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    للطفولة  المتحدة  األمم منظمة

    التنفيذي المجلس

    2021  لعام   السنوية   الدورة 

    2021  حزيران/يونيه 1-4

       * المؤقت  األعمال من  3 البند
 لليونيسف   التنفيذية   المديرة   من   المقدم   2020 لعام  السنوي  التقرير   

  

 موجز  
  للمنظمة  التنفيذي  المجلس  إلى لليونيسف التنفيذية المديرة  تقدمه الذي  الثالث السنوي   التقرير  هو هذا 

 .2021-2018 للفترة االستراتيجية الخطة  تنفيذ بشأن

ــتراتيجية اليونيســـــــــــف  لخطة  والموارد  للنتائج المتكامل  اإلطار  تنفيذ  عن  تقارير  بالتقرير ويرفق    االســـــــــ
  التنفيذية   األنشـطة لسـياسـة  سـنوا   أربع كل يجرى  الذي  الشـامل  االسـتررا   تنفيذ  وعن  ،2021-2018 للفترة
  الموّحد؛  الفصــــــــل  تنفيذ بشــــــــأن مشــــــــتر  ومرفق  ؛)أ( التنمية  أجل من المتحدة األمم منظومة بها تضــــــــطلع التي

 أداء. وسجل المصاِحبة للبيانا  ومستخلص

 سادسا. الفرع في قرار مشروع عناصر  وترد 
  

 .71/243 الرامة الجمعية قرار )أ( 
 
 

  

 

 * E/ICEF/2021/9. 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/9
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 عامة  لمحة  -   أوال  
 مر   جائحـة  وأطلـقت  اعتـيادي.  غير نحو على  اليقين  عدم من فترة بـبدء  إيذانا    2020  عام  كان لـقد - 1

  المتكــاف.ــة.  غير  وآثـارهـا  عـالميتهــا  نطــا   في  مثيــل  لهــا  يســــــــــــــبق  لم  عـالميــة  أزمـة  (19-)كوفيــد  كورونـا  فيروس
 بشــــــــــــــكــل  وقرــت  قــد  ضــــــــــــــررا    األكثر  اآلثــار  ولكن  منهم.  مرأى  على  مكــان  كــل  في  األطفــال  حيــاة  انقلبــت وقــد
  بســــــب  أصــــــ    المحرومين  األطفال  وعلى  المحلية، والمجتمرا   البلدان  أفقر في  األطفال على متناســــــ  غير

 األزما . من وغيرها والنزاعا  والهشاشة االجتماعي  واالستبراد  التمييز

ــي   الرـام   تقرير   أبرز   وكمـا  -   2 ــتررا    عن   المـاضــــــــــــ ــتراتيجيـة،  للخطـة   المـدة   منتصــــــــــــــف  اســــــــــــ   االســــــــــــ
ــربت  19- كوفيد   جائحة  فإن   ، 2021- 2018 للفترة  ــار   عن  بالفرل  خرج  قد   كان  عالما   ضــــــ ــحي    المســــــ  الصــــــ

ــتدامة   التنمية   أهداف  لتحقيق  ــانية  أزما   يواجه  عالما   الطفل،  بحقو    المترلقة   المسـ ــاعدة  إنسـ ــة   متصـ ــاشـ   وهشـ
ــاواة   بردم  ويتســــــــم  المناخ؛   لتغير   التصــــــــدي  أجل  من   ويكاف    مســــــــتمرة؛    م يين   يتركان   اللذين   والتمييز   المســــــ
ــم  الركـ ،   خلف   األطفـال   هـذ   أد   وقـد   الطفـل.  حقو   إعمـال  في   التقـدم   من   برقود  القـدر   بنفس  كـذـل    ويتســــــــــــ
  حدوث   مع  اإلنمائية،   المكاســـــ    هشـــــاشـــــة   عن   وكشـــــفت  القائمة   المســـــاواة   عدم   أوجه   حدة   زيادة  إلى   الجائحة 

ــا   ــرا    من  الرديد  في  كبيرة  انتكاســـــــــ ــار   عن  فأكثر  أكثر  الخروج  إلى  أدى   مما   الطفل،   حقو    مؤشـــــــــ  المســـــــــ
 إلى  المعيشــــية  األســــر   من  المزيد  دفرت  وقد   المســــتدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  التقدم   إلحراز  الصــــحي  
ــتنقع  ــتبراد   من   وفاقمت  الفقر،   مســ  إلى   ينتمون  الذين   واألطفال   اإلعاقة؛   ذوي   واألطفال  الفتيا ؛  وضــــرف  اســ

ــردين  والمهاجرين  ال ج.ين   واألطفال   التمييز؛   تواجه   التي   الف.ا    من   وغيرها  وعرقية   إثنية   مجموعا     والمشــــــ
 اإلنسانية.   الحاال    في   واألطفال   داخليا؛ 

 
 األول الشكل  
 األطفال   على   19- كوفيد   جائحة   أثر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

ــفـــــــل  مللللليللو    142 ــن  طـ ــريـ  آخـ
ــدي  الفقر  براثن  في  يســــــــــــــقطون    النقـ
 االجتماعية الحماية إلى ويفتقرون 

 

  ميــــت  جنين  والدة  حــــالــــة  200  000
  غضــون  في تحدث  أن يمكن إضــاةية

  النســاء  وصــول  احتمال ألن  شــهر ا  12
 قدرتهن أو ،الصـــــــــــــحية  الخدما   إلى
 نسبيا   أقل إليها، الوصول على

 

  السلللنة  سلللن  دو    طفل  مليو    80
  على  الحصلللللللللول  فرص  تفوتهم  قد

 للحياة منقذة لقاحا 

  سلللللن  دو   آخرين  طفل  ماليين  6,7
 في  الهزال من يعانو    قد  الخامسللللللة
 المقبلة 12 الـ األشهر

  إلى  والفقر  ساحـبنواال اإلجهـاد  يؤدي
 األطفال   حماية  على  جسيمة مخاطر

  طفـــل  بليو    1,6  إلى  يصــــــــــــــــل  مـــا
 المدارس بإغ   تأثروا وشاب

ــة ــائحــــ ــد  جــــ ــة  :19-كوفيــــ ــالميــــ ــا،  في  عــــ ــاقهــــ ــا   لكن  نطــــ ــأثيراتهــــ   تــــ
 الرالم عبر للغاية متفاوتة
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  الخدما  ترطيل إلى ذل   أدى وقد  الصـــحية. النظم على هائلة  ضـــغوطا 19-كوفيد  جائحة  فرضـــت - 3
  ويمكن  والتحصـين. الشـائرة،  الطفولة  أمرا  وع ج الوالدة، قبل بالرعاية المترلقة تل  قبيل  من للحياة المنقذة
ــاـبة  انتقـال  منع خـدمـا  انقطـاع  يؤدي  أن  لمـدة  الطفـل  إلى  األم  من  البشــــــــــــــرـية  المـناعـة  نقص  بفيروس  اإلصــــــــــــ
 أفريقيا في  األطفال  بين البشــــــــرية  المناعة نقص بفيروس الجديدة  اإلصــــــــابا  في كبيرة زيادا  إلى أشــــــــهر 6

  المـائـة  في  139  و  م وي،  في  المـائـة  في  162  بنســــــــــــــبـة  زيـادة حـدوث  توقع  مع  الكبرى،  الصــــــــــــــحراء  جنوب
  نحو حصــــــــــــــول فرص تفو  وـقد  موزامبيق. في المـاـئة في 83 و  زمـبابوي، في  المـاـئة في 103 و  أوغـندا، في
  بأمرا  اإلصـابة  لخطر  يررضـهم مما لقاحا ، على  األقل على بلدا   68 في السـنة سـنّ  دون   طفل  مليون  80

 يراني والتغذوية، الصـــــــــحية  والخدما  العيش  وســـــــــبل الغذائية النظم في  االضـــــــــطرابا   ومع والوفاة.  خطيرة،
 عـدد  ويتزاـيد  الجوع.  من  يرـانون  طفـل  مليون   44  يتر  قـد  الـذي  الغـذائي  األمن  انرـدام  من  األســــــــــــــر  من  المزـيد

 المســــــاواة  عدم  وأوجه الرالمية، الترلم أزمة  الجائحة عّمقت وقد التغذية. بســــــوء لإلصــــــابة المررضــــــين  األطفال
 جميع في  المترلمين من المائة في 94)  طفل  بليون  1,6 إلى  يصــــــــــل ما  تأثر وقد  وتديمها. وراءها  تكمن التي
 الترلم فرص على  الحصول  من  األقل على  ثلثهم  يتمكن ولم  الجائحة، ذروة في  المدارس بإغ   الرالم( أنحاء
 وتوترا    االجتماعية والرزلة األجان   وكر   والرنصـرية  االقتصـادية  والضـغو   اليقين عدم أدى وقد  .( 1) برد  عن

 تل  ذل  في بما األطفال،  حماية  مخاطر  زيادة إلى  اإلغ   عمليا   أثناء المتصــــــــــاعدة  المعيشــــــــــية  األســــــــــرة
  الضـارة والممارسـا   اإلنترنت، على واالسـتغ ل  المراملة وإسـاءة  الجنسـاني،  والرنف  المنزلي، بالرنف المترلقة
 األطفال. وزواج األطفال عمل مثل

  وتوجيه الجائحة، آثار  تقييم  في  بياناتها نظم من اســــــــتفاد  حيث  بســــــــرعة، اليونيســــــــف  واســــــــتجابت - 4
 الصــــريد على الواســــع ووجودها  المزدوجة واإلنمائية  اإلنســــانية واليتها اســــتخدام  مع  األطفال حالة إلى  األنظار
 المتحدة. األمم  منظومة نطا  على  للجائحة  التصــــــــــــدي في رئيســــــــــــي بدور للقيام واإلقليمي والقطري   الميداني
 إلى اليونيســـف دعت آخرين، وشـــركاء الرالمية  الصـــحة  منظمة  مع وبالتنســـيق الوطنية  الحكوما  قيادة وتحت
  األســـــــاســـــــية  االجتماعية الخدما   واســـــــتمرار  الرمومية،  الصـــــــحة  مجال  في االســـــــتجابة ودعمت  الطفل  حقو  

  وع جا   اختبارا  إلى الرادل  الوصول  لضمان 19-كوفيد  مكافحة  أدوا  إتاحة  تسريع  مبادرة  حول  والشراكة
 .19-كوفيد جائحة ولقاحا 

 فيهم بمن شـخص، م يين 106 إلى اليونيسـف  وصـلت  بلدا ،  153 في 19-كوفيد  لجائحة  واسـتجابة   - 5
ــحية  والنظافة  الصــــــــــــحي والصــــــــــــرف الميا  وإمدادا   خدما  توفير مع  تقريبا ،  طفل  مليون  58  البالغة  الصــــــــــ

  وأنشـطة مرلوما  مع  طفل،  م يين 810 و وفتاة  امرأة   بليون   1,53 نحو منهم شـخص،  ب يين 3 و األهمية؛
  الوقاية مردا  مع  صـــحي عامل  مليون  2,6  وحوالي المجتمعية؛  والمشـــاركة  المخاطر بشـــأن باالتصـــال تترلق

 أكثر  تدري  تم وقد ومكافحتها. الردوى   من  الوقاية  مجال في الصــحيين  الراملين من  م يين 4 و  الشــخصــية؛
ــائي 30 000 من ــية.  الخدما   تقديم على  اجتماعي  أخصــــــــ ــاســــــــ ــف وأد   األســــــــ  األهمية، بالغ دورا اليونيســــــــ
ــريد على 19-كوفيد  لقاحا  إتاحة  مرفق في قيادتها خ ل من ــميم في  كوفاكس(، )مرفق الرالمي الصـــــــ  تصـــــــ

  والمتوســــطة  المنخفضــــة  البلدان من بلدا 92  لفائدة 19-كوفيد  لقاحا   بتمويل  للســــو    المبتكر  المســــبق االلتزام
 وتسليمه. اللقاح إعداد في البلدان ودعم الجرعا ، شراء في الصناعة دوائر إشرا  في والتوسط الدخل،

 __________ 

ــة  طـفل  مليون   370  مســــــــــــــتقـبل”   الرـالمي، األغـذـية  وبرـنامج  للطفوـلة المتحـدة  األمم منظمـة (1)    المـدارس  إغ    يحرمهم  إذ  للخطر  عرضــــــــــــ
 .2020 نيسان/أبريل 28 صحفي، بيان ،“ المدرسية الغذائية الوجبا  من
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  للبلدان  الدعم اليونيســـــــــــــف  قدمت ضـــــــــــــرفا،  األكثر الف.ا  على  األزمة  آثار من  التخفيف  أجل  ومن - 6
  للصــــــــــدما   والمســــــــــتجيبة الجنســــــــــاني للمنظور  والمراعية  الشــــــــــاملة  االجتماعية  الحماية نظم  ترزيز  مجال في

