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 لقد حمل العام املايض أثاراً مدمرة عىل األطفال. 

فاليوم، يعيش واحد من كل أربعة أطفال يف العامل يف بلد يعاين من وطأة النزاعات أو 

الكوارث. وقد تم تهجري ما يقرب من 50 مليون طفل من ديارهم بسبب العنف أو الفقر 

أو الكوارث الطبيعية. 

تكشف هذه الوقائع حقيقة مقلقة، وهي أن أثر األزمة اإلنسانية عىل األطفال قد وصل 

إىل أبعاد كارثية.

يؤدي النزاع العنيف يف كثري من األماكن إىل زيادة االحتياجات اإلنسانية إىل مستويات 

حرجة. ففي عام 2017، أدت الرصاعات طويلة املدى، كام يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية والعراق ونيجرييا وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية واليمن من 

بني بلدان أخرى، اىل  تعقيد تلك الحاجات وتعميق اثارها السلبية.

وبالنسبة لألطفال املترضرين من هذه الرصاعات، فإن حياتهم اليومية تحولت اىل 

كابوس. ففي العام املايض، مل يواجه هؤالء األطفال التهديد املستمر بالعنف فحسب، بل 

اقتلع الكثريون منهم من منازلهم، واضطروا ملواجهة الجوع واألمراض املهددة للحياة مع 

انهيار الخدمات الصحية واملياه والرصف الصحي والبنى األساسية املحيطة بهم.

عىل سبيل املثال يف بنغالدش، أدى تجدد العنف يف ميامنار إىل تدفق هائل للروهينجا، 

اغلبهم من األطفال وذلك يف آب / أغسطس 2017. ونظرا لتدفق أعداد الالجئني اىل ما يزيد 

عن طاقة املستوطنات املؤقتة، وبسبب سوء ظروف النظافة الصحية والرصف الصحي، 

تفشت الكثري من األمراض املنقولة عن طريق املياه.

هذا وقد شهد العام أيضا حاالت غري مسبوقة من تفيش وباء الكولريا، ال سيام يف البلدان 

املترضرة من النزاع، مثل جمهورية الكونغو الدميقراطية والعراق وشامل رشق نيجرييا، 

والصومال، وجنوب السودان، واليمن. ويف العديد من الحاالت، أدت املعارك العنيفة 

وتدهور الخدمات العامة إىل انهيار شبكات املياه والرصف الصحي، مام ادى اىل تفيش 

وباء الكولريا ضمن املجتمعات املحلية املترضرة،  وإىل خلق حالة طارئة داخل حالة 

طارئة أخرى.

ما يدفع عملنا يف اليونيسف هو معرفة أن وراء كل واحدة من هذه الحاالت الطارئة، 

واالحصائيات  وكل قصة مروعة من العنف والترشيد والجوع، هناك طفل يجب أن 

يكون يف املدرسة، ولكنه عاجز عن ذلك ألن املدرسة قد ترضرت أو دمرت، وهناك طفل 

وحيد وخائف ألنه اضطر لإلنفصال عن أحبائه، وهناك طفل ميوت من الكولريا – بينام 

هو مرض ميكن الوقاية منه بشكل كامل.

وبغض النظر عام إذا كان هذا الطفل مهاجراً أو الجئاً أو مرشداً داخل بلده، يبقى هذا 

الطفل طفال يف النهاية - وينبغي علينا حامية كل طفل، ومساعدته عىل البقاء مع أرسته، 

وأن تتاح له الفرصة للذهاب إىل املدرسة بغض النظر عن الظروف.

مقدمة 
الجهود اإلنسانية لخدمة األطفال 2018
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العراق 2017

طالب يف مدرسة األنصار يف بغداد بعد استالمهم مستلزمات تعليمية كجزء من 

حملة العودة إىل املدرسة التي أطلقتها منظمة اليونيسف، حيث تلقى الطالب 

أيضا أدوات ملادة الرياضيات والعلوم، باإلضافة اىل حزمة أدوات ترفيهية.
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إثيوبيا 2017

يف آب / أغسطس، الطفل يُدعى 

تيميسجني، يبلغ من العمر 5 

أشهر يظهر مبتسامُ خالل إحتفالية 

الرضاعة الطبيعية داخل مركز ديربي 

الصحي يف منطقة تيغراي.

لقد قمنا يف اليونيسف بتكريس كل جهودنا ملواجهة االحتياجات املعقدة والفريدة لكل 

طفل عاىن من أزمة إنسانية. ويؤكد تقرير الجهود اإلنسانية لخدمة األطفال لعام 2018 

عىل هذا الجهد، حيث يصف النتائج التي حققناها مع الرشكاء عىل أرض الواقع يف عام 

2017، باإلضافة اىل االسرتاتيجيات التي سنستخدمها ملواجهة تحديات عام 2018 بدعم 

من املانحني الكرام الذين يشكلون جزءاً أساسياً من قدرتنا عىل اإلستجابة.

سوف تقرأ عن إستجابات اليونيسف يف بلدان، مثل نيجرييا والصومال وجنوب السودان 

واليمن، حيث أدت التأثريات املجتمعة واملرتاكمة للنزاعات والترشد والجفاف وندرة 

املياه والبنية التحتية الهشة إىل رفع خطر املجاعة يف عام 2017، واضعًة ما يقرب من 

1.4 مليون طفل تحت خطر التضور جوعاً. لذلك، قامت اليونيسف ورشكاؤها يف امليدان 

يف كل واحدة من هذه البلدان بتقديم الدعم واملعونة بشكل إستباقي قبل أن يتطور 

الوضع اىل مجاعة فعلية.

ففي الصومال، عىل سبيل املثال، تدخل املانحون يف بداية األزمة، مام حفز زيادة كبرية 

يف الخدمات واملساعدة املستمرة. وحتى شهر ترشين الثاين / نوفمرب 2017، متكنت 

اليونيسف ورشكاؤها من عالج أكرث من 220 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، 

والوصول إىل ما يقرب من 1.8 مليون شخص متأثرين بالجفاف، حيث تم تزويدهم 

مبياه صالحة للرشب، واملساعدة يف التحكم يف تفيش أمراض الكولريا وغريها من األمراض 

املنقولة باملياه.

