALIN

المياه واإلصحاح والنظافة الصحية

الصحة

شخص تمكنوا من الحصول على مياه مأمونة
للشرب والطبخ والنظافة الشخصية

طفل تلقوا تحصيناً ضد الحصبة

 32.2مليون

 28.9مليون

٪٧٨

طفل عولجوا من سوء التغذية الحاد الوخيم

٪٤٦

© UNICEF/UNI213086/PRINSLOO

© UNICEF/UN0318027// FRANK DEJONGH

شخص حصلوا على مساعدة نقدية

طفل حصلوا على تعليم رسمي وغير رسمي،
بما في ذلك مرحلة الطفولة المبكرة

 3.9مليون

حماية الطفل

 2.6مليون

طفل ومقدم رعاية استفادوا من خدمات
الصحة العقلية والدعم النفسي

٪٥٧

© UNICEF/UN0330459/PÁRRAGA

٪٣٤

© UNICEF/UN0312580/FILIPPOV

التحويالت النقدية

٪٤٣

 2.1مليون

٪٨٩

التعليم

850,000

التغذية
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كانون األول  /ديسمبر  2019اليونيسف

العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020
لمحة عامة

التمويل اإلنساني في عام 2019

1

أكبر  5مانحين

أكبر  10مانحين
في عام 2019
(بماليين الدوالرات)

لمحة عام حول تمويل عام( 2019بماليين الدوالرات)

للتمويل المواضيعي العالمي
(بماليين الدوالرات)

الواليات المتحدة

529.8

هولندا

18.6

الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ

131.8

اللجنة السويدية *

2.4

المملكة المتحدة

131.1

لجنة المملكة المتحدة *

2.2

المفوضية األوروبية

114.9

جمهورية كوريا

1.7

ألمانيا

110.1

مكتب اليونيسف في تايالند

1

المملكة العربية السعودية

66.2

اليابان

66

اإلمارات العربية المتحدة

56

كندا

39.9

السويد

37.7

 4.13باليين دوالر

 127.5مليون دوالر
التمويل المواضيعي

 1.58بليون دوالر
التمويل ال ُملتزم به

النداء

 29.6مليون دوالر
التمويل المواضيعي العالمي

* لجنة وطنية لليونيسف.

التمويل ال ُملتزم به بحسب المنطقة (بماليين الدوالرات)

16.5

أوروبا وآسيا الوسطى

830

89.5

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

جنوب آسيا

28.6

شرق آسيا والمحيط الهادئ

49.2

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

321.9

شرق أفريقيا والجنوب األفريقي

ظلت النزاعات دافعاً رئيسياً لالحتياجات اإلنسانية في عام  ،2019في حين
دفعت الظواهر الجوية المتطرفة والجوع واألمراض المعدية بالعديد من
الناس إلى السعي للحصول على مساعدات طارئة واالعتماد عليها .وثمة ماليين
من األطفال الذين اقتُلعوا من أوطانهم بحاجة ماسة للحماية والمساعدات
اإلنسانية .وبالمجمل ،احتاج  183مليون شخص لدعم إنساني في العالم أثناء
السنة ،وقد لزم تمويل أكثر من أي وقت مضى لمساعدتهم.
طلبت اليونيسف  3.92باليين دوالر في بداية عام  2019من خالل نداء العمل
اإلنساني من أجل األطفال .وبحلول تشرين الثاني  /نوفمبر ،بلغت قيمة النداء
 4.13باليين دوالر .وثمة أحداث ساهمت في زيادة االحتياجات ،منها تصاعد
انعدام األمن ومحدودية إمكانية الحصول على الخدمات في بلدان من قبيل
بوركينا فاسو ومالي والسودان وجمهورية فنزويال البوليفارية ،إضافة إلى
الكوارث الطبيعية ،بما فيها إعصار إيداي في شرق أفريقيا والجنوب األفريقي
والجفاف في كل من أنغوال وكينيا وباكستان وزمبابوي.
ازدادت المساعدات اإلنسانية الدولية من القطاعين العام والخاص في عام
 2019مقارنة مع الفترة نفسها من عام  .2018وبحلول تشرين الثاني /
نوفمبر ،كانت اليونيسف قد تلقت التزامات من المانحين بقيمة  1.58بليون
دوالر 2لنداء العمل اإلنساني من أجل األطفال .إضافة إلى ذلك ،وبفضل
الدعم للتمويل المتعدد السنوات ،كان يتوفر لليونيسف  761مليون دوالر
من السنوات السابقة .وكان مصدر حوالي ثلثي التمويل ال ُمستلم في عام
 2019من الواليات المتحدة األمريكية ،والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ،
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،والمفوضية األوروبية،
وألمانيا.
 1األرقام المعروضة في هذا السرد هي أرقام أولية لغاية  1تشرين الثاني  /نوفمبر  2019وعرضة للتغيير.
 2التمويل المؤقت الملتزم به لغاية  1تشرين الثاني  /نوفمبر ،بحسب اتفاقيات المساهمة مقارنة بسنة النداء الحالية.