  الخـدمـا  مجـال في  الرـاملون   ويرتبر  االســــــــــــــتجـاـبة.  في الزاوـية حجر  الطفـل  حمـاـية جرـل  وفي  بهـا،  والنهو 
ــيين.  الرمال  من اآلن  االجتماعية ــاســـــ   إعطاء  مع  الجائحة، تحديا  مع برامجها  بتكييف المنظمة  وقامت  األســـــ
  توجيه إعادة  الخصوص  وجه  لىع األولويا   هذ   بين ومن  والمجتمعية.  الرقمية  الحلول  نطا   لتوسيع  األولوية
 م يين 5 من يقرب ما مّكن تحوال   يمثل ما  وهو المحلي، المجتمع  إلى  المرافق مستوى  من  األطفال  هزال  إدارة
 وكثفت .2019 عام  في عليه  كان مما  أكثر وهو والرعاية، الر ج تلقي من الشــــــــــــديد  الهزال  من  يرانون   طفل

 المجتمع مســـتوى  على االجتماعي - النفســـي  والدعم الرقلية  بالصـــحة المترلقة والحم    التدخ   اليونيســـف
 للترلم  الترلم  جوازا  مبادرة  نطا  ووســـــــــــرت رعاية، ومقدم  طفل  مليون  78 من  أكثر  إلى ووصـــــــــــلت المحلي،

  قرابـة  بينهم  من  طفــل،  مليون   301  من  أكثر  دعم  تم  ،19-كوفيــد لجــائحــة  االســــــــــــــتجــابـة  إطـار  وفي  برــد. عن
 برد. عن  بالترلم فتاة،  مليون  147

ــاواة  عدم  آثار  من  تفاقم   الجائحة  هذ   ألن   ونظرا  - 7 ــين،   بين   المســــــ ــاعفت   الجنســــــ ــف  ضــــــ  جهودها  اليونيســــــ
 الجنســــاني؛ للمنظور  المراعية   والترليمية   الصــــحية  الخدما   على   والحفاظ   الجنســــاني؛  للرنف  التصــــدي   مجال  في 

 .( 2) الجنسانية   والتحلي     البيانا    وترزيز   لألمها ؛  الجيدة   الرعاية   خ ل  من  سيما  ال  الرعاية،   بمقدمي   واالهتمام 

 ومواجهة  للجائحة،  التصـــدي جان  إلى  والمســـتمرة الجديدة اإلنســـانية لألزما  اليونيســـف  واســـتجابت - 8
ــتية التحديا  ــو   على  القيود وكذل  الرادية،  غير  اللوجسـ ــروبا   السـ ــال إمكانية  مجال في المتزايدة والصـ   إيصـ

  وجنوب  الديمقراطية، الكونغو وجمهورية  فاسـو،  وبوركينا  إثيوبيا، في أزما  ذل  وشـمل اإلنسـانية. المسـاعدا 
  المتضـــــررة  والبلدان  واليمن،  والنيجر، وموزامبيق، ومالي، والســـــودان،  البوليفارية،  فنزوي   وجمهورية الســـــودان،

  اليونيســــــــــــف  اســــــــــــتجابت  الرموم،  وجه  وعلى  .( 3) الســــــــــــورية  الرربية الجمهورية  في  أمدها  طال  التي األزمة من
 طبيعية، كارثة 102 ذل   في  بما بلدا، 152 في  ومســـــــــــــتمرة جديدة إنســـــــــــــانية  حالة 455 إلى  2020 عام في
 أخرى. حالة 32 و تغذوية، أزمة 38 و صحية، طوارئ  حالة 211 و سياسية، اجتماعية أزمة 72 و

 الم يين وقف حيث الرالم، أنحاء جميع في  االجتماعية  الردالة حركا  في  طفرة  أيضــا   الرام وشــهد - 9
ــد ــية المظالم  ضــ ــلة، المتفشــ ــرية ذل  في بما والمتأصــ ــترمار وتأثير الرنصــ  توعيتهم وجر  األمد، الطويل االســ
 وأزمـة  الجـائحـة  بين  الجمع  أن  حين  وفي  التغيير.  أجـل  من  مرـا    الرمـل  في  الهويـة  مكّونـا   بين  التقـاطع  بـدور
 شـــاركوا أنهم إال والشـــباب،  لألطفال بالنســـبة  فريد  بشـــكل  صـــعبة ســـنة جرلها  االجتماعية  واالضـــطرابا  المناخ
ــكل ــهم  ترب.ة  في  مركزي  بشـ ــا   خ ل من ذل  في بما  التغيير،  إحداث  أجل من  واآلخرين أنفسـ  قبيل من منصـ

ــا” ــاب  أصــــــــــــــوا ”  و  ،U-Report  “بّلغنـ ــة”  و  ،Voices of Youth  “الشــــــــــــــبـ ــل  شــــــــــــــراكـ ــدود   غير  جيـ   “محـ
Generation Unlimited.  األطفال  جان  إلى  دائما  ســـــتقف فإنها ،2020 عام في اليونيســـــف  فرلت وكما  

 يرثو . أن المقرر من الذي الرالم من أفضل برالم  يطالبون  وهم أصواتهم إلسماع والشباب

 __________ 

 على  الحصـــول  أجل من  2021-2018 للفترة  الجنســـانية  للمســـائل اليونيســـف عمل  خطة  تنفيذ عن  2020 لرام  الســـنوي   التقرير  انظر (2) 
 الرام. لهذا الجنسانية اليونيسف نتائج وجميع األمر هذا عن المرلوما  من مزيد

 عمل  نتائج وجميع  الرمل  هذا  عن  المرلوما   من مزيد على  للحصول  اإلنساني اليونيسف  عمل  عن  2020  لرام السنوي   التقرير  انظر (3) 
 الرام. لهذا اإلنساني اليونيسف
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 والخاص. الرام   القطاعين  من   كل  تمويل   في   زيادا    إيراداتها،   في  قياسـية  سـنة   في   اليونيسـف،  وشـهد   - 10
  نســـــبة  أن  غير   . 19- كوفيد   لجائحة   بالتصـــــدي  المتصـــــلة  للبرامج  األول  المقام   في   مخصـــــصـــــا    التمويل  هذا  وكان 
  الحـاـلة  ةـيه   أظهر   اـلذي   الوـقت  في  حتى   انخـفا ،   في   زاـلت  ـما   األخرى   الموارد  إلى   لليونيســـــــــــــف   الـرادـية   الموارد 
ــتجابة  إعداد   في   المرنة  الموارد   أهمية   مدى  الجائحة  بهذ    المحيطة  ــم  اســـــ ــرعة   بالكفاءة  تتســـــ   لحاال    والمرونة   والســـــ
 .الطويل   األجل   في  الصمود  على   المحلية   والمجتمرا    البلدان   قدرة  ولمساندة   المفاج.ة،  الطوارئ 

 اســـــــتررا  إليها توصـــــــل التي  النتائج أهم  ظلت  الجائحة، هذ   من  الرغم  وعلى ،2020 عام  وطوال - 11
  األداء  ويتســـم بالموضـــوع. الصـــلة وثيقة  ،2021-2018 للفترة  االســـتراتيجية  اليونيســـف  لخطة المدة منتصـــف
 اإلنمائية الخســـــــائر  ضـــــــد حصـــــــين  وحصـــــــن  مثالي  أداء  بأنه  النتائج وتحقيق  الموارد ترب.ة في  للمنظمة  القوي 

 مثـل  أمـدهـا طـال  التي  واألوب.ـة  19-كوفيـد  جـائحـة  مثـل  المفـاج.ـة  األزمـا   ذلـ   في  بمـا  األزمـا ،  عن  النـاجمـة
ــتوى  على  التغيرا  تزال ال ذل ،  ومع المناخ. أزمة ــوحا    أقل  واآلثار  النتائج  مســـــ   االجتماعية الروامل ألن  وضـــــ

 التنمية أهداف لتحقيق  الضـــروريين التقدم وتيرة  وتســـارع التنمية في تقدم تحقيق تررقل واالقتصـــادية والســـياســـية
 للتغيير كان وإذا مترددة. اســـــتراتيجية خطط عبر اآلن  الوقت لبرض  واضـــــحا   النمط هذا  كان وقد  المســـــتدامة.
  اإلجراءا   زيـــادة  إلى  حـــاجـــة  هنـــا   أن  الواضــــــــــــــ   فمن  ،2030  عـــام  بحلول  ممكنـــا  يكون   أن  حقـــا  التحويلي

  النتائج  على  وتركيزا  تكيفا  أكثر  يكون   واالســـــتراتيجية  التخطيط نحو نهج وإلى  المتضـــــافرة، الرالمية  والشـــــراكا 
 أج . أطول رؤية إطار في  ويندرج

  
 االسلللتراتيجية اليونيسلللف  لخطة   الشلللاملة  واألولويات   األهداف  مجاالت  في   األداء  -  ثانيا  

 2021- 2018 للفترة 
  حققت  ،2021-2018 للفترة االســـــــــتراتيجية اليونيســـــــــف  خطة  تنفيذ على ســـــــــنوا  ث ث مرور  برد - 12

  مجاال  من مجاال 25  أصـــــل من 22  في المقررة  الرئيســـــية  المرحلية األهداف  تحقيق  من اقتربت أو  المنظمة
  االســــــــــتراتيجية  للخطة الرئيســــــــــية  النواتج  من المائة  في 72 نســــــــــبة وتحققت  الجائحة. من الرغم على  النتائج،

 وانحرـفت الصــــــــــــــحي  المســــــــــــــار  عن  مـا حـد  إلى  منهـا المـاـئة في 13 نســـــــــــــــبة  ابترـد   حـيث  تتحقق، كـاد  أو
 ثلث على  قلي   يزيد ما تحقيق بالفرل تم  النواتج، مستوى   وعلى كبير. حد إلى  المسار عن  منها المائة في 14

  بطي.ا،   يزال ال  مرظمه في التقدم  ولكن  .2021 عام أهداف تحقيق إلى طريقها في  أنها أو  النواتج  مؤشــــــــــــــرا 
 البيانا  مرظم وتسـبق المسـتدامة. التنمية أهداف تحقيق نحو التقدم  تسـريع يواجهها  التي التحديا  يركس مما
ــتوى  على ــتوى   النواتج مســ  البيانا   من النقيض على  الجائحة، ظهور  التقرير لهذا تحليلها  تم التي  التأثير ومســ

 أحدث. بيانا   وهي  بالنتائج، المترلقة
 

 واالزدهار  البقاء  في  الحق طفل  لكل  :1  الهدف مجال -  ألف 
  المضــادا  على  الحصــول  وإمكانية  المؤســســية  الخدما   تقديم  مؤشــرا  كانت  النواتج، مســتوى  على - 13

 تحقيق إلى  طريقهـا في كـاـنت  أو  ـبالفرـل حققـت قـد ،2020  عـام  نهـاـية  بحلول  الرئوي،  االلتهـاب  لر ج الحيوـية
  األطفال تحصـــــــــين  مجاال  في الترجيل يلزم  ذل ، ومع االســـــــــتراتيجية.  الخطة في المحدد  2021 عام هدف

ــول  وإمكانية ــاد الر ج على  الحصــ ــا   المضــ ــة للفيروســ ــبة  واألطفال لألمها  الركوســ   واألطفال  للحوامل بالنســ
ــابين  المتجاوبة  والرعاية  المبكر والتحفيز  المثلى، التغذية وممارســـــــا  البشـــــــرية، المناعة نقص  بفيروس المصـــــ

 .2021 لرام منها لكل المحددة األهداف تحقيق أجل من
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 ،2020 عام  في  بشدة  األساسية  والتغذوية  الصحية  الخدما   ترطيل  إلى  19-كوفيد  جائحة  أد   وقد - 14
  مسـار بركس  ويهدد  قبل،  من  موجودة كانت التي التغطية  في المسـاواة  عدم  وأوجه  الفجوا  تفاقم إلى أدى مما
ــن  من عقود ــحية.  النتائج  في التحسـ ــرين  نهاية  وبحلول  الصـ  البلدان ثلث حوالي  واجه ،2020  األول  أكتوبر/تشـ

ــا   ــبة انخفاضــ ــين خدما  تغطية في أكثر أو المائة  في 10 بنســ  الخارجيين المرضــــى  ورعاية  الروتيني، التحصــ
  بصــحة المترلقة والخدما  البشـــرية، المناعة نقص فيروس ذل   في  بما  الطفولة،  مرحلة في المردية  لألمرا 

 البلـدان،  برض  وفي  .2019  عـام  في  الوقـت  بنفس  مقـارنـة  الطفـل،  إلى  األم  من  اإلصـــــــــــــــابـة  انتقـال  ومنع  األم
  اإلصـابة  لخطر  األطفال  يرر  مما المائة، في 50 إلى  تصـل  بنسـبة  الروتيني التحصـين  تقديم  مردل انخفض
ــبة. ذل  في  بما بالتطعيم،  منها  الوقاية  يمكن بأمرا    اضـــطرابا  حدوث عن بلد 100 من  أكثر  وأبلغ  الحصـ

 األساسية. التغذية خدما  في

ــتمرارية  اليونيســــف ودعمت - 15   والمراهقين،   واألطفال  والمواليد األمها  لفائدة للحياة المنقذة  الخدما  اســ
  المنظمـة  قـامـت  وقـد  المبكرة.  الطفولـة مرحلـة  في  والنمـاء  والتغـذيـة  بـالصــــــــــــــحـة  المترلقـة  الخـدمـا   ذلـ   في  بمـا

