
i www.unicef.org/arabic/har2010 :ملزيد من املعلومات حول تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010 ، الرجاء زيارة

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
2010  تقريرالشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ  

لمعل ا  ريرقت  
  اإلنساني لليونيسف

Unicef2010_Summary_ARABE.indb   1 04/02/10   12:59



)اليونيسف( املتحدة للطفولة  األمم  والنشر محفوظة ملنظمة  الطبع  © حقوق 

شباط/فبراير 2010

يجب احلصول على إذن مسبق الستنساخ أي جزء من هذا املنشور.

يرجى االتصال مع قسم االتصاالت في اليونيسف:

Division of Communication, UNICEF

3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA

الهاتف:326-7434 1-212+ 

nyhqdoc.permit@unicef.org :البريد االلكتروني

سيمنح اإلذن مجاناً بنشر مواد من هذا املنشور للمؤسسات التعليمية أو املنظمات غير الربحية، في حني سيتم مطالبة اجلهات األخرى بدفع مبلغ رمزي مقابل ذلك.

http://www.unicef.org/arabic/har2010 :بغية إدخال أي حتديث أو تصويبات الحقة ميكن العثور عليها في هذا املنشور بعد الطباعة، يرجى زيارة موقعنا على العنوان

ISBN: 978-92-806-4503-3

2010

Unicef2010_Summary_ARABE.indb   2 04/02/10   12:59



تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

Unicef2010_Summary_ARABE.indb   3 04/02/10   12:59

2010  تقرير
لمعل ا ريرقت  

  اإلنساني لليونيسف



تقرير العمل اإلنساني لعام 2010 

ivwww.unicef.org/arabic/har2010 :ملزيد من املعلومات حول تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010 ، الرجاء زيارة

شكر
لم يكن لهذا التقرير أن يصدر لوال املشورة واملساهمة التي قدمها الكثير من األشخاص العاملني في مقر اليونيسف واملكاتب اإلقليمية وامليدانية. وقد وردت الفصول التي تتناول البلدان من 

مكاتب اليونيسف امليدانية التالية: أفغانستان وبنن وبوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية الشعبية وجمهورية كوريا وجمهورية 

واألرض  والنيجر  ونيبال  وميامنار  وموريتانيا  ومالي  ومدغشقر  وليبيريا  ولبنان  وكينيا  واألردن  والعراق  وهايتي  بيساو  وغينيا  وغينيا  وغانا  وإثيوبيا  وإريتريا  ومصر  وجيبوتي  الدميقراطية  الكونغو 

الفلسطينية احملتلة وباكستان والفلبني والصومال وسري النكا والسودان وسوريا وطاجيكستان وتوغو وأوغندا واليمن.

إدارة املشاريع والتحرير واألبحاث 

ديرموت كارتي، نائب مدير مكتب برامج الطوارئ؛ كريستني كنودسن، مديرة املشاريع؛ ماريكا هوفميستر، مديرة املشروع؛ مونيك ثورمان، محررة تقارير؛ آن مورغان، محررة حقوق النشر؛ كارين أولني، 

مساعدة باحث، آسيا محمد، مساعدة باحث، ديفيد أنتوني، محرر استشاري. 

توجيهات البرامج والسياسات العامة

نتقدم بالشكر لشعب وأقسام اليونيسف التالية: مكتب عمليات الطوارئ، شعبة البرامج، حتالفات القطاع العام وتعبئة املوارد، والسياسات واملمارسات. كما نخص بالشكر هيلد فرافيورد 

جونسون، نائبة املديرة التنفيذية؛ وماريا كاليفيس، رئيسة الديوان؛ لويس جورج إرسينولت، مدير مكتب برامج الطوارئ؛ نيكوالس أليبوي، مدير شعبة البرامج؛ أفشان خان، مدير حتالفات القطاع 

العام وتعبئة املوارد؛ ريتشارد مورغان، مدير شعبة السياسات واملمارسات؛ بيالر أغيالر؛ شريف باصر؛ كاترين بارنيت؛ بابيتا بشت؛ سارة بورداس إيدي؛ ماريا كاليفيس؛ فنسنت كوش؛ إديث تشيونغ؛ 

أندرو كولني باركر؛ أرنو كونشون؛ ليزا داوتني؛ برندان دويل؛ فرانسوا دوشارم؛ أيدا آيكي؛ لوسيا إملي؛ إلكا إسكويفيل؛ فايقة فرزانا؛ وليام فيلوس؛ آن غوالز؛ رافاييل هيرموسو؛ بينغجي هو؛ جني؛ نعومي 

إيتشيكاوا؛ بيرنيل آيرونسايد؛ تانيا خارا؛ مندي مارش؛ لويز مولي؛ جان مكلوسكي؛ أماندا ملفيل؛ رونالد مندوزا؛ كلير مورتون؛ روبن ناندي؛ كووك دانغ جنوين؛ ناليني نيبيتا؛ بو فيكتور نيلوند؛ إيزابيل 

أورتيز؛ مادس أوين؛ ستيفان بيشيت؛ الرا سكوت؛ أنتوني سبالتون؛ فريد سبيلبرغ؛ سونيا سكيدو؛ جوليان متبل؛ آن تفيدت؛ إيلني فان كاملثوت؛ تيسا واردلو؛ روجر رايت

التصميم واإلنتاج قبل الطباعة 

إليسيوم سارل، جنيف 

اخلرائط والتصميم 

جهاد عبد اهلل، موظف في حاالت الطوارئ؛ جيمس إرلينغتون، كبير املصممني؛ ميشيل سيغل، رئيس قسم العالمات التجارية. 

الصور الفوتوغرافية 

إلني توملي، رئيسة وحدة التصوير الفوتوغرافي؛ سوزان ماركيسز؛ أليسون سكوت. 

إنتاج موقع اإلنترنت 

اليكس غودوي، مدير مشروع الوسائط املتعددة؛ دنيس يوين، وأندريا فيرتي؛ باتريس بريزارد؛ بيدرو بوجاالنس - أندريس؛ صبحي جوابرة؛ تسوي لينغ، كريس نايلز، منتج الفيديو، جون ميمس، 

الفيديو. مونتاج 

التوعية واالتصاالت 

باتريك ماك كورميك، موظف االتصاالت في حاالت الطوارئ، فيرونيك تافو، مديرة االتصاالت، تانيا ماك برايد، أخصائية االتصاالت.

الطباعة 

أتار روتو بريس، جنيف

الترجمة 

ملخص الطبعة الفرنسية: مارك شاملا 

ملخص الطبعة األسبانية: كارلوس بيريون 

ملخص الطبعة العربية: صبحي جوابرة 

ميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن العمل اإلنساني لليونيسف من:

Louis-Georges Arsenault

Director
Office of Emergency  

Programmes )EMOPS(
UNICEF New York

Tel: +1 212 326 7163
Fax: +1 212 326 7037

E-mail: lgarsenault@unicef.org

Afshan Khan

Director
Public Sector Alliances and Resource 

Mobilization Office )PARMO(
UNICEF New York 

Tel: +1 212 326 7160
Fax: +1 212 326 7165 

E-mail: akhan@unicef.org

Dermot Carty

Deputy Director 
Office of Emergency 

Programmes )EMOPS(
UNICEF Geneva

Tel: +41 22 909 5601
Fax: +41 22 909 5902

E-mail: dcarty@unicef.org 
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

مقدمة

الفلبني  تعرضت   ،2009 عام  من  الثاني  النصف  في 

فيضانات  أحدثت  االستوائية  العواصف  من  سلسلة  إلى 

في  خسائر  وقوع  إلى  العواصف  وأدت  طينية.  وانهيارات 

األرواح، ودمرت وشردت مئات اآلالف من األطفال واألسر الذين 

جلأوا إلى مأوى للطوارئ. 

التي  األضرار  بنفسي على  الفلبني لإلطالع  إلى  وقد سافرت 

مجال  في  والعاملني  الضحايا  إلى  وللتحدث  بها،  حلقت 

إلى  ُحوِّلت  قد  زرتها  التي  املدارس  إحدى  وكانت  اإلغاثة. 

منهم   300 - شخص   700 من  أكثر  تضم  وكانت  مأوى، 

بأّم تعيش مع أسرتها في أحد  من األطفال. والتقيت هناك 

وقالت  أخرى.  أسر  خمس  باإلضافة   الدراسية،  الفصول 

مما  الفيضانات،  بال عمل بسبب  أصبح  زوجها  إن  تبكي  وهي 

جعل األسرة ال متلك نقوداً لشراء الغذاء أو الدواء. ولم يكن 

باإلمكان الوصول إلى ما تبقى من منزل األسرة إال بواسطة 

قارب وباخلوض في املياه حتى مستوى الركبة. وكان أطفالها 

بينما كان أطفالها  املنزل وممتلكاتهم،  يحرسون  األكبر سناً 

 10 العمر  – البالغ من  األصغر سناً، مبن فيهم أصغر طفل 

أشهر – يرافقونها في املأوى.

املساعدات  إلى  املاسة  باحلاجة  صارخ  تذكير  إال  قصتها  وما 

على  الناس  ملساعدة  الدولي  اجملتمع  يقدمها  التي  العاجلة 

مواجهة حاالت الطوارئ، وبناء حياتهم من جديد في أعقاب 

وقوع أزمات إنسانية.

صنع  من  أو  اإلنسان  صنع  من  كانت  سواء  الكوارث،  إن 

الطبيعية، هي االختبار النهائي اللتزام العالم جتاه األطفال. 

جماعية،  تشرد  عمليات  حدوث  عن  الكوارث  هذه  تسفر  إذ 

وانهيار في األنظمة االجتماعية واالقتصادية، وزيادة التعرض 

لألمراض واعتالل الصحة. وفي اخمليمات، يكون األطفال عرضة 

لالستغالل  عرضة  أكثر  ويصبحون  أسرهم  عن  لالنفصال 

اجلنسي وغيره من سوء املعاملة، مبا في ذلك االجتار واالختطاف 

والتجنيد القسري على يد اجلماعات أو القوات املسلحة.

من  يعانون  الذين  هم  األطفال  يكون  األحيان،  معظم  وفي 

الشرقية  األجزاء  في  التقديرات  تشير  إذ  العواقب.  أسوأ 

متزقها  التي  املنطقة   - الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  من 

أن أكثر من نصف جميع حاالت  - إلى  النزاعات منذ سنوات 

الثاني/يناير  كانون  بني  ما  الفترة  في  املسجلة  االغتصاب 

أعمارهن  تقل  فتيات  ارتكبت ضد  2009 قد  ونيسان/أبريل 

عن 18 سنة.

وفي عام 2009، شهد العالم حاالت طوارئ واسعة النطاق 

وبشكل متكرر في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وتصاعدت 

األمن  وانعدم  األفريقي،  القرن  منطقة  في  الطوارئ  حاالت 

أفغانستان  في  السكان  انتقال  على  شديدة  قيود  وفرضت 

وباكستان.

االحتياجات  لتلبية  مبتكرة  سبل  عن  البحث  وسيستمر 

حتى  الطوارئ  حاالت  في  العالقني  والنساء  لألطفال  املاسة 

على  التعاونية،  والعالقات  الشراكات  وستؤدي   .2010 عام 

نحو متزايد، دوراً رئيسياً في جهود اإلغاثة اإلنسانية الوطنية 

في  املشتركة  القوة  ونقاط  اخلاصة  املهارات  والدولية. وتعد 

وتلبية  لتحديد  ضرورية  املنظمات  من  مختلفة  مجموعة 

احتياجات املاليني من األطفال الذين ُشردوا بسبب الكوارث.

وبالعمل مع الشركاء، تستجيب اليونيسف ألكثر من 200 

حالة طوارئ في كل عام، بدءاً من فيضانات محلية محدودة 

النطاق إلى نزاعات عبر احلدود. 

اإلنساني  العمل  تقرير  من  هذه  األخيرة  الطبعة  وتبرز 

لليونيسف 28 أزمة من أشد األزمات إحلاحاً، وتوضح كيف 

إنقاذ  بهدف  األخرى  اجلهات  مع  شراكات  اليونيسف  تقيم 

مبلغاً  احمللية. وتطلب  واجملتمعات  األسر  بناء  وإعادة  األرواح 

1.2 مليار دوالر لتتمكن من االضطالع بعمليات إنقاذ  قدره 

بها  التنبؤ  ميكن  فعالة  بطريقة  عملها  ومواصلة  احلياة 

حينها.  وفي 

آن فينيمان، املديرة التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة 

)اليونيسف(.
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احتياجات التمويل لعام 2010
)بالدوالر األمريكي( املنطقة/البلد

3,650,000 شرق وجنوب أفريقيا: الدعم اإلقليمي 

68,660,000 إريتريا 

24,800,000 أثيوبيا 

64,600,000 أوغندا 

7,720,000 بوروندي 

100,400,000 زمبابوي

65,509,100 الصومال 

23,092,245 كينيا 

11,450,000 مدغشقر 

369,881,345 اجملموع: شرق وجنوب أفريقيا 

40,025,300 غرب ووسط أفريقيا: الدعم اإلقليمي 

50,395,600 تشاد

133,500,000 جمهورية أفريقيا الوسطى 

12,317,590 جمهورية الكونغو الدميقراطية 

5,320,000 غينيا 

2,450,000 موريتانيا 

19,248,200 النيجر

263,256,690 اجملموع: غرب ووسط أفريقيا 

1,900,000 آسيا ومنطقة احمليط الهادئ: الدعم اإلقليمي

27,921,000 أفغانستان

100,900,000 باكستان 

10,000,000 سري النكا

23,575,000 نيبال 

17,890,000 الفلبني 

18,000,000 جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

7,190,000 ميامنار 

207,376,000 اجملموع: آسيا ومنطقة احمليط الهادئ 

4,000,000 الشرق األوسط وشمال أفريقيا: الدعم اإلقليمي 

28,240,000 األرض الفلسطينية احملتلة 

166,373,200 اجلمهورية اليمنية

47,991,900 السودان 

19,009,000 العراق 

265,614,100 اجملموع: الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

1,800,000 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: الدعم اإلقليمي 

6,000,000 كولومبيا 

13,000,000* هايتي * 

20,800,000 اجملموع: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

850,000 شرق ووسط أوروبا، رابطة الدول املستقلة: الدعم اإلقليمي

4,000,000 طاجيكستان 

4,850,000 اجملموع: شرق ووسط أوروبا ورابطة الدول املستقلة

29,000,000 الدعم العاملي 

1,160,778,135 اجملموع الكلي 

الزلزال  الذي أحدثه  الدمار  لليونيسف لهايتي بسبب  الطارئة  إلى املطبعة، يجري تنقيح االحتياجات  اإلنساني هذا  العمل  إرسال تقرير  * عند 

احتياجات التمويل للعمليات اإلنسانية لليونيسف لعام 2010 
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

احتياجات التمويل للعمليات اإلنسانية لليونيسف لعام 2010 

احتياجات التمويل للعمليات اإلنسانية لليونيسف لعام 2010 

الطوارئ لالستجابة وتشغيل أولويات اليونيسيف العاملية الشاملة لعدة قطاعات  التمويل في حاالت  * احتياجات 

املصدر: مقر اليونيسف واملكاتب اإلقليمية، نهاية عام 2009. 
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املصدر: مكاتب اليونيسف القطرية، نهاية عام 2009
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

فصل إجمالي: »الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ«

)اليونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  تستجيب  سنة،  كل  في 

العالم،  أنحاء  جميع  1في  الطوارئ  حاالت  من  حالة   200 من  ألكثر 

وتعمل مع احلكومات واجملتمع املدني واجملتمعات احمللية وشركات القطاع 

اخلاص واملنظمات غير احلكومية على تلبية االحتياجات العاجلة، وحماية 

على  القدرة  لتحسني  حاسمة  إجراءات  واتخاذ  واملرأة،  الطفل  حقوق 

التكيف، وتعزيز القدرات وتقليل اخملاطر. وفي جميع هذه احلاالت الطارئة 

والشراكات  القائمة،  البرامج  إلى  املنظمة  استجابة  تستند  تقريباً، 

واملوارد. وتتمثل مهمتنا، في اجملالني اإلنساني واإلمنائي، في تعزيز وحماية 

حقوق األطفال، واملساعدة على تلبية احتياجاتهم األساسية، وتوسيع 

الفرص املتاحة لهم الستغالل إمكانياتهم الكاملة.

التي  2010 األزمات  لعام  لليونيسف  اإلنساني  العمل  تقرير  ويبحث 

إلنقاذ  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  يتعني  حيث   - استثنائياً  دعماً  تتطلب 

املعاملة،  وإساءة  العنف  أشكال  أسوأ  من  األطفال  وحماية  األرواح 

وكفالة احلصول على املياه ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية 

التقرير  في  الواردة   28 الـ  البلدان  إن  والتعليم.  والتغذية  والصحة 

 ،2010 لعام  املوحدة  النداءات  عملية  في  شاركت  التي  البلدان  هي 

وتسود  األمد،  طويلة  ألزمات  تتعرض  التي  األخرى  البلدان  وكذلك 

يهدد  الذي  التغذية  وسوء  املزمن،  الضعف  من  عالية  مستويات  فيها 

احلياة، والفرص احملدودة من توفر اخلدمات األساسية، التي تزيدها سوءاً 

حاالت الطوارئ احمللية، وتنقالت السكان، أو العقبات األخرى التي تعيق 

اإلنعاش الطويل األجل. وقد أُبراز أوجه الدعم اإلقليمية والعاملية - مبا 

أزمات  حدوث  قبل  والتأهب  املبكر  اإلنذار  إلى  املاسة  احلاجة  ذلك  في 

جديدة - في فصول مخصصة.

العشرين التفاقية  السنوية  بالذكرى  العالم  احتفل   ،2009 وفي عام 

اإلنسان  حقوق  معاهدات  من  معاهدة  أكثر  كانت  وملا  الطفل.  حقوق 

التي جرى التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، فإن االتفاقية تؤكد 

حاالت  في  ذلك  في  مبا  مكان،  كل  في  للطفل  األساسية  احلقوق  على 

الطوارئ. وفي حني أُحرز تقدم هام في مجال إعمال حقوق الطفل في 

املاضية، ال  العشرين  السنوات  واملشاركة خالل  والنماء واحلماية  البقاء 

يزال هناك الكثير الذي يتعني القيام به.

ولكي تصبح االتفاقية حقيقة واقعة لكل طفل، فإن األمر يتطلب بذل 

تعقيد  إلى  البيئات  تؤدي  حيث  اإلنسانية،  احلاالت  في  اجلهود  من  مزيد 

اجلهود الرامية إلى توفير اخلدمات واحلماية والتأهيل وإعادة اإلدماج التي 

ال غنى عنها من أجل إعمال حقوق األطفال والنساء واألسر.

أن  150 بلداً، كيف  تتواجد في أكثر من  التي  اليونيسف  وقد شهدت 

العاملية،  املالية  واألزمة  املناخ،  تغير  قبيل  من  العاملية  التهديدات  هذه 

وارتفاع   ،2009-2008 العامني  العالم خالل  والكساد االقتصادي في 

أسعار املواد الغذائية تاريخياً، قد أثّرت بشكل مباشر على حياة األطفال. 

واستجابة لذلك، تقوم اليونيسف فعلياً بوضع استراتيجيات وأساليب 

جديدة، وتقيم شراكات مع اجملتمعات احمللية، واحلكومات واجملتمع املدني 

لتعزيز القدرات احمللية والتخفيف من تأثير هذه التهديدات على األطفال 

واألسر. 

وال يزال التعاون املبتكر حاسماً في إعمال حقوق الطفل، وتعزيز التأهب 

اخلدمات  على  احلصول  نطاق  وتوسيع  الطوارئ،  حلاالت  واالستجابة 

االنتعاش. ولهذا  ودعم  والنزاعات،  الكوارث  من  للمتضررين  األساسية 

السبب، تعد الشراكة هي املوضوع الرئيسي الذي يتناوله تقرير العمل 

اإلنساني لعام 2010.

وتسلط الفصول التي تتناول البلدان الضوء على سبل عمل اليونيسف 

مع اجملتمع املدني، والسلطات احلكومية، والقطاع اخلاص، واجلهات املانحة 

وتعزيز  القدرات،  وبناء  االنتعاش،  ودعم  الطوارئ،  حلاالت  االستجابة  إزاء 

التنوع والتكامل بني  النظم الالزمة حلماية األطفال والنساء. ويساعد 

شركاء اليونيسف على تعزيز القدرة على اإلبداع، وتوسيع نطاق التعلم، 

والتوعية، واملشاركة الفعالة، ووضع البرامج للعدد املتزايد من األطفال 

الذين يحتاجون إلى املساعدة. 

اجلارية،  العميقة  العاملية  واالقتصادية  املناخية  التحوالت  خضم  وفي 

مهمتها  في  اليونيسف  بدعم  التزامها  املانحة  اجلهات  تعزز  أن  بد  ال 

اإلنسانية  األزمات  من  املتضررين  األطفال  ماليني  عشرات  إلى  للوصول 

وستمكن  التقرير.  هذا  في  الواردة  والعشرين  الثمانية  البلدان  في 

اليونيسف وشركائها من إقامة نظم أقوى  املانحة  التزام اجلهات  زيادة 

املتعلقة  املناقشات  األطفال في طليعة  بقاء  لكفالة  والدعم  للتأهب 

بالسياسات والعمل اإلنساني. وتواصل اليونيسف، بوجه خاص ترحيبها 

ذات  البرامج  تّسهل  أن  التي من شأنها  املواضيعية  اإلنسانية  باألموال 

االستجابة والكفاءة، وفق األولويات العاملية لكل بلد. 

لألطفال  متزايدة  مخاطر  على  تنطوي  التي  التحديات  من  عدد  يبرز 

والنساء، والتي تهدد حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغيرها من األهداف 

اإلمنائية املتفق عليها دولياً، ال سيما في العمليات اإلنسانية وحاالت ما 

بعد األزمة. ومن بني التهديدات الرئيسية التي تعوق املزيد من التقدم في 

السياق املتطور للعمل اإلنساني
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مجال حقوق الطفل، اخملاطر املرتبطة بتغير املناخ، والتقلبات االقتصادية 

ضد  اجلنسي  العنف  وانتشار  للنزاعات،  املتغيرة  والطبيعة  العاملية، 

األطفال والنساء على نطاق واسع.

وتعوق هذه التهديدات التقدم من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. 

الغايات واملؤشرات من  البلدان األكثر تخلفاً عن حتقيق  وتعاني معظم 

األزمات  من  تاريخ طويل  لديها  التي  أو  منها،  اخلروج  أو  الطوارئ  حاالت 

التي  الدول  بني  باستمرار  البلدان  هذه  من  العديد  وتقع  اإلنسانية. 

توجد فيها أضعف املؤشرات لبقاء الطفل والصحة والرعاية الصحية، 

وفي  واحلماية.  والتعليم،  الصحي،  الصرف  ومرافق  واملياه  والتغذية، 

املساعدة  تقدمي  على  والقدرة  الكافي  التمويل  يعد  األوضاع،  هذه  مثل 

الطفل  حقوق  الستنهاض  األهمية  من  كبيرة  درجة  على  اإلنسانية 

وتعزيز التنمية البشرية املستدامة. 

تغير املناخ

أصبح من املقبول عموماً اآلن أن تغير املناخ قد يؤدي إلى زيادة تواتر وشدة 

الظواهر اجلوية الشديدة الوطأة، وإلى تسريع التشرد، وفي الوقت نفسه، 

إلى تقويض آليات قدرة السكان األكثر ضعفاً على املواجهة 2. ويشير 

وفاة  إلى  تؤدي  التي  الرئيسة  األسباب  من  العديد  أن  إلى  قاطع  دليل 

األطفال - مبا في ذلك التهابات اجلهاز التنفسي احلادة وأمراض اإلسهال 

التي تنتقل بواسطة اجلراثيم ونقص التغذية  واملالريا واألمراض األخرى 

- حساسة للغاية إزاء الظروف البيئية التي ميكن أن تتدهور بسبب تغير 

املتكررة  الفيضانات  وطأة  النامية  البلدان  في  األطفال  املناخ. ويتحمل 

بصورة متزايدة ومكثفة، والعواصف واجلفاف، ومن املتوقع أن يزداد هذا 

السنوات  من  سنة  كل  خالل  أنه  العبء سوءاً مع مرور الزمن3. ويقدر 

الكوارث  نتيجة  طفل  مليون   175 يعاني  أن  يحتمل  القادمة،  العشر 

الناجمة عن املناخ وحده 4.

احلصول  على  يزداد  التنافس  فإن  احملدودة،  املوارد  ذات  البيئات  في  أما 

تزايد  إلى  يؤدي  مما  احملدودة  األخرى  الطبيعية  واملوارد  واملراعي  املياه  على 

االشتباكات الطائفية ونشوء التوترات عبر احلدود. عالوة على ذلك، من 

من  تنشأ صراعات جديدة  وأن  القائمة،  الصراعات  حدة  تزداد  أن  املرجح 

وتوافر  الغذائي،  واألمن  الساحلية،  احلدود  حول  اخلالفات  تصعيد  خالل 

نشوء  خطر  يتفاقم  ما  مياه الشرب املأمونة، وتوزيع السكان 5. وغالباً 

صراعات في البلدان واجملتمعات التي تواجه قيوداً طويلة األجل على املوارد 

نتيجة اخملاطر االجتماعية واالقتصادية السياسية والتفاوت فيما بينها.

اتفاق  في  ورد  عاملية  أولوية  تشكل  بأنها  التكيف  عملية  تعريف  ومت 

بعض  مراعاة  مع   ،  2009 األول/ديسمبر  كانون  في  كوبنهاغن 

الضعف  من  احلد  إلى  الرامية  التكيف  »إجراءات  أجل  من  االعتبارات 

تتعرض  التي  ]البلدان[  في  سيما  وال  املرونة...  على  القدرة  وبناء 

تلتزم  اإلنساني،  للعمل  أساسي  وكنهج  بوجه خاص« 6.  للمخاطر 

اليونيسف بتطوير القدرات الوطنية لتقليل اخملاطر وتعزيز القدرة على 

التكيف.

واملواد  املالية  التهديدات والضغوط االقتصادية: األمور 
الغذائية والوقود 

املشتركة الرتفاع األسعار  لآلثار  النامية بصفة خاصة  البلدان  تتعرض 

العاملية  املالية  األزمة  من  املتبقية  واآلثار  الغذائية  للمواد  العاملية 

2008-2009. وقد ساهمت هذه  والكساد االقتصادي خالل العامني 

األحداث، باإلضافة إلى تقلب أسعار الوقود التي بدأت ترتفع في السنوات 

التي تكافح من أجل احلصول  األخيرة، في تفاقم الضغوط على األسر 

االقتصادي  االضطراب  وأصبح  واالجتماعية.  األساسية  اخلدمات  على 

العاملي، بدوره، على وشك أن يضغط على امليزانيات املالية واملساعدات 

اخلدمات  على  العام  اإلنفاق  انخفاض  مخاطر  من  ويزيد  اخلارجية، 

األساسية لألطفال والنساء 7.

وفي أوائل عام 2010، بدأت تظهر دالئل بانتعاش االقتصاد العاملي. ومع 

ذلك، فإن أثر تباطؤ االقتصادي العاملي خالل الفترة 2008-2009 على 

أشد الناس فقراً وضعفاً يرجح أن يستمر لبعض الوقت، وخاصة إذا كان 

أو معيقاً، وتواجه البلدان النامية انتعاشاً ضعيفاً في  االنتعاش بطيئاً 

التصدير، وإيرادات ضريبية محدودة، وارتفاعاً في مستويات التقلب في 

تقدمي املساعدات الدولية وعدم التيقن منها.

الناجمة عن تغير املناخ على إنتاج  الطويلة  »تؤثر فترات اجلفاف 

األغذية، مما أدى إلى تزايد انعدام األمن الغذائي. وإذا كان األطفال 

الذين تقل أعمارهم  التغذية، ال سيما األطفال  يعانون من سوء 

الذهني  النمو  في  بضمور  يصابوا  أن  املرجح  فمن  السنتني،  عن 

بني  الفقر  دورة  استمرار  في  يساهم  مما  احلياة،  طوال  واجلسدي 

شديدة  واألعاصير  الفيضانات  مثل  الكوارث  تأثير  إن  األجيال. 

املنازل  جترف  إذ  ضعفاً،  األكثر  السكان  على  وخاصة  للغاية، 

واملدارس واملراكز الصحية، مما يؤثر على سبل كسب العيش«.

فينيمان، املديرة التنفيذية لليونيسف

»األطفال  تقرير  ألقتها عند إطالق  التي  الكلمة  مقتطفات من 

وتغير املناخ«، 23 كانون األول/سبتمبر 2009، نيويورك.

وكافحت  تضرراً،  الناس  أكثر  خاصة  بصورة  والنساء  األطفال  وكان 

األخرى. وفي  األساسية  اخلدمات  وتوفير  الغذاء  تأمني  أجل  أسرهم من 

عام 2009، أفيد بأن أكثر من بليون شخص في العالم يعانون من اجلوع 

بزيادة ال تقل عن 100 مليون شخص باملقارنة مع عام 2008 8. - أي 

ويفيد تقرير »العمل اإلنساني لعام 2010« والدراسات االستقصائية 

لدى  التغذية  نقص  في  باخلطر  ينذر  تصاعدي  اجتاه  وجود  عن  امليدانية 

األطفال، ويضطر عدد متزايد من األسر الفقيرة إلى التقليل من كمية 

عدد  بلغ  وحدها،  آسيا  جنوب  وفي  الطعام.  من  يتناولونه  ما  ونوعية 

األشخاص الذين كانوا يعانون من اجلوع حوالي 400 مليون شخص في 

عام 2009 - أي أكثر من املتوسط اإلقليمي بحوالي الربع خالل الفترة 

إلى  واضح  بشكل  األسرة  دخل  انخفاض  أدى  وقد   .20069-2004

اخلدمات  على  احلصول  على  والقدرة  باملدارس،  األطفال  التحاق  تقويض 

املواد  أسعار  ارتفاع  أدى  كما  الفقيرة.  األسر  أوساط  في  الصحية 

الغذائية إلى انخفاض ميزانيات األسر املعيشية، وزيادة اخملاطر بإمكانية 

أن توقف األسر الضعيفة تعليم أبنائها، وأن تتخذ إجراءات أخرى لتعزيز 

في  بالعمل  لألطفال  - السماح  اإلجراءات  هذه  بني  األسرة. ومن  دخل 

خدمة املنازل، وهو أسوأ أشكال عمل األطفال - ميكن أن تهدد إلى درجة 

كبيرة صحة األطفال ورفاههم وحمايتهم.

وقد تكون اآلثار الشاملة للصدمات االقتصادية العميقة مدمرة - دفع 

عشية  بني  الفورية  اإلنسانية  احلاجة  إلى  املزمن  الضعف  من  األسرة 
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

وضحاها عندما حتدث حالة طوارئ. أما بالنسبة للبلدان التي تتعافى، أو 

تعافت مؤخراً من حاالت طوارئ، فقد يؤدي ارتفاع أسعار املواد الغذائية 

وتقلب أسعار الوقود إلى تفاقم احلالة التي هي صعبة للتو. ففي اليمن 

املائة  75 في  بنسبة  العام سنوياً  النفط  انخفاض عائدات  يؤدي  مثالً، 

خالل النصف األول من عام 2009 إلى إضعاف قدرة احلكومة على تقدمي 

االقتصادي  النمو  لتباطؤ  يكون  وقد  األساسية.  االجتماعية  اخلدمات 

العاملي في السنوات األخيرة آثار سلبية على احلد من الفقر، وقد يزيد من 

مخاطر التوترات على املوارد وغيرها من نقاط الضعف 10.

تغير طبيعة النزاعات

والتغذية  اجليدة  الصحية  الرعاية  األطفال على  النزاعات حصول  تهدد 

عندما  األطفال  تزعج  وهي  الصحي.  الصرف  ومرافق  النظيفة  واملياه 

البيئات  بعض  وتكون  املشردة؛  األسر  إليواء  تُستخدم  أو  املدارس  تغلق 

إذ  للهجمات.  عرضة  أيضا  الرسمية  واملدارس  التعليمية  واملؤسسات 

يد  القسري على  والتجنيد  العنف  إلى  األطفال بصورة خاصة  يتعرض 

االختطاف  خطر  إلى  والفتيات  النساء  وتتعرض  املسلحة.  اجلماعات 

االغتصاب كسالح من  استخدام  ذلك  في  مبا  اجلنسي،  والعنف  واالجتار 

أسلحة احلرب. وفي معظم احلاالت، تؤدي حاالت الطوارئ أيضاً إلى تفاقم 

الضعف القائم على أساس اجلنس.

وتتطور دوافع الصراعات املسلحة باستمرار، وتشمل حالياً عوامل مثل 

على  احلصول  في  التفاوت  وزيادة  الدميوغرافية،  والضغوط  املناخ  تغير 

أصبحت  السكانية. كما  اجملموعات  بني  وحمايتها  األساسية  اخلدمات 

حاالت النزاع تتميز على نحو متزايد باشتباكات طويلة بني الدول التي 

تؤثر بشدة على املدنيني، وتؤدي إلى حدوث تشرد داخلي كبير.

زهاء  حالياً  النزاع  فيها  انتهى  التي  األماكن  في  العنف  جتدد  ويشكل 

األزمات  تتطلب  لذلك،  ونتيجة   .11 جميعها  األهلية  احلروب  نصف 

التي طال أمدها والتي متر في مرحلة انتقال نهجاً متعددة ومتميزة، مما 

يخلق مزيداً من التحديات لنستجيب لها. وفي سياقات عديدة، يجب 

أن يتم تقدمي املساعدة اإلنسانية في جزء من البلد بالتزامن مع جهود 

بناء السالم والتنمية في بلد آخر. ويجب على الهيئات الدولية أن تكون 

مجهزة لالنتقال بسرعة وفعالية بني هذين النهجني في البرامج. 

إن البيئة املشتركة بني الوكاالت والبيئة التي تعمل في حاالت الطوارئ 

تزداد تعقيداً، مبا في ذلك املسائل املتصلة بالوجود املتكامل لألمم املتحدة. 

ومينح التكامل فرصاً هامة لألمم املتحدة لتعزيز عملها في حاالت األزمات 

التكامل  أن  والقدرات. إال  املوارد  وتوسيع  األزمات،  من  اخلارجة  والبلدان 

يطرح أيضاً حتديات أمام الوكاالت واجلهات املشاركة األخرى لكفالة اتباع 

نهج مبدئي في جميع أعمالها اإلنسانية.

إلى هجوم شديد خالل  األساسية  اإلنسانية  املبادئ  احترام  تعرض  وقد 

العقد املاضي، مما جعل من الصعب حماية »أماكن العمل اإلنساني«. 

بأنها  األمم  وكاالت  تعتبر  ال  املتحاربة  الفصائل  فإن  معينة،  حاالت  وفي 

اإلغاثة  مجال  في  العاملني  استهداف  عمليات  تكثفت  وقد  محايدة، 

أكثر  قُتل   ،2009 عام  متعمد. ففي  نحو  على  املتحدة  األمم  وموظفي 

الذين  العاملني  بعض  فيهم  مبن  املتحدة،  األمم  موظفي  من   30 من 

يعملون لصالح اليونيسف أثناء أداء واجبهم، خالل الهجمات اإلرهابية 

األفراد  استخدام  أدى  كما  أخرى12.  وبلدان  وباكستان  أفغانستان  في 

اإلنساني،  العمل  خطوط  إرباك  إلى  املساعدات  تقدمي  في  العسكريني 

كما  اليونيسف.  مثل  اإلنسانية  الوكاالت  حيادية  تصورات  على  وأثرت 

وحرمان  العام،  األمن  انعدام  تهديدات  إلى  اإلنسانية  األماكن  تعرضت 

السكان املتضررين من الوصول إليها من قبل بعض السلطات احلكومية.