202

غرب ووسط أفريقيا

ورغم الدعم السخي من المانحين ،ظل عجز التمويل كبيرا ً وبلغ  43في
المئة .وتركّز أكثر من نصف التمويل على األزمات الكبيرة والممتدة زمنياً في
جمهورية الكونغو الديمقراطية (بما في ذلك االستجابة لتفشي وباء اإليبوال)،
وجنوب السودان ،والجمهورية العربية السورية ،والبلدان المجاورة التي
تستضيف الجئين سوريين ،واليمن .واستُخدم  72في المئة من االلتزامات
لدعم  10بلدان ،وذلك من مجموع البلدان الـ  47التي أُطلق بشأنها نداءات
في عام  .2019وما زالت استجابات عديدة منقوصة التمويل ،بما في
ذلك بخصوص األوضاع في بوركينا فاسو ،والكاميرون ،وباكستان ،وأوغندا،
وجمهورية فنزويال البوليفارية — حيث بلغت الفجوة التمويلية فيها جميعاً
أكثر من  70في المئة.
ومن ضمن التمويل ال ُمستلم في عام  ،2019كان  127.5مليون دوالر منه (8
في المئة) تمويالً مواضيعياً لالستجابات اإلنسانية على المستويات القطرية
واإلقليمية والعالمية .وشكّل التمويل المواضيعي اإلنساني العالمي — وهو
نوع التمويل األكثر مرونة بعد الموارد العادية —  2في المئة من مجموع
االلتزامات ال ُمستلمة .وقد استُخدمت مخصصات التمويل المواضيعي اإلنساني
العالمي لتوسيع األنشطة واالستجابة لالحتياجات المتزايدة في بلدان من
قبيل بوركينا فاسو حيث تصاعد التهجير بشدة ،والسودان حيث استمر تصاعد
العنف واالضطرابات .وأتاحت هذه األموال لليونيسف االستجابة أيضاً لوباء
الكوليرا في هايتي؛ وسد الفجوات الحرجة في مجاالت المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية ،والتغذية والصحة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
ودعم االستجابة الصحية والتأهب للطوارئ في دولة فلسطين.
وستواصل اليونيسف التكيّف واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية الحرجة أثناء
تطورها ،وستواصل دعوة شركائها لتوفير تمويل مواضيعي مرن ومتعدد
السنوات ،وهو أمر حاسم لتلبية احتياجات األطفال في كل مكان.