  وانتهز   والرقمـية، المجتمعـية  الحلول  على  التركيز  مع األزمـة، آلـثار تســــــــــــــتجـي  بحـيث برامجهـا  تنفـيذ  بتكييف
 الصمود. على قدرة أكثر األولية الصحية الرعاية نظم لجرل الفرص

  
 الهدف مجال   نتائج   من   عينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حية والدة مليو   30,5
  خ ل من الصحية المرافق في تمت

 اليونيسف تدعمها التي البرامج

 طفل مليو   17
 تطعيمهم تم إنسانية أوضاع في

 الحصبة ضد

 طفل ماليين 8,7
  تكون  أن يشتبه أعرا ب مصاب
  تلقوا رئوي  التهاب عن ناجمة

 من مناسبة حيوية مضادا 
  تدعمها التي البرامج خ ل

 اليونيسف

 طفل  مليو   244 من يقرب ما

  التقزم من للوقاية خدما   تلقوا
 األخرى  التغذية سوء وأشكال

 طفل ماليين 5

  الحاد التغذية سوء من يرانون 
 الر ج يتلقون  الوخيم

 طفل  مليو   2,8

  في شاركوا إنسانية حاال  في
  المبكرة الطفولة تنمية برامج
 التي المبكر الترلم برامج أو

 اليونيسف تدعمها

   المائة في 100
 المستهدفة  البلدا  من

  ث ثة عن يقل ال ما تنفيذ دعمت
 ومراعية التأثير عالية تدخ  
  من للوقاية الجنساني للمنظور 
  لدى البشرية المناعة نقص فيروس

 المراهقين

   فتاة  مليو   15
 فتى  ماليين 9,7 و

 بفيروس إصابتهم اختبار تم
  وحصلوا البشرية المناعة نقص
 األخير  االختبار نتيجة على

 مراهق مليو   35,4

 من الوقاية بخدما  تزويدهم تم
 سوء أشكال من وغير  الدم فقر

  التي  البرامج  خ ل من التغذية
 اليونيسف تدعمها
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  أصــــــــــــــل  من  7 في  المـاـئة  في 90  من  أكثر  المحرز  التقـدم  مرـدال   بلغـت  النواتج،  مســــــــــــــتوى   وعلى - 16
 وتحـدـيدا  التحصــــــــــــــين،  نـتائج مجـال في أبطـأ التقـدم  وكـان .1 الهـدف  مجـال إطـار  ضــــــــــــــمن  للنـتائج  مجـاال  9

 ذل  ويرزى  الوطنية. التحصــين  جداول في  اللقاحا   بإدخال المتصــلة الرئيســية  المرحلية باألهداف  يترلق ةيما
  الرـدـيد  ترليق  تم وـقد  الوطنـية.  التحصــــــــــــــين برامج في  المتـنافســــــــــــــة  واألولوـيا   المـالـية  القيود إلى  كبير  حـد إلى
  2021  عـام  في  تحـدـيا   يشــــــــــــــكـل األمر  هـذا  وســــــــــــــيظـل  الجـائحـة.  بســـــــــــــــب  2020  عـام في اللقـاح  عملـيا  من
ــد  اللقـاحـا  إلدخـال  األولوـية إعطـاء مع  ســــــــــــــوء  بمرـالجـة  المترلق  النـتائج  مجـال وفي  .19-كوفـيد  جـائحـة ضــــــــــــ

 المترلق  الـناتج إطـار  في  ســــــــــــــيمـا  وال المقررة، المرحلـية األهـداف المحرز التـقدم يحقق  لم  الوخيم، الحـاد  التغـذـية
  الصــــــــحية  الخدما   من  أســــــــاســــــــية مجموعة  إطار  في الوخيم  الحاد  التغذية  بســــــــوء  المتصــــــــلة الرعاية بإدماج

  حصــــــــــــــول  الممكن من  جرـلت  وابتكـاراتهـا البرامج  تكييف عملـيا  فإن  ذل ،  ومع  لألطـفال.  المنتظمـة  والتغـذوية
 .2019 برام  مقارنة للحياة، المنقذّين والرعاية الر ج على الشديد الهزال من  يرانون  الذين األطفال من  المزيد

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

، والبطء في إحراز تقـدم نحو تحقيق 19-وعلى الرغم من التحـديـا  التي تفرضــــــــــــــهـا جـائحـة كوفيـد - 17
عدد الوالدا  الحية  ، بلغ 2020النتائج على مســـــتوى الناتج، فقد حققت اليونيســـــف إنجازا  عديدة. وفي عام 

ــف  ــحية من خ ل البرامج التي تدعمها اليونيســـــــــ ّجلت في المرافق الصـــــــــ ــم مليون والدة. ونفذ   30,5التي ســـــــــ
بلدان أخرى خططا  لترزيز نوعية الرعاية الصحية األولية للمواليد واألمها ، ليصل الردد اإلجمالي إلى  سبرة

. وقد  2021-2018يونيســـف للمســـائل الجنســـانية في الفترة  بلدا ، متجاوزا  الهدف المحدد في خطة عمل ال 38
ــمة لبقاء المواليد  ــى، والتي ترتبر حاسـ ــفيا  المقاطرا  التي بها وحدا  رعاية المواليد المرضـ ــتشـ بلغ عدد مسـ

ــتشــــفى منذ عام   5  639على قيد الحياة، وصــــحتهم ونموهم وتطورهم،  نتيجة للتقدم المحرز وزيادة    2017مســ
ــف التدخ   الرامية إلى ترزيز توفير الميا  وخدما    عدد البلدان التي أبلغت عن هذا الردد. ودعمت اليونيسـ

بلدا من البلدان التي  52مرفقا للرعاية الصـــحية في  4 725الصـــرف الصـــحي والنظافة الصـــحية للجميع في  
 ة أثناء الوالدة.تركز على خطة الرمل لجميع المواليد الجدد، مما يرزز الوقاية من الردوى ونوعية الرعاي 
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، مما يمن  أفريقيا 2020واعتمد  نيجيريا كبلد خاٍل من فيروس شلل األطفال البري في آب/أغسطس   - 18
نفس الوضـــــــع. غير أن ترطل حم   التطعيم بســـــــب  الجائحة أســـــــهم في زيادة حاال  انتشـــــــار فيروس شـــــــلل  

آســـــيا.  فل بالشـــــلل في أفريقيا وأجزاء من ط  1  000األطفال المشـــــتق من اللقاح، مما أدى إلى إصـــــابة أكثر من 
ــلت اليونيســــــف الريادة   ــلل األطفال، واصــــ ــال شــــ ــت.صــــ ــراكة القائمة في إطار المبادرة الرالمية الســــ وفي إطار الشــــ

شـــــــراء اللقاحا  واالتصـــــــاال  االســـــــتراتيجية الرئيســـــــية. وفي حين لم يقض أي بلد آخر على كزاز األمها    في 
ــبة تغطية تفو   ، تمكنت  2020والمواليد في عام  ــين تكميلية بنســـــ ــتة بلدان من االضـــــــط ع بأنشـــــــطة تحصـــــ ســـــ

م يين امرأة في ســــــــن اإلنجاب بلقاحا  ضــــــــد الكزاز والدفتيريا.   8المائة، حيث قامت بتطعيم أكثر من   في  80
مليون طفل ضد الحصبة. وزاد عدد الفتيا    17بلدا  أبلغت عن حاال  إنسانية، تم تطعيم ما مجموعه   63وفي  
البلدان المســــتهدفة ال ئي حصــــلن على الجرعة النهائية من اللقاح ضــــد فيروس الورم الحليمي البشــــري زيادة  في 

مليون فتاة، مع اإلب غ عن زيادا  كبيرة في إثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة. وتضــاعف   2,9كبيرة ليصــل إلى  
بلدان   8ري في جدولها الزمني للتحصــــــين من عدد البلدان التي أدخلت اللقاح ضــــــد فيروس الورم الحليمي البشــــــ 

 .بلدين  بلدا . وأمبلغ عن إحراز تقدم في إدخال اللقاح ضد التهاب السحايا في  16إلى 

تلقى    25وفي   - 19 ــاب الرئوي،  ــة النتشـــــــــــــــــار االلتهــ ــدال  المرتفرــ ــدان ذا  المرــ البلــ م يين    8,7من 
مضـــادا  حيوية مناســـبة من خ ل البرامج التي تدعمها األطفال المشـــتبه في إصـــابتهم بااللتهاب الرئوي   من

الجة بمبيدا  الحشرا  على   مليون شخص    2,5اليونيسف. وقدمت اليونيسف الدعم لتوزيع الناموسيا  الــــــــممرم
بلدا، دعمت المنظمة    18في حاال  إنسانية، مع توزيع مرظمها في إثيوبيا وجنوب السودان والصومال. وفي  

امرأة   15 275من الراملين في المجال الصـــــحي في المجتمرا  المحلية، بمن فيهم  36 816ترزيز مهارا   
 رج ، في مجال اإلدارة المتكاملة للحاال  المجتمعية. 20 854و 

الدور الحاســـــــم للرعاية الصـــــــحية األولية في تحقيق الرعاية الصـــــــحية   19-وقد أبرز  جائحة كوفيد - 20
، فإن 2021-2018تصـــف المدة لخطة اليونيســـف االســـتراتيجية للفترة الشـــاملة. وكما لوحي في اســـتررا  من 

اليونيســــــف ملتزمة باالســــــتفادة من الموارد الرالمية والمحلية لتأمين االســــــتثمارا  في الرعاية الصــــــحية األولية 
ة  وضمان المرونة في مواجهة حاال  الطوارئ الجارية والمستقبلية. ويقترح إطار تشغيلي جديد للرعاية الصحي 

أداة لترجمــة االلتزامــا  الرــالميــة التي تم الترهــد بهــا في إع ن   14،  2020األوليــة، بــدأ الرمــل بــه في عــام  
أســـــــــتانا إلى إجراءا  على المســـــــــتوى القطري. وأدى دعم اليونيســـــــــف لهذ  الخطة إلى زيادة إضـــــــــفاء الطابع 

 م في نوعية الرعاية. وفي عامالمؤســـــــســـــــي على القوى الراملة في مجال الصـــــــحة المجتمعية، وإلى إحراز تقد
، ســــــــاهمت المنظمة في اســــــــتراتيجيا  ســــــــلســــــــلة التوريد الوطنية لقطاع الصــــــــحة أو في خطط نفذ  2020
 سبرة بلدان أخرى. في

وقد أحرز تقدم كبير في منع اإلصابا  الجديدة بين األطفال بردوى فيروس نقص المناعة البشرية.  - 21
ــريد الرالمي، تلقت  ــرية  في  85وعلى الصــ ــابا  بفيروس نقص المناعة البشــ ــاء الحوامل المصــ المائة من النســ

ع ج الفيروســا  القهقرية لحماية صــحتهن ومنع انتقال اإلصــابة بفيروس نقص المناعة البشــرية من األم إلى 
طية  في المائة في شـــــر  أفريقيا والجنوب األفريقي. بيد أن هذا التقدم قد توقف، وال تزال التغ 95الطفل، منها  

بالر ج لفائدة األطفال المصـــــــابين بفيروس نقص المناعة البشـــــــرية متخلفة عن نطا  التغطية لفائدة النســـــــاء  
ــوى 2019الحوامل. وفي عام   ــا  القهقرية ســــ في المائة من األطفال الذين كانوا   54، لم يتلق ع ج الفيروســــ

لمســــــــــــــار الصــــــــــــــحي  نحو تحقيق الهدف  ، كان الرالم بريدا  عن ا19-يحتاجون إليه. وحتى قبل جائحة كوفيد
إصـــــــابة   100 000إصـــــــابة جديدة بين األطفال وأقل من  20 000المتمثل في أقل من  2020الرالمي لرام 
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بين المراهقا  والشــابا . ولم يحدث ســوى انخفاضــا  ســنوية متواضــرة في عدد اإلصــابا  الجديدة بفيروس 
 فـتاة غير مصــــــــــــــاـبة في عـام  1 000لكـل  0,79  نقص المـناعـة البشــــــــــــــرـية بين المراهـقا ، حـيث انخفض من

. ومع إدخـال الزـيارا  الطبـية االفتراضـــــــــــــــية، فضــــــــــــــ  عن تقـديم الخـدمـا   2020في عـام   0,64إلى   2018
المجتمعية والوصفا  الطبية المترددة الشهور، عاد  االنخفاضا  الحادة في الرعاية السابقة للوالدة وإمكانية 

ع انتقال اإلصـــــــــابة من األم إلى الطفل واختبار فيروس نقص المناعة الوصـــــــــول إلى الخدما  الخاصـــــــــة بمن 
البشــــــــــــــرـية وع جـه، التي كـاـنت قـد حـدـثت خ ل الجـائحـة في البـلدان التي أبلغـت عن بـياـنا  األداء في الربع 

، إلى مســــــــــــــتويــا  مــا قبــل الجــائحــة. وال يزال يترين تحــديــد أثر الجــائحــة على الوقــايـة  2020الثــاني من عــام  
ــاني، فيرو  من ــابا ، نظرا للزيادة المبلغ عنها في الرنف الجنســـ ــرية لدى المراهقين والشـــ س نقص المناعة البشـــ

 وترطل الترليم، وحاال  حمل المراهقا  في برض البلدان.