وحتى عندما تكون االحتياجات أكرث إلحاحاً، تتطلع اليونيسف إىل تنفيذ تدخالت إنسانية 

تعزز التنمية وذات آثار طويلة األجل. ففي غرب املوصل، العراق، استثمرت اليونيسف 

يف إصالح وإعادة بناء البنية التحتية املائية املدمرة، ومتكنت بذلك من تلبية االحتياجات 

املائية الفورية، واملساعدة يف إنشاء نظام أكرث استدامة لخدمة املجتمعات املحلية 

لسنوات قادمة.

وقد تم تحقيق النتائج التي أبرزناها أعاله واإلنجازات املوصوفة يف هذا النداء بفضل 

الدعم الهائل من املانحني. ويف الوقت الذي نواصل فيه االستجابة للحاالت اإلنسانية 

األكرث تعقيداً – التي يعيش الكثري منها ضمن بيئات صعبة تعاين من ضعف إمكانية 

وصول املساعدات اإلنسانية – فإن دعمكم هو ما يصنع الفرق، ومواردكم هي ما يسمح 

لنا باالستجابة الرسيعة لألزمات وتخصيص املوارد التي هم يف أمس الحاجة إليها. 

نحن نستطيع بفضل كرمكم مساعدة كل طفل مترضر من األزمة عىل العودة إىل 

املدرسة، وجمع شمل األطفال مع أرسهم، ومساعدتهم عىل تجنب األمراض التي ميكن 

الوقاية منها، والحصول عىل املواد الغذائية واملياه النظيفة التي يحتاجونها من أجل 

البقاء عىل قيد الحياة يف مرحلة الطفولة، والنمو ليصبحوا بالغني أصحاء.

نحن نعلم أنه من خالل مواصلة العمل معاً، ميكننا أن نعطي كل طفل نصل إليه فرصة 

أفضل - ليس فقط للبقاء عىل قيد الحياة اليوم، ولكن لإلزدهار يف املستقبل.

 

عمر عبدي

نائب املدير التنفيذي لليونيسف
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التمويل املطلوب يف عام 2018
الجهود اإلنسانية لخدمة األطفال 2018

هذه الخريطة معدلة وليست دقيقة من ناحية األبعاد، كام أنها ال تعكس موقف اليونيسف 
بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو منطقة أو حدود. وميثل الخط املنقط تقريباً خط السيطرة 

املتفق عليه بني الهند وباكستان. ومل تتفق األطراف بعد عىل الوضع النهايئ لجامو وكشمري، ومل 
يتم بعد تحديد الحدود النهائية بني السودان وجنوب السودان.

الدوالر األمرييك جنوب آسيا

25,868,190 املكتب اإلقليمي 

32,800,000 أفغانستان 

144,600,000 بنغالديش

203,268,190 املجموع

الدوالر األمرييك غرب ووسط أفريقيا

13,250,000 املكتب اإلقليمي  

31,057,000 بوركينا فاسو

25,461,000 الكامريون 

56,500,000 جمهورية افريقيا الوسطى 

54,191,505 تشاد

268,121,004 جمهورية الكونغو الدميوقراطية  

36,775,000 مايل

19,131,000 موريتانيا

42,721,051 النيجر

149,000,000 نيجرييا

7,744,000 جمهورية الكونغو

703,951,560  املجموع

54,815,841 الدعم العاملي 

3,638,392,250 املجموع

ميكن للمستخدمني اإللكرتونيني النقر عىل كل اسم للحصول عىل مزيد من املعلومات

الدوالر األمرييك رشق آسيا واملحيط الهادئ

6,312,000 املكتب اإلقليمي 

16,500,000 جمهورية كوريا الدميقراطية االشعبية

31,780,000 ميامنار 

54,592,000 املجموع

الدوالر األمرييك رشق أفريقيا والجنوب األفريقي

20,844,000 املكتب اإلقليمي  

14,660,000 أنغوال

26,000,000 بوروندي 

14,000,000 إريرتيا

111,810,939 أثيوبيا

34,235,000 كينيا

23,750,000 مدغشقر 

154,932,574 الصومال

183,309,871 جنوب السودان 

66,119,117 أوغندا 

649,661,501 املجموع

الدوالر األمرييك أوروبا وآسيا الوسطى 

400 110 3 املكتب اإلقليمي  

000 144 33 أزمة الالجئني واملهاجرين يف أوروبا

000 599 23 أوكرانيا 

400 853 59  املجموع

الدوالر األمرييك أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

10,565,000 املكتب اإلقليمي 

30,000,000 هايتي 

40,565,000 املجموع

الدوالر األمرييك منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

2,000,000 املكتب اإلقليمي  

1,461,300 جيبويت 

101,151,160 العراق

20,161,000 ليبيا

25,805,400 دولة فلسطني

96,544,326 السودان

335,341,920 الجمهورية العربية السورية 

951,797,002
 الالجئون السوريون وغريهم من السكان املترضرين 

يف مرص والعراق واألردن ولبنان وتركيا 

337,422,650 اليمن 

1,871,684,758  املجموع
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النتائج املخطط لها يف 2018
الجهود اإلنسانية لخدمة األطفال 2018

سوف تعمل اليونيسف ورشكاءها عىل تحقيق النتائج التالية يف عام 2018:

فيروس نقص المناعة حماية الطفلالتعليمالصحةالتغذية
المكتسبة واإليدز

التحويالت النقدية المياه واإلصحاح الصحي 
والنظافة الشخصية

سيتم عالج 4.2 مليون 
طفل مصاب بسوء 

التغذية الحاد

سيتم تطعيم 10 
مليون طفل ضد مرض 

الحصبة

سيتم تمكين 8.9 
مليون طفل من 

الحصول على التعليم 
الرسمي وغير الرسمي 

األساسي.

سيتم تزويد 3.9 
مليون طفل بالدعم 

النفسي االجتماعي

سيحصل 400,231 
شخص على المعلومات 
والفحوصات والعالجات 

الالزمة.

سوف يتم إيصال 
المساعدات 

النقدية ل 1.8 
مليون شخص

سيتم تمكين 35.7 
مليون شخص للوصول 

للماء الصالح للشرب 
والطبخ والنظافة 

الشخصية.

* النسب املئوية ال يصل مجموعها اىل 100 بسبب التقريب. وتبلغ احتياجات التمويل ملعالجة فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز 0.1% من مجموع االحتياجات، إال أن التقريب ال يظهر هذه الجزئية يف النظرة العامة.