العنف اجلنسي ضد األطفال والنساء 

يشكل العنف اجلنسي ضد األطفال والنساء في جميع األماكن انتهاكاً 

طبيعة  عن  مخيفة  رؤى  البارزة  األدلة  وتوفر  اإلنسان.  حلقوق  خطيراً 

مسألة  وتثار  واألطفال.  النساء  ضد  اجلنسي  العنف  أشكال  انتشار 

العنف اجلنسي في عدد من الفصول القطرية في تقرير العمل اإلنساني 

لعام 2010، مما يدل على انتشار هذا الشكل من أشكال سوء املعاملة. 

حوادث  ازدياد  بسبب  كثيراً  الدولي  القلق  ازداد  األخيرة،  السنوات  وفي 

العنف اجلنسي في األماكن التي تسود فيها حاالت الطوارئ. وخالل األيام 

األولى من حالة الطوارئ، يكون األطفال أكثر عرضة خلطر انفصالهم عن 

أسرهم، ويصبحون عرضة للعنف وسوء املعاملة. كما يواجهون مخاطر 

هذه  وفي  اخمليمات.  إلى  وينتقلون  الطوارئ  حالة  استقرار  بعد  جديدة 

التي يتركز فيها عدد كبير من السكان، يكون األطفال عرضة  املناطق 

واالجتار  العنف  أشكال  من  وغيره  اجلنسي  لالستغالل  خاصة  بصورة 

املسلحة.  القوات  أو  اجلماعات  يد  على  القسري  والتجنيد  واالختطاف 

وفي املنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الدميقراطية، حيث يقدر 

أن أكثر من نصف حاالت االغتصاب املسجلة جميعها خالل الفترة بني 

كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2009 قد ارتكبت ضد فتيات دون 18 

العنف  ميارسون  الذين  املتحاربة  القوات  أفراد  يزال  ال  العمر،  من  سنة 

اجلنسي يفلتون من العقاب 13. 

وقد شهد اإلطار الدولي ملكافحة العنف اجلنسي تقدماً هاماً في عام 

غاية  في  قرارين  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  أصدر مجلس  فقد   .2009

األهمية - وهما القراران 1882 و 1888 - أدانا استخدام العنف اجلنسي 

خالل النزاعات، وأمر بتعيني ممثل خاص جديد لألمني العام لألمم املتحدة 

وجه  على   1882 القرار  ويثير  النزعات14.  في  اجلنسي  بالعنف  يعنى 

» أحداث كثيرة ومستويات مروعة من  إزاء وقوع  التحديد قلقاً عميقاً 

االغتصاب وغيره من أشكال العنف اجلنسي التي ترتكب ضد األطفال«. 

حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  عن  واإلبالغ  الرصد  آلية  يقوي  فهو  لذلك 

امتثال  وضرورة  املباشر  اإلبالغ  بضرورة  ويقضي  النزاعات،  أثناء  األطفال 

وتتطلب  الدولي.  للقانون  االنتهاكات  هذه  مثل  ترتكب  التي  األطراف 

قبل جميع  التقدم من  أوجه  تقارير منتظمة عن  تقدمي  األعضاء  الدول 

أطراف النزاع التي يثبت أنها مشاركة في عمليات انتهاك منهجية. 

»يشكل العنف اجلنسي ضد األطفال انتهاكاً صارخاً حلقوقهم، 

واعتداء معنوياً وأخالقياً وهجوماً على ضمير العالم«.

فينيمان، املديرة التنفيذية لليونيسف

مقتطف من بيان صحفي ، مبادرة العاملية للقطاعني العام واخلاص 

ملعاجلة العنف اجلنسي ضد الفتيات، 25 سبتمبر 2009 ، نيويورك

وتقتضي آلية الرصد واإلبالغ املنشأة مبوجب قرار مجلس األمن 1612، 

تشويه  أو  - قتل  النزاع  حاالت  في  خطيرة  انتهاكات  ستة  عن  اإلبالغ 

على  الهجمات  كجنود؛  استخدامهم  أو  األطفال  جتنيد  األطفال؛ 

املدارس أو املستشفيات؛ االغتصاب وغيره من أشكال العنف اجلنسي 
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اخلطيرة؛ اختطاف األطفال؛ واحلرمان من وصول املساعدات اإلنسانية. 

التقرير:  هذا  في  عليها  الضوء  تسليط  مت  بلداً   14 في  تنشط  وهي 

وكولومبيا  وتشاد  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  وبوروندي  أفغانستان 

والفلبني  ونيبال  وميامنار  والعراق  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 

مع  اليونيسف  وتعمل  وأوغندا.  والسودان  النكا  وسري  والصومال 

مجموعة واسعة من الشركاء على الصعيد القطري لتزويد األطفال 

 - اخلدمات  من  كاملة  مجموعة  لتوفير  النزاع  من  املتضررين  والنساء 

القانونية، وفرص احلصول على  النفسية، واحلماية  ، والصحة  الصحة 

التقارير  وتقدمي  ورصد   - املهارات  وبناء  االقتصادية،  والفرص  التعليم، 

عن انتهاكات حقوقهم.

الشراكة من أجل العمل اإلنساني 

خالل استجابتها اإلنسانية، تعزز اليونيسف وتواصل تعزيز الدخول في 

شراكات قوية. ويهدف التعاون اإلنساني إلى حتسني نوعية االستجابة 

في حاالت الطوارئ من قبل اليونيسف وشركائها، وخاصة على الصعيد 

الوطني. وتعد الشراكة ضرورية لضمان تقدمي الدعم احليوي واخلدمات 

واحلماية، وتتيح لليونيسف إمكانية تعزيز نهج متنوعة كقوة لتحقيق 

نهج  يتطور  كما  اإلنساني.  العمل  مجال  في  لألطفال  أفضل  نتائج 

القوي على حتقيق قيمة  بالتركيز  وذلك  الشراكات،  إقامة  إزاء  املنظمة 

املوجه  والتخطيط  والشفافية،  االبتكار،  على  القائم  للتعاون  مضافة 

نحو حتقيق النتائج.

إطاراً  لليونيسف  التنفيذي  اجمللس  أقر   ،2009 حزيران/يونيه  وفي 

حتوالً  ليعكس  التعاونية  والعالقات  للشراكات  جديداً  استراتيجياً 

مؤسسياً في كيفية عمل املنظمة مع مجموعة من الشركاء اخملتلفني. 

وخالل االحتفاظ بالدور الرئيسي في العمل لتقدمي الدعم للحكومات، 

تتعاون اليونيسف مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، والشراكات العاملية 

من القطاع العام، واجلهات املانحة، واملنظمات غير احلكومية، والقطاع 

اجملتمع  ومنظمات  واجلامعات،  البحوث،  ومعاهد  واملؤسسات  اخلاص، 

األساسية  اخلدمات  وتقدمي  السياسات  تغيير  إلى  الدعوة  في  املدني، 

على  تنطوي  الشراكات  هذه  فإن  اإلنسانية،  السياقات  وفي  لألطفال. 

وحصولهم  وحمايتها،  وتعزيزها  األطفال  حقوق  لضمان  حيوية  أهمية 

على املساعدة والرعاية. 

حتول  اليونيسف  في  يجري  االستراتيجي،  العمل  إلطار  وكمتابعة 

املشاركة  إلى  اخلدمات  كمقدمي  الشركاء  مع  العمل  من  مفاهيمي 

واخملاطر،  املشتركة  األهداف  إلى  استناداً  املدني  اجملتمع  مع  بفعالية 

الثاني/يناير  كانون  من  وبدءاً  املتبادلة.  والشفافية  التكميلية  والنهج 

2010، متت املوافقة على صيغة اتفاق شراكة جديد إلدخال هذا النهج 

في جميع العمليات امليدانية. ولهذا أهمية خاصة على الشراكات في 

مجال العمل اإلنساني.

وتساهم اللجان الوطنية لليونيسف والبلدان واجملتمعات احمللية واألفراد 

حقوق  إلى  وتدعو  للمنظمة،  العاملية  امليزانية  ثلث  في  ميثلونها  الذين 

الطفل على الصعيدين احمللي والدولي. وتعمل اليونيسف أيضا بشكل 

مباشر مع املنظمات الشبابية لتعزيز مشاركة األطفال، وكفالة إتاحة 

إلى  مباشر  بشكل  وأصواتهم  األطفال  بقضايا  املتعلقة  املعلومات 

ومنظمات  احلكومات  متكني  إن  القرارات.  واضعي السياسات ومتخذي 

اجملتمع املدني واجملتمعات احمللية واألفراد هي عوامل قوية في مجال دعم 

حقوق األطفال في حاالت الطوارئ واألزمات األخرى 15. 

إن احلد من اخملاطر في املستقبل، ودعم احلكومات ملقاومة وقوع كوارث 

محتملة يتطلب التركيز على تعزيز سالمة اجملتمع واملرونة واالستعداد 

في  اخملاطر  من  احلد  ويشكل  القدرات.  وتنمية  واالنتعاش  واالستجابة 

التنمية،  متويل  الستخدام  ومستدامة  فعالة  وسيلة  الطوارئ  حاالت 

اإلنسانية  األزمة  ملعاجلة  املباشرة  التكاليف  ارتفاع  مع  متاماً  وتتعارض 

واالنتعاش على املدى الطويل من النزاعات املسلحة والكوارث.

من  احلد  إلى  الهادفة  احملددة  الشراكة  استراتيجيات  حالياً  وتوضع 

تشارك  حيث  كينيا،  في  كهذه  استراتيجية  وتنفذ  الكوارث.  مخاطر 

اليونيسف احلكومة احمللية والصليب األحمر الكيني في تقييم قدرات 

املقاطعات ومستوى الضعف فيها. وفي مجال املياه والصرف الصحي 

والنظافة العامة، تركز اليونيسف وشركاؤها على مستجمعات مياه 

وعلى  الشرقية،  أفريقيا  في  للجفاف  املعرضة  املناطق  في  األمطار 

أوانها  الفيضانات في غير  واملضخات من مستويات مياه  اآلبار  حماية 

في جنوب آسيا. 

تعمل  التأهب،  بلد على  والشركاء في كل  املوظفني  قدرة  تعزيز  وبغية 

الطوارئ  والتخطيط حلاالت  التدريب  اليونيسف على حتسني اجلمع بني 

وبني وضع نظام عاملي المركزي لإلنذار املبكر من خالل املكاتب القطرية 

التي تقوم برصد التهديدات املستمرة، واتخاذ إجراءات مبكرة للحد من 

اخملاطر، واالستعداد للتنفيذ التدابير.

قيادة اجملموعات والشراكة

الوكاالت،  بني  املشتركة  الدائمة  اللجنة  في  وعضواً  شريكاً  بوصفها 

حددت اليونيسف أولوياتها وركزت جهوداً كبيرة تهدف إلى دعم إصالح 

واملساءلة،  التنبؤ،  على  القدرة  حتسني  إلى  الرامية  اإلنسانية  الشؤون 

اجلهود إلى نهج  هذه  وتستند   .16 والقيادة في مجال العمل اإلنساني 

الفعال لنهج  التنفيذ  اليونيسف على  تركز على حتسني قدرة  شراكة 

اجملموعات على الصعيدين العاملي والقطري. 

وتعد املنظمة اجملموعة العاملية الرائدة في مجال التغذية واملياه والصرف 

التعليم مع  قيادة مجموعة  وتشارك في  الصحية،  والنظافة  الصحي 

وضعت  التي  الوحيدة  اجملموعة  في  الطفولة  إنقاذ  حتالف  منظمة 

منوذجاً ملشاركة املنظمات غير احلكومية في الهيكل القيادي. كما تعد 

حلماية  املسؤولية«  »مجاالت  جملموعة  املنسقة  الوكالة  اليونيسف 

املتحدة  األمم  صندوق  وتشارك   - اجلنس  على  القائم  والعنف  األطفال 

للسكان - في إطار مجموعة احلماية األوسع. وترأس املنظمة اجملموعة 

املرجعية الشاملة للصحة العقلية والنفسية، وهي عضو مشارك في 

مجموعات الصحة والنقل واإلمداد واالنتعاش املبكر.

ومن خالل جمع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية واملنظمات 

الدولية األخرى واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

لتحديد االحتياجات والثغرات، ووضع معايير لالستجابة لها، فإن النهج 

للسكان  التنبؤ  على  والقدرة  التغطية  حتسني  إلى  يؤدي  العنقودي 
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

للغاية عن  املتضررين. وفي بلدان عديدة، اتخذت احلكومات دوراً نشطاً 

طريق تكييف النهج مع الهياكل الوطنية.

وقد ساعدت عملية تكيف اليونيسف وتكاملها في النهج العنقودي 

احلاالت  في  والنساء  األطفال  احتياجات  تلبية  على  قدرتها  تعزيز  على 

االستجابات  نطاق  وتوسيع  الشراكات،  نطاق  وتوسيع  اإلنسانية، 

املعايير  الثغرات احلرجة في  إلى معاجلة  املنظمة  املفاجئة. كما دفعت 

واألدوات والتوجيه، وتشكل على نحو متزايد جزءاً من جهود التأهب في 

البلدان التي ال تواجه حالياً حاالت طوارئ إنسانية. 

من  األول  اخلط  في  جوهري  حتويل  إلى  العنقودي  النهج  يؤدي  وأخيراً، 

واالستراتيجيات  القدرات  تعزيز  يتم  كما  الطوارئ،  حلاالت  االستجابة 

واإلبداع  االبتكار  امتد  وقد  اإلنساني.  اجملتمع  عبر  متزايد  نحو  على 

األدلة،  القائمة على  املمارسات اجليدة  التحول لتوسيع  املتولد عن هذا 

ووضع مبادرات جديدة مشتركة بني الوكاالت للتصدي لألمور التنفيذية 

والتقنية معاً 17.

الترتيبات االحتياطية

على  قدرتها  تعزيز  اليونيسف  تواصل  اجملموعة،  قيادة  مع  بالتعاون 

مبا   - الشراكات  خالل  من  إنسانية  أزمة  نشوء  عند  السريع  التدخل 

امليدانية.  لالستجابة  املوظفني  لنشر  االحتياطية  الترتيبات  ذلك  في 

 - التنفيذية  املوارد  من  مبجموعة  وشركاؤها  اليونيسف  وحتتفظ 

نشرها  ميكن  التي   - واملعدات  واخلدمات  التقنيون،  واخلبراء  املوظفون، 

الترتيبات  في فترة قصيرة للحصول على املساعدة السريعة. ومع أن 

املوظفني  من  الفجوات  ملء  في  للمساعدة  أصالً  أنشئت  االحتياطية 

الشراكات  إقامة  جلبت  وقد  امليداني،  الصعيد  على  الهامني  املؤقتني 

وعمليات  االستراتيجي،  الدعوة  مجال  في  أقوى  تعاوناً  بينها  فيما 

من  مجموعة  نطاق  على  القدرات  وتعزيز  املتكامل،  التخطيط 

املنظمات وداخل اليونيسيف 18. 

اليونيسف  قائمة  في  منظمة   17 أُدرجت   ،2009 عام  نهاية  وفي 

128 فني إلى األماكن التي تسود فيها حاالت  االحتياطية ومت انتداب 

من  أكثر  ذلك  وميثل   .19 االحتياطية  الشراكات  خالل  من  الطوارئ 

17000 يوم عمل ملوظفي الدعم في عمليات النشر في فترة قصيرة 

تعقب  التي  األولى  األيام  خالل  ممكنة  استجابة  أفضل  لتوفير  األجل 

حاالت الطوارئ. 

كما أتاحت الشراكات االحتياطية دعماً رئيسياً بينما تواصل اليونيسف 

اجملموعة  قيادة  في  مبسؤولياتها  والوفاء  اجملموعة  في  مشاركتها  تعزيز 

في عدد متزايد من حاالت الطوارئ. فعلى سبيل املثال، تعني مجموعة 

كجزء  خبيراً  موظفاً  العاملية  العامة  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه 

من فريق مشترك لالستجابة السريعة الذي يضم في عضويته منظمة 

وتقوم  أوكسفام.  ومنظمة  كير،  ومنظمة  اجلوع،  ملكافحة  العمل 

الصحي  والصرف  املياه  مجموعة  وأعضاء  الفريق  بتدريب  اليونيسف 

والنظافة العامة اآلخرين. 

خطط العمل اإلنساني في عام 2010 

من  الكاملة  اجملموعة  مع  للعمل  اليونيسف  تخطط   ،2010 عام  في 

األطفال  من  املاليني  عشرات  إلى  للوصول  املعنية  واجلهات  الشركاء 

املتضررين من حالة الطوارئ في 28 بلداً وردت في هذا التقرير. ويبرز تقرير 

العمل اإلنساني لعام 2010 مشاركة اليونيسف في البلدان واجملتمعات 

احمللية قبل حالة الطوارئ وأثنائها وبعدها، ويشرح كيف أن بعض البرامج 

الهامة  القضايا  فيه  فصل  كل  اإلنساني. ويحدد  العمل  تعزز  واآلليات 

األساسية  القطرية  البيانات  ذلك  في  مبا  والنساء،  باألطفال  املتعلقة 

العمل اإلنساني لعام  2009، وخطط  الرئيسية في عام  20، واإلجنازات 

االضطالع  يتم  كيف  ولتوضيح  التمويل.  من  االحتياجات  مع   ،2010

بهذا العمل، يقدم كل فصل أيضاً حملة سريعة عن الشراكة في العمل.

دعم  اليونيسف  ستواصل  اآلخرين،  والشركاء  احلكومات  مع  وبالتعاون 

االحتياجات وتقييم اخملاطر لتحسني العمل اإلنساني في حاالت الكوارث، 

أو األطفال املتأثرين بالنزاع. ويشكل بناء القدرات في مجال التخفيف من 

استراتيجية  من  يتجزأ  ال  جزءاً  لها  واالستجابة  والتأهب  الكوارث،  حدة 

التنمية  إلى  الطوارئ  حالة  من  االنتقال  دعم  حال  هو  كما  اليونيسف، 

السياق،  هذا  االستجابة. وفي  في  املبكر  االنتعاش  نهج  دمج  من خالل 

تشرين  في  املبرم  املتحدة  واألمم  الدولي  البنك  بني  الشراكة  اتفاق  فإن 

األول/ أكتوبر 2008 بشأن تعزيز التعاون بينهما في حاالت األزمات وما 

بعد األزمات، ينطوي على إمكانات كبيرة لتنسيق العمل، وتعزيز القدرات 

الوطنية للحيلولة دون وقوع أزمات واالستجابة لها واالنتعاش.

لها  اخملطط  بالتدخالت  االضطالع  على  اليونيسف  قدرة  وترتبط 

بدأ  وبينما  املانحة.  اجلهات  من  املقدم  بالتمويل  كبيراً  ارتباطاً 

الكساد  2010 في أعقاب  في عام  مؤقتاً  انتعاشاً  العاملي  االقتصاد 

أن  مبكان  األهمية  فمن   ،2009-2008 الفترة  في  حدث  الذي 

حلماية  باملساعدات  املتعلقة  التزاماتها  على  املانحة  اجلهات  حتافظ 

التمويل  زيادتها. ومن خالل  أو  الطوارئ،  والنساء في حاالت  األطفال 

حتقيق  وشركاؤها  اليونيسف  تستطيع  فقط،  والكافي  املستدام 

حقوق  اتفاقية  قطعته  الذي  بالوعد  والوفاء  لألطفال،  أفضل  نتائج 

اإلمنائية  األهداف  حتقيق  على  والعمل  األطفال،  جلميع  الطفل 

حقوق  بشأن  دولياً  عليها  املتفق  األهداف  من  وغيرها  لأللفية 

املكان. النظر عن  - بغض  الطفل 

اجتاهات التمويل 

2010 احتياجات العمل اإلنساني  يحدد تقرير العمل اإلنساني لعام 

التقرير  80 بلداً كل عام. ويبني  أكثر من  تتطلبها  التي  األولوية  ذات 

احتياجات عملية النداءات املوحدة، والبلدان املشاركة وغير املشاركة 

في عملية النداء املوحد، لكنه ال يشمل النداءات العاجلة، أو النداءات 

لالستجابة  السنة  خالل  اليونيسف  تصدرها  التي  اخملصصة  األخرى 

املشاركة  غير  البلدان  وتشمل  فجأة.  تظهر  التي  الطوارئ  حلاالت 

»الصامتة«  الطوارئ  حاالت  ذات  البلدان  املوحد  النداء  عملية  في 

وسوء  والفقر  املزمن  الضعف  من  عالية  مستويات  فيها  توجد  التي 

بشكل  األساسية  اخلدمات  إلى  والوصول  احلياة  تهدد  التي  التغذية 

والعنف  والفيضانات،  احمللي،  اجلفاف  بسبب  غالباً  تتفاقم  محدود 

الطائفي، وحتركات السكان وغيرها من العقبات التي تعوق االنتعاش 

األجل. الطويل 
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حاالت  في  الشامل  التمويل  بلغ   ،1-1 الشكل  في  مبني  هو  وكما 

الطوارئ لليونيسف مبلغاً قدره 572.4 مليون دوالر للفترة من كانون 

التمويل  ذلك  في  مبا   ،2009 األول/أكتوبر  تشرين  إلى  الثاني/يناير 

الذي يحصل عليه 36 بلداً في ست مناطق التي ترد في تقرير العمل 

5 في املائة  اإلنساني لعام 2009. وميثل هذا التمويل انخفاضاً قدره 

البالغ  اإلنسانية  املساعدات  لتمويل   2008 عام  في  عليه  كان  عما 

 - 2008 الثاني/يناير  )كانون  10 أشهر  يعادل  ملا  دوالر  مليون   600

 15 اليونيسف  لبت   ،2009 عام  2008(. وفي  األول/أكتوبر  تشرين 

27 بلداً غير مشارك في  عملية نداء موحد، وثمانية نداءات عاجلة و 

عملية النداء املوحد و 10 نداءات أخرى 21، مما يتطلب ميزانية إجمالية 

قدرها 1.19 مليار دوالر. 

لسنة  لليونيسف  اإلنساني  العمل  استجابة  ميزانية  من  متول  ولم 

39 في  إال  دوالر،  1.15 مليار  نحو  اإلجمالية  قيمتها  البالغ   ،2009

األول/ تشرين  إلى  الثاني/يناير  كانون  من  الفترة  خالل  منها  املائة 

أكتوبر 2009. ومن بني الطلب الكلي، مت متويل البلدان املشاركة في 

البلدان  متويل  مت  حني  في  املائة،  45 في  بنسبة  املوحد  النداء  عملية 

الفترة  املائة. وخالل  33 في  بنسبة  املوحد  النداء  في  املشاركة  غير 

للعمل  الشاملة لالستجابة  امليزانية  2008، كانت  املماثلة من عام 

كان  حني  في  لكن  املائة،  في   44 وبلغت  نسبياً  أفضل  اإلنساني 

أيضاً  نسبياً  أفضل  املوحد  النداء  عملية  في  املشاركة  البلدان  متويل 

عملية  في  املشاركة  غير  البلدان  حتصل  لم  املائة،  53 في  بلغ  الذي 

املمتدة  الفترة  التمويل. وفى  املائة من  29 في  إال على  املوحد  النداء 

تتلق  لم   ،2009 أكتوبر  األول/  تشرين  إلى  الثاني/يناير  كانون  من 

47 في املائة من مجموع احتياجات التمويل  النداءات العاجلة سوى 

من  املمتدة  الفترة  خالل  املائة  في   61 مع  باملقارنة   ،2009 لعام 

 .2008 الثاني/أكتوبر  كانون 

األول/أكتوبر  تشرين  إلى  الثاني/يناير  كانون  من  املمتدة  الفترة  وفى 

2009، ظل الصندوق املركزي للطوارئ أكبر مصدر لتمويل املساعدات 

 - دوالر  مليون   89.8 مجموعه  مبا  ساهم  مما  لليونيسف،  اإلنسانية 

و37.6 مليون  السريعة  نافذة االستجابة  دوالر من خالل  52.2 مليون 

دوالر من خالل نافذة نقص التمويل. وكانت الواليات املتحدة األمريكية 

وقدمت  لليونيسف،  اإلنسانية  املساعدات  لتمويل  مصدر  أكبر  ثاني 

العربية  واجلمهورية  والسودان  وباكستان  والعراق  إثيوبيا  إلى  التمويل 

السورية، من بني جهات متلقية أخرى. وبزيادة قدرها 59 في املائة في 

متويل األنشطة اإلنسانية لليونيسف مقارنة بعام 2008، كان مكتب 

املساعدات اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية ثالث أكبر جهة مانحة 

في الفترة املمتدة بني كانون الثاني/يناير وتشرين األول/أكتوبر 2009. 

ثباتاً،  وأكثرها  الثنائية  املانحة  اجلهات  أكبر  من  واحدة  اليابان  تزال  وال 

وقدمت 57 مليون دوالر خالل تلك الفترة. وميثل أكبر 10 جهات مانحة 

 78 1-2، ما نسبته  لتمويل املساعدات اإلنسانية، الواردة في الشكل 

في املائة من إجمالي التمويالت اإلنسانية التي تلقتها اليونيسف من 

أجل عملياتها الطارئة في الفترة املمتدة بني كانون الثاني/يناير وتشرين 

األول/أكتوبر 2009. 

ومن مجموع املساهمات اإلنسانية البالغة 572.4 مليون دوالر التي وردت 

تقدم  لم   ،2009 األول/أكتوبر  تشرين  نهاية  حتى  العشرة  األشهر  في 

سوى 9 في املائة )52.7 مليون دوالر(. ومن حيث النسبة املئوية واألرقام 

املطلقة، فإن مستوى التمويل املواضيعي خالل الفترة املمتدة بني كانون 

الثاني/يناير وتشرين األول/أكتوبر 2009 هو نصف املبلغ للفترة املماثلة 

كانون  بني  املمتدة  للفترة  املواضيعي  التمويل  ووصل   .2008 عام  من 

سنوياً،  دوالر  115 مليون  2008 إلى  األول/أكتوبر  وتشرين  الثاني/يناير 

ميثل 19 في املائة من مجموع املساهمات اإلنسانية لعام 2008.

وفى الفترة املمتدة بني كانون الثاني/يناير وتشرين األول/أكتوبر 2009، ورفي 

الفترة ما بني كانون الثاني/يناير وتشرين األول/أكتوبر 2009، مت احلصول 

نسبة  يعادل  )مبا  املتحدة  الواليات  دوالرات  من  دوالر  130.8 مليون  على 

23 في املائة من إجمالي متويل املساعدة اإلنسانية البالغ 572.4 مليون 

ع للعمليات اإلنسانية، والتي تشمل  دوالر( عن طريق آليات التمويل اجملمَّ

الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ، والصناديق املشتركة للمساعدات 

اإلنسانية، وصناديق االستجابة اإلنسانية، والصناديق االستئمانية املتعددة 

املانحني، والتي يديرها البنك الدولي. وقدم الصندوق املركزي لالستجابة 

للطوارئ النصيب األكبر، مبا قيمته 89.8 مليون دوالر من إجمالي متويل 

املساعدة اإلنسانية التي مت احلصول عليها، وهو ما ميثل نسبة 16 في املائة 

من إجمالي املوارد األخرى في حاالت الطوارئ، مبا يعكس انخفاضاً طفيفاً 

عن مستوى الفترة كانون الثاني/ينايرـ  تشرين األول/أكتوبر 2008، البالغ 

اإلنسانية،  العمليات  لغير  ع  اجملمَّ التمويل  قيمة  دوالر. أما  91.9 مليون 
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املصدر: مكتب حتالف اليونيسف للقطاع العام وتعبئة املوارد. نهاية عام 2009

بالدوالر األمريكي
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

والذي مت احلصول عليه من مصادر من قبيل نافذة التمويل املوسع في مجال 

توحيد األداء من أجل تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، والصندوق املوحد لألمم 

املتحدة، وصندوق األمم املتحدة لبناء السالم، فقد بلغت 42.7 مليون دوالر 

في الفترة كانون الثاني/ينايرـ  تشرين األول/أكتوبر 2009، بزيادة قدرها 14 

في املائة عن مبلغ 37.5 مليون دوالر عن الفترة املقابلة في عام 2008. 

اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  املوسع  األداء«  »توحيد  متويل  نافذة  مثل 

لأللفية، وصندوق األهداف اإلمنائية لأللفية، وصندوق األفي الفترة ما بني 

كانون الثاني/يناير وتشرين األول/أكتوبر 2009، مت احلصول على 130.8 

مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة )مبا يعادل نسبة 23 في املائة من 

إجمالي متويل املساعدة اإلنسانية البالغ 572.4 مليون دوالر( عن طريق 

ع للعمليات اإلنسانية، والتي تشمل الصندوق املركزي  آليات التمويل اجملمَّ

اإلنسانية،  للمساعدات  املشتركة  والصناديق  للطوارئ،  لالستجابة 

وصناديق االستجابة اإلنسانية، والصناديق االستئمانية املتعددة املانحني، 

والتي يديرها البنك الدولي. وقدم الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ 

النصيب األكبر، مبا قيمته 89.8 مليون دوالر من إجمالي متويل املساعدة 

من  املائة  16 في  نسبة  ميثل  ما  وهو  عليها،  احلصول  مت  التي  اإلنسانية 

إجمالي املوارد األخرى في حاالت الطوارئ، مبا يعكس انخفاضاً طفيفاً عن 

البالغ   ،2008 األول/أكتوبر  تشرين  ـ  الثاني/يناير  كانون  الفترة  مستوى 

اإلنسانية،  العمليات  لغير  ع  اجملمَّ التمويل  قيمة  دوالر. أما  91.9 مليون 

في  املوسع  التمويل  نافذة  قبيل  من  مصادر  من  عليه  احلصول  مت  والذي 

والصندوق  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  تنفيذ  أجل  من  األداء  توحيد  مجال 

املوحد لألمم املتحدة، وصندوق األمم املتحدة لبناء السالم، فقد بلغت 42.7 

 ،2009 األول/أكتوبر  ـ تشرين  الثاني/يناير  الفترة كانون  دوالر في  مليون 

بزيادة قدرها 14 في املائة عن مبلغ 37.5 مليون دوالر عن الفترة املقابلة 

في عام 2008.

مواضيعية  مانحة  جهة  أكبر  لليونيسف  اليابانية  اللجنة  وكانت 

 ،2009 األول/أكتوبر  تشرين  إلى  الثاني/يناير  كانون  من  الفترة  في 

ومن  دوالر.  مليون   11.3 املواضيعية  اإلنسانية  التبرعات  بلغت  إذ 

النرويج أكبر مساهم في متويل  املانحة احلكومية، كانت  بني اجلهات 

فنلندا  تليها  دوالر(،  مليون   9.7( املواضيعية  اإلنسانية  املساعدات 

10 جهات مانحة  فإن أكبر  بالترتيب،  ومدرجة  دوالر(.  مليون   5.6(

اليابانية  اللجنة  هي  املواضيعية  اإلنسانية  املساعدات  لتمويل 

لليونيسف،  األملانية  واللجنة  النرويج،  وحكومة  لليونيسف، 

وجلنة  لليونيسف،  املتحدة  الواليات  وصندوق  فنلندا،  وحكومة 

هولندا،  في  اليونيسف  وجلنة  املتحدة،  اململكة  في  اليونيسف 

وجلنة  إسبانيا،  في  اليونيسف  وجلنة  إيطاليا،  في  اليونيسف  وجلنة 

كندا. في  اليونيسف 

تتيح  ألنها  املواضيعية  اإلنسانية  باألموال  الترحيب  اليونيسف  تواصل 

والعاملية.  القطرية  األولويات  حسب  البرامج،  لوضع  أكبر  استجابة 

ويؤكد هذا النوع من التمويل التزام اجلهات املانحة مببادئ املنح اإلنسانية 

السليمة. وتؤدي املساهمات املواضيعية إلى تخفيض تكاليف املعامالت 

وتبسيط إدارة امليزانية البرنامجية على الصعيد القطري.

على  اليونيسف  قدرة  يحدد  الذي  هو  املقدم  التمويل  مستوى  إن 

أفغانستان  ففي  املناسب.  الوقت  وفي  فعالة  بطريقة  االستجابة 

نهاية  في  التقوميية  السنة  متويل  من  املائة  مثالً، مت الوفاء بـ 66 في 

من  يعانون  5000 طفل  معاجلة  ومتت   ،2009 األول/أكتوبر  تشرين 

وفي  اخلارجية  العيادات  في  العمر  من  اخلامسة  دون  التغذية  سوء 

األكثر  الثمانية  األقاليم  جميع  في  اليونيسف  تدعمها  التي  املراكز 

حتصني  حملة  وأسفرت  الغذائية.  املواد  أسعار  وارتفاع  باجلفاف  تأثراً 

ووصل  شخص.  ماليني   3 من  أكثر  تلقيح  عن  احلصبة  ضد  شاملة 

شلل  ضد  التلقيح  حمالت  وتنظيم  التكميلي  ألف  فيتامني  تقدمي 

اخلامسة.  سن  دون  األطفال  جميع  من  املائة  في   98 لـ  األطفال 

ومنشآت  اليدوية  املضخات  وتركيب  املياه  شبكات  بناء  خالل  ومن 

املأمونة  الشرب  مياه  توفير  مت  اجملال،  ملعايير  وفقاً  الصحي  الصرف 

السكان  عدد  ثلث  لنحو  مستدام  بشكل  الصحي  الصرف  ومرافق 

مع  وبالتعاون  اجلفاف.  من  تضرروا  شخص  مليون  عددهم  البالغ 

دعمت  الشركاء،  وغيرهما من  الطفولة  إنقاذ  التعليم وصندوق  وزارة 

البالغ  املدارس  ثلث  حوالي  أو  مدرسة،   214 فتح  إعادة  اليونيسف 

عددها 651 مدرسة التي كانت قد أُغلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 

العنف.  وأعمال  التهديدات  بسبب   2008

خالل  املائة  في   53 التمويل  من  االحتياجات  بلغت  حيث  إثيوبيا،  وفي 

متكنت   ،2009 األول/أكتوبر  تشرين  إلى  الثاني/يناير  كانون  من  الفترة 

اليونيسف - بالعمل مع حكومة إثيوبيا والشركاء الوطنيني والدوليني 

6 ماليني طفل في  بـ  يقدر  ملا  اإلنسانية  لالحتياجات  االستجابة  - من 
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2009 األول/أكتوبر  31 تشرين  من  * اعتباراً 

املصدر: مكتب حتالف اليونيسف للقطاع العام وتعبئة املوارد. نهاية عام 2009

الصندوق املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ

الواليات املتحدة األمريكية

اجلماعة األوروبية/ املكتب اإلنساني للجماعة األوروبية

اليابان

األموال اجملمعة

اململكة املتحدة

السويد

اللجنة األملانية لليونيسيف

هولندا

كندا

الشكل 1-2 أكبر 10 مصادر لتمويل العمليات اإلنسانية، 2009

املواضيعية )غير مخصصة(
غير املواضيعية )مخصصة(
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اليونيسف حاالت الطوارئ بأنها أي  2008. تصنف  2007 و  2006 و  الطوارئ السنوية«: 2005 و  )اليونيسف(. »دراسة االستجابة حلاالت  املتحدة للطفولة  منظمة األمم   .1

حالة تهدد حياة ورفاه أعداد كبيرة من السكان تقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان بقائهم على قيد احلياة وتقدمي الرعاية لهم وحمايتهم.