اليونيسف

العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020
لمحة عامة
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االلتزامات والعجز في تمويل العمل اإلنساني من أجل األطفال في عام ( 2019بماليين الدوالرات) **
قيمة
النداء

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

التمويل 100
الملتزم به

3

12.5

19

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

16

14.4

غرب ووسط أفريقيا

17.3

13.3

مالوي

15.3

9.4

بوروندي

10

6.1

الدعم العالمي

37.3

22.4

جنوب السودان

179.2

102.1

مدغشقر

8.3

4.7

جنوب آسيا

7.5

4.2

موريتانيا

10.5

5.7

أريتريا

14.2

7.4

موزامبيق

63.1

32.6

أفغانستان

50

24.5

الصومال

145.3

66.9

العراق

73

33.4

الالجئون السوريون

901.1

401.1

جمهورية أفريقيا الوسطى

59

25.8

كينيا

28.3

12.3

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

19.5

8.3

اليمن

535.7

214.8

أنغوال

14.3

5.4

الالجئون والمهاجرون في أوروبا

29.5

11

هايتي

24

8.8

بنغالديش

152.2

55.4

زمبابوي

23.7

8.4

الجمهورية العربية السورية

294.8

102.8

السودان

142.2

48.6

تشاد

45.8

15.3

شرق آسيا والمحيط الهادئ

22.4

7.5

إثيوبيا

143.5

44

النيجر

45.9

14.1

شرق أفريقيا والجنوب األفريقي

33

10

دولة فلسطين

21.1

6.1

نيجيريا

120.1

35

أوكرانيا

21.1

5.6

جمهورية الكونغو

12.4

3.1

أوغندا

51.8

12.7

ليبيا

23.4

5.5

ميانمار

59.1

12.8

جمهورية الكونغو الديمقراطية

326.1

67.2

تدفقات الالجئين في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

69.5

13.6

الكاميرون

39.3
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جمهورية فنزويال البوليفارية

70.4

12.4

بوركينا فاسو

47.6

8.2

مالي

46.9

7.3
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أوروبا وآسيا الوسطى
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أكبر عشرة مانحين

للتمويل المواضيعي
(بماليين الدوالرات)

لجنة ألمانيا *

25.1

هولندا

18.6

صندوق
الواليات المتحدة 12.2
لليونيسف *
الدانمرك

11.4

لجنة المملكة المتحدة * 9.3
لجنة اليابان *

8.6

لجنة النرويج *

7.2

لجنة السويد *

4.1

لجنة فرنسا *

3.6

لجنة إسبانيا *

3.3

أكبر عشرة مانحين

للتمويل المتعدد السنوات ***
كندا
تشيكيا
الدانمرك
المفوضية األوروبية
إيطاليا
لكسمبرغ
سويسرا
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة
لجنة السويد *

* لجنة وطنية لليونيسف.
** األرقام المعروضة هي أرقام أولية لغاية  1تشرين
الثاني  /نوفمبر  2019وعرضة للتغيير .التزامات
التمويل تتضمن التمويل المواضيعي اإلنساني
العالمي المخصص في عام .2019
*** التمويل المتعدد السنوات هو تمويل يغطي
سنتين أو أكثر حسب االتفاقيات الموقعة في عام
.2019

3

يشير النداء اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى
وجود فائض في التمويل بسبب الدعم السخي من المانحين
لبلدان من قبيل الجزائر وجيبوتي وإيران ،والتي ال يوجد نداء
قطري خاص بها.
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كانون األول  /ديسمبر  2019اليونيسف

العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020
لمحة عامة

الدعم العالمي لعمل اليونيسف اإلنساني
يكمن العمل اإلنساني في صميم والية اليونيسف إلعمال حقوق كل طفل.
ويدعم الهيكل اإلنساني العالمي لليونيسف — والذي يشمل المكاتب
اإلقليمية السبعة للمنظمة ووحداتها العشر في المقر — العمل اإلنساني على
المستوى القطري ،كما يمكّن المكاتب القطرية التابعة لليونيسف من االرتقاء
بتأهبها للطوارئ واالستجابة لها ،وتوفير المساعدة اإلنسانية بفاعلية للفئات
األشد ضعفاً ،والتعامل مع حقوق األطفال وحمايتهم من العنف واإلساءات
واالستغالل.
ويعمل مكتب برامج الطوارئ التابع لليونيسف على تنسيق الدعم الدولي
الذي تقدمه المنظمة ،بما في ذلك من خالل فريق أمني ومركز يعمل على
مدار الساعة وفي كل أيام األسبوع .وسيكلف هذا الدعم  71.2مليون دوالر
في عام  ،2020وستغطي اليونيسف  45في المئة من هذه الكلفة من الموارد
األساسية .وتحتاج اليونيسف في العام  2020مبلغاً قدره  39.4مليون دوالر
على شكل تمويل مرن ومتعدد السنوات لتغطية االحتياجات المتبقية.

