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Çocuklara Yönelik 
İnsani Yardım Faaliyetlerine
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Omar Abdi

UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı

Etiyopya, 2017
Beş aylık bir bebek olan 
Temesgen,Tigray 
bölgesindeki Debri sağlık 
merkezinde anne sütü ile 
besleme ile ilgili bir kutlama 
etkinliğinde gülümsüyor.

İnsani kriz nedeniyle hayatı altüst olan her çocuğun özel ve 
karmaşık ihtiyaçlarını dikkate almak, UNICEF olarak 
yürüttüğümüz çalışmaların temelini oluşturmaktadır. 2018'de 
Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri başlıklı raporda bu 
çaba vurgulanmaktadır. 2017'de paydaşlarımızla birlikte 
yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda sahada elde ettiğimiz 
sonuçlar, 2018'de karışılacağımız güçlüklerle mücadele etmek 
için uygulayacağımız stratejiler ve krizlere müdahale etme 
kapasitemizin temelini oluşturan bağışçılarımızın desteği de bu 
raporda ele alınmaktadır. 

UNICEF'in Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen gibi 
ülkelerde yürüttüğü müdahaleler hakkında bilgilere de yer 
verilmektedir. 2017 yılında bu ülkelerde çatışmalar, göç, 
kuraklık, susuzluk ve altyapı tesislerinin yetersizliği; kıtlık 
tehlikesinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kıtlık nedeniyle, 
yaklaşık 1,4 milyon çocuk, açlık tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmıştır. Bu ülkelerin tümünde, UNICEF ve paydaşları, kıtlık 
tehlikesi patlak vermeden önce sahada yardım faaliyetleri 
yürütmüştür. 

Örneğin, Somali'de, bağışçıların erken müdahalesi sayesinde, 
hizmetler ve sürdürülebilir yardım faaliyetleri büyük ölçüde 
yaygınlaştırılmıştır. 2017'nin Kasım ayı itibariyle, UNICEF ve 
paydaşları, ileri derecede beslenme yetersizliği çeken 220.000'i 
aşkın çocuğun tedavi edilmesini sağlanmıştır. Kuraklıktan 
etkilenen yaklaşık 1,8 milyon kişinin temiz suya geçici erişimi 
sağlanmıştır. Böylece kolera salgınlarının ve suyla bulaşan 
hastalıkların yayılması da kontrol altına alınmıştır. 

Acil ihtiyaçların söz konusu olduğu bölgelerde dahi, UNICEF; uzun 
vadede bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak insani yardım 
müdahaleleri uygulamaya çalışmıştır.  Örneğin Irak'ta UNICEF; 
Musul'un batısında su altyapı tesislerinin onarımı ve yeniden inşası 
için yatırım yapmış ve böylece hem bölgede acil su ihtiyacının 
karşılanmasına yardımcı olmuş hem de yerel topluluklara uzun 
yıllar hizmet edecek olan daha sürdürülebilir bir sistem kurulması-
na destek sağlamıştır. Yukarıda vurgulanan sonuçlar ve kaynak 
sağlamak için yapılan bu çağrıda ele alınan başarılar, bağışçılarımı-
zın inanılmaz desteği sayesinde mümkün olmuştur. Erişimin güç 
olduğu, zorlu çalışma bölgelerinde ve karmaşık insani yardım 
bağlamlarında, müdahalelerimize desteğiniz sayesinde devam 
ettik. Bize esneklik sağlayan kaynaklarınız sayesinde çıkan krizlere 
hızlı bir şekilde müdahale edebildik ve yardıma en çok ihtiyaç 
duyan bölgelere kaynak tahsis edebildik. Cömertliğiniz sayesinde, 
krizden etkilenen tüm çocukların okula dönmesine, ailelerine 
kavuşmasına, önlenebilir hastalıklardan korunmasına, çocukluk 
döneminde hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları besin maddele-
rine ve temiz suya erişmesine ve sağlıklı birer yetişkin haline 
gelmesine yardım edebildik.  

Hep birlikte çalışarak çocukların hayatta kalmasına yardım ettik. 
Çalışmalarımıza devam ederek her çocuğa daha iyi bir gelecek 
şansı da sunabiliriz.

2018'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE  
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2018'de Çocuklar için Yürütülecek İnsani Yardım Faaliyetleri
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UNICEF'in Okula Dönüş kampanyası 
çerçevesinde, Bağdat'taki Al Ansar 
okulunda eğitim gören çocuklara okul 
malzemesi dağıtıldı. Öğrencilere 
matematik, fen bilimleri ve el becerisi 
geliştirme etkinliği setleri de sağlanmıştır.

2017, çocuklar için yıkıcı bir yıl oldu.

Hâlihazırda, dünyadaki her dört çocuktan biri, çatışma ya da 
afetten etkilenen bir ülkede yaşamaktadır. Yaklaşık 50 milyon 
çocuk; şiddet, yoksulluk ya da doğal afetler nedeniyle evini 
terk etmek zorunda kalmıştır.

Bu veriler, kaygı verici bir gerçekliği ortaya koymaktadır: 
İnsani krizin çocuklar üzerindeki etkisi, yıkıcı boyutlara 
ulaşmıştır.

Birçok bölgede, şiddetli çatışmalar, insani yardım ihtiyacını 
kritik düzeylere çıkarmıştır. Yıllardır devam eden çatışmalar 
(Örneğin; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Irak, Nijerya, 
Güney Sudan, Suriye, Yemen ve diğer ülkelerdeki çatışmalar) 
giderek karmaşıklaşmıştır. Bu çatışmaların etkisi 2017'de 
daha da artmıştır.

Bu çatışmalardan etkilenen çocuklar için günlük yaşam artık 
bir kâbustan farksızdır. Geçtiğimiz yıl, bu çocuklar, sürekli 
olarak şiddet tehlikesine maruz kalmıştır. Bunun yanı sıra, 
birçok çocuk; yerinden edilmiş ve aç kalmıştır. Sağlık, su, 
sanitasyon ve altyapı hizmetlerinin çökmesi nedeniyle, 
hayatlarını tehdit eden hastalıklarla boğuşmuştur. 

Örneğin, Myanmar'da şiddet olaylarının 2017'nin Ağustos 
ayında tekrar alevlenmesi büyük bir göç dalgasına yol açmış 
ve çok sayıda Rohingyalı mülteci Bangladeş'e göç etmek 
zorunda kalmıştır. Göç edenlerin çoğu, çocuktur. Mülteci 
sayısının çokluğu nedeniyle geçici yerleşim merkezlerinde 

sunulan hizmetler yetersiz kalmıştır. Yetersiz hijyen ve temizlik 
koşulları, suyla bulaşan salgın hastalıkların yayılmasına neden 
olmuştur.
 
Aynı yıl, daha önce görülmemiş düzeyde kolera vakası ve 
kolera salgını da ortaya çıkmıştır. Özellikle de Kongo Demok-
ratik Cumhuriyeti, Irak, Kuzey Doğu Nijerya, Somali, Güney 
Sudan ve Yemen gibi çatışmalardan etkilenen ülkelerde çıkan 
salgın sayısı artmıştır. Birçok örnekte şiddetli çatışmalar ve 
kamu hizmetlerinin zarar görmesi nedeniyle su ve sanitasyon 
sistemleri de çökmüştür. Bu da çatışmalardan etkilenen 
topluluklar arasında kolera salgınının yayılmasını körükleyerek 
acil durum içinde bir acil durumun daha doğmasına neden 
olmuştur.  

UNICEF'in tüm çalışmalarına şu bilgi kılavuzluk etmektedir: 
her acil durumun, akıl almaz her istatistiğin ve yürek burkan 
her şiddet, göç ve açlık hikâyesinin ardında...yardım bekleyen 
bir çocuk vardır: 
Okulda olması gerektiği hâlde, okulu yıkıldığı ya da zarar 
gördüğü için okulda olmayan bir çocuk... Ailesinden ve 
sevdiklerinden ayrı düşmüş, yalnız ve korkmuş bir çocuk... 
Önlenmesi mümkün olduğu hâlde, koleradan ölmek üzere 
olan bir çocuk... 

İster bir göçmen ister mülteci isterse de iç göçe zorlanmış 
olsun bir çocuk, her zaman çocuktur. Her halükârda tüm 
çocukların korunması, ailesiyle birlikte kalabilmesi ve okula 
gitme olanağına sahip olması gerekir.  
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2018'DE ELDE EDİLMESİ 
PLANLANAN SONUÇLAR
2018'de Çocuklar için Yürütülecek İnsani Yardım Faaliyetleri
Aşağıda UNICEF'in insani yardım programlarına ilişkin küresel gereksinimleri, erişilecek toplam kişi ve çocuk sayısı 
ve 2018'de Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri ile elde edilmesi planlanan sonuçlar özetlenmektedir. 