“تغير املناخ في عام 2007: التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر”، مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدولي  محررون،  م. ل. وآخرون،  باري،   .2

املعني بتغير املناخ، والفريق احلكومي الدولي، جنيف، 2007.

إميا وكاثرين كاميرون، “مناخنا وأطفالنا ومسؤوليتنا: اآلثار املترتبة على تغير املناخ من أجل أطفال العالم، جلنة اليونيسف في اململكة املتحدة، لندن، 2008. ومنظمة األمم  باك،   .3

املتحدة للطفولة، تغير املناخ واألطفال: حتدي األمن البشري، اليونيسف، مركز إينوشنتي للبحوث، فلورنسا، إيطاليا، 2008.

منظمة إنقاذ األطفال، “في مواجهة الكوارث: األطفال وتغير املناخ” ، التحالف الدولي إلنقاذ األطفال، لندن، 2008.  .4

“من النزاع إلى بناء السالم: دور املوارد الطبيعية والبيئة، برنامج األمم املتحدة للبيئة، نيروبي، 2009. للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج   .5

18 كانون األول/ديسمبر 2009، الفقرة 3.  املؤرخ  اتفاق كوبنهاغن   .6

السياسات  عمل  ورقة  العامة”،  السياسة  واستجابات  االنتقال  قنوات  واألطفال:  الفقيرة  املعيشية  األسر  شاملة،  “صدمات  )اليونيسف(،  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة   .7

االجتماعية، شعبة السياسات واملمارسات، اليونيسف، نيويورك، شباط/فبراير 2009.

“حالة انعدام األمن الغذائي في العالم: األزمات االقتصادية - اآلثار والدروس املستفادة، منظمة األغذية والزراعة، روما، 2009.  املتحدة،  والزراعة لألمم  األغذية  منظمة   .8

هذه  املناطق التي ينعدم فيها األمن الغذائي في عام 2009. وتتطلب 

اجلهود بصورة عاجلة جهوداً متواصلة في عام 2010.

 

البيئات  أصعب  من  واحدة  بأنها  القول  ميكن  التي   - الصومال  وفي 

التشغيلية اإلنسانية - متكنت اليونيسف من العمل مع أكثر من 100 

شريك من الشركاء الوطنيني والدوليني ملساعدة األطفال والنساء من 

1.8 مليون شخص  2009، تلقى  خالل نهج جديدة ومرنة: ففي عام 

خدمات صحية أساسية، ومتت معاجلة أكثر من 50.000 طفل يعانون 

إليه في  )ضعف العدد الذي مت التوصل  من سوء التغذية احلاد الوخيم 

عام 2008(. واستمر توزيع الناموسيات، وازدادت تغطية التحصني في 

أيام صحة الطفل إلى أكثر من الضعف في املواقع املستهدفة، وال يزال 

البلد خالياً من شلل األطفال.

متويل االحتياجات الطارئة لعام 2010 

العمل  لدعم  دوالر  1.2 مليار  قدره  ملبلغ  هناك حاجة   ،2010 عام  في 

لعام  اإلنساني  العمل  تقرير  اإلنساني مبساعدة اليونيسف 22. ويضم 

 .2009 36 نداء في عام  للدول، مقارنة مع  محدداً  نداء   28  ،2010

املالية  االحتياجات  تضاعفت  أدناه،   3-1 الشكل  في  مبني  هو  وكما 

ذلك  ويعزى  الضعف.  من  أكثر  إلى  آسيا  في  الطوارئ  حاالت  ملواجهة 
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الشكل 1.3: االحتياجات الطارئة املقدرة لعام 2010 حسب املنطقة، 2009 – 2010  

املصدر: مكتب برامج الطوارئ في اليونيسف، نهاية عام 2009

وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول 
املستقلة بالدوالر األمريكي  

شرق وجنوب أفريقيا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

غرب ووسط أفريقيا

آسيا ومنطقة احمليط الهادئ

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

بالدوالر األمريكي

2009
2010

إلى إضافة باكستان والفلبني إلى تقرير عام 2010، فضالً عن الكوارث 

احلالية والنزاع الدائر في أفغانستان. 

ازدادت أيضاً االحتياجات الالزمة لغرب ووسط أفريقيا، وذلك بشكل رئيسي 

نتيجة حلاالت الطوارئ احلادة في تشاد وجمهورية الكونغو الدميقراطية. 

جماعي،  وتشريد  احلدود،  وعبر  داخلية  عنف  أعمال  البلدين  كال  ويواجه 

ومحدودية إمكانية الوصول إلى املناطق التي حتتاج إلى العمليات اإلنسانية.

التمويل.  من  االحتياجات  أعلى  أفريقيا  وجنوب  شرق  لدى  وتوجد 

شخص  مليون   24 هناك  كان  وحده،   2009 عام  في  أنه  ويقدر 

املسلحة.  والنزاعات  املزمن،  الغذائي  األمن  وانعدام  اجلفاف،  من  يعانون 

باإلضافة إلى ذلك، ال يزال الوضع خطيراً في زمبابوي حيث أدى تفشي 

اإليدز  وباء  وانتشار  الغذائي،  األمن  وانخفاض  البلد،  في  الكوليرا 

زمبابوي.  في  والنساء  األطفال  ضعف  تعميق  إلى  واسع  نطاق  �على 

تعرب اليونيسف عن امتنانها للجهات املانحة للدعم القوي الذي قدمته 

مجال  في  وفعالة  دقيقة  رقابة  إجراء  في  2009. وسنستمر  عام  في 

توزيع األموال التي مت التعهد بها طوال عام 2010 للمساعدة في تلبية 

احتياجات إنقاذ احلياة، والوفاء بحقوق األطفال والنساء، واتخاذ إجراءات 

حاسمة لتحسني القدرة على التكيف، واحلد من اخملاطر في املستقبل.
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

منظمة األمم املتحدة للطفولة، “مسألة ذات أبعاد كبيرة: تأثير األزمة االقتصادية على النساء واألطفال في جنوب آسيا، مكتب اليونيسف اإلقليمي جلنوب آسيا، كامتاندو، حزيران/  .9

يونيه 2009.

199، ص. 358-412؛  الثاني/ديسمبر  النمو؟ الصدمات اخلارجية، والنزاعات االجتماعية وتهاوي النمو”، مجلة النمو االقتصادي، اجمللد 4، كانون  أين كل هذا  “إلى  داني،  رودريك،   .10

ومرشد ، سيد منسوب، “ العالقة بني منو النزاع وفقر األمم” ورقة عمل الشؤون االقتصادية واالجتماعية رقم 43، إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، نيويورك، حزيران/

يونيه 2007.

في احلد من حاالت نشوب حروب أهلية في العالم”، ورقة عمل توافق حتدي كوبنهاغن، مركز دراسة االقتصادات األفريقية، جامعة  املتمثل  “التحدي  هوفلر،  وأنكه  بول  كولير،   .11

أكسفورد، أكسفورد، اململكة املتحدة، 2004.

املوظفني، كانون األول/ديسمبر 2009.  إلى  العام  املتحدة، رسالة األمني  األمم   .12

املعلومات من مكتب اليونيسف في جمهورية الكونغو الدميقراطية، انظر الفصل املتعلق بالبلدان اخلاص بجمهورية الكونغو الدميقراطية في هذا التقرير. مت احلصول على   .13

S/RES/1888، التي اعتمدها مجلس األمن في  A/61/299 و  العام  الحظ مثالً قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة احلادية والستون، “حقوق الطفل”، مذكرة من األمني   .14

2009؛ تعزيز آلية الرصد واإلبالغ؛ وتعيني ممثل خاص جديد لألمني العام بشأن العنف اجلنسي في النزاعات. 30 أيلول/سبتمبر 

دوالر يستثمر في مجال احلد من الكوارث يوفر 4 - 7 دوالرات على املدى الطويل، كما ورد في “األمن البشري واحلد من الكوارث”، عبارة ألقاها وكيل األمني  أن كل  الدراسات  تظهر   .15

العام، جون هوملز في املؤمتر املعني بتغير املناخ من منظور األمن البشري، 31 متوز/يوليه 2007، مقر األمم املتحدة، نيويورك. ميكن اإلطالع على مزيد من املعلومات حول إصالح الشؤون 

.www.humanitarianreform.org. :اإلنسانية على املوقع

اليونيسف والعالقات التعاونية”، E/ICEF/2009/11، اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، 6  “رسم خريطة شراكات  التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة،  اجمللس   .16

نيسان/أبريل 2009. 

‘الترتيبات االحتياطية في حاالت الطوارئ”، دراسة حالة الشراكات والعالقات التعاونية، اليونيسف، نيويورك، حزيران/يونيه 2009. املتحدة للطفولة  األمم  منظمة   .17

تشمل منظمات غير حكومية مثل منظمة العمل ضد اجلوع، وAustcare ، و CANADEM، ومنظمة كير الدولية، واجمللس الدامنركي لالجئني، ومعونة الكنيسة النرويجية،   .18

ومجلس الالجئني النرويجي، ومنظمة أوكسفام في اململكة املتحدة، و رد أر استراليا وتليكوم بال حدود؛ ومؤسسات عامة مثل وحدة لالستجابة لألزمات األيسلندية، ومؤسسة 

املعونة األيرلندية، والوكالة السويدية خلدمات اإلنقاذ، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والشركاء من الشركات مثل أريكسون وفيوليا 

للبيئة.

ما لم ينص على خالف ذلك، فإن جميع البيانات تعكس أحدث التقديرات الدولية عند طباعتها، ومستمدة من الطبعة اخلاصة من تقرير حالة األطفال في العالم: االحتفال مبرور   .19

 .>www.unicef.org/publications/index_51775.html< إليها على املوقع الوصول  - اجلداول اإلحصائية، وميكن  الطفل  اتفاقية حقوق  على  20 عاماً 

نداءات أخرى تشمل “االحتياجات العاجلة” الوثائق والنداءات املشتركة بني الوكاالت )باستثناء النداءات املوحدة والنداءات العاجلة(. عندما تفرض األزمة متويالً يتجاوز حدود إعادة   .20

برمجة التمويل وال يصدر نداء مشترك، وتصدر اليونيسف وثيقة مبوجز “االحتياجات الفورية” خالل الـ 24-72 ساعة بعد وقوع حالة الطوارئ.

الفعلي على  االسترداد  املائة. وسيحسب معدل  7 في  بنسبة  األقصى  االسترداد  ويشمل معدل  واملقر  واإلقليمي  القطري  الصعيد  على  لليونيسف  االحتياجات  إجمالي  إن    .21

 .2006 9 حزيران/يونيه  املساهمات وفقاً لقرار اجمللس التنفيذي 7/2006 املؤرخ 

وكوت ديفوار وجيبوتي وغينيا بيساو وليبيريا ومالوي وموزامبيق وتيمور ليشتي وزامبيا نداءات منفصلة/فصول في تقرير العمل اإلنساني لعام 2009.  والكونغو  ألنغوال  توجد   .22

وحسب احلاجة، فقد أدرجت املبالغ املتبقية الالزمة لهذه البلدان لالستجابة حلاالت الطوارئ على نطاق أصغر، ودعم بناء القدرات واالنتعاش املبكر في النداءات اإلقليمية لعام 2010.

وتضمن تقرير العمل اإلنساني لعام 2009 نداءات/ فصوالً مستقلة تتعلق بكل من أنغوال وتيمور ـ ليشتي وجيبوتي وزامبيا وغينيا ـ بيساو وكوت ديفوار وليبريا ومالوي وموزامبيق.   .23

وقد أدرجت في النداءات اإلقليمية لعام 2010، حسب االقتضاء، األموال املتبقية املطلوبة لهذه البلدان لالستجابة للحاالت الطارئة الصغيرة ولدعم بناء القدرات واإلنعاش املبكر.
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الفصل الثاني: الدعم العاملي للعمل اإلنساني

تهدف اليونيسف إلى توفير دعم برنامجي وتشغيلي للعمل اإلنساني 

يكون فعاالً وميكن التنبؤ به وفي حينه. وتهدف هذه املهمة األساسية 

حجم  كان  مهما  ومنهجية،  واستراتيجية  مخصصة  قدرات  دعم  إلى 

الوطنية  القدرات  تتجاوز  أخرى  حالة  أي  أو  وأسبابها،  الطوارئ  حالة 

وتعرض حقوق ورفاه األطفال للخطر. 

اخملاطر،  من  احلد  يشمل  املنظمة  به  تضطلع  الذي  اإلنساني  العمل  إن 

واالستجابة  التنمية،  مجاالت  في  والتأهب  املبكر  اإلنذار  ذلك  في  مبا 

السريعة، واإلنعاش في حاالت األزمات اإلنسانية. وبالتركيز على حتقيق 

أن املساعدة  اليونيسف  النتائج الطويلة األجل لصالح األطفال، تدرك 

اإلنسانية توفر أساساً ملزيد من االلتزام الوطني باتفاقية حقوق الطفل، 

وإحراز تقدم سريع لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغيرها من األهداف 

اإلمنائية املتفق عليها دولياً.

في  كثيراً  وشركاؤها  اليونيسف  استثمرت  األخيرة،  السنوات  وفي 

املبكر  اإلنذار  وآليات  والتأهب  الطوارئ  حدة  من  للتخفيف  أقوى  آليات 

مسؤوليات  إلدماج  خطوات  اتخذت  كما  اإلنعاش.  ونظم  واالستجابة، 

القطري  الصعيد  على  األساسية  اليونيسف  مهام  في  اجملموعات 

واإلقليمي، وعلى صعيد املقر. إن الطبيعة احليوية واملتغيرة التي يتسم 

دعماً  تتطلب  والقدرات  النظم  هذه  أن  يعني  اإلنساني  العمل  بها 

متواصالً وتكيفاً من أجل ضمان التأهب لألزمات في املستقبل، والتوقع 

الفعال لالجتاهات من أجل العمل املبكر واإلنعاش.

ويعد االستثمار في إدامة القدرات وتوسيعها واإلبقاء على املرونة، وتعزيز 

الشراكات االستراتيجية، ودعم التفوق التقني أمراً حيوياً لكي تتمكن 

اليونيسف وشركاؤها من تلبية احتياجات األطفال والنساء املتضررين 

من حاالت الطوارئ ومناصرة حقوقهم - حيثما ومتى تنشأ األزمات.

واالستراتيجيات  الرؤية  على  أدناه  الواردة  الرئيسية  األولويات  وتؤكد 

األساسية املتعلقة باخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل لليونيسف، 

ودعم التزامات املنظمة األساسية حلماية األطفال في حاالت الطوارئ. 

تشمل  التي  التالية  االستراتيجية  اجملاالت  في  اليونيسف  وستشارك 

واإلجراءات  والقدرات  االستراتيجيات  التقاء  لدعم  عديدة  قطاعات 

التخطيط  السياسات؛  ووضع  الدعوة  األطفال:  حياة  حلماية  الالزمة 

وقيادة  االستجابة؛  نظم  وتعزيز  املعارف؛  وإدارة  القطري؛  االستراتيجي 

اجملموعات والتنسيق فيما بينها.

الدعوة ووضع السياسات
والسياسات  املعايير  تعزيز  في  بنشاط  املشاركة  اليونيسف  ستواصل 

وحاالت  اإلنسانية  األزمات  من  املتضررين  باألطفال  اخلاصة  العاملية 

بني  املشتركة  العمليات  في  املساهمة  ذلك  ويشمل  األخرى.  الطوارئ 

الدولي  األمن  مجلس  خالل  من  والدعوة  السياسات،  لوضع  الوكاالت 

واحملافل احلكومية الدولية لتعزيز القانون الدولي والسياسات املتعلقة 

املسلحة،  النزاعات  اجلنسي في  والعنف  املسلحة،  والنزاعات  باألطفال 

واملرأة والسالم واألمن الدوليني، وحماية املدنيني. 

استراتيجية البرامج القطرية 
اإلنسانية  الشواغل  والنزاعات  الكوارث  فيه  تثير  الذي  الوقت  في 

اخملاطر  من  للحد  استراتيجياً  نهجاً  اليونيسف  اعتمدت  واإلمنائية، 

حدتها،  من  والتخفيف  القطاعات  جميع  في  الطبيعية  الكوارث  ملنع 

والتأهب لها، خالل جميع مراحل العمل اإلنساني. وستواصل املنظمة 

القطرية  املكاتب  تلقي  لكفالة  البرمجة  وعمليات  سياساتها  تعزيز 

التوجيه والدعم الالزمني لتنفيذ نهج احلد من اخملاطر كجزء من برامجها 

القطرية.

والتأهب  املبكر  باإلنذار  املتعلقة  اجلهود  تعزيز  اليونيسف  وستواصل 

القطري. وسيقدم  الصعيد  القدرات على  وتعزيز  للطوارئ  والتخطيط 

البلدان  إلى  التقني  الدعم  التنفيذيون  واخلبراء  البرامج  اختصاصيو 

مع  املنظمة  اإلنسانية. وستعمل  باألزمات  املتأثرة  أو  للخطر،  املعرضة 

املكاتب اإلقليمية على تعزيز القدرات واعتماد نهج متكاملة للتخفيف 

أهمية  على  ذلك  وينطوي  لها.  والتأهب  منها  واحلد  اخملاطر  حدة  من 

والنزاعات  الكوارث  اإلقليمية، وذلك ألن  دون  بالنسبة للمنطقة  خاصة 

غالباً ما تتجاوز احلدود الوطنية، مما يتطلب إتباع نهج متكامل عبر احلدود 

لتقدمي املساعدة والتخفيف من حدة اخملاطر واحلد منها والتأهب لها. 

وتعد االستفادة من قدرات املعنيني الوطنيني أساسية ملواجهة التحديات 

األطفال،  على  التهديدات  من  واحلد  والنزاعات  الكوارث  عن  الناشئة 

وكفالة استجابة موثوقة أكثر، وإنعاش مستدام. وستواصل اليونيسف 

السلطات  قدرات  تنمية  لدعم  القطرية  املكاتب  مع  عملها  تعزيز 

غير  واملنظمات   - الوطني  ودون  الوطني  الصعيدين  على   - احلكومية 

احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني. 

حاالت  في  القطرية  للمكاتب  خاص  دعم  سيقدم  السياق،  هذا  وفي 

فيها حاالت طوارئ طويلة  توجد  التي  وللبلدان  األزمات،  انتهاء  بعد  ما 

اإلنعاش.  وعمليات  اإلنسانية  العمليات  معاً،  آن  في  تشمل  ومعقدة، 

وتتطلب هذه البيئات الصعبة تدخالت إنسانية وإمنائية يتعني تكييفها، 

واألخذ بعني االعتبار السياق السياسي واألمني السائدين. 

إدارة املعارف 
يعد رصد وحتليل أوضاع الطفل واملرأة أمراً حاسماً في العمل اإلنساني 

الفعال واإلنعاش بعد انتهاء األزمات. وستواصل اليونيسف االستثمار 

وفي  الصلة  ذات  املعارف  لتوفير  الالزمة  واألدوات  والنظم  العمليات  في 
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

حينها املتعلقة بأوضاع األطفال والنساء ونتائج عملها اإلنساني. 

يتمثل  اإلنسانية  االستجابة  على  القدرة  حتسني  في  هام  عنصر  وثمة 

السابقة. وستواصل  األزمات  من  املستفادة  الدروس  على  االعتماد  في 

البرامج،  لوضع  قوية  أدلة  قاعدة  تطوير  في  املساهمة  اليونيسف 

لتحليل  القطري  الصعيد  على  والقدرات  األدوات  تعزيز  إلى  وستسعى 

األطفال  على  خاص  بشكل  التركيز  مع   - الضعف/القدرات  أوجه 

والنساء. 

اخملاطر  من  للحد  نطاقاً  أوسع  استراتيجيات  وضع  املنظمة  وستدعم 

حلماية  األساسية  االلتزامات  مع  يتماشى  مبا  اإلنسانية  واالستجابة 

األطفال في حاالت الطوارئ. وستقوم أيضاً بتعديل وتنفيذ نظام رصد 

صعيد  على  للرصد  الوطنية  والقدرات  النظم  في  يسهم  الذي  األداء 

القطاع/اجملموعة، وذلك متشياً مع آليات مساءلة أوسع بني الوكاالت.

تعزيز نظم االستجابة 
االستجابة  نظم  اليونيسف  عززت  والدعم،  املقر  مبادرات  خالل  من 

التوقيت.  وحسن  املوثوقية  لتحسني  األخيرة  السنوات  في  الداخلية 

وتشمل هذه التدابير: 

     التوسع في زيادة عدد املوظفني، مبا في ذلك نشر املوظفني داخلياً، 

وقوائم املوظفني واتفاقات املوظفني االحتياطيني.

مركزية  ال  وشبكة  كوبنهاغن،  في  حديث  تخزين  مرفق       إقامة 

لإلمدادات املسبقة التخزين.

     وضع آليات استجابة سريعة داخلية لتمويل اجلهود الفورية إلنقاذ 

الثغرات  وتغطية  األزمة،  وقوع  األولى من  احلياة بعد الـ 48 ساعة 

في التمويل إلى أن يتم إطالق املوارد من اجلهات املانحة.

     ترشيد اتفاقات الشراكة اجلارية مع املنظمات غير احلكومية، مبا في 

ذلك تنقيح إطار اتفاقية تعاون والشراكة. 

وسيتم صقل التقدم احملرز في جميع من هذه اجملاالت الهامة من خالل 

وتعزيز  اجلديدة،  التشغيل  وأنظمة  للسياسات  املنهجي  التطبيق 

القدرات على الصعيد اإلقليمي والقطري. 

القيادة والتنسيق 
وأدوار  للمجموعات  قيادتها  تعزيز  مبواصلة  ملتزمة  اليونيسف  تزال  ال 

بني  املشتركة  الدائمة  اللجنة  حددته  الذي  النحو  على  الشراكات 

الرائدة  الوكالة  اليونيسف  تعد  العاملي،  الصعيد  وعلى  الوكاالت. 

التغذية واملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم  جملموعة 

حلماية  التنسيق  ومركز  الطفولة(،  إنقاذ  حتالف  قيادة  في  )وتشارك 

مع  اجملموعة  قيادة  في  )وتشارك  اجلنس  على  القائم  والعنف  الطفل، 

صندوق األمم املتحدة للسكان( وأفرقة العمل في اجملموعة األوسع نطاقاً 

في مجال احلماية. 

واللوجستيات  الصحة  مجموعات  في  أساسي  عضو  واليونيسف 

للصحة  الشامل  املرجعي  الفريق  رئاسة  في  وتشارك  املبكر،  واإلنعاش 

العمل  املنظمة  وستواصل  واالجتماعي.  النفسي  والدعم  النفسية 

على  االستجابة  على  القدرة  بناء  في  اجملموعات  في  الشركاء  مع 

وتقدمي  وأدوات،  وسياسات  معايير  ووضع  والقطري،  العاملي  الصعيدين 

نقطة  ميثل  العنقودي  النهج  أن  اليونيسف  وتدرك  التنفيذي.  الدعم 

انطالق رئيسية لتطوير قدرات ونظم الشركاء في القطاع على الصعيد 

واالستجابة  التأهب  أعمال  في  اخملاطر  من  احلد  دمج  وتعزيز  الوطني، 

واإلنعاش بعد األزمات. 

متطلبات التمويل

للمبادرات  الالزم  الدعم  وتقدمي  أعاله،  املبينة  اإلجراءات  اتخاذ  بهدف 

العمل  تقرير  في  واإلقليمية  القطرية  الفصول  في  املبينة  العاملية 

اإلنساني لعام 2010، حتتاج اليونيسف إلى مبلغ قدره 49 مليون دوالر 

اليونيسف  بوسع  االستثمار، سيكون  هذا  2010. ومن خالل  عام  في 

متسقة،  نوعية  تدخالت  لكفالة  املؤسسية  القدرات  على  احلفاظ 

وتنفيذ النهج االستراتيجية التنظيمية، والعمل مع احلكومات الوطنية 

وتعزيز  التقني،  الدعم  وتوفير  واملشاركة،  اآلراء  في  توافق  إلى  للتوصل 

وبناء  اجملموعات،  خالل  من  بها  التنبؤ  ميكن  التي  اإلنسانية  األعمال 

جميع  في  واحلكومات  الشركاء  مع  الوطني  الصعيد  على  القدرات 

مجال  احتياجات  مجموع  أدناه   2-1 الشكل  ويبني  العمل.   قطاعات 

مما   ،2010 لعام  األجل  املتوسطة  االستراتيجية  اخلطة  في  التركيز 

يعكس أساس استجابة وتفعيل أولويات الدعم العاملي الشاملة لعدة 

قطاعات لليونيسف املبينة أعاله. ومن بني إجمالي املبلغ املطلوب البالغ 

في املائة من خالل تدفقات اإليرادات   40 متويل  ميكن  دوالر،  مليون   49

الراهنة، مما يترك عجزاً قدره 29 مليون دوالر أمريكي

اليونيسف الطوارئ لدعم  التمويل في حاالت  �الشكل 1-2: احتياجات 
2010 والتشغيلي لعام   العاملي 

ماليني الدوالرات األمريكية األولوية االستراتيجية املتوسطة األجل- مجاالت التركيز

17.6 بقاء األطفال الصغار ومنائهم

10.6 التعليم األساسي واملساواة بني اجلنسني

1.3 فيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز واألطفال

7.5 حماية الطفل من العنف واالستغالل واإليذاء

8.3 الشراكات والسياسات املناصرة حلقوق األطفال

45.3 اجملموع الفرعي

3.2 تكاليف دعم البرنامج غير املباشرة

48.5 اجملموع

19.5 ممولة

29 غير ممولة

املصدر: مكتب اليونيسف لتحالفات القطاع العام وتعبئة املوارد، نهاية عام 2009.
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منطقة شرق 
وجنوب أفريقيا 
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

منطقة شرق وجنوب 
أفريقيا 

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

شرق  منطقة  أرجاء  في  التزايد  في  آخذة  اإلنسانية  االحتياجات  أإن 

كوارث  تشمل  متعددة  أزمات  األسر  تواجه  بينما  أفريقيا،  وجنوب 

آليات  وتآكل  الغذائي،  األمن  وانعدام  أوبئة،  وتفشي  ونزاعات،  طبيعية، 

 20 من أصل  17 مكتباً  2009، وضع  وفي عام  العيش فيها.  وسبل 

للطوارئ.  لالستجابة  عملية  املنطقة  في  لليونيسف  قطرياً  مكتباً 

الثالثة  للمرة  األمطار  من فشل  املنطقة  في  البلدان  من  كثير  وتعاني 

النينيو  ظاهرة  اقتراب  يؤدي  أن  يتوقع  أنه  ومع  اخلامسة.  أو  الرابعة  أو 

حدوث  من  متزايدة  مخاطر  يجلب  مما  اجلفاف،  حدة  من  التخفيف  إلى 

واحتمال   ،)H1N1( إنفلونزا  ذلك  في  مبا  األمراض،  وانتشار  فيضانات 

الغذائية وعدم  املواد  ارتفاع أسعار  تأثير  األصول. ويعد  تدمير مزيد من 

االستقرار االقتصادي العاملي في أنحاء املنطقة مصدر قلق إضافي.

 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

800,000االستعداد للطوارئ واالستجابة

300,000الصحة

1.600,000التغذية

300,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

350,000التعليم

300,000حماية الطفل

3,650,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

مكتب  سيواصل  اآلخرين،  والشركاء  احلكومية  غير  واملنظمات  املتحدة  األمم  ووكاالت  احلكومات  مع  بالتعاون 

اليونيسف اإلقليمي لشرق وجنوب أفريقيا تعزيز التأهب حلاالت الطوارئ والقدرة على االستجابة لها في املنطقة 

باستخدام إطار األمم املتحدة للحد من مخاطر حاالت الكوارث الذي اُعتمد مؤخراً كدليل، ومواصلة الدعم للبلدان 

تعزيز  الدعم  2010، سيشمل هذا  أو كليهما. وفي عام  واجلديدة  احلالية  احملتملة  الطوارئ  تواجه حاالت  التي 

لتلبية  الوكاالت  بني  املشتركة  اجملموعة  تنسيق  آلية  تستخدم  التي  البلدان  إلى  املقدمة  التقنية  املساعدة 

الطوارئ  وحاالت  والتعليم،  والتغذية  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  جملموعة  كقائدة  اليونيسف  التزامات 

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

 20 في  لها  واالستجابة  الطوارئ  حلاالت  التأهب  درجة  اليونيسف  ستعزز  واالستجابة:  للطوارئ  االستعداد 

مكتباً قطرياً في املنطقة بتوفير التدريب على تقييم حاالت الطوارئ وخطط العمل، وحتليل الفجوات، وتوريد 

تنمية  أيضاً  اليونيسف  التأهب. وستدعم  من  األدنى  احلد  لتلبية  األدوات  من  وغيرها  البشرية،  املوارد  وتقييم 

القدرات الوطنية في التخطيط للطوارئ، وإجراءات التشغيل القياسية واحلد من مخاطر الكوارث. 

مع منظمة الصحة العاملية وشركاء آخرين، ستعمل اليونيسف على احلد من تأثير وتفشي  الصحة: بالتعاون 

الرعاية الصحية األساسية في صفوف األطفال  املياه، وحتسني فرص احلصول على  األمراض املنقولة بواسطة 

والنساء في حاالت الطوارئ من خالل التقييم املستمر، والرصد ونشر الدعم التقني حسب احلاجة. 

صفوف  في  واجلديدة  احلالية  التغذية  ألزمات  بفعالية  االستجابة  على  القدرة  اليونيسف  ستعزز  التغذية: 

األطفال دون اخلامسة من العمر والنساء احلوامل واملرضعات من خالل توفير التدريب والتوجيه التقني إلى 20 

مكتباً قطرياً في شرق وجنوب أفريقيا وقيادتها في مجموعة التغذية.

القطرية لوضع خطط التأهب  للمكاتب  الدعم  اليونيسف  املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: ستوفر 

واالستجابة جملموعة املياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وتقدمي التوجيه الفني املباشر لهذه اجملموعة عن 

طريق التدريب، كما هو شأن مجموعة التدريب على الكوليرا التي تضطلع بها اليونيسف ومنظمة أوكسفام. 

التعليم للحد من توقف الدراسة بالنسبة للطالب  في  الوطنيني  نظرائها  مع  اليونيسف  التعليم: ستعمل 

التأهب لالستجابة في حاالت الطوارئ.  التدريب والتثقيف في مجال  أثناء حاالت الطوارئ من خالل  واملعلمني 

وستقدم اليونيسف أيضاً املشورة التقنية لقيادة مجموعة التعليم. 

املتعلقة باالستجابة حلماية الطفل،  قدراتها  لتطوير  بالدعم  القطرية  املكاتب  تزويد  سيتم  حماية الطفل: 

وذلك في جزء منها عن طريق اجملموعة الفرعية حلماية الطفل. وسيشمل ذلك استجابة لالحتياجات اخلاصة 

لألطفال املنفصلني عن ذويهم أو غير املصحوبني، واليتامى، واألطفال املرتبطني باجلماعات أو القوات املسلحة، 

وضحايا العنف القائم على اجلنس، وحاالت الشدة النفسية أو االستغالل. 
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إثيوبيا 

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

تأخر  2010 بسبب  عام  في  تدهوراً  الغذائي  األمن  يزداد  أن  املتوقع  من 

خالل  عادة  تهطل  التي   ،2009 عام  في  الرئيسية  األمطار  هطول 

املتوقع  النينيو  وهبوب  أيلول/سبتمبر،  إلى  حزيران/يونيه  من  الفترة 

الظواهر،  هذه  أعقاب  وفي   .2009 عام  من  األخيرة  الشهور  خالل 

تهطل األمطار بكميات اقل من معدالتها لسنوات عديدة مما قد يؤدي 

الكافية،  غير  واحملاصيل  - اجلفاف  الكارثية  األحداث  من  سلسلة  وقوع 

والفيضانات، وتشرد السكان، وتفشي األمراض املنقولة بواسطة املاء. 

ونتيجة لهذه الصدمات البيئية، يقدر أن 270.000 طفل دون اخلامسة 

الوخيم. ومن  احلاد  التغذية  سوء  من  معاجلة  إلى  يحتاجون  العمر  من 

املرجح أيضاً أن يستمر النزاع في التأثير على خمس مناطق من مناطق 

أن  املتوقع  ومن  الشرقية.  املنطقة  في  والصومالية  األثيوبية  أوغادين 

يتوقف تعليم ما مجموعه 220.000 طفل بسبب تضافر آثار اجلفاف 

والفيضانات والصراعات. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالصحة

13,200,000التغذية

38,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

11,500,000التعليم

3,460,000حماية الطفل

1,800,000حماية الطفل

700,000فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

68,660,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

على الرغم من االستمرار في حتديث خطط التأهب للطوارئ واالستجابة لها، ستعمل اليونيسف مع حكومة 

من  ألكثر  اإلنسانية  لالحتياجات  االستجابة  تنسيق  على  الشركاء  من  وغيرها  املتحدة  األمم  ووكاالت  إثيوبيا 

األمن الغذائي، وتفشي األمراض. كما ستقود  وانعدام  باجلفاف،  املتأثرة  املناطق  في  يعيشون  طفل  ماليني   6

مجموعات  قيادة  في  وستشارك  والتعليم،  والنظافة  الصحي  والصرف  واملياه  التغذية  مجموعات  اليونيسف 

لتحديد  املشتركة  واالستجابة  الطوارئ،  املساعدة في حاالت  وتقدمي  التأهب،  الغذائي، لكفالة  واألمن  الصحة 

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

الصحة: ستدعم اليونيسف بناء قدرات النظم الصحية الطويلة األجل على املستوى الوطني، في حني ستوفر 

التدخالت الوقائية واالستجابة الفورية لتفشي األمراض املعدية، وخاصة بني السكان املتأثرين باجلفاف وبالنزاعات 

في املناطق الصومالية ومنطقة تلعفر. وستزداد القدرة على توفير اخلدمات األساسية بواسطة العمليات التي 

تقوم بها فرق الصحة والتغذية واملياه والصرف الصحي والنظافة املتنقلة.

التغذية: ستضع مجموعة التغذية التي تقودها اليونيسف وتعمم نظام مراقبة التغذية الذي سيوفر معلومات 

في الوقت املناسب عن احلالة الغذائية لألطفال في أنحاء البلد. وستفيد تدخالت بقاء الطفل األساسية 12 

مليون طفل و 600.000 امرأة من احلوامل واملرضعات، في حني ستتوسع خدمات الرعاية الصحية والتغذية 

ملعاجلة أكثر من 70 في املائة من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية احلاد الوخيم. 

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: سيتم تزويد حوالي 285.000 نسمة من السكان املتأثرين باجلفاف 

املنقولة  باملياه  تزوديهم  اجملال من خالل  ملعايير  وفقا  للشرب  الصاحلة  املياه  بكميات كافية من  بالفيضانات  أو 

بواسطة الصهاريج، وترميم أو إقامة شبكات للمياه، وسيستفيد بني 5 ماليني و 7.5 ماليني شخص من تدابير 

التأهب واحتواء اإلسهال املائي احلاد. 