الدعم العالمي في عام 2019

•تم تعزيز أنشطة الدعوة والمناصرة حول تأثير األزمات على األطفال،
مع إصدار أكثر من  30بيان رفيع المستوى على المستويين العالمي
والميداني ،وأربعة بيانات إلى فريق مجلس األمن العامل المعني باألطفال
والنزاع المسلح ،وتدخّل من قبل المديرة التنفيذية لليونيسف في الحوار
المفتوح لمجلس األمن حول األطفال والنزاع المسلح.

تم توزيع  54.5مليون دوالر

تم شراء إمدادات
بقيمة  267.6مليون دوالر

5

من خالل صندوق برامج الطوارئ لـ  22مكتباً
قطرياً ومكتبين إقليميين

للبلدان التي تستجيب لحاالت طوارئ

4

ثمة خمس حاالت طوارئ من المستوى الثالث تطلبت تعبئة على مستوى
المنظمة بأكملها ،بما في ذلك تعبئة الموارد العالمية ،في عام  :2019تفشي
وباء اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإعصار إيداي في موزامبيق،
واألزمات الممتدة زمنياً في نيجريا ،والجمهورية العربية السورية ،واليمن.
وبحلول أيلول  /سبتمبر  ،2019تُرجمت االستثمارات في الدعم العالمي
لليونيسف إلى اإلنجازات التالية:
•تم الشروع في تعديل االلتزامات األساسية لألطفال في العمل اإلنساني
كي تعكس على نحو أفضل التنوع في األزمات اإلنسانية ،ولتوجيه
االستجابة اإلنسانية لتكون قائمة على المبادئ وتجري في الوقت
المطلوب ومتوقعة وفعالة ،وذلك تماشياً مع األعراف والمعايير المح ّدثة.
•جددت اليونيسف ووسعت شراكاتها مع مفوضية األمم المتحدة السامية
لالجئين وبرنامج األغذية العالمي؛ وواصلت دعمها لتنفيذ بيان المبادئ
حول المساعدات النقدية الصادر عن مفوضية األمم المتحدة السامية
لالجئين وبرنامج األغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
واليونيسف؛ وأجرت ست حاالت دراسية قطرية حول التعاون مع االتحاد
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر؛ ونظمت أول مشاورات
عالمية مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية اإلنسانية منذ عام 2012
لتحسين كيفية العمل معاً أثناء حاالت الطوارئ.

تم الوصول
إلى  1.85مليون شخص

قام  %80من المكاتب القطرية
بتحديث تحليالت المخاطر وخطط التأهب

6

متأثر من خالل تطبيق ‘يو-ريبورت’ في
 12بلدا ً.
7

االستجابة الميدانية المستفيضة

(بما في ذلك فريق االستجابة الطارئة ،وفريق االستجابة السريعة ،والموظفين االحتياطيين)

أتم  137موظفاً
 263مهمة عمل

4
5

6
7

في

 37بلدا ً وبلغ

مجموع أيام عمل الدعم  26,597يوماً.