UNICEF ve paydaşları, 2018 yılında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmak için çalışacaktır:

Her sektör için gereken finansman yüzdesi*

$ 3,6 milyar
dolar

82 milyon
kisi

 48 milyon
çocuk

51 ülke

21%

18% 11%

2%
1%

12%

4% 2%

2%

<1%
25%

GENEL
TOPLAM:

SU, SANİTASYON
VE HİJYEN (WASH)

 

BESLENME ÇOÇUK
KORUMA

SOSYAL
KORUMA / 

NAKİT YARDIMLAR

HIZLI 
MÜDAHALE 

MEKANİZMALARI

 

SAĞLIK

DİĞER** BÖLGESEL 
TEKNİK DESTEK, 
ACİL DURUMA 
HAZIRLIK VE 
MÜDAHALE

GIDA DIŞI MALZEMELER

KÜME
KOORDİNASYON***

EĞİTİM

YARDIM 
EDILECEK 
KİŞİ 
SAYISI:

BESLENME SAĞLIK EĞİTİM ÇOCUK 
KORUMA

HIV VE
AIDS

NAKİT
YARDIM

SU
PROGRAMI

4.2 milyon
çocuğa ileri
derecede
beslenme
yetersizliği tedavisi

10 milyon
çocuğa
kızamık
aşısı

8.9 milyon
çocuğa
örgün ve
yaygın eğitim
olanağı

3.9 milyon
çocuğa
psikososyal
destek

231,400
kişiye
bilgi, test
ve tedavi

1.8 milyon
kişiye
nakit
destek

 35.7 milyon 
kişiye
yeme, içme ve
temel hijyen
ihtiyaçları için 
temiz su

ÇOCUK 
SAYISI:

ÜLKE 
SAYISI:

 

2018'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE  
GENEL BİR BAKIŞ

UNICEF    <www.unicef.org/appeals> 5

* Rakamlar yuvarlandığından, toplam yüzde 100'e eşit değildir. HIV ve AIDS için finansman gereksinimi, toplam finansman gereksiniminin 0.1'ni oluşturur ve yüzdelerde yuvarlama 
yapıldığı için bu değerlendirmeye dâhil edilmemiştir.

** Şunlarla ilgili maliyetleri de içerir: Avrupa'daki mülteci ve göçmen krizi, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde uygulanan erken toparlanma ve geçim programları, Suriyeli mültecilere yönelik 
müdahale kapsamında gençler/ergenler ve Filistinliler için programlar; Bangladeş, Burundi, Madagaskar ve Yemen'de hayat kurtarıcı temel uygulamaları ve davranışları teşvik eden 
Kalkınma için İletişim etkinlikleri.  

*** Kümeler için koordinasyon maliyetleri yüzde 0,5'in üzerindedir ve sadece bütçelerde ayrılmış kalemleri içerir. Birçok kaynak çağrısında, koordinasyon maliyetleri sektör bütçelerine 
dâhil edilmektedir.

Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi

Bölge Ofisi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

Myanmar

Toplam

Doğu ve Güney Afrika Bölgesi

Bölge Ofisi

Angola

Burundi 

Eritre

Etiyopya

Kenya

Madagaskar

Somali

Güney Sudan

Uganda 

Toplam

Avrupa ve Orta Asya Bölgesi

Bölge Ofisi

Avrupa'da mülteci ve göçmen krizi

Ukrayna

Toplam

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Bölge Ofisi

Haiti 

Toplam

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi

Bölge Ofisi

Cibuti

Irak

Libya

Filistin

Sudan

Suriye Arap Cumhuriyeti

Suriyeli mülteciler ve Türkiye, Lübnan, Irak ve  
Mısır'da krizden etkilenen halklar

Yemen 

Toplam

ABD Doları ($)

6,312,000

16,500,000

31,780,000

54,592,000

ABD Doları ($)

20,844,000

14,660,000

26,000,000

14,000,000

111,810,939

34,235,000

23,750,000

154,932,574

183,309,871

66,119,117

649,661,501

ABD Doları ($)

3,110,400

33,144,000

23,599,000

59,853,400

ABD Doları ($)

10,565,000

30,000,000

40,565,000

ABD Doları ($)

2,000,000

1,461,300

101,151,160

20,161,000

25,805,400

96,544,326

335,341,920

951,797,002

337,422,650

1,871,684,758

Elektronik kullanıcılar isimlerin üzerine tıklayarak söz konusu temsilcilik tarafından hazırlanan çevrimiçi içeriğe erişebilir.

 

2018'DE İHTİYAÇ DUYULAN FİNANSMAN
2018'de Çocuklar için Yürütülecek İnsani Yardım Faaliyetleri

Güney Asya Bölgesi

Bölge Ofisi

Afganistan

Bangladeş

Toplam

Batı ve Orta Afrika Bölgesi

Bölge Ofisi

Burkina Faso

Kamerun 

Orta Afrika Cumhuriyeti

Çad

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Mali

Moritanya

Nijer

Nijerya

Kongo Cumhuriyeti

Toplam

ABD Doları ($)

25,868,190

32,800,000

144,600,000

203,268,190

ABD Doları ($)

13,250,000

31,057,000

25,461,000

56,500,000

54,191,505

268,121,004

36,775,000

19,131,000

42,721,051

149,000,000

7,744,000

703,951,560

Küresel Destek 54,815,841

Grand total 3,638,392,250

2018'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE  
GENEL BİR BAKIŞ

UNICEF    OCAK 20184

Bu harita, belirli bir stile uygun olarak yapılmıştır ve ölçekli değildir.
Bu harita; herhangi bir ülkenin ya da toprağın yasal statüsü veya ülke sınırları hakkında 
UNICEF’in resmi görüşünü yansıtmaz.  Noktalarla gösterilen çizgi; Hindistan ve Pakistan 
tarafından üzerinde anlaşılan Cemmu ve Keşmir hattını işaret etmektedir.   Taraflar; Cemmu 
ve Keşmir’in nihai statüsüne henüz karar vermemiştir. Sudan ve Güney Sudan arasındaki 
nihai sınır da belirlenmemiştir. 
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çocuğa ileri
derecede
beslenme
yetersizliği tedavisi

10 milyon
çocuğa
kızamık
aşısı

8.9 milyon
çocuğa
örgün ve
yaygın eğitim
olanağı

3.9 milyon
çocuğa
psikososyal
destek

231,400
kişiye
bilgi, test
ve tedavi

1.8 milyon
kişiye
nakit
destek

 35.7 milyon 
kişiye
yeme, içme ve
temel hijyen
ihtiyaçları için 
temiz su

ÇOCUK 
SAYISI:

ÜLKE 
SAYISI:
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* Rakamlar yuvarlandığından, toplam yüzde 100'e eşit değildir. HIV ve AIDS için finansman gereksinimi, toplam finansman gereksiniminin 0.1'ni oluşturur ve yüzdelerde yuvarlama 
yapıldığı için bu değerlendirmeye dâhil edilmemiştir.

** Şunlarla ilgili maliyetleri de içerir: Avrupa'daki mülteci ve göçmen krizi, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde uygulanan erken toparlanma ve geçim programları, Suriyeli mültecilere yönelik 
müdahale kapsamında gençler/ergenler ve Filistinliler için programlar; Bangladeş, Burundi, Madagaskar ve Yemen'de hayat kurtarıcı temel uygulamaları ve davranışları teşvik eden 
Kalkınma için İletişim etkinlikleri.  

*** Kümeler için koordinasyon maliyetleri yüzde 0,5'in üzerindedir ve sadece bütçelerde ayrılmış kalemleri içerir. Birçok kaynak çağrısında, koordinasyon maliyetleri sektör bütçelerine 
dâhil edilmektedir.

Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi

Bölge Ofisi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

Myanmar

Toplam

Doğu ve Güney Afrika Bölgesi

Bölge Ofisi

Angola

Burundi 

Eritre

Etiyopya

Kenya

Madagaskar

Somali

Güney Sudan

Uganda 

Toplam

Avrupa ve Orta Asya Bölgesi

Bölge Ofisi

Avrupa'da mülteci ve göçmen krizi

Ukrayna

Toplam

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Bölge Ofisi

Haiti 

Toplam

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi

Bölge Ofisi

Cibuti

Irak

Libya

Filistin

Sudan

Suriye Arap Cumhuriyeti

Suriyeli mülteciler ve Türkiye, Lübnan, Irak ve  
Mısır'da krizden etkilenen halklar

Yemen 

Toplam

ABD Doları ($)

6,312,000

16,500,000

31,780,000

54,592,000

ABD Doları ($)

20,844,000

14,660,000

26,000,000

14,000,000

111,810,939

34,235,000

23,750,000

154,932,574

183,309,871

66,119,117

649,661,501

ABD Doları ($)

3,110,400

33,144,000

23,599,000

59,853,400

ABD Doları ($)

10,565,000

30,000,000

40,565,000

ABD Doları ($)

2,000,000

1,461,300

101,151,160

20,161,000

25,805,400

96,544,326

335,341,920

951,797,002

337,422,650

1,871,684,758

Elektronik kullanıcılar isimlerin üzerine tıklayarak söz konusu temsilcilik tarafından hazırlanan çevrimiçi içeriğe erişebilir.
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Afganistan

Bangladeş

Toplam

Batı ve Orta Afrika Bölgesi

Bölge Ofisi

Burkina Faso

Kamerun 

Orta Afrika Cumhuriyeti

Çad

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Mali
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Nijer

Nijerya

Kongo Cumhuriyeti

Toplam

ABD Doları ($)

25,868,190
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203,268,190

ABD Doları ($)
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36,775,000

19,131,000
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Küresel Destek 54,815,841

Grand total 3,638,392,250
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Bu harita, belirli bir stile uygun olarak yapılmıştır ve ölçekli değildir.
Bu harita; herhangi bir ülkenin ya da toprağın yasal statüsü veya ülke sınırları hakkında 
UNICEF’in resmi görüşünü yansıtmaz.  Noktalarla gösterilen çizgi; Hindistan ve Pakistan 
tarafından üzerinde anlaşılan Cemmu ve Keşmir hattını işaret etmektedir.   Taraflar; Cemmu 
ve Keşmir’in nihai statüsüne henüz karar vermemiştir. Sudan ve Güney Sudan arasındaki 
nihai sınır da belirlenmemiştir. 
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Suriye Arap Cumhuriyeti 
ve alt bölgesi
Suriye krizinin yedinci yılı itibariyle, 
6 milyonu aşkın kişi iç göçe 
zorlanmıştır ve 
(2,5 milyon çocuk da dâhil olmak 
üzere)  5 milyonu aşkın Suriyeli; 
Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve 
Mısır'da mülteci olarak 
yaşamaktadır.

