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 موجز 

شخصًا إلى المساعدة اإلنسانية والحماية،   33على الصعيد العالمي، يحتاج شخص واحد من بين كل  
ــًا واحدًا من بين كل  ــًا قبل عاق واحد     45أي بزيادة عن المعدل البالغ شــــخصــ وعلى ضــــوه  ذ    أ.شــــخصــ

«( إلى 19-كو يد)جائحة » 2019الخلفية من االحتياجات اإلنســــــــــانية المتزايدة، أدوس مرر  يرو  كو ونا  
 حدوث أكبر أزمة إنسانية يشهد ا العالم على اإلطالق. 

ــانية  ــًا عامًا لل ري ة التي اســـــتجابت بها اليونيســـــ  ل زمات اإلنســـ ــتعراضـــ على   -ُيو د  ذا الت رير اســـ
ــعيدي ن العالمي والُ  ري  ــتعرر الت رير أ م التحديات الماسلة والد و  2020خالل العاق   -الصــــــــ . كما يســــــــ

 تفادة  ي العمل اإلنساني، وكي  ُتخ وِّ  اليونيس  للتحرك عماًل بتلك الد و .المس

 يستعرر ال سم العاشر عناصر مشروع الم ر  للنظر  يها من قبل المجلس التنفيذي.
   . 2020كانون األول/ديسمبر    1نيويو ك،  ،  2021مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي لعاق  ( أ )

 

* E/ICEF/2021/9. 
دَّت  ذ  الوسي ة بكاملها مِّن قِّبل اليونيس . مالحظة:  أُعِّ
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 استعراض عام   - أواًل  

الم ولة والعنيفة، ونزوح السكان  م ترنًا بالنزاعات    -«  19-»كو يد  2019د ع مرر  يرو  كو ونا   .1
إلى تعاظم االحتياجات اإلنسانية إلى   -على ن اق واسع، وأزمة الجوع العالمية والكوا ث المرتب ة بالمناخ  

مليون شخص   235، كان  2020. و ي كانون األول/ديسمبر  2020أعلى مستوس لها على اإلطالق  ي عاق  
 1. ي حاجة إلى المساعدة والحماية اإلنسانية

مليا  دوال  أمريكي عبر نداه العمل اإلنساني من    4.2تموياًل قد      2020طلبت اليونيس  أوائل عاق   .2
أجل األطفال حتى يتسنَّى لها االستجابة لالحتياجات اإلنسانية للنساه واألطفال حول أنحاه العالم. وبلغت قيمة 

و و مستوس غير مسبوق ُيعزس إلى حد كبير   - يكي  مليا  دوال  أمر   6.3النداهات اإلنسانية بحلول نهاية العاق  
مليا  دوال  أمريكي من   2.2«. وتل ت اليونيس  بحلول نهاية كانون األول/ديسمبر  19-إلى جائحة »كو يد

مين للموا د، كان 2020المسا مات اإلنسانية لنداه عاق   . وعلى الرغم من  ذا الدعم السخي من الشركاه الُم دوِّ
 كبيرًا.  الن ص  ي التمويل

وضعًا جديدًا   455شهد العاق نفسه استجابة اليونيس  وشركائها التنفيذيين ألوضاع إنسانية بلغ عدد ا   .3
بلدًا، وقد استفاد الماليين من األطفال من التدخالت المن ذة للحياة والمراعية لالعتبا ات    152ومستمرًا  ي  

 15أشهر و  6مليون طفل تتراوح أعما  م بين    17الجنسانية والشاملة ل شخاص ذوي اإلعاقة. وشمل ذلك  
مليون طفل العالج من سوه التغذية الحاد الشديد، وأتيحت    4عامًا ممن تل ووا التحصين من الحصبة؛ وتل وى  

مليون طفل دعمًا صحيًا ع ليًا ونفسيًا؛ وأتيحت لنحو   47.2مليون طفل؛ وتل وى    32.6 رص التعلم لنحو  
مليون أسرة معيشية مساعدات    2.5داد الميا   ي حاالت ال وا ئ؛ وتل ت  مليون شخص تدخالت إم  146

للفترة   لليونيس   االستراتيجية  الخ ة  مع  باالتساق  النتائج  تلك  وتح  ت  إنسانية.  ،  2021-2018ن دية 
- و يدوااللتزامات األساسية إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنساني واالستراتيجية العالمية لالستجابة لجائحة »ك

19 .» 

َية تعزيز كفاهة العمل اإلنساني و اعليته، أصد ت اليونيس  النسخة المن حة لاللتزامات األساسية   .4 ُبغ 
إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنساني، استجابًة للحاجة الماسة لت ديم الدعم اإلنساني ذي الجودة و ي األوان 

نتهت اليونيس  أيضًا من استعرار للحالة اإلنسانية  الم لوب  ي خضمو حاالت ال وا ئ السريعة الحدوث. وا
والعشرين  الحادي  لل رن  العالمية  التحديات  سياق  المنظمة  ي  بها  تض لع  التي  اإلنسانية  العمليات  يتناول 
وي رح توصيات حول ال ري ة التي يمكن بها تعزيز قد ة المنظمة على ت ديم استجابة ومناصرة إنسانية مبدئية  

زت اليونيس  قد تها على   ذات جودة و ي أوانها الم لوب وتتمحو  حول ال فل. وباإلضا ة إلى ذلك، عزَّ
الجنسيي ن  ي عملها  واالستغالل واالنتهاك  النوع االجتماعي  ال ائم على  العن   النساه واألطفال من  حماية 

 اإلنساني.  

ي والتوصيات المنبث ة عن  ستو ر كل من االلتزامات األساسية إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنسان  .5
العمل اإلنساني  ي عاق  لليونيس  لمواصلة تعزيز عملها  ي مجال  الحالة اإلنسانية أطرًا  اموة  استعرار 

وللسنوات الم بلة. كما تعمل اليونيس  أيضًا على استعرار إجراهات ال وا ئ التي ت ب ها باالستناد   2021
لجائح االستجابة  من  المستفادة  الد و   »كو يدإلى  لاللتزامات  19-ة  المن حة  النسخة  مع  يتماشى  بما   ،»

 
كانون    1، نيويو ك،  2021مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي لعاق  1

 . 2020األول/ديسمبر  
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الحالة   استعرار  عن  المنبث ة  التوصيات  إعمال  َية  وُبغ  اإلنساني  العمل  مجال  األطفال  ي  إزاه  األساسية 
اإلنسانية. ومن شأن  ذا الجهد أن يجعل اليونيس  تعمل على نحو أكثر قابلية للتنبؤ و ي األوان الم لوب  

 ي تنسي ها للعمليات اإلنسانية وجهود االستجابة والمناصرة. وبكفاهة  

 2020الوضع اإلنساني في عام   -ثانيًا  

مليون شخص   235. وبحلول نهاية العاق، كان  2020نمت االحتياجات اإلنسانية بشكٍل  ائل  ي عاق   .6
نسانية. ويمثل بحاجة إلى المساعدة والحماية اإل  - شخصًا حول العالم    33أي شخص واحد من بين كل    -

شخصًا من محتاجي المساعدة والحماية اإلنسانية م لع   45ذلك زيادة كبيرة م ا نة بشخص واحد من بين كل  
 2العاق، والذي كان بالفعل أعلى معدل منذ ع ود. 

ظل النزاع العني  الذي طال أمد  محركًا  ئيسيًا لالحتياجات اإلنسانية  ي جميع أنحاه العالم. و ي عاق   .7
البوليفا ية واليمن ومن  ة الساحل 2020 ، تصاعد العن   ي جنوب السودان والسودان وجمهو ية  نزويال 

ماكن مثل إقليم تيغراي، إسيوبيا. األوس  وم اطعة كابو ديلغادو  ي موزامبيق؛ واندلعت نزاعات جديدة  ي أ
كانت آسا  النزاع المسلح والعن  ُمدموِّرة بشكٍل خاص ل طفال،  ي ضوه ان  اع التعليم والخدمات الصحية 

 وزيادة مخاطر العن  الجنسي المرتب  بالنزاع. 

وقت    نزح عدد أكبر من األشخاص داخليًا على مدا  الع د الماضي نتيجة النزاع والعن  أكثر من أي .8
مليون نازح داخليًا، وتضاع  عدد الالجئين إلى    51، كان  ناك ما ي دو  بنحو  2021وم لع عاق   3مضى.
الفرا   4مليونًا.   20 المثال، ُأجبر ما يربو على مليون طفل على  و ي من  ة الساحل األوس ، على سبيل 

 5. 2019عاق   ي المائة عن 64بزيادة قد  ا  -بسبب النزاع المسلح وانعداق األمن 

« بأعظم أزمة شهد ا العالم على اإلطالق على ن اق  19-إزاه  ذ  الخلفية، تسببت جائحة »كو يد .9
األوضاع اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية و ي مجال ح وق اإلنسان وال فل. وأ ضت  ذ  األزمة إلى  رر 

التي الخدمات االجتماعية والصحية  ت ديم  بأعباه  وق طاقتها؛ وتركت  ت  أعباه إضا ية على نظم  نوه أصاًل 
ماليين األطفال خا ج المد سة؛ وسا مت  ي ا تفاع معدالت العن  ضد األطفال؛ وأعاقت ُسُبل الوصول إلى 
الموا د الحيوية للميا  وخدمات الصرف الصحي والنظا ة الصحية؛ و اقمت أوجه الضع  ل طفال المتن لين؛ 

   ت بشق األنفس على صعيد التنمية العالمية.وأدت إلى إ دا  المكاسب التي تح

« إلى مفاقمة أزمة الجوع الحادة أساسًا. ووصل عدد األشخاص  19- دَ ع استمرا  النزاع وجائحة »كو يد .10
 - مليونًا    270إلى ما ي د  بنحو    2020الذين يواجهون انعدامًا حادًا  ي األمن الغذائي بحلول نهاية عاق  

و ي أ ري يا، زاد عدد األطفال الذين يعانون من  6«. 19-ة منذ تفشي جائحة »كو يد ي المائ  82بزيادة قد  ا 
 ي المائة من األشخاص الذين يواجهون الجوع المزمن من   70؛ وبات ما يربو على  2000الت زق عن عاق  
  7النساه والفتيات.  

 
 المرجع نفسه. 2
 المرجع نفسه. 3
 المرجع نفسه. 4
 . 2020لمحة عامة، نيويو ك، كانون األول/ديسمبر    –   2021اليونيس ، عمل اليونيس  اإلنساني من أجل األطفال للعاق    5
 . 2021مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، لمحة عامة عن العمل اإلنساني العالمي لعاق  6
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. وتضاع  عدد الكوا ث ال يزال تغير المناخ والتد و  البيئي يتسببان  ي مفاقمة أوجه الضع   ذ  .11
 8سالث مرات على مدا  األعواق الثالسين الماضية.  -من الجفاف الشديد إلى الفيضانات    -المرتب ة بالمناخ  

. تؤسر 2020وتعرضت من  ة ميكونغ  ي شرق آسيا لما يزيد عن أ بع عواص   ي شهر واحد      ي عاق  
د األمن الغذائي ويزيد من ند ة    ذ  الكوا ث تأسيرًا غير متناسب على أكثر األطفال واألسر ضعفًا، مما ُيهدوِّ

 الميا  ويجبر النا  على ترك ديا  م. 

 2020استجابة اليونيسف اإلنسانية العالمية في عام   -ثالثًا  

وضعًا إنسانيًا جديدًا    455لما مجموعه    2020استجابت اليونيس  وشركاؤ ا التنفيذيون  ي خالل العاق   .12
. ويمكن أن ُتعزس 2019بلدًا وإقليمًا  ي عاق    96وضعًا إنسانيًا  ي    281، م ا نة بـ    بلداً   152ومستمرًا  ي  

«  ي 19-اليونيس  اإلنسانية لجائحة »كو يد  الزيادة الكبيرة  ي عدد الحاالت اإلنسانية والبلدان إلى استجابة
تمثل أكبر استجابة إنسانية    بلداً   152 والتي  العالمي    - ،  تا يخ   - وأول استجابة طا ئة على الصعيد   ي 

 اليونيس .

