
W dniach 13-16 stycznia 2018 r. delegacja rządowa na czele z Beatą 
Kempą, nowo powołanym Ministrem ds. Pomocy Humanitarnej przeby-
wała z wizytą w Jordanii, gdzie odwiedziła obozy dla uchodźców syryj-
skich. UNICEF Polska we współpracy z biurem UNICEF w Jordanii zapo-
znał polską delegację z programami pomocowymi prowadzonymi przez 
organizację na rzecz dzieci - uchodźców w obozach Za’atari i Azraq. To 
kontynuacja współpracy rozpoczętej jeszcze w ubiegłym roku, kiedy pol-
ski oddział UNICEF otrzymał 2 miliony złotych z Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów na zakup odzieży zimowej dla dzieci w Syrii.

W Jordanii mieszka ponad 1,2 mln Syryjczyków. 654 373 z nich jest za-
rejestrowanych jako uchodźcy, z czego połowa to dzieci. 21,3% uchodź-
ców mieszka w obozach.

W Za’atari liczba mieszkańców obozu jest względnie stabilna i wynosi 
około 80 000 osób, w tym 40 000 dzieci. W obozie Za’atari UNICEF jest 
organizacją wiodącą w zakresie pomocy wodno-sanitarnej i edukacyjnej, 
a także współtworzącą programy ochrony dzieci. Z kolei w obozie dla 
uchodźców Azraq mieszka około 34 463 uchodźców z Syrii, w tym 19 
644 dzieci. Pomoc UNICEF realizowana jest na coraz większą skalę, tak 
aby zaspokoić potrzeby żywnościowe, edukacyjne, ochronne i wodnosa-
nitarne wszystkich mieszkańców obozu.

WIZYTA MINISTER 
ds. Pomocy Humanitarnej w obozach 
dla uchodźców w Jordanii
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UNICEF apeluje  o 3,6 mld dolarów niezbędnych, aby w 2018 r. do-
starczyć pomoc humanitarną dla 48 mln dzieci żyjących na obszarach 
ogarniętych konfl iktami, dotkniętych katastrofami naturalnymi i innymi 
kryzysami w 51 krajach świata.

Na całym świecie potrzeby humanitarne są generowane przede wszyst-
kim przez konfl ikty zbrojne.

Niektóre z nich trwają od lat, jak w Demokratycznej Republice Konga, 
Iraku, Nigerii, Sudanie Południowym, Syrii czy Jemenie. Niestety kon-
fl ikty te stają się coraz bardziej złożone, powodując nową falę przemo-
cy, przesiedleń ludności i zagrożeń dla życia dzieci.

Najmłodsi są nie tylko celem bezpośrednich ataków. Dzieci nie mają 
dostępu do szkół i szpitali, a infrastruktura cywilna jest niszczona lub 
burzona. Około 84% środków, o które apeluje UNICEF (czyli 3,015 mld 
dolarów) będzie przeznaczonych na pomoc dla krajów ogarniętych kry-
zysami humanitarnymi wywołanymi przez przemoc i konfl ikt.

Niemal 1 na 4 dzieci żyje obecnie w kraju ogarniętym przez konfl ikt lub 
dotkniętym katastrofą naturalną. Dla zbyt wielu dzieci codzienność jest 
koszmarem.

Rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez wodę stanowi jed-
no z największych zagrożeń dla życia dzieci podczas kryzysów huma-
nitarnych. Blokowanie dostępu do czystej wody, ataki na infrastrukturę 
wodno-sanitarną, a także przymusowe przesiedlenia do miejsc, gdzie 
nie ma takiej infrastruktury powodują, że dzieci i ich rodziny ryzykują 
utratę zdrowia korzystając z zanieczyszczonej wody i nieodpowiednich 
warunków sanitarnych.

ŚWIAT 
niebezpiecznym miejscem dla dzieci
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Ponad 3 mln dzieci urodziło się w Jemenie od momentu eskalacji kon-
fl iktu w marcu 2015 r. Raport UNICEF „Urodzone na wojnie” ukazuje, jak 
bardzo dzieci w Jemenie zostały poszkodowane na skutek przemocy, 
przesiedlenia, chorób, ubóstwa, niedożywienia oraz braku dostępu do 
wody, opieki medycznej i edukacji.

Według raportu:
• Ponad 5000 dzieci zginęło lub zostało rannych na skutek prze-

mocy. To średnio 5 dzieci każdego dnia.

3 MILIONY DZIECI 
urodziło się z Jemenie 
od początku wojny
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1 stycznia 2018 roku Henrietta Fore objęła stanowisko Dyrektor Ge-
neralnej UNICEF. Zastąpiła Anthony’ego Lake’a, dotychczasowego 
Dyrektora Generalnego UNICEF, którego kadencja zakończyła się 31 
grudnia 2017 r. Henrietta Fore jest Amerykanką, posiada niemal 40-let-
nie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicz-
nym i prywatnym.

Nowa Dyrektor Generalna UNICEF poza doświadczeniem w admini-
stracji państwowej, zna również środowisko organizacji pozarządo-
wych. W wielu z nich pełniła funkcję Przewodniczącej i Członka Zarzą-
du, skupiając się na rozwoju i współpracy na rzecz dzieci na świecie. 
Z chwilą objęcia stanowiska zakończyła funkcje pełnione zarządach 
wszystkich organizacji i spółek, z którymi była związana.

Nowa Dyrektor Generalna UNICEF posiada licencjat z historii oraz ma-
gistra z administracji publicznej. Jest mężatką i ma 4 dzieci.

NOWA DYREKTOR 
Generalna UNICEF
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• Obecnie, ponad 11 mln dzieci wymaga pomocy humanitarnej. 
To prawie wszystkie dzieci w Jemenie.

• Ponad połowa dzieci w Jemenie nie ma dostępu do czystej 
wody pitnej lub odpowiednich warunków sanitarnych.

• Około 1,8 mln dzieci jest niedożywionych, w tym niemal 400 
000 walczy o życie z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia.

• Niemal 2 mln dzieci nie chodzi do szkoły.
• U ponad miliona ludzi podejrzewa się cholerę lub choroby bie-

gunkowe. Co czwarty przypadek tych chorób dotyczy dziecka 
poniżej 5. roku życia.

• ¾ wszystkich dziewcząt jest wydawana za mąż przed ukończe-
niem 18 lat.

• Przez ostatni rok personel medyczny i nauczyciele otrzymują 
tylko częściowe wynagrodzenie. Mniej niż połowa ośrodków 
medycznych w pełni funkcjonuje. 

• Pod koniec września 2017 r., 256 szkół było zupełnie zniszczo-
nych, kolejne 150 szkół przeznaczono dla osób przesiedlonych, 
a 23 były wykorzystywane przez grupy zbrojne.