Irak
Irak'ta 4 milyon çocuk da 
dâhil olmak üzere yaklaşık 
9 milyon kişi insani 
yardıma, 5 milyon kişi ise 
temiz suya ihtiyaç 
duymaktadır.  İç göçe 
zorlanan 3 milyon kişinin 
neredeyse yarısı çocuktur.

Rohingya krizi
2017'nin ikinci yarısında, 
Myanmar'ın Arakan 
eyaletinde alevlenen şiddet 
olayları, 655.000'den fazla 
Rohingyalı mültecinin 
Bangladeş sınırından 
geçmesine yol açmıştır. 
Tahmini hesaplamalara 
göre ülkeye yeni gelenlerin 
yaklaşık yüzde 58'i çocuktur.
Yeni göç dalgası ile birlikte, 
insani yardıma ihtiyaç 
duyan Bangladeş'te krizden 
etkilenen yerel topluluklar 
ve toplam Rohingyalı sayısı 
1,2 milyona ulaşmıştır. 

Yemen
Dünyadaki en karmaşık 
insani yardım krizlerinden 
biri nedeniyle, Yemen 
nüfusunun neredeyse yarısı 
(11 milyon çocuk da dâhil 
olmak üzere 22 milyon kişi), 
insani yardıma ihtiyaç 
duymaktadır.
Kısa süre önce kolera, akut 
ishal salgınları ve kamu 
sistemlerinin çökmesiyle 
durumları  daha da 
kötüleşmiştir. Yaklaşık 16 
milyon kişi temiz suya 
erişememektedir. 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 
topluluklar arasında gerilimlerin 
tırmanması ve şiddetli çatışmaların 
çıkması nedeniyle 1.7 milyonu aşkın kişi 
evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bu 
sayıya Kasai bölgesindeki 1,4 milyon kişi 
de dâhildir.
Ülke genelinde, 2 milyonu aşkın çocuk, 
şiddetli akut beslenme yetersizliği 
çekmektedir. Söz konusu çocuklar, dünya 
genelindeki akut beslenme yetersizliği 
vakalarının yüzde 12'sini oluşturmaktadır.

Afrika Boynuzu
17 milyonu aşkın kişi, 
Etiyopya'da yaşanan 
şiddetli kuraklıktan 
etkilenmiştir.
Kenya ve Somali'de salgın 
çıkma riski artmıştır ve üç 
ülkede yaklaşık 700.000 
çocuk ileri derecede 
beslenme yetersizliği 
çekmektedir.

Güney Sudan
Güney Sudan'da 
çatışmanın dördüncü 
yılında 4 milyondan fazla 
çocuk kıtlık, hastalık, zorla 
silah altına alınma ve 
okula erişeme sorunuyla 
karşı karşıyadır.
Ekonomik koşulların 
kötüleşmesi, gıda ve 
yakıta erişimin kısıtlı 
olması bu dezavantajları 
daha da arttırmaktadır.

 
Avrupa'da mülteci ve göçmen krizi:  

KRİZDEKİ ÇOCUKLAR
Aşağıdaki haritada, 2017'nin sonunda 
küresel insani durum özetlenmekte, 
çocukları ve aileleri etkileyen büyük krizlerden 
bazılarına işaret edilmektedir.
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Hâlihazırda Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 
3,6 milyon kişiye ve 2015-2016 yılında 
Avrupa'ya gelen 1,4 milyon kişiye ek olarak 
2017'de 164.000 mülteci ve göçmen daha 
Avrupa ülkelerine giriş yapmıştır. 2017'de 
gelen göçmen sayısına 29.000 çocuk da 
dâhildir.  Göç eden çocuklar,  bir dizi 
koruma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. 
Hareket hâlindeki birçok çocuk; temel 
hizmetlere erişememekte, hapse atılmakta 
ve aile üyelerinden ayrı düşmektedir. 

Karayiplerdeki 
kasırgalara müdahale

Atlantik'te şimdiye kadar 
kaydedilen en güçlü 
kasırga olan İrma 
Kasırgası ve daha sonra 
Maria Kasırgası nedeniyle 
Küba, Haiti ve Doğu 
Karayipler'de yaşayan 1,4 
milyondan fazla kişi (bu 
kişilerin dörtte biri 
çocuktur) insani yardıma 
ihtiyaç duymuştur.   
Haiti'de bir kolera salgını 
yaşanmaktadır. 2017'de 
11.600'den fazla vaka ve 
130 can kaybı 
bildirilmiştir. 

Nijerya ve Çad Gölü Havzası

Kamerun, Çad, Nijer ve 
Nijerya'da yaşayan 17 milyonu 
aşkın kişi, Çad Gölü 
havzasından devam eden 
çatışmalardan etkilenmektedir. 
Nijerya'nın kuzey doğusundaki 
şiddet olayları ve çatışmalar 
nedeniyle göçmen sayısında 
ciddi bir artış yaşanmıştır. 
Tahminlere göre 400.000 çocuk, 
yetersiz beslenmektedir. 

Kronikleşmiş ve yeterli finans 
alamayan acil durumlar

Bu tür acil durumlar çocuklar 
açısından ciddi sonuçlar doğurmaya 
devam etmektedir. 
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 1,3 
milyon çocuk, 2012'den beri devam 
eden insani yardım ve koruma 
krizinden etkilenmektedir. Mali'de 
silahlı çatışmaların altıncı yılında, 
165.00 çocuk ileri derecede 
beslenme yetersizliği riski ile karşı 
karşıyadır. 

Oklar; çatışma nedeniyle komşu ülkelere göç 
eden kişilerin hareketini gösterir.

Bu harita, belirli bir stile uygun olarak yapılmıştır 
ve ölçekli değildir.
Bu harita; herhangi bir ülkenin ya da toprağın 
yasal statüsü veya ülke sınırları hakkında 
UNICEF’in resmi görüşünü yansıtmaz. 
Noktalarla gösterilen çizgi; Hindistan ve 
Pakistan tarafından üzerinde anlaşılan Cemmu 
ve Keşmir hattını işaret etmektedir. Taraflar; 
Cemmu ve Keşmir’in nihai statüsüne henüz 
karar vermemiştir. Sudan ve Güney Sudan 
arasındaki nihai sınır da belirlenmemiştir. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

2018'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE  
GENEL BİR BAKIŞ

UNICEF    <www.unicef.org/appeals> 7
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ve alt bölgesi
Suriye krizinin yedinci yılı itibariyle, 
6 milyonu aşkın kişi iç göçe 
zorlanmıştır ve 
(2,5 milyon çocuk da dâhil olmak 
üzere)  5 milyonu aşkın Suriyeli; 
Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve 
Mısır'da mülteci olarak 
yaşamaktadır.

Irak
Irak'ta 4 milyon çocuk da 
dâhil olmak üzere yaklaşık 
9 milyon kişi insani 
yardıma, 5 milyon kişi ise 
temiz suya ihtiyaç 
duymaktadır.  İç göçe 
zorlanan 3 milyon kişinin 
neredeyse yarısı çocuktur.

Rohingya krizi
2017'nin ikinci yarısında, 
Myanmar'ın Arakan 
eyaletinde alevlenen şiddet 
olayları, 655.000'den fazla 
Rohingyalı mültecinin 
Bangladeş sınırından 
geçmesine yol açmıştır. 
Tahmini hesaplamalara 
göre ülkeye yeni gelenlerin 
yaklaşık yüzde 58'i çocuktur.
Yeni göç dalgası ile birlikte, 
insani yardıma ihtiyaç 
duyan Bangladeş'te krizden 
etkilenen yerel topluluklar 
ve toplam Rohingyalı sayısı 
1,2 milyona ulaşmıştır. 

Yemen
Dünyadaki en karmaşık 
insani yardım krizlerinden 
biri nedeniyle, Yemen 
nüfusunun neredeyse yarısı 
(11 milyon çocuk da dâhil 
olmak üzere 22 milyon kişi), 
insani yardıma ihtiyaç 
duymaktadır.
Kısa süre önce kolera, akut 
ishal salgınları ve kamu 
sistemlerinin çökmesiyle 
durumları  daha da 
kötüleşmiştir. Yaklaşık 16 
milyon kişi temiz suya 
erişememektedir. 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 
topluluklar arasında gerilimlerin 
tırmanması ve şiddetli çatışmaların 
çıkması nedeniyle 1.7 milyonu aşkın kişi 
evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bu 
sayıya Kasai bölgesindeki 1,4 milyon kişi 
de dâhildir.
Ülke genelinde, 2 milyonu aşkın çocuk, 
şiddetli akut beslenme yetersizliği 
çekmektedir. Söz konusu çocuklar, dünya 
genelindeki akut beslenme yetersizliği 
vakalarının yüzde 12'sini oluşturmaktadır.