إلى تقويض ســنوا  من التقدم المطرد في تحســين التغذية، بينما تؤدي   19-وقد تؤدي جائحة كوفيد - 22
بلدا في مجال تكييف   118، قدمت اليونيسـف الدعم إلى 2020المسـاواة. وفي عام  أيضـا إلى تفاقم أوجه عدم

بلدا على الدعم من أجل إدماج المشــــــــورة   71ومواصــــــــلة تقديم برامج تغذية األم والطفل، كما يلي: حصــــــــول  
ــين تنوع الوجبا  الغذائية المقدمة لألطفال ف 58التغذوية في رعاية الحوامل؛ وترزيز   ي مراحل  برنامجا  لتحســــــ

إجراء ســــياســــاتيا للوقاية من زيادة  21اســــتراتيجية وطنية شــــاملة لمنع التقزم؛ وتنفيذ    58الرمر المبكرة؛ وتنفيذ  
 بخدما  الوقاية  ( 4) مليون طفل 244الوزن والســــــمنة لدى األطفال. وقد وصــــــلت اليونيســــــف إلى ما يقرب من 

(، في حين 2019المــــائــــة عن عــــام  في    23من التقزم وغير  من أشــــــــــــــكــــال ســــــــــــــوء التغــــذيــــة )بــــانخفــــا   
مليون مراهق من الخدما  والدعم للوقاية من فقر الدم وغير  من أشــــــكال ســــــوء التغذية. وعلى  35,4 اســــــتفاد

ــانية من ســــوء التغذية الحاد الوخيم. وشــــمل ذل   الصــــريد الرالمي، عولج أربرة م يين طفل في أوضــــاع إنســ
ــل  في الم 86طف   عولجوا في اليمن )  227 480 أطفال دون  3 072  407ائة من هدف ذل  البلد( من أصـ

 سن الخامسة تم فحصهم.

تحوال جذريا في النهج المتخذ إلدارة الوقاية من هزال األطفال والكشـــــــــــف   19-وحفز  جائحة كوفيد - 23
بلدا  تدابير للتكيف لضـــــــــمان  70، نفذ 2020المبكر عنه وع جه على مســـــــــتوى المجتمع المحلي. وفي عام 

مرارية الخدما ، بما في ذل  اســـــــــتخدام أشـــــــــرطة محيط منتصـــــــــف أعلى الذراع من قبل مقدمي الرعاية  اســـــــــت 
م يين طفل في أكثر  5بلدا  للكشــف المبكر عن الهزال. ونتيجة لذل ، تم الوصــول إلى ما يقرب من  32 في
في المائة  88اد أكثر من (، واستر2019بلدا  بر ج منقذ للحياة ورعاية للهزال الشديد )أكثر من عام  70 من

 منهم عافيتهم بالكامل، متجاوزين المرايير الرالمية للرعاية.

، تم وضـع الصـيغة النهائية إلطار الشـراكة بين اليونيسـف وبرنامج األغذية الرالمي 2020وفي عام  - 24
بشـــــــــــأن هزال  بشـــــــــــأن هزال األطفال، حيث من المقرر أن تقود اليونيســـــــــــف عملية تنفيذ خطة الرمل الرالمية 

، عملت اليونيســـــــف وبرنامج األغذية الرالمي مرا أيضـــــــا في تشـــــــاد ومالي والنيجر 2020األطفال. وفي عام 
لتحســين الصــحة المدرســية والتغذية، ودعم نظم الحماية االجتماعية المســتجيبة للصــدما ، ووضــع مجموعا   

الحصـــــول على الخدما  االجتماعية    من تدابير بناء القدرة على الصـــــمود. وعزز  المنظمتان أيضـــــا إمكانية
مليون طفل، في مالي وموريتانيا والنيجر من خ ل نظم    1,6األســاســية ألكثر من مليوني شــخص، من بينهم  

 ترزز التدخ   على الصريد الوطني ودون الوطني والمجتمري.

 __________ 

 األولية. البيانا  (4) 
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مترــددة القطــاعــا  وعلى الرغم من هــذ  الجــائحــة، تم تــدعيم البي.ــا  التمكينيــة لترزيز التــدخ   ال - 25
ــع في عام  في بلدا   117. ونتيجة لذل ، لدى 2020مجال النماء في مرحلة الطفولة المبكرة على نطا  واســـــــــ

برامج مترددة القطاعا  للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة مملوكة للحكوما . ودعمت اليونيســـــــــــف مشـــــــــــاركة  
من الهدف( في برامج النماء في مرحلة  في المائة   64مليون طفل دون ســـــــــــن الخامســـــــــــة ) 2,8يقرب من  ما

ــانية في   ــياقا  اإلنســــــــــ بلدا، بما في ذل  عن طريق طرائق   74الطفولة المبكرة وبرامج الترلم المبكر في الســــــــــ
 بمرد مثل البرامج التلفزيونية وبرامج اإلنترنت. الترلم عن

بلــدا مــا قــدر     156ي  ف  1، بلغ مجموع نفقــا  البرامج الرــالميــة في مجــال الهــدف  2020وفي عــام   - 26
 بلدا. 131بليون دوالر للرمل اإلنساني في  1,14بليون دوالر، بما في ذل   2,18

 
 : لكل طفل الحق في التعّلم2مجال الهدف   -باء   

، تجاوز  المؤشـــــــــــــرا  المترلقة بالوصـــــــــــــول إلى الترليم 2على مســـــــــــــتوى النواتج في مجال الهدف  - 27
، أو كـاـنت في طريقهـا إلى ذـل . والترجـيل أمر ضــــــــــــــروري 2021م واإلنصــــــــــــــاف في الترليم تحقيق هـدف عـا

مجاال  تحســـــــــــين نتائج الترلم وحصـــــــــــة المراهقين خارج دائرة الرمالة أو الترليم أو التدري . وكان األداء   في
 على مستوى الناتج إيجابيا  عموما  في جميع مجاال  النتائج.

ع أنحـاء الرـالم، كـان الرـالم يواجـه بـالفرـل أزمـة المـدارس في جمي   19-وعنـدمـا أغلقـت جـائحـة كوفيـد - 28
مليون طفـل من المـدارس نتيجـة لهـذ  الجـائحـة،   23,8ترلم عـالمـية. ومن المتوقع أن يتســــــــــــــرب مـا يقـدر بنحو  

. وقـد أد  الجـائحـة إلى تفـاقم أوجـه عـدم المســـــــــــــــاواة، ممـا أبرز على وجـه  ( 5) ترر  الفتيـا  لخطر أكبر مع
الرقمية. ويفتقر أكثر من نصـــــــــــف األطفال والشـــــــــــباب في الرالم إلى إمكانية االتصـــــــــــال  الخصـــــــــــوص الفجوة 

ــهم. وكان أكثر من ث ثة   463اإللكتروني. ولم تتوفر فرص للترلم عن برد لنحو  مليون طفل أغلقت مدارســـــــــــ
ألطفال  وا  ( 7) . وقّلت فرص حصــــــــول الفتيا ( 6) في المائة من األســــــــر المعيشــــــــية  40أرباع هذ  الف.ة من أفقر 

 .( 8) اإلعاقة على الترليم عن برد ذوي 

ــاواة. ووجه   - 29 ــتبراد وعدم المسـ ــدي ل سـ ــتمرار الترلم والتصـ ــمان اسـ ووجد  اليونيســـف طرقا مبتكرة لضـ
مسار جهود كبيرة نحو اعتماد التكنولوجيا وتكييفها من أجل توفير الترليم عن برد؛ وإعادة فت  المدارس بشكل  

نســـــــيق مع قطاعا  الصـــــــحة وتوفير الميا  وخدما  الصـــــــرف الصـــــــحي والنظافة  آمن وشـــــــامل من خ ل الت 
 الصحية للجميع وحماية الطفل؛ وترزيز مرونة نظم الترليم؛ وحماية تمويل الترليم.

 

 __________ 

 (5) United Nations, Policy brief: education during COVID-19 and beyond (New York, 2020). Available 

from https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond. 
 (6) UNICEF, COVID-19: Are children able to continue learning during school closures? A global analysis 

of the potential reach of remote learning policies using data from 100 countries (New York, 2020).. 
 (7) UNICEF, COVID-19: Are children able to continue learning during school closures? A global analysis 

of the potential reach of remote learning policies using data from 100 countries (New York, 2020).. 
 .UNICEF, Child disability and COVID-19, web page, April 2020انــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــر (8) 

https//data.unicef.org/topic/child-disability/covid-19/. 

https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond
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 عينة من نتائج مجال الهدف 

 

 

 

 

 

 
  

النـاتج، في جميع مجـاال  النتـائج الث ثـة ضــــــــــــــمن مجـال  وكـانـت مرـدال  التقـدم، على مســــــــــــــتوى   - 30
أبطـأ بـالنســــــــــــــبـة إلنجـازا  النـاتج    2في المـائـة. وكـان مرـدل التقـدم في مجـال النتـائج    90أكثر من    2 الهـدف

 المترلقة بنظم الترليم الفرالة من أجل تحقيق نتائج الترلم.
  
 

 

 

 

 

 
   

 في المــائــة منهم من  49مليون طفــل من غير الملتحقين بــالمــدارس،    48، تمكن  2020وفي عــام   - 31
في أوضـــاع إنســـانية، مليون طفل   33 م يين طفل متنقل و 4الفتيا ، من الحصـــول على الترليم، بمن فيهم 

في المائة منهم  52مليون طفل،    43وذل  نتيجة للدعم الذي تقدمه اليونيســـف. وتم توفير مواد ترليمية لفائدة  
ــانية؛ وتلقى التدري    ــاع إنســــــ ــتفاد  59  223في أوضــــــ م يين   7,7لجنة إلدارة المدارس أو هي.ة مماثلة؛ واســــــ

 مائة في أوضاع إنسانية، من برامج تنمية المهارا .في ال 79 في المائة منهم من الفتيا  و 48طفل، 

وـقدمـت اليونيســــــــــــــف اـلدعم لوزارة الترليم في إثيوبـيا في مجـال تطوير مواد المهـارا  الحـياتـية وتزوـيد   - 32
مراهقة بالتدري  على المهارا  الحياتية. واليونيســــــف بصــــــدد إســــــداء المشــــــورة للوزارة بشــــــأن إدماج   24 623

مركز للترلم المبكر   4  000في مـناهج الترليم الرـام. وفي بنغ ديش، دعمـت اليونيســــــــــــــف  المهـارا  الحـياتـية  
 تقدم الترليم باللغة األم، بما في ذل  ألطفال الروهينغا في مخيما  ال ج.ين.

ــاني من أجـل الطفـل في عـام   47,7ومن بين   - 33 ، 2020مليون طفـل اســــــــــــــتهـدفهم ـنداء الرمـل اإلنســــــــــــ
ــول إلى  تم ــتجابة للجائحة،    49طفل،    مليون  33الوصــــــــ ــافة إلى االســــــــ في المائة منهم من الفتيا . وباإلضــــــــ

مليو  طفل غير ملتحقين  48
 بالمدارس

شاركوا في الترلم المبكر، والترليم  
 االبتدائي أو الثانوي 

 مليو  طفل  43أكثر من 

تم تزويدهم بمواد الترليم الفردي/الترلم  
 المبكر 

 طفل  ماليين 7.7أكثر من 

شاركوا في برامج تنمية المهارا   
للترلم، والتمكين الشخصي، والمواطنة  

 النشطة و/أو التوظيف 

105% 121%

المهارات تنمية  نتائج التعلم   

 معدل التقدم المحرز حسب مجال الهدف

≥ 90% = 60 - 89% ≤ 59% 

112%

 الحصول على التعليم
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ــجيع  ــلحة لحماية الترليم من الهجما  وتشـ ــف التفاو  مع أطراف النزاعا  والجماعا  المسـ ــلت اليونيسـ واصـ
 إقرار إع ن المدارس اآلمنة وتنفيذ .