خُصص خمسة وتسعون في المئة لحاالت طارئة من المستوى  2والمستوى .3
هذه صناديق متجددة يتم توزيعها على المكاتب الميدانية خالل  48ساعة من وقوع أزمة إنسانية،
قبل أن تتوفر موارد من المانحين ،لمواصلة العمل اإلنساني الحاسم عندما يتأخر التمويل.
تلقت ثالثة بلدان تم تحديدها بأنها ذات خطورة عالية  1.5مليون دوالر كي تعمل على توسيع مستويات التأهب بسرعة.
تطبيق ‘يو-ريبورت’ هو أداة تواصل اجتماعي تتيح لليافعين وجميع السكان المتأثرين مشاطرة تعليقات وشكاوى حول تقديم الخدمات اإلنسانية.

اليونيسف

العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020
لمحة عامة
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ومن بين النتائج الرئيسية:

الدعم الذي يقدمه فريق االستجابة الطارئة
لالستجابة المعنية بالنوع الجنساني في الكاميرون
تعاني المنطقتان الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من الكاميرون من أزمة شديدة بسبب تواصل
العنف ،وتدهور الوضع األمني ،وزيادة االنتهاكات في مجال الحماية .ويوجد حوالي  1.3مليون شخص
بحاجة إلى مساعدة إنسانية ،كما تم تهجير 536,000
شخص 8.ويتأثر األطفال والنساء على نحو غير
متناسب.
© UNICEF/REACHOUT/CAMEROON 2019

الكاميرون2019 ،
شارك أوالد وبنات ورجال ونساء في نشاط مجتمعي لتشجيع
النظافة الصحية في جنوبي غرب الكاميرون.
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وفي إطار الدعم العالمي لالستجابة اإلنسانية في
الكاميرون ،أرسلت اليونيسف في بدايات عام 2019
عضوا ً من فريق االستجابة الطارئة إلقامة تواجد
ميداني في المناطق المتأثرة بالنزاع ،ولدعم إدماج
النوع الجنساني في االستجابة اإلنسانية .وقد كانت
اآللية التجريبية لالستجابة السريعة ،والتي أتيحت
من خالل تمويل مرن من المانحين للدعم العالمي،
حاسمة األهمية في تشكيل استجابة أكثر تكافؤا ً
وفاعلية ومراعاة للنوع الجنساني.

© UNICEF/UN0320570/PRINSLOO

الدعم الدولي لالستجابة إلعصار إيداي في موزامبيق
ضرب إعصار إيداي اليابسة في مرفأ بيرا بموزامبيق في آذار  /مارس قبل أن يتحرك عبر المنطقة.
وتأثر ماليين الناس في مالوي وموزامبيق وزمبابوي بهذه الكارثة الطبيعية التي تُعد أسوأ كارثة تضرب
الجنوب األفريقي خالل العقدين الماضيين.
وكانت اليونيسف هي أول منظمة تصل المناطق
المتأثرة ،وقامت فورا ً بتخطيط االستجابة التي
هدفت إلى تلبية أهم االحتياجات الماسة ،وفي
الوقت نفسه تعزيز األنظمة القائمة والقدرات
المحلية والصمود .وبفضل الدعم العالمي ،تمكنت
اليونيسف من نشر  13موظفاً من المقر والمكاتب
اإلقليمية ومن الشركاء في إطار الشراكات المتعلقة
بالموظفين االحتياطيين ،وذلك لمدة ثالثة أشهر
— قبل تأسيس مكتب جديد إلرساء الدعم الطويل
موزامبيق2019 ،
طفل يمأل وعاء بالماء خارج بيرا بموزامبيق من صنبور تابع لليونيسف
األجل.
في موقع ميندروزي إلعادة االستيطان المخصص لألشخاص المهجرين من
جراء األعاصير التي وقعت مؤخرا ً.

تلقت أكثر من  2,300امرأة
و 2,600فتاة دعم اً للنظافة
الصحية في فترة الطمث

حصل أكثر من  1,500مقدم
رعاية ( 1,050امرأة و 450رج الً)
على استشارات بشأن تغذية
الرضّ ع واألطفال الصغار.

حصل أكثر من  5,000طفل
( 2,400فتاة) على دعم نفسي.