 ** تشمل تكاليف أزمة الالجئني واملهاجرين يف أوروبا، والتعايف املبكر وسبل العيش يف الجمهورية العربية السورية، والشباب/ املراهقني والفلسطينيني ضمن االستجابة لالجئني السوريني، وأنشطة االتصاالت من اجل تنمية السلوكيات واملامرسات الرئيسية إلنقاذ الحياة 
يف بنغالديش وبوروندي ومدغشقر واليمن.

*** تتجاوز تكاليف التنسيق بني املجموعات 0.5%، وتغطي فقط التكاليف التي  تم تفصيلها يف امليزانيات. ومن الجدير بالذكر أنه ويف العديد من النداءات، يتم إدراج تكاليف التنسيق يف امليزانيات القطاعية.

نسبة* املتطلبات الكلية لكل قطاع:

%21

%18%11

%2

%1

%12

%4%2

%2
<%1

المياه واإلصحاح الصحي والنظافة %25
الشخصية

حماية األطفالالتغذية

الحماية االجتماعية: 
التحويالت النقدية

 آليات االستجابة
 السريعة

الصحة 

الدعم الفني اإلقليمي، أخرى**
اإلستعداد واالستجابة 

للطوارئ

المواد غير الغذائية
 

تنسيق المجموعات***

التعليم

 تلخص املعلومات الواردة أدناه االحتياجات العاملية للربامج اإلنسانية التابعة لليونيسف، باالضافة اىل العدد اإلجاميل لألشخاص واألطفال الذين يتعني الوصول إليهم، 
والنتائج املخطط لها ضمن الجهود اإلنسانية لخدمة األطفال لعام 2018.

3.6 مليار دوالر 
أمريكي

 82 مليون
 شخص

 48 مليون
 طفل

51 دولة

فيبما في ذلكلمساعدةالمبلغ اإلجمالي

http://www.unicef.org/appeals/


الجهود اإلنسانية لخدمة األطفال 2018

نظرة عامة

اليونيسيف | يناير 2018 6

 الجمهورية العربية السورية واإلقليم الفرعي 
بعد سبع سنوات من النزاع يف الجمهورية 

العربية السورية، هناك أكرث من 6 ماليني شخص 

مرشد داخليا، بينام يعيش أكرث من 5 ماليني 

سوري، منهم 2.5 مليون طفل، كالجئني يف تركيا 

ولبنان واألردن والعراق ومرص.

 العراق
يحتاج ما يقرب من 9 ماليني شخص 

يف العراق، مبن فيهم أكرث من 4 

ماليني طفل، إىل مساعدة إنسانية، 

كام يحتاج 5 ماليني شخص اىل 

مياه صالحة للرشب. هذا ويشكل 

األطفال ما يقارب نصف ال 3 ماليني 

شخص الذين ما زالوا مرشدين 

داخليا. 

 اليمن
يف واحدة من أكرث األزمات اإلنسانية 

تعقيدا يف العامل، أصبح جميع 

السكان يف اليمن - 22 مليون 

شخص - مبا يف ذلك أكرث من 11 

مليون طفل، تحت رحمة املساعدة 

اإلنسانية. وقد تفاقمت حاالت 

التفيش األخرية لإلسهال املايئ الحاد 

والكولريا بسبب انهيار النظم 

العامة، التي تركت بدورها نحو 16 

مليون شخص يف حاجة ماسة إىل 

املياه الصالحة للرشب.

 جنوب السودان
تركت أربع سنوات من الرصاع يف جنوب 

السودان أكرث من 4 ماليني طفل ليواجهوا 

املجاعة واملرض والتجنيد القرسي 

واالفتقار إىل التعليم. والتي تتفاقم بسبب 

تدهور األوضاع االقتصادية ومحدودية 

فرص الحصول عىل الغذاء والوقود.

 أزمة الروهينجا
يف النصف الثاين من عام 2017، 

أدى العنف املتصاعد يف والية 

راخني مبيامنار إىل دفع أكرث من 

655,000 الجئ من الروهينجا إىل 

عبور الحدود إىل بنغالديش. ويقدر 

ان االطفال يشكلون  58% منهم. 

ويرفع هذا التدفق الجديد إجاميل 

عدد الروهينجا واملجتمعات املحلية 

املترضرة يف بنغالديش التي تحتاج 

إىل مساعدة إنسانية إىل 1.2 مليون 

شخص.

 القرن االفريقي
يتعرض أكرث من 17 مليون شخص 

من املتأثرين بالجفاف الشديد يف 

إثيوبيا وكينيا والصومال لخطر تفيش 

األمراض، ويعاين حوايل 700,000 

طفل يف البلدان الثالثة املذكورة من 

سوء التغذية الحاد.

 جمهورية الكونغو الدميوقراطية
أدت موجة الرصاع العنيف والتوترات الطائفية 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية إىل فرار 

أكرث من 1.7 مليون شخص من ديارهم، مبا 

يف ذلك 1.4 مليون شخص يف منطقة كاساي 

وحدها. ويعاين أكرث من مليوين طفل يف جميع 

أنحاء جمهورية الكونغو الدميقراطية من سوء 

التغذية الحاد ، وهو ما ميثل 12% من الحاالت 

العاملية.
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األطفال يف األزمات
 تسلط الخريطة أدناه الضوء عىل الوضع اإلنساين العاملي يف نهاية عام 2017،

 باإلضافة اىل بعض األزمات الرئيسية التي تؤثر عىل األطفال وأرسهم

هذه الخريطة معدلة وليست دقيقة من ناحية األبعاد، 

كام أنها ال تعكس موقف اليونيسف بشأن الوضع القانوين 

ألي بلد أو منطقة أو حدود. وميثل الخط املنقط تقريباً 

خط السيطرة املتفق عليه بني الهند وباكستان. ومل تتفق 

األطراف بعد عىل الوضع النهايئ لجامو وكشمري، ومل 

يتم بعد تحديد الحدود النهائية بني السودان وجنوب 

السودان.

 متثل السهام حركة الناس إىل البلدان املجاورة

 بسبب الرصاع.