Afrika Boynuzu
17 milyonu aşkın kişi, 
Etiyopya'da yaşanan 
şiddetli kuraklıktan 
etkilenmiştir.
Kenya ve Somali'de salgın 
çıkma riski artmıştır ve üç 
ülkede yaklaşık 700.000 
çocuk ileri derecede 
beslenme yetersizliği 
çekmektedir.

Güney Sudan
Güney Sudan'da 
çatışmanın dördüncü 
yılında 4 milyondan fazla 
çocuk kıtlık, hastalık, zorla 
silah altına alınma ve 
okula erişeme sorunuyla 
karşı karşıyadır.
Ekonomik koşulların 
kötüleşmesi, gıda ve 
yakıta erişimin kısıtlı 
olması bu dezavantajları 
daha da arttırmaktadır.
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3,6 milyon kişiye ve 2015-2016 yılında 
Avrupa'ya gelen 1,4 milyon kişiye ek olarak 
2017'de 164.000 mülteci ve göçmen daha 
Avrupa ülkelerine giriş yapmıştır. 2017'de 
gelen göçmen sayısına 29.000 çocuk da 
dâhildir.  Göç eden çocuklar,  bir dizi 
koruma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. 
Hareket hâlindeki birçok çocuk; temel 
hizmetlere erişememekte, hapse atılmakta 
ve aile üyelerinden ayrı düşmektedir. 
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kaydedilen en güçlü 
kasırga olan İrma 
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Maria Kasırgası nedeniyle 
Küba, Haiti ve Doğu 
Karayipler'de yaşayan 1,4 
milyondan fazla kişi (bu 
kişilerin dörtte biri 
çocuktur) insani yardıma 
ihtiyaç duymuştur.   
Haiti'de bir kolera salgını 
yaşanmaktadır. 2017'de 
11.600'den fazla vaka ve 
130 can kaybı 
bildirilmiştir. 

Nijerya ve Çad Gölü Havzası

Kamerun, Çad, Nijer ve 
Nijerya'da yaşayan 17 milyonu 
aşkın kişi, Çad Gölü 
havzasından devam eden 
çatışmalardan etkilenmektedir. 
Nijerya'nın kuzey doğusundaki 
şiddet olayları ve çatışmalar 
nedeniyle göçmen sayısında 
ciddi bir artış yaşanmıştır. 
Tahminlere göre 400.000 çocuk, 
yetersiz beslenmektedir. 

Kronikleşmiş ve yeterli finans 
alamayan acil durumlar

Bu tür acil durumlar çocuklar 
açısından ciddi sonuçlar doğurmaya 
devam etmektedir. 
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 1,3 
milyon çocuk, 2012'den beri devam 
eden insani yardım ve koruma 
krizinden etkilenmektedir. Mali'de 
silahlı çatışmaların altıncı yılında, 
165.00 çocuk ileri derecede 
beslenme yetersizliği riski ile karşı 
karşıyadır. 

Oklar; çatışma nedeniyle komşu ülkelere göç 
eden kişilerin hareketini gösterir.

Bu harita, belirli bir stile uygun olarak yapılmıştır 
ve ölçekli değildir.
Bu harita; herhangi bir ülkenin ya da toprağın 
yasal statüsü veya ülke sınırları hakkında 
UNICEF’in resmi görüşünü yansıtmaz. 
Noktalarla gösterilen çizgi; Hindistan ve 
Pakistan tarafından üzerinde anlaşılan Cemmu 
ve Keşmir hattını işaret etmektedir. Taraflar; 
Cemmu ve Keşmir’in nihai statüsüne henüz 
karar vermemiştir. Sudan ve Güney Sudan 
arasındaki nihai sınır da belirlenmemiştir. 
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Aşağıdaki tabloda, 2017'nin ilk on ayında UNICEF ve paydaşları tarafından belirlenen hedeflerin ne 
kadarına ulaşıldığı gösterilmektedir.  Bazı bağlamlarda; kaynakların kısıtlı olması (bu faktörlere alanlardaki 
kısıtlamalar, insani erişim yetersizliği, bölgede güvenliğin olmaması da dâhildir) ve zorlu çalışma ortamları; 
elde edilen başarı düzeyini olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkelerin finansman düzeyleri için bakınız sayfa 11. 
Ülkeye özel göstergeler de dâhil olmak üzere 2017'de yapılan çalışmalar hakkında daha ayrıntılı raporlara 
ilgili ülke temsilciliklerinin internet siteleri üzerinden erişilebilir <www.unicef.org/appeals>. 
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Yemen, 2017
Şubat ayında, şiddetli akut 
beslenme yetersizliği tedavi edilen 
bir çocuğun üst orta kol çevresi, 
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tarafından ölçülüyor. 
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Aşağıdaki tabloda, 2017'nin ilk on ayında UNICEF ve paydaşları tarafından belirlenen hedeflerin ne 
kadarına ulaşıldığı gösterilmektedir.  Bazı bağlamlarda; kaynakların kısıtlı olması (bu faktörlere alanlardaki 
kısıtlamalar, insani erişim yetersizliği, bölgede güvenliğin olmaması da dâhildir) ve zorlu çalışma ortamları; 
elde edilen başarı düzeyini olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkelerin finansman düzeyleri için bakınız sayfa 11. 
Ülkeye özel göstergeler de dâhil olmak üzere 2017'de yapılan çalışmalar hakkında daha ayrıntılı raporlara 
ilgili ülke temsilciliklerinin internet siteleri üzerinden erişilebilir <www.unicef.org/appeals>. 
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Şekil 3: Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri: 
2017'de Bağışçıların finansman taahhütleri 
ve finansman açıkları (milyon ABD doları)*

Şekil 4: Çocuklara Yönelik İlk 10 
İnsani Yardım Faaliyetine sağlanan 
finansman, toplam fon ihtiyacına göre 

 

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi Ofisi $11.2M 156 %

Afganistan $26.8M 86 %

Batı ve orta Afrika Bölge Ofisi $31.2M 79 %

Doğu ve Güney Afrika Bölge Ofisi $15.4M 76 %

Doğu Asya Bölgesi Pasifik Bölge Ofisi $4.4M 72 %

Somali $125.2M 71 %

Küresel destek ** $31.6M 64 %

Irak $103.0M 64 %

Bangladeş'te Rohingya müdahalesi

Güney Sudan

$48.6M 64 %

$108.9M 60 %

Kenya $24.2M 57 %

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti $7.9M 48 %

Nijer $17.8M 48 %

Filistin $11.5M 47 %

Nijerya

Suriyeli mülteciler (Türkiye, Lübnan, Irak ve Mısır)

$67.4M 46 %

 $477.0M 45 %

Yemen

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi

Karayiplerdeki kasırgalar

$151.6M 45 %

$1.6M 45 %

$9.3M 45 %

Suriye Arap Cumhuriyeti $153.3M 43 %

Avrupa'da mülteci ve göçmen krizi $18.5M 43 %

Etiyopya $56.1M 41 %

Çad $23.5M 41 %

Sudan $37.4M 39 %

Ukrayna $11.1M 36 %

Libya $5.0M 34 %

Orta Afrika Cumhuriyeti $17.3M 32 %

Kamerun $7.6M 32 %

Haiti $12.7M 30 %

Burundili mülteciler $2.7M 29 %

Uganda $13.5M 26 %

Burundi $4.5M 24 %

Cibuti $0.4M 24 %

Zika küresel müdahalesi $7.3M 23 %

Myanmar $5.8M 23 %

Demokratik Kongo Cumhuriyeti $37.8M 23 %

Güney Asya Bölge Ofisi $9.2M 21 %

Angola $3.9M 19 %

Mali $6.5M 19 %

Güney Afrika (El Niño) $15.8M 18 %

Eritre $1.9M 16 %

Nepal $1.8M 13 %

Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi $0.5M 10 %

Office
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* 10 Aralık 2017 tarihi itibariyle tahmini rakamlar sunulmaktadır 
ve bu rakamlar değişebilir.
**2017'de Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri fonunun 
$10,9 milyon dolarlık bölümü, kritik önem taşıyan insani yardım 
operasyonlarını zamanında yürütmeleri için tüm bölge ofislerine  
ve 13 ülke temsilciliğine tahsis edilmiştir.  Tahsis edilen bu 
tutarlar; Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri için bölge 
ve ülke düzeyinde yapılan kaynak çağrılarının finansman 
düzeylerine de dâhil edilmiştir.