ش كّلت النساء نصف أعضاء
فريق التقييم ضمن آلية
االستجابة السريعة.

استفاد ق رابة  19,000شخص (بينهم  4,000فتاة
و 5,800امرأة) من أنشطة توعية مجتمعية بشأن
التغذية والصحة وإدارة المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية.

وقد عملت اليونيسف في جميع جوانب االستجابة
مع جهات فاعلة محلية لبناء القدرات ودعم
االنتعاش الطويل األجل:
تبع تقديم المساعدة المنقذة لألرواح
في مجال المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية جهود إلعادة تأهيل
نقاط  /أنظمة المياه القائمة وإنشاء
هياكل أساسية قادرة على التحمل.
وجرت إعادة بناء المدارس لتكون
أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات
المستقبلية ،وتم تدريب الطالب
والمعلمين على التأهب لمواجهة
الكوارث.
وتم تدريب فرق االستجابة السريعة
المعنية بالتصدي للكولي را واألخصائيين
الصحيين المجتمعيين على توفير
الرعاية في مواقع إعادة االستيطان وفي
المناطق التي يصعب الوصول إليها.

التطلع إلى األمام
ستواصل اليونيسف في عام  2020العمل على ضمان الوصول إلى معظم
الناس المستضعفين ،بمن فيهم النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقات،
بالدعم الذي يحتاجونه أثناء الطوارئ .وهذا سيتضمن تحسين المساءلة
للمجتمعات المتأثرة باألزمات ،وإضفاء المحلية على جهود االستجابة للطوارئ،
وتعزيز األهمية المركزية للحماية .وستستعرض اليونيسف أنشطتها اإلنسانية
لتشجيع إمكانية الوصول اإلنسانية والقيادة القائمة على المبادئ لزيادة
المساواة في التغطية وجودة االستجابة إلى الحد األقصى في حاالت الطوارئ
المعقدة؛ وستسخّر األدلة والتعلّم إلقامة برامج طوارئ قائمة على المبادئ
وعلى جميع المستويات؛ وستبدأ تدريجياً بتطبيق إطار االلتزامات األساسية
لألطفال وتعديله .وسيتم تقديم تدريب بصفة تدريجية في مجال التحويالت

النقدية اإلنسانية في جميع المناطق لتعزيز القدرات لالرتقاء بالبرامج النقدية
في الميدان .وسيتم توسيع الشراكات المتعلقة بالموظفين االحتياطيين
كي تشمل المزيد من الجهات الفاعلة المحلية ،كما سيتم تفعيل الشراكات
الرئيسية للوصول إلى عدد أكبر من األطفال .وستعمل اليونيسف على تعزيز
التنسيق اإلنساني إلتاحة تحليل االحتياجات اإلنسانية وتحديد أولوياتها على
نحو أكثر فاعلية .وسيتم تقديم الدعم للمكاتب القطرية إلجراء تحليالت أكثر
تفصيالً للمخاطر ،ودراسة اآلفاق المستقبلية لتحقيق مستوى تأهب أفضل
لمواجهة الطوارئ.

 8لغاية آب  /أغسطس .2019
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العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020
لمحة عامة

الدعم العالمي

لعمل اليونيسف اإلنساني في عام 2020

الكلفة اإلجمالية للدعم
العالمي في عام :2020

 71.2مليون
دوالر
1

ينسق مكتب برامج
الطوارئ التابع لليونيسف
الدعم العالمي للمنظمة،
والذي يتألف من ثالثة
عناصر رئيسية:
2

شرق آسيا والمحيط الهادئ
شرق أفريقيا والجنوب األفريقي
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

مكتب منسق األمن ومركز
العمليات (على مدار الساعة في
جميع أيام األسبوع)