و  ًا للخ ة االستراتيجية لليونيس  للفترة   2020قدَّمت اليونيس  استجابتها ل زمات اإلنسانية  ي عاق   .13
اللتزامات األساسية إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنساني، واستراتيجية االستجابة لجائحة  ، وا2018-2021
« على الصعيد العالمي. وتلبيًة لالحتياجات اإلنسانية، واصلت اليونيس  تعزيز الميزات الم ا نة  19-»كو يد

وا ئ و ي أسنائها وبعد ا، وت ديم ال ويلة األمد التي تتمتع بها، ويدخل  ي عداد ا الحضو  الميداني السابق لل 
الدعم المتعدد ال  اعات، والنهج ال يادي أو ال يادي المشترك  ي أ بع مجموعات/مجاالت مسؤولية، واالستعانة  
بشبكة شركاه المنظمة الواسعة االنتشا ؛ بما  ي ذلك الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية وال  اع 

 الخاص. 

 ،  ي جميع أعمالها اإلنسانية، التركيز على ما يلي: ت وية االستجابة لحاالت النزوح وواصلت اليونيس .14
لة، وزيادة مدس التغ ية  ي المساعدة اإلنسانية وجودتها، والوعي بالتأسيرات  السكاني الجماعي واألزمات الم وو

لدو  المركزي للحماية، مع توجيه  المتباينة والجنسانية  ي أوساط النساه والرجال والفتيات والفتيان، ومناصرة ا
ا تماق خاص بخدمات الحماية المتخصصة ل طفال  ي حاالت النزاع المسلح، وزيادة ال اقة المؤسسية لت ديم 
اإلنسانية   ال وا ئ  وتنفيذ ا من أجل األطفال األكثر ضعفًا  ي حاالت  الحساسة وتشغيلها  للخدمات  الدعم 

 منة والمرتفعة المخاطر.المع دة  ي المناطق النائية غير اآل

على الصعيد العالمي، ح َّ ت اليونيس  وشركاؤ ا المنفوذون نتائج صبَّت  ي صالح ماليين األطفال  .15
. وشمل  ذا العمل استجابات لثالث حاالت طوا ئ مصنفة  2020المتضرو ين من حاالت ال وا ئ  ي عاق  

زويال البوليفا ية ومن  ة الساحل الوس ى )بو كينا : األوضاع اإلنسانية المع دة  ي جمهو ية  ن 2 ي المستوس  
 اسو ومالي والنيجر( والنزوح الداخلي  ي جمهو ية الكونغو الديم راطية؛ وأ بع حاالت طوا ئ واسعة الن اق  

المستوس   لة  ي 3مصنفة  ي  الم وو ال وا ئ  وحاالت  الديم راطية،  الكونغو  جمهو ية  اإليبوال  ي  :  اشية 
« على الصعيد العالمي. ومنذ بده استجابتها المصنفة  19-ية السو ية واليمن، وجائحة »كو يدالجمهو ية العرب 
 261، تمكنت اليونيس  من ت ديم الدعم إلى  2020«  ي م لع عاق  19-لجائحة »كو يد  3 ي المستوس  

ال ائم والعن   ال فل  والتعليم وحماية  والتغذية  بالصحة  المعنية  الخدمات  النوع   مليون طفل من خالل  على 
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مليا ات شخص )بما  ي   3وقدَّمت اليونيس  وشركاؤ ا أيضًا الدعم إلى   9االجتماعي والحماية االجتماعية.
ز اه   و  810ذلك  طفل  المخاطر   1,5مليون  بشأن  للحياة  المن ذ  التواصل  خالل  من  و تاة(  امرأة  مليا  

 « والو يات.  19-جائحة »كو يدوالمعلومات واألنش ة المجتمعية لدعم الر ا  والحد من انت ال 

عاق   319اكتملت   .16 ال وا ئ  ي  حاالت  المفاجئة(  ي  اإلضا ية  االحتياجات  )ضمن  انتشا   عملية 
انتشا   ي عاق    600بعد تسجيل    -  2020 الدعم إلى    -   2019عملية  ت ديم  يومًا ) ي   33,850وامتدو 

نخفار الكبير  ي عدد عمليات االنتشا   ي يومًا لكل عملية انتشا (. ويمكن أن ُيعَزس اال  122المتوس ،  
إلى ال يود التي  رضتها الجائحة. وعملت اليونيس  على مواكبة استجابتها   2019م ا نًة بعاق    2020عاق  

من خالل الت وير السريع ل طر األساسية ال انونية والتشغيلية وواجب العناية. ودعمت الحصة األكبر من 
«؛ تال ا 19-عملية انتشا ( االستجابة اإلنسانية لجائحة »كو يد  141ائة، أو   ي الم  44عمليات االنتشا  )

ص له     17عملية انتشا ؛ وحالة ال وا ئ  ي بو كينا  اسو التي استفادت من    39انفجا  بيروت الذي ُخصوِّ
الصرف  عملية انتشا . واشتملت معظم عمليات االنتشا  على نشر أ راد للتعامل مع احتياجات الميا  وخدمات  

 الصحي والنظا ة الصحية واالتصال من أجل التنمية وحماية ال فل.  

 1الشكل 
 2020عمليات االنتشار في حاالت الطوارئ، ُمصنَّفة بحسب المجال الوظيفي، 

 

 * تشمل أ رقة االستجابة السريعة والشركاه االحتياطيين وعمليات نشر اليونيس  لدعم تنسيق المجموعات.

ال ا ئة   .17 للحاالت  المشتريات  قيمة  منها    682.5بلغت  عالميًا،  أمريكي  دوال   المائة    94مليون   ي 
. وُقدوِّمت اإلمدادات  3والمستوس    2مليون دوال  أمريكي( مخصصة لحاالت ال وا ئ من المستوس    640.6)

كليهما. كما قدمت شعبة بلدًا وإقليمًا  ي طو  االستعداد و/أو االستجابة إلى حاالت ال وا ئ أو    143إلى  
عملية انتشا  للموظفين إلى مواقع من بينها جمهو ية الكونغو الديم راطية    25اإلمدادات دعمًا مباشرًا عبر  

 
« على نحو مباشر  ي بعض الركائز األساسية للخ ة االستراتيجية للتأ ب  19- تسا م استراتيجية اليونيس  تجا  جائحة »كو يد 9

واالستجابة المتعددة الوكاالت التي ت ب ها منظمة الصحة العالمية لالستجابة للجائحة وخ ة األمم المتحدة العالمية لالستجابة  
ادة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، باإلضا ة إلى إطا  عمل منظمة األمم المتحدة لالستجابة االجتماعية  اإلنسانية العالمية ب ي 

ل  ي الوسي ة  19- «. و د وص  استجابة اليونيس  لجائحة »كو يد 19- واالقتصادية الفو ية لجائحة »كو يد  « بشكٍل مفصو
«" التي ُعرِّضت  ي الدو ة العادية األولى  19- يس : جائحة »كو يد اإلنساني لليون  العمل  المعنونة "إحاطة بالمستجدات  ي مجال 

 . تركز  ذ  الو قة على مسا مات اليونيس   ي مجال العمل اإلنساني على ن اٍق أوسع. 2021للمجلس التنفيذي لعاق  
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وليبريا وسيراليون وجمهو ية  نزيال البوليفا ية واليمن. تمثول أكبر عنصر من عناصر اإلمدادات ال ا ئة من 
مليون دوال  أمريكي   197.2ما  ي ذلك معدات الوقاية الشخصية ب يمة  حيث ال يمة  ي المستلزمات ال بية، ب 

صت من أجل االستجابة لجائحة »كو يد  «.19-ُخصوِّ

 ي المائة    57، إذ استأسر بنسبة  2020كان للعمل اإلنساني دو   اق  ي العمليات الميدانية  ي عاق   .18
صت نسبة    3.24) مليا  دوال    3.01 ي المائة )  53مليا  دوال  أمريكي( من نف ات اليونيس  الكلية. وُخصوِّ

الُ  رية. وُصنوِّ  النف ات  بين كل  المائة من   90ما يربو على    أمريكي( لدعم االستجابة اإلنسانية من   ي 
النف ات الُ  رية ضمن العمل اإلنساني  ي كل من اليونان ولبنان والجمهو ية العربية السو ية وتركيا. ومن بين 

مكتبًا منها ُمد جًا ضمن نداه العمل   26مكتبًا ُق ريًا استأسرت بالحصة األكبر من مجمل النف ات، كان    30
ل العمل اإلنساني لتلك المكاتب نسبة  2020عاق  اإلنساني من أجل األطفال ل  ي المائة من إجمالي   77. وشكو

 النف ات الُ  رية للعمل اإلنساني وغير .

 2الشكل 
 )جميع أنواع التمويل( 2020مكتبًا ُقطريًا من حيث النفقات لعام   30أعلى 

 (بماليين دوال ات الواليات المتحدة)

 

 .2020نداهات ضمن العمل اإلنساني من أجل األطفال  ي عاق   -باستثناه الهند ومالوي وجمهو ية تنزانيا المتحدة وزامبيا  -الُ  رية المد جة شهدت جميع المكاتب *
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 الشراكات والتعاون في مجال العمل اإلنساني  -رابعًا  

.  2020عاق    واصلت اليونيس  إع اه األولوية للتعاون الوسيق مع الشركاه  ي عملها اإلنساني  ي .19
منظمة    1,294شريكًا من المجتمع المدني )  1852 على سبيل المثال، عملت اليونيس   ي خالل العاق مع  

ل نحو    558محلية و مليون دوال  أمريكي ن دًا إلى شركاه المجتمع   555منظمة غير حكومية دولية(. وُحووِّ
يونيس  شراكات أيضًا مع جهات استجابة   ي المائة لشركاه محليين(. وأقامت ال  58المدني )ما يربو على  

لت لها ز اه   مليون دوال  أمريكي على سبيل التمويل اإلنساني. وإجمااًل، ذ بت    244حكومية وطنية، وحوو
 ي المائة من التمويل اإلنساني مباشرًة إلى المجتمع المدني المحلي والوطني وإلى جهات االستجابة    28نسبة  

  ي المائة. 25لمستهدف البالغ الحكومية، أي بما يتجاوز ا

يظلو االنخراط ال وي مع كيانات األمم المتحدة األخرس شديد األ مية بالنسبة إلى استجابة اليونيس   .20
 - اإلنسانية. وقد أتاح التعاون مع منظمة الصحة العالمية منذ بداية الجائحة االستفادة بشكٍل غير مسبوق من  

والمشا كة  ي   ال  -بل  الصحية  لجائحة »كو يدالخ    الموضوعة  لها. وشا كت 19-عالمية  واالستجابة   »
ومكا حتها  العدوس  من  للوقاية  عالمية  توجيهات  العالمية  ي وضع  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  اليونيس  
للمرا ق الصحية والمدا   والمنازل والمجتمعات المحلية واألماكن العامة؛ واشتركت اليونيس  ومنظمة الصحة 

واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  ي صياغة استراتيجية عالمية للتواصل   العالمية
 بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي.