قرابة 220.000 طفل كانوا قد تسربوا من املدارس بسبب اجلفاف والفيضانات والنزاعات  التعليم: سيتمكن 

من استئناف دراستهم في أماكن تعلم مؤقتة مت تشييدها حديثاً أو في مدارس أعيد ترميمها، وسيتم تدريب 

املعلمني على التعليم في حاالت الطوارئ. 

يقل عن 15.000 من األطفال املعرضني للخطر في أكثر املناطق تضرراً من  ال  ما  حماية الطفل: سيستفيد 

البرامج التي تركز على الطفل والرعاية االجتماعية، والتي توفر إدارة نظم اإلحالة للناجني من العنف القائم على 

اجلنس، واحلصول على الرعاية الصحية. 

اجملتمعات احمللية املتضررة من األزمات من احلصول على اخلدمات  فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز: ستتمكن 

املناعة البشرية وخدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية، مبا في ذلك  الصحية الكاملة للوقاية من فيروس نقص 

خدمات التصدي للعنف اجلنسي.
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

إرتيريا 

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

وعدم  بالفقر  إريتريا  في   2009 عام  األول من  النصف  اتسم معظم 

هطول األمطار بانتظام،. وتقع إريتريا في واحدة من أكثر البقاع جفافاً 

ومما  البقاء.  أجل  من  حيوية  املوسمية  األمطار  تعد  حيث  أفريقيا،  في 

أثرت بشكل  التي  الغذائية  املواد  ارتفاع أسعار  األوضاع  فاقم من سوء 

كبير على آليات التصدي لكثير من األسر املعيشية، مما دفع عدداً متزايداً 

من الناس إلى النزوح، وأرغم النساء واألطفال على العيش أو العمل في 

ارتفاعاً صارخاً، مما  التغذية  الشوارع. ونتيجة لذلك، يرتفع معدل سوء 

 2009 العالجية ستة أضعاف في عام  التغذية  إلى مراكز  اللجوء  زاد 

إريتريا  في  األرضية  األلغام  وجود  يزال  وال  املاضي.  العام  مع  باملقارنة 

رئيسياً، إذ يشكل األطفال حوالي نصف عدد اإلصابات  يشكل تهديداً 

والوفيات الناجمة عن انفجار ذخائر غير منفجرة.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

4,000,000الصحة

13,000,000التغذية

5,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

1,200,000التعليم

800,000حماية الطفل

800,000اإلجراءات املتعلقة باأللغام

24,800,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

من  أكثر  احتياجات  تلبية  وعلى  والشديد،  املعتدل  التغذية  سوء  مستويات  خفض  على  العمل  إلى  باإلضافة 

من  الضعيفة  الفئات  من  وغيرها  املضيفة  اجملتمعات  وسكان  توطينهم،  واملعاد  املشردين  من  شخص  مليون 

بالشراكة مع حكومة  الطوارئ  لتوفير استجابة فورية حلاالت  لزيادة استعدادها  اليونيسف  السكان، تخطط 

إريتريا، واإلدارات احمللية، ووكاالت األمم املتحدة. كما تقود اليونيسف مجموعات التغذية واملياه والصرف الصحي 

واحلماية.  الصحية  الرعاية  مجموعتي  في  وتشارك  الطفل،  حلماية  الفرعية  واجملموعة  والتعليم،  والنظافة 

يلي  التوطني بشكل كلي. وفيما  إعادة  مناطق  احتياجات  تلبية  في  املشتركة  املتحدة  األمم  برامج  وستستمر 

النتائج املتوقعة لتدخالت اليونيسف في حاالت الطوارئ: 

الصحة والتغذية: بصفتها اجملموعة الرئيسية في مجال التغذية، ستستجيب اليونيسف الحتياجات أكثر من 

مليون شخص، وخاصة األطفال واحلوامل واملرضعات، بالتغذية العالجية والتكميلية للحيلولة دون حدوث مزيد 

من التدهور في أوضاعهم التغذوية السيئة أصالً. وسيتواصل تقدمي التغذية التكميلية الذي بدأ في أواخر عام 

في عام 2010 في املناطق الثالث األشد تضرراً من اجلفاف وهي أنسيبا وغاش - باركا وجنوب البحر   ، 2009

األحمر، على سبيل األولوية. 

التي  العامة  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  مجموعة  ستعالج  العامة:  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه 

تقودها اليونيسف مشكلة احلصول على املياه املأمونة ومرافق الصرف الصحي لـ 80.000 شخص يعيشون 

في املناطق املتضررة من اجلفاف، وإعادة توطني املشردين في اجملتمعات احمللية عن طريق بناء وإعادة تأهيل شبكات 

إمدادات املياه، وكذلك وتوفير إمدادات الطوارئ. كما ستعمل مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

على حتسني تنسيق التأهب حلاالت الطوارئ من حيث التخطيط والتخزين املسبق لإلمدادات.

 

سن الدراسة االبتدائية في منطقتني من أكثر  في  هم  ممن  طفل   4100 مجموعه  ما  سيحصل  التعليم: 

بناء  للتعلم من خالل  للطفل  ومحمية وصديقة  آمنة  بيئة  على  النازحني  توطني  إعادة  من  املتضررة  املناطق 

تعليمهم  استئناف  لكفالة  التعليمية  املواد  وتوفير  املياه  تخزين  ومرافق  الصحي،  بالصرف  مجهزة  قاعات 

واستمرارهم فيه. 

لالستغالل  عرضة  أصبحوا  طفل   2000 عن  يقل  ال  ما  احتياجات  على  اليونيسف  ستركّز  حماية الطفل: 

املرافق  من  والعديد  األطفال  الستقبال  مراكز  إنشاء  الدعم  وسيشمل  وسوء املعاملة من نقص في الغذاء. 

الصديقة للطفل التي تقدم الرعاية النفسية واالجتماعية والتدريب املهني والبحث عن املفقودين وجمع شمل 

األسرة ملساعدة األطفال املنفصلني عن ذويهم أو غير املصحوبني.

في سالمة األطفال الذين يعيشون حالياً  لليونيسف  الرئيسي  الشاغل  يتمثل  اإلجراءات املتعلقة باأللغام: 

يقل عن  ال  ما  وتثقيف  توعية  املنفجرة. وستتم  والذخائر غير  األلغام  480 منطقة متضررة من  في حوالي 

املتنقلة. وسيستفيد  اجملتمعية  الفرق  طريق  عن  أو  املدرسة  في  سواء  األلغام،  مبخاطر  طالب   180.000

الناجون من األلغام أو الذخائر غير املنفجرة، مبن فيهم األطفال املعوقون، من ارتفاع مستوى الدعم النفسي 

واالجتماعي والتدريب املهني.
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

أوغندا

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

في  إنسانية  مساعدة  إلى  شخص  مليون   1.2 عن  يقل  ال  ما  يحتاج 

والشرقية  الشمالية  املناطق  في  والفيضانات  اجلفاف  ويؤدي  أوغندا. 

والشمالية الشرقية، والتشرد الداخلي وعودة ما ال يقل عن300.000 

سوء  ازدياد  إلى  أنشطته،  الرب  مقاومة  جيش  أوقف  أن  بعد  أوغندي 

الدراسة،  التغذية وسوء املعاملة ضد األطفال والنساء، واالنقطاع عن 

وارتفاع معدالت التسرب، وانتشار فيروس نقص املناعة البشرية. وتعد 

معدالت وفيات األمهات واألطفال دون سن اخلامسة مرتفعة على نحو 

يثير القلق. ويتواصل تدفق الالجئني من جمهورية الكونغو الدميقراطية 

األطفال  ويصبح  البلدين،  هذين  في  الدائرة  النزاعات  بسبب  والسودان 

عرضة للخطر بصورة خاصة لعبورهم إلى أوغندا بحثاً عن ملجأ. كما 

الصلة  ذات  األمراض  وخاصة  دوري،  بشكل  الوبائية  األمراض  تفشي  أن 

باملياه النقية والصرف الصحي، واألمطار الغزيرة والفيضانات املرتبطة 

بظاهرة النينيو، يجعل احلياة للكثير من السكان في مناطق شاسعة 

من البلد في غاية الصعوبة.

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

من خالل الشراكات مع حكومة أوغندا، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات 

تلبية  على  اليونيسف  تعمل  والدولية،  الوطنية  احلكومية  غير 

شخص  1.2مليون  بني  من  والنساء  لألطفال  اإلنسانية  االحتياجات 

في  ومناطق  مؤقتة،  أو مخيمات  للمشردين  في مستوطنات  يعيشون 

الشمال تتوفر فيها خدمات سيئة، وفي منطقة كاراموجا، وفي املناطق 

املتضررة من الكوارث. وستعمل اليونيسف على أن توفر لهم اخلدمات 

الصحية والتغذية والتعليم ومياه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الصحي املناسبة، والنظافة والبيئة الوقائية 

لدعم  املبكر  واإلنعاش  الطوارئ  حلاالت  للتأهب  املناسب  الدعم  تقدمي  اليونيسف  ستواصل  كما  لألطفال. 

املتوقعة من  النتائج  يلي  وفيما  السالم.  إلى  النزاع  البلد من حالة  انتقال  يتماشى مع  مبا  املتصلة،  األنشطة 

التدخالت في حاالت الطوارئ لليونيسف:

 

الصحة والتغذية: ستوفر اليونيسف الرعاية الصحية الوقائية والعالجية وخدمات التغذية لنحو 390.000 

واملناطق  العودة  ومناطق  املشردين  مخيمات  في  حامل  امرأة  من95.000  وألكثر  اخلامسة،  سن  دون  طفل 

املتضررة في حاالت الطوارئ، فضال عن رعاية األطفال املصابني باإليدز، حيثما أمكن ذلك. وسيتلقى12.000 

طفل دون سن اخلامسة يعانون من سوء التغذية احلاد الوخيم العالج ومراقبة التغذية باستخدام خدمة الرسائل 

النصية القصيرة على الهواتف النقالة، وسيتم جتريب تكنولوجيات سريعة أخرى في املناطق التي ينعدم فيها 

األمن الغذائي.

 

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: ستعمل اليونيسف على حتسني إمكانية حصول 500.000 شخص 

في مناطق العودة واجلفاف والفيضانات في املناطق املتضررة واألماكن التي تعاني من األمراض املنقولة بواسطة 

إعادة  و  بناء  من خالل  اجملال  معايير  مع  يتماشى  مبا  الصحي  الصرف  ومرافق  املأمونة  املياه  إمدادات  على  املياه، 

تأهيل شبكات إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي، مبا في ذلك في املدارس. وسيتم التشجيع على املمارسات 

الصحية في جميع املناطق التي تستفيد من تدخالت املياه والصرف الصحي.

التعليم: ستعمل اليونيسف على حتسني إمكانية احلصول على بيئة تعليمية آمنة لـ 750.000 تلميذ في 

املناطق الشمالية والشمالية الشرقية، وفي مجتمعات الالجئني من خالل توسيع وتعزيز السالمة والصحة في 

املدارس، وتعبئة اجملتمع للتسجيل في املدارس في الوقت املناسب والبقاء فيها، وإنشاء مدارس ونواد ونظم متنع 

وحتدد وتعالج الشواغل املتعلقة باحلماية، وذلك عن طريق توفير التعليم واملواد التعليمية والتدريبية للمدرسني. 

طفل في املناطق املتضررة في حاالت الطوارئ في الشمال وفي   230.000 سيحصل قرابة  حماية الطفل: 

املناطق التي يتوقع التشرد فيها، حيث تكون آليات حماية الطفل محدودة أو غير موجودة، على الدعم النفسي 

واالجتماعي وأشكال أخرى من الدعم. وسيحصل ما ال يقل عن 1500 طفل كانوا مرتبطني باجلماعات املسلحة 

وعادوا مؤخراً إلى أوغندا، و 1000 طفل من القاصرين غير املصحوبني من جمهورية 

الكونغو الدميقراطية على املشورة واملساعدة على إعادة اإلدماج.

خدمات  نطاق  بتوسيع  اليونيسف  ستقوم  البشرية/اإليدز:  املناعة  نقص  فيروس 

الوقاية من انتقال العدوى من األم إلى الطفل وسيحصل 80 في املائة من األطفال 

املناعة  نقص  فيروس  من  والعالج  الرعاية  في  حقهم  على  اإليدز  بفيروس  املصابني 

البشرية واإليدز من خالل برامج التوعية الصحية في اجملتمعات احمللية. كما ستوفر 

من  وغيرها  للفيروسات  املضادة  والعقاقير  الفيروس،  اختبار  مجموعات  اليونيسف 

املواد املستهلكة، وستواصل تقدمي الدعم إلى وزارة الصحة ووزارة الشؤون اجلنسانية 

وجلنة اإليدز في أوغندا.

�موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات

2010  األساسية لألطفال 

القطاع
األعمال اإلنسانية 

)دوالر أمريكي(
إجراءات اإلنعاش 

أمريكي( )دوالر 
اجملموع

6,000,00015,000,00021,000,000الصحة والتغذية

املياه والصرف الصحي 

والنظافة العامة
4,700,00012,500,00017,200,000

7,100,00012,500,00019,600,000التعليم

1,500,0002,000,0003,500,000حماية الطفل

فيروس نقص املناعة 

البشرية/اإليدز
1,100,0002,200,0003,300,000

20,400,00044,200,00064,600,000اجملموع
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

بوروندي

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

السالم  بُذلت خطوات كبيرة لتحقيق  األزمة،  على  عاماً   16 بعد مرور 

والتنمية في بوروندي، تشمل تسريح اجملموعة املتمردة املتبقية. وتتمثل 

التحديات الرئيسية التي تواجه البلد في انتشار الفقر والبطالة، التي 

أكثر من  الذي أعقب عودة  السريع  السكاني  النمو  تتفاقم بسبب  لم 

املتحدة  تنزانيا  وجمهورية  وبوروندي  رواندا  من  شخص   500.000

فقط، بل كذلك بسبب الفيضانات واجلفاف. وال يزال األمن الغذائي ميثل 

مشكلة كبيرة، وتوجد في البلد أعلى معدالت سوء التغذية املزمن في 

املياه الصاحلة للشرب وخدمات  كما أن احلصول على مصادر  املنطقة. 

الصرف الصحي احملسنة محدودة، وتواجه أكثر اجملتمعات احمللية ضعفاً 

وساهم  واملالريا.  والدوسنتاريا  بالكوليرا  لإلصابة  مستمراً  تهديداً 

واستغاللهم،  األطفال  إساءة معاملة  ارتفاع  االقتصادي في  االنكماش 

بعض  في  املائة  في   9 إلى  الدراسة  عن  االنقطاع  نسبة  وتضاعفت 

الدراسة  طفل في سن   283.000 األقاليم األكثر تضرراً. كما يوجد 

من  جملموعة  عرضة  يجعلهم  مما  باملدارس،  ملتحقني  غير  االبتدائية 

املشاكل النمائية، فضال عن العنف القائم على اجلنس. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

3,050,000الصحة والتغذية 

500,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

3,697,000التعليم

473,000حماية الطفل

7,720,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

البوروندي، ومنظمة  األحمر  الصليب  الرئيسيني مثل  والشركاء  بوروندي  بالتعاون مع حكومة   ،2010 في عام 

النرويجي  واجمللس  الدولية،  اإلنقاذ  وجلنة  الدولية،  الطبية  والهيئة  املدنيني،  املتطوعني  ومجموعة  كونسيرن، 

طفل على   550.000 املساعدة حلصول  تقدمي  على  اليونيسف  األخرى، ستعمل  اإلغاثة  ومنظمات  لالجئني، 

الرعاية الصحية والتغذية، واملياه الصاحلة للشرب، ومرافق الصرف الصحي األساسية، واملرافق الصحية، وفرص 

التعليم، باإلضافة إلى حماية ودعم إعادة اإلدماج. وفيما تواصل استعدادها لكفالة االستجابة املنقذة للحياة 

املياه  مجموعة  قيادة  وتتولى  منها،  والوقاية  اخملاطر  من  احلد  أيضاً  اليونيسف  ستدعم  الفورية،  واالستجابة 

والصرف الصحي والنظافة والتعليم، ودور منسق الفريق العامل املعني بالتغذية. وفيما يلي النتائج املتوقعة 

من التدخالت في حاالت الطوارئ لليونيسف: 

الصحة والتغذية: ستساهم اليونيسف في تطوير نظام فعال ملراقبة التغذية لرصد الوضع الغذائي لألطفال 

دون سن اخلامسة، وستواصل دعم اإلدارة اجملتمعية لعالج سوء التغذية احلاد. وفي شراكة مع احلكومة، ستنفذ 

الرعاية الصحية في حاالت  لتسهيل احلصول على اخلدمات الصحية األساسية وخدمات  برنامجاً  اليونيسف 

الطوارئ، ليشمل اخلدمات األساسية الطارئة حلاالت التوليد ورعاية األطفال حديثي الوالدة، والوقاية من املالريا.

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: ستتاح إمدادات املياه الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي وفقاً 

واملرافق الصحية، من  املدارس  بالكوليرا، مبا في ذلك  املتضررة  املناطق  شخص في   20.000 إلى  اجملال  ملعايير 

خالل بناء وإعادة تأهيل شبكات املياه ومرافق الصرف الصحي. وسيتم تشجيع السلوكيات الصحية املالئمة في 

املدارس واجملتمعات املضيفة من خالل تعزيز األنشطة املنتظمة وتوفير مستلزمات النظافة.

في  الشركاء  جميع  تأهب  بفعالية  وستدعم  للطوارئ  االستجابة  بتنسيق  اليونيسف  ستقوم  التعليم: 

مجموعة التعليم. وسيتم التركيز على توفير فرص توفير بيئات تعليم آمنة ألكثر من 400.000 طفل من 

أكثر األطفال ضعفاً في حاالت الطوارئ. 

حماية الطفل: في سياق بناء السالم واالنتخابات القادمة التي ستجري في عام 2010، ستعمل اليونيسف 

على تعزيز قدرات الوزارات احلكومية، واملنظمات غير احلكومية، ومقدمي الرعاية اآلخرين ملنع وقوع أي نوع من أنواع 

العنف وإساءة املعاملة واالستغالل التي قد تؤثر على األطفال في حاالت األزمات، واالستعداد لها ومعاجلتها. 

وسيولى اهتمام خاص باجلانب النفسي واالجتماعي من املساعدة، وبالدور احملوري لشبكات حماية الطفل على 

مستوى اجملتمع احمللي والقواعد الشعبية. 
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زمبابوي

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

شباط/فبراير  في  الشاملة  اجلديدة  احلكومة  تشكيل  من  الرغم  على 

بتحسني أوضاع  الواضح  االلتزام  على  الالحقة  الدالئل  تشير   ،2009

العام  الوضع  يزال  وال  الضعيفة،  الفئات  وغيرهم من  واألطفال  النساء 

األزمات  عقدة  من  االنتقال  إلى  البلد  يسعى  فيما  زمبابوي،  في  هشاً 

تفشي  أدى   ،2009 عام  وفي  والسياسي.  االقتصادي  اإلنعاش  إلى 

فيروس  وانتشار  الغذائي،  األمن  وتدني  شهراً،   11 ملدة  الكوليرا  وباء 

األطفال  ضعف  زيادة  إلى  وبائي  بشكل  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص 

والنساء في زمبابوي. وقد توجت هذه األشياء باملعاناة اجلارية الناجمة 

وعدم  التضخم  مثل  األخيرة،  السنوات  في  وقعت  التي  األحداث  عن 

االستقرار السياسي، وانهيار اخلدمات االجتماعية األساسية. وكشف 

تقييم أجري في أيار/مايو 2009 عن ارتفاع عدد حاالت العنف القائم 

من  سيما  وال  للناجني  املقدمة  اخلدمات  كفاية  عدم  وأبرز  اجلنس،  على 

والعالج  واالجتماعي،  النفسي  والدعم  للمرضى،  املالئمة  الرعاية  حيث 

الوقائي بعد اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية. 

 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

38,100,000الصحة

7,000,000التغذية

26,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

24,000,000التعليم

1,300,000حماية الطفل

4,000,000فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

100,400,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

الشريكة  الدولية واحمللية  واملنظمات غير احلكومية  اليونيسف مع حكومة زمبابوي  2010، ستعمل  في عام 

- مبن  شخص  واجملتمعات احمللية وغيرها من وكاالت األمم املتحدة على تلبية احتياجات ما ال يقل عن 5 ماليني 

التعافي املبكر والتدخالت املتعلقة  3.5 ماليني من األطفال والنساء األكثر ضعفاً. وستركز على دعم  فيهم 

بالصحة  تتعلق  التي  اخلدمات  ذلك  في  مبا  األساسية،  اخلدمات  تقدمي  لتعزيز  البلد  أنحاء  جميع  في  باالنتقال 

البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  وفيروس  الطفل  وحماية  والتعليم  والنظافة  الصحي  والصرف  واملياه  والتغذية 

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

الصحة والتغذية: ستواصل اليونيسف أداء دور رئيسي في مجموعة الصحة وقيادة مجموعة التغذية لكفالة 

استجابة منسقة وفعالة. وسيستفيد أكثر من مليوني امرأة وطفل من األدوية األساسية واملستلزمات الطبية، 

كما سيتم تعزيز املراقبة على الصعيد الوطني والتغذية، وتقدمي الدعم إلدارة اجملتمعات احمللية لسوء التغذية 

احلاد، وااللتهاب الرئوي واإلسهال وإرضاع صغار األطفال. 

املياه املأمونة ومرافق الصرف  إمدادات  على  احلصول  إمكانية  املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: ستتاح 

الصحي السليمة والنظافة العامة لـ 50.000 و 200.000 طفل بواسطة حفر اآلبار وإعادة تأهيل مراكز 

املنقولة  األمراض  انتشار  احلد من  إلى  الرامية  األخرى  التدابير  الصحي. وستشمل  الصرف  ومرافق  املياه  توزيع 

بواسطة املياه التثقيف في مجال النظافة وحمالت الترويج. وستقود اليونيسف قيادة مجموعة املياه والصرف 

الصحي لتحسني تنسيق املساعدات اإلنسانية.

احلصول على التعليم لـ 2.5 مليون طفل، وستدعم  فرص  توفير  على  جهودها  اليونيسف  التعليم: ستركز 

والتعلم.  التعليم  مواد  وتوزيع  وشراء  املدرسة،  إلى  األطفال  عودة  حمالت  خالل  من  التعليم  قطاع  إنعاش 

وستواصل اليونيسف املشاركة في قيادة مجموعة التعليم مع منظمة إنقاذ الطفولة. 

حماية الطفل: ستقود اليونيسف مجموعة حماية الطفل لتمكني حصول نحو 1.4 مليون من األيتام واألطفال 

الضعفاء على بيئة وقائية أكثر من خالل وضع مجموعة موحدة من خدمات الدعم، وتعزيز القوانني والسياسات 

التي حتمي األطفال فيما يتصل بالقانون، سواء كضحايا أو شهود أو مجرمني. 

البشرية بني  املناعة  نقص  فيروس  انتقال  منع  على  اليونيسف  فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز: ستعمل 

100.000 طفل وشاب معرضني للخطر، ودعم توفير العالج إلى 75.000 شخص يعيشون مع فيروس نقص 

املشورة،  وتقدمي  امللطفة،  والرعاية  للفيروسات،  املضاد  العالج  وتوفير  التدريب  بواسطة  البشرية/اإليدز  املناعة 

وتوزيع لوازم الرعاية املنزلية.

Unicef2010_Summary_ARABE.indb   19 04/02/10   12:59



20

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

الصومال

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

الطوارئ  حاالت  ضمن  يعيشون  شخص  ماليني   3.6 زهاء  بوجود 

العنف  بأعمال  مثقلة  الصومال  فإن  مشرد،  مليون   1.3 و  اإلنسانية، 

في  واالنتهاكات  الغذائي  األمن  وانعدام  املدقع  والفقر  االستقرار  وعدم 

املائة  في   19 كان   ،2009 آب/أغسطس  وفي  الطفل.  حماية  مجال 

الذي  احلاد،  التغذية  سوء  من  يعانون  اخلامسة  سن  دون  األطفال  من 

وصلت معدالته في بعض املناطق إلى 27 في املائة. كما يزداد حرمان 

التعليم نتيجة إغالق املدارس بسبب أعمال  األطفال من احلصول على 

القتال، وخاصة في مقديشو. ومن بني احملتاجني إلى مساعدة إنسانية 

عاجلة، يوجد 75 في املائة منهم في وسط الصومال وجنوبه، الذين ال 

ميكن الوصول إلى عدد كبير منهم بسبب تصاعد أعمال العنف. وفي 

شديد،  جفاف  إلى  والنساء  األطفال  يتعرض  الشماليتني،  املنطقتني 

وفقدان املاشية، وخطر سوء التغذية، ألن استمرار تدفق املشردين حديثاً 

إلى املنطقة يزيد من الضغط على املوارد احملدودة املتاحة. 

 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

12,320,000الصحة

18,850,000التغذية

18,833,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

8,101,500التعليم

6,216,500حماية الطفل

1,188,100املأوى واملواد غير الغذائية

65,509,100اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

في عام 2010 ، ستعمل اليونيسف بالتعاون الوثيق مع احلكومات الشريكة ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات 

غير احلكومية على توفير اإلغاثة الفورية في حاالت الطوارئ مبا يتماشى مع االلتزامات األساسية لألطفال في 

مجاالت الصحة والتغذية واملياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم وحماية األطفال للحد من األضرار التي 

تلحق بأكثر من 3 ماليني نازح ومتضرر من النزاع، مبا في ذلك 1.5 مليون طفل في أنحاء الصومال. وفيما يلي 

النتائج املتوقعة للتدخالت في حاالت الطوارئ لليونيسف: 

اآلخرين، ستقوم اليونيسف بتغطية 90 في املائة  والشركاء  العاملية  الصحة  منظمة  مع  الصحة: بالتعاون 

من األطفال دون سن اخلامسة )1.5 مليون(، و 70 في املائة من النساء في سن اإلجناب )1.2 مليون( للحصول 

على التدخالت الصحية العالية األثر من خالل حمالت يوم صحة الطفل والرعاية الصحية األساسية من خالل 

توفير األدوية األساسية في حاالت الطوارئ وغيرها من أشكال الدعم للمرافق الصحية التي تعنى باألم والطفل. 

عالج  لكفالة  اليونيسف  تقودها  التي  التغذية  مجموعة  وتنسيق  استجابة  قدرة  ستتحسن  التغذية: 

الغذائي ألكثر من 360.000 امرأة  الدعم  برامج  على  واحلصول  التغذية  سوء  من  يعاني  270.000 طفل 

حامل ومرضعة. 

العامة  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  مجموعة  تقود  باعتبارها  املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: 

وفق  الصحي  والصرف  للشرب  الصاحلة  املياه  من  كافية  كميات  حصول  كفالة  على  اليونيسف  ستعمل   ،

معايير اجملال إلى 1.2 مليون شخص من خالل مجموعة من التدابير تهدف إلى إعادة تأهيل شبكات املياه، وبناء 

املراحيض، وإدارة املياه على املستوى اجملتمعي، والتثقيف الصحي في املدارس واملنازل.

– مبن فيهم قرابة 50.000 فتاة - على احلصول على تعليم  100.000 طفل  قدرة حوالي  التعليم: ستزداد 

رسمي وغير رسمي جيد ومتساو من خالل إعادة تأهيل أماكن التعلم، وتوفير مواد التعليم والتعلم والتدريب 

اليونيسف  واملراحيض. وستواصل  األيدي  ومناسبة لغسل  مرافق منفصلة  اجلهود  للمعلمني. وسترافق هذه 

قيادة مجموعة التعليم لتحسني التنسيق بني التعليم في حاالت الطوارئ والتأهب واالستجابة.

 150.000 حصول  اليونيسف  ستكفل  الطفل،  حلماية  الفرعية  اجملموعة  قائدة  باعتبارها  الطفل:  حماية 

الطفل  حماية  قضايا  لتحديد  األساسية  واآلليات  الدعم  وخدمات  واالجتماعية  النفسية  الرعاية  على  طفل 

مكافحة  إلى  اليونيسف  ستدعو  كما  لها.  واالستجابة  ضعيف  محلي  مجتمع   300 عن  يقل  ال  ما  في 

جتنيد األطفال في النزاعات املسلحة، من خالل تعبئة اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني والسياسيني واجلهات 

احلكومية وضمان توثيق االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل. 

الطوارئ لتوفير وحتسني الوصول إلى املأوى املالئم  اليونيسف متأهبة حلاالت  املأوى واملواد غير الغذائية: ستظل 

واملواد التي تساعد على البقاء إلى 90.000 شخص )حوالي 15.000 أسرة(. 
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كينيا

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

أسعار  ارتفاع  واستمرار  متتالية  مرات  أربع  األمطار  مواسم  فشل  أثّر 

املواد الغذائية تأثيراً كبيراً على األطفال والنساء في كينيا. وخالل عام 

2009، كاد عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية احلاد يتضاعف 

احلاد  التغذية  سوء  من  يعانون  الذين  عدد  حالياً  يقدر  إذ  مرات،  ثالث 

واملعتدل بـ 242،000 طفل دون سن اخلامسة، ويعاني 39،000 طفل 

آخر من سوء التغذية احلاد الوخيم. وبشكل عام، يحتاج حالياً نحو 3.8 

- إلى مساعدات إنسانية لتلبية  - منهم مليونا طفل  ماليني شخص 

الفيضانات  من  املزيد  وقوع  ويتوقع  األساسية.  الغذائية  احتياجاتهم 

والتشرد وتفشي األمراض، في أوائل عام 2010. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

3,500,000الصحة

8,719,000التغذية

5,587,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

2,196,000التعليم

2,090,245حماية الطفل

1,000,000التأهب والتنسيق الشامل لعدة قطاعات

23,092,245اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

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

كينيا.  في  واملتعددة  اجلارية  الطوارئ  حاالت  من  املتضررين  األطفال  من  ماليني   3 قرابة  احتياجات  تلبية  على 

وستواصل اليونيسف دعم احلكومة في التنسيق القطاعي حلاالت الطوارئ )مهام اجملموعات( في مجال املياه 

والصرف الصحي والنظافة والتغذية والتعليم، وكذلك حماية الطفل، متشياً مع االلتزامات األساسية لألطفال. 

وسيتم التركيز على ضمان احلصول على اخلدمات الصحية األساسية والتغذية واملياه الصاحلة للشرب والصرف 

الصحي والنظافة الصحية املناسبة، والتعليم، وحتسني البيئة الوقائية لألطفال، فضالً عن تعزيز جهود العمل 

اإلنساني التي تربط بني التأهب لإلنعاش والتنسيق الصحي القائم على التدخالت املتعلقة بالعنف القائم على 

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

اخلامسة  سن  دون  األطفال  على  الطوارئ  حلاالت  الصحية  اآلثار  من  احلد  على  اليونيسف  ستعمل  الصحة: 

وتوزيع  وشراء  املستهدفة،  التطعيم  وحمالت  املتكاملة،  االتصال  خدمات  دعم  خالل  من  احلوامل،  واألمهات 

اإلمدادات الطبية األساسية، والناموسيات املعاجلة باملبيدات احلشرية. 

الدقيقة،  املغذيات  والنقص في  احلاد  التغذية  بارتفاع معدالت سوء  املتعلقة  ستتم معاجلة املسائل  التغذية: 

ومعدل الوفيات واإلصابة باملرض بني األطفال دون اخلامسة، والنساء احلوامل واملرضعات، بواسطة حتسني فرص 

الوصول إلى مراكز التغذية العالجية وبرامج التغذية التكميلية. 

الصحي  والصرف  النقية  املياه  إمدادات  توفير  سيتم  العامة:  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه 

الطوارئ.  حاالت  في  املتضررين  للسكان  عليها  يعتمد  التي  واملرافق  الصحية  والنظافة  السليم 

بعد  اندلعت  التي  العنف  أعمال  بسبب  شردوا  شخص   200،000 إلى  الدعم  سيقدم  كما 

الطبيعية.  املوارد  على  القائمة  النزاعات  أو  السياسية،  للنزاعات  عرضة  وأصبحوا  �االنتخابات، 

على  الطوارئ  بحاالت  املتأثرة  املناطق  في  الدراسة  في سن  وفتاة  فتى   150،000 قرابة  سيحصل  التعليم: 

تعليم عالي اجلودة في بيئات تعليمية آمنة تعزز حماية املتعلمني وقدراتهم العقلية والعاطفية من خالل توفير 

اللوازم املدرسية األساسية وتدريب املعلمني على الدعم النفسي واالجتماعي ومهارات احلياة. 

حماية الطفل: بالتعاون مع إدارة خدمات األطفال وشركاء آخرين، ستركز اليونيسف على تطوير أنظمة حماية 

الطفل في املناطق املعرضة للكوارث الطبيعية والنزاعات، مع تدخالت طوارئ محددة قائمة إلى ما ال يقل عن 

50،000 طفل معرض للخطر.

حقوق  حتديد  بغية  الطوارئ  حلاالت  التأهب  نظم  توسيع  سيتم  قطاعات:  لعدة  الشامل  والتنسيق  التأهب 

األطفال وحمايتها من خالل التخطيط املشترك للطوارئ والتكامل بني القضايا املشتركة بني القطاعات مثل 

للطوارئ  التخطيط  في  والبيئة  اإلنسان  وحقوق  اجلنسني،  بني  واملساواة  البشرية/اإليدز،  املناعة  نقص  فيروس 

واالستجابة لها.
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مدغشقر

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

تتعرض مدغشقر كل سنة تقريباً إلى إعصارين أو ثالثة أعاصير بسبب 

موقعها اجلغرافي. وتزداد هذه اخملاطر املناخية سوءاً من حيث التأثير الذي 

حتدثه، إذ تقتلع مئات اآلالف من الناس من ديارهم. باإلضافة إلى ذلك، بدأ 

البلد يعاني منذ أوائل 2009 من أزمة سياسية أسفرت عن تخفيضات 

اليونيسف  لدى  وتوجد  العام.  القطاع  إلى  املعونة  تدفقات  في  كبيرة 

حالياً شواغل جدية إزاء التدهور املستمر في قدرة البلد على مواجهة 

وفي الوقت نفسه،  هذه الشواغل، والسيما في العاصمة انتاناناريفو. 