بلــدا مــا قــدر     151في    2الهــدف    ، بلغ مجموع نفقــا  البرامج الرــالميــة في مجــال2020وفي عــام   - 34
 بلدا. 140بليون دوالر للرمل اإلنساني في  0,70بليون دوالر، بما في ذل   1,17

 
 لكل طفل الحق في الحماية من العنف واالستغالل :3مجال الهدف   -جيم   

خدما  الصحة  بالنسبة للمؤشرا  المترلقة بتوفير   2021على مستوى النتائج، تم تجاوز هدف عام  - 35
والرمل االجتماعي والردالة/إنفاذ القانون لألطفال الذين تررضــوا للرنف، وتوفير المبادرا  الرامية إلى تحســين 
إمكـانيـة لجوء األطفـال إلى القضــــــــــــــاء. وكـان التقـدم أبطـأ في تغيير النســــــــــــــبـة الم.ويـة للبـالغين الـذين يرتقـدون  

ــرورية لتربية األطفال، وف أن ي ترزيز التحويل وبدائل االحتجاز لألطفال المخالفين للقانون.  الرقوبة البدنية ضـ
وعمومـا، كـان التـقدم المحرز على مســــــــــــــتوى النواتج أكثر إيجـابـية. ويرـد هـذا المجـال أحـد مجـاال  الرمـل التي 

م فيها األداء القوي المســــــــتمر على مســــــــتوى النواتج إلى تغييٍر على مســــــــتوى النتائج بمردل يتناســــــــ   ال يترجم
 تطلرا  الرالمية.ال مع

ــكل كبير في تحقيق  - 36 ــراع بشــ ــيين، يلزم اإلســ وعلى الرغم من التقدم المحرز على مدى الرقدين الماضــ
إلى تفـاقم هـذا التحـدي، وتهـدد   19-أهـداف التنمـية المســـــــــــــــتدامـة المترلقـة بحمـاـية الطفـل. وتؤدي جـائحـة كوفـيد

دمـا  االجتمـاعيـة والحمـايـة والرـدالـة الضــــــــــــــعيفـة  بتقويض التقـدم المحرز. وأد  الجـائحـة إلى إجهـاد نظم الخـ 
ــاواة  ــانية؛ وترميق أوجه عدم المســ ــائل الجنســ ــلة بالحماية وبالمســ ــاعفة المخاطر الكامنة المتصــ ــة؛ ومضــ والهشــ

  “الخفية ”القائمة. وفي الوقت نفســه، أتاحت األزمة فرصــا  ل رتقاء بقضــايا حماية الطفل، بما في ذل  القضــايا 
مثل الصــــــــحة الرقلية والرنف في المنزل واألطفال المحرومين من الرعاية األســــــــرية، واالعتراف بالقوة الراملة  

 .“أساسيا”في مجال الخدمة االجتماعية بوصفها عنصرا 

، ســــــرت اليونيســــــف إلى الحفاظ على اســــــتمرارية برامجها وعملياتها، مع التركيز  2020وطوال عام  - 37
-التصــــدي بصــــورة اســــتباقية ليثار االجتماعية واالقتصــــادية المترتبة على جائحة كوفيدالوقت ذاته على   في
ودعم التخطيط للتخفيف من حدتها على الصــــــــــــــريد الوطني. واضــــــــــــــطلرت المنظمة بدور رائد في إقامة   19

 الشــراكا  والشــبكا  وتوســيع نطاقها للحفاظ على ســلســلة متواصــلة من خدما  الوقاية واالســتجابة، ولضــمان
التنســـــــيق الوطني. ووصـــــــلت المنظمة مع شـــــــركائها إلى عدد غير مســـــــبو  من األطفال والشـــــــباب واألســـــــر، 

 باستخدام نمهج مبتكرة ورقمية.
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مليو  من األطفال  47,2تم تزويد 
 والمراهقين ومقدمي الرعاية 

في حاال  إنسانية بالدعم المجتمري للصحة 
 الرقلية والدعم النفسي  

ماليين مراِهقة  6استفادت   
من مبادرا  الوقاية والرعاية للتصدي  
لزواج األطفال من خ ل برامج مدعومة  

 من اليونيسف

مليو   21,2تم تسجيل والدة   
دولة من خ ل برامج   57طفل في  

 مدعومة من اليونيسف 
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في المـائـة في جميع مجـاال  النتـائج   90ج، تجـاوز  مرـدال  التقـدم المحرز  على مســــــــــــــتوى النوات  - 38
. وكـان التقـدم أبطـأ ةيمـا يترلق ـباألهـداف المرحلـية للنواتج المتصـــــــــــــــلة  3الث ـثة ضــــــــــــــمن إطـار مجـال الهـدف 

ــايا المترلقة  ــهادا  للمهنيين في مجال الردالة والمهنيين القانونيين الذين يتراملون مع القضـــــــــــ ــدار شـــــــــــ بإصـــــــــــ
األطفال، والنواتج المتصلة بنظم ضمان جودة الرمل في مجال الخدما  االجتماعية. ويشكل بناء هذ  النظم  ب 

  مســـــــر ى طويل األجل، ويطرح تحديا  من بينها ضـــــــيق الحيز المالي في ســـــــياقا  عديدة، ويفر  قيودا في
 ة ووصولهم إلى الرم ء.سياقا  الرمل اإلنساني تحول دون توافر الراملين في مجال الخدما  االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

مليون من األطفــال والمراهقين واآلبــاء ومقــدمي الرعــايــة من الــدعم   47,2، اســـــــــــــتفــاد  2020وفي عــام   - 39
المجتمري للصـــــــــــــحة الرقلية والدعم النفســـــــــــــي الذي تقدمه اليونيســـــــــــــف، بما في ذل  من خ ل حم   التوعية 

هود المبذولة في توجيه الرســـــائل المجتمعية ذا  الصـــــلة بالصـــــحة  المجتمعية المحددة األهداف. وإلى جان  الج 
ــتفاد  الرقلية وفي أنشــــــــطة التوعية وبناء قدرا  القوى الراملة في مجال الخدما  االجتماعية خ ل الجائحة، اســــــ

 بلــدا  لــديهــا خطط اســـــــــــــتجــابــة   117مليون من األطفــال والمراهقين واآلبــاء ومقــدمي الرعــايــة، في    78أكثر من  
، من المبادرا  التي تدعمها اليونيسـف والتي تترلق بالدعم المجتمري للصـحة الرقلية والدعم النفسـي.  19- لكوفيد 

طفل من ضـــــحايا الرنف واألطفال المتنقلين من خدما  دعم الصـــــحة    20  000وفي مصـــــر، اســـــتفاد أكثر من 
 .طفال والمتاحة بصورة متزايدة الرقلية والدعم النفسي المقدمة عبر خطو  االتصال المخصصة لمساعدة األ 

بلدا من المبادرا  المترلقة بالتخفيف من مخاطر الرنف  84مليون شـخص في   17,8واسـتفاد نحو  - 40
من موظفي اليونيسف وشركائها  210 000الجنساني أو الوقاية منه أو التصدي له، في حين أنهى أكثر من 

بلدا لديها خطط اســتجابة   83نســاني وإحالة الناجين في  دورا  تدريبية بشــأن التخفيف من مخاطر الرنف الج
. وأد  الجـائحـة إلى الترجيـل ببـذل الجهود الراميـة إلى زيـادة الحمـايـة من االســــــــــــــتغ ل واالنتهـا  19-لكوفيـد

بلـدا  لـديهـا حـاليـا قنوا  إب غ آمنـة وفي المتنـاول، وخطط عمـل قطريـة،    91الجنســــــــــــــيين. وفي الواقع، هنـا   
 للشركاء، ومسارا  مرززة لإلحالة. وأنشطة تدريبية

ــتفاد ما يقرب من    126وعلى نطا   - 41 ــوا للرنف  4,2بلدا، اســـــ م يين طفل من األطفال الذين تررضـــــ
 24  227من خدما  الصـحة والرمل االجتماعي والردالة التي توفرها اليونيسـف. ومن بين هؤالء، كان هنا   

في المــائــة في عــدد األطفــال    51بلــدا ، بمــا يمثــل زيــادة نســــــــــــــبتهــا    55طف   من ذوي اإلعــاقــة على نطــا   
. وقد اســتفاد من برامج األبوة واألمومة التي 2019اإلعاقة الذين اســتفادوا من هذ  الخدما  مقارنة  برام   ذوي 
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 في المائة مقارنة  14بلدا ، بزيادة نســـــبتها    87مليون من مقدمي الرعاية في  2,6تدعمها اليونيســـــف أكثر من 
ــ.ة من أجل صــــــحة جيدة مدى الحياة”. ودعمت اليونيســــــف شــــــراكة  2019برام   ــم الموارد  “التنشــــ بهدف تقاســــ

مليون أسـرة على مسـتوى الرالم في الفترة بين   134المترلقة بالتنشـ.ة والمرتكزة على األدلة، حيث وصـلت إلى 
ــتفاد منها ما ال يقل عن 2020آذار/مارس وتشــــــــــرين الثاني/نوفمبر   مليون شــــــــــخص من خ ل   57,9، واســــــــ

المشاركة عبر اإلنترنت في مبادرة مدعومة من اليونيسف. وفي الوقت نفسه، تم توفير ترتيبا  الرعاية البديلة 
بلدا  لديها خطط   87طفل محروم من رعاية الوالدين أو الرعاية األســــــرية في    711  000المناســــــبة ألكثر من  

 .19-استجابة لكوفيد

ر  بشــــــــــــــكـل كبير على تنفيـذ المبـادرا  المجتمعيـة، الـذي يرـد نهجـا حـاســــــــــــــمـا ورغم أن الجـائحـة أث  - 42
ــلية األنثوية، فقد ارتفع عدد األشــــخاص المشــــاركين في منابر التثقيف  في ــاء التناســ التصــــدي لتشــــويه األعضــ

ــلية األنثوية،  ــاء التناســـــــ ــاء على تشـــــــــويه األعضـــــــ واالتصـــــــــال والترب.ة االجتماعية، التي تشـــــــــجع على القضـــــــ
. ونتيجة  للبرمجة المشــــتركة 2020مليون شــــخص في عام  16إلى   2019يين شــــخص في عام  م  8,5 من
(  2019م يين في عام   5,7صـندو  األمم المتحدة للسـكان، اسـتفاد سـتة م يين فتاة مراهقة )مقارنة بـــــــــــــــ  مع

ــا    ــان من بينهن    45على نطـ ــايتهم. وكـ ــال ورعـ ــة إلى منع زواج األطفـ ــادرا  الراميـ ــدا  من المبـ ــا يقرب بلـ مـ
 بلدا. 13فتاة مراهقة من ذوا  اإلعاقة، وفق بيانا  مستمدة من  10 000 من

( انخفاضـــا 148بلدا من أصـــل   42، شـــهد ما يقرب من ثلث البلدان )19-وفي ســـيا  جائحة كوفيد - 43
ــبة  ــجيل المدني ومدى توافرها  10بنســـــــ ــول على خدما  التســـــــ في المائة أو أكثر ةيما يترلق بإمكانية الحصـــــــ

بلدا في تحسـين تسـجيل المواليد، والتسـجيل المدني  74اسـتخدامها. وواصـلت اليونيسـف تقديم الدعم إلى  أو/و
بين نظـام التســــــــــــــجـيل المـدني والنظم القطـاعية    “التوأمـة”بـلدا منهـا   48وإحصــــــــــــــاءا  األحوال المـدنـية؛ وطبق 

سـف االسـتفادة من دورها القيادي األخرى، مثل النظام الصـحي، بهدف تيسـير تسـجيل المواليد. وواصـلت اليوني 
 ضمن إطار خطة األمم المتحدة للهوية القانونية في الترجيل بتسجيل المواليد.

ومع زـيادة عـدد البلـدان التي أبلغـت عن إمكـانـية الوصــــــــــــــول إلى الرـدالـة المراعـية لألطفـال بنســـــــــــــــبة  - 44
ــذين تلقوا هـــ  في 34 الـ ــانون  ــالفين للقـ ــال المخـ ــدد األطفـ ــة، ارتفع عـ ــائـ ــا  من  المـ ــدمـ ــل    277  000ذ  الخـ طفـ
. وـقدمـت اليونيســــــــــــــف خـدمـا   2020بـلدا في عـام   87طـفل في  413 000إلى    2019عـام   بـلدا في 65 في

الحماية لم يين األطفال المتضــــــــررين من النزاعا  المســــــــلحة والكوارث الطبيعية وحاال  الطوارئ في مجال  
 .2019في عام  74مقابل بلدا  145، في 19-فيها جائحة كوفيد الصحة الرامة، بما

بلـــدا مبلغ   154في    3، بلغ مجموع نفقـــا  البرنـــامج الرـــالمي في مجـــال الهـــدف  2020وفي عـــام   - 45
 بلدا. 145مليون دوالر للرمل اإلنساني في  393مليون دوالر، يشمل مبلغ  712

 
 لكل طفل الحق في العيش في بيئة آمنة ونظيفة :4مجال الهدف   -دال   

المترلق ببرامج شـــاملة لألطفال ترزز القدرة على   2021النواتج، تم تحقيق هدف عام   على مســـتوى  - 46
التكيف مع تغير المناخ والتنمية الخفيضـــــــــة الكربون. وال تزال هنا  حاجة إلى الترجيل بشـــــــــكل كبير بتحقيق 

 مؤشرا  النتائج األخرى، بما في ذل  لضمان الحصول على خدما  الصرف الصحي األساسية.