 االستجابة ألعاصري الكاريبي
ترك إعصار إيرما، أقوى إعصار سجل 

عىل اإلطالق يف املحيط األطليس، 

يليه إعصار ماريا، أكرث من 1.4 

مليون شخص - ربعهم من األطفال 

- يف حاجة إىل املساعدة اإلنسانية 

يف كوبا وهايتي وجزر رشق البحر 

الكاريبي. وتواجه هايتي أيضاً تفيش 

الكولريا املستمر، حيث تم االبالغ 

عن أكرث من 11,600 حالة إصابة و 

130 حالة وفاة يف عام 2017.

 حاالت الطوارئ املزمنة التي تعاين

  من نقص التمويل
ال تزال حاالت الطوارئ املزمنة التي تعاين من 

نقص التمويل ترتك أثرا كبريا عىل األطفال. ففي 

جمهورية أفريقيا الوسطى، يتأثر 1.3 مليون 

طفل باألزمة اإلنسانية املعقدة التي ما زالت 

مستمرة منذ عام 2012. وبعد مرور ست سنوات 

عىل النزاع املسلح يف مايل، يتعرض 165,000 

طفل لخطر اإلصابة بسوء التغذية الحاد.

 نيجرييا وحوض بحرية تشاد
يعاين أكرث من 17 مليون شخص يف الكامريون 

وتشاد والنيجر ونيجرييا من وطأة النزاع الدائر 

عرب منطقة حوض بحرية تشاد. حيث يقايس ما 

يقدر بنحو 400,000 طفل من سوء التغذية 

الحاد يف شامل رشق نيجرييا التي تشهد تزايد 

حاالت العنف والترشيد املتصل بالنزاعات.

 أزمة الالجئني واملهاجرين يف أوروبا
يف عام 2017، دخل 164,000الجئ ومهاجر، من 

بينهم 29,000 طفل، إىل أوروبا، منضمني بذلك 

إىل 1.4 مليون شخص وصلوا يف 2016-2015 

والـ3.6 مليون شخص الذين يتم استضافتهم يف 

تركيا. يواجه األطفال أثناء التنقل مجموعة من 

املخاطر، مبا يف ذلك عدم الحصول عىل الخدمات 

واالحتجاز واالنفصال األرسي.

http://www.unicef.org/appeals/
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يف شباط / فرباير، طفل يتلقى العالج من سوء التغذية 

الحاد، حيث يقوم طبيب بقياس محيط منتصف ذراع 

الطفل يف بني الحارث، صنعاء. 
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النتائج التي تحققت يف عام 2017
الجهود اإلنسانية لخدمة األطفال 2018

يربز الرسم البياين أدناه بعض النتائج الرئيسية التي تحققت يف ضوء األهداف التي حددتها اليونيسيف ورشكاؤها لخدمة األطفال خالل األشهر العرشة األوىل من عام 2017. 

إال أن اإلنجازات تعرقلت يف بعض السياقات بسبب محدودية املوارد وعدم كفاية وصول املساعدات اإلنسانية، وانعدام األمن، وبسبب بيئات العمل الصعبة. انظر مستويات 

التمويل القطرية يف الصفحة 11. 

www. :ميكنكم اإلطالع عىل املزيد من التقارير عن عام 2017، مبا يف ذلك املؤرشات القطرية الخاصة، عىل الصفحات اإللكرتونية الخاصة بكل بلد من خالل العنوان التايل

.unicef.org/appeals

الصحةالتغذية
 املياه واإلصحاح الصحي

الشخصية لتعليمحامية الطفلوالنظافة  ا

 تم عالج
 2.5 مليون طفل

 مصاب بسوء التغذية 
الحاد

 تم متكني
29.9 مليون شخص 

للوصول للامء الصالح 
للرشب والطبخ والنظافة 

الشخصية

 تلقى
2.8 مليون طفل 

الدعم النفيس االجتامعي

 حظي
29.9 مليون طفل 
بالقدرة عىل الحصول 
عىل التعليم الرسمي 
وغري الرسمي األسايس

 تم تطعيم
 13.6 مليون طفل

ضد مرض الحصبة

%70%85%81%79%58

© UNICEF/UN069819/SOULEIMAN, © UNICEF/UN0120054/KEALEY, © UNICEF/UN0136476/ANMAR, © UNICEF/UN0143089/LEMOYNE, © UNICEF/UN061099/KNOWLES-COURSIN,
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التمويل اإلنساين يف عام  2017  

الشكل 2 - الجهات املانحة العرشة األوائل - الصناديق اإلنسانية املواضيعية، 2017 )مباليني الدوالرات األمريكية(

الشكل 1 - أهم 10 مصادر لصناديق املساعدة اإلنسانية، 2017 )مباليني الدوالرات األمريكية( *

دوالر أمرييك

حكومة الواليات املتحدة

حكومة اململكة املتحدة

حكومة أملانيا

املفوضية االوروبية

الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ

حكومة اليابان

حكومة الرنويج

الصناديق املجمعة القطرية

حكومة السويد

اليونيسف، الواليات املتحدة األمريكية

050100150200250300350400450500550600

34,4

38,5

46,7

48,5

72,1

108,6

157,1

181,7

199,5

 553,1

 ميثل متويل أهم 10 مصادر ما يقرب من 1.44 مليار دوالر أمرييك - أي 84% من مجموع التمويل

.الذي تم التعهد به يف عام 2017

 هذا وقد إلتزمت حكومة الواليات املتحدة االمريكية- أكرب مانح لليونيسف، بأكرث من 145 مليون

 دوالر أمرييك يف عام 2017 مقارنة بالعام السابق. وباإلضافة اىل ذلك، قام االهم عرش مانحني التالية

 اسامؤهم التزاماتهم لهذا العام: املفوضية األوروبية، والصناديق املجمعة التي يديرها مكتب تنسيق

 الشؤون اإلنسانية )صندوق األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والصناديق املجمعة القطرية(،

.حكومة الرنويج، وحكومة السويد

األرقام املعروضة مؤقتة حتى تاريخ 10 ديسمرب 2017 وهي قابلة للتغيري

 مالحظة: بلغ مجموع التمويل املواضيعي 144.1 مليون دوالر أمرييك، وهو ما ميثل 9% من مجموع

 التزامات التمويل التي بلغت 1.72 مليار دوالر أمرييك يف 2017، يف حني بلغ التمويل املواضيعي

 العاملي 28.2 مليون دوالر أمرييك أو 2%. وقد تعهد اثنا عرش مانحاً بتقديم متويل مواضيعي عاملي