مخ   العمل المشترك من   2020أطل ت اليونيس  ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  ي عاق   .21
بلدان لت ديم الخدمات إلى   10ة مباد ة طموحة تدعم حكومات  أجل األطفال الالجئين. وُيعدو  ذا المخ   بمثاب 

يربو على   الصرف    10ما  الميا  وخدمات  التعليم األساسي وتو ير  مليون الجئ وطفل مضي  من خالل 
الصحي والنظا ة الصحية للجميع وحماية ال فل. ومن خالل نمذجة تعاون مبتكر و عال وكفه يهدف إلى 

تكالي  وتحسين الكفاهة،  إن المخ   يسا م بشكٍل مباشر  ي عملية إصالح األمم تح يق و و ات كبيرة  ي ال
 المتحدة. 

واصلت اليونيس  ت ديم الدعم للمنظومة اإلنسانية والو اه بمسؤوليتها على صعيد التنسيق بين الوكاالت   .22
قيادة الوكاالت. وقد   من خالل حشد الجهود الجماعية وقيادتها وتنظيمها عبر األدوا  العن ودية للمنظمة  ي

بلدًا ألغرار   25تخصيص اليونيس  موظفين لتولي مهاق ال يادة المنفردة أو المشتركة  ي  2020شهد عاق 
الصحية  ي   والنظا ة  الصحي  الميا  وخدمات الصرف  ولتو ير  ال فل،  بلدًا، مع جهود   23التعليم وحماية 

ق أ بعة 10بلدًا ألغرار التغذية. 21مماسلة  ي  وعشرون شريكًا احتياطيًا لليونيس  دعمًا ممتدًا ألكثر من   وقدو
مليون دوال  أمريكي. ودعمت أ رقة    14.4يومًا، و و ما يعادل مسا مات عينية تبلغ قيمتها ز اه    16,000

 29، من خالل  3بلدًا، بما  ي ذلك  ي حالتي طوا ئ من المستوس    17االستجابة السريعة للمجموعة العالمية  
  11يومًا.   2,074مدا   بعثة على

 
ًا ُق ريًا  ي ت رير "لمحة  مكتب   25بالنسبة إلى كل ق اع،  إنو عدد الموظفين المخصص لل يادة أو لل يادة المشتَركة  و من بين  10

 "، وذلك  ي إطا  خ ة استجابة إنسانية مشتركة بين الوكاالت. 2020عامة عن العمل اإلنساني العالمي لعاق  
 يشمل ذلك مهاق تولوتها وحدة تنسيق المجموعات على الصعيد العالمي التابعة لليونيس .   11
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 تعزيز الكفاءة والفاعلية في النتائج اإلنسانية - خامسًا  

.  2020واصلت اليونيس  تعزيز المباد ات الرامية إلى تحسين كفاهة النتائج اإلنسانية و اعليتها  ي عاق   .23
ق  ذا ال سم ملخصًا لهذا العمل.  ي دو

 االلتزامات األساسية إزاء األطفال في مجال العمل اإلنساني مراجعة  .أ

 ي إصدا  النسخة المن حة لاللتزامات األساسية   2020تمثَّل أحد اإلنجازات الرئيسية المتح  ة  ي عاق   .24
إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنساني، والسياسة األساسية لليونيس  للعمل اإلنساني وإطا  عمل حيوي يوجه  

االلتزامات استجاب  من  اإلصدا   ويستجيب  ذا  وُيشكوِّلها.  للحياة  والمهددة  المع دة  البيئات  اإلنسانية  ي  تها 
األساسية إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنساني إلى حاجة ماسة: ت ديم دعم إنساني ذي جودة و ي األوان 

المبادئ والمعايير األساسية التي الم لوب  ي خضمو حاالت ال وا ئ السريعة الحدوث. وُيعيد التأكيد على  
ه العمل اإلنساني لليونيس  وتكفل حماية األطفال واحتراق كرامتهم وعدق ترك أي طفل يتخلو  عن الرَّكب،  ُتوجوِّ

 حتى  ي أكثر الظروف سوهًا.  

بشأن  .25 جديدة  مؤسسية  التزامات  اإلنساني  العمل  مجال  األطفال  ي  إزاه  األساسية  االلتزامات  تشمل 
العمل الهامة التي ظهرت على مرو الع د الماضي، والتي ُتعد أساسية  ي قد ة اليونيس  على تعزيز   مجاالت

كفاهة النتائج اإلنسانية و اعليتها. ويدخل  ي عداد ذلك االلتزامات المكروسة بشأن التأ ب؛ ووصول المساعدات  
أماق السكان المتضرو ين؛ وجودة البرامج؛   اإلنسانية؛ والحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن؛ والمساهلة

والبرمجة المتعددة ال  اعات والمتكاملة؛ وال يمة المالية؛ والرب  بين العمل اإلنساني وبرامج التنمية؛ واالستدامة 
والتغيير االجتماعي؛  السلوك  المحلي  ي  المجتمع  المحلي؛ ومشا كة  ال ابع  المناخ؛ وإضفاه  البيئية وتغير 

 الن دية اإلنسانية.   والتحويالت

 استعراض العمل اإلنساني لليونيسف  .ب

، انتهت اليونيس  من إجراه استعرار للحالة اإلنسانية سلَّ  الضوه على العمليات  2020 ي عاق   .26
اإلنسانية لليونيس   ي سياق التحديات العالمية لل رن الحادي والعشرين. وقد أقرَّت اإلدا ة العليا لليونيس   

َية تعزيز   -والتي و د تلخيصها  ي ال سم التاسع    -بث ة عن استعرار الحالة اإلنسانية الماسل  التوصيات المن  ُبغ 
الم لوب وتتمحو  حول  أوانها  إنسانية مبدئية ذات جودة و ي  استجابة ومناصرة  ت ديم  المنظمة على  قد ة 

 ال فل.  

 منح األولوية للنوع االجتماعي في االستجابة اإلنسانية  .ج

من التأ ب إلى   -نيس  إياله األولوية لمسألة المساواة بين الجنسين  ي العمل اإلنساني  واصلت اليو  .27
االستجابة والتعا ي. تحدد النسخة المن حة لاللتزامات األساسية إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنساني ألول 

النو   سالثمرة   ال ائم على  الجنسين: إنهاه العن   ع االجتماعي؛ واالنخراط مع التزامات شاملة للمساواة بين 
َية تسريع  النساه والفتيات ومن أجلهن؛ وتنفيذ البرمجة المراعية للمنظو  الجنساني. وُصموِّمت  ذ  االلتزامات ُبغ 
أنش ة البرمجة والتنسيق والمناصرة من قبل اليونيس  وتحفيز ا، واستكمال دمج النوع االجتماعي  ي جميع 

االلتزامات أ مية للتحليل الجنساني باعتبا   جزهًا إلزاميًا من العمل اإلنساني،   االلتزامات األساسية. وُتضفي
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وُتلزق اليونيس  بجمع البيانات وتصنيفها بشكٍل أكثر تركيزًا على اإلنصاف وتدعو إلى شراكات أكثر جدوس 
 مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على النهور بح وق النساه والفتيات.

تهدف إلى تعزيز جهود ا الرامية إلى حماية النساه   2020س  أيضًا خ وات  ي عاق  اتخذت اليوني  .28
زت اليونيس   ي مستهلو جائحة »كو يد « قيادتها  19-واألطفال من العن  ال ائم على النوع االجتماعي. وعزَّ

َية دعم نشر التوجيهات الرئيسية، بما  ي ذلك: توجيهات للمما   سين حول ال ري ة المشتركة بين الوكاالت ُبغ 
التي يمكن بها تكيي  خدمات إدا ة حاالت العن  ال ائم على النوع االجتماعي بما يتماشى مع جهود الوقاية 

« ومكا حتها؛ ومو د يتعلق بال ري ة التي يمكن بها دمج اعتبا ات اإلعاقة  ي 19- من اإلصابة بعدوس »كو يد
«؛ وتوجيهات بشأن دعم سالمة و  ا  19-مو جائحة »كو يدبرامج العن  ال ائم على النوع االجتماعي  ي خض

 العامالت  ي مجال الرعاية الصحية  ي الخ وط األمامية.  

أيضًا االبتكا ات الرقمية من أجل التصدي لتزايد العن  ال ائم على    2020طبو ت اليونيس   ي عاق   .29
ي كانون األول/ديسمبر ت بيق "بريميرو النوع االجتماعي  ي سياق الجائحة. وأطل ت اليونيس  ومايكروسو ت  

(، و و ت بيق مفتوح المصد  على شبكة اإلنترنت إلدا ة الحاالت ُيساعد م دمي الخدمات Primero Xإكس" )
الحرج   الدعم  تنسيق  على  النوع   -االجتماعية  على  ال ائم  للعن   التصدي  خدمات  ذلك  عداد  ويدخل  ي 

 للخ ر.   ل طفال والنساه المعرضين -االجتماعي 

لجائحة »كو يد .30 اليونيس   ي خضم االستجابة  المتحدة 19-عملت  األمم  بشكٍل وسيق مع كيانات   »
األخرس إزاه ت وير استجابة جماعية لآلسا  المرتب ة بنوع الجنس المترتبة على الجائحة. وتضمن ذلك توجيهًا 

جنساني   منظو   لت بيق  الُ  رية  المتحدة  األمم  أ رقة  جميع  الركيزة  تستخدمه  ل  ويشكَّ االستجابة  ي خ   
األساسية لتخصيص األموال المخصصة للجنسين من الصندوق االستئماني المتعدد الشركاه للتصدي لجائحة 

مليون دوال  أمريكي من   20« والتعا ي منها. وتل وت ستة مكاتب تابعة لليونيس  ما مجموعه  19-»كو يد
 «. 19-خ   االستجابة لجائحة »كو يد الصندوق إلدماج قضايا النوع االجتماعي  ي

« أيضًا بمثابة  رصة للتركيز على تحسين  19- ي داخل اليونيس ، كانت االستجابة لجائحة »كو يد .31
جمع البيانات المصنوفة حسب نوع الجنس واإلبالغ عنها.  على سبيل المثال، خالل الفترة بين حزيران/يونيه 

النسبة2021وشباط/ براير    2020 لة   ، ا تفعت  بيانات مفصو التي تر ع  الُ  رية لليونيس   للمكاتب  المئوية 
 ٪.  34٪ إلى 10مؤشرًا لت ا ير الحالة ذات الصلة بالنوع االجتماعي من  11بشأن 

 الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيْين  .د

اليونيس   ي عاق   .32 زت  الجنسيي    2020عزَّ واالنتهاك  االستغالل  للحماية من  الداخلية  على  نظمها  ن 
اليونيس  إكمال  التي تستجيب لحاالت ال وا ئ. ويتعيون على جميع موظفي  البلدان  العالمي و ي  الصعيد 
نة   التد يب اإللزامي بشأن منع االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن؛ ويجب على جميع شركاه اليونيس  االلتزاق بمدوو

نتهاك الجنسيي ن والتصدي لهما. وأجرت اليونيس  قواعد السلوك وإجراهات اإلبالغ للوقاية من االستغالل واال
َية تحديد الفجوات  ي ال د ات والتد يب،   1,300ت ييمًا لمخاطر يواجهها أكثر من   شريك من المجتمع المدني ُبغ 

وتعك  مع الشركاه على معالجة  ذ  الفجوات. كما تسعى المنظمة بنشاط إلبالغ المجتمعات المحلية بشأن 
زاماتها، من خالل االتصاالت المصممة بما يالئم السياقات المحلية وآليات الشكاوس المجتمعية. معايير ا والت 

وعلى الصعيد العالمي، ُت دوِّ  اليونيس  أن عدد األشخاص المستفيدين من  ذ  االتصاالت واآلليات تضاع   
 . مليون شخص 44، ويشمل  ي اآلونة الحالية 2020إلى عاق  2019سالث مرات من عاق 
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باإلضا ة إلى ذلك، تضع مكاتب اليونيس  الُ  رية العاملة  ي األزمات اإلنسانية أ دا ًا لبلو ة آليات   .33
إبالغ آمنة و عالة للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن، وخدمات استجابة ذات جودة، وتح ي ات آنيوة  

صت اليونيس  موا د مكروسة لـ ُمراعية لل فل ت وق على الموا  ة المستنيرة. ومن أجل تمويل    ذا العمل، خصَّ
 مكتبًا ُق ريًا لديها استجابات إنسانية كبيرة.   32

)من   .34 لإليبوال  العاشرة  االستجابة  أسناه  الجنسي  ي  االستغالل  مزاعم  (  ي 2020إلى    2018ُتمثوِّل 
بأن المخاطر الجسيمة لالستغالل وا تذكيرًا صا خًا  الديم راطية  الكونغو  النتهاك الجنسيي ن ال تزال جمهو ية 

قائمة. وُيفضي تفشي األمرار المعدية والكوا ث ال بيعية والنزاعات المسلحة واألزمات االقتصادية إلى زيادة 
مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن، والتي تزيد  يها الحاجة إلى المعونة وتو ير ُسُبل كسب العيش. وشا كت  

 ي بعثة الدعم الميداني للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إلى   2020توبر  اليونيس   ي تشرين األول/أك
جمهو ية الكونغو الديم راطية لتحديد التحديات والد و  المستفادة، بما  ي ذلك الع بات التي تعترر قد ة 

وخوِّي الحذ  لدمج المجتمعات المحلية والموظفين على اإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن. وال بد من ت 
مخاطر  من  والتخفي   ال وا ئ،  لحاالت  االستجابة  بداية  منذ  الجنسيي ن  واالنتهاك  االستغالل  من  الوقاية 

 االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن  ي البرامج والعمليات.  