أو تجـاوزتهـا،   4، حقـقت اليونيســــــــــــــف مرظم أهداف النواتج في إطار مجـال الهـدف  2020وفي عام   - 47
. وســرعان ما أصــبحت مبادرة توفير 19-وأســهمت في الوقت ذاته في الجهود الرالمية للتصــدي لجائحة كوفيد
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ــدي اليون  ــر تصـ ــما  من عناصـ ــرا حاسـ ــحية للجميع عنصـ ــحي والنظافة الصـ ــرف الصـ ــف الميا  وخدما  الصـ يسـ
ــول على خدما    ــمان الحصـ ــل اليدين والجهود المبذولة لضـ ــيما من خ ل حم   التوعية بغسـ للجائحة، ال سـ
وإمدادا  الميا  والصـــــــــرف الصـــــــــحي والنظافة الصـــــــــحية على نحو منصـــــــــف وبتكلفة ميســـــــــورة، بما في ذل  

 مرافق الرعاية الصحية والمدارس، وخصوصا في المناطق الشديدة الخطورة. في
 

 عينة من نتائج مجال الهدف

 

 

 

 

 

 

   
من أصــــــــــــــل    4في المـاـئة في  90وعلى مســــــــــــــتوى النواتج، بلغـت مرـدال  التقـدم المحرز أكثر من   - 48
قــدم أبطــأ في بلوغ األهــداف المرحليــة للنواتج  . وكــان الت 4مجــاال  للنتــائج ضــــــــــــــمن إطــار مجــال الهــدف   5

المتصــــــــــــــلـة بخطط إدارة المخـاطر الوطنيـة أو المحليـة المراعيـة الحتيـاجـا  الطفـل في مجـال النتـائج المترلق 
بالحد من مخاطر الكوارث، وذل  بســــــــب  عدم وجود اســــــــتثمار مخصــــــــص للموارد ومن  األولوية للتصــــــــدي 

ــا في بلوغ الهدف المرحلي للنواتج المترلق في الرديد من البلد 19-لجائحة كوفيد ان. وكان التقدم بطي.ا أيضــــــــ
بإمكانية الوصــــول إلى مرافق الصــــرف الصــــحي في الحاال  اإلنســــانية، بســــب  إعادة ترتي  أولويا  النظافة  

، األمر الذي زاد  حدته بســــــــب  التحديا  المتصــــــــلة بالقيود 19-الصــــــــحية والميا  للتصــــــــدي لجائحة كوفيد
 على التنقل أثناء الجائحة. المفروضة

  
 

 

 

 

 

 
  

بلدا   120م يين شـــــــــــخص في   106وســـــــــــارعت اليونيســـــــــــف إلى تكثيف عملياتها، حيث اســـــــــــتفاد  - 49
ــ     من البرمجة المســـــــتمرة لمبادرة توفير الميا  وخدما  الصـــــــرف الصـــــــحي والنظافة الصـــــــحية للجميع، فضـــــ
ــابون، بما في ذل  من خ ل من  عينية   عن المبادرا  الخاصـــــــــة، مثل توزيع لوازم النظافة الصـــــــــحية والصـــــــ

 مليو    13,4حصول 
شخص إضافي على خدما   
الصرف الصحي األساسية  
من خ ل برامج مدعومة من  

 اليونيسف

 دولة   56
لديها خطط وطنية أو محلية إلدارة 
المخاطر تراعي احتياجا  الطفل  
وتتصدى للمخاطر المترلقة  
بالكوارث أو تغير المناخ  

النزاعا  أو الطوارئ في مجال   أو
 الصحة الرامة أو األزما  األخرى  

 دولة   74
نفذ  برامج شاملة لألطفال  
ترزز القدرة على التكيف مع  
تغير المناخ والتنمية الخفيضة  

 الكربون 

مليو    17حصول   
شخص إضافي على خدما   
ميا  الشرب المأمونة من  
خ ل برامج مدعومة من  

 اليونيسف

 دولة   71
لديها بيانا  عن أوجه التفاو   
في  ضمن المنطقة الحضرية، بما

ذل  بشأن الفتيا  والفتيان في  
 السياقا  غير الرسمية  
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م يين دوالر. وحصـــــــل أشـــــــخاص بلغ إجمالي    7,8مقدمة من شـــــــركاء من القطاع الخاص تزيد قيمتها على  
يونيســــف مليون شــــخص على خدما  الميا  المأمونة من خ ل الدعم المباشــــر، وبذل  تمضــــي ال 17عددهم 

ــول إلى  ــنوا  المتمثل في الوصـ ــحي  لتجاوز هدف األربع سـ مليون شـــخص. وتم تزويد    60على الطريق الصـ
مليون شـخص إضـافي بخدما  الميا  القصـيرة األجل في حاال  الطوارئ، مثل نقل الميا  بالشـاحنا ،  30,2

ونيســـــــف إللغاء الترريفا  في حين تم الوصـــــــول إلى أشـــــــخاص آخرين من خ ل جهود الدعوة التي تبذلها الي 
ــانية، حصـــل   مليون شـــخص   39,1الجمركية ودعم المرافق الرامة أثناء الجائحة. وفي أوضـــاع األزما  اإلنسـ

م يين شــــخص في اليمن، حيث    4,5على ميا  مأمونة صــــالحة للشــــرب والطهي والنظافة الشــــخصــــية، منهم  
 ة القياسية من اليونيسف.مليون شخص أيضا  مجموعا  النظافة الصحي  1,7تلقى أكثر من 

مرافق للرعاية الصــــــــحية بخدما  الميا  والصــــــــرف   12  309، زود  اليونيســــــــف  2017ومنذ عام  - 50
ــحية، بما يتجاوز الهدف المحدد بكثير. وفي عام  مليون طفل    15,3، تلقى  2020الصــــــــــــحي والنظافة الصــــــــــ

دين وغيرهــا من مبـــادرا  التـــدخــل  المـــدارس وأمــاكن الترلم المؤقتـــة الــدعم من خ ل مبـــادرة غســــــــــــــــل اليـــ  في
ــل اليدين في   في ــجيع على غسـ بلدان، وهو   110حاال  الطوارئ. ودعمت اليونيســـف البرامج المجتمعية للتشـ

. ومن خ ل حملـة  19-عـدد أكبر من أي وقـت مضــــــــــــــى، مع التركيز بقوة على الرســـــــــــــــائـل المترلقـة بكوفيـد
النســـاء في الحصـــول على حفاضـــا  الطمث وعلى ، ســـاعد  اليونيســـف الفتيا  و “توقف الطمث الجائحة ال”

مرلوما  مكيفة ثقاةيا  ومصــنفة حســ  الســن، وال تزال المنظمة على الطريق الصــحي  لتقديم خدما  النظافة  
. وزاد عدد الفتيا  والنســــــــــــــاء  2021مدرســــــــــــــة بحلول نهاية عام  50 000الصــــــــــــــحية أثناء فترة الطمث إلى 

تلقَّْين خدما  الصــحة والنظافة الصــحية أثناء فترة الطمث في المدارس  أوضــاع األزما  اإلنســانية ال ئي  في
الترلم المؤقتــــة وغيرهــــا من األمــــاكن الم ئمــــة لألطفــــال، ليصــــــــــــــب  حوالي   فتــــاة وامرأة   1,2وأمــــاكن  مليون 

ــحية  2019عام  مليون في )مقابل ــنفا إلزاميا في مجموعا  النظافة الصـ ــفها صـ (. وأدرجت لوازم الطمث بوصـ
مليون شـــــــــخص    13,4تســـــــــليمها إلى المجتمرا  المحلية التي تمر بأزما . وســـــــــاعد  اليونيســـــــــف   التي تم

م يين شــخص آخرين  5,6، واســتفاد 2020الحصــول على خدما  الصــرف الصــحي األســاســية في عام   في
 خدما  الصرف الصحي القصيرة األجل التي تقدمها من خ ل برامج االستجابة لحاال  الطوارئ. من

من خ ل تســـــــــــريع برامجها المترلقة  19-صـــــــــــد  اليونيســـــــــــف للتحدي المتمثل في جائحة كوفيدوت  - 51
ــحية وخدما    ــحية وخدما  الميا  والصـــرف الصـــحي والنظافة الصـ بالمناخ والتأكيد على أهمية الخدما  الصـ

ى الصمود. وقادر عل  “أخضر”الترليم التي تتسم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من أجل تحقيق انتراش 
بلــدا  بتخطيط وتصــــــــــــــميم وتنفيــذ حلول تتســــــــــــــم بــالقــدرة على التكيف مع تغير المنــاخ    46وفي المجموع، قــام  

يترلق بالميا  والصــرف الصــحي والنظافة الصــحية من خ ل برامج تدعمها اليونيســف واســتفاد منها أكثر  ةيما
ــتراتيجيا    م يين شـــــــــخص. وأدرجت اليونيســـــــــف اإلجراءا  المترلقة بالمناخ 6من  في إطار توجيها  واســـــــ

  برنامجية جديدة، بما في ذل  في مجالي التغذية والصـحة، وفي االلتزاما  األسـاسـية المنقحة إزاء األطفال في
مكتبا  قطريا  في دعم  65، شـار  2021-2018مجال الرمل اإلنسـاني. ومنذ بداية الخطة االسـتراتيجية للفترة 

. وطبقت اليونيسـف 2020بلدا  إضـاةيا  في عام  37بما في ذل  تقديم الدعم إلى السـياسـا  المناخية والبي.ية،  
مشــروعا، بما في ذل  في الجمهورية الرربية الســورية واليمن. وأيد   26الضــمانا  البي.ية واالجتماعية على 

ــا هــدف الحــد من الكربون ةيمــا يترلق بــالرمليــا  على نطــا  منظومــة األمم المتحــدة بح لول  المنظمــة أيضـــــــــــــ
 .2016في المائة عن مستويا  عام  45، بهدف تحقيق انخفا  في مستويا  الكربون نسبته  2030 عام
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ــتوفى  2020وفي عام  - 52 في المائة من مكات  اليونيســـف القطرية المرايير التنظيمية المترلقة  41، اسـ
ن التي قـامـت ـبإجراء تحلي   بتنفـيذ البرمجـة القـائمـة على الوعي ـبالمخـاطر؛ وارتفرـت النســـــــــــــــبة الم.وـية للبلـدا

في المــائــة   55بشـــــــــــــــأن المخــاطر تراعي احتيــاجــا  الطفــل وتفريــل نتــائجهــا. وبــاإلضـــــــــــــــافــة إلى ذلــ ، نفــذ   
ــتفادة من دور  من ــبل من بينها االسـ المكات  القطرية برامج تهدف إلى بناء الســـ م والتماســـ  االجتماعي، بسـ

والشــباب وتوفير الميا  وخدما  الصــرف الصــحي والنظافة  اليونيســف في مجاال  الترليم ومشــاركة المراهقين  
ــحية. وحقق   في المائة من جميع المكات  القطرية النقطة المرجعية المتمثلة في توجيه هذ  البرامج  30الصـــــــــــ

ــف نطا  دعمها لجهود  رت اليونيسـ ــّ ــ . ووسـ ــأن النزاعا  تمجرى في الوقت المناسـ ــتخدام تحلي   قوية بشـ باسـ
لصريد الرالمي بصورة كبيرة، بما في ذل  من خ ل تراونها مع صندو  األمين الرام لبناء بناء الس م على ا

 .2019مشروعا في عام  44مشروعا، مقابل  51الس م، وزاد عدد المشاريع التي نفذتها ليصب  

قــدر   بلــدا مــا    143في    4، بلغ مجموع نفقــا  البرنــامج الرــالمي في مجــال الهــدف  2020وفي عــام   - 53
 بلدا. 120بليون دوالر للرمل اإلنساني في  0,76بليون دوالر، بما في ذل   1,12

 
 لكل طفل الحق في التمتع بفرصة عادلة في الحياة :5مجال الهدف   -هاء  

ــتوى النواتج، تم بالفرل تجاوز هدفي عام  - 54 ــتفادة األطفال من برامج   2021على مســـــــــ المترلقين باســـــــــ
ــرا  النواتج  التحوي   النقدية، و  ــاركة المدنية للمراهقين. وكان التقدم المحرز متفاوتا  على نطا  مؤشـــــــــ المشـــــــــ

 األخرى على الرغم من ارتفاع مستوى األداء على صريد النتائج.

واألزمة االجتماعية واالقتصــــادية التي تغذيها إلى زيادة الفقر النقدي والفقر  19-وأد  جائحة كوفيد - 55
فـال، وفـاقمـت مواطن ضــــــــــــــرف األطفـال الـذين يعيشــــــــــــــون في فقر، والفتيـا ، واألطفـال  المترـدد األبرـاد لألط

ــتجابة اليونيســـــف في مجال الحماية   ذوي  ــة أخرى. وأتاحت اســـ اإلعاقة، وأول.  الذين ينتمون إلى ف.ا  مهمشـــ
الحماية    االجتماعية تحقيق انتراش أكثر شـموال، وييأ  بي.ة مؤاتية فريدة لترزيز التمويل والشـراكا  في مجال

ــادية والمالية على األطفال،   ــا  االقتصــ ــياســ ــركاء إلبراز آثار الســ ــا مع الشــ االجتماعية. وعملت المنظمة أيضــ
 وإلثبا  جدوى االستثمار في حماية اإلنفا  االجتماعي.

  
 عينة من نتائج مجال الهدف 

 

 

 

 

 

 
  

 مليو  طفل من ذوي اإلعاقة   2
 دما  استفادوا من البرامج والخ

 ماليين فتاة مراِهقة  6
استفدن من المبادرا  الرامية إلى  
منع زواج األطفال ورعايتهم من 

في ذل    خ ل برامج اليونيسف، بما
من خ ل مبادرا  المهارا   

 الحياتية

 دولة   100
لديها نظم قياس وإب غ 
مملوكة وطنيا ةيما يترلق  

 بفقر األطفال  

 ماليين مراهق  7,2
شاركوا في مبادرا  المشاركة  
المدنية أو تولوا قيادتها من  
خ ل برامج مدعومة من  

 اليونيسف

مليو  طفل  130أكثر من 
 وشاب  

استفادوا من برامج التحوي    
النقدية المدعومة من  

 اليونيسف
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في المــائـة في جميع مجــاال     90على مســــــــــــــتوى النواتج، بلغــت مرــدال  التقــدم المحرز أكثر من   - 56
. وحققت اليونيســــف، أو كاد  تحقق، جميع األهداف المرحلية  5النتائج الخمســــة ضــــمن إطار مجال الهدف  

 للنواتج في مجال الهدف هذا.