االتصاالت

© UNICEF/UN0302774/UNKNOWN

© UNICEF/SUSAN MARKISZ

3

الموارد البشرية

I

التنسيق العالمي
للمجموعات  /القطاعات

الشراكات

IV

III

© UNICEF/UN0338420/WILSON

 Iتجري من خالل وحدة الطوارئ في المقر وثالثة نماذج لنشر المهمات.
 IIوهذا يشمل المشتريات والتخزين والدعم اللوجيستي
 IIIوهذا يشمل إدارة المعلومات.
 IVمع وكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجتمع المدني ،والمؤسسات األكاديمية.
 Vللتغذية ،والصحة ،والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،وحماية الطفل ،والتعليم ،وفيروس نقص المناعة البشرية  /متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز) على امتداد أولويات القطاعات.
 VIبخصوص االلتزامات األساسية لألطفال ،والمساواة ،وحماية المدنيين ،وإدارة المعرفة ،واالبتكار ،والبيئات عالية الخطورة ،والدعوة في المجال اإلنساني ،والتحويالت النقدية.

© UNICEF/UN0315468/ENGLISH

دعم البرنامج اإلنساني
 50.5مليون دوالر

أوروبا وآسيا الوسطى

© UNICEF/UN0293615/KEÏTA

الدعم التشغيلي
 14.6مليون دوالر

الدعم اإلقليمي
 6.1ماليين دوالر

اليونيسف

العمل اإلنساني من أجل األطفال للعام 2020
لمحة عامة

<>www.unicef.org/appeals

الكلفة اإلجمالية التي
تغطيها الموارد األساسية
لليونيسف:

 31.9مليون
دوالر

متطلبات التمويل
لعام :2020

 39.4مليون
دوالر

تقوم المكاتب اإلقليمية السبعة التابعة لليونيسف بتسليمها
إلى المكاتب القطرية المعنية من أجل العمل اإلنساني ،وبناء
القدرات ،والدعم التقني.
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
جنوب آسيا
غرب ووسط أفريقيا

المالية واإلدارة

اإلمداد واللوجستيات

II

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

© UNICEF/UN0341856

© UNICEF/UN0280463/RYENG

© UNICEF/UN0299602/HERWIG

الدعم البرامجي

© UNICEF/FRANK DEJONGH

السياسات والتوجيه

V

تعبئة الموارد

اإلدارة القائمة على النتائج

VI

تعبئة الدعم العالمي
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يمكن الحصول على معلومات إضافية
حول العمل اإلنساني لليونيسف من:
مانويل فونتاين ()Manuel Fontaine

المدير
مكتب برامج الطوارئ ،مكتب اليونيسف في نيويورك
هاتف+1 212 326 7163 :
البريد اإللكترونيmfontaine@unicef.org :
ميريتكسيل ريالنو ()Meritxell Relano

نائبة المدير
مكتب جنيف لبرامج الطوارئ ،مكتب اليونيسف في جنيف
هاتف+41 22 909 5601 :
البريد اإللكترونيmrelano@unicef.org :
كارال حداد مارديني ()Carla Haddad Mardini

المديرة
شعبة الشراكات العامة ( ،)PPDمكتب اليونيسف في نيويورك
هاتف+1 212 326 7160 :
البريد اإللكترونيhumanitarian.ppd@unicef.org :

صورة الغالف األمامي :اليمن2019 ،
أطفال في عدن باليمن يُظهرون بفخر العالمات على أذرعهم حيث تلقوا تحصيناً أثناء حملة
تحصين متنقلة ضد الحصبة والحميراء بدعم من اليونيسف في شباط  /فبراير.
صورة الغالف الخلفي :أفغانستان2019 ،
طالبات الصف الثالث يجلسن في الخارج أثناء الحصص في مدرسة بودياال للبنات في قرية
بودياال في منطقة كوز كونار بإقليم نانجهار.

منظمة األمم المتحدة للطفولة
مكتب برامج الطوارئ
العنوانUnited Nations Plaza 3 :

New York, NY 10017, USA
www.unicef.org/appeals
ردمك978-92-806-5059-4 :

© منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)،
كانون األول  /ديسمبر 2019
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