عت اليونيس  ن اق جهود الوقاية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن  ي إطا  استجابتها لجائحة  .35 وسَّ
بلدًا   91مليون شخص  ي    44من الوصول بمساعداتها إلى    2020«. تمكنت اليونيس   ي عاق  19-»كو يد

رة لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن   مليون   8.9ادة كبيرة م ا نة بـ  و ي زي   -بإتاحة قنوات آمنة متيسو
َية  2019شخص أمكن مدو قنوات المساعدة إليهم  ي عاق   . وأسمرت استثما ات اليونيس  والجهود المبذولة ُبغ 

تعزيز ال د ات والنظم للوقاية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن والتصدي لهما عن تحسينات كبيرة: وعمد 
داخلية وآليات تد يب للشركاه المنخرطين  ي التصدي لالستغالل واالنتهاك بلدًا إلى إنشاه نظم إبالغ    130

الجنسيي ن، وزاد عدد البلدان التي لديها إجراهات تشغيل معيا ية ذات جودة بشأن إحالة خدمات االستغالل 
  ي المائة.  50واالنتهاك الجنسيي ن وتو ير ا للناجين بنسبة 

مر بالتصدي لسوه السلوك الجنسي، أصبحت المنظمة أول كيان  باإلشا ة إلى التزاق اليونيس  المست  .36
تابع ل مم المتحدة يتبع توصية لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية  ي الميدان االقتصادي 

ُت لق  بشأن إنهاه االستغالل الجنسي واالعتداه والتحرش  ي مجال التعاون اإلنمائي والمساعدات اإلنسانية. وس
إجراًه جديدًا  ي حاالت ال وا ئ بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن   2021اليونيس   ي عاق  

 وسُتفووِّر بدمجه  ي مستهل أي استجابة طا ئة باإلضا ة إلى إد اج الخ وات والموا د الالزمة.

 المستهدف بالخطة االستراتيجيةصبُّ في صالح األطفال حسب المجال  تتحقيق نتائج    -سادسًا  

عاق   .37 وشركاؤ ا  ي  اليونيس   المجاالت    2020سا مت  األطفال حسب  لماليين  النتائج  تح يق   ي 
وأ م االلتزامات األساسية إزاه األطفال   2021-2018المستهد ة ضمن الخ ة االستراتيجية لليونيس  للفترة  

 12النتائج.   ي مجال العمل اإلنساني. يستعرر  ذا ال سم بعض  ذ 

 
وكذلك جميع ت ا ير    2010طفال  ي مجال العمل اإلنساني المنشو ة  ي عاق  يتوا ق  ذا الت رير مع االلتزامات األساسية إزاه األ 12

لاللتزامات األساسية إزاه    2020. وسُت رح النسخة المن حة للعاق  2020اليونيس  بشأن مجال العمل اإلنساني  ي عاق  
. وسُتتاح الت ا ير المفصلة  2021وسترد  ي الت ا ير المزمع صدو  ا عاق    2021األطفال  ي مجال العمل اإلنساني  ي عاق  

العمل    -   2020 ي "ت رير النتائج السنوية لعاق    2010عن االلتزامات األساسية إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنساني لعاق  
اإلنساني" الُم بل. وما لم يرد شيه بخالف ذلك،  إن جميع اإلحصاهات الُ  رية مأخوذة من ت ا ير األوضاع اإلنسانية الصاد ة  
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 : لكل طفل الحق في البقاء والنماء 1المجال المستهدف   .أ

تسعى اليونيس  إلى ضمان تمتع كل طفل بحق الب اه والنماه. ويعني ذلك ت ديم الدعم إلى األطفال  .38
الُمن ذة  الخدمات  حيوية وغير ا من  وتغذوية  من خالل خدمات صحية  إنسانية  أوضاع  يعيشون  ي  الذين 

 ل  واح.

الصحي  االلتز  أنشطة سكانية 2ام  لألرواح من خالل  الُمنقذة  التدخالت  والنساء يستفيدون من  األطفال   :
 ومجتمعية

صحة ماليين األطفال  ي األوضاع الهشة والضعيفة والمتضر ة من  2020دعمت اليونيس   ي عاق   .39
عامًا )بما يتجاوز   15أشهر و  6مليون طفل تتراوح أعما  م بين    17النزاع. وشمل ذلك ت ديم ل اح الحصبة إلى  

 مليون شخص(.  8.5السكان المستهد ين البالغ عدد م 

المترتبة عن جائحة »كو يد .40 التخفي  من اآلسا   تدابيُر  أ غانستان، أ ضت  « )مثل اإلغالق  19- ي 
وال يود المفروضة على االنت ال( والخوُف من الدخول إلى المرا ق الصحية إلى انخفار كبير  ي استخداق 

أ رقة متن لة للصحة والتغذية  ي أكثر المناطق النائية   49الخدمات الصحية األساسية. ونشرت اليونيس   
والمحرومة المتضر ة من حاالت ال وا ئ إلتاحة خدمات صحية من ذة للحياة للمجتمعات المحلية. وتل وى أكثر 

امرأة حامل خدمات   56,000ز اه   ي المائة منهم  تيات( و   47طفل دون الخامسة من العمر )  450,000من  
ومعلومات صحية أساسية. وبالنسبة إلى األطفال،   د تضمن ذلك ت ديم الخدمات  ي إطا  استراتيجية اإلدا ة 
المتكاملة ألمرار حديثي الوالدة واألطفال، والبرنامج الموسع للتمنيع و حص التغذية؛ وأما بالنسبة إلى النساه 

 م خدمات الرعاية ما قبل الوالدة وما بعد ا وخدمات تنظيم األسرة. الحوامل،   د شمل ذلك ت دي 

اض لع الشركاه المحليون، بما  ي ذلك مديريات الصحة العامة اإلقليمية والشبكات المجتمعية،  ضاًل  .41
عن الشركاه من الحكومة الوطنية، بدو  حاسم  ي  ذ  االستجابة. سا م العمل من خالل الشبكات المجتمعية  

التدخالت، والتفاور بشأن ومع ال تنفيذ  ذ   اليونيس  من  الفاعلة على الصعيد المحلي  ي تمكين  جهات 
 وصول المساعدات اإلنسانية، وإشراك المجتمعات المحلية وإذكاه الوعي.

 : إتاحة خدمات اإلدارة المناسبة لألطفال والنساء المصابين بسوء تغذية حاد 4االلتزام بالتغذية 

م .42 تزايد  سياق  »كو يد ي  جائحة  عن  الناجم  التغذية  سوه  وشركائها  19-عدالت  اليونيس   نفذت   ،»
لة   التنفيذيين إجراهات إلن اذ الحياة لصون الحالة التغذوية للنساه واألطفال  ي حاالت ال وا ئ الجديدة والم وو

ون طفل  ي الفئة  ملي   4على حد سواه.  ي السياقات اإلنسانية العالمية، قدَّمت اليونيس  خدمات عالجية لـ  
بين   بنسبة    29أشهر و  6العمرية  الشديد )أي  الحاد  التغذية  بسوه  المصابين  المائة من   78شهرًا من   ي 
 المستهد ين(. 

أصد ت اليونيس  ومنظمة الصحة العالمية توجيهات مشتركة لمساعدة البلدان على تكيي  برامجها   .43
«. وتمثَّل الغرر 19-بسوه التغذية  ي سياق جائحة »كو يدالتغذوية وتبسي ها ليستفيد منها األطفال المصابين  

من  ذ  التوجيهات  ي تو ير حلول مبتكرة تكفل الوصول إلى الخدمات وتوا ر ا  ي السياقات التي تكتنفها 
بلدًا باعتماد واحد أو أكثر من التدابير الموصى بها، مثل ت ديم العالج عن  70التحديات. وأقرَّ ما يربو على 

العاملين  ي المجال الصحي  ي المجتمعات المحلية أو تبسي  معايير الدخول إلى المستشفى والخروج  طريق
 

". قد ال تعكس  2020ومن الفصول ذات الصلة  ي ت رير العمل اإلنساني من أجل األطفال لعاق    2020عن اليونيس   ي عاق  
 . 2021البيانات على المستوس الُ  ري بيانات أحدث سُيسترشد بها  ي الت ا ير الصاد ة الح ًا  ي عاق  
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ة بلدان "الفحص اأُلسري لمحي  منتص   منها. و ي من  ة غرب ووس  أ ري يا، على سبيل المثال، نفَّذت عدو
دمي الرعاية من استخداق (، و و تدخل مبتكر يمكون األمهات وم Family MUACالعضد بواس ة األمهات" )

أشرطة قيا  محي  منتص  العضد لتحديد العالمات المبكرة لسوه التغذية لدس أطفالهنو واتخاذ قرا ات مستنيرة 
 بشأن متى يتعين عليهنو التما  الرعاية. 

 : لكل طفل الحق في التعّلم 2المجال المستهدف   .ب

، بمن فيهم األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والفتيات : إتاحة فرص تعليمية جيدة لألطفال2االلتزام بالتعليم  
 وغيرهم من األطفال المحرومين 

والذي استفاد منه   -أكبر جهد  ي مجال التعليم  ي حاالت ال وا ئ  2020أطل ت اليونيس   ي عاق   .44
مليون طفل   32.6«. وتل ى  19-كجزٍه من االستجابة لجائحة »كو يد  -كل بلد من البلدان المشمولة بالبرنامج  

 ي خالل العاق وبدعم من اليونيس  تعليمًا  سميًا أو غير  سمي، بما  ي ذلك التعلم المبكر )بما يتجاوز 
«، ُقدوِّق 19-مليون(. وباإلضا ة إلى ذلك، وكجزٍه من جهود االستجابة لجائحة »كو يد  10.2المستهدف البالغ  

 ُبلدان من خالل التعلم عن ُبعد.  109يون  تاة(  ي مل 147مليون طفل )ز اه  301الدعم لما يربو على 

الرو ينغيا .45 الالجئين  التعلم ل طفال  أُغلِّ ت مراكز  بنغالديش،  آذا /ما       ي  أع اب    2020 ي   ي 
العاق، وُأ جِّئ  المنظم لهذا  التعلم  الجائحة. أ ضى ذلك إلى تضييع طالب الرو ينغا نحو سالسة أ باع وقت 

 تند إلى المنهج الد اسي الرسمي  ي ميانما  الذي كان مخ  ًا له. ت بيق نظاق التعلم المس

طفل تتراوح أعما  م    232,000، كان ما ي رب من  2020قبيل إغالق المراكز التعليمية  ي آذا /ما     .46
مركزًا تعليميًا   2,500طفل من ذوي اإلعاقة( يرتادون    1,200 تاة و  112,000عامًا )   14أعواق و  3بين  

ه اليونيس  التنفيذيون. وكان سمانية وتسعون  ي المائة من  ذ  المراكز ُيدا  من قِّبل منظمات  يدير ا شركا
 غير حكومية وطنية، و  ًا لمبادئ التوطين التي تتبعها اليونيس .