مما  األمطار،  هطول  انتظام  عدم  من  البلد  من  اجلنوبية  املناطق  تعاني 

يؤثر سلباً على احملاصيل. وفي عام 2009، أدى ذلك إلى نقص في املواد 

الغذائية في تلك املنطقة حيث تكون 73 في املائة من األسر املعيشية 

عرضة لضعف مزمن، وتعاني من انعدام األمن الغذائي. وفي آذار/مارس 

إحدى  في  املائة  في   14.5 احلاد  التغذية  بلغت معدالت سوء   ،2009

أسوأ املناطق اجلنوبية تضرراً. ومن املتوقع أن يستمر نقص الغذاء بسبب 

عدم انتظام هطول األمطار حتى عام 2010.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

2,000,000الصحة والتغذية

5,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

4,000,000التعليم

450,000حماية الطفل

11,450,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

2010، تخطط اليونيسف، بالتعاون مع حكومة مدغشقر ووكاالت األمم املتحدة والشركاء الوطنيني  في عام 

والدوليني اآلخرين، العمل على التقليل من أوجه الضعف لدى 238.000 طفل دون اخلامسة من العمر في اجلزء 

اجلنوبي من مدغشقر، و 300.000 طفل آخر من املتضررين بسبب األعاصير في املناطق الشمالية، بواسطة 

توفير اإلغاثة في حاالت الطوارئ متشياً مع االلتزامات األساسية لألطفال. وستظل االستجابة حلاالت الطوارئ 

وتنفيذها  الطوارئ  حلاالت  التخطيط  وسيتواصل  القطري.  البرنامج  استراتيجية  مجمل  من  يتجزأ  ال  جزءاً 

املبكر.  واالنعاش  السريعة  واالستجابة  التأهب  التركيز بصورة خاصة على  القطاعات، مع  ورصدها في جميع 

وفيما يلي النتائج املتوقعة من التدخالت في حاالت الطوارئ لليونيسف: 

الصحة والتغذية: ستقود اليونيسف مجموعة التغذية لتوفير استجابة فورية ملستويات سوء التغذية احلاد 

املرتفعة بني ما ال يقل عن238.000 طفل دون سن اخلامسة في جنوب مدغشقر، و 300.000 طفل متضرر 

من اإلعصار في الشمال. وسيتم كذلك تعزيز الرعاية الصحية األساسية وخدمات التغذية عن طريق حتسني 

توفير األدوية األساسية والتوسع في برامج التوعية والتحصني. 

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: بوصفها اجلهة القيادية في مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة 

إلى  العامة  والنظافة  الصحي  الصرف  ومرافق  للشرب  الصاحلة  املياه  توفير  اليونيسف على  العامة، ستعمل 

300.000 شخص من املتضررين من اإلعصار في 136 مركزاً صحياً في اجلنوب. وسيتحقق ذلك من خالل 

إعادة تأهيل شبكات إمدادات املياه، وتوزيع معدات املياه والصرف الصحي، وتشييد املرافق الصحية تكييفها مع 

املعايير ونطاق أنشطة التثقيف الصحي. 

التعليم: ستقود اليونيسف مجموعة التعليم لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ملا ال يقل عن 100.000 طفل 

توقفوا عن التعليم بسبب األعاصير وذلك بتوفير أماكن مؤقتة لتعليمهم، فضالً عن املواد الترفيهية. 

لـ  واالجتماعي  النفسي  الدعم  لتقدمي  الطفل  حلماية  الفرعية  اجملموعة  اليونيسف  ستقود  الطفل:  حماية 

50.000 طفل متضرر من األعاصير و60.000 طفل متضرر من األزمة السياسية وذلك بتوفير أكثر من 20 

أنتاناناريفو من  الوضع في  وسيتم رصد  املشورة.  وتقدمي خدمات  الترفيهية  واألنشطة  لألطفال  مالئماً  مكاناً 

خالل التقييم السريع املتعدد اجملموعات، في جزء منه، األمر الذي سيطبق أيضا على حاالت الطوارئ في مناطق 

متضررة أخرى حيثما تستدعي احلاجة. 

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ
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غرب ووسط أفريقيا
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

غرب ووسط أفريقيا

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

تظهر  التي  أفريقيا  ووسط  غرب  في  الواقعة  البلدان  إلى  أاإلضافة 

أيضاً  احلاجة  تدعو   ،20101 لعام  اإلنساني  العمل  تقرير  على حدة في 

نطاق  على  الطوارئ  حلاالت  للتصدي  املنطقة  داخل  إضافية  أموال  إلى 

أصغر، أو املراحل االنتقالية بعد انتهاء النزاع في كل من بنن والكاميرون 

األزمة  أدت  وقد  وتوغو.  ومالي  وليبيريا  بيساو  وغينيا  وغانا  والكونغو 

املالية العاملية الراهنة، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية ونقص 

احملاصيل املوسمية، وانخفاض الطلب على املواد اخلام، إلى تفاقم معدالت 

سوء التغذية احلاد، إلى تعريض للخطر أي مكاسب ميكن احلصول عليها 

الناس فقراً  التنمية البشرية في املنطقة، وخاصة بني أشد  في مجال 

بلدان غرب  البلدان في  واألكثر ضعفاً. عالوة على ذلك، يواجه عدد من 

أفريقيا على نحو متزايد التحديات التي تفرضها اخملاطر املناخية، وخاصة 

الفيضانات. ومع قدوم الفيضانات، تتفشى أمراض معدية مثل الكوليرا 

األطفال  يتعرض  التي  األطفال،  وشلل  السحايا  والتهاب  واحلصبة 

لإلصابة بها إذا لم يتم حتصينهم، أو إذا لم يتم توفير كميات كافية من 

املياه الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية. وفي 

مناطق أخرى، يؤدي اجلفاف إلى ازدياد ديدان اجليش )آفة تفتك باحملاصيل( 

وغزو اجلراد، مما يساهم في نقص املواد الغذائية، وبالتالي نقص التغذية 

على نطاق واسع. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

12,968,300الصحة والتغذية

9,286,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

4,350,000التعليم

3,699,000حماية الطفل

1,100,000فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

8,622,000االستعداد للطوارئ واالستجابة

40,025,300اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

في حني يتوقع أن تؤدي اآلثار الناجمة عن أزمة الغذاء واألزمة املالية العامليتني إلى ارتفاع مستويات سوء التغذية 

بسبب  والالجئني  املشردين  األشخاص  عدد  تزايد  ملواجهة  لليونيسف  اإلقليمي  املكتب  يخطط  املنطقة،  في 

توقع ازدياد حاالت اجلفاف والفيضانات و الصدمات املناخية األخرى طوال عام 2010. وستدخل اليونيسف في 

شراكة مع احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غير احلكومية، واملؤسسات األكادميية أو التقنية، للوقاية 

من تفشي األمراض وسوء التغذية احلاد بني األطفال من خالل تقدمي الدعم التقني إلى اجملموعات التي تقودها 

وتخزين  اللوجستية،  واخلدمات  القدرات  وبناء  الطوارئ  واالستجابة حلاالت  الطوارئ  والتأهب حلاالت  اليونيسف، 

املواد األساسية. وفيما يلي النتائج املتوقعة لتدخالت اليونيسف في حاالت الطوارئ.

الصحة والتغذية: يعد التأهب ملواجهة وباء التهاب السحايا أمراً حيوياً للمنطقة لكي ال يتفشى على نطاق 

واسع وينتقل إلى بلدان أخرى. وبسبب تكرار تفشي هذا املرض كل عام، يعد تخزين اللقاحات واملضادات احليوية 

أمراً أساسياً. عالوة على ذلك، ستساعد استراتيجية التعبئة واجلمع بني الوقاية والعالج التي تنفذ في األشهر 

التي تسبق موسم اجلوع املوسمي على معاجلة سوء التغذية احلاد في املنطقة. وسيتم وضع التدخالت الصحية 

والغذائية في صدر سلم األولويات في كل من الكاميرون والكونغو وغانا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي.

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: سيواصل املكتب اإلقليمي التركيز على احلد من خطر وباء الكوليرا، 

وستكفل  الغذائية.  الطوارئ  حلاالت  االستجابة  في  العامة  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  تدخالت  وإدماج 

مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي تقودها اليونيسف استجابة سريعة ومنسقة حلاالت 

الطوارئ التي تبدأ بسرعة مع التركيز بصفة خاصة على مكافحة تفشي وباء الكوليرا. وستدمج بنن والكونغو 

وغانا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي أنشطة املياه والصرف الصحي والنظافة العامة إلى برامج الطوارئ لديها.

التي توجد فيها مكاتب لليونيسف من  أفريقيا  في غرب ووسط   24 الـ  البلدان  ستستفيد جميع  التعليم: 

املشاركة في برامج التدريب لعمال الطوارئ العاملني في اخلطوط األمامية واملسؤولني عن التعليم احلكومي، 

التي وضعت باالشتراك مع اليونيسف وصندوق إنقاذ الطفولة وغيرها من الشركاء. وستتلقى املكاتب القطرية 

أيضاً الدعم للتثقيف في مجال التأهب حلاالت الطوارئ ووضع استراتيجية لالستجابة لها، بينما ستوفر الوثائق 

االضطالع  وسيتم  وخارجها.  املنطقة  داخل  وتكييفها  لتكرارها  الالزمة  واملوارد  منوذجية  أشكال  والتقييمات 

بأنشطة تثقيفية إضافية في حاالت الطوارئ في الكاميرون والكونغو وغانا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي. 

حماية األطفال: ستعزز اليونيسف فعالية آليات حماية األطفال في حاالت الطوارئ الطويلة األجل، والفترات 

اجملموعات  تنسيق  لها من خالل حتسني  واالستجابة  للطوارئ  واالستعداد  النزاع  بعد  ما  في مرحلة  االنتقالية 

الفرعية حلماية الطفل. وسيتم أيضاً توفير الدعم لتدريب القوات املسلحة على حماية الطفل )بالتعاون مع 

منظمة إنقاذ الطفولة(، ومتابعة قراري مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 1612 و 1882، بشأن العنف القائم 

على اجلنس عبر احلدود. وسيتم االضطالع بأنشطة إضافية في الكاميرون والكونغو وغانا وغينيا بيساو وليبيريا. 

فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز: في الكاميرون، ستقوم اليونيسف بجمع معلومات عن اخملاطر املتصلة 

اإليدز  فيروس  من  بالوقاية  املتعلقة  املعلومات  وستوفر  الالجئني  بني  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  بفيروس 

الصحية  املراكز  في  العاملني  تدريب  سيتم  كما  احلاجة.  تدعو  حيثما  احلوامل،  والنساء  للشباب  والعالج 

ومتطوعني من اجملتمع احمللي على مواجهة العنف القائم على اجلنس في حاالت الطوارئ. وفي غينيا بيساو، 

خدمات  وتقدمي  طوعي،  بشكل  اإليدز  فيروس  اختبار  إجراء  توسيع  اليونيسف  تبذلها  التي  اجلهود  ستدعم 

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

1. التظهر جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا وموريتانيا والنيجر في فصول منفصلة في تقرير العمل اإلنساني لعام 2010.
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

املشورة والوقاية من انتقال العدوى من األم إلى الطفل، وتعليم األقران 

حتسني  على  اليونيسف  ستعمل  مالي،  وفي  والشباب.  للمراهقني 

اخلدمات املتعلقة بفيروس اإليدز للمتأثرين في حاالت الطوارئ، وخاصة 

املراهقني الضعفاء والنساء احلوامل، لتشمل برامج الوقاية من انتقال 

يعيشون  للذين  والعالج  الرعاية  وتوفير  الطفل  إلى  األم  من  العدوى 

واالختبار  املشورة  خدمات  وتوفير  البشرية،  املناعة  نقص  فيروس  مع 

التركيز على  الوقاية، سيتم  وفي مجال  العنف اجلنسي.  للناجني من 

املراهقني كأهداف رئيسية في حمالت الوقاية من فيروس نقص املناعة 

البشرية في وسائل اإلعالم.

االستعداد للطوارئ واالستجابة: ستعمل املكاتب القطرية لليونيسف في املنطقة التي تضطلع بالتخطيط 

حلاالت الطوارئ على حتسني آليات التأهب للطوارئ واالستجابة لها من خالل تطوير القدرات اإلقليمية للتدخل 

السريع من أجل النشر السريع للعاملني من ذوي اخلبرة في حاالت الطوارئ، وإنشاء صندوق إقليمي لالستجابة 

السريعة حلاالت الطوارئ في املراحل األولى والتخطيط لها. باإلضافة إلى ذلك، ستقدم اليونيسف الدعم لتعزيز 

وإجراء  اليونيسف  بقيادة  الوكاالت  بني  املشتركة  االستجابة  الوطنية من خالل  الطوارئ  التأهب حلاالت  قدرات 

تدريبات احملاكاة في حاالت الطوارئ على الصعيد القطري. كما ستقوم اليونيسف بتعزيز القدرة على االستجابة 

في املنطقة دون اإلقليمية لوسط أفريقيا، وال سيما عمليات الطوارئ في الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى 

وتشاد، بتزويدها مبحور توريد اخملزونات األساسية، وتقدمي مساعدات تقنية هامة الحتياجات اإلمدادات واالحتياجات 

اللوجستية للمكاتب القطرية. وسيتم تنفيذ أنشطة أخرى تتعلق بدرجة التأهب واالستجابة في كل من بنن 

وبوركينا فاسو وتوغو. 
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

تشاد

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

ال تزال تشاد تواجه حالة طوارئ داخلية حادة بسبب العنف الدائر عبر 

احلدود، والتشريد اجلماعي، وقدرتها احملدودة في الوصول إلى املناطق التي 

إلى ذلك، فإن موسم األمطار  إلى مساعدات إنسانية. باإلضافة  حتتاج 

مما  املستقبل،  في  الزراعية  احملاصيل  يهدد  املتوسط  من  واألقل  املتقلب 

انتشار  يزال  التغذية. وال  وسوء  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  إلى  يؤدي 

املسلحة  اجلماعات  في  القانونية  السن  دون  األطفال  جتنيد  ممارسة 

مستمراً، كما هو حال انتشار الذخائر غير املنفجرة الذي يؤدي إلى قتل 

آليات مواجهة  األطفال. وقد وصلت  املدنيني، ومعظمهم من  وتشويه 

حاالت الالجئني واملشردين واجملتمعات املضيفة إلى نقطة االنهيار تقريباً، 

املناطق  املائة في  20 في  إلى أكثر من  التغذية  ارتفاع حاالت سوء  مع 

الوضع  وتدهور  دارفور  األزمة في  آثار  امتداد  األشد تضرراً. كما يساهم 

األمني في جمهورية أفريقيا الوسطى في توتر األزمة في تشاد، مما يزيد 

أعداد الالجئني الذين يعيشون في مخيمات أو في اجملتمعات املضيفة إلى 

أكثر من 300،000 الجئ.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

5,005,000الصحة

12,500,000التغذية

11,557,500املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

10,500,000التعليم

9,133,100حماية الطفل

1,700,000فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

50,395,600اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

بالتعاون مع حكومة تشاد ووكاالت األمم املتحدة وبعثة األمم املتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى والشركاء من 

املنظمات غير احلكومية، ستنفذ اليونيسف تدخالت منقذة للحياة لتلبية االحتياجات الفورية لـ 750،000 

من األطفال املتضررين والنساء واألسر، وال سيما في املناطق الشرقية واجلنوبية من البلد. وباستخدام النهج 

وتوسيع  وتدعيم  والتغذية،  الصحية  الرعاية  على  احلصول  فرص  تعزيز  إلى  اليونيسف  ستسعى  املتكاملة، 

اإلجنازات في مجال املياه والصرف الصحي والنظافة العامة وفقاً ملعايير اجملال، ودعم فرص احلصول على التعليم 

قيادة  اليونيسف  وستواصل  املسلحة.  القوات  أو  باجلماعات  املرتبطني  لألطفال  بالنسبة  وخاصة  واحلماية، 

الفرعية،  الطفل  حماية  ومجموعة  والتعليم،  والتغذية  العامة  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  مجموعات 

والتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العاملية بشأن قضايا الصحة وبرنامج األغذية العاملي بشأن األمن الغذائي. 

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

50،000 امرأة  و  اخلامسة  دون سن  120.000 طفل  حصول  على  اليونيسف  ستعمل  والتغذية:  الصحة 

الوقائية  الصحية  الرعاية  من  كاف  قدر  على  املضيفة  واجملتمعات  واملشردين  الالجئني  مخيمات  في  حامل 

والعالجية والتغذية. وسيتم توفير اللقاحات واملواد االستهالكية الرئيسية لتلقيح ما ال يقل عن 90 في املائة 

من األطفال ضد احلصبة وغيرها من األمراض التي ميكن الوقاية منها. وفي الوقت نفسه، ستقوم اليونيسف 

وشركاؤها في مجموعة التغذية بتوفير خدمات التغذية اجليدة إلى 180،000 شخص. 

ومرافق  املأمونة  املياه  على  احلصول  فرص  كافية  بصورة  ستتاح  الصحية:  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه 

000 12 نسمة عن طريق إنشاء مراكز  الصرف الصحي األساسية والنظافة الصحية ملا يصل عددهم إلى 

ما  ذلك  في  مبا  القائمة،  املياه  توزيع  مراكز  300 من  وإصالح  األسرية،  املراحيض  وحتسني  املياه  لتوزيع  جديدة 

يوجد منها في املدارس واملراكز الصحية. وستقوم أيضاً مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

بقيادة اليونيسف بتعزيز ممارسات أفضل للنظافة الصحية والتأهب حلاالت الطوارئ.

إلى كفالة حصول أكثر من  الرامية  اجلهود  اليونيسف  ستقود  التعليم،  مجموعة  قيادة  خالل  من  التعليم: 

هيكل   200 بناء  التعلم من خالل  بيئات  ذاته، حتسني  الوقت  جيد، وفي  تعليم  على  الجئ  طفل   170،000

التدريب،  ملدارس شبه دائمة. وسيتم تعزيز مهارات املعلمني واملنشطني في مرحلة ما قبل املدرسة من خالل 

وستتلقى املدارس املواد التعليمية والترفيهية الضرورية الالزمة لتوفير بيئة مالئمة لألطفال تساعد على تعلم 

الطفل ومنائه. 

إلى  عددهم  يصل  ملا  التعليمي  والدعم  النفسي  االجتماعي  الدعم  خدمات  توفير  سيتم  الطفل:  حماية 

000 400 من األطفال الضعفاء في املناطق التي يسيطر عليها املتمردون، وذلك عن طريق إنشاء ما ال يقل 

عن 20 ساحة جديدة من األماكن املالئمة لألطفال. واملفاوضات جارية إلطالق قرابة 500 طفل من املرتبطني 

حالياً باجلماعات أو القوات املسلحة، وسينضمون إلى 500 1 طفل آخرين كانوا مرتبطني سابقاً بعمليات النزاع 

املسلح، وستتاح لهم جميعاً فرص االستفادة من خدمات إعادة اإلدماج.

فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز: سيتحسن نشر الوعي بشأن فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز وتقدمي 

الفيروس  يحملن  الالتي  واألمهات  احلوامل  النساء  من   10،000 ليشمل  االختبار  وخدمات  الطوعية  املشورة 

املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  عن  معلومات  على  واألطفال املصابني. وسيحصل حوالي 150،000 شاباً 

مخيمات  في  للشباب  مركزاً   22 من  تتألف  قائمة  وشبكة  للشباب،  جديدة  مراكز  ثالثة  خالل  من  البشرية 

الالجئني، ومواقع املشردين واجملتمعات املضيفة. 

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ
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جمهورية الكونغو 
الدميقراطية 

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

التشرد  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  في  اإلنساني  اجملتمع  يواجه 

واحلاجة إلى اإلمدادات اإلنسانية احلادة في خمسة مواقع رئيسية هي: 

واملنطقة  أويلي  ومقاطعات  اجلنوبية  وكيفو  الشمالية  وكيفو  إيتوري 

الواقعة على امتداد احلدود مع أنغوال، حيث ُطرد املواطنون الكونغوليون 

در وجود أكثر من مليوني متشرد في  يُقَّ أنغوال. وبشكل عام  عنوة من 

التغذية  األطفال. ويشكل سوء  أكثر من نصفهم من  الكونغو،  شرق 

جميع  من  املائة  في   35 وفاة  في  مباشر  غير  أو  مباشراً  سبباً  حالياً 

أكثر  حالياً  املدرسة  إلى  يذهب  وال  اخلامسة.  سن  دون  األطفال  وفيات 

من 400،000 طفل ممن هم في سن املدرسة الذين ُشرِّدوا من ديارهم. 

مناطق  في  القتال  جتدد  إلى  باإلضافة  السالم،  عملية  انهيار  أدى  وقد 

النزاع السابقة، إلى ارتفاع مستوى العنف اجلنسي والعنف القائم على 

واجلماعات  املسلحة  القوات  ارتكبت  وقد  والنساء،  األطفال  اجلنس ضد 

املتمردة أكثر من نصف عمليات االغتصاب املبلغ عنها في شرق الكونغو 

تقل  فتيات  ضد   2009 الثاني/ يناير ونيسان/أبريل  بني شهري كانون 

أعمارهن عن 18 سنة. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

28,500,000آلية الرد السريع

21,500,000آلية الرد السريع

12,000,000الصحة

24,700,000التغذية

18,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

13,000,000التعليم

15,800,000حماية الطفل

133,500,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

الشريكة، وغيرها من وكاالت  واملنظمات غير احلكومية  الدميقراطية،  الكونغو  بالتعاون مع حكومة جمهورية 

 1.8 بنحو  يقدر  ما  ضعف  حاالت  من  احلد  على  اليونيسف  ستعمل  نفسها،  احمللية  واجملتمعات  املتحدة  األمم 

990،000 طفل. وسيتم تعميم  بالكوارث، مبن فيهم  املتضررين  والعائدين وغيرهم من  مليون من املشردين 

برنامجي اليونيسف الرئيسيني في البلد – برنامج آلية الرد السريع وبرنامج املساعدة املوسع للعائدين - في 

اجملموعات الثالث التي تقودها اليونيسف وهي: املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم، واملواد غير 

الغذائية/اإليواء في حاالت الطوارئ. وستوفر مجموعة التغذية التي تقودها اليونيسف استجابة مماثلة للقدرة 

االحتياطية على الصعيد الوطني للدراسات االستقصائية املتعلقة بالتغذية واستجابة فورية. وستكمل هذه 

ذلك  مبا في  األخرى،  الرئيسية  اليونيسف  النطاق ضمن مجاالت مسؤولية  التدخالت استجابة طوارئ واسعة 

حماية الطفل، والتوعية من مخاطر األلغام، والعنف القائم على اجلنس. وفي بلد واسع مثل جمهورية الكونغو 

الدميقراطية، يتمثل التحدي الرئيسي في وصول املساعدات اإلنسانية، وخاصة في اجلزء الشرقي من البلد حيث 

الطوارئ:  اليونيسف في حاالت  املتوقعة لتدخالت  النتائج  يلي  ال يزال يندلع النزاع. وفي ما 

املتعددة  السريعة  املعلومات  تقييم  توفير  في  السريعة  االستجابة  آلية  ستستمر  السريعة:  املساعدة  برامج 

القطاعات إلى اجملتمع اإلنساني واالستجابة للطوارئ في شكل مواد غير غذائية/مأوى في حاالت الطوارئ، واملياه 

ومرافق الصرف الصحي والنظافة العامة والتعليم إلى أكثر من مليون شخص من املتأثرين من حاالت الطوارئ. 

وسيتم توسيع نطاق برنامج املساعدة املوسع للعائدين الذي يوفر مجموعة من املستلزمات املنزلية األساسية وغيرها 

من أشكال الدعم ملدة ثالثة أشهر إلى مناطق مثل شمال كيفو حيث يتوقع أن يزداد تدفق العائدين. وسيتم إيقاف 

البرنامج بالتدريج في أماكن أخرى، في مقاطعة إيتوري مثالً حيث بدأت عملية العودة تشارف على نهايتها. وسيبقى 

البرنامج على صلة أيضا ببرنامج »املساعدة املوسع للعائدين زائد« لإلنعاش الستهداف املناطق التي مت تقييمها 

بالفعل مبساعدة البرنامج، وتقدمي مجموعة اإلنعاش املبكر التي تركز على إعادة تأهيل اخلدمات االجتماعية األساسية.

 

الرعاية  توفير  تعزيز  في  حيوياً  دوراً  اليونيسف  ستؤدي  التغذية،  مجموعة  قائدة  بوصفها  والتغذية:  الصحة 

الصحية األساسية لألطفال والنساء في حاالت الطوارئ وذلك في محاولة لتخفيض معدالت االعتالل والوفيات. 

والدعم  العالجية  التغذية  إمدادات  اليونيسف  لن تقدم  االرتفاع،  الشديدة  التغذية  واستجابة ملستويات سوء 

املساعدة  وتقدمي  املراقبة  عمليات  كذلك  ستنسق  بل  فحسب،  احمللية  اجملتمعات  في  التغذية  سوء  ملعاجلة 

للشركاء من أجل تقدمي استجابة فورية في املناطق التي ترتفع فيها مستويات سوء التغذية احلاد. 

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: سيتم تقدمي مرافق كافية من املياه الصاحلة للشرب وغيرها من مرافق 

املياه والصرف الصحي التي تلبي معايير اجملال إلى النازحني في املقاطعات الشرقية. وسيتم تنفيذ التدابير الرامية إلى 

حماية مخيمات املشردين والعائدين املعرضني ملرض الكوليرا ولألمراض املنقولة باملياه بسبب رداءة املرافق الصحية.

النزاعات على فرص أفضل  األطفال والشباب املتضررين من  من   300،000 مجموعه  ما  سيحصل  التعليم: 

للتعليم العالي اجلودة في بيئة آمنة وقائية من خالل إقامة أماكن مؤقتة للتعلم وتوفير املواد التعليمية والدعم 

النفسي واالجتماعي. وستركز اليونيسف أيضا على احلد من عدم املساواة بني اجلنسني في جميع أنشطة التعليم.

جتنيد األطفال في القوات املسلحة  دون  للحيلولة  احلكومة  دعم جهود  اليونيسف  حماية األطفال: ستواصل 

الوطنية واجلماعات املسلحة. باإلضافة إلى ذلك، ستدعو اليونيسف إلى تسريح األطفال املرتبطني في النزاع 

املسلح ودعم إعادة إدماجهم والعودة إلى أسرهم ومجتمعاتهم احمللية. كما سيقدم الدعم النفسي وخدمات 

إعادة اإلدماج لألطفال املنفصلني عن ذويهم، أو لألطفال غير املصحوبني، وستعزز شبكات حماية الطفل التي 

تضم املنظمات غير احلكومية والعاملني االجتماعيني واملدارس وقادة اجملتمع.

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

أال تزال جمهورية أفريقيا الوسطى تعاني من سنوات من النزاع، مما أثّر 

على حياة آالف األشخاص وخاصة في املناطق الشمالية من البلد. ويقدر 

أن الضرر قد حلق مبا ال يقل عن ربع السكان من هذا النزاع. وفي أيار/مايو 

2009، كان هناك قرابة 122.600 مشرد و 91.800 عائد وحوالي 

البلدان  الجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى يقيمون في   128.500

إلى  املساعدات  تقدمي  يزال  وال  وتشاد.  الكاميرون  في  وخاصة  اجملاورة، 

املنطقة الشمالية يشكل معضلة بسبب قطاع الطرق واالشتباكات 

األخرى،  التحديات  ومن بني  والقوات احلكومية.  املسلحة  اجلماعات  بني 

الشمال(،  في  )معظمها  متكرر  نحو  على  الوبائية  األمراض  تفشي 

وارتفاع أسعار املواد الغذائية، وغيرها من السلع األساسية، ومحدودية 

املوارد لتلبية االحتياجات اإلنسانية. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

3,929,415الصحة

2,332,600التغذية

1,003,125املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

500,000التعليم

3,375,850حماية الطفل

299,600فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

877,000املأوى/املواد غير الغذائية

12,317,590اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

املناطق  في  للحياة  املنقذة  الفورية  باالستجابة  املتعلقة  أنشطتها  اليونيسف  تواصل  بينما   ،2010 عام  في 

الشمالية املتضررة من النزاع، ستلبي اليونيسف، بالتعاون مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وشركائها 

من املنظمات غير احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة األخرى، االحتياجات اإلنسانية ألكثر من 600.000 شخص 

وسيتم  الغربية.  التغذية في املنطقة اجلنوبية  طفل مصاب بسوء   240.000 النزاع، مبن فيهم  في مناطق 

التركيز على كفالة الوصول إلى الصحة والتغذية واملياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية 

وتعمل  املالئمة، فضال عن تهيئة أماكن تعلم صديقة لألطفال، وإتاحة التعليم وتوفير بيئة حامية لألطفال. 

اليونيسف أيضا على توفير القدرة للتأهب حلاالت الطوارئ لالستجابة السريعة ملعاجلتها. وفيما يلي النتائج 

املتوقعة من التدخالت في حاالت الطوارئ لليونيسف:

الصحة والتغذية: ستوفر اليونيسف التنسيق والدعم الفعالني جملموعة التغذية، وستضع آلية ملراقبة تغذية 

األطفال دون اخلامسة من العمر الذي يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها وفي املناطق التي يوجد فيها 

أطفال معرضني لإلصابة بسوء التغذية. وستدعم اليونيسف وشركاؤها أيضا خدمات الرعاية الصحية وبرامج 

التغذية العالجية، مبا في ذلك توفير الغذاء للمرضى في العيادات اخلارجية، واملعاجلة في اجملتمعات احمللية، في 55 

مركزاً صحياً في املناطق املتضررة.

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: سيتم توفير كميات كافية من املياه الصاحلة للشرب ومرافق الصرف 

الصحي األساسية إلى 120.000 شخص من خالل بناء نقاط مياه جديدة، وحتسني نوعية املراحيض لدى األسر 

وحتسني وإعادة تأهيل 300 نقطة مياه قائمة، مبا في ذلك في املدارس واملراكز الصحية. وستعزز مجموعة املياه 

والصرف الصحي والنظافة العامة التي تقودها اليونيسف أيضا املمارسات الصحية والتأهب حلاالت الطوارئ. 

فيها  حلقت  التي  املناطق  في  املدارس  إلى  طفل   240.000 ذهاب  استمرار  اليونيسف  ستكفل  التعليم: 

أضرار من األزمة في بيئة تفضي إلى تعليم جيد من خالل تدريب املعلمني ومقدمي الرعاية، وتوفير املستلزمات 

املدرسية، ومجموعات مناء الطفولة املبكرة والكتب املدرسية، وحتسني القدرة على اإلشراف على املدارس. 

حماية الطفل: سيتم تقدمي خدمات الدعم النفسي واالجتماعي والتعليم إلى 40.000 طفل معرض للخطر 

في املناطق التي يسيطر عليها املتمردون من خالل إنشاء ما ال يقل عن 20 مكاناً جديداً مالئماً لألطفال. وال تزال 

املفاوضات جارية لتسريح حوالي 500 طفل يرتبطون حالياً باجلماعات أو القوات املسلحة، الذين سيحصلون 

على خدمات إعادة اإلدماج، باإلضافة إلى 1500 طفل شاركوا سابقاً في النزاع املسلح. 

من  احلد  على  الضعيفة  اجملتمعات  قدرة  وشركاؤها  اليونيسف  ستعزز  البشرية/اإليدز:  املناعة  نقص  فيروس 

مخاطر التعرض لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية في مناطق الطوارئ. وسيشمل ذلك تطوير االتصاالت 

الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية والرعاية والعالج، التي ستستهدف  املتعلقة بتغيير السلوك بشأن 

أكثر من 200.000 طفل ومراهق وامرأة ومجتمع محلي بواسطة املدارس ومراكز الشباب واملرافق الصحية. 

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

غينيا

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

أازداد عدم االستقرار السياسي والضائقة االجتماعية واالقتصادية في 

غينيا عمقاً في عام 2009، مما أدى إلى زيادة موجات املظاهرات املناهضة 

أدت   ،2009 أيلول/سبتمبر   28 وفي  العامة.  واإلضرابات  للحكومة 

املناهضني  العنف اجلنسي ضد احملتجني  وانتشار حاالت  القتل  عمليات 

هذا  تفاقم  إلى  العاصمة،  كوناكري،  في  حاشد  جتمع  خالل  للحكومة 

الشديدة  الفيضانات  مثل  الكوارث،  من  سلسلة  وأدت  الهش.  الوضع 

التغذية.  سوء  أوضاع  زيادة  إلى  احملاصيل،  وتدني  عادي،  غير  نحو  على 

وارتفعت أسعار األرز والسكر والزيت وغيرها من املواد الغذائية األساسية 

احلضرية  املناطق  في  التوتر  من مشاعر  مزيداً  أحدثت  مما  في كوناكري، 

واستمرت مستويات املعيشة في االنخفاض على نحو مضطرد. ويؤدي 

األطفال  لتهريب  والفتيات  الفتيان  تعرض  إلى  واجلوع  الفقر  استمرار 

جنسية  عالقات  إلى  تؤدي  ما  غالباً  أنشطة  وإلى  األطفال،  وعمالة 

قسرية، وغيرها من أشكال العنف الذي يفضي إلى حرمانهم من فرص 

احلصول على التعليم، ويعرض رفاههم ومنائهم للخطر. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

1,500,000الصحة

700,000التغذية

1,270,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

1,000,000التعليم

850,000حماية الطفل

5,320,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

بالشراكة مع حكومة غينيا ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية والوطنية، ستوفر اليونيسف 

مواد اإلغاثة في حاالت الطوارئ متشياً مع االلتزامات األساسية لألطفال للحد من ضعف أكثر من 2.2 مليون 

طفل يعاني من انعدام األمن الغذائي، والذين هم األكثر عرضة خلطر االستغالل، وخاصة في املناطق احلضرية. 

للشرب  الصاحلة  واملياه  والغذائية  الصحية  اخلدمات  على  على كفالة حصولهم  اليونيسف  تركيز  وسيتمثل 

املنقولة  األمراض  من  وغيرها  الكوليرا،  انتشار  من  احلد  بهدف  املالئمة،  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف 

قدرات  اليونيسف  ستعزز   ،2010 عام  وطوال  عام.  بشكل  لألطفال  الغذائي  الوضع  وحتسني  املياه،  بواسطة 

احلكومة واجملتمع املدني على التأهب حلاالت لطوارئ واالستجابة لها. وفي ما يلي النتائج املتوقعة من التدخالت 

في حاالت الطوارئ لليونيسف: 

الصحة: ستزود اليونيسف الرعاية الصحية األساسية لـ 10،000 طفل وامرأة معرضني خلطر تفشي األمراض 

املنقولة بواسطة املياه وغيرها من حاالت الطوارئ من خالل مبادرات التوعية من أجل التأهب الوطنية واحمللية 

والتخزين املسبق للوازم الطبية واألدوية. كما ستوضع تدابير الطوارئ الصحية املتعلقة بالتأهب واالستجابة 

 .)H1N1( لالستجابة لألمراض املعدية مثل أنفلونزا

سن  دون  احلاد  التغذية  بسوء  مصاب  طفل   50،000 احتياجات  فوري  بشكل  اليونيسف  ستلبي  التغذية: 

اخلامسة بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي، مما يؤدي إلى تخفيض معدل سوء التغذية احلاد إلى أقل من 10 

في املائة، وحتسني احلالة الغذائية لألطفال عموماً. كما ستقدم اليونيسف الدعم إلى حكومة غينيا في مجال 

تنسيق االستجابة الغذائية في حاالت الطوارئ كجزء من دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً في مجموعة التغذية 

مع منظمة إنقاذ الطفولة. 

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: للحد من انتشار الكوليرا وغيرها من األمراض املنقولة بواسطة املياه، 

النظافة.  الكافية وتعزيز  املأمونة ومرافق الصرف الصحي  املياه  شخص على   300،000 سيحصل أكثر من 

مياه  دورة   6000 تشييد  خالل  من  والفتيات  للنساء  واألمان  اخلصوصية  تكفل  صحي  صرف  مرافق  وستتاح 

تستوفي معايير اجملال في املناطق التي حددتها حتليالت اخلرائط باعتبارها ذات خطورة عالية لتفشي األمراض 

املنقولة بواسطة املياه. 