 
 

 

 

 

 
   

تقييما لألثر  70من خ ل إجراء  19-اســتجابت اليونيســف بســرعة لجائحة كوفيد، 2020وفي عام  - 57
تحلي  تركز على فقر األطفـــال على الصــــــــــــــريـــد القطري وتتنـــاول األثر   62االجتمـــاعي واالقتصــــــــــــــــادي و  

ــير تقديرا  فقر األطفال، التي جرى تحديثها باالشـــــترا  مع البن    غير المتناســـــ  لألزمة على األطفال. وتشـــ
ــافرة على الصــــــريد الحكومي لحماية األطفال وأســــــرهم. وواصــــــلت  الدول ي، إلى ضــــــرورة اتخاذ إجراءا  متضــــ

ــدا عن الفقر المترــدد األبرــاد و    66البلــدان رصـــــــــــــــد فقر األطفــال، حيــث أبلغ   ــدا عن الفقر النقــدي   79بل بل
ل أو الدعوة أســــــفر   بلدا بأن أنشــــــطة القياس أو التحلي  31باســــــتخدام نظم قياس وإب غ مملوكة وطنيا؛ وأفاد 

 عن وضع سياسا  وبرامج من شأنها الحد من فقر األطفال.

أكثر من   - 58 ــاد  ــل في    130واســــــــــــــتفــ ــة    93مليون طفــ ــدعومــ المــ ــة  ــديــ النقــ التحوي    ــدا  من برامج  بلــ
بلدا، أي ما يقرب من ضــــرف عدد بلدان خط األســــاس لرام  61اليونيســــف. وع وة على ذل ، كان لدى  من

ــلت اليونيســـــف ترزيز نظم الحماية االجتماعية   ، نظم حماية2017 اجتماعية قوية أو قوية إلى حد ما. وواصـــ
بلدا. وزاد عدد البلدان التي تشـــــــــــــجع البرامج أو النظم المراعية ل عتبارا    16المســـــــــــــتجيبة للصـــــــــــــدما  في 

بلدا،  88إلى  ، ليصــل2019الجنســانية أو المراعية للمنظور الجنســاني بأكثر من ث ثة أضــراف مقارنة  برام  
مما يبرهن على إي ء اهتمام متزايد الحتياجا  النســـــــــاء والفتيا ، وعلى ضـــــــــرورة تغيير المرايير الجنســـــــــانية  

 الضارة وغير ذل  من النتائج الجنسانية.

بلـدا )شــــــــــــــكلـت الفتيـا  نســــــــــــــبـة   122م يين مراهق على نطـا     7,2، شـــــــــــــــار   2020وفي عـام   - 59
بلدا( في مبادرا  المشاركة المدنية أو تولوا قيادتها  99بيانا  مستمدة من  المائة منهم استنادا إلى  في 53
المحدد   2021خ ل برامج تدعمها اليونيسف في السياقا  اإلنسانية واإلنمائية، بما يتجاوز هدف عام   من 
الحضور  إلى الحد من المشاركة ب  19-مراهق. وفي حين أد  التدابير المترلقة بجائحة كوفيد  م يين  5,2 ـــــــ ب

الشـــــــــخصـــــــــي، ازداد عدد المنصـــــــــا  اإللكترونية الموّجهة للمراهقين وأتاح ذل  فرصـــــــــا  جديدة لهم. وبالتراون 
شري  يمثلون الحكوما  ووكاال  األمم المتحدة والقطاع الخاص والشباب، وصلت مبادرة  200أكثر من  مع
بـلدا  40ســـــــــــــــنة في أكثر من   24و  10مليون شــــــــــــــاب تتراوح أعمـارهم بين   100إلى أكثر من   “جـيل طليق”
، وأســـــــهمت في الترجيل بتوســـــــيع نطا  المنصـــــــا  الرقمية للترلم واكتســـــــاب المهارا  وريادة  2020عام  في

بلدا  39األعمال والتمكين، بهدف تغيير مســارا  حياة الشــباب في أعقاب الجائحة. وباإلضــافة إلى ذل ، قدم  
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ــع ما مجموعه  ــتجيب  66الدعم لوضـ ــا  المسـ ــياسـ ــتهدف  من السـ ة الحتياجا  المراهقين، بما يتجاوز الردد المسـ
 بلدا. 37وهو  2020لرام 

بلـــدا من برامج   144مليون طفـــل من ذوي اإلعــاقــة في    2,2، اســـــــــــــتفـــاد أكثر من  2020وفي عــام   - 60
اليونيســـــــــف اإلنمائية واإلنســـــــــانية الشـــــــــاملة لمســـــــــائل المتصـــــــــلة باإلعاقة. وفي ســـــــــياقا  حاال  الطوارئ، قام  

لمائة من المكات  القطرية لليونيسـف بإشـرا  األطفال ذوي اإلعاقة بصـورة منهجية في جهود االسـتجابة  ا  في  44
مرحاضـــــــا يســـــــهل الوصـــــــول إليها في كوكس بازار    82التي تبذلها، كما يتضـــــــ ، على ســـــــبيل المثال، من بناء  

ــدي ألثر الجائحة على األطفال ذوي اإلعاق  في  ــين لخطر  بنغ ديش. وعملت اليونيســـــــف على التصـــــ ة المررضـــــ
اإلعاقة.   طف  من ذوي   7  282التخلف عن الرك . وفي رواندا، دعمت اليونيســــف الترلم المنزلي الفردي لفائدة  

 .طفل من ذوي اإلعاقة بأجهزة ومنتجا  مساِعدة   152  000وعلى الصريد الرالمي، تم تزويد أكثر من 

البرنـــــامج  2020وفي عـــــام   - 61 نفقـــــا   بلغ مجموع  الهـــــدف  ،  في مجـــــال  بلـــــدا   156في    5الرـــــالمي 
 بلدا. 112مليون دوالر للرمل اإلنساني في  255مليون دوالر، بما في ذل   533

  
 تعزيز أداء المنظمة  - ثالثا  

 إصالح األمم المتحدة -ألف   

قد جرلت الرمل مرا مســـــألة  ملحة على نحو لم يســـــبق له مثيل، واصـــــلت   19- حيث إن جائحة كوفيد  - 62
ونيسـف تقديم الدعم الفرال إلصـ ح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وفي إطار التصـدي للجائحة على نطا   الي 

المنظومـة، شــــــــــــــاركـت المنظمـة مع برـنامج األغـذـية الرـالمي في قـيادة عملـية وضـــــــــــــع ركيزة الحمـاـية االجتمـاعـية  
.  19- القتصــــــــــــادية الفورية لمواجهة كوفيد ا   - والخدما  االجتماعية من إطار األمم المتحدة للتدابير االجتماعية 

وسـاهمت اليونيسـف أيضـا في جميع الركائز األخرى عدا ركيزة واحدة. وتمضـي اليونيسـف قدما بالرناصـر الث ثة 
المرلقــة من حزمــة إعــادة تنظيم منظومــة األمم المتحــدة اإلنمــائيــة وهي: تفريــل ييكــل إقليمي جــديــد من خ ل  

ية التراونية الجديدة والمســــــــاعدة في تشــــــــكيل تحالفا  جديدة قائمة على القضــــــــايا؛  المشــــــــاركة في المنابر اإلقليم 
ز للنظام في المكات  المترددة األقطار؛ وترزيز التقييما  على نطا  المنظومة   .والمساهمة في اتباع نهج مرزِّ

واصــــــــــــلت  ومن أجل ترزيز الدعم المقدم على نطا  المنظومة لتحقيق أهداف التنمية المســــــــــــتدامة، - 63
ــيق اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة  اليونيســـف الرمل مع كيانا  األمم المتحدة األخرى، بما فيها مكت  التنسـ
ــين وتمكين المرأة   ــاواة بين الجنســـــــــ ــكان، وهي.ة األمم المتحدة للمســـــــــ ــندو  األمم المتحدة للســـــــــ اإلنمائي، وصـــــــــ

المشــــــــــتركة، واســــــــــتخدام أطر األمم المتحدة الجديدة  األمم المتحدة للمرأة(، لتحســــــــــين التقييما  القطرية  )هي.ة
للتراون من أجل التنمية المســـــــتدامة كأداة تخطيط مركزية ألفرقة األمم المتحدة القطرية، وترزيز المواءمة بين  
أطر الترـاون ووـثائق البرامج القطرـية الخـاصــــــــــــــة ـبالوكـاال . وتحرص اليونيســــــــــــــف على مواءمـة جميع وـثائق 

 ديدة بشكل كامل مع أطر التراون الجديدة.البرامج القطرية الج

، واصـلت اليونيسـف دعمها للجيل الجديد من المنسـقين المقيمين ومكات  التنسـيق، 2020وفي عام  - 64
فضـ  عن تنفيذ الفصـل المترلق بالمسـتوى القطري من إطار اإلدارة والمسـاءلة. ووفقا لترتيبا  التمويل المتفق 

إلى األمانة الرامة   2020م يين دوالر في عام   6,3مين، حولت اليونيســف مبلغ  عليها لنظام المنســقين المقي 
 لألمم المتحدة كمدفوعا  رسوم.
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وواصــلت اليونيســف االضــط ع بدور قيادي في بدء تنفيذ الجوان  التشــغيلية إلصــ ح األمم المتحدة،  - 65
برة للمجموعة المرنية باالبتكارا  في مجال  وشـــاركت في رئاســـة فرقة الرمل المرنية بأماكن الرمل المشـــتركة التا 

األعمال، وشـــــــــاركت في رئاســـــــــة فرقة الرمل المرنية باإلب غ عن اآلثار المترتبة على الكفاءة. وعلى الصـــــــــريد  
 .الداخلي، قامت اليونيسف بوضع ونشر توجيها  بشأن مكت  الدعم اإلداري المشتر  واالعتراف المتبادل 

ليونيســـــــف، أمجري على أســـــــاس األهداف المحددة في خطتها االســـــــتراتيجية للفترة ويبين تقييٌم ألداء ا - 66
لتحقيق االتســــــــــــــا  في األمم المتحـدة، إحراز تـقدم مرزز في مجـاال  قـياس األداء للتنســــــــــــــيق   2018-2021

القطاعي الذي تقود  اليونيســـــف، والمكاســـــ  الناتجة عن زيادة الكفاءة من خ ل الرمليا  المشـــــتركة لتســـــيير 
عمال في إطار اســـــــتراتيجية تســـــــيير األعمال. وزاد التمويل المخصـــــــص للمبادرا  اإلنمائية من صـــــــناديق األ

التمويل الجماعي المشتركة بين الوكاال  كنسبة من مجموع الموارد غير األساسية لليونيسف، بينما انخفضت  
 النسبة المخصصة للمبادرا  اإلنسانية عما هو متوقع.

باعتماد االســـــتررا  الشـــــامل الذي يجري كل أربع ســـــنوا  لســـــياســـــة األنشـــــطة  وترح  اليونيســـــف   - 67
، وهي 2020التنفيذية التي تضــــــــــطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية في كانون األول/ديســــــــــمبر 

ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ جميع الواليا ، وتجســـــيدها، حســـــ  االقتضـــــاء، في الخطة االســـــتراتيجية لليونيســـــف 
ــاركة 2025-2022فترة لل ــأن مشــــ ــتررا  بشــــ ــتخدمة في االســــ ــف بالتفاؤل إزاء اللغة المســــ ــرر اليونيســــ . وتشــــ

األطفال والشـــــباب، والوالية الجديدة القوية المترلقة بالترليم. ويحشـــــد االســـــتررا م الشـــــامل الجديد الذي يجري 
امجها حول أهداف التنمية أربع ســــــــــــنوا  الخططم االســــــــــــتراتيجية لوكاال  األمم المتحدة وصــــــــــــناديقها وبر  كل

المســـتدامة، ويتضـــمن أحكاما  بالغة األهمية بشـــأن المســـائل الجنســـانية، وإدماج منظور اإلعاقة، والصـــلة بين  
ــان. وهذ  المجاال  كلها  ــاني والتنمية وبناء الســـــ م، وحماية البي.ة، وتغير المناخ، وحقو  اإلنســـ الرمل اإلنســـ

 دم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.مجاال  رئيسية بالنسبة إلحراز تق هي

 
 االستراتيجيات -باء   

يكتســـي التغير االجتماعي وتغيير الســـلو  والمشـــاركة المجتمعية، التي تشـــكل اســـتراتيجيا  حاســـمة   - 68
. وقد اضــطلرت اليونيســف بدور قيادي، باشــتراكها 19-لليونيســف، أهمية محورية في التصــدي لجائحة كوفيد

الصـــــــحة الرالمية واالتحاد الدولي لجمعيا  الصـــــــلي  األحمر واله ل األحمر في إنشـــــــاء الخدمة  مع منظمة 
الجماعية ل تصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وتقديمها الدعم لوضع خطط وطنية ل تصال بشأن 

را  المحلية. وتبين بلدا، فض  عن توفير بيانا  مستقاة من المجتم  148المخاطر والمشاركة المجتمعية في  
ــتثمارا  الفنية في مجال   ــال من أجل التنمية واالسـ ــف في مجال االتصـ ــطة اليونيسـ ــمة ألثر أنشـ األهمية الحاسـ
االتصـال بشـأن المخاطر والمشـاركة المجتمعية، الحاجة إلى ترزيز الميزة النسـبية لليونيسـف في برمجة التغيير  

 االجتماعي وتغيير السلو .