ب يادة   .47 المنزلي  للتعلم  بنغالديش مبادئ توجيهية  اليونيس  وحكومة  التعلم، وضعت  مع إغالق مراكز 
معلم ممون يد وسون باستخداق اللغة البو ميوة إلى زيا ة المنازل لدعم اآلباه   2,500د نحو  م دمي الرعاية. عمَ 

لت ييم  وو  ًا  الد اسي.  للعاق  لهم  أُع يت  التي  بالمواد  المنزل  من  التعلم  مواصلة  على  األطفال  تشجيع   ي 
ن كانوا يرتادون مراكز  ي المائة من األطفال الذي   86، استمر  2020االحتياجات المتعدد ال  اعات لعاق  

 التعلم قبل إغالقها  ي المشا كة  ي التعلم عن ُبعد.  

 : لكل طفل الحق في الحماية من العنف واالستغالل 3المجال المستهدف   .ج

 : تقديم الدعم النفساني لألطفال ولمقدمي الرعاية إليهم 6االلتزام بحماية الطفل  

اية ال فل  ي األوضاع اإلنسانية جا دًة لحماية كل  تسعى اليونيس  بصفتها مناصرة عالمية  ائدة لحم .48
مليون طفل   47,2الدعم إلى    2020 تاة و تى من العن  واالستغالل واالعتداه. وقدمت اليونيس   ي عاق  

ومرا ق وم دق  عاية من خالل خدمات الصحة النفسية المجتمعية والدعم النفسي االجتماعي  ي ما يربو على 
بلدًا   60مليون طفل ومرا ق وم دق  عاية قدمت اليونيس  الدعم لهم  ي    4,7بيرة م ا نة بـ  بلدًا، بزيادة ك  110

ع  2019 ي عاق   بلدًا ن اق الوقاية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن كجزٍه   91. وباإلضا ة إلى ذلك، وسَّ
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اإلبالغ عن االستغالل   «، بما  ي ذلك عن طريق زيادة الوصول إلى قنوات19-من استجابتها لجائحة »كو يد
 واالنتهاك الجنسيي ن، ووضع خ   عمل ُق رية، وتد يب الشركاه، وتعزيز مسا ات اإلحالة. 

 ي لبنان، دعمت اليونيس  وزا ة التربية والتعليم العالي لمعالجة الت ا ير المجتمعية حول العن   ي   .49
والتي يدخل  ي عداد ا، من بين التزامات  المدا   مع إطالق سياسة حماية ال فل المراعية للنوع االجتماعي

تفشي جائحة »كو يد  والمرا  ين. وقبيل  النفسي االجتماعي ل طفال  والر ا   الع لية  الصحة  تعزيز  -أخرس، 
ي رب من  19 تل ي ما  التد يب على   7,000«،  إدا يون(  تعليمي )مستشا ون ومعلمون وموظفون  موظ  

 الجتماعي ل طفال والمرا  ين بما يتماشى مع السياسة الجديدة. أساسيات حماية ال فل والدعم النفسي وا

« وحادث االنفجا   ي بيروت واألزمة االقتصادية  ي لبنان 19- ي إطا  االستجابة لجائحة »كو يد  .50
ق الدعم إلى ما يربو على  2020 ي عاق    تاة وصبي وامرأة وم دق  عاية من خالل المنظمات    66,000، ُقدوِّ

 يس .الشريكة لليون 

 : لكل طفل الحق في العيش في بيئة آمنة نظيفة 4المجال المستهدف   .د

بشأن توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية: إتاحة مياه كافية بجودة وكميات   2االلتزام 
 مناسبة لألطفال والنساء ألغراض الشرب والطهو والمحافظة على النظافة الشخصية 

م األوضاع   .51 تؤدي التدخالت المتصلة بتو ير الميا  وخدمات الصرف الصحي والنظا ة الصحية  ي خضو
اإلنسانية دو ًا جو ريًا  ي جميع نتائج برامج اليونيس  األخرس، بما  ي ذلك الصحة والتعليم والحماية. وقدَّمت  

إلى    2020اليونيس   ي عاق   إمدا  146الدعم  تدخالت  الميا   ي حاالت  مليون شخص من خالل  دات 
 ال وا ئ. 

« والنزاع على حد سواه، عمدت اليونيس  إلى تبني طرائق 19- ي ميانما ، ونتيجة لجائحة »كو يد .52
تنفيذ متعددة للتخفي  من تحديات وصول المساعدات اإلنسانية. وشمل ذلك تعزيز قد ات المنظمات المحلية 

أ نحو  للمشا كة على  المحليين  الم اولين  الصرف  وإشراك  الميا  وخدمات  لتو ير  االستجابة  كثر  اعلية  ي 
تعاقدت   اإلنسانية،  المساعدات  تد ُو  وصول  تواصَل  و ي والية  اخين، حيث  الصحية.  والنظا ة  الصحي 
نت  ذ  النُّهج اليونيس  وشركاَه ا  دين محليين إلنشاه المراحيض وتوزيع اإلمدادات. ل د مكَّ اليونيس  مع متعهوِّ

الحفاظ الثغرات   من  للغاية، وسدو  تشغيل مع دة  بيئة  داخليًا  ي ظل  للنازحين  الحيوية  الخدمات  تو ير  على 
 باعتبا  ذلك  و المالذ األخير.  

شخص من المتضرو ين من األزمة  ي ميانما  )بما    83,000قدمت اليونيس  الدعم إلى ما ي رب من   .53
( من خالل تو ير الميا  ألغرار الشرب  شخص من ذوي اإلعاقة  4,000امرأة و تاة و  44,000 ي ذلك  

ق  ذا الدعم من خالل إصالح نظم   50وال هي والنظا ة الشخصية )  ي المائة من النسبة المستهد ة(. وُقدوِّ
وذلك بالشراكة مع   -بما  ي ذلك النظم المائية التي تعمل بالجاذبية    -إمدادات الميا  وإعادة تأ يلها وإنشائها  

دين المحليين.  منظمة م 12الحكومة و  ن منظمات المجتمع المدني وبرنامج األغذية العالمي والمتعهو
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 13: لكل طفل الحق في التمتع بفرصة عادلة في الحياة 5المجال المستهدف   .ه

بمن  يهم المتضرو ين من حاالت   -تسعى اليونيس  جا دة من خالل برامجها لتمكين جميع األطفال   .54
 ي الحياة. وشملت  ذ  الجهود تعزيز استخداق نظم الحماية االجتماعية من التمتع بفرصة عادلة    -ال وا ئ  

 ي األوضاع الهشة واإلنسانية، وتنفيذ تدخالت ترمي إلى بلوغ األطفال ذوي اإلعاقة والمرا  ين والشباب والنساه 
 والفتيات وتلبية احتياجاتهم المختلفة. 

 تماعيةربط التحويالت النقدية اإلنسانية بنظم الحماية االج  .1

- بالنظر إلى الدو  الحاسم الذي تؤديه نظم الحماية االجتماعية الوطنية  ي االستجابة لجائحة »كو يد .55
«،   د دعمت اليونيس  وشركاؤ ا الحكومات نحو زيادة مرونة نظمها الوطنية بما يكفي لالستجابة للجائحة. 19

َية توسيع ن اق التحويالت الن دية االجتماعية  المساعدة الت نية    2020وقدومت اليونيس   ي عاق   للحكومات ُبغ 
 2.5«. وباإلضا ة إلى ذلك، استفادت  19-مليون أسرة متضر ة من جائحة »كو يد  45.5لتلبية احتياجات  

بلدًا من الدعم من خالل برامج التحويالت الن دية اإلنسانية التي ُتمولها اليونيس .   50مليون أسرة معيشية  ي  
بلدًا المساعدة من خالل   18أسرة معيشية  ي    591,000بين  ذ  األسر المعيشية، تل وى ما يربو على  ومن  

ق الدعم مباشرة إلى  َية توسيع ن اق التحويالت الن دية االجتماعية وُقدوِّ مليون   1.9التمويل الم دق للحكومات ُبغ 
المحليين وشركاه المجتمع المدني. واستعانت    بلدًا من خالل الشراكات مع م دمي الخدمات المالية  34أسرة  ي  

اليونيس   ي سبعة بلدان بنهج مختل  من خالل االستفادة من عناصر برامج الحماية االجتماعية الوطنية  
 الحالية )مثل قوائم المستفيدين وال وس العاملة االجتماعية( لت ديم البرامج الن دية اإلنسانية. 

اليونيس  نهجًا ن ديًا مبتكرًا لتح يق نتائج على ن اق واسع. وتعاونت اليونيس   ي غواتيماال، طبو ت   .56
مع وزا ة التنمية االجتماعية قبيل تفشي الجائحة نحو تعزيز السجل االجتماعي وتجديد نظم المعلومات. ودعمت  

و و برنامج مبتكر "،  Bono Familiaاليونيس  والبنك الدولي  ي بداية تفشي الجائحة تصميم وتنفيذ برنامج " 
د األسر الف يرة بناًه على استهالكها لل اقة. وتضمنت   وغير مشروط للتحويالت الن دية  ي حاالت ال وا ئ ُيحدوِّ
ق الدَّعم إلى ما يربو على مليوني  االبتكا ات التسجيل اإللكتروني وتوزيع الرموز والتوقيعات اإللكترونية. وُقدوِّ

المائة من جميع األسر المعيشية  ي   80نحاه البالد، و و ما يمثل  أسرة   يرة ومستضعفة  ي جميع أ  ي 
البالد من حيث التغ ية واالستثما ،  غواتيماال. وكان  ذا البرنامج بمثابة أكبر برنامج اجتماعي  ي تا يخ 

 مليون دوال  أمريكي.  780بميزانية ُت ا ب 

 األطفال المعوقون في حاالت الطوارئ  .2

ور بالعمل اإلنساني الشامل لمسائل اإلعاقة، سواًه  ي برامجها الخاصة أو من  تواصل اليونيس  النه .57
 ي قيادة إنشاه الفريق   2020خالل دو  ا ال يادي على الصعيد العالمي. وشا كت اليونيس   ي خالل العاق 

اه  ذا المرجعي المعني بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة  ي العمل اإلنساني، حرصًا على اتباع نهج منسق إز 
. يضم 2019الموضوع وتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الصاد ة  ي عاق  

يربو على   ما  اآلن  المرجعي  والمنظمات غير   130الفريق  المتحدة  األمم  كيانات  ذلك من  بما  ي  عضوًا 

 
 ي مجال العمل اإلنساني االلتزامات المتعل ة بالمجال المستهدف  ستشمل النسخة المن حة لاللتزامات األساسية إزاه األطفال  13

 . 5بالخ ة االستراتيجية  
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الفاعلة على األصعدة العالمية واإلقليمية   الحكومية، ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وأعضاه يمثلون الجهات
 والُ  رية.