بناء  األولى من خالل  أو سيلتحقون فيها للمرة  املدرسة،  إلى  أو الضعفاء  سيعود األطفال املشردون  التعليم: 

أماكن مؤقتة للتعلم وتوفير املواد املدرسية األساسية. وستتمكن هيئات التعليم من االستجابة بفعالية أكبر 

للتعليم في حاالت الطوارئ نتيجة التدريب على إعداد خطط الطوارئ احمللية، واالستجابة حلاالت الطوارئ، في 

حني سيتلقى املعلمون تدريباً على سبل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز والتثقيف في مجال 

السالم الستخدامها في املدارس.

حماية الطفل: سيتم تزويد الناجني من العنف اجلنسي والعنف القائم على اجلنس باملساعدة القانونية والدعم 

تدابير  اتخاذ  على  املدني  واجملتمع  احلكومة  قدرات  اليونيسف  ستعزز  كما  تأهيلهم.  إلعادة  والرعاية  النفسي 

مناسبة حلماية األطفال في حاالت الطوارئ، مبا في ذلك مدونة قواعد السلوك لألمم املتحدة ملكافحة االستغالل 

واالعتداء اجلنسيني في بيئات تقدمي املساعدات اإلنسانية.

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

موريتانيا

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

أدى هطول أمطار غزيرة على نحو غير معتاد في آب/أغسطس وأيلول/

سبتمبر 2009 باإلضافة إلى ارتفاع في أسعار مواد غذائية عديدة إلى 

تفاقم النقص املزمن في املواد الغذائية في موريتانيا، 

وخاصة خالل فترة ما قبل موسم احلصاد )من حزيران/يونيه إلى أيلول/

سبتمبر(. ويعاني البلد من ارتفاع مستوى الفقر وانعدام األمن الغذائي، 

الغذائي  االستهالك  نصف  من  أقل  يغطي  الزراعي  اإلنتاج  ألن  وذلك 

الوطني. عالوة على ذلك، فقد تباطأ تدفق املساعدات الدولية إلى البلد 

في أعقاب األزمة السياسية األخيرة في موريتانيا التي اندلعت في آب/

األشخاص  عدد  أن  إلى  احلالية  التقديرات  وتشير   .2008 أغسطس 

املعرضني خلطر سوء التغذية في املناطق اخلمس التي تعاني من انعدام 

 165.000 العدد  هذا  ويشمل  األمن الغذائي 220.000 شخص، 

مرضعة1 . ويتمثل  أو  حامل  طفل دون سن اخلامسة، و 9000 امرأة 

احلاد  التغذية  على معدالت سوء  احلفاظ  في  الرئيسية  التحديات  أحد 

إلى أقل من 10 في املائة في جميع املناطق املعرضة للخطر من خالل 

ربط معاجلة سوء التغذية احلاد بالوقاية من التقزم لدى األطفال. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

500,000الصحة

1,000,000التغذية

200,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

350,000التعليم

350,000حماية الطفل

50,000فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

2,450,000 اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

في عام 2010، ستعمل اليونيسف مع حكومة موريتانيا، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات الدولية، واملنظمات 

غير احلكومية الوطنية، على االستجابة الحتياجات 30.000 طفل يعانون من سوء التغذية احلاد في خمس 

من  املتضررة  احمللية  اجملتمعات  في  شخص   10.000 عن  فضالً  الغذائي،  األمن  انعدام  من  تعاني  مناطق 

التي تقع أساساً في مناطق  20.000 عائد من السنغال ومالي،  لـ  الفيضانات. وستكون لتدخالت اإلنعاش 

براكنة وغورغول وغيدمياخا وترارزة، أولوية أيضاً. وبصفتها اجلهة القيادية الفنية في مجموعات املياه والصرف 

الشركاء  مع  اليونيسف  ستعمل  الفرعية،  الطفل  حماية  ومجموعة  والتعليم،  والتغذية  والنظافة  الصحي 

على توفير فرص احلصول على اخلدمات األساسية الصحية والتغذية واملياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي 

والتعليم لألطفال املشردين، وبيئة توفر احلماية جلميع األطفال. وستعمل اليونيسف أيضاً مع الشركاء احملليني 

على بناء التأهب حلاالت الطوارئ لالستجابة حلاالت الطوارئ الوطنية، التي ستشمل القدرات اإلدارية للتعامل 

مع حاالت الطوارئ في املستقبل. وفيما يلي النتائج املتوقعة لتدخالت منظمة اليونيسف في حاالت الطوارئ: 

الغذائية، وستدعم تطوير نظام للمراقبة  الفعال للتدخالت  التنسيق  اليونيسف  الصحة والتغذية: ستكفل 

ليشمل  ومنائه  الطفل  لبقاء  وطني  برنامج  بتنفيذ  اليونيسف  ستقوم  لألطفال. كما  التغذوية  احلالة  لرصد 

معاجلة سوء التغذية احلاد، وتعزيز إرضاع الرضع واألطفال الصغار، والوقاية من نقص املغذيات الدقيقة وإجراء 

التلقيح بشكل روتيني. 

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: سيكون توفير إمدادات املياه املأمونة ومرافق الصرف الصحي إلى ما ال 

يقل عن 20.000 مشرد، ومعظمهم من األطفال والنساء، من خالل إعادة تأهيل اآلبار وبناء املرافق الصحية في 

املدارس واألسر املعيشية. وسيتم تشجيع املمارسات الصحية في 25 مدرسة و 25 مجتمعاً محلياً.

شردوا  الذين  التالميذ  فيهم  مبن  االبتدائية،  املدارس  في  تلميذ   3000 عن  يقل  ال  ما  سيستأنف  التعليم: 

متولها  التي  واخليام  املؤقتة  الدراسية  الفصول  في  دراستهم  التوطني،  إعادة  مناطق  إلى  مؤخراً  عادوا  الذين  أو 

اليونيسف. األطفال وسيحصل األطفال أيضاً على املواد التعليمية الضرورية والترفيهية. 

األساسية  االجتماعية  اخلدمات  على  وحصولهم  واالجتماعي  النفسي  الدعم  تقدمي  سيتم  الطفل:  حماية 

إلى األطفال املعرضني للعنف املنزلي، واالستغالل، أو األطفال الذين انفصلوا عن والديهم بسبب الفيضانات أو 

انعدام األمن الغذائي. وبالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ستوفر اليونيسف أيضاً التوعية من مخاطر 

األلغام في هاتني املنطقتني بالذخائر غير املنفجرة، وكذلك تقدمي املساعدة لضحايا األلغام. 

والنساء الضعفاء  الشبان  10.000 من  عن  يقل  ال  ما  على  فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز: سيحصل 

املناعة  نقص  فيروس  من  الوقاية  عن  على معلومات  العائدين  ومخيمات  الفيضانات  من  املتضررة  املناطق  في 

البشرية/اإليدز، من خالل االتصاالت بشأن تغيير السلوك. 

1. يخصص الصندوق املركزي مبلغاً قدره 2.2 مليون دوالر للمساعدة في حاالت الطوارئ الغذائية في موريتانيا ›، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، النشرة اإلعالمية، 8 تشرين األول/ أكتوبر 2009.
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النيجر

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

في  مبا  احلادة،  الطوارئ  حاالت  من  كبير  عدد  من  تعاني  النيجر  تزال  لا 

والتهاب  املوسمية  الكوليرا  وباء  وتفشي  الغزيرة،  الفيضانات  ذلك 

أيار/ في  أجريت  التي  السالم  محادثات  أن  من  الرغم  السحايا. وعلى 

الذي استمر مدة سنتني في  التمرد  2009 قد خففت من حدة  مايو 

اجلزء الشمالي من البلد والذي أدى إلى استمرار مشاكل إعادة التوطني 

وبعض التوترات. وثمة حتد آخر يتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية 

 2009 أيلول/سبتمبر  في  غزيرة  فيضانات  غمرتها  التي  املنطقة  في 

وتسببت في تشرد أكثر من 100.000 شخص. وتزيد معدالت سوء 

التغذية احلاد في معظم مناطق النيجر على 10 في املائة - أعلى من 

واحد  طفل  على  التقزم  ويؤثر   - دولياً  بها  املعترف  احلرجة  املستويات 

تقريباً بني كل طفلني دون اخلامسة من العمر. 

 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

2,475,000الصحة

14,723,200التغذية

800,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

700,000التعليم

550,000حماية الطفل

19,248,200اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

وتعزيز  احلاد،  التغذية  سوء  معدالت  من  للحد  الشركاء  من  وغيرها  الصحة  وزارة  مع  اليونيسيف  بستعمل 

املمارسات الصحية والغذائية املالئمة لـ 300.000 طفل. وكإجراء فوري، ستعمل اليونيسف على زيادة درجة 

اللوازم  التأهب حلاالت الطوارئ مبا في ذلك التخزين املسبق للقاحات األطفال دون سن اخلامسة، باإلضافة إلى 

األمراض  واالستجابة حلاالت تفشي  واإلقليمي،  الوطني  الصعيدين  التأهب على  والتدريب على  األخرى  الطبية 

املعدية، والفيضانات، والتشرد.

10.000 من النساء واألطفال املشردين من جراء  الطوارئ االحتياجات الطبية لـ  مخزون  سيغطي  الصحة: 

التخزين  الطوارئ الصحية من خالل  الوطنية للتأهب حلاالت  القدرة  النزعات. كما سيتم تعزيز  أو  الفيضانات 

السحايا  التهاب  مبرض  املصابني  لعالج  واألدوية  الطبية  واإلمدادات  طفل،  مليون   1.3 لنحو  للقاحات  املسبق 

أدوات االتصال وتوزيعها، وفقا خلطة  إنتاج  فسيتم   ،)H1N1( األنفلونزا  وباء  تفشي  حالة  في  والكوليرا. أما 

االستجابة الوطنية. 

والشركاء  احلكومة،  والعمل مع  التغذية  املعني مبوضوع  العامل  الفريق  قيادة  اليونيسف  ستواصل  التغذية: 

من املنظمات غير احلكومية، واجملتمعات احمللية، ووكاالت األمم املتحدة األخرى لتخفيض معدل سوء التغذية احلاد 

التغذية  سوء  حاالت  إدارة  حتسني  بواسطة  ذلك  التقزم. وسيتم  انتشار  من  واحلد  املائة،  10 في  من  أقل  إلى 

لـ  التغذية  توفير  مثل  الوقاية  - وأنشطة  احلاالت  املائة من جميع  - 60 في  50.000 طفل  لـ  الوخيم  احلاد 

الرضع. والتشجيع على ممارسات تغذية  250.000 طفل 

للشرب  الصاحلة  املياه  إمدادات  من  كافية  كميات  توفير  سيتم  العامة:  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه 

أو  الفيضانات  املتضررين من جراء  50.000 شخص من  إلى  النظافة  الصحي ومستلزمات  الصرف  ومرافق 

اليونيسف  تقودها  التي  العامة  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  مجموعة  وستقوم  الكوليرا.  وباء  تفشي 

أيضاً ببناء مرافق الصرف الصحي لتوفير اخلصوصية واألمان للنساء والفتيات، ورش املبيدات للحد من أمراض 

مثل املالريا والتهاب السحايا. 

آمنة  تعليمية  بيئة  على  احلصول  من  النيجر  شمال  في  املتضررة  املناطق  في  األطفال  سيستفيد  التعليم: 

من خالل إعادة بناء ست مدارس دمرتها الفيضانات في أيلول/سبتمبر 2009. كما قامت اليونيسف بتخزين 

عن  الناجم  التشرد  من  مزيد  حدوث  حال  في  للتعلم  مؤقتة  أماكن  لبناء  الالزمة  واملواد  املدرسية  اجملموعات 

الفيضانات أو غيرها من الكوارث.

 

معرضني للخطر من خالل التشريد بواسطة  وشاب  8000 طفل  قرابة  حماية  توفير  حماية الطفل: سيتم 

إقامة أماكن آمنة، وتوفير الدعم النفسي، والتوعية من مخاطر األلغام، ومساعدة الضحايا، وتوفير املواد غير 

الغذائية لـ 10.000 امرأة وطفل.

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ
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آسيا ومنطقة 
احمليط الهادئ
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آسيا ومنطقة احمليط 
الهادئ

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

تتسم  عديدة  طوارئ  حاالت  إلى  الهادئ  احمليط  ومنطقة  آسيا  تتعرض 

وبوجود  وسياسية،  مدنية  وقالقل  واضطرابات  طبيعية  كوارث  بحدوث 

جيوب من النزاعات املسلحة، وبصعوبة في وصول املساعدات اإلنسانية 

والنساء.  لألطفال  األساسية  اخلدمات  وبتوفير  املناسب،  الوقت  في 

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

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

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

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

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

آسيا  منطقة  تأثرت  كما  الغذائي.  األمن  وانعدام  جفاف  حدوث  إلى 

واحمليط الهادئ باألحداث العاملية، كالصدمات الناجمة عن أسعار الغذاء 

والوقود، وخطر تفشي جائحة اإلنفلونزا، باإلضافة إلى تفشي األمراض 

املتوطنة، مثل الكوليرا وحمى الضنك.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

الطوارئ  حلاالت  للتأهب  التقني  الدعم 

ومواجهتها
400,000

في  الدعم  لقدرات  اإلقليمية  البرمجة 

مجاالت اجملموعات 
1,500,000

500,000حماية الطفل

400,000التعليم

300,000التغذية

300,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

1,900,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حتظى باعتراف متزايد.

 

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

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

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

 

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

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

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

في حاالت الطوارئ .

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

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

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

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

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

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

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

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

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

أال يتوفر لدى ثلث سكان أفغانستان األمن الغذائي بسبب سنوات عديدة 

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

واجلماعات املتمردة، وحدوث فيضانات في املقاطعات الغربية والشمالية، 

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

الناجمة عن نقص الغذاء والوقود واألزمات املالية إلى تعرض قرابة 1.2 

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

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

املعيشية، وسوء التغذية، والتعرض لإلصابة باألمراض املعدية، ومخاطر 

كسب الرزق. وتزداد أوضاع هؤالء تفاقماً بسبب حصولهم على خدمات 

قليلة من الرعاية الصحية األساسية واملياه الصاحلة للشرب أو التعليم 

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

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

5,419,050الصحة 

3,980,950التغذية 

9,951,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

7,500,000التعليم

1,070,000حماية الطفل

27,921,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

التدخالت في حاالت الطوارئ لليونيسف: 

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

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

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

مببيدات احلشرات للوقاية من املالريا من بني الفوائد الرئيسية.

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

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

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

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

الكشف عن األمراض والوقاية منها.

 

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

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

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

توفير املرافق الصحية والتثقيف الصحي. 

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

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

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

والتعلم، وتوعية املعلمني باحلاجة إلى التدخالت النفسية واالجتماعية. 

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

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

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

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

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

ومقاطعات منروز. 
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

باكستان

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

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

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

والقوات  املسلحني  بني  نشبت  التي  الضارية  املعارك  بسبب  شخص 

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

بعض املتضررين متكنوا من العودة إلى ديارهم بعد أن بسطت احلكومة 

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

أو  األساسية،  االجتماعية  اخلدمات  على  احلصول  إمكانية  لديهم 

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

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

إطالق  لتبادل  شخص   500.000 تعرض حوالي  إلى  الدائر  النزاع  أدى 

والتغذية  الصحية  الرعاية  من  كاف  قدر  على  حصولهم  دون  النيران، 

والتعليم. وتساهم كل هذه العوامل في ارتفاع معدالت سوء التغذية 

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

الذين  األطفال  بني  وخاصة  احلادة،  التنفسي  اجلهاز  والتهابات  اإلسهال 

يعيشون في مخيمات النازحني واجملتمعات املضيفة. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

22,000,000الصحة

15,300,000التغذية

28,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

25,000,000التعليم

10,000,000حماية الطفل

100,000فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز

500,000التنسيق

100,900,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وأنظمة املراقبة في املناطق املتأثرة بالنزاع.

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

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

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

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

الهياكل األساسية والتعليم وتعزيز املمارسات املأمونة في مجال النظافة الصحية.

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

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

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

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

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

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

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

الدعم النفسي واالجتماعي.

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

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

مواقع منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل، ووحدتني متخصصتني باألطفال.

Unicef2010_Summary_ARABE.indb   36 04/02/10   13:00



37

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

جمهورية كوريا 
الدميقراطية الشعبية 

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

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

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

تقدمي املساعدة بسبب الكوارث الطبيعية، واألزمة االقتصادية العاملية، 

الغذائية. ويصاب حوالي  املعونات  املتعلقة بتقدمي  امليزانيات  وانخفاض 

دون سن اخلامسة بسوء التغذية احلاد سنوياً، وتعاني  40.000 طفل 

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

التدريجي  التدهور  البلد. ويساهم  هذا  في  األمهات  لوفيات  الرئيسية 

لشبكات املياه والصرف الصحي وعدم صيانتها بتفشي أمراض اإلسهال 

والتهابات اجلهاز التنفسي احلادة اللذين يعتبران من أهم األسباب املؤدية 

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

املدرسية  واملواد  املدرسية  الكتب  في  النقص  يزال  ال  وإلزامي،  مجاني 

ووقود التدفئة، وسوء الهياكل املدرسية األساسية، تشكل حتدياً. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

4,000,000الصحة

2,000,000التغذية

3,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

1,000,000التعليم

10,000,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

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

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

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

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

لليونيسف: الطوارئ 

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

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

األدوية األساسية، وأقراص مكافحة الديدان ومكمالت املغذيات الدقيقة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العاملة في قطاع التعليم. 
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

سري النكا

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

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

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

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

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

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

هؤالء  ثلثا  متكن  حني  في  مخيمات،  في  يعيشون  حديثاً  املتضررين 

مجهوالً،  العائدون مستقبالً  األصلية. ويواجه  مناطقهم  السكان من 

األلغام  بسبب  كبيرة  درجة  إلى  ملوثة  العودة  مناطق  من  العديد  ألن 

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

األساسية. وستعتمد كلتا اجملموعتني كلياً على املساعدات اإلنسانية 

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

األساسية  اخلدمات  وتوفير  وأسرهم،  داخلياً  املشردين  األطفال  توطني 

للذين ميكثون في اخمليمات.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

2,000,000الصحة

2,942,500التغذية

10,432,500املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

3,200,000التعليم

5,000,000حماية الطفل

23,575,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

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

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

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

لتدخالت اليونيسف في حاالت الطوارئ: 

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

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

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

لتقدمي الرعاية الصحية األساسية لألمهات واألطفال. 

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

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

لعالج سوء التغذية احلاد اجملتمعي.

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

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

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

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

مستلزمات النظافة في مجتمعات ومدارس ومخيمات العائدين.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وغيرها من األجهزة غير املنفجرة. 
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

الفلبني

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

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

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

 850.000 بتسجيل حوالي  تقوم  والتنمية  االجتماعية  الرعاية  وزارة 

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

نصفهم   - والنزاعات  الطبيعية  الكوارث  بسبب  شخص  مليون  من 

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

الصحي  والصرف  للشرب  الصاحلة  واملياه  والتغذية  املناسبة  الصحية 

والتعليم، ونظم حماية الطفل اجملتمعية الشاملة. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

4,000,000الصحة

1,000,000التغذية

6,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

3,200,000التعليم

3,500,000حماية الطفل

190,000فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز

17,890,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لتدخالت اليونيسف في حاالت الطوارئ:

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

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

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

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

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

للمغذيات الدقيقة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

التالميذ على االندماج مجدداً في النظام املدرسي.

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

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

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

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

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

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

هناك حوالي 1.2 مليون شخص في تسع بلدات بحاجة إلى مساعدات 

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

االقتصادية  الصعوبات  أدت  الكارثة،  املشردين من جراء  احتياجات  دعم 

على  احلصول  فرص  تخفيض  إلى  اإلعصار  ضربها  التي  املناطق  في 

تأمني سبل  يزال  والتغذوية. وال  الصحية  واخلدمات  األساسي  التعليم 

العيش املستدامة وحتسني املأوى من التحديات الرئيسية. باإلضافة إلى 

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

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

األسوأ من ذلك، فإنهم يتسربون من املدرسة نهائياً.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

6,000,000الصحة والتغذية

5,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

5,500,000التعليم

1,500,000حماية األطفال

18,000,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

لليونيسف:

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

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

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

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

التكميلية، والصحة والتعليم والتغذية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

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

نحو متزايد بالبيئة األمنية املضطربة، والفيضانات الشديدة على نحو 

غير اعتيادي وموجة وباء اإلسهال األخيرة. ويتعرض آالف األطفال خلطر 

حديثاً.  الناشئة  املسلحة  اجلماعات  في  جتنيدهم  إعادة  أو  جتنيدهم 

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

على  تؤثر  التي  املالية  واألزمات  والوقود  الغذاء  أزمات  على  احملاصيل  في 

البلد. والوضع الصحي  احلالة الغذائية والتعليمية لألطفال في أنحاء 

لألطفال محفوف بأخطار شديدة حرجة للغاية وذلك ألن حوالي نصف 

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

النظافة  وسوء  امللوثة  املياه  أسفرت  املوسمية،  الرياح  موسم  وخالل 

تفشي  بسبب  مميتة  ظروف  حدوث  عن  الصحي  والصرف  الصحية 

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

تيراي املعرضة حلاالت الطوارئ فتنتشر فيها أعلى معدالت فيروس نقص 

املناعة البشرية. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

350,000الصحة

2,040,000التغذية

3,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

500,000التعليم

1,000,000حماية الطفل

300,000فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز

7,190,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الصحة لتوفير التغذية للرضع واألطفال الصغار.

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

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

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

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

والصرف الصحي وتنقية املياه مسبقاً.

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

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

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

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

في نيبال واستخدامها في املناقشات املتعلقة بالسياسات العامة.

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

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

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

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

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

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

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

البشرية. 
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الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

الشواغل  من  طائفة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  تواجه 

التباينات  من  مجموعة  نتيجة  األطفال  على  تؤثر  التي  اإلنسانية 

االقتصادية احلادة، وازدياد الصعوبات، وعدد من حاالت النزاع الطويلة األمد 

القائمة في العراق واألراضي الفلسطينية احملتلة  النزاعات  - مبا في ذلك 

والسودان – باإلضافة إلى العديد من النزاعات الناشئة، كالنزاعات التي 

برزت مؤخراً في بقاع في شمال اليمن. وتشكل املستويات املرتفعة من 

التشرد الداخلي املرتبطة بحاالت الطوارئ املعقدة تلك، مثالً، 2.7 مليون 

شخص في دارفور، و2.2 مليون شخص في العراق، مجموعة واسعة من 

الكوارث  املنطقة من عدد محدود فقط من  التحديات. وفي حني عانت 

إلى حدوث  في جيبوتي  الشديد  اجلفاف  أدى  الطبيعية في عام 2009، 

بني  احلاد  التغذية  سوء  معدالت  فيها  وصلت  التغذية  سوء  في  أزمة 

األطفال دون سن اخلامسة في جيبوتي إلى مستويات حرجة بلغت 28.8 

في املائة في معظم املناطق املتضررة. ونتيجة لذلك، ال يزال التأهب حلاالت 

الطوارئ من أجل االستجابة السريعة في جميع أنحاء املنطقة ضرورياً.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ 

للمكاتب القطرية لليونيسف
500,000

التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة 

للشركاء الوطنيني 
400,000

100,000أدوات التحليل من أجل الدعوة 

3,000,000االستجابة للطوارئ في جيبوتي 

4,000,000 اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

في عام 2010، سيواصل مكتب اليونيسف اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعزيز القدرات اإلقليمية 

والقطرية ملنع حدوث األزمات التي تؤثر على األطفال في املنطقة والتأهب واالستجابة لها. وبالعمل مع الشركاء، 

سيركز املكتب اإلقليمي على توفير وتعبئة املوارد على الفور )التوريد على الصعيد البشري واملالي( لالستجابة 

حلاالت الطوارئ، فضالً عن التدريب وتنمية القدرات القطرية. ويشمل ذلك دعم املكاتب القطرية في مسؤولياتها 

والتغذية  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  مجال  في  كرائدة  الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة  اللجنة  إطار  في 

والتعليم، واجملموعة الفرعية حلماية الطفل. وفيما يلي النتائج املتوقعة لتدخالت اليونيسف في حاالت الطوارئ: 

تأهب واستجابة مكاتب اليونيسف القطرية حلاالت الطوارئ 

توفير  على  املنطقة  في  القطرية  املكاتب  قدرة  حتسني  سيتم  التأهب:  أجل  من  احلرجة  القدرات    تطوير 

استجابة فورية وإنسانية فعالة من خالل تقدمي الدعم لالستجابة حلاالت الطوارئ والتأهب وعملية التخطيط 

للطوارئ العملية، والتدريب، بالتنسيق العنقودي، ومتارين احملاكاة حلاالت الطوارئ، واالنتشار السريع للموظفني 

ذوي من اخلبرة، ال سيما في القطاعات التي تكون فيها اليونيسف قائدة للقطاعات/اجملموعات، فضالً عن البدء 

في تنفيذ ورصد أداء األدوات في بلدين على األقل من بلدان املنطقة. 

  حتسني التحليل من أجل اإلنذار املبكر: سيتم توسيع قدرة اليونيسف على حتديد التهديدات احملتملة التي تواجه 

النساء واألطفال وحتديد االجتاهات والفرص املتاحة بدقة للقيام بأنشطة دعوة أكثر فعالية، من خالل التعاون مع 

مجموعة من اخلبراء اخلارجيني إلصدار التقارير التحليلية التي ستدمج في عمليات اإلنذار املبكر واإلجراءات املبكرة.

إقامة  خالل  من  واالستجابة  الطوارئ  حلاالت  التأهب  على  القدرة  ستزداد  اإلقليمية:  دون    املستودعات 

مستودعات ميكن الوصول إليها في بلد مضيف في املنطقة يكون قادراً على تخزين إمدادات إنسانية كافية 

لتوفير استجابة أولية إلى قرابة 50،000 شخص.

التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة للشركاء الوطنيني 

املنظمات  وموظفو  املدنيون  )املوظفون  الوطنيني  للشركاء  الفرص  حتسني    مركز التدريب اإلقليمي: سيتم 

الوطنية( لبناء قدراتها ملواجهة حاالت الطوارئ من خالل إنشاء مركز للتدريب على املساعدات اإلنسانية في 

البلد املضيف في املنطقة. كما سيقوم املكتب اإلقليمي بتعبئة الشراكات وأصحاب املصلحة في اإلعداد 

الفتتاح املركز في عام 2011. 

  احلد من مخاطر الكوارث: سيتم توسيع القدرات املقابلة لتحديد وتقييم اخملاطر واالستجابة للكوارث من خالل 

إقامة شراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية، وتقدمي الدعم للبرامج املبتكرة التي تركز على احلد من اخملاطر 

في املدارس وتقدمي املساعدة التقنية لضمان إدماج هذا النهج الهام في اخلطط واألولويات الوطنية في املنطقة.

أدوات التحليل من أجل الدعوة 

األطفال وحقوق املرأة  على  النزاعات  بتأثير  املتعلقة  املوثوقة  البيانات    رصد األطفال في النزاعات: ستصبح 

متاحة لالستخدام على نحو متزايد في الدعوة نتيجة لتوضيح املؤشرات وحتسني أدوات جمع البيانات وطرائق 

تتبع التغير مع مرور الزمن. 

االستجابة للطوارئ في جيبوتي 

واملوت،  واألمراض  األوبئة  انتشار  احتواء  إلى  والغذائية  الصحية  التدخالت  تهدف  الطوارئ:    احتياجات 

التدخالت  اخلامسة. وستتوسع  سن  دون  األطفال  لدى  احلاد  التغذية  سوء  ومعاجلة  حدتها،  من  والتخفيف 

املتعلقة باملياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية للحد من األمراض املنقولة بواسطة املياه، وال سيما 

الكوليرا. وسيستفيد األطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، وسيستفيد األطفال الضعفاء اآلخرون 

بني  املشتركة  البرامج  في  الطفل  تدابير حماية  إدماج  من خالل  الطفل  في مجال حماية  الدعم  زيادة  من 

القطاعات، مبا في ذلك التعليم. 
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األرض الفلسطينية 
احملتلة

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

النزاع  من  سنوات  آثار  من  تعاني  احملتلة  الفلسطينية  األرض  تزال  ال 

وال   ،2009 عام  في  حدثت  عديدة  واقتصادية  سياسية  أزمات  ومن 

سيما في قطاع غزة حيث توغل اجليش في كانون الثاني/يناير املاضي 

احلصار  وبسبب  واملنازل.  االجتماعية  للخدمات  التحتية  البنية  ودّمر 

واألشخاص  السلع  حركة  على  املفروضة  القيود  وزيادة  اإلسرائيلي، 

قادرة  غير  متزايد،  نحو  وعلى  نفسها،  األسر  وإليه، جتد  غزة  من قطاع 

الصحية  الرعاية  وخدمات  األساسية  الصحية  اخلدمات  احلصول  على 

ميكن  كافية  صحية  مرافق  أو  للشرب  الصاحلة  واملياه  والتغذية، 

تزداد  كما  االنهيار.  التي أضحت جميعها على حافة  االعتماد عليها، 

والضفة  الشرقية  القدس  في  يعيشون  للذين  اإلنسانية  االحتياجات 

إقامة  املياه بسبب  املياه نتيجة إغالق موارد  الغربية حدة بسبب شح 

مستوطنات ومناطق عسكرية.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

1,300,000الصحة

1,450,000التغذية

3,690,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

8,300,000التعليم

8,000,000حماية الطفل

5,500,000املراهقون

28,240,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

في عام 2010، ستعمل اليونيسف مع السلطة الفلسطينية، ومع املنظمات غير احلكومية الشريكة وغيرها 

من وكاالت األمم املتحدة على تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة ألكثر من 4 ماليني شخص، مبن فيهم أكثر 

من مليوني طفل. وستركز اليونيسف على تيسير احلصول على اخلدمات الصحية األساسية والتغذية واملياه 

الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية املناسبة والتعليم، فضالً عن التقليل من الضائقة 

وتعزيز  الطوارئ،  حلاالت  للتأهب  منسق  نهج  اتباع  على  أيضاً  اليونيسف  وستشجع  واالجتماعية.  النفسية 

قدرات القطاعات والدعوة على مستوى عال من خالل قيادتها في مجموعات املياه والصرف الصحي والنظافة 

والتعليم، واجملموعات الفرعية في مجال التغذية وحماية الطفل، ودعم الفريق العامل املعني بالصحة النفسية 

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

الصحة والتغذية: ستوفر اليونيسف استجابة فورية ملستويات نقص املغذيات الدقيقة لدى األطفال املرتفعة، 

اخلامسة  سن  دون  واألطفال  واملرضعات  احلوامل  والنساء  الوالدة،  حلديثي  الصحية  الرعاية  احتياجات  وستلبي 

الرعاية  لتوفير  أقوى  بناء نظم صحية وطنية أساسية  إلى  اليونيسف  وتهدف  يتعرضون خملاطر عالية.  الذين 

الصحية لألم والوليد والطفل.

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: تتمثل أولوية اليونيسف في زيادة فرص احلصول على املياه الصاحلة 

للشرب وحتسني مرافق الصرف الصحي واملمارسات الصحية للحد من تأثيرات مياه الشرب والصرف الصحي 

على صحة اجملتمعات احمللية والبيئة من خالل إعادة تأهيل شبكات إمدادات املياه في املدارس واجملتمعات احمللية 

واملراكز الصحية ليستفيد منها نحو 200،000 شخص في أكثر املناطق تضرراً بالنزاع.

التعليم: ستعمل اليونيسف على معاجلة الصعوبات التي يواجهها الطالب في أكثر املناطق ضعفاً وتهميشاً 

لكفالة حصول الطالب واملعلمني على خدمات تعليمية أساسية ذات نوعية عالية في مجتمعاتهم احمللية. وفي 

شراكة مع وزارة التعليم العالي، ستعمل اليونيسف على تعزيز النظم الوطنية خلدمات التعليم األساسي. 

ستستجيب  الشريكة  احلكومية  غير  واملنظمات  االجتماعية  الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  األطفال:  حماية 

العنف وسوء  إلى  الرعاية  ومقدمي  األطفال  من   626،000 أكثر من  فيها  يتعرض  التي  لألوضاع  اليونيسف 

يتعلق بقراري مجلس  الوكاالت فيما  القيادة املشتركة بني  توفير  اليونيسف  وستواصل  املعاملة واالستغالل. 

األمن التابع لألمم املتحدة 1612 و 1882 عن طريق تعزيز الرصد واإلحالة واإلبالغ عن االنتهاكات اخلطيرة حلقوق 

األطفال املتأثرين بالنزاع املسلح. 

املراهقون: بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الشؤون االجتماعية واملنظمات غير احلكومية الشريكة، 

ستوفر اليونيسف أنشطة ترفيهية وعالجية لنحو 200،000 مراهق )فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بني 13 و 

18 سنة(. والهدف العام من ذلك حتسني األداء في املدارس الثانوية، واحلد من العنف، وتعزيز مشاركة املراهقني، 

ورفع مستوى الوعي بشأن أمناط احلياة الصحية وحتسني السياسات الوطنية املتعلقة بالشباب.
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الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

السودان

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

حالياً  بالسودان  دارفور  في  الدائر  النزاع  من  املتضررين  عدد  يبلغ 

آخر  شخص  مليون   2.7 قرابة  ويعيش  شخص،  ماليني   4.7 حوالي 

أو ُشرِّدوا  في حالة تشرد، مبن فيهم137.000 شخص ُشرِّدوا مؤخراً 

على  عالوة  فقط.   2009 عام  من  األول  النصف  في  الثانية  للمرة 

 16 تراخيص   2009 آذار/مارس  في  السودان  حكومة  سحبت  ذلك، 

في  اإلنسانية  العمليات  على  أثر  مما  شريكة،  حكومية  غير  منظمة 

التي  إلى عودة املنظمات غير احلكومية  دارفور كثيراً. وفي حني تدعو 

االحتياجات  تلبية  إلى  بقيت  التي  اإلنسانية  املنظمات  طردت، سعت 

املتحدة/ األمم  أجرته  مشترك  تقييم  في  حددت  التي  إحلاحاً  األكثر 

تؤدي  دارفور،  في  الوضع  على  التركيز  زيادة  إلى  وباإلضافة  احلكومة. 

أماكن  في  والنساء  األطفال  تعرض  زيادة  إلى  واجلفاف  الفيضانات 

وينتشر  الغذائي،  األمن  يتوفر  ال  البلد حيث  في شرق  ال سيما  أخرى، 

سوء التغذية احلادة، وتتفشى األمراض، وتنعدم اخلدمات االجتماعية. 

األمنية  األوضاع  تفاقم  إلى  أدى  مما  محلية،  صراعات  اندلعت  كما 

في  ستجري  التي  االنتخابات  تؤدي  أن  ويحتمل  السودان.  جنوب  في 

إلى  االنتقالية  املناطق  في  احلدود  وترسيم   2010 شباط/فبراير 

إمكانية زيادة عدم توفر األمن. 