 يف عام 2017. وشملت الدول الخمس األوىل يف هذا املجال: حكومة هولندا، واللجنة السويدية

.لليونيسف، وحكومة جمهورية كوريا، واليونيسف/ الواليات املتحدة األمريكية، وحكومة الدمنارك

األرقام املعروضة مؤقتة حتى تاريخ 10 ديسمرب 2017 وهي قابلة للتغيري

دوالر أمرييك

اللجنة األملانية لليونيسف

اليونيسيف، الواليات املتحدة األمريكية

حكومة هولندا

 لجنة اململكة املتحدة لليونيسف

حكومة الدمنارك

اللجنة اليابانية لليونيسف

اللجنة اإلسبانية لليونيسف

اللجنة السويدية لليونيسف

اللجنة الفرنسية لليونيسف

اللجنة الفنلندية لليونيسف

0510152025

3,8

4,4

6,8

6,9

7,8

8,9

13,2

18,5

20,3

26,3

20171 ماع يف يناسنإلا ليومتلا

شكلت مجموعة متنوعة من األزمات اإلستثنائية اختبارا  ملدى قدرة وتحمل اليونيسف 

ورشكائها عىل االستجابة لالحتياجات املتزايدة، وعىل الرغم من أن التمويل الذي تم 

الحصول عليه يف عام 2017 جاء متسقاً ومشابهاً لتمويل السنة السابقة، إال أنه ونظراً 

للعدد غري العادي من األطفال املترضرين، فإن املوارد كانت غري كافية.

يف كانون الثاين/ يناير، تقدمت منظمة اليونيسف بطلب للحصول عىل متويل مقداره 

3.36 مليار دوالر أمرييك ملساعدة 81 مليون شخص، مبا يف ذلك 48 مليون طفل يف 

48 بلد. وبحلول نهاية عام 2017، ارتفع  ليصل إىل 3.79 مليار دوالر أمرييك ملساعدة 

136 مليون شخص، مبا يف ذلك 60 مليون طفل. وتُعزى هذه الزيادات بشكل أسايس 

إىل أزمات جديدة حلت بالالجئني واملرشدين داخلياً يف بنغالديش ومنطقة كاساي يف 

جمهورية الكونغو الدميقراطية، باإلضافة اىل املجاعات/ خطر املجاعة يف شامل رشق 

نيجرييا والصومال وجنوب السودان، واملجاعة والكولريا يف اليمن، واألعاصري املدمرة يف 

منطقة البحر الكاريبي، والفيضانات يف نيبال. هذا ویمول ثلثا هذا التمويل  تقريبا سبعة 

استجابات للطوارئ من املستوى الثالث2، واعتباراَ من 10 كانون األول / ديسمرب 2017، 

تم متويل نداء العمل اإلنساين من أجل األطفال بنسبة 65 يف املائة.

وقد تحققت نتائج عام 2017 بفضل املساهامت السخية من املانحني. حيث وصل 

التمويل املقدم لنداء عام 2017 إىل 2.48 مليار دوالر أمرييك، متثل 1.72 مليار دوالر 

1  األرقام الواردة أعاله مرحلية اعتبارا من10 كانون األول / ديسمرب 2017، وهي خاضعة للتغيري.
2  حــاالت الطــوارئ مــن املســتوى 3 يف عــام 2017: االســتجابة االنســانية لالجئــني الروهينجــا يف بنغالديــش، وجمهوريــة الكونغــو 
ــدان املجــاورة، واليمــن. ــة الســورية والبل ــة العربي ــوب الســودان، والجمهوري ــا، وجن ــة، والعــراق، وشــامل رشق نيجريي الدميقراطي

أمرييك3 منها التزامات تم التعهد بها يف عام 2017 و755 مليون دوالر أمرييك من 

السنوات السابقة. كام بلغ التمويل اإلنساين املواضيعي 144.1 مليون دوالر أمرييك أو %9 

من إجاميل االلتزامات )أي ما يزيد بنحو 25 مليون دوالر عن عام 2016(، يف حني بلغ 

التمويل املواضيعي العاملي - وهو أحد أكرث موارد اليونيسف مرونة – 2%، بزيادة نسبتها 

0.5% عن عام 2016. 

وعىل الرغم من هذا السخاء، مل يكن التمويل كافياً لتلبية كافة االحتياجات. فقد تم 

تخصيص أكرث من نصف مجموع األموال لإلستجابة للوضع اإلنساين يف جنوب السودان، 

والجمهورية العربية السورية، والالجئني السوريني يف البلدان املجاورة، واليمن، يف حني تم 

استخدام 2% فقط لتغطية تسع حاالت طوارئ: أنغوال، والالجئون البورونديون، واألعاصري 

الكاريبية، وكوريا، وجيبويت، وإريرتيا، وليبيا، ومايل، ونيبال. ونتيجة لذلك، مل تتم تلبية 

إحتياجات األزمات واسعة النطاق واملمتدة، مثل أزمة جمهورية الكونغو الدميقراطية، 

حيث تم تأمني 32% من التمويل املطلوب فقط. وبالنسبة لعام 2018، ستواصل 

اليونيسف العمل من أجل الحصول عىل متويل أكرث مرونة ويف الوقت املناسب وعىل 

املدى الطويل إلنقاذ وحامية حياة األطفال واألرس املستضعفة

3  وفــر القطــاع العــام معظــم مــوارد اليونيســف اإلنســانية، التــي بلغــت 1.57 مليــار دوالر أمريــيك، مــع تقديــم 155.8 مليــون 
دوالر أمريــيك مــن القطــاع الخــاص.