« مزيدًا من الضوه على ح ي ة أن األطفال ذوي اإلعاقة يواجهون مخاطر 19-سلَّ ت جائحة »كو يد .58
، ضمو 2020شديدة بسبب استبعاد م من نظم الخدمات األساسية والحواجز التي تعترر مشا كتهم. و ي عاق  

 -مكتبًا ُق ريًا    28  -الُ  رية التي ُت لق نداًه للعمل اإلنساني من أجل األطفال   ي المائة من المكاتب    44
«، باتت  19-بشكٍل منهجي األطفال ذوي اإلعاقة  ي جهود ا الرامية إلى االستجابة. و ي سياق جائحة »كو يد

  وخدمات الصرف  جهود اليونيس  الرامية إلى تعزيز حصول األطفال ذوي اإلعاقة على التعليم وخدمات الميا
الصحي والنظا ة الصحية والخدمات الصحية والدعم النفسي االجتماعي أكثر أ مية، وذلك من أجل التخفي   
من اآلسا  المترتبة عن  ذ  الجائحة وتعزيز نظم الخدمات  ي السياقات اإلنسانية حتى تكون أكثر شمواًل على 

 المدس ال ويل.  

َية تخفي    .59 آسا  إغالق المدا   نتيجة للجائحة، قدمت اليونيس   ي كينيا الدعم  على سبيل المثال، وُبغ 
َية دعم   طفل من ذوي   3,300إلى الحكومة والشركاه  ي الفريق العامل المعني بالتعليم  ي حاالت ال وا ئ ُبغ 

ي مرحاضًا يسهل الوصول إليها    82اإلعاقة من خالل التعلم  ي المنزل.  ي بنغالديش، شيَّدت اليونيس   
دت    282كوكس بازا ، ليصل المجموع إلى   مد سة بالمراحيض ومرا ق غسل األيدي   20مرحاضًا؛ كما زوو

يزيد عن  ما  إلى  الدعم  اليونيس   ي زمبابوي  وقدَّمت  الصحية.  بالنظا ة  النهور  الشرب ألغرار  وميا  
 طفل من ذوي اإلعاقة بدعم من المجتمع المحلي.  1,900

 المساواة بين الجنسين  .3

، تضاع  ت ريبًا عدد األشخاص المستفيدين من خدمات التصدي للعن  ال ائم على  2020عاق   ي   .60
«، تمكنت اليونيس  من ت ديم 19-النوع االجتماعي  ي حاالت ال وا ئ.  ي إطا  االستجابة لجائحة »كو يد

التخفي    بلدًا من البلدان المتضر ة من األزمات من خالل خدمات  84مليون شخص  ي    17.8الدعم إلى  
 من حدة مخاطر العن  ال ائم على النوع االجتماعي والوقاية منها والتصدي لها.

 ي أ غانستان، على سبيل المثال، تشا كت اليونيس  مع سالث منظمات نسائية من المجتمع المدني   .61
ظمات دعمها لضمان تلبية احتياجات النساه والفتيات  ي المناطق التي يصعب الوصول إليها. وقدومت  ذ  المن 

 تاة  ي   115,000 تى و  103,000امرأة، و  478,000 جل و  379,000إلى ما يربو على مليون شخص )
االجتماعي، وخدمات   النوع  ال ائم على  العن   بمنع  المتعل ة  بالمعلومات  تزويد م  المرا  ة( من خالل  سن 

زت  «، والدعم النفس19-اإلحالة، والمعلومات المتعل ة بالوقاية من »كو يد ي االجتماعي للنساه والفتيات. وعزو
من العاملين  ي الخ وط األمامية من ق اعي  2,250 ذ  المشا كة المحلية التد يب الم دق من اليونيس  لـ 

، وإدماج جهود الحد من مخاطر العن    نو التعليم والتغذية بشأن ت ديم الخدمات المراعية لعامل الجنس والسِّ
 ي والوقاية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن. ال ائم على النوع االجتماع

  14حشد الموارد من أجل العمل اإلنساني  -   سابعاً 

مليا  دوال  أمريكي من خالل نداه العمل اإلنساني   4.2مبلغًا قد      2020طلبت اليونيس  م لع عاق   .62
 بلداً  152مليا  دوال  أمريكي لـ    6.3من أجل األطفال. استمرو نمو احتياجات التمويل خالل العاق، حيث بلغ  

 
 المعروضة  ي  ذا ال سم مؤقتة وخاضعة للتغيير.   2020أ قاق عاق  14
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لمسبوق من احتياجات التمويل الالزمة  بحلول نهاية كانون األول/ديسمبر. وُيعزس المستوس غير ا 15نداًه(   53)
 « وأسر ا على األطفال والنساه.  19-للمساعدة اإلنسانية  ي الم اق األول إلى جائحة »كو يد

ا تفعت أيضًا االحتياجات اإلنسانية مع تزايد مستوس التع يد  ي األزمات ال ائمة. و ي زمبابوي، واجهت   .63
بوطًا اقتصاديًا،  ي حين تضر  األطفال  ي من  ة المحي   المجتمعات المحلية مخاطر طبيعية متعددة و 

ة بلدان، مثل ليسوتو )الجفاف(،   الهادئ من إعصا   ا ولد المدا ي. وبرزت أيضًا احتياجات جديدة  ي عدو
 ولبنان )انفجا ات بيروت(، و ي من  ة أمريكا الوس ى )أعاصير ألتا وإيوتا(. 

مليا  دوال  أمريكي من المسا مات   2.16د تل ت مبلغ  ، كانت اليونيس  ق2020بحلول نهاية عاق   .64
 261 ي المائة( و  88مليا  دوال  أمريكي من ال  اع العاق )  1.9، بما  ي ذلك  2020اإلنسانية لنداه عاق  

« بنسبة  19-واستأسرت االستجابة لجائحة »كو يد 16 ي المائة(.   12مليون دوال  أمريكي من ال  اع الخاص )
ق الشركاه   -ن مجموع األموال اإلنسانية )الموا د األخرس   ي المائة م   34 حاالت ال وا ئ( الوا دة. كما قدو

للموا د   مين  لجائحة    463.1الُم دوِّ العالمية  االستجابة  أجل  أخرس من  موا د  أمريكي  ي شكل  دوال   مليون 
 «، بما  ي ذلك من خالل إعادة توجيه المسا مات ال ائمة. 19-»كو يد

 3الشكل  
   2020شركاء للتمويل اإلنساني في عام  10أهم  
 )بماليين الدوال ات األمريكية(  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مين للموا د وا تفاع مستوس التمويل بال يم الم ل ة، بلغت  .65 بالرغم من الدعم السخي من الشركاه الُم دوِّ
 االحتياجات اإلنسانية مستويات قياسية وت رح تحديات كبيرة بالنسبة إلى اليونيس  وشركائها.  

مين للموا د ممون قدموا تموياًل مرنًا تضمو  .66 ن التمويل اإلنساني المواضيعي  ُت دو  اليونيس  الشركاه الُم دوِّ
. ُيمثوِّل  ؤاله الشركاه شريان الحياة للموا د المرنة  ي االستجابة اإلنسانية. ال يزال الشركاه 2020 ي عاق  

 
 نداًه  رديًا صد  على مدا  العاق.   53على    2020ين بق مجموع احتياجات التمويل  ي عاق    15
 ُتمثوِّل األ قاق المواضيعية المبلغ اإلجمالي من مجموعات العمل اإلنساني على كل من األصعدة العالمية واإلقليمية والُ  رية.   16
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العاملون على تو ير التمويل ذي الجودة على مرَّ السنين أمرًا أساسيًا  ي دعم اليونيس  للوصول إلى األطفال 
ن من األزمات ممنو طالهم النسيان. ومن أ م مانحي التمويل المواضيعي اإلنساني األكثر ضعفًا المتضرو ي 

 العالمي حكومة  ولندا ولجنة المملكة المتحدة لليونيس  واللجنة السويدية لليونيس .

 ي المائة    73واصل شركاه ال  اع العاق قيادة المسيرة، حيث استأسرت أ م الجهات المانحة العشر بـ   .67
ص الجزه األكبر من الموا د )2020موال الوا دة  ي عاق  من مجموع األ  ي المائة( من أجل دعم   74. وُخصوِّ

استجابات لحاالت ال وا ئ الرئيسية. و ي حاالت ال وا ئ الواسعة الن اق كما  ي جمهو ية الكونغو   10أكبر  
ن، واليمن، وزمبابوي، ظلَّت برامج الديم راطية، والجمهو ية العربية السو ية، والبلدان المضيفة لالجئين السو يي 

المساعدة ل طفال  ت ديم  المنظمة على  الذي يحدُّ من قد ة  التمويل، األمر  الن ص  ي  تعاني من  اليونيس  
 34األكثر احتياجًا. و ي حين أن اليمن ال يزال ُيمثوِّل أكبر أزمة إنسانية  ي العالم، لم تتلقو اليونيس  سوس  

 مليون دوال  أمريكي.  535 لوب وقد    ي المائة من المبلغ الم

سا مت ال رور الم دمة من خالل صندوق برامج ال وا ئ  ي دعم استجابة اليونيس  لحاالت ال وا ئ   .68
ساعة من حدوث األزمة.  ي   48الحادة من خالل تو ير التمويل السريع إلى البلدان المتضر ة  ي غضون  

ص  2020عاق   رت   - بلدًا    21لـ  مليون دوال  أمريكي    46.3، ُخصوِّ على سبيل المثال  ي أوكرانيا، حيث يسَّ
 ذ  األموال تو ير الميا  وخدمات الصرف الصحي والنظا ة الصحية دون ان  اع. وتتسم  ذ  الموا د المنتظمة 
- بأ مية بالغة، ال سيما  ي حاالت ال وا ئ المفاجئة والسياقات التي ال يمكن التنبؤ بها مثل جائحة »كو يد

 . 2020مليون دوال  أمريكي واستخدامها  ي عاق  81.7وتمكنت اليونيس  من إعادة برمجة  «،19

. 2020واصلت آليات التمويل الجماعي لعب دوٍ  حاسم  ي االستجابة اإلنسانية لليونيس   ي عاق   .69
ق   بلدًا، بما  ي ذلك   40مليون دوال  أمريكي إلى أكثر من    177.1  الصندوق المركزي لمواجهة ال وا ئ وقدو

َية دعم االستجابة لجائحة »كو يد «. ومنحت صناديق  19-تو ير أموال  ي األوان الم لوب وب ري ة مرنة ُبغ 
بلدًا للتصدي للتحديات   12مليون دوال  أمريكي  ي شكل مسا مات إلى    42.6التمويل الجماعي الُ  رية  

 10ة  ي خ   االستجابة اإلنسانية الُ  رية. و ي المجموع، استأسرت صناديق التمويل الجماعي بنسبة  المبيون 
  ي المائة من إجمالي األموال المتل اة. 