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

فيما تواصل اليونيسف تلبية االحتياجات الفورية لتقدمي املساعدات اإلنسانية في حاالت الطوارئ في معظم 

والالجئني  داخليا  املشردين  األشخاص  عودة  لتسهيل  املبكر  اإلنعاش  تدخالت  فإنها ستدعم  املتضررة،  املناطق 

إلى ديارهم وإعادة إدماجهم، وخاصة األطفال املعرضني للخطر، واملصاحلة بني الطوائف. وملا كانت اليونيسف 

تقود مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وتشارك في قيادة مجموعة التعليم )مع منظمة إنقاذ 

الطفولة( ومنظمة حماية الطفل، وبوصفها رئيساً مشاركاً جملموعة التغذية )مع منظمة الصحة العاملية(، 

فإنها ستؤدي دوراً حاسماً في نقل نهج اجملموعات في األمم املتحدة لتعزيز التنسيق والتنفيذ لالستجابة حلاالت 

الطوارئ. وسيكون بناء قدرات الشركاء الوطنيني عنصراً بارزاً في جميع القطاعات. وفيما يلي النتائج املتوقعة 

لتدخالت اليونيسف في حاالت الطوارئ:

طريق  عن  املرتفعة  احلاد  التغذية  سوء  ملستويات  الفورية  االستجابة  اليونيسف  ستوفر  والتغذية:  الصحة 

دعم خدمات التغذية العالجية وغيرها من اخلدمات. كما ستشارك اليونيسف وشركاؤها في تنظيم حمالت 

الرعاية  وخدمات  االبتدائي،  التعليم  وتعزيز  السحايا،  والتهاب  والكزاز  واحلصبة  األطفال  شلل  ضد  التحصني 

الصحية في حاالت الطوارئ حلوالي 9.4 مليون طفل وامرأة. كما سيستمر توزيع الناموسيات املعاجلة باملبيدات 

احلشرية الطويلة األمد، ومكمالت فيتامني ألف واملغذيات الدقيقة األخرى.

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: سيتم توفير كميات كافية من إمدادات املياه النقية والصرف الصحي 

إلى مليون مشرد في اخمليمات ومناطق إعادة التوطني في أنحاء السودان. وسيتم تشجيع السلوكيات الصحية 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات األساسية لألطفال 2010

�اجملموع

)بدوالرات الواليات املتحدة(
جنوب السودان )دوالر( شمال السودان )دوالر( القطاع

37,973,300 12,267,000 25,706,300 الصحة والتغذية

44,369,100 12,621,000 31,748,100 املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

43,343,100 17,469,000 25,874,100 التعليم

18,616,000 4,500,000 حماية الطفل 14,116,000

1,200,000 500,000 التثقيف مبخاطر األلغام 700,000

5,189,500 1,950.000 3,239,500 فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

13,817,200 4,000,000 9,817,200 املواد غير الغذائية

1,865,000 500,000 1,365,000 االتصال والدعوة

166,373,200 53,807,000 112,566,200 اجملموع
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األكثر أمناً في اخمليمات واملدارس واجملتمعات احمللية املضيفة من خالل 

مستلزمات  وتوزيع  الصحية  النظافة  لتعزيز  املنتظمة  األنشطة 

مليون شخص، مبن فيهم األطفال.   2.5 النظافة على 

من  املتضررين  األطفال  .من   425.000 نحو  سيداوم  التعليم: 

متولها  مدارس  في  واملعلمني  اآلخرين  الضعفاء  واألطفال  النزاعات 

سيكون  بينما  السودان  جنوب  وفي  السودان  شمال  في  اليونيسف 

املائة  في   40( طفل  مليوني  قرابة  تسجيل  حتسني  على  التركيز 

السريعة  التعلم  وبرامج  االبتدائية  املدارس  في  الفتيات(  من  منهم 

وترفيهية.  تعليمية  مواد  وتوفير  مؤقتة،  تعلم  أماكن  خالل  من 

وشركاء  التعليم  مجال  في  واملسؤولني  املعلمني  تدريب  وسيتم 

الحتياجات  االستجابة  على  التعليم  في  يعملون  الذين  التنمية 

وإعادة  النفسي  الدعم  توفير  بغية  الطوارئ  حاالت  في  األطفال 

السريع.  والتعلم  االندماج 

من   250.000 سيتلقى  السودان،  شمال  في  الطفل:  حماية 

شبكات  خالل  من  واالجتماعي  النفسي  الدعم  واملراهقني  األطفال 

من  عنهم  اإلفراج  مت  طفل   700 وسيحصل  اجملتمعية،  احلماية 

من  املائة  في   60 عن  يقل  ال  ما  وسيتمكن  اإلدماج.  إعادة  خدمات  على  املسلحة  اجلماعات  أو  القوات 

جنوب  في  بالنزاع  املتأثرين  من  طفل  و5000  واليتامى  املصحوبني،  وغير  ذويهم،  عن  املنفصلني  األطفال 

الدعم  على  احلصول  من  السودان  لتحرير  الشعبي  اجليش  من  عنهم  املفرج  األطفال  وجميع  السودان 

السودان،  أنحاء  وفي  اجلنسي.  االعتداء  من  للناجني  املقدمة  اخلدمات  ذلك  في  مبا  واالجتماعي،  النفسي 

خالل  من  املنفجرة  غير  الذخائر  عن  الناجمة  اإلصابات  من  الوقاية  بشأن  فرد  تثقيف550.000  سيتم 

األلغام في اجملتمعات احمللية واملدارس.  التوعية من مخاطر 

تشجيع  على  السلوك  بتغيير  املتعلقة  اإلعالمية  الوسائل  ستعمل  البشرية/اإليدز:  املناعة  نقص  فيروس 

1.3 مليون شاب في جميع أنحاء السودان على اعتماد املمارسات اجلنسية املأمونة، وستوفر برامج الوقاية 

من انتقال العدوى من األم إلى الطفل قيام 110.000 امرأة حامل بإجراء اختبارات لفيروس اإليدز، وخدمات 

والعالج.  املشورة 

املواد غير  توزيع  مليون مشرد من   1.6 قرابة  سيستفيد  الطوارئ:  والتنسيق في حاالت  الغذائية  املواد غير 

هناك  ستكون  كما  واملأوى.  املاء  وصفائح  الطهي  وأواني  البالستيكية،  واألغطية  البطانيات  مثل  الغذائية 

الطوارئ.  التأهب حلاالت  اآلخرين في  والشركاء  اجملتمعية  للمنظمات  القدرات  بناء  أنشطة 

الوقت  والعائدين على معلومات دقيقة وفي  من املشردين   750.000 سيحصل حوالي  والدعوة:  االتصال 

بالعودة. املتاحة لهم  اخليارات  قرارات مستنيرة بشأن  اتخاذ  لتمكينهم من  املناسب 
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العراق والعراقيون الضعفاء 
في اجلمهورية العربية السورية 

واألردن ومصر ولبنان

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

لألزمة  احلادة  الطوارئ  مرحلة  أن  اعتبار  ميكن  االستثناءات،  بعض  مع 

اإلنسانية العراقية قد انتهت - لكن ال تزال هناك جيوب من الضعف 

توزيع  مجرد  من  العراق  داخل  االستثمارات  تتحول  أن  الشديد. ويجب 

مواد اإلغاثة وإعادة التأهيل على نطاق صغير، إلى إيجاد حلول مستدمية 

أكثر للمجتمعات املعرضة للخطر. كما يظل الوضع بالنسبة لألسر 

عدد  يزال  وال  باخملاطر.  محفوفاً  اجملاورة  الدول  إلى  جلأت  التي  العراقية 

العراقيني اإلجمالي الذين يقيمون حالياً في الدول مجاورة غير مؤكد، 

وبغض  شخص.  ومليون  شخص   500.000 بني  التقديرات  وتتباين 

اللجوء عن وجود صعوبات  بلدان  أعربت جميع  األرقام، فقد  النظر عن 

في معاجلة تدفق الالجئني. ومع تزايد املصاعب االقتصادية، فإن الوضع 

العراقية  اجلاليات  وتُظهر  واضح،  غير  األسر  من  كبير  لعدد  القانوني 

خارج العراق دالئل متزايدة على وجود صعوبات في احلصول على فرص 

لكسب الرزق املنتجة و/أو اخلدمات االجتماعية األساسية. 

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

إقامة  إلى  الرامية  جهودها  اليونيسف  ستّسرع   ،2010 عام  في 

املدني ووكاالت  شراكات مع نظرائها احلكوميني، ومع منظمات اجملتمع 

واجملتمعات  والدولية،  الوطنية  احلكومية  غير  واملنظمات  املتحدة،  األمم 

احمللية نفسها، لتلبية احتياجات 4.5 ماليني عراقي يعانون من مصاعب 

احتياجات  تلبية  عن  فضال  طفل،  مليوني  من  أكثر  فيهم  مبن  حادة، 

-500،000 1.5 مليون عراقي يعيشون في مالجئ مؤقتة، وفي  زهاء 

اليونيسف  وستقود  مجاورة.  بلدان  أربعة  في  مضيفة  مجتمعات 

جهود التنسيق بني الشركاء في مجاالت املياه ومرافق الصرف الصحي 

وكاالت  بني  املشترك  الدعم  عن  فضالً  والتعليم  العامة  والنظافة 

الصحة والتغذية وحماية التدخالت، واملساعدة على تلبية االحتياجات العاجلة لألطفال الناجمة عن األزمات 

املفاجئة مثل انتشار األمراض واألوبئة والكوارث الطبيعية أو التشرد. وفي ما يلي النتائج املتوقعة من التدخالت 

في حاالت الطوارئ لليونيسف: 

في العراق 

العراقيني والنساء احلوامل واملرضعات  زيادة إمكانية حصول األطفال  إلى  اليونيسف  في عام 2010، تخطط 

للجفاف.  تعرضاً  أو  ضعفاً،  املناطق  أكثر  بأنها  حتديدها  مت  منطقة   18 في  األساسية  اخلدمات  جميع  على 

أكثر من مليوني طفل، وحتديد حلول  4.5 ماليني عراقي، مبن فيهم  احتياجات  البية  التركيز على  وسينصب 

دائمة لهم، بالتنسيق مع احلكومة واملنظمات غير احلكومية الدولية والوطنية واملنظمات اجملتمعية. 

وزارة الصحة، ستوفر اليونيسف كميات كافية من لقاحات احلصبة وفيتامني  مع  الصحة والتغذية: بالتعاون 

الكزاز  إلى مليوني طفل دون سن اخلامسة، فضالً عن لقاحات  املدعمة  الدقيقة  املغذيات  وتوفير  )أ( لتحصني 

حلماية النساء احلوامل واألمهات من اإلصابة بكزاز املواليد. وسيتمكن األطفال الذين يعانون من سوء التغذية 

من احلصول على تغذية عالجية وتكميلية أفضل من خالل الدعم الفني واللوجيستي، ومراقبة التغذية وتوفير 

إمدادات غذائية مدعمة. 

طفل  مليوني  من  ألكثر  العاجلة  االحتياجات  اليونيسف  ستلبي  العامة:  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه 

وأسرهم لتوفير املياه املأمونة ومرافق الصرف الصحي من خالل دعم الشركاء الوطنيني، مبا في ذلك وزارة البلديات 

واألشغال العامة، واملنظمات غير احلكومية الدولية واحمللية. 

التعليم: يتمثل الهدف اإلجمالي في عام 2010 في تلبية احتياجات التعليم األساسية ألكثر من 900،000 

من  التعليم  على  احلصول  ترسيخ  البلد. وسيعاد  في  احملافظات  جميع  في  ضعفا  األكثر  اجملتمعات  في  طفل 

خالل إقامة أماكن للتعليم وتأهيل املرافق القائمة، باإلضافة إلى توفير املواد األساسية واألثاث، وإدخال حتسينات 

على مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة العامة وحمالت العودة إلى املدرسة. 

واإلبالغ والوقاية وتلبية احتياجات 3 ماليني من  الرصد  اليونيسيف وشركاؤها خدمات  حماية األطفال: ستعزز 

األطفال والشباب والنساء املتضررين من أشكال سوء املعاملة واالستغالل الشديدة. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات األساسية لألطفال 2010

األردنالعراقالقطاع
اجلمهورية العربية 

السورية
اجملموع العاملبنانمصر

6,901,000650,0002,000,000250,0009,801,000الصحة والتغذية

9,056,500----9,056,500املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

4,246,8005,950,0006,800,000250,000150,00017,396,800التعليم

4,777,6001,760,0005,000,000200,00011,737,600حماية الطفل

24,981,9008,360,00013,800,000500,000350,00047,991,900اجملموع

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ
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فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز: ستعزز اليونيسف ووزارة الصحة 

لإلصابة  التعرض  من  احلد  على  للخطر  املعرضة  اجملتمعات  قدرة 

بالفيروس، حلوالي مليوني طفل وشاب وامرأة، بالرسائل واملواد الضرورية 

لتشجيعهم على تغيير السلوك. 

في اجلمهورية العربية السورية

الصحية  اخلدمات  توفير  على  اليونيسف  ستركز   ،2010 عام  في 

اللجوء،  وطالبي  العراقيني  الالجئني  إلى  والتعليم  والتغذية  املناسبة 

فضال عن تهيئة بيئة أفضل حلماية األطفال في حاالت الطوارئ. 

الصحة والتغذية: تزويد وتوزيع فيتامني )أ( واملكمالت الغذائية واملعدات 

األخرى مثل بطاقات رصد النمو، فضال عن إقامة نظم ملراقبة التغذية 

لتعزيز الوضع الغذائي جلميع األطفال. وستقام جوالت للتحصني وزيارات 

لإلشراف على مناطق التحصني لتلقيح 100 في املائة من األطفال دون 

سن اخلامسة، واعتماد ممارسات التلقيح اآلمنة على نطاق واسع. 

التعليم  50.000 طفل عراقي على فرص  قرابة  سيحصل  التعليم: 

اجليد من خالل تنفيذ مبادرة املدارس الصديقة للطفل في 500 مدرسة 

2500 طفل على أساليب تدريس تتمحور حول  وتدريب نحو  مختارة، 

الطفل. باإلضافة إلى ذلك، سيتم حتسني شبكات املياه ومرافق الصرف 

لتوفير  املبكرة،  الطفولة  10 مراكز لنماء  و  الصحي في 145 مدرسة 

بيئة تعليمية أكثر أمنا لألطفال. 

األردنية  احلكومة  مع  العمل  اليونيسف  ستواصل  األطفال:  حماية 

عراقي  طفل   3000 زهاء  رفاه  لتحسني  احلكومية  غير  واملنظمات 

احلكومية  غير  واملنظمات  الوطنية  التعليم  وزارة  قدرات  بناء  خالل  من 

واجملتمع املدني لتحديد ورصد وإحالة ورعاية األطفال ممن هم بحاجة إلى 

الدعم النفسي واالجتماعي.

في األردن

والتعليمية  الصحية  اخلدمات  إلى  الوصول  على  اليونيسف  ستركز 

يعيشون  الذين  الضعفاء  العراقيني  األطفال  جلميع  احلماية  وخدمات 

كالجئني أو طالبي اللجوء في األردن. 

التغذية: سيقوم نظام ملراقبة التغذية بتحديد تعثر النمو في وقت مبكر والسماح للعاملني في مجال الصحة 

واجملتمع احمللي على تقدمي املشورة بشأن التغذية عند احلاجة.

التعليم: ستتاح لقرابة 25.000 طفل عراقي فرص التعليم من خالل تقدمي الدعم إلى وزارة التعليم من أجل 

استيعاب أعداد متزايدة من األطفال في املدارس العامة في املناطق التي تتركز فيها نسبة عالية من العراقيني، 

دمج  على  واملساعدة  املتقدمة،  اآللي  احلاسب  تقنيات  ونشر  األداء،  مؤشرات  باستخدام  التعليم  نوعية  ورصد 

األطفال املعرضني للخطر في 14 مدرسة حكومية أخرى. 

احلكومية على حتسني رفاه  غير  واملنظمات  األردنية  احلكومة  مع  العمل  اليونيسف  حماية األطفال: ستواصل 

قرابة 3000 طفل عراقي من خالل بناء قدرات وزارة التعليم الوطنية واملنظمات غير احلكومية واجملتمع املدني 

لتحديد ورصد وإحالة ورعاية األطفال ممن هم بحاجة إلى الدعم النفسي واالجتماعي.

في مصر 

أفضل  وتقاسم  األساسية  الصحية  اخلدمات  على  احلصول  فرص  توفير  على  جهودها  اليونيسف  ستركز 

املمارسات في مجال تغذية الرضع وصغار األطفال وتوفير الرعاية والدعم النفسي واالجتماعي، وتقدمي الدعم 

لاللتحاق باملدارس وبقائهم في املدارس. 

الصحة والتغذية: إمكانية حصول نحو 12،000 من الالجئني وطالبي اللجوء العراقيني على الرعاية الصحية 

من خالل إنشاء شبكة من مقدمي الرعاية الصحية في املناطق التي توجد فيها أعداد من العراقيني. وسيتم 

تعزيز أهمية التحصني ورعاية األسرة وتعزيز الرضاعة الطبيعية بواسطة توزيع ونشر املواد اإلعالمية. فضالًً عن 

تقدمي الدعم النفسي للنساء واألطفال املتضررين.

التعليم: ستتحسن معدالت االلتحاق في املدارس بني 4000 طفل نتيجة زيادة توافر املواد التعليمية، وتدريب 

واالجتماعية  والنفسية  التعليمية  األطفال  احتياجات  تلبية  على  القدرة  لتحسني  واملعلمني  املدارس  مديري 

احملددة، وتقدمي الدعم إلنشاء فصول دراسية »اللحاق بالركب« لألطفال املعرضني للخطر. 

في لبنان 

احمللية  اجملتمعات  في  الضعفاء  واللبنانيني  العراقيني  األطفال  2000 من  التعليم وحماية الطفل: سيتمكن 

املضيفة من احلصول على فرص تعليم أفضل وتقدمي الدعم ملعاجلة عمالة األطفال وأشكال أخرى من االستغالل 

من خالل البرامج اجملتمعية املتكاملة.
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

اليمن

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

منتصف  في  الشمال  في  صعدة  محافظة  في  النزاع  اشتداد  أدى 

اإلنسانية  االحتياجات  من  حالة  نشوء  إلى   2009 آب/أغسطس 

الدورة  بسبب   2010 عام  مطلع  في  بروزاً  تزداد  أن  يتوقع  التي  احلادة 

املعاجلة  آليات  تآكل  وزيادة  العيش  التشرد وفقدان سبل  متواصلة من 

من  املائة  في   70 حوالي  واألطفال  النساء  وتشكل  أصالً.  املنهكة 

املتضررين. وبدأ النزاع ميتد إلى محافظات اجلوف وعمران وحجة اجملاورة، 

اإلنساني  اجملال  في  العاملني  واضطرار  التحتية  البنية  تدمير  بسبب 

اخلدمات  على  احلصول  وأصبح  القتال،  مناطق  من  االنسحاب  إلى 

 – والتعليم  الصحي  والصرف  واملياه  والتغذية  الصحة   - األساسية 

وأولئك  النزاع  مناطق  في  والنساء  األطفال  يجعل  مما  أيضاً.  محدوداً 

احملافظات  التوترات في  للغاية. وأسفرت  داخلياً ضعفاء  الذين تشردوا 

احلالي،  للنظام  املعارضة  تشتد  وحلج حيث  والضالع  أبني  من  اجلنوبية 

عن توقف تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية، وازدياد تعرض األطفال 

للخطر بشكل خاص. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

2,257,000الصحة

5,050,000التغذية

6,376,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

3,300,000التعليم

2,026,000حماية الطفل

19,009,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

غير  واملنظمات  املتحدة،  األمم  ووكاالت  اليمنية،  احلكومة  مع  بالتعاون  اليونيسف  ستعمل   ،2010 عام  في 

املسلح  النزاع  بسبب  املشردين  من  175،000 شخص  من  أكثر  احتياجات  تلبية  على  الشريكة  احلكومية 

في  مبا  النزاع،  من  مباشر  غير  بشكل  اليمني  الشعب  من  اآلالف  مئات  تضرر  كما  البالد،  شمال  في  الدائر 

والغذاء  املياه  مثل  األساسية  اخلدمات  على  احلصول  فرص  فيها  انخفضت  الذين  املضيفة  اجملتمعات  ذلك 

املشاركة  والقائدة  والتغذية  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  قائدة مجموعة  الصحية. وبصفتها  والرعاية 

التعليم، على كفالة احلصول على  قيادة مجال  واملشاركة في  اليونيسف  الطفل، ستركز  في مجال حماية 

الصحة والتغذية واملياه الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية املناسبة، وتهيئة الفرص 

التدخالت  من  املتوقعة  النتائج  يلي  ما  لألطفال. وفي  حامية  بيئة  لتهيئة  أقوى  خطوات  واتخاذ  التعليمية، 

في حاالت الطوارئ لليونيسف: 

الرعاية الصحية األساسية لفائدة حوالي 180،000 طفل  نطاق خدمات  توسيع  الصحة والتغذية: سيتم 

و 300،000 امرأة الذين يعيشون في مخيمات املشردين واجملتمعات املضيفة، وذلك أساساً من خالل العيادات 

احلالة  لرصد  التغذية  ملراقبة  فعاالً  نظاماً  اليونيسف  تقودها  التي  التغذية  مجموعة  وستضع  املتنقلة. 

الغذائية لألطفال دون سن اخلامسة املتأثرين بالنزاع، وسيدعم معاجلة سوء التغذية احلاد على صعيد اجملتمع.

املياه املأمونة وخدمات الصرف  إمدادات  من  كافية  كميات  املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: ستصل 

اجملتمعات  في  و60،000 شخص  املشردين  مخيمات  في  70،000 شخص  إلى  اجملال  معايير  وفق  الصحي 

املضيفة من خالل بناء وإعادة تأهيل شبكات إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي، مبا في ذلك املدارس واملرافق 

تعزيز  وستواصل  النظافة،  مستلزمات  بتوزيع  أيضاً  اجملموعة  في  وشركاؤها  اليونيسف  وستقوم  الصحية. 

السلوكيات الصحية اجليدة في اخمليمات واملدارس واجملتمعات احمللية املضيفة. 

305،000 من األطفال املتأثرين بالنزاع والذين يعيشون في اجملتمعات املضيفة  حوالي  التعليم: سيحصل 

املعلمون  وسيتلقى  املدارس.  تأهيل  وإعادة  اليونيسف،  متولها  التي  املؤقتة  التعلم  أماكن  في  الدراسة  على 

التدريب على يد هيئات التعليم احمللية في مجال الدعم النفسي واالجتماعي، واالندماج في املدارس، وبرامج 

التعلم العاجلة، وحتسني القدرة على تلبية احتياجات األطفال املتأثرين بالنزاع بفعالية أكبر.

واالجتماعي  النفسي  الدعم  على  احلصول  النزاع  من  املتضررين  األطفال  بوسع  سيكون  الطفل:  حماية 

في أماكن صديقة لألطفال وشبكات احلماية اجملتمعية، التي أنشئت بالشراكة مع منظمة إنقاذ الطفولة. 

2000 من األطفال املنفصلني عن ذويهم وغير  وسيتم توفير خدمات تتبع األسر، وجمع شملها أيضاً لنحو 

التعرض  من  احلد  إلى  تهدف  التي  التوعية  أنشطة  من  110،000 شخص  في حني سيستفيد  املصحوبني، 

للمخاطر املرتبطة بالنزاع، مثل االستغالل والعنف وحوادث الذخائر غير املنفجرة.
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األمريكيتان 
ومنطقة البحر 

الكاريبي
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األمريكيتان ومنطقة 
البحر الكاريبي

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

تتعرض منطقة األمريكتني ومنطقة البحر الكاريبي إلى أخطار طبيعية 

شديدة ميكن أن تؤثر على 10 ماليني شخص سنوياً. ففي عام 2009، 

وهندوراس  غواتيماال  في  شديد  جفاف  حدوث  إلى  النينيو  ظاهرة  أدت 

منطقة  في  وبوليفيا  وباراغواي  الوسطى،  أمريكا  في  ونيكاراغوا 

كما  والتغذية.  الغذاء  في  شديدة  طوارئ  حاالت  عن  أسفر  مما  شاكو، 

هطلت أمطار غزيرة في األرجنتني وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا 

وغواتيماال وهايتي ونيكاراغوا وبيرو وأوروغواي وحدثت فيضانات، في حني 

مئات  عيش  بسبل  أضراراً  وأحلق  التحتية،  البنية  الزلزالي  النشاط  دمر 

اآلالف من الناس الضعفاء في كوستاريكا وهندوراس. ووقعت أعاصير 

على طول ساحل احمليط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، مما أثرت على 

ظاهرة  عودة  أن  من  مخاوف  وثمة  ونيكاراغوا،  واملكسيك  السلفادور 

النينيو قد تؤدي إلى موسم أعاصير شديد في عام 2010. وفي هايتي، 

الشديدة  األعاصير  سلسلة  نتائج  يتحملون  واألطفال  النساء  تزال  ال 

االقتصادية  األزمة  بسبب  تفاقمت  التي   ،2008 عام  في  هبت  التي 

املسلح  النزاع  جيوب  زادت  كولومبيا،  وفي  الغذائية.  واملواد  العاملية 

الشديدة من مستويات التشرد والعنف القائم على اجلنس، وخاصة ضد 

النساء واألطفال، املرتفعة أصالً. كما تتحمل املنطقة العبء األكبر في 

اإلصابة باألنفلونزا )H1N1(؛ حيث يوجد فيها حتى اآلن أكبر عدد من 

احلاالت املبلغ عنها في العالم.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

800,000االستعداد واالستجابة حلاالت الطوارئ

الدعم التنفيذي والتقني في حاالت 

الطوارئ
500,000

500,000احلد من أخطار الكوارث

1,800,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

العمل  الكاريبي  البحر  ومنطقة  األمريكتني  في  لليونيسف  اإلقليمي  املكتب  سيواصل   ،2010 عام  ففي 

التأهب  بشأن  احلكومية  غير  واملنظمات  املتحدة  األمم  ووكاالت  واحلكومات  لليونيسيف  القطرية  املكاتب  مع 

إلى  اإلقليمي  كما سيسعى املكتب  الطوارئ.  والنساء في حاالت  لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية لألطفال 

إيجاد سبل لتحسني آليات لضمان تقدمي الدعم التنفيذي احليوي الفوري وتقدمي املساعدة التقنية إلى البلدان 

باإلضافة إلى ذلك، سيعزز املكتب  عندما تتجاوز حاالت الطوارئ الواسعة النطاق القدرات احمللية لالستجابة. 

املنطقة،  أنحاء  والشركاء في جميع  الكوارث بني احلكومات  تدابير للحد من خطر  اتخاذ  إلى  الدعوة  اإلقليمي 

وخاصة في حالة الطوارئ في معظم البلدان املعرضة للكوارث. وفيما يلي النتائج املتوقعة من التدخالت في 

حاالت الطوارئ لليونيسف:

سيواصل املكتب اإلقليمي العمل على حتسني قدرة املكاتب القطرية  االستعداد واالستجابة حلاالت الطوارئ: 

واحلكومات والشركاء على تقدمي مساعدات ذات نوعية عالية في حاالت الطوارئ لألطفال والنساء في اجملاالت 

واالضطالع  واحلماية،  والصحة  والتغذية  والتعليم  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  في  املتمثلة  األساسية 

بغية حتسني  اخملاطر«  »إلدارة  إطار عمل  وسيتم وضع  القطاعات.  لليونيسف في هذه  القيادية  باملسؤوليات 

االستجابة حلاالت الطوارئ في الوقت املناسب من خالل دمج اإلنذار املبكر والتأهب حلاالت الطوارئ، واستمرارية 

األعمال وخطط بناء القدرات الوطنية في عملية واحدة وأداة للتخطيط على االنترنت.

الدعم التنفيذي والتقني في حاالت الطوارئ: سيضع املكتب اإلقليمي آلية إقليمية لالستجابة السريعة تكون 

جاهزة خالل الساعات الـ 72 األولى من حالة الطوارئ. وسيتيح ذلك بإرسال اإلمدادات، ونشر املوظفني الفنيني 

وإنفاق األموال بسرعة، لدعم استجابة البلد حلاالت الطوارئ الواسعة النطاق املفاجئة حسب احلاجة. وستستند 

هذه اآللية اإلقليمية التنفيذية إلى الشراكة وستستفيد من اآلليات القائمة املشتركة بني الوكاالت.

احلد من أخطار الكوارث: سيتم تعزيز الدعوة إلى احلد من مخاطر الكوارث في أنحاء املنطقة، ولكن على وجه 

التحديد بني معظم البلدان املعرضة للكوارث، التي لم تتخذ بعض منها خطوات أساسية للحد من مخاطر 

الكوارث على اجملتمعات احمللية الضعيفة. وسيتم التركيز على العمل مع الشركاء الوطنيني لتعزيز التثقيف 

بشأن مخاطر الكوارث، والقدرة على مواجهة الكوارث، وشبكات املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي، وتطوير 

وحتسني آليات اإلنذار املبكر واالستجابة.

سُيطبع تقرير العمل اإلنساني لعام 2010 بعد بضعة أيام من وقوع الزلزال املّدمر الذي بلغت قوته 7.0 

درجات على مقياس ريختر الذي ضرب هايتي في 12 كانون الثاني/يناير. وكان لهذه الكارثة التي أحلقت 

الضرر بنحو 3 ماليني شخص عواقب وخيمة على األطفال والنساء الذين يكافحون من أجل حقهم في 

احلصول على الضروريات األساسية من املياه والصرف الصحي والتعليم واحلماية من العنف. 

الوقت نفسه مع  تعمل في  للحياة، فهي  املنقذة  اإلغاثة  أعمال  اليونيسف  فيه  تعزز  الذي  الوقت  وفي 

احلكومة وغيرها من الشركاء لدعم جهود االنتعاش واحلد من اخملاطر، وتعزيز القدرة على التكيف واحلد من 

مواطن الضعف في مواجهة الكوارث في املستقبل. 

التقرير  هذا  في  بالتفصيل  الواردة  لهايتي  الطارئة  االحتياجات  بتنقيح  تقوم  أن  اليونيسف  وتتوقع 

واستكمالها عندما يتضح حجم الدمار الناجم عن الزلزال وتأثيره على األطفال والنساء.
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

كولومبيا

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

أحد  يعد  الذي  عاماً   40 منذ  املسلح في كولومبيا  الداخلي  النزاع  إن 

أطول النزاعات في تاريخ أميركا الالتينية، ازداد سوءاً خالل عام 2009، 

تتضاعف  ولم  البلد.  في  اجلارية  اإلنسانية  األزمة  خطورة  من  زاد  مما 

غير  املسلحة  واجلماعات  اجليش  بني  والقتال  املسلحة  الهجمات 

الشرعية فقط، بل برزت جماعات مسلحة جديدة في مناطق مختلفة 

التي كثيراً ما أدت إلى تشويه املدنيني وقتلهم. باإلضافة إلى ذلك، ُشرِّد 

شخص   350،000 خالل األشهر التسعة األولى من السنة أكثر من 

أو تضرروا بسبب الفيضانات واالنهيارات األرضية أو العواصف العنيفة. 

وكان األطفال، ال سيما األطفال من الفئات املهمشة مثل الكولومبيني 

األزمات  من  تضرراً  السكان  أكثر  بني  من  األصلية،  والشعوب  األفارقة 

اجلارية، إذ يصبحون على نحو متزايد ضحايا للتشرد الداخلي، واحلوادث 

الناجمة عن الذخائر غير املنفجرة، ويجري إخضاعهم للتجنيد من قبل 

اجلماعات املسلحة غير املشروعة الستخدامهم في النزاع الدائر، أو غيره 

من أشكال االستغالل، مثل العنف القائم على اجلنس. 

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

1,000,000الصحة والتغذية

800,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

900,000التعليم

3,100,000حماية الطفل

200,000فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

6,000,000 اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

املتضررين من  والنساء  األطفال  من   280،000 لـ  اإلنسانية  االحتياجات  اليونيسف  2010، ستلبي  في عام 

النزاع الداخلي والكوارث الطبيعية، وسيتطلب ذلك مشاركة تسع وكاالت تابعة لألمم املتحدة، ومنظمات غير 

حكومية دولية، ومكتب اجلماعة األوروبية اإلنساني، واللجنة الدولية للصليب األحمر، واالحتاد الدولي للصليب 

األحمر. وتتصدر اليونيسف حالياً اجملموعة املواضيعية املعنية باخلدمات األساسية على أساس التناوب، باإلضافة 

إلى برنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية/منظمة الصحة للبلدان األمريكية، وتضطلع مبسؤولية 

قيادة اجملموعات الفرعية املعنية باملياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم. وفي ما يلي النتائج املتوقعة من 

التدخالت في حاالت الطوارئ لليونيسف: 

ستكفل  العاملية،  الصحة  ومنظمة  األمريكية  للبلدان  الصحة  منظمة  مع  بالتنسيق  والتغذية:  الصحة 

اليونيسف حصول 35،000 من األطفال الضعفاء والنساء املتضررات من الكوارث الطبيعية واحلبس القسري 

أو التشرد على الرعاية الصحية األساسية والتغذية من خالل استخدام استراتيجية املعاجلة املتكاملة ألمراض 

في  األصلية  الشعوب  أطفال  من  طفل   15،000 حصول  العاملي،  األغذية  برنامج  مع  وبالشراكة  الطفولة، 

املكمالت  على  املسلح،  للعنف  نتيجة  الصحية  اخلدمات  عن  املعزولني  أو  شردوا  الذين  الهادئ  احمليط  منطقة 

الغذائية.

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: ستعمل اليونيسف على كفالة احلصول على كميات كافية من املياه 

الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي املناسبة، والنظافة، لتلبية معايير النطاق، ألكثر من 20،000 شخص 

متضررين من الكوارث املرتبطة باملناخ، والسجن القسري أو التشريد من خالل إصالح اآلبار واملياه ونظم الصرف 

الصحي في املدارس والعيادات الصحية واجملتمعات احمللية. 

أو  القسري  واحلبس  الكوارث  املتضررين من  من  طفالً   10،000 ما مجموعه  سيتم حتسني حصول  التعليم: 

املدرسية  فصالً مؤقتاً مجهزة باملستلزمات   40 بيئات تعليمية آمنة في أكثر من  التعليم في  التشريد على 

املنقولة  األمراض  من  التالميذ  ووقاية  الصحي،  والصرف  املياه  مرافق  تأهيل  إعادة  وسيتم  املدرسية،  والكتب 

بواسطة املياه. 

حماية الطفل: سيتم تزويد أكثر من 200،000 طفل من املتضررين بالكوارث و/أو النزاع املسلح واملعرضني 

خملاطر عالية من حوادث الذخائر غير املنفجرة، أو التجنيد في جماعات مسلحة بالدعم النفسي واالجتماعي، 

للطفل،  الصديقة  األماكن  إقامة  خالل  من  اإلدماج  إعادة  وخدمات  املهني،  والتدريب  احلياتية،  املهارات  وتعليم 

وشبكات احلماية اجملتمعية. كما ستضع اجملموعة الفرعية حلماية الطفل التي تقودها اليونيسف نظاماً معترفاً 

به من اإلشارات التي تشير إلى املدارس واألماكن اإلنسانية احملمية ملنع استخدامها من قبل اجلماعات املسلحة 

غير الشرعية أو القانونية. 