1

%156 11,2   املكتب اإلقليمي ألمريكا  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

%86 26,8 أفغانستان

%79 31,2  املكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا

%76 15,4  املكتب اإلقليمي لرشق أفريقيا والجنوب األفريقي

%72 4,4  املكتب اإلقليمي لرشق آسيا واملحيط الهادئ

%71 125,2 الصومال

%64 31,6  ** الدعم العاملي

%64 103,0 العراق

%64 48,6  بنغالديش و اإلستجابة ألزمة الروهينجا

%60 108,9    جنوب السودان

%57 24,2  كينيا

%48 7,9  جمهورية كوريا الدميقراطية االشعبية

%48 17,8  النيجر

%47 11,5 دولة فلسطني

%46  نيجرييا 67,4

%45 477,0 الالجئون السوريون )مرص والعراق واألردن ولبنان وتركيا( 

%45 151,6  اليمن

%45 1,6   املكتب اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

%45 9,3   أعاصري الكاريبي

%43 153,3  الجمهورية العربية السورية

%43 18,5  أزمة الالجئني واملهاجرين يف أوروبا

%41 56,1 أثيوبيا

%41 تشاد 23,5

%39 37,4  السودان

%36 11,1  أوكرانيا

%34 5,0  ليبيا

%32  جمهورية افريقيا الوسطى 17,3

%32 الكامريون 7,6

%30 هايتي 12,7

%29 2,7 الالجئون البورونديون

%26 أوغندا 13,5

%24 بوروندي 4,5

%24 0,4  جيبويت

%23  االستجابة العاملية  لفريوس الزيكا 7,3

%23  ميامنار 5,8

%23 37,8  جمهورية الكونغو الدميوقراطية

%21 9,2  املكتب اإلقليمي لجنوب آسيا

%19 3,9 أنغوال

%19 6,5  مايل

%18 15,8 افريقيا الجنوبية )ظاهرة النينو(

%16 1,9 إريرتيا

%13 1,8 نيبال

%10 0,5  املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك

 دوالر أمرييك
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الشكل 2 - الجهات املانحة العرشة األوائل - الصناديق اإلنسانية املواضيعية، 2017 )مباليني الدوالرات األمريكية(

الشكل 1 - أهم 10 مصادر لصناديق املساعدة اإلنسانية، 2017 )مباليني الدوالرات األمريكية( *

 553,1

26,3

 الشكل 3: الجهود اإلنسانية لخدمة األطفال: التزامات التمويل من املانحني 

ونقص التمويل يف عام 2017 )مباليني الدوالرات األمريكية( *

%156 11,2   املكتب اإلقليمي ألمريكا  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

%86 26,8 أفغانستان

%79 31,2  املكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا

%76 15,4  املكتب اإلقليمي لرشق أفريقيا والجنوب األفريقي

%72 4,4  املكتب اإلقليمي لرشق آسيا واملحيط الهادئ

%71 125,2 الصومال

%64 31,6  ** الدعم العاملي

%64 103,0 العراق

%64 48,6  بنغالديش و اإلستجابة ألزمة الروهينجا

%60 108,9    جنوب السودان

%57 24,2  كينيا

%48 7,9  جمهورية كوريا الدميقراطية االشعبية

%48 17,8  النيجر

%47 11,5 دولة فلسطني

%46  نيجرييا 67,4

%45 477,0 الالجئون السوريون )مرص والعراق واألردن ولبنان وتركيا( 

%45 151,6  اليمن

%45 1,6   املكتب اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

%45 9,3   أعاصري الكاريبي

%43 153,3  الجمهورية العربية السورية

%43 18,5  أزمة الالجئني واملهاجرين يف أوروبا

%41 56,1 أثيوبيا

%41 تشاد 23,5

%39 37,4  السودان

%36 11,1  أوكرانيا

%34 5,0  ليبيا

%32  جمهورية افريقيا الوسطى 17,3

%32 الكامريون 7,6

%30 هايتي 12,7

%29 2,7 الالجئون البورونديون

%26 أوغندا 13,5

%24 بوروندي 4,5

%24 0,4  جيبويت

%23  االستجابة العاملية  لفريوس الزيكا 7,3

%23  ميامنار 5,8

%23 37,8  جمهورية الكونغو الدميوقراطية

%21 9,2  املكتب اإلقليمي لجنوب آسيا

%19 3,9 أنغوال

%19 6,5  مايل

%18 15,8 افريقيا الجنوبية )ظاهرة النينو(

%16 1,9 إريرتيا

%13 1,8 نيبال

%10 0,5  املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى

0100 اإللتزامات فجوة التمويلاملبالغ التي تم التعهد بها

 الشكل 4: نظرة عامة عىل التمويل ألعىل 10 

 نداءات للعمل اإلنساين لخدمة األطفال، 

حسب االحتياجات اإلجاملية

الالجئون السوريون )مرص والعراق 

واألردن ولبنان وتركيا(

%45
  1 مليار

 دوالر أمرييك

%26

%28

الجمهورية العربية السورية

%43
 355 مليون
 دوالر أمرييك

%18

%39

اليمن

%45
  339 مليون
 دوالر أمرييك

%12

%44

جنوب السودان

%60

  181 مليون
 دوالر أمرييك

%34

%6

الصومال 

%69

 177 مليون
 دوالر أمرييك

%10

%21

جمهورية الكونغو الدميوقراطية

%23

  165 مليون
10% دوالر أمرييك

%67

السودانإثيوبيا

%41
 136 مليون
 دوالر أمرييك

%25

%34

%39
 97 مليون
 دوالر أمرييك

%10

%51

نيجرييا العراق

%64

 161 مليون
 دوالر أمرييك

%26

%10

%46

  147 مليون
 دوالر أمرييك

%21

%33

األرقام املعروضة مؤقتة حتى تاريخ 10 ديسمرب 2017 وهي قابلة للتغيري *

 يف عام 2017، تم تخصيص مبلغ 10.9 مليون دوالر أمرييك من الجهود **

 اإلنسانية لخدمة األطفال - الدعم العاملي لـ13 مكتباً قطرياً وجميع املكاتب

 اإلقليمية من أجل دعم عملياتها اإلنسانية الحرجة واملستعجلة. وتدرج هذه

 املخصصات أيضا ضمن مستويات متويل النداءات املوجهة إىل العمل اإلنساين

.من أجل األطفال يف كل بلد

متويالت عام 2017 التي تعهد بها املانح

التمويل املتوفر من السنوات السابقة

فجوة التمويل

http://www.unicef.org/appeals/
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الدعم العاملي لجهود اليونيسف اإلنسانية

إن العمل اإلنساين رضوري لتحقيق حقوق كل طفل، وبالتايل فهو أمر أسايس بالنسبة 

لليونيسف، التي تعمل عىل تقديم استجابة إنسانية أرسع وأكرث فعالية مستندة عىل 

مبادىء اإلستجابة اإلنسانية، ومبا يتامىش مع التزاماتها األساسية نحو األطفال يف العمل 

اإلنساين، وإىل الخطة االسرتاتيجية لليونيسف 2021-2018.