2017'DE İNSANİ YARDIM 
FAALİYETLERİNİN FİNANSMANI(1)

Şekil 1: 2017'de en çok insani yardım fonu sağlayan ilk 10 kaynak (milyon ABD doları)*

Şekil 2: İlk 10 bağışçı, tematik insani yardım fonları, 2017 (milyon ABD doları)

$milyon ABD doları

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti

İngiltere Hükümeti

Almanya Hükümeti

Avrupa Komisyonu

Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF)

Japonya Hükümeti

Norveç Hükümeti

Ülke Temelli Fon Havuzları

İsveç Hükümeti

UNICEF ABD
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US$34.4

US$38.5

US$46.7

US$48.5

US$72.1

US$108.6

US$157.1

US$181.7

US$199.5

US$553.1

$milyon ABD doları

UNICEF Almanya Komitesi

UNICEF ABD

Hollanda Hükümeti

UNICEF İngiltere Komitesi

Danimarka Hükümeti

UNICEF Japonya Komitesi

UNICEF İspanya Komitesi

UNICEF İsveç Komitesi

UNICEF Fransa Komitesi

UNICEF Finlandiya Komitesi
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US$3.8

US$4.4

US$6.8

US$6.9

US$7.8

US$8.9

US$13.2

US$18.5

US$20.3

US$26.3

1 Burada belirtilen rakamlar, 10 Aralık 2017 tarihi itibariyle tahmini olarak sunulmaktadır ve değişikliğe tabidir.
2 2017'de yaşanan "Seviye 3" düzeyindeki acil durumlar: Bangladeş'teki Rohingya mültecilerine yönelik müdahale, 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Irak, Kuzey Doğu Nijerya, Güney Sudan, Suriye Arap Cumhuriyeti ve komşu ülkeleri ve Yemen. 

3 UNICEF'in insani yardımlar için kullandığı kaynakların büyük bir bölümü ($1.57 milyar dolar) kamu sektörü 
tarafından sağlanmıştır. Özel sektör ise $155.8 milyon dolar tutarında kaynak sağlamıştır. 
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2017'de bir dizi kriz; UNICEF ve paydaşlarının, artan insani yardım 
ihtiyacına yanıt verme kapasitesini test etmeye devam etmiştir. 
2017'de sağlanan finansman; bir önceki yıl sağlanan finansman 
düzeyiyle tutarlı olsa da, krizlerden etkilenen kişi sayısı aşırı 
derecede arttığı için yetersiz kalmıştır.
UNICEF, Ocak ayında, 48 ülkede, 48 milyon çocuk da dâhil olmak 
üzere 81 milyon kişiye yardım eli uzatmak için $3.36 milyar 
tutarında kaynak sağlanması için çağrıda bulunmuştur. İnsani 
yardım ihtiyacının artmasının temel nedenleri şunlardır: Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai Bölgesinde ve Bangladeş'te 
yaşanan yeni mülteci ve göç krizleri; Güney Sudan, Somali ve 
Nijerya’daki kıtlıklar/kıtlık tehlikeleri; Yemen'deki kıtlık ve kolera 
salgını, Karayiplerdeki yıkıcı kasırgalar ve Nepal'da yaşanan seller.  
Sağlanan kaynağın yaklaşık üçte ikisi ile Seviye 3 kategorisindeki 
yedi acil durum müdahalesi finanse edilmiştir (2). 10 Aralık 2017 
tarihi itibariyle, Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri için 
talep edilen kaynak tutarının yüzde 65'i için finansman sağlanmıştır. 
Bağışçıların cömert katkıları sayesinde, 2017'de başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. 2017'de UNICEF'in yaptığı kaynak çağrısı ile 
sağlanan toplam finansman $2.48 milyar dolara ulaşmıştır. Bu 
tutarın $1.72 milyar dolarlık (3) kısmı, 2017 yılı için yapılan taahhüt-

leri ve $755 milyon dolarlık kısmı ise geçmiş yıllarda yapılan 
taahhütleri içermekteydi. Tematik insani yardım fonları ise $144.1 
milyona (diğer bir deyişle toplam taahhütlerin yüzde 9'una) ulaşmış-
tır (bu tutar 2016'da sağlanan tutardan yaklaşık $25 milyon dolar 
daha fazladır). Diğer taraftan, UNICEF'in en esnek kaynaklarından 
biri olan küresel tematik finansman ise 2016'ya kıyasla yüzde 0.5 
artışla yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Bağışçıların cömert katkısına rağmen, sağlanan toplam finansman, 
mevcut ihtiyaçları karşılama konusunda yetersiz kalmıştır.
Mevcut fonların yarısından fazlası; Güney Sudan, Yemen ve Suriye 
Arap Cumhuriyeti'ndeki müdahaleler ve Suriye'ye komşu ülkelerde-
ki Suriyeli mültecilere yönelik müdahaleler için kullanılmıştır. 
Fonların sadece yüzde 2'si dokuz acil durum için kullanılmıştır: 
Angola, Burundili mülteciler, Karayip kasırgaları, Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti, Cibuti, Eritre, Libya, Mali ve Nepal'daki acil 
durumlar.   
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gibi büyük ölçekli ve uzayan 
krizlerde, sağlanan finansman yüzde 32 düzeyinde kalmış ve 
ihtiyaçlar, çoğu zaman karşılanamamıştır. 2018 'de UNICEF, en 
dezavantajlı çocukları ve aileleri korumak için daha esnek ve uzun 
vadeli finansman ve kaynak arayışına devam edecektir. 

*İlk 10 kaynak toplam $1.44 milyar dolar tutarında finansman sağlamıştır 
ve bu fonlar 2017'de taahhüt edilen finansmanın yüzde 84'üne karşılık 
gelmektedir. 
UNICEF'in en büyük bağışçısı olan Amerika Birleşik Devletleri hükümeti 
2017'de bir önceki yıla kıyasla $145 milyon dolar daha fazla finansman 
sağlamayı taahhüt etmiştir. Buna ek olarak, ilk 10'da yer alan şu bağışçılar 
da taahhütlerini arttırmıştır: Avrupa Komisyonu, İnsani İşler Koordinasyon 
Ofisi (OCHA) tarafından yönetilen fon havuzları (CERF ve ülke temelli 
havuz fonlarla birlikte),   Norveç hükümeti ve İsveç hükümeti.
10 Aralık 2017 tarihi itibariyle tahmini rakamlar sunulmaktadır ve bu 
rakamlar değişebilir.

Not: Toplam tematik finansman $144 milyon dolardır. Bu tutar, 2017 yılı 
için toplam finansman taahhüdünün ($1.72 milyar doların) yüzde 9'una 
karşılık gelmektedir. Küresel tematik finansman ise $28.2 milyon dolara, 
diğer bir deyişle toplam tutarın yüzde 2'sine ulaşmıştır. 2017'de 12 bağışçı, 
küresel tematik finansman sağlama taahhüdünde bulunmuştur.  İlk beş 
bağışçı şunlardır: Hollanda Hükümeti, İsveç UNICEF Komitesi, Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti, UNICEF ABD Temsilciliği ve Danimarka 
Hükümeti.
10 Aralık 2017 tarihi itibariyle geçici rakamlar sunulmaktadır ve bu 
rakamlar değişikliğe tabi olabilir.



Şekil 3: Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri: 
2017'de Bağışçıların finansman taahhütleri 
ve finansman açıkları (milyon ABD doları)*

Şekil 4: Çocuklara Yönelik İlk 10 
İnsani Yardım Faaliyetine sağlanan 
finansman, toplam fon ihtiyacına göre 

 

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi Ofisi $11.2M 156 %

Afganistan $26.8M 86 %

Batı ve orta Afrika Bölge Ofisi $31.2M 79 %

Doğu ve Güney Afrika Bölge Ofisi $15.4M 76 %

Doğu Asya Bölgesi Pasifik Bölge Ofisi $4.4M 72 %

Somali $125.2M 71 %

Küresel destek ** $31.6M 64 %

Irak $103.0M 64 %

Bangladeş'te Rohingya müdahalesi

Güney Sudan

$48.6M 64 %

$108.9M 60 %

Kenya $24.2M 57 %

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti $7.9M 48 %

Nijer $17.8M 48 %

Filistin $11.5M 47 %

Nijerya

Suriyeli mülteciler (Türkiye, Lübnan, Irak ve Mısır)

$67.4M 46 %

 $477.0M 45 %

Yemen

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi

Karayiplerdeki kasırgalar

$151.6M 45 %

$1.6M 45 %

$9.3M 45 %

Suriye Arap Cumhuriyeti $153.3M 43 %

Avrupa'da mülteci ve göçmen krizi $18.5M 43 %

Etiyopya $56.1M 41 %

Çad $23.5M 41 %

Sudan $37.4M 39 %

Ukrayna $11.1M 36 %

Libya $5.0M 34 %

Orta Afrika Cumhuriyeti $17.3M 32 %

Kamerun $7.6M 32 %

Haiti $12.7M 30 %

Burundili mülteciler $2.7M 29 %

Uganda $13.5M 26 %

Burundi $4.5M 24 %

Cibuti $0.4M 24 %

Zika küresel müdahalesi $7.3M 23 %

Myanmar $5.8M 23 %

Demokratik Kongo Cumhuriyeti $37.8M 23 %

Güney Asya Bölge Ofisi $9.2M 21 %

Angola $3.9M 19 %

Mali $6.5M 19 %

Güney Afrika (El Niño) $15.8M 18 %

Eritre $1.9M 16 %

Nepal $1.8M 13 %

Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi $0.5M 10 %
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0 TAAHHÜTLER TAAHHÜT EDİLEN 
FİNANSMAN

 
FON AÇIĞI 100

Etiyopya Sudan

41% 39%$136M $97M

25% 10%

34% 51%

Suriyeli mülteciler 
(Mısır, Irak, Ürdün, 
Lübnan ve Türkiye)

 Suriye Arap Cumhuriyeti

45% 43%$1B $355M

26% 18%

28%
39%

Yemen Güney Sudan

45%

60%

$339M $181M

12%

34%

6%

44%

Somali  Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti

69%

23%

$177M $165M10%
10%

21%

67%

Irak Nijerya 

64%

46%
$161M $147M26%

21%

10%

33%

2017'de bağışçılar tarafından taahhüt edilen fonlar  

Geçtiğimiz yıllardan kalan fonlar  

Fon açığı

2018'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE  
GENEL BİR BAKIŞ

UNICEF    <www.unicef.org/appeals> 11

* 10 Aralık 2017 tarihi itibariyle tahmini rakamlar sunulmaktadır 
ve bu rakamlar değişebilir.
**2017'de Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri fonunun 
$10,9 milyon dolarlık bölümü, kritik önem taşıyan insani yardım 
operasyonlarını zamanında yürütmeleri için tüm bölge ofislerine  
ve 13 ülke temsilciliğine tahsis edilmiştir.  Tahsis edilen bu 
tutarlar; Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri için bölge 
ve ülke düzeyinde yapılan kaynak çağrılarının finansman 
düzeylerine de dâhil edilmiştir.