الدولية  ي عاق   .70 المالية  اليونيس  تعزيز شراكاتها مع المؤسسات  اليونيس  2020واصلت  . وسعت 
« إلى زيادة عدد البلدان التي يعمالن  يها معًا إلى سالسة  19-كو يدوالبنك الدولي  ي إطا  االستجابة لجائحة »

بلدًا، كان نصفها ت ريبًا يعاني من الهشاشة أو التضر    43مشروعا  ي    80أضعاف، وأقامتا ما يربو على  
من النزاع والعن . كما كانت اليونيس  الوكالة التابعة ل مم المتحدة التي اض لعت بدو  قيادي  ي جهود 

إلى   الدعم  قدَّمت  األوبئة، حيث  لمواجهة  ال ا ئ  التمويل  الم دمة لصندوق  يواجه حالة    24االستجابة  بلدًا 
 مليون دوال  أمريكي  ي شكل تمويل مباشر. 41«، وحشدت 19-طا ئة نتيجة لجائحة »كو يد
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 1الجدول 
   2020-2015اتجاهات التمويل اإلنساني المواضيعي وغير المواضيعي للفترة 

 )بماليين الدوال ات األمريكية( 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 عاق 

 

دوال  

 %  أمريكي

دوال  

 %  أمريكي

دوال  

 %  أمريكي

دوال  

 %  أمريكي

دوال  

 %  أمريكي

دوال  

 %  أمريكي

 91% 1958 93% 1894 92% 1892 92% 1812 92% 1759 88% 1514 غير مواضيعي 

 9% 202 7% 145 8% 154 8% 164 8% 145 12% 204 17مواضيعي

 100% 2160 100% 2039 100% 2046 100% 1976 100% 1904 100% 1718 المجموع 

 التحديات والدروس المستفادة   -ثامنًا  

، واجهت اليونيس  2020المض لع بها  ي عاق   ي ضوه ال ابع غير المسبوق لجهود العمل اإلنساني   .71
ة تحديات تعترر قد تها على تح يق نتائج تصبُّ  ي صالح األطفال. ويرد أدنا  وص  لهذ  الجهود.  عدو

 «  19- مساندة العمل اإلنساني وتحقيق نتائج ملموسة في سياق جائحة »كوفيد .أ

« تأسيرًا سلبيًا على برامج اليونيس   ي 19- ي عدٍد من البلدان، أسَّرت ال يود المتصلة بجائحة »كو يد .72
حاالت ال وا ئ وعلى عدد األطفال الذين تمكنت اليونيس  من ت ديم الدعم لهم. وواجهت حركة اإلمدادات 
اإلنسانية،  ي ما يتعلق بجميع العمليات،  ي بداية  ذ  الجائحة ع بات ناجمة عن ال يود المفروضة على 

التجول، ون اط التفتيش، والعوائق البيروقراطية التي تؤسر على إيصال المساعدة   السفر الدولي والمحلي، وحظر
ة بلدان أقيمت  يها حمالت للتحصين، ألغيت بعثات االستجابة السريعة،  والتوزيع المسبق لإلمدادات. و ي عدو

لليونيس اإلنسانية  المساعدة  وُقدوِّمت  داخليًا،  النازحين  إلى مخيمات  الوصول  تعذَّ   أقل من كما  إلى عدد    
 األشخاص المحتاجين.  

على الرغم من  ذ  التحديات وبيئة العمل غير المست رة، ال يزال موظفو اليونيس  ملتزمين بالمساندة   .73
وتح يق نتائج ملموسة. تتكي  المنظمة مع أساليب العمل الجديدة  ي سياق الجائحة، مع وضع خ   استمرا ية  

تدابير خ واتخاذ  األعمال  الُ  رية  تصريف  المكاتب  للبرامج. وحا ظت  الحيوية  األ مية  لت ييمات  و  ا  اصة 
لليونيس  على تواجد مادي كبير من حيث عدد الموظفين على أ ر الواقع، و ي إما  ي طو  العمل الكامل 

الموا د أو الجزئي عن ُبعد. و ي معظم البلدان، التي يواجه معظم الشركاه الدوليين  يها انخفاضًا  ي ال د ات و 
«، وضعت اليونيس  على نحو متزايد الشركاه المحليين  ي صدا ة االستجابة  19-المالية نتيجة جائحة »كو يد

اإلنسانية. كما أع ت اليونيس  األولوية لواجب العناية، والذي ال يزال بالغ األ مية لضمان استمرا ية العمليات  
نتائج ملموسة. وشمل ذلك شراه معدات الوقاية الشخصية   وقد ة اليونيس  والشركاه على االستمرا ية وتح يق

 واللوازق العالجية للعاملين  ي المجال الصحي والجهات الفاعلة  ي مجال العمل اإلنساني.

 
 ُتمثوِّل األ قاق المواضيعية المبلغ اإلجمالي من مجموعات العمل اإلنساني على كل من األصعدة العالمية واإلقليمية والُ  رية.   17
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 تلبية االحتياجات المتزايدة على الرغم من النقص الكبير في التمويل ألزمات عّدة؛   .ب

- زيادة  ائلة  ي االحتياجات اإلنسانية وُيعزس ذلك بشكٍل  ئيسي إلى جائحة »كو يد  2020شهد عاق   .74
ير من «. وقد أضا ت الجائحة احتياجات جموة إلى مشهد إنساني يتسم بالفعل بوجود أزمات كبيرة.  في كث 19

إلى تفاقم الظروف ال اسية    «19-الحاالت، أدوت اآلسا  االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن جائحة »كو يد
التي يعيشها بالفعل ماليين األطفال واألسر المتضر ة من النزاعات وأوجه الحرمان والكوا ث. ونتيجًة لذلك، 

 شهدنا زيادة كبيرة  ي االحتياجات من التمويل اإلنساني.  

بيل المثال، لم  بي د أن كثيرًا من حاالت ال وا ئ ما زالت تعاني من ن ص شديد  ي التمويل.  على س .75
 ي   35 ي المائة من التمويل الم لوب؛ وتل ت مالي    27تتلق استجابة اليونيس   ي بو كينا  اسو سوس  

 ي المائة. و ي حين أنو التمويل اإلجمالي  ي مجال المساعدات اإلنسانية قد ا تفع  42المائة؛ وتل ت النيجر 
ظلوت مصد  قلق: ظلو مبلغ التمويل المواضيعي المرن   ،  إنو جودة التمويل2019م ا نًة بعاق    2020 ي عاق  

 ي المائة خالل  10 ي المائة، كما ظلو سابتًا عند أقل من  9المخصص للعمل اإلنساني منخفضًا عند نسبة 
مين للموا د بذلهم  السنوات الخمس الماضية. وباإلضا ة إلى ذلك،  في حين أن اليونيس  ت دو  للشركاه الُم دوِّ

أنو عاق  مسا مات م إال  اإلنسانية،  السنوات لصالح االستجابة  المسا مات    2020تعددة  انخفاضًا  ي  شهد 
السنوات ) أمريكي  ي عاق    513المتعددة  دوال   أمريكي  ي عاق   376م ابل    2019مليون  دوال   مليون 

2020  .) 

ن، و و ما  « على الصعيد العالمي بمستويات عالية من التمويل المر 19-حظي نداه جائحة »كو يد .76
أسبت أ ميته الحاسمة  ي قد ة المنظمة على ت ديم استجابة  عوالة وسريعة ومرنة، وتزويد البلدان والمجتمعات  

جهود   2021المحلية بالدعم الالزق لبناه قد تها على الصمود على المدس ال ويل. وستدعم اليونيس   ي عاق  
َية ضمان توا ر التمويل لتلبية االحتياجات المتزايدة. وست يوم   المناصرة وحشد الموا د على جميع المستويات ُبغ 

« 19-اليونيس ، بالتعاون مع كيانات األمم المتحدة والشركاه اآلخرين، الد و  المستفادة من جائحة »كو يد
 من أجل زيادة التمويل المرن للعمل اإلنساني، على أمل أن ُيشكوِّل  ذا التمويل ال اعدة وليس االستثناه. 

 التكيف مع القيود المفروضة على نشر االحتياجات اإلضافية المفاجئة من األفراد  .ج

الناجمة عن جائحة »كو يد .77 ال يود  أسَّرت  الجائحة،  بداية  ذ   بالغًا على االحتياجات 19- ي  تأسيرًا   »
ق على الصعيد الُ  ري للعمليات اإلنسانية ال ائمة. واستجابًة   لذلك، شرعت اليونيس   اإلضا ية المفاجئة التي ُت دَّ

 ي تنفيذ بروتوكول إضا ي لمواجهة ال يود المفروضة على السفر وزيادة ت ديم االحتياجات اإلضا ية المفاجئة  
. وقد أسفرت  ذ  التجربة عن د و   امة. أواًل، يمكن أن يكون الدعم عن ُبعد 2020لما تب وى من عاق  

لنشر المادي أو السفر ممكنًا، وذلك عند بده طلب االحتياجات  طري ًة بديلًة قابلة للت بيق عندما ال يكون ا
اإلضا ية المفاجئة أو الشروع  ي تنفيذ  بالفعل. وسانيًا، تتسم عمليات االنتشا  عن ُبعد بفاعلية أكبر عندما 

طوا ئ يكون الدعم مستهد ًا ومحددًا تحديدًا جيدًا.  ي بو كينا  اسو، على سبيل المثال، أطل ت اليونيس  خ ة  
َية دعم توسيع ن اق تنسيق حاالت ال وا ئ، ووصول  داخلية عن ُبعد لتو ير االحتياجات اإلضا ية المفاجئة ُبغ 

 المساعدات اإلنسانية، وعمليات ال وا ئ، والمساعدة الن دية اإلنسانية، وخدمات حماية ال فل. 
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 إلنسانية االستجابة في ظروف غير آمنة مع محدودية إمكانية وصول المساعدات ا .د

س انعداق األمن ومحدودية إمكانية وصول المساعدات اإلنسانية   .78  ي عدة سياقات تعمل  يها اليونيس ، أدو
ال يود  تسببت  الوقت،  نفس  للخ ر.  ي  سالمتهم  وتعريض  اإلنسانية  المساعدة  موظفي  حركة  إعاقة  إلى 

«  ي الحدَّ من 19-جائحة »كو يد  المفروضة على السفر الدولي والمحلي  ي كثير من البلدان والناجمة عن
 قد ة اليونيس  والشركاه على تنفيذ البرامج و صد ا.  

على سبيل المثال، شهدت الحالة األمنية  ي م اطعة كابو ديلغادو  ي موزامبيق تد و ًا كبيرًا  ي عاق   .79
ع الهجمات وا تفاع معدالت النزوح وتزايد ال يود المفروضة على الوصول2020 إلى المناطق    ،  ي ظل توسو

« إلى زيادة عرقلة وصول 19-الشمالية. و ي ميانما ، أدَّت ال يود المفروضة على السفر نتيجًة لجائحة »كو يد
ة أساسًا إلى السكان المحتاجين إليها.    المساعدات اإلنسانية الم يدة بشدو

اإلنسانية وتحديد  وتظل اليونيس  ملتزمة بمساندة وتح يق نتائج ملموسة من أجل مواصلة التدخالت   .80
بما  ي ذلك التنفيذ عن ُبعد )على سبيل المثال، من خالل   -طرق مبتكرة لتكيي  البرامج وتوسيع ن اقها  

جلسات المشو ة الهاتفية والدعم النفسي االجتماعي، أو المناقشات الجماعية عبر شبكة اإلنترنت( والرصد  ي 
 ر ممكن.  األوضاع التي يكون ت ديم الدعم المباشر  يها غي 

 اآلفاق المستقبلية - تاسعًا  

َية مواجهة التحديات  .81 ُتكروِّ  اليونيس  جهود ا لتحسين إجراهاتها اإلنسانية، و  ًا لخ تها االستراتيجية، ُبغ 
المبينة أعال  وتعزيز قد تها على تح يق نتائج تصبُّ  ي صالح األطفال المتضرو ين من األزمات. ويص   

 وما بعد .  2021المباد ات الرئيسية التي ستنفذ ا اليونيس   ي عاق  ذا ال سم 

 تنفيذ توصيات استعراض الحالة اإلنسانية  .أ

التي تواجه المنظمة ونواتجها المرجوة.  .82 التحديات الرا نة  تعكس توصيات استعرار الحالة اإلنسانية 
كثر  اعلية  ي الو اه بااللتزامات  إجمااًل، ستساعد  ذ  التوصيات اليونيس  على تبني نهج أكثر مرونة وأ

األساسية إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنساني على ن اق واليتها المزدوجة، واأل م من ذلك، إتاحة الفرصة  
 لها لتلبية احتياجات وح وق جميع األطفال المتضرو ين من األزمات. 