وتدعم املكاتب اإلقليمية السبعة التابعة لليونيسيف وفروع مقراتها العرشة العمل 

اإلنساين عىل الصعيد القطري. ويشمل ذلك تيسري التنسيق والرشاكات فيام بني الوكاالت، 

واملساهمة يف خطط االستجابة االسرتاتيجية، وريادة او املشاركة يف ريادة املجموعات 

العاملية لخمس قطاعات، وتيسري توجيه السياسات والحوار االسرتاتيجي، وتعبئة املوارد 

البرشية واملالية، ورصد  النتائج اإلنسانية وتقديم التقارير عنها. ويقوم مكتب برامج 

الطوارئ بتنسيق الدعم العاملي لليونيسف، مبا يف ذلك فريق األمن ومركز العمليات الذي 

يعمل عىل مدى 24 ساعة. وقد تم تقدير تكلفة هذا الدعم يف عام 2018 مببلغ 54.8 

مليون دوالر أمرييك4، أي 1.5% من النداء العام لليونيسيف.

الدعم العاملي للميدان يف عام 2017
تطلبت سبع حاالت طوارئ كربى تعبئة وتحركاً عىل نطاق املنظمة يف عام 2017، وهي: 

الرصاعات الطويلة األمد يف العراق، وشامل رشق نيجرييا، وجنوب السودان، والجمهورية 

العربية السورية والبلدان املجاورة، واليمن، باإلضافة اىل األزمات الناشئة يف بنغالديش 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية.

وقد ترجمت االستثامرات يف الدعم العاملي لليونيسف يف عام 2017 إىل اإلنجازات التالية:

رشاء امدادات بقيمة 909.3 ملیون دوالر أمریکي يف عام 2017 5 للبلدان 	 

التي متر مبرحلة طوارىء من املستوى 2 و3. 

قيام فريق االستجابة للطوارئ التابع لليونيسف - الذي يضم 14 موظفا من 	 

ذوي املهارات املتخصصة يف مجال التنسيق والربمجة والعمليات يف حاالت 

الطوارئ - ب 58 بعثة إىل 17 بلداً وأربعة مكاتب إقليمية وأربعة مقرات 

بلغ مجموعها 2,001 يوماً يف عام 2017. ومن بني هذه البعثات، خصصت 

14 بعثة )بلغ مجموعها 86 يوماً( مخصصة من أجل توفري و / أو تلقي بناء 

القدرات / التدريب.

ال يزال الرشكاء املؤهلون ميثلون مصدرا هاما للقدرات، حيث قامت 	 

اليونيسف بنرش 166 موظفاً يف املكاتب القطرية يف عام 2017 من خالل 

اتفاقات مع 30 منظمة رشيكة احتياطية. وقد دعمت 55% من عمليات 

النرش هذه حاالت الطوارئ من املستوى 2 واملستوى 3 6.

قامت فرق االستجابة الرسيعة التابعة لليونيسف بدعم 24 بلداً، مبا يف ذلك 	 

سبع حاالت طوارئ من املستوى 3، من خالل 79 بعثة بلغ مجموعها أكرث من 
3,212 يوما7.

4   ال يشمل ذلك املتطلبات اإلضافية املنصوص عليها يف الفصول اإلقليمية للجهود اإلنسانية لخدمة األطفال لعام 2018.
5   يستند هذا التقدير إىل أرقام أولية تعرب عن الفرتة حتى نوفمرب 2017.

6   يف 31 كانون األول / ديسمرب 2017؛ باستثناء عمليات النرش يف مواقع املقرات الرئيسية.
7   تشمل البعثات التي تقوم بها وحدة تنسيق املجموعات العاملية التابعة لليونيسيف

وزع صندوق برنامج الطوارئ - وهو صندوق متجدد يقوم بدعم املكاتب 	 

امليدانية يف غضون 48 ساعة من األزمة اإلنسانية املفاجئة، وذلك قبل توافر 

موارد املانحني، باإلضافة اىل دعم حاالت الطوارئ التي تعاين نقصاً يف التمويل 

- 73.7 مليون دوالر أمرييك إىل 20 مكتبا قطريا وثالثة مكاتب إقليمية يف عام 

.2017

قامت اليونيسف، كجزء من مبادرة التأهب لحاالت الطوارئ الصحية، بوضع 	 

توجيهات شاملة لعدة قطاعات وتخصيص موارد ل 31 من األمراض ذات 

األولوية التي تم اختيارها نظراً إلمكانية تطورها لتصبح أوبئة تؤثر عىل 

األطفال. وقد دعمت هذه املوارد استجابات اليونيسيف لتفيش فريوس إيبوال 

وماربورغ والطاعون يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا ومدغشقر يف 

عام 2017 عىل الرتتيب.

تم تعميم منصة اليونيسف االلكرتونية للتاهب للطوارىء - وهي نظام 	 

لتعزيز اإلنذار املبكر والتأهب يف املنظمة –عىل 40 مكتبا قطريا يف عام 

2017. وسيساعد هذا الربنامج تلك املكاتب القطرية يف تحليل املخاطر، 

وإجراء التقييامت الذاتية، وتحديد اإلجراءات ذات العائد املرتفع التي من 

شأنها تعزيز التأهب عىل الصعيد القطري.

أنشأت اليونيسف ورشكاؤها8، تحت رعاية شبكة التواصل مع املجتمعات 	 

املتأثرة بالكوارث، مبادرة التواصل واملشاركة املجتمعية، التي تهدف إىل 

تنظيم خدمة اجتامعية اكرث اتساقا ومنهجية مبا يتعلق بتفاعل املجتمع املحيل 

مع األشخاص املترضرين.