2017'DE İNSANİ YARDIM 
FAALİYETLERİNİN FİNANSMANI(1)

Şekil 1: 2017'de en çok insani yardım fonu sağlayan ilk 10 kaynak (milyon ABD doları)*

Şekil 2: İlk 10 bağışçı, tematik insani yardım fonları, 2017 (milyon ABD doları)

$milyon ABD doları

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti

İngiltere Hükümeti

Almanya Hükümeti

Avrupa Komisyonu

Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu (CERF)

Japonya Hükümeti

Norveç Hükümeti

Ülke Temelli Fon Havuzları

İsveç Hükümeti

UNICEF ABD

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

US$34.4

US$38.5

US$46.7

US$48.5

US$72.1

US$108.6

US$157.1

US$181.7

US$199.5

US$553.1

$milyon ABD doları

UNICEF Almanya Komitesi

UNICEF ABD

Hollanda Hükümeti

UNICEF İngiltere Komitesi

Danimarka Hükümeti

UNICEF Japonya Komitesi

UNICEF İspanya Komitesi

UNICEF İsveç Komitesi

UNICEF Fransa Komitesi

UNICEF Finlandiya Komitesi
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US$3.8

US$4.4

US$6.8

US$6.9

US$7.8

US$8.9

US$13.2

US$18.5

US$20.3

US$26.3

1 Burada belirtilen rakamlar, 10 Aralık 2017 tarihi itibariyle tahmini olarak sunulmaktadır ve değişikliğe tabidir.
2 2017'de yaşanan "Seviye 3" düzeyindeki acil durumlar: Bangladeş'teki Rohingya mültecilerine yönelik müdahale, 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Irak, Kuzey Doğu Nijerya, Güney Sudan, Suriye Arap Cumhuriyeti ve komşu ülkeleri ve Yemen. 

3 UNICEF'in insani yardımlar için kullandığı kaynakların büyük bir bölümü ($1.57 milyar dolar) kamu sektörü 
tarafından sağlanmıştır. Özel sektör ise $155.8 milyon dolar tutarında kaynak sağlamıştır. 
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2017'de bir dizi kriz; UNICEF ve paydaşlarının, artan insani yardım 
ihtiyacına yanıt verme kapasitesini test etmeye devam etmiştir. 
2017'de sağlanan finansman; bir önceki yıl sağlanan finansman 
düzeyiyle tutarlı olsa da, krizlerden etkilenen kişi sayısı aşırı 
derecede arttığı için yetersiz kalmıştır.
UNICEF, Ocak ayında, 48 ülkede, 48 milyon çocuk da dâhil olmak 
üzere 81 milyon kişiye yardım eli uzatmak için $3.36 milyar 
tutarında kaynak sağlanması için çağrıda bulunmuştur. İnsani 
yardım ihtiyacının artmasının temel nedenleri şunlardır: Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai Bölgesinde ve Bangladeş'te 
yaşanan yeni mülteci ve göç krizleri; Güney Sudan, Somali ve 
Nijerya’daki kıtlıklar/kıtlık tehlikeleri; Yemen'deki kıtlık ve kolera 
salgını, Karayiplerdeki yıkıcı kasırgalar ve Nepal'da yaşanan seller.  
Sağlanan kaynağın yaklaşık üçte ikisi ile Seviye 3 kategorisindeki 
yedi acil durum müdahalesi finanse edilmiştir (2). 10 Aralık 2017 
tarihi itibariyle, Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri için 
talep edilen kaynak tutarının yüzde 65'i için finansman sağlanmıştır. 
Bağışçıların cömert katkıları sayesinde, 2017'de başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. 2017'de UNICEF'in yaptığı kaynak çağrısı ile 
sağlanan toplam finansman $2.48 milyar dolara ulaşmıştır. Bu 
tutarın $1.72 milyar dolarlık (3) kısmı, 2017 yılı için yapılan taahhüt-

leri ve $755 milyon dolarlık kısmı ise geçmiş yıllarda yapılan 
taahhütleri içermekteydi. Tematik insani yardım fonları ise $144.1 
milyona (diğer bir deyişle toplam taahhütlerin yüzde 9'una) ulaşmış-
tır (bu tutar 2016'da sağlanan tutardan yaklaşık $25 milyon dolar 
daha fazladır). Diğer taraftan, UNICEF'in en esnek kaynaklarından 
biri olan küresel tematik finansman ise 2016'ya kıyasla yüzde 0.5 
artışla yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Bağışçıların cömert katkısına rağmen, sağlanan toplam finansman, 
mevcut ihtiyaçları karşılama konusunda yetersiz kalmıştır.
Mevcut fonların yarısından fazlası; Güney Sudan, Yemen ve Suriye 
Arap Cumhuriyeti'ndeki müdahaleler ve Suriye'ye komşu ülkelerde-
ki Suriyeli mültecilere yönelik müdahaleler için kullanılmıştır. 
Fonların sadece yüzde 2'si dokuz acil durum için kullanılmıştır: 
Angola, Burundili mülteciler, Karayip kasırgaları, Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti, Cibuti, Eritre, Libya, Mali ve Nepal'daki acil 
durumlar.   
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gibi büyük ölçekli ve uzayan 
krizlerde, sağlanan finansman yüzde 32 düzeyinde kalmış ve 
ihtiyaçlar, çoğu zaman karşılanamamıştır. 2018 'de UNICEF, en 
dezavantajlı çocukları ve aileleri korumak için daha esnek ve uzun 
vadeli finansman ve kaynak arayışına devam edecektir. 

*İlk 10 kaynak toplam $1.44 milyar dolar tutarında finansman sağlamıştır 
ve bu fonlar 2017'de taahhüt edilen finansmanın yüzde 84'üne karşılık 
gelmektedir. 
UNICEF'in en büyük bağışçısı olan Amerika Birleşik Devletleri hükümeti 
2017'de bir önceki yıla kıyasla $145 milyon dolar daha fazla finansman 
sağlamayı taahhüt etmiştir. Buna ek olarak, ilk 10'da yer alan şu bağışçılar 
da taahhütlerini arttırmıştır: Avrupa Komisyonu, İnsani İşler Koordinasyon 
Ofisi (OCHA) tarafından yönetilen fon havuzları (CERF ve ülke temelli 
havuz fonlarla birlikte),   Norveç hükümeti ve İsveç hükümeti.
10 Aralık 2017 tarihi itibariyle tahmini rakamlar sunulmaktadır ve bu 
rakamlar değişebilir.

Not: Toplam tematik finansman $144 milyon dolardır. Bu tutar, 2017 yılı 
için toplam finansman taahhüdünün ($1.72 milyar doların) yüzde 9'una 
karşılık gelmektedir. Küresel tematik finansman ise $28.2 milyon dolara, 
diğer bir deyişle toplam tutarın yüzde 2'sine ulaşmıştır. 2017'de 12 bağışçı, 
küresel tematik finansman sağlama taahhüdünde bulunmuştur.  İlk beş 
bağışçı şunlardır: Hollanda Hükümeti, İsveç UNICEF Komitesi, Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti, UNICEF ABD Temsilciliği ve Danimarka 
Hükümeti.
10 Aralık 2017 tarihi itibariyle geçici rakamlar sunulmaktadır ve bu 
rakamlar değişikliğe tabi olabilir.
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2018'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNE  
GENEL BİR BAKIŞ
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Dominika, 2017
28 Eylül 2017'de, UNICEF Tedarik Zinciri Uzmanı Djani Zadi, 
Dominika'nın başkentinde, Rosseau limanında Maria Kasır-
gası'ndan etkilenen çocuklar için geçici okul çadırlarının ilk 
sevkiyatını teslim alıyor.  

Güney Sudan, 2017
UNICEF'te WASH Programı uzmanı, Abdallah Abdelrassoul; 
11 Mayıs 2017 tarihinde, Güney Sudan'daki Aburoc köyünde 
bir Hızlı Müdahale görevi sırasında yeniden ikmal uçağından 
Su-Sanitasyon-Hijyen (WASH) malzemelerini indiriyor. 