تعرضهم  من  احلد  على  الشباب  قدرة  وشركاؤها  اليونيسف  ستعزز  البشرية/اإليدز:  املناعة  نقص  فيروس 

املشردين  ومخيمات  الكوارث  من  املتضررة  املناطق  أو  النزاعات،  فيها  تدور  التي  املناطق  في  بالفيروس  لإلصابة 

بواسطة توفير املعلومات املتعلقة بطرائق انتقال الفيروس والوقاية منه.
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تقرير العمل اإلنساني لليونيسف
الشراكة من أجل األطفال في حاالت الطوارئ

تقرير العمل اإلنساني لليونيسف 2010

هايتي

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

تأدى تأثير موسم األعاصير في عام 2008 إلى زيادة تعرض األطفال في 

هايتي إلى اخلطر حيث يعيش 4 أطفال من بني كل 10 أطفال في فقر 

مدقع. وفي فترة ما بعد الكوارث، ال تزال مخاطر سوء التغذية، والتسرب 

من املدارس، واالستغالل اجلنسي لألطفال، سارية، وخاصة في األسر التي 

أطفالها  إرسال  أو على  الغذاء،  تقوى على شراء قدر كاف من  تعد  لم 

إلى املدارس. وبلغت نسبة انتشار سوء التغذية املزمن بني األطفال دون 

اخلامسة من العمر أكثر من 25 في املائة في معظم املناطق. ويبدو أن 

هجر األطفال آخذ في التزايد. وثمة قلق متزايد من أن االجتار باألطفال 

والتبني غير القانوني بدأ ينتشر أكثر في هايتي، ويقدر أن زهاء 70،000 

طفل يعملون في اخلدمة املنزلية أو في أحد أشكال العبودية.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

5,400,000الصحة والتغذية

2,200,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

2,800,000التعليم

2,100,000حماية الطفل

500,000فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

13,000,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

بسبب التحديات املتعددة التي تواجه األطفال والنساء املتضررين من الكوارث الطبيعية املتكررة، يتمثل الهدف 

الرئيسي من اليونيسف في العمل مع احلكومة والشركاء ملنع حدوث تدهور سريع في الوضع الصحي والتغذوي 

ألكثر األشخاص ضعفاً خالل حاالت الطوارئ. وبصفتها الوكالة القيادية في مجموعات التغذية واملياه والصرف 

الصحي والنظافة والتعليم، وفي اجملموعة الفرعية حلماية الطفل، ستنسق اليونيسف مع وكاالت األمم املتحدة 

كما ستضاعف  مليون طفل في املناطق املتضررة.   1.6 واملنظمات غير احلكومية للوصول إلى ما ال يقل عن 

اليونيسف من جهودها لتحسني األطر القانونية حلماية األطفال األكثر ضعفاً وتهميشاً. وفي ما يلي النتائج 

املتوقعة لتدخالت اليونيسف في حاالت الطوارئ: 

الصحة والتغذية: ستركز اليونيسف على حتسني فرص احلصول على خدمات صحية أساسية ذات نوعية جيدة 

حامل  امرأة  لـ500،000  اإلجنابية  الصحة  وخدمات  والتغذية  الروتينية،  التحصني  عمليات  تعزيز  خالل  من 

ومرضعة، و 1.3 مليون طفل دون سن اخلامسة في املناطق املعرضة للخطر. وستنسق اليونيسف أيضاً وتدعم 

عملية حتديد األطفال املصابني بسوء التغذية احلاد واملعتدل ومعاجلتهم. 

 80،000 شخص، من بينهم   300،000 ستتاح إمكانية حصول  املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: 

اجملتمعات  في  احملسنة  الصحي  الصرف  ومرافق  املأمونة  الشرب  مياه  على  ابتدائية  مدرسة   200 في  طفل 

املهمشة في املواقع املتضررة من الكوارث الطبيعية. وسيتم توفير املياه ومستلزمات النظافة العامة مقدماً 

الحتمال تعرض 25000 شخص حلاالت طوارئ في ثمان مستودعات في جميع أنحاء البلد.

طفل،   80،000 ستركز اليونيسيف جهودها على توفير فرص احلصول على التعليم اجملاني حلوالي  التعليم: 

مبا في ذلك 40،000 طفل من املتضررين من حاالت الطوارئ احملتملة. كما ستعمل اليونيسف بشكل وثيق 

مع احلكومة لتعزيز التقدم الذي حتقق في عام 2008، وحتسني النظام التعليمي من خالل إعادة تأهيل البنية 

التحتية وبناء القدرات املؤسسية وحتسني العمل في إطار سياسة التعليم.

حماية الطفل: سيتمكن 35،000 طفل معرض للخطر، مبن فيهم الناجون من العنف واالستغالل واالعتداء 

على  الطوارئ،  حاالت  من  املتضررة  واملناطق  احلدودية  واملناطق  للخطر،  املعرضة  احمللية  اجملتمعات  في  اجلنسي 

املنسقة جملموعة حماية  اجلهة  اليونيسف  لكون  ونظراً  الدعم.  وغيرها من أشكال  والتعليم  الطبية  الرعاية 

الطفل الفرعية، فإنها ستعمل مع شركائها على تعزيز آليات حماية الطفل من خالل بناء القدرات املؤسسية 

ووضع األطر القانونية املناسبة بالتعاون مع احلكومة. 

من  العدوى  انتقال  من  الوقاية  تعزيز خدمات  على  اليونيسف  ستعمل  البشرية/اإليدز:  املناعة  نقص  فيروس 

األم إلى الطفل واحلد من إمكانية التعرض لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية بني األطفال حديثي الوالدة 

املصابات  احلوامل  املائة من  في   40 يقل عن  اعتماد لعالج ما ال  وسيخصص  يولدوا بعد.  لم  الذين  واألطفال 

بفيروس نقص املناعة البشرية الالتي يعشن حالياً في املناطق ذات اخلطورة العالية.

من  أيام  بضعة  2010 بعد  لعام  اإلنساني  العمل  تقرير  سُيطبع 

وقوع الزلزال املّدمر الذي بلغت قوته 7.0 درجات على مقياس ريختر 

الكارثة  لهذه  الثاني/يناير. وكان  12 كانون  في  الذي ضرب هايتي 

على  وخيمة  عواقب  شخص  ماليني   3 بنحو  الضرر  أحلقت  التي 

احلصول  في  حقهم  أجل  من  يكافحون  الذين  والنساء  األطفال 

والتعليم  الصحي  والصرف  املياه  من  األساسية  الضروريات  على 

واحلماية من العنف.

لهايتي  الطارئة  االحتياجات  بتنقيح  تقوم  أن  اليونيسف  وتتوقع 

عندما  واستكمالها  التقرير  هذا  في  بالتفصيل  الواردة  واملنطقة 

األطفال  على  وتأثيره  الزلزال  عن  الناجم  الدمار  حجم  يتضح 

والنساء.
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منطقة وسط وشرق 
أوروبا ورابطة الدول 

املستقلة
القضايا احلرجة لألطفال والنساء

تعد منطقة وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة عرضة لألخطار 

الطبيعية، وخاصة الزالزل والفيضانات واالنهيارات الثلجية واالنهيارات 

الطينية واجلفاف وحرائق الغابات، التي تؤثر جميعها على سبل العيش 

املزدحمة.  احلضرية  املناطق  في  وخاصة  االجتماعية،  التحتية  والبنية 

ومن أكثر املناطق عرضة لهذه الكوارث مناطق آسيا الوسطى وجنوب 

القوقاز وتركيا، التي تقع في مناطق زلزالية معروفة، لذلك فهي عرضة 

وأوزبكستان،  وطاجيكستان  قرغيزستان  مثل  بلدان  كبرى. وفي  لزالزل 

فإن أي هزة أرضية أو زلزال قد يؤدي إلى تفكك وانتشار نفايات اليورانيوم 

الذين  السكان  على  كبيراً  صحياً  خطراً  يشكل  مما  األرض،  حتت  اخملزنة 

األخيرة  العاملية  االقتصادية  األزمة  أن  املناطق. كما  تلك  في  يعيشون 

تساهم في زيادة الفقر وحتد من فرص احلصول على اخلدمات االجتماعية، 

الدول  من  العديد  في  الضعفاء  واألطفال  النساء  في صفوف  ال سيما 

التي متر في مرحلة انتقالية في املنطقة.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 

األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

والتخطيط  الطوارئ  حلاالت  التأهب 

لالستجابة
200,000

250,000القدرة اإلقليمية على التدخل السريع

400,000احلد من أخطار الكوارث

850,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

سيركّز املكتب اإلقليمي لليونيسف في منطقة وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة على تعزيز القدرة 

على التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ في مكاتب اليونيسف واحلكومات في املنطقة عن طريق إقامة شراكات 

درجة  حتسني  على  اإلقليمي  املكتب  سيعمل  كما  الطوارئ.  حاالت  أثناء  التقني  الدعم  وتوفير  استراتيجية 

التي  األطفال  وحماية  والتعليم  والتغذية  العامة  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  مجموعات  بني  التنسيق 

تقودها اليونيسف وستواصل مشاركتها في مجموعة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العاملية ومجموعة 

احلماية التي تقودها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. وبوصفها عضواً جديداً في مجموعة منطقة جنوب 

شرق أوروبا وآسيا الوسطى والقوقاز، ستعمل اليونيسف على مواصلة التنسيق للحد من مخاطر الكوارث، وال 

سيما في سياق تغير املناخ، مع استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي/

في  للتدخالت  املتوقعة  النتائج  يلي  العاملية كشركاء. وفيما  األرصاد  ومنظمة  واإلنعاش،  األزمات  منع  مكتب 

حاالت الطوارئ لليونيسف:

وشرق أوروبا/رابطة  وسط  منطقة  ستكون  سابقة،  جتربة  إلى  القدرة اإلقليمية على التدخل السريع: استناداً 

الدول املستقلة بحاجة إلى احلفاظ على مجموعة أساسية من املوظفني يتمتعون مبهارات لغوية واخلبرات ذات 

الصلة وتعزيزها لكي تكون قادرة على دعم املكاتب القطرية في املنطقة على نحو فعال. وخالل 72 ساعة من 

حالة الطوارئ، سيتم نشر موظفني مدربني من اليونيسف في حاالت الطوارئ من املكاتب القطرية اجملاورة إلى 

موقع الطوارئ في البلد املتضرر، بغية دعم تنفيذ االلتزامات األساسية لألطفال. 

مع وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غير احلكومية،  التأهب حلاالت الطوارئ والتخطيط لالستجابة: باالشتراك 

وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والشركاء احلكوميني، سيركّز فريق الطوارئ اإلقليمي لليونيسف على 

بناء القدرات على التأهب من خالل تدريب ومتارين محاكاة حاالت الطوارئ على الصعيد الوطني. وستستفيد 

مكاتب اليونيسف وشركاؤها أيضاً من نظام اإلنذار املبكر اجلديد – نظام العمل املبكر الذي يراقب حاالت الطوارئ 

والتخطيط الستمرارية  العنقودي،  النهج  وطرائق  القطاعية،  االستجابة  في  الفني  التوجيه  وكذلك  احملتملة، 

األعمال. 

احلد من أخطار الكوارث: سيتم توسيع برنامج احلد من مخاطر الكوارث في آسيا الوسطى ليشمل مناطق أخرى 

في املنطقة، وخاصة في منطقة جنوب القوقاز، ورمبا مولدافيا وتركيا، من أجل حتسني درجة التأهب للكوارث 

واحلد من اخملاطر في هذه املناطق املعرضة للخطر. وسيتم حتسني القدرات على املستوى القطري من خالل تدريب 

موظفي اليونيسف والشركاء وتبادل املعلومات والدروس املستفادة بني البلدان اخملتلفة. 
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طاجيكستان

القضايا احلرجة لألطفال والنساء

إن ازدياد الشح في املياه والطاقة واملواد الغذائية، والتداعيات الناجمة عن 

الشديدة، تهدد  املناخية  الظواهر  وتكرار  األخيرة،  العاملية  املالية  األزمة 

جميعها األحوال الصحية والغذائية لألطفال ومنائهم في طاجيكستان. 

الطينية  واالنهيارات  الشديدة  الفيضانات  أدت   ،2009 أيار/مايو  وفي 

األحيان  بعض  وفي   - مؤقتة  بصورة  البلد  أجزاء  ثلثي  في  وقعت  التي 

بصورة دائمة - إلى تشريد آالف األشخاص. وتأتي في قمة هذه الكوارث، 

انخفاض التحويالت املالية التي يرسلها املغتربون بنسبة 35 في املائة 

االقتصادي  الركود  2009 بسبب  عام  من  األولى  الستة  األشهر  خالل 

األسر.  من  للكثير  الدخل  من  حيوي  مصدر  تدني  إلى  أدى  مما  العاملي، 

وبسب ضعف البنية التحتية االجتماعية، واالقتصاد الهش، وازدياد شح 

املياه والطاقة على نحو متكرر، وازدياد هطول األمطار الغزيرة في بعض 

املناطق من البلد، وحدوث اجلفاف في مناطق أخرى، يتعرض حالياً نحو 

1.5 مليون شخص خلطر اإلصابة باألمراض التي تنتقل بواسطة املياه أو 

األمراض املعدية، وسوء التغذية، واالنقطاع عن التعليم، وسوء املعاملة 

أو االستغالل، التي تقوض جميعها رفاه األطفال ومنائهم.

موجز احتياجات اليونيسف في حاالت الطوارئ للوفاء بااللتزامات 
األساسية لألطفال 2010

دوالر أمريكيالقطاع

600,000الصحة

700,000التغذية

1,000,000املياه والصرف الصحي والنظافة العامة

1,000,000التعليم

500,000حماية األطفال

200,000فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

4,000,000اجملموع

خطط العمل اإلنساني لعام 2010

بينما تستمر اليونيسف في تلبية االستجابات املنقذة للحياة واالستجابات الفورية حلاالت الطوارئ الشديدة 

لتلبية  املبكر  اإلنعاش  تدخالت  وشركائها،  طاجيكستان  حكومة  مع  باالشتراك  ستدعم،  فإنها  الوطأة، 

االحتياجات اإلنسانية ألكثر من 200،000 أسرة ضعيفة، وخاصة األسر التي يصعب الوصول إليها. ولكونها 

والتعليم،  والتغذية  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه  مجموعات  قيادة  في  املشاركة  اجلهة  أو  القيادية  اجلهة 

وفي قيادة اجملموعة الفرعية حلماية الطفل، ستعمل اليونيسف على تنسيق جهود الشركاء للحد من ضعف 

ما ال يقل عن 100،000 طفل دون سن اخلامسة، و 50،000 طفل وشاب ممن هم في سن الدراسة، فضالً عن 

10،000 طفل ممن هم بحاجة إلى تدابير حماية خاصة. وفي ما يلي النتائج املتوقعة من التدخالت في حاالت 

الطوارئ لليونيسف: 

الصحة والتغذية: بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األغذية العاملي وشركاء آخرين، 

تركز اليونيسف جهودها على توفير اللقاحات الروتينية، ومكمالت فيتامني ألف، واألدوية األساسية، واجملموعات 

احلوامل  والنساء  اخلامسة،  سن  دون  لألطفال  الفموية  واجملموعات  الطوارئ،  حاالت  في  األساسية  الصحية 

واملرضعات. وستحصل النساء واألطفال الضعفاء على املنتجات الغذائية احملصنة، واملكمالت الغذائية الدقيقة 

واألطفال  للرضع  املالئمة  التغذية  ممارسات  تعزيز  سيفيد  كما  ضرورياً.  ذلك  كان  حيثما  العالجية،  والتغذية 

الصغار العديد من األسر.

املياه والصرف الصحي والنظافة العامة: سيتم تزويد النساء واألطفال األكثر تعرضاً للخطر واجملتمعات احمللية 

املتأثرة بالكوارث بكميات كافية من املياه الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي والنظافة العامة وفقاً ملعايير 

اجملال. كما ستركز مجموعة املياه والصرف الصحي والنظافة العامة التي تقودها اليونيسف، وفريق التقييم 

في حاالت الطوارئ التابع لها، بالتعاون مع الهيئات املعنية مبياه الصرف الصحي احلكومية، على حتسني مدى 

االستعداد واالستجابة في حاالت الطوارئ من خالل تطوير نظام لإلنذار املبكر والتقييم السريع.

الطارئة من أجل عدم تعطل  باحلاالت  املعنية  احلكومية  واللجنة  التعليم  وزارة  اليونيسف  التعليم: ستدعم 

بواسطة  وذلك  الدراسة،  عن  الطوارئ  حاالت  من  املتضررين  املدرسة  سن  في  طفل   50،000 عن  يقل  ال  ما 

إقامة أماكن مؤقتة للتعلم، وإعادة تأهيل املنشآت القائمة في املدارس، وتعزيز برامج املتابعة. وسيتم اعتماد 

معايير في مجال التعليم في حاالت الطوارئ، وكذلك تعزيز الشراكات مع رابطات اآلباء واملعلمني. وستواصل 

اليونيسف املشاركة في قيادة مجموعة التعليم باالشتراك مع منظمة إنقاذ الطفولة لتقدمي استجابة فورية 

ومنسقة حلاالت الطوارئ من قبل احلكومة واملنظمات الدولية في مجال التعليم. 

اليونيسف مع الشركاء الرئيسيني على حماية مصالح 10،000 طفل من املعوقني  حماية الطفل: ستعمل 

لـ  احلماية  توفر  بيئة  وتهيئة  الرعاية،  مؤسسات  مساكن  في  يقيمون  الذين  األبوية  الرعاية  من  احملرومني  و/أو 

األطفال الذين يعيشون في املناطق التي تتميز بأحوال جوية شديدة ال ميكن التنبؤ بها والتي  100،000 من 

تشكل خطراً على األوضاع األسرية، ووضع األطفال في خطر أكبر إلضفاء الطابع املؤسسي. 

التأثير  لتخفيف  إجراءات  الرئيسيني  وشركائها  اليونيسف  ستدعم  البشرية/اإليدز:  املناعة  نقص  فيروس 

للشباب  املالئمة  اخلدمات  وتوفير  األطفال،  بني  اإليدز  وانتشار  الطفل،  إلى  األم  من  العدوى  النتقال  السلبي 

املتضررين من فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز في حاالت الطوارئ. 
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)APSSC(   )مركز اخلدمات املشتركة آلسيا واحمليط الهادئ )اليونيسف

)CAP(   عملية النداءات املوحدة

)CEE/ CIS(   وسط وشرق أوروبا/رابطة الدول املستقلة

)CERF(   الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ

)ECHO(   مركز املعونات اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية

)EMOPS(   )مكتب برامج الطوارئ )اليونيسف

)HAR(   )تقرير العمل اإلنساني )اليونيسف

)IASC(   )اللجنة التوجيهية املشتركة بني الوكاالت )األمم املتحدة

)MDG‘s(   األهداف اإلمنائية لأللفية

)NGO(   منظمة غير احلكومية

)PEAR(   برنامج املساعدة املوسعة للعائدين

)RRM(   آلية االستجابة السريعة

)UN(   األمم املتحدة

)UNICEF(   منظمة األمم املتحدة للطفولة

)WASH(   املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
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تعليقات الصور

NHHQ - CoorDiNACióN muNDiAL

© uNiCEF/NYHQ2006-0535/Noorani

فتيات يجلسن خارج مدرسة تدعمها اليونيسف في والية شمال دارفور 

في السودان. ومن خالل إقامة شراكات عاملية والدعم البالغ األهمية من 

اجلهات املانحة، تقدم اليونيسف مساعدة إنسانية في حاالت الطوارئ 

لقرابة 200 حالة طوارئ في كل عام. 

صفحة 11. 

شرق وجنوب أفريقيا: الدعم اإلقليمي

© uNiCEF/NYHQ2006-0188/Kamber

شارع في حي كيبيرا الفقير في نيروبي، كينيا - أكبر األحياء الفقيرة في 

املناطق احلضرية في أفريقيا. هناك قرابة 18.4 مليون شخص بحاجة 

للمساعدات اإلنسانية األساسية في شرق وجنوب أفريقيا. 

صفحة 13, 14.

أثيوبيا

© uNiCEF/NYHQ2005-1286/Getachew

طفلة ترقد حتت ناموسية معاجلة باملبيدات احلشرية في قرية كارو داس. 

يتوقع أن يعاني قرابة 270.000 طفل من سوء التغذية احلاد الوخيم 

نتيجة اآلثار اجملتمعة لسوء احملاصيل واجلفاف والفيضانات والنزاع. 

صفحة 15. 

إريتريا

© uNiCEF/NYHQ2008-1649/Pirozzi

أنسيبا. إن  النمو في منطقة  دورة لرصد  ذراع طفل خالل  يجري قياس 

السياسي،  االستقرار  وعدم  واملستمر  املتكرر  واجلفاف  الهش  االقتصاد 

تضيف جميعها إلى انعدام األمن الغذائي املزمن بني األطفال والنساء 

الضعفاء أصالً. 

صفحة 16. 

أوغندا

© uNiCEF/NYHQ2005-2020/Noorani

فتاة حتمل رضيعاً متر بجانب جنود متجهة إلى مأوى بالقرب من كيتغوم. 

يؤثر اجلفاف والفيضانات والتشرد على 1.2 مليون نسمة، وتزداد معدالت 

سوء التغذية احلاد بني األطفال في االرتفاع بشدة. 

صفحة 17. 

بوروندي

© uNiCEF/NYHQ1997-1321/Pirozzi

أطفال يزورون مركزاً صحياً تدعمه اليونيسف في إقليم نغوزي. إن النزاع 

انعدام  زيادة  في  جميعها  تساهم  عوامل  املناخ،  وتغير  الفقر  وانتشار 

األمن الغذائي في معظم أنحاء البالد. 

صفحة 18. 

زمبابوي

© uNiCEF/NYHQ2008-1798/Pirozzi

صبي تيتم بسبب اإليدز ينظر من نافذة منزله في هراري. ال يزال البلد 

هشاً للغاية في أعقاب تفشي وباء الكوليرا طوال 11 شهراً، وانخفاض 

البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فيروس  وانتشار  الغذائي،  األمن  مستوى 

واستمرار عدم االستقرار السياسي. 

صفحة 19. 

الصومال

© uNiCEF/NYHQ2009-0205/Ysenburg

أطفال ونساء يصطفون في رتل خارج أحد املستشفيات في بلدة جوهر. 

أن  إال  إنسانية،  إلى مساعدات  يحتاجون  السكان  أن نصف عدد  ويقدر 

تصاعد حدة النزاع أدى إلى تقييد إمكانية وصول املعونات. 

صفحة 20. 

كينيا

© uNiCEF/NYHQ2006-0174/Kamber

شرقي  شمال  في  رايا  قرية  في  للتغذية  مركز  من  مؤن  يحملن  نساء 

البالد. لقد تضاعف عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية ثالث 

مرات تقريباً في عام 2009، ويحتاج مليونا طفل حالياً إلى مساعدات 

إنسانية لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية. 

صفحة 21. 

مدغشقر

© uNiCEF/NYHQ2009-1250/Pirozzi

في  الفقيرة  األحياء  أحد  في  حطام  من  بالقرب  يقف  صغير  طفل 

التي  السياسية  واالضطرابات  واألعاصير  اجلفاف  أدى  أنتاناناريفو. لقد 

تزامنت إلى تشريد األسر، واضطر اآلالف إلى االعتماد على مصادر املياه 

غير الصاحلة للشرب وتفاقم النقص في الغذاء. 

صفحة 22. 

غرب ووسط أفريقيا: الدعم اإلقليمي

© uNiCEF/NYHQ2008-1312/Asselin

جني كاهيندو تؤوي 12 مشرداً باإلضافة إلى أسرتها في غوما، جمهورية 

الراسخ،  والفقر  العاملي،  االقتصادي  الركود  أدى  الدميقراطية.  الكونغو 

ارتفاع  تفاقم  إلى  املنطقة،  أنحاء  في  الغذائية  املواد  أسعار  وارتفاع 

معدالت سوء التغذية. 

صفحة 23, 24. 

تشاد

© uNiCEF/NYHQ2006-2891/Pirozzi

مربية في اجملتمع احمللي تتحدث عن صحة األم والطفل في قرية كوكي. 

لقد أسفرت أعمال العنف عبر احلدود وتشرد أعداد كبيرة من السكان 

إلى ارتفاع معدالت سوء التغذية احلاد إلى درجة مثيرة للفزع جتاوزت 20 

في املائة في بعض املناطق. 

صفحة 26. 
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جمهورية الكونغو الدميقراطية

© uNiCEF/NYHQ2008-1328/Holt

في غوما، امرأة حامل اغتصبها جنود حتضر مركزاً للناجيات من العنف 

املعاملة  الفتيات لسوء  تتعرض  البلد،  من  الشرقي  اجلزء  اجلنسي. في 

والعنف على أيدي اجلماعات املسلحة من جميع أطراف النزاع املستمر. 

صفحة 27. 

اجلمهورية اليمنية 

© uNiCEF/NYHQ2008-1506/Holtz

املستشفيات  أحد  في  احلصبة  ضد  لتحصينهن  رتل  في  يقفن  أخوات 

في بوسانغوا. إن ما ال يقل عن ربع عدد السكان في جمهورية أفريقيا 

الوسطى قد تأثروا بسبب النزاع الدائر في البلد. 

صفحة 28. 

غينيا

© uNiCEF/NYHQ2009-2192/Kamber

في  املستشفيات  أحد  في  أّمه  مع  يجلس  باحلصبة  مصاب  طفل 

اخلدمات  على  الغينيني  من  املائة  في   10 من  أقل  يحصل  كوناكري. 

األمن  انعدام  وازدياد  والفيضانات  الفقر  ويسهم  األساسية.  الصحية 

الغذائي في ازدياد عدم االستقرار السياسي.

صفحة 29. 

موريتانيا

© uNiCEF/2006/Pirozzi

امرأة حتضن طفلها املصاب بسوء التغذية في مستشفى في العاصمة 

الغذاء  في  املزمن  والنقص  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  نواكشوط. إن 

والنساء  األطفال  بني  احلاد  التغذية  بسوء  اإلصابة  معدالت  من  تزيد 

املرتفعة أصالً. 

صفحة 30. 

النيجر

© uNiCEF/NYHQ2007-2868/Pirozzi

في  العالجية  التغذية  مراكز  أحد  يرقد في  التغذية  طفل مصاب بسوء 

مدينة مارادي. إن معدالت سوء التغذية احلاد في معظم بقاع البلد تزيد 

على 10 في املائة ويؤثر التقزم على نصف جميع األطفال دون سن اخلامسة. 

صفحة 31. 

آسيا ومنطقة احمليط الهادئ: الدعم اإلقليمي

© uNiCEF/NYHQ2009-0565/ramoneda

رتل  القتال، تصطف في  ُشرِّدوا بسبب  1.4 مليون شخص  بني  فلة من 

لتحصل على طعام في مخيم شوتا الهور في مقاطعة سوابي، باكستان. 

وباإلضافة إلى النزاعات الدائرة في أفغانستان وباكستان، ال تزال املنطقة 

عرضة ملوجات اجلفاف والفيضانات. صفحة .

صفحة 33, 34. 

أفغانستان

© uNiCEF/NYHQ2009-0999/Noorani

شمال  في  للفتيات  ابتدائية  مدرسة  في  خيمة  في  دروساً  حتضر  فتاة 

البنى  من  الكثير  احلروب  من  عقدان  دمر  لقد  الغربية.  هرات  مدينة 

وخاصة  األطفال،  متنع  والفقر  النزاعات  تزال  وال  البلد.  في  التحتية 

الفتيات، من الذهاب إلى املدرسة. صفحة.

صفحة 35. 

باكستان

© uNiCEF/NYHQ2009-0685/ramoneda

منطقة  في  جالوزاي  مخيم  في  ممتلكاته  بعض  بجانب  يجلس  صبي 

وقوات  املتشددين  بني  الدائر  النزاع  أدى   ،2009 عام  ففي  ناوشيرا. 

احلكومة إلى إحلاق الضرر بحوالي 2.7 مليون نسمة، ال يحصل الكثير 

أو ال  إال على نسبة ضئيلة من اخلدمات االجتماعية األساسية،  منهم 

يحصلون عليها على اإلطالق. صفحة.

صفحة 36. 

جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

© uNiCEF/NYHQ2007-0358/Thomas

مي اون جونغ، 10 سنوات، حتضر دروساً في مدرسة جونغبيونغ االبتدائية 

في إقليم هامغيونغ اجلنوبية. ومع أن التعليم االبتدائي والثانوي مجاني، 

فإن تدهور البنية التحتية والنقص املستمر في الكتب املدرسية واملواد 

األخرى يحد من فرص التعليم. صفحة.

صفحة 37. 

سري النكا

© uNiCEF/NYHQ2009-2135/Pietrasik

أمانثا  مركز  في  الطبية  الرعاية  على  احلصول  ينتظرون  وأطفال  نساء 

نفيلي غرامودايا الصحي في منطقة باتيكالوا. ويقدم املركز خدمات لـ 

3000 نسمة، معظمهم من مجموعة التاميل العرقية الذين تضرروا 

بسبب تسونامي في عام 2004 وعقود من النزاعات. صفحة.

صفحة 38. 

الفلبني

© uNiCEF/NYHQ2006-2132/Bito

سان  في  باألنقاض  املليء  الرئيسي  بارانغاي  شارع  في  يسير  صبي 

الذي  اإلعصار  أحدثها  التي  األضرار  إلى  وينظر  لوزون،  جزيرة  إيسيدرو، 

ضرب املنطقة في عام 2006. في كل سنة، يتشرد نحو 850.000 

فلبيني بسبب الكوارث الطبيعية والنزاعات. صفحة.

صفحة 39. 

ميامنار

© uNiCEF/NYHQ2008-1714/Holmes

شاونغ  وي  قرية  في  اليونيسف  وزعتها  نظافة  مجموعة  حتمل  امرأة 

إلى  بحاجة  نسمة  مليون   1.2 حوالي  يزال  ال  أيياروادي.  نهر  دلتا  في 

مساعدات إنسانية بعد هبوب اإلعصار في عام 2008، وال يحصل إال 

الدلتا على مرافق صحية مالئمة. صفحة.  املائة من سكان  43 في 

صفحة 40. 
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نيبال

© uNiCEF/NYHQ2009-0900/Sokol

منطقة  في  الليل  هبوط  عند  اخلارج  في  تقف  داليت  طائفة  من  فتاة 

موغو. إن ارتفاع أسعار املواد الغذائية والفيضانات املوسمية واستمرار 

لألطفال  والتعليمي  الغذائي  الوضع  على  جميعها  تؤثر  األمن،  انعدام 

املصاب نصفهم تقريباً بسوء التغذية.

صفحة 41. 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا: الدعم اإلقليمي

© uNiCEF/NYHQ2007-2302/Kamber

في  السليمانية  مدينة  مشارف  على  خيمة  في  جتلس  مشردة  أسرة 

الطويلة  النزاعات  نتائج  تزال  ال  العراق.  شمال  في  الكردية  املنطقة 

وارتفاع أعداد املشردين في املنطقة تلقي بثقلها على األطفال. 

صفحة 43, 44. 

األرض الفلسطينية احملتلة

© uNiCEF/NYHQ2009-0042/El Baba

أطفال يسيرون وسط مبان مدمرة في مخيم لالجئني في رفح في أعقاب 

 2008 عام  أواخر  في  غزة  قطاع  في  اإلسرائيلي  العسكري  التوغل 

ال  االقتصادي  واحلصار  التحتية  البنية  تدمير  إن   .2009 عام  ومطلع 

يزاالن يحدان من فرص االنتعاش. 

صفحة 45. 

السودان

© uNiCEF/NYHQ2007-0862/Cranston

وتواصل  السودان.  جنوب  عاصمة  جوبا،  في  دراسياً  فصالً  حتضر  فتاة 

جنوب  في  التعليم  على  احلصول  حتسني  على  التركيز  اليونيسف 

مليون   4.7 لـ  اإلغاثة  تقدمي  فيه  تدعم  الذي  الوقت  في  السودان، 

شخص تضرروا من النزاع في منطقة دارفور. 

صفحة 46. 

العراق

© uNiCEF/NYHQ2007-2316/Kamber

فتاة جترّ قطعة معدنية في أحد شوارع مدينة كركوك. على الرغم من 

حتسن الوضع األمني، ال يزال العنف والفقر يؤثران على 4.5 مليون عراقي 

في البلد وعلى 500.000 و 1 مليون الجئ عراقي في البلدان اجملاورة. 

صفحة 48. 

اليمن

© uNiCEF/NYHQ2009-1732/Brekke

أسر تنتظر تسلم اخليام واإلمدادات عند مدخل مخيم املزرق في شمال 

محافظة حجة. فقد أدى احتدام القتال بني قوات احلكومة واجلماعات 

املتمردة إلى تشريد أكثر من 175.000 شخص، 80 في املائة منهم 

من النساء واألطفال. 

صفحة 49. 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: الدعم اإلقليمي

© uNiCEF/NYHQ2010-0021/Lemoyne

الذي  هايتي،  برنس،  أو  بورت  في  ذراعه  من كسر  للشفاء  يتماثل  صبي 

وهو  الثاني/يناير،  كانون   12 في  البلد  ضرب  الذي  الزلزال  أثناء  أصيب 

أفقر بلد في نصف الكرة الغربي. وال تزال حاالت الطوارئ املعقدة جارية 

أرجاء  في  باملناخ  الصلة  ذات  األزمات  تزداد  بينما  وهايتي،  كولومبيا  في 

املنطقة.

صفحة 51, 52. 

كولومبيا

© uNiCEF/NYHQ2009-1801/markisz

الشارع  في  مراهقات  فتيات  تشاهد  احلكومة  من  اجتماعية  أخصائية 

يزال  الفقيرة في ميدلني. ال  األحياء  أحد  الليل في  في وقت متأخر من 

النزاع الدائر في البلد منذ 40 عاماً، واخلالفات العميقة اجلذور، وارتفاع 

مستويات العنف، تؤثر سلباً على األطفال. 

صفحة 53. 

هايتي

©uNiCEF/ NYHQ2010-0022/Lemoyne

أطفال مشردون يقفون بني خيام مؤقتة أمام القصر الرئاسي الذي حلقت 

به أضرار شديدة، بعد مضي أربعة أيام على الزلزال في 12 كانون الثاني/

في  أصالً  يعيش  ببلد  الدمار  الزلزال  أحلق  برنس. لقد  أو  بورت  في  يناير 

أزمة.

صفحة 54. 

شرق ووسط أوروبا، رابطة الدول املستقلة 

© uNiCEF/NYHQ2008-0718/Volpe 

للرعاية  في  2005، في مولدافيا، أطفال يجلسون في بيوت  في عام 

االقتصادي  والتدهور  الطبيعية  الكوارث  تزال  ال  شيسيناو.  العاصمة، 

بلدان  من  العديد  في  السياسي  االستقرار  عدم  واستمرار  العاملي 

املنطقة، تؤثر على األطفال والنساء.

صفحة 55, 56. 

طاجيكستان

© uNiCEF/NYHQ2008-1783/Pirozzi

طفل مصاب من دوشانبي، عاصمة طاجيكستان. أدى الركود االقتصادي 

العاملي باالقتران مع تدهور املياه والطاقة ونقص املواد الغذائية إلى زيادة 

تعرض األطفال في بلد يعيش نصف سكانه حتت خط الفقر.

صفحة 57. 
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