النظر اىل املستقبل
سوف تركز اليونيسف عىل تحسني إمكانية الوصول إىل االستجابة اإلنسانية املُحكمة 

لألطفال األكرث استضعافا يف البيئات املعقدة. لذلك، سيتم مراجعة االجراءات  املوحدة  

لليونيسيف لإلستجابة لحاالت الطوارىء للمستويات من 1 إىل 3، مع الرتكيز عىل تعزيز 

الرشاكات مع املستجيبني األساسيني، وذلك من أجل زيادة فعالية االستجابة واملشاركة 

املجتمعية واملسائلة أمام السكان املترضرين. وسيستمر تعميم تحليل املخاطر والتأهب 

لحاالت الطوارئ يف جميع أنحاء املنظمة، متاشياً مع الجهود املشرتكة بني الوكاالت 

وإطالق املنصة االلكرتونية لإلستعداد للطوارئ يف عام 2018. وباإلضافة إىل تعزيز الدعوة 

اإلنسانية، سيجري وضع وتطوير نهج منسق للتحويالت النقدية الطارئة  من خالل 

األدوات واملبادئ التوجيهية والرشاكات االسرتاتيجية. وسيتم توزيع وتنفيذ حزم التعلم 

اإلنساين لتعزيز قدرة املوظفني عىل القيام بالعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ يف البيئات 

املعقدة والخطرة، ولخطط التأهب القصوى، ومن أجل التحويالت النقدية الطارئة.

8   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
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نيجرييا، 2017
يحمل العامل صناديق من لوازم اإلغاثة يف أحد مرافق التخزين التابعة لليونيسف يف 

مايدوغوري، بوالية بورنو يف نيجرييا، يف 29 متوز / يوليو 2017

دومينيكا، 2017
يف 28 أيلول / سبتمرب 2017، يتلقى داين زادي، أخصايئ سلسلة اإلمداد باليونيسف، أول 

شحنة من الخيام املدرسية املؤقتة لألطفال املتأثرين بإعصار ماريا يف ميناء روزاو، عاصمة 

دومينيكا.

جنوب السودان، 2017
يقوم عبد الله عبد الرسول، أخصايئ املياه واالصحاح الصحي والنظافة يف اليونيسف، بتفريغ 

حمولة إمدادات املياه واالصحاح الصحي والنظافة من طائرة اإلمداد خالل بعثة االستجابة 

الرسيعة لقرية أبروك، جنوب السودان، يف 11 مايو 2017
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بنغالديش، 2017
 الطالب ينظرون إىل مجسم للكرة األرضية قابل للنفخ، والذي كان ضمن إمدادات "املدرسة يف صندوق" املقدمة إىل مركز تعليمي انتقايل جديد بالقرب من بازار كوكس، بنغالديش،

 يف أكتوبر 2017.
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تنسيق املجموعات العاملي
الدعم امليداين	 
الرشاكاتإدارة املعلومات	 

عرب الوكاالت	 
جدول األعامل التحوييل	 
املنظامت غري الحكومية واملجتمع 	 

املدين واألوساط األكادميية
التواجدات املتكاملة	 

املوارد البرشية
وحدة طوارئ املقر الرئييس 	 
التنسيق بني 3 مناذج للنرش )الداخيل، 	 

الخارجي، واملستعد(

الدعم الربامجي
التغذية، والصحة، واملياه واالصحاح الصحي 	 

والنظافة الصحية، وحامية الطفل، والتعليم، 
وفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز

االتصال من أجل التنمية، وتنمية الطفولة 	 
املبكرة، واإلعاقة

املرونة والقدرة عىل التكيف والتحمل	 
تنمية القدرات الوطنية	 
الحد من مخاطر الكوارث / التأهب لها	 
خلق السالم	 

الدعم اإلقليمي

الدعم التشغييل

دعم الربنامج االنساين

أفغانستان

أنغوال

بنغالديش

بوركينا فاسو

بوروندي

الكامريون

جمهورية افريقيا الوسطى

تشاد

جمهورية كوريا الدميقراطية االشعبية

جمهورية الكونغو الدميوقراطية

جيبويت

إريرتيا

أثيوبيا

هايتي

العراق

كينيا

ليبيا

التواصل واالتصاالت

مكتب منسق الشؤون األمنية 
ومركز العمليات

 التكلفة الكلية

 للدعم العاملي يف عام 2018:

 54,8 مليون 
دوالر أمريكي

أوروبا وآسيا الوسطى

رشق آسيا واملحيط الهادئ

رشق وجنوب أفريقيا

أمريكا الالتينية والكاريبي

عىل املستوى الدويل

 التكلفة الكلية التي

 تغطيها املوارد األساسية:

25.4 مليون 
دوالر أمريكي

الدعم العاملي
للجهود اإلنسانية لليونيسف يف عام 2018
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الدعم والشؤون اللوجيستية
كوبنهاغن واملحاور اإلقليمية	 
املشرتيات	 
التخزين	 
الدعم اللوجيستي	 

تعبئة الدعم العاملي
األنظمة واالجراءات	 
الدعم الفني	  اإلدارة القامئة عىل النتائج

تقييم االحتياجات	 
مراقبة األداء	 
التقييم	 

السياسات واإلرشادات
االلتزامات األساسية لألطفال	 
املساواة )مبا يف ذلك النوع االجتامعي(	 
حامية املدنيني )مبا يف ذلك األطفال يف النزاع املسلح(	 
إدارة املعرفة	 
االبتكار	 
بيئات عالية التهديد	 
الدعوة يف املجال االنساين	 
التحويالت النقدية	 

 4.9 مليون 
دوالر أمرييك

 12.8مليون 
دوالر أمرييك

37 مليون 
دوالر أمرييك

مدغشقر

مايل

موريتانيا

ميامنار

النيجر

نيجرييا

أزمة الالجئني واملهاجرين يف أوروبا

جمهورية الكونغو

الصومال

جنوب السودان

دولة فلسطني

السودان

الالجئون السوريون وغريهم من السكان املترضرين يف مرص والعراق واألردن ولبنان وتركيا

الجمهورية العربية السورية

أوغندا

أوكرانيا

اليمن

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

حشد املوارد

الشؤون املالية واإلدارة

 التكلفة الكلية التي

 تغطيها املوارد األخرى:

18.7 مليون 
دوالر أمريكي

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

جنوب آسيا

أفريقيا الغربية والوسطى

 3.6 مليار دوالر أمرييك

فجوة التمويل:

 10.7 مليون
 دوالر أمريكي

http://www.unicef.org/appeals/
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 صبي يرشب املاء من مضخة يدوية يف مخيم بالوخايل للالجئني يف كوكس بازار،
 بنغالديش، يف أكتوبر 2017.
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جمهورية الكونغو الدميقراطية، 2017

أطفال يحملون املياه املجمعة من مصدر 

للمياه أنشأته اليونيسف يف تشيبامبوال، 

وهي قرية تقع يف إقليم كاساي يف جمهورية 

الكونغو الدميقراطية.