Nijerya, 2017
İşçiler; 29 Temmuz 2017'de Nijerya'nın Borno Eyaletindeki 
Maiduguri şehrinde bir UNICEF deposunda yardım malzeme-
si kutularını taşıyor.

Bangladeş, 2017
Öğrenciler, şişirilebilen dünya haritası küresine bakıyor. Bu küre, 2017'nin Ekim ayında Bangladeş'te Cox's Bazar yakınlarında 
yeni açılan geçici eğitim merkezine sağlanan Kutu içinde Okul malzemeleri arasında yer alıyor.

UNICEF'İN İNSANİ YARDIM 
FAALİYETLERİ İÇİN KÜRESEL DESTEK

4 Bu tutar, 2018'de Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri'nin bölgelere ilişkin 
bölümlerinde belirtilen ek şartları içermez. 

 
 
5 Bu tutar, Kasım 2017 itibariyle, tahmini rakamlara göre hesaplanmıştır. 
6 31 Aralık 2017 itibariyle, genel merkezlerin bulunduğu bölgelere yapılan görevlendirmeler hariçtir. 
7 UNICEF'in Küresel Küme Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen görevleri de içerir. 

8 İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC)  
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İnsani yardım faaliyetleri, tüm çocukların haklarını hayata geçirmek 
açısından büyük bir önem taşır. Dolayısıyla, UNICEF'in çalışmalarının 
da temelini oluşturur. UNICEF; İnsan Yardım Çalışmalarında Çocukla-
ra Yönelik Temel Taahhütler ve UNICEF'in 2018-2021 Strateji Planı 
doğrultusunda, daha hızlı, etkin ve ilkeli insani yardım müdahaleleri 
yürütmek için çalışmaktadır.   

Ülke düzeyindeki insani yardım faaliyetleri, UNICEF'in yedi bölge ofisi 
ve 10 genel merkez birimi tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma-
lardan bazıları şunlardır: kurumlar arasında paydaşlık kurulmasının ve 
koordinasyonun kolaylaştırılması, stratejik müdahale planlarına 
katkıda bulunulması, beş sektör için küresel kümelere liderlik/rehber-
lik edilmesi, politika yapıcılığı alanında rehberlik ve stratejik diyaloğun 
kolaylaştırılması, insani ve mali kaynakların seferber edilmesi, insani 
yardımlar kapsamında elde edilen sonuçların izlenmesi ve raporlan-
ması.  UNICEF'in küresel destek çalışmaları ise Acil Durum Program-
ları Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Küresel destek ekibi 
bünyesinde bir güvenlik ekibi ve 7 gün/24 saat hizmet veren Operas-
yon Merkezi de yer almaktadır. 2018 yılı için bu desteğin toplam 
maliyeti $54.8 milyon dolar4 olarak hesaplanmaktadır. Bu tutar 
UNICEF'in yaptığı kaynak çağrısında belirtilen toplam tutarın yüzde 
1,5'ine karşılık gelmektedir.       

2017'de sahada sağlanan küresel destek
2017'de kuruluş, yedi büyük acil durum için seferber olmuştur: Irak, 
Kuzey Doğu Nijerya, Güney Sudan, Yemen, Suriye Arap Cumhuriyeti 
ve Suriye'ye komşu ülkelerde uzayan çatışmalar; Bangladeş ve 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan krizler.

UNICEF'in küresel desteğine yapılan yatırımlar sayesinde 2017'de 
aşağıda belirtilen başarılar elde edilmiştir:

• 2017'de Seviye 2 ve Seviye 3 düzeyinde acil durumların yaşandığı 
ülkelere $909.3 milyon dolar tutarında malzeme desteği sağlan-
mıştır.5

• UNICEF'in Acil Müdahale Ekibi (Bu ekip; acil durumlarda koordi-
nasyon, programlama ve operasyon konularında özel uzmanlığı 
olan 14 kişiden oluşmaktadır) 17 ülkede, dört bölge ofisinde ve 
genel merkezin bulunduğu 4 bölgede 48 görev (toplam 2.001 gün) 
yürütmüştür. 14 görev (toplam 86 gün) kapsamında kapasite 
güçlendirme/eğitim hizmetleri gerçekleştirilmiştir.  

• Yedek Personel Ortakları (standby partners), kuruluşa kapasite 
sağlamaya devam etmektedir. UNICEF; yedek personel ortaklarıy-
la yaptığı anlaşmalar kapsamında, 2017'de ülke temsilciliklerinde 
166 personel görevlendirmiştir.  Görevlendirilen personelin yüzde 
elli beşi, Seviye 2 ve Seviye 3 kategorisine giren acil durumlarda 
destek sağlamıştır.6

• 2017'de UNICEF'in küresel hızlı müdahale ekipleri 24 ülkeye destek 
vermiştir. Seviye 3 düzeyindeki yedi acil durum kapsamında 
yürütülen 79 görevde toplamda 3.122 günden daha uzun bir süre 
çalışmıştır.7  

• 2017'de Acil Durum Program Fonu kapsamında 20 ülke 

 temsilciliğine ve üç bölge ofisine $73.7 milyon dolar dağıtılmış-
tır. Bu fon, ani bir insani yardım krizinin ardından 48 saat 
içinde, hâlihazırda bağışçıların kaynaklarına erişimin henüz 
sağlanmadığı ve yeterli finansmanın bulunmadığı acil durum-
larda saha temsilciliklerine aktarılmaktadır.   

• UNICEF; Sağlıkla ilgili Acil Durumlara Hazırlıklı Olma Girişimi 
(Health Emergencies Preparedness Initiative) kapsamında, 
öncelik verilen 31 hastalık için sektörler arası rehberler ve 
kaynaklar hazırlamıştır. Girişim kapsamında öncelik verilen 
hastalıklar, çocukları etkileme ve salgına dönüşme riskine göre 
seçilmiştir. UNICEF bu kaynakları, 2017 yılında Kongo Demok-
ratik Cumhuriyeti, Uganda ve Madagaskar'da veba salgınına ve 
Marburg'daki Ebola salgınına müdahale etmek için kullanmıştır. 

• UNICEF'in Acil Duruma Hazırlık Platformu (bu sistem, kurulu-
şun erken uyarı ve acil duruma hazırlık mekanizmalarını 
güçlendirir) 

 2017'de 40 ülke temsilciliğinde uygulanmıştır. Bu platform; ülke 
temsilciliklerinin riskleri analiz etmesine, öz değerlendirmeler 
yapmasına ve ülke genelinde acil duruma hazırlıklı olunmasını 
sağlayan, etkinlik düzeyi yüksek faaliyetleri tespit etmesine 
yardımcı olacaktır. 

• UNICEF ve paydaşları; Afetten Etkilenen Topluluklarla İletişim 
Ağı çerçevesinde8 İletişim ve İletişime Katılım Girişimi'ni 
başlatmıştır. Bu girişim; afetlerden etkilenen kişilere ve topluluk 
katılımına daha sistematik ve eşgüdümlü yaklaşım getirmek 
için kolektif bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır. 

Geleceğe bakış
UNICEF; karmaşık acil durum ortamlarında yaşayan en dezavan-
tajlı çocukların ilkeli insani yardım müdahalelerine erişimini 
arttırmaya odaklanacaktır.  UNICEF'in Seviye 1, Seviye 2 ve 
Seviye 3 için standart prosedürleri gözden geçirilecektir. Prose-
dürler yeniden düzenlenirken müdahalelerin daha etkin olmasını 
sağlamak, topluluk katılımını arttırmak ve krizden etkilenen 
halklara karşı daha hesap verebilir olmak amacıyla saha çalışanla-
rıyla operasyonel paydaşlıkların geliştirilmesine özel bir önem 
verilecektir.  2018'de Acil Duruma Hazırlık Platformu uygulamaya 
konulacaktır. Bu platform ve kurumlararası çalışmalar doğrultu-
sunda, kuruluş genelinde risk analizini ve acil duruma hazırlık 
faaliyetlerini yaygınlaştırma çabaları sürdürülecektir.  

İnsani savunuculuk çalışmaları geliştirilecektir. Acil durumlarda 
nakit yardım sağlanmasına ilişkin koordineli yaklaşımı daha 
ayrıntılı bir şekilde ele almak için araçlar, rehberler ve stratejik 
paydaşlıklardan yararlanılacaktır. Karmaşık ve riskli bağlamlarda, 
ilkeli insani yardım faaliyetlerinde bulunma kapasitesini güçlendir-
mek, acil durumlara karşı daha hazırlıklı olmak ve acil durumlarda 
nakit yardımların koordineli bir şekilde yapılmasını sağlamak 
amacıyla insani yardımlar hakkında eğitim programları uygulana-
caktır.
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Dominika, 2017
28 Eylül 2017'de, UNICEF Tedarik Zinciri Uzmanı Djani Zadi, 
Dominika'nın başkentinde, Rosseau limanında Maria Kasır-
gası'ndan etkilenen çocuklar için geçici okul çadırlarının ilk 
sevkiyatını teslim alıyor.  

Güney Sudan, 2017
UNICEF'te WASH Programı uzmanı, Abdallah Abdelrassoul; 
11 Mayıs 2017 tarihinde, Güney Sudan'daki Aburoc köyünde 
bir Hızlı Müdahale görevi sırasında yeniden ikmal uçağından 
Su-Sanitasyon-Hijyen (WASH) malzemelerini indiriyor. 