عرار الحالة اإلنسانية اليونيس   على وجه التحديد، وتأ بًا لحاالت ال وا ئ  ي المست بل، يوصي است  .83
 بما يلي:

تحديد دو  ا بوضوح  ي حاالت ال وا ئ الصحية العامة، مع زيادة ال د ة الت نية على   (أ)
 جميع المستويات واالستراتيجيات المصممة خصيصًا، بما  ي ذلك النهج الذي ال يبعث على الندق. 

 استكشاف أشكال جديدة للدعم الميداني للم ر الرئيسي.  (ب)

 تعزيز ال د ات الحالية  ي مجال أزمات الالجئين والهجرة. (ج)

 تعميم حجم المعونة اإلنسانية الم دمة ن دًا عبر ال  اعات وزيادتها.   (د)

 تسخير التكنولوجيا واالبتكا .  ( ه )
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 تخ ي  البرامج واالستجابة لها.تعزيز أو زيادة إدماج االحتياجات من اإلمدادات  ي  (و)

 تنفيذ االلتزامات األساسية المنقحة لألطفال في مجال العمل اإلنساني  .ب

تنفيذ االلتزامات األساسية المستكملة على الصعيد العالمي،  ي    2021ستواصل اليونيس   ي عاق   .84
أ ت وير  والشركاه. وسوف يجري  الم ر،  وُشعب  الُ  رية واإلقليمية،  المكاتب  المناصرة واإلدا ة  جميع  دوات 

والتخ ي  والتد يب، بما  ي ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، لتد يب المد بين وبرامج التعلم اإللكتروني 
التفاعلية والبرامج اال تراضية، للمديرين والموظفين والشركاه من أجل الو اه بااللتزامات  ي جميع السياقات. 

جديد خا جية  منصة  قمية  ذلك  )ويشمل  لموا اة https://www.corecommitments.unicef.orgة   )
موظفي اليونيس  والشركاه والمجتمعات المحلية المتضر ة بااللتزامات األساسية المخصصة ل طفال  ي إطا  

ذات الصلة، ودعم تح يق االلتزامات األساسية   العمل اإلنساني، وزيادة  رص الحصول على المعا ف والتعلم
إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنساني  ي السياقي ن اإلنساني واإلنمائي على حدٍو سواه. كما سُتثري االلتزامات  
األساسية إزاه األطفال  ي مجال العمل اإلنساني بشكٍل أكثر انتظامًا الخ ة االستراتيجية الجديدة لليونيس ، 

لعمل السنوية، وخ   االستجابة لحاالت ال وا ئ، ووسائق البرامج الُ  رية، وت ا ير األداه، والشراكات  وخ   ا
 مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. 

 مراجعة إجراءات الطوارئ الخاصة بالمنظمة .ج

من    تعك  اليونيس  حاليًا على وضع إجراهات جديدة لحاالت ال وا ئ استنادا إلى الد و  المست اة .85
« واالستعرار المواضيعي لتلك اإلجراهات من جانب مكتب المراجعة الداخلية  19-االستجابة لجائحة »كو يد

( التي 3و  2و  1للحسابات والتح ي ات. وست بق اإلجراهات الجديدة على جميع حاالت ال وا ئ )المستويات  
باألزمات   يتعلق  واالحتياجات  يما  التبسي   من  إضا ي  قد   على  المستوس  تن وي  .  3والمستوس    2من 

العمل  األطفال  ي مجال  إزاه  األساسية  لاللتزامات  المن حة  النسخة  مع  التوجيهية  المبادئ  وستتماشى  ذ  
اإلنساني، وستضع توصيات استعرار الحالة اإلنسانية موضع التنفيذ لجعل اليونيس  تعمل على نحو أكثر 

وبكفاهة   الم لوب  األوان  و ي  للتنبؤ  والمناصرة. قابلية  االستجابة  وجهود  اإلنسانية  للعمليات  تنسي ها  ي 
وستتضمن اإلجراهات مجموعة دنيا من اإلجراهات التي يتعين اتخاذ ا  ي حاالت ال وا ئ  ي مجاالت  ئيسية 
السكان  أماق  والمساهلة  اإلنسانية،  المساعدات  ووصول  الجنسيي ن،  واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  مثل 

 ن. وستخضع  ذ  اإلجراهات للمراجعة لضمان استجابة أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر خضوعًا للمساهلة. المتضرو ي 

 تعزيز التأهب وتحليل المخاطر  .د

اليونيس  حاليًا على وضع أدوات على شبكة   .86 سعيًا نحو تعزيز قد تها على تحليل المخاطر، تعمل 
وا الُ  رية  المكاتب  لدعم  البيانات  إلى  مستندة  األساسية  اإلنترنت  المخاطر  لتحديد  الم ر  وُشعب  إلقليمية 

والمخاطر الدينامية الناشئة. كما تعك  اليونيس  أيضًا على تجميع الموا د مع الشركاه  يما بين الوكاالت  
و و مشروع يهدف إلى إضا ة أداة كمية دينامية للتحذير من مخاطر  ،  18( INFORMبشأن مشروع "إنفو ق" )

 متعددة إلى المجموعة الحالية من منتجات المشروع، باإلضا ة إلى مكونات تستفيد من الخبرة األكاديمية.  

 
(  و جهد تعاوني مع الفريق المرجعي التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعني بالمخاطر واإلنذا   INFORMمشروع "إنفو ق" ) 18

 المبكر والتأ ب والمفوضية األو وبية. 

https://www.corecommitments.unicef.org/
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وت و    .87 ال وا ئ،  لحاالت  بالتأ ب  الخاصة  الشبكية  الد اسية  الحل ات  من  سلسلة  اليونيس   ُتنفوِّذ 
كاة الختبا  ال د ات وإبراز مجاالت التحسين، وتدعم  ياكل التمويل الجديدة التي تعد بمثابة مجموعات محا

د مباد ة العمل األولى، واإلجراهات االستباقية، والتمويل  مكونات بالغة األ مية من  يكل إدا ة المخاطر. وُتجسوِّ
نيس  أيضًا على تعزيز االتساق بين التأ ب  المرتب  بالتحفيز، ُنُهجًا واعدة تت لب دعمًا إضا يًا. وتعمل اليو 

للحاالت اإلنسانية والحد من أخ ا  الكوا ث وال د ة على التكي ، داخليًا وعلى الصعيد المشترك بين الوكاالت  
ز اليونيس  جهود 19-على حد سواه. واستجابة للد و  المستفادة من االستجابة لجائحة »كو يد «، سُتعزوِّ

باستعرار الستعداد ا لالستجابة  التأ ب لمواجهة المخا العالمي، وستستهلو ذلك  الكا سية على الصعيد  طر 
 بفاعلية لمجموعة متنوعة من األحداث.

 الحرص على استرشاد البرامج بالمخاطر والتكيف معها  .ه

تعك  اليونيس  حاليًا على وضع نظم إلدا ة المخاطر السياقية بما يتجاوز الحدود الت ليدية للتأ ب  ي  .88
ت الكوا ث الواسعة الن اق. وعماًل بتوصية منبث ة عن االستعرار المتعلق بالشؤون اإلنسانية، ستشمل حاال

إجراهات ال وا ئ الجديدة بيان ت بول المخاطر والذي يتضمن المخاطر األساسية التي تعترر اليونيس   ي 
عن إجراه يؤدي إلى  شل أو تأخير   جميع االستجابات اإلنسانية والتي ُحدوِّدت على أنها أي إجراه أو امتناع

اليونيس   ي  تعمل  الح وق.  وحماية  اإلنسانية،  الكرامة  المعاناة، وصون  والتخفي  من  األ واح،  إن اذ   ي 
د لتحليل المخاطر من أجل دعم التأ ب لحاالت ال وا ئ والبرمجة   مختل  ُشعب الم ر على وضع نسق موحو

النتائج   المخاطر، وإدماج  تض لع ال ائمة على  الميداني،  الصعيد  البرامج. وعلى  أ ضل  ي تصميم  بشكٍل 
استخداق  ذلك  بما  ي  وإدا تها،  المت لبة  السياقات  المخاطر  ي  لرصد  جديدة  بتجربة طرق  حاليًا  اليونيس  
البيانات المكانية المستكملة بسرعة لالسترشاد بها  ي ال را ات البرامجية. وتعك  اليونيس  أيضًا على وضع 

اق جديد بشأن المخاطر من أجل توضيح أوجه المساهلة وتحديد ا على جميع مستويات المنظمة، و  ا اتف
بين  المشترك  الصعيد  اليونيس  على  وتتعاون  المنظمة.  لها  تستجيب  التي  ال وا ئ  أنواع حاالت  لمختل  

 المخاطر ال ائمة والمبتكرة.   الوكاالت مع شركاه مثل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن عمليات إدا ة

 تحسين المساءلة أمام األشخاص المتضّررين من خالل آليات قوية الستقاء اآلراء  .و

« أ مية وجود آليات قوية للشكاوس واست اه اآل اه موجهة نحو اإلصغاه إلى  19-أبرزت جائحة »كو يد .89
برا اآلليات  ي  إدماج  ذ   أنو  والتفاعل معهم. غير  المتضرو ين  ين وي على السكان  يزال  اليونيس  ال  مج 

، ستواصل اليونيس  إع اه األولوية لدعم المكاتب الُ  رية  ي إنشاه  ذ  اآلليات  2021تحديات. و ي عاق  
ه المشا كة المنتظمة مع األشخاص المتضرو ين ال را ات ال ائمة على األدلة  ي جميع برامجها.  وضمان أن توجوِّ

«  ي المنصات الرقمية  19-ج الد و  المست اة من االستجابة لجائحة »كو يدستعمل اليونيس  أيضًا على إدما
َية تعزيز المساهلة أماق السكان المتضرو ين ومنع االستغالل واالنتهاك الجنسيي ن.   ُبغ 

- « من خالل الوصول العالمي إلى مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة »كوفيد 19- دعم نشر لقاح »كوفيد .ز
19»   

-  ة المعنَونة "إحاطة بالمستجدات  ي مجال العمل اإلنساني لليونيس : جائحة »كو يدتتضمن الوسي  .90
متعم ًا للخ وات    ، وصفاً 2021«"، التي ُعرِّضت على المجلس التنفيذي  ي دو ته العادية األولى لعاق  19

أطل ت اليونيس   «. وباإلضا ة إلى ذلك،  19-التي تعتزق اليونيس  اتخاذ ا  ي إطا  االستجابة لجائحة »كو يد
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«، ويتضمن من  ة 19-مليون دوال  أمريكي لدعم مباد ة تسريع إتاحة أدوات مكا حة »كو يد  659نداًه ب يمة  
«، والتي تعد بمثابة آلية مالذ أخير  ي إطا  مر ق كو اكس إلتاحة ل احات  19-عازلة إنسانية لل اح »كو يد

َية ضمان الح19-»كو يد « وتوزيعها على 19-صول العادل على ل احات »كو يد« على الصعيد العالمي ُبغ 
اإلنساني العمل  مجال  العاملة  ي  السكانية  تغ يها  الفئات  ال  الل احات    التي  لتخصيص  الوطنية  اآلليات 

« المشتراة بواس ة  19-من ل احات »كو يد   ي المائة  5اإلنسانية من    عازلةالمن  ة  الوالوصول إليها. وتتكون  
مر ق كو اكس. صادق تحال  غا ي لل احات على المن  ة العازلة من حيث المبدأ، وتضع أمانة تحال  غا ي 
لل احات اللمسات األخيرة على تصميمها بدعم من اليونيس  ومنظمة الصحة العالمية وشركاه اللجنة الدائمة  

 المشتركة بين الوكاالت. 

 مشروع مقرر  -  اً عاشر 

  إنو المجلس التنفيذي
 (. E/ICE/2021/13) بالت رير السنوي عن العمل اإلنساني لليونيس يُحي  علماً 
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