Nijerya, 2017
İşçiler; 29 Temmuz 2017'de Nijerya'nın Borno Eyaletindeki 
Maiduguri şehrinde bir UNICEF deposunda yardım malzeme-
si kutularını taşıyor.

Bangladeş, 2017
Öğrenciler, şişirilebilen dünya haritası küresine bakıyor. Bu küre, 2017'nin Ekim ayında Bangladeş'te Cox's Bazar yakınlarında 
yeni açılan geçici eğitim merkezine sağlanan Kutu içinde Okul malzemeleri arasında yer alıyor.

UNICEF'İN İNSANİ YARDIM 
FAALİYETLERİ İÇİN KÜRESEL DESTEK

4 Bu tutar, 2018'de Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri'nin bölgelere ilişkin 
bölümlerinde belirtilen ek şartları içermez. 

 
 
5 Bu tutar, Kasım 2017 itibariyle, tahmini rakamlara göre hesaplanmıştır. 
6 31 Aralık 2017 itibariyle, genel merkezlerin bulunduğu bölgelere yapılan görevlendirmeler hariçtir. 
7 UNICEF'in Küresel Küme Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen görevleri de içerir. 

8 İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC)  
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İnsani yardım faaliyetleri, tüm çocukların haklarını hayata geçirmek 
açısından büyük bir önem taşır. Dolayısıyla, UNICEF'in çalışmalarının 
da temelini oluşturur. UNICEF; İnsan Yardım Çalışmalarında Çocukla-
ra Yönelik Temel Taahhütler ve UNICEF'in 2018-2021 Strateji Planı 
doğrultusunda, daha hızlı, etkin ve ilkeli insani yardım müdahaleleri 
yürütmek için çalışmaktadır.   

Ülke düzeyindeki insani yardım faaliyetleri, UNICEF'in yedi bölge ofisi 
ve 10 genel merkez birimi tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma-
lardan bazıları şunlardır: kurumlar arasında paydaşlık kurulmasının ve 
koordinasyonun kolaylaştırılması, stratejik müdahale planlarına 
katkıda bulunulması, beş sektör için küresel kümelere liderlik/rehber-
lik edilmesi, politika yapıcılığı alanında rehberlik ve stratejik diyaloğun 
kolaylaştırılması, insani ve mali kaynakların seferber edilmesi, insani 
yardımlar kapsamında elde edilen sonuçların izlenmesi ve raporlan-
ması.  UNICEF'in küresel destek çalışmaları ise Acil Durum Program-
ları Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Küresel destek ekibi 
bünyesinde bir güvenlik ekibi ve 7 gün/24 saat hizmet veren Operas-
yon Merkezi de yer almaktadır. 2018 yılı için bu desteğin toplam 
maliyeti $54.8 milyon dolar4 olarak hesaplanmaktadır. Bu tutar 
UNICEF'in yaptığı kaynak çağrısında belirtilen toplam tutarın yüzde 
1,5'ine karşılık gelmektedir.       

2017'de sahada sağlanan küresel destek
2017'de kuruluş, yedi büyük acil durum için seferber olmuştur: Irak, 
Kuzey Doğu Nijerya, Güney Sudan, Yemen, Suriye Arap Cumhuriyeti 
ve Suriye'ye komşu ülkelerde uzayan çatışmalar; Bangladeş ve 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan krizler.

UNICEF'in küresel desteğine yapılan yatırımlar sayesinde 2017'de 
aşağıda belirtilen başarılar elde edilmiştir:

• 2017'de Seviye 2 ve Seviye 3 düzeyinde acil durumların yaşandığı 
ülkelere $909.3 milyon dolar tutarında malzeme desteği sağlan-
mıştır.5

• UNICEF'in Acil Müdahale Ekibi (Bu ekip; acil durumlarda koordi-
nasyon, programlama ve operasyon konularında özel uzmanlığı 
olan 14 kişiden oluşmaktadır) 17 ülkede, dört bölge ofisinde ve 
genel merkezin bulunduğu 4 bölgede 48 görev (toplam 2.001 gün) 
yürütmüştür. 14 görev (toplam 86 gün) kapsamında kapasite 
güçlendirme/eğitim hizmetleri gerçekleştirilmiştir.  

• Yedek Personel Ortakları (standby partners), kuruluşa kapasite 
sağlamaya devam etmektedir. UNICEF; yedek personel ortaklarıy-
la yaptığı anlaşmalar kapsamında, 2017'de ülke temsilciliklerinde 
166 personel görevlendirmiştir.  Görevlendirilen personelin yüzde 
elli beşi, Seviye 2 ve Seviye 3 kategorisine giren acil durumlarda 
destek sağlamıştır.6

• 2017'de UNICEF'in küresel hızlı müdahale ekipleri 24 ülkeye destek 
vermiştir. Seviye 3 düzeyindeki yedi acil durum kapsamında 
yürütülen 79 görevde toplamda 3.122 günden daha uzun bir süre 
çalışmıştır.7  

• 2017'de Acil Durum Program Fonu kapsamında 20 ülke 

 temsilciliğine ve üç bölge ofisine $73.7 milyon dolar dağıtılmış-
tır. Bu fon, ani bir insani yardım krizinin ardından 48 saat 
içinde, hâlihazırda bağışçıların kaynaklarına erişimin henüz 
sağlanmadığı ve yeterli finansmanın bulunmadığı acil durum-
larda saha temsilciliklerine aktarılmaktadır.   

• UNICEF; Sağlıkla ilgili Acil Durumlara Hazırlıklı Olma Girişimi 
(Health Emergencies Preparedness Initiative) kapsamında, 
öncelik verilen 31 hastalık için sektörler arası rehberler ve 
kaynaklar hazırlamıştır. Girişim kapsamında öncelik verilen 
hastalıklar, çocukları etkileme ve salgına dönüşme riskine göre 
seçilmiştir. UNICEF bu kaynakları, 2017 yılında Kongo Demok-
ratik Cumhuriyeti, Uganda ve Madagaskar'da veba salgınına ve 
Marburg'daki Ebola salgınına müdahale etmek için kullanmıştır. 

• UNICEF'in Acil Duruma Hazırlık Platformu (bu sistem, kurulu-
şun erken uyarı ve acil duruma hazırlık mekanizmalarını 
güçlendirir) 

 2017'de 40 ülke temsilciliğinde uygulanmıştır. Bu platform; ülke 
temsilciliklerinin riskleri analiz etmesine, öz değerlendirmeler 
yapmasına ve ülke genelinde acil duruma hazırlıklı olunmasını 
sağlayan, etkinlik düzeyi yüksek faaliyetleri tespit etmesine 
yardımcı olacaktır. 

• UNICEF ve paydaşları; Afetten Etkilenen Topluluklarla İletişim 
Ağı çerçevesinde8 İletişim ve İletişime Katılım Girişimi'ni 
başlatmıştır. Bu girişim; afetlerden etkilenen kişilere ve topluluk 
katılımına daha sistematik ve eşgüdümlü yaklaşım getirmek 
için kolektif bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır. 

Geleceğe bakış
UNICEF; karmaşık acil durum ortamlarında yaşayan en dezavan-
tajlı çocukların ilkeli insani yardım müdahalelerine erişimini 
arttırmaya odaklanacaktır.  UNICEF'in Seviye 1, Seviye 2 ve 
Seviye 3 için standart prosedürleri gözden geçirilecektir. Prose-
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sunda, kuruluş genelinde risk analizini ve acil duruma hazırlık 
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İnsani savunuculuk çalışmaları geliştirilecektir. Acil durumlarda 
nakit yardım sağlanmasına ilişkin koordineli yaklaşımı daha 
ayrıntılı bir şekilde ele almak için araçlar, rehberler ve stratejik 
paydaşlıklardan yararlanılacaktır. Karmaşık ve riskli bağlamlarda, 
ilkeli insani yardım faaliyetlerinde bulunma kapasitesini güçlendir-
mek, acil durumlara karşı daha hazırlıklı olmak ve acil durumlarda 
nakit yardımların koordineli bir şekilde yapılmasını sağlamak 
amacıyla insani yardımlar hakkında eğitim programları uygulana-
caktır.
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UNICEF'in insani yardım faaliyetlerine ilişkin 
detaylı bilgi için:

 

Manuel Fontaine

Direktör 
UNICEF New York Acil Durum 
Programları Ofisi

 
 

Tel: +1 212 326 7163 
Email: mfontaine@unicef.org

Sikander Khan

Direktör  
UNICEF Cenevre Acil Durum 
Programları Ofisi 

 
 

Tel: +41 22 909 5601 
Email: sikhan@unicef.org

Carla Haddad Mardini

Direktör 
UNICEF New York 
Kamu Ortaklığı Bölümü

 
 

Tel: +1 212 326 7160 
Email: humanitarian.ppd@unicef.org
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Kapak Fotoğrafı: Bangladesh, 2017
Balukhali geçici mülteci kampında bir oğlan çocuğu 
tulumbadan su içiyor. 
Cox's Bazaar, Bangladeş, Ekim 2017.
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Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, 2017
Çocuklar, UNICEF tarafından 
Tshibambula'da (Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti'nin 
Kasai Bölgesinde bir köy) 
kurulan bir kaynaktan aldıkları 
suyu taşıyor.