، حيث تمســتخدم القنوا  19-االتصــال والدعوة أهمية أكبر في ســيا  جائحة كوفيد  وأصــب  ألنشــطة - 69
الرقمية على نطا  واســــــــــــع لتحقيق نتائج البرامج، وتؤدي أنشــــــــــــطة الدعوة دورا رئيســــــــــــيا في إبراز أهمية من   

، اســـــــــتحدثت اليونيســـــــــف إطارا  2020األولوية لحقو  الطفل لدى بذل جهود التصـــــــــدي واإلنراش. وفي عام 
دولـة عضــــــــــــــوا الـدعم لـه. وأطلقـت اليونيســــــــــــــف دعوة إلى   172، وقـدم  19-لميـا للـدعوة ةيمـا يترلق بكوفيـدعـا
الرالم من أجل األطفال، وركز  على مجاال  اللقاحا  والترليم والصــــــــــــــحة الرقلية والميا    “تصــــــــــــــور إعادة”

ف في البلدان المسـتفيدة والمناخ كأولويا  ألنشـطة الدعوة على الصـريد الرالمي. وشـهد عدد متطوعي اليونيسـ 
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 م يين في عـام  9,6إلى    2019مليون متطوع في عـام    1,3من البرامج نموا غير مســــــــــــــبو ، حيـث زاد من  
 عاما أو أقل. 24في المائة منهم في سن  84، وكان 2020

ــدي للجائحة  - 70 ،  ووفر التراون ةيما بين بلدان الجنوب الدعم للترلم من بلد إلى بلد ةيما يترلق بالتصـــــــــــ
مع التركيز على الرعاية الصـــــحية األولية والخدما  الصـــــحية األســـــاســـــية وعلى إعادة تصـــــور عملية الترليم. 

ممــارس من جميع المنــاطق، بمــا في ذلــ  الحكومــا     1  000وعقــد  اليونيســــــــــــــف اجتمــاعــا  ألكثر من  
ص الدروس  والمنظما  غير الحكومية ومراهد البحوث واألوســــــــــــــا  األكاديمية والقطاع الخاص، الســــــــــــــتخ 

 البلدان التي سجلت نجاحا مبكرا. من

، تم تحفيز قطاع األعمال بالكامل ل نضــــمام إلى رســــالة اليونيســــف، مما أدى إلى 2020وفي عام  - 71
توفير اإليرادا  والنفوذ والخبرة واالبتكار. وقد أظهر  اليونيسـف نموا كبيرا في الشـراكا  مع القطاع الخاص:  

ــلت إلى ما يقدر عددهم بـــــــــــــــــــ  4  337أنها ترمل مع  بلدان ب  108حيث أفاد  ــركة، ووصـــ مليون طفل    133شـــ
(، وســــاهمت في تحقيق نتائج في جميع المجاال  البرنامجية 2019مليون طفل في عام   34,3)مقارنة بــــــــــــــــــ 
. وأد  الجائحة إلى تســـــليط الضـــــوء على اآلباء ومقدمي الرعاية بوصـــــفهم عناصـــــر ل ســـــتجابة ( 9) لليونيســـــف

ــا  المراعية لألســــــرة   في ــياســــ ــجيع الســــ الخطو  األمامية. وعزز  اليونيســــــف البي.ا  التمكينية من خ ل تشــــ
ــياســــــــا  المترلقة بإجازة األبوين، ودعم الرضــــــــاعة الطبيعية، ورعاية األطفال،   46 في بلدا، بما في ذل  الســــــ

انين أو أنظمة لمرالجة  واســــــتحقاقا  األوالد. وقامت ســــــتة من هذ  البلدان بوضــــــع أو ترديل ســــــياســــــا  أو قو 
 اثنتين أو أكثر من السياسا  المراعية لألسرة.

ــام   - 72 ــا  2020وفي عـ ــدمـــا  قيمتهـ ب يين دوالر من أكثر   4,468، اشــــــــــــــتر  اليونيســــــــــــــف لوازم وخـ
م يين دوالر   103مليون دوالر )بزيادة قدرها   173بلدا، محققة  وفورا  بمبلغ   173شــــركة في   10 844 من
مليون دوالر(، وذل  عن طريق اتباع نمهج اســــتراتيجية   70وقدر     2020تهدف للوفورا  لرام  المبلغ المســــ  عن
مجال المشـــــــــــــتريا . ومع تزايد الطل  الرالمي على اإلمدادا  الحيوية للتصـــــــــــــدي للجائحة، مثل مردا    في

ير الوقاية الشـــــــــــخصـــــــــــية واالختبارا  التشـــــــــــخيصـــــــــــية ومردا  الر ج باألكســـــــــــجين، وفي ظل االرتفاع الكب 
األســـــرار، عملت اليونيســـــف مع الموردين على دعم البلدان ذا  القدرة الشـــــرائية المحدودة لتحصـــــل على  في

وكالة، بما في ذل   13مردا  الوقاية الشخصية بأسرار مناسبة وجودة مقبولة، وقيادة مناقصة مشتركة باسم 
 الستقرار في السو .وكاال  األمم المتحدة والوكاال  اإلنمائية، لتوطيد الطل  وتحقيق ا

وقامت اليونيسـف، بوصـفها أحد القائمين الرئيسـيين على المشـتريا  نيابة عن اتحادا  الشـراء لنظام  - 73
، بقيادة الرمل مع شـــــركا  تصـــــنيع لوازم التشـــــخيص لجائحة  19-ســـــ ســـــل اإلمداد ةيما يترلق بجائحة كوفيد

باسـم مرفق كوفاكس،   19-بشـأن لقاحا  كوفيد، قاد  اليونيسـف مناقصـة  2020. وفي نهاية عام  19-كوفيد
. وفي إطار التحضـير لرمليا  19-وعقد  عدة مشـاورا  في هذا المجال للتحضـير لبدء طرح لقاحا  كوفيد

تســـــليم اللقاحا ، حصـــــلت اليونيســـــف على دعم من شـــــركا  الطيران والنقل واللوجســـــتيا  من خ ل التراون  
 النقل الجوي الدولي.المنتدى االقتصادي الرالمي واتحاد  مع

، حيث أدخلت نهج إدارة حافظة  2020وأطلقت اليونيســف أول اســتراتيجية عالمية ل بتكار في عام  - 74
ــتراتيجي القائم على تحديد المشـــــاكل، مع التركيز على الحلول   ــلة تحولها نحو االبتكار االســـ ــاريع لمواصـــ المشـــ

 __________ 

عند وضـع هذا التقرير في صـيغته النهائية. ويمتوقع الحصـول على الردد النهائي    هذا الردد مؤقت ويسـتند إلى البيانا  الجزئية المتاحة (9) 
 .2021بحلول نيسان/أبريل 
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نطاقها لتسريع تحقيق النتائج لصال  األطفال، مما يسهم   التي ترالج القضايا ذا  األولوية والتي يمكن توسيع
دولة، بدعم من صــندو    14في إحداث تغيير تحويلي. وتم نشــر تســرة حلول جديدة للتكنولوجيا  الرائدة في 

المشــاريع، وشــملت اســتخدام الذكاء االصــطناعي لرؤى آنية بغر  توجيه الســياســا ، وبرامج الدردشــة اآللية  
 .19-لغة من أجل التصدي لكوفيد 100  بـ لتوفير المرلوما

وجرى الترجيل بتوســـــيع نطا  االبتكارا  المؤثرة في ســـــيا  الجائحة. فرلى ســـــبيل المثال، تم شـــــراء   - 75
ــمان لليونيســــف  19 ــريع، وهو مرفق ضــ ــندو  الســ ــية من خ ل الصــ مليون وحدة من مردا  الوقاية الشــــخصــ

بلدا  مهارا  يمكن   34مليون شــــاب في  1,3اكتســــ  أكثر من أنشــــأ  صــــندو  الواليا  المتحدة لليونيســــف؛ و 
. وقد وصـــــــــــلت  UPSHIFTنقلها ليخرين في مجالي االبتكار االجتماعي وريادة األعمال من خ ل برنامج  

مدرســة   800 000بلدا، لتغطي  15“ للترجيل بربط كل مدرســة في الرالم بشــبكة اإلنترنت إلى Gigaمبادرة ”
لول الرقمية على الترجيل بتنفيذ برامج اليونيســــف في جميع القطاعا ، بما في ذل  حتى اآلن. وســــاعد  الح

ــلة بالصــــــــــحة في  بلدا، وبوابة ”جواز مرور  70من خ ل توســــــــــيع نطا  تكنولوجيا المرلوما  اآلنية المتصــــــــ
  Primeroالترلم“ القــائمــة على الحوســــــــــــــبــة الســــــــــــــحــابيــة للمواد الترليميــة الرقميــة، ونظــام إدارة المرلومــا   

 بلدا، والحلول المترلقة بتنفيذ آليا  الحماية االجتماعية. 43 في

ــكل جائحة كوفيد - 76 ــبة لتنفيذ   19-وتشـ ــبة للبيانا  والبحوث والتقييم بقدر كونها تحديا بالنسـ تحديا بالنسـ
ــأن آثار الجائحة على األط فال،  البرامج. وحتى في ظل تزايد الطل  على البيانا  التي توفر نظرة مترمقة بشــ

أد  الجائحة إلى ترطيل أو إغ   نظم عمليا  االســــــــــتقصــــــــــاء التي تتم وجها لوجه ونظم البيانا  اإلدارية، 
ــيد  ــائل جمع البيانا  وأكثرها إنتاجية. وقد تحولت اليونيســــف إلى االســــتخدام الرشــ التي كانت تشــــكل أقوى وســ

ــاءا  الهاتفية، وتحليل التر ــتقصــــــــ ــائل أقل قوة، بما في ذل  االســــــــ ــل  لوســــــــ ــائط التواصــــــــ لم اآللي لتيارا  وســــــــ
ــيين، عن طريق إجراء تحليل دقيق للحكم على قابلية  االجتماعي، والمقاب   التي تمجرى مع المخبرين الرئيســــ
 تل  الوسائل ل ستخدام، مع التسليم بأن االستخداما  المختلفة للبيانا  تتطل  مستويا  مختلفة من الدقة.

وســــــــــــــيلة إلجراء تحلي   أســــــــــــــرع بكثير، من خ ل البحث عن دروس وتحولت وظيفة البحث إلى  - 77
ــابقة مثل وباء اإليبوال والبحث عن االتجاها  واألنما  ةيما يترلق بالوضـــع  ــتفادة محتملة من التجارب السـ مسـ
ــتخدمت   ــيلة إلجراء تحلي   تجميعية للرديد من المنتجا  البحثية في جميع أنحاء الرالم. واســــــ الحالي، ووســــــ

ــدي لجائحة كوفيدوظيفة   ــادر البيانا  وتقييما  آنية ألنشــــــطة التصــــ ــع من مصــــ بغية  19-التقييم طائفة أوســــ
الحفاظ على فرالية اليونيسـف قدر اإلمكان. وتحولت مصـادر ومنتجا  البيانا  بسـرعة إلى رؤى قابلة للتنفيذ  

لكترونية للبحوث المترلقة بمسألة  من خ ل التقارير القصيرة، والموجزا ، ولوحا  المتابرة التفاعلية، ومكتبة إ
، تقوم اليونيسـف بدراسـة وظيفة البيانا  اسـتنادا إلى الدروس المسـتفادة  2021واألطفال. وفي عام  19-كوفيد

 بغر  البقاء في طليرة جهود إنتاج البيانا  واستخدامها. 2020من عام  
 

 األداء اإلداري  -  جيم 
نشا  في آليا  التنسيق الرئيسية المشتركة بين الوكاال ، ، ظلت اليونيسف تشار  ب 2020في عام  - 78

التي شـــكلت بدء تنفيذ إصـــ ح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وشـــاركت اليونيســـف، على وجه الخصـــوص،  
في قيــادة أعمــال المجموعــة المرنيــة بــاالبتكــارا  في مجــال األعمــال التــابرــة لمجموعــة األمم المتحــدة للتنميــة 

ث قاد  وضــع توجيها  على نطا  المنظومة لإلب غ عن أوجه الكفاءة. وســاهمت اليونيســف المســتدامة، حي 
ــتقبل الرمل في منظومة   ــا في الرمل الهام للجنة اإلدارية الرةيرة المســـــتوى، بما في ذل  ةيما يترلق بمســـ أيضـــ
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أعد ســــــياســــــة األمم المتحدة. وتشــــــار  اليونيســــــف في قيادة مســــــار الرمل بشــــــأن طر  الرمل الجديدة، الذي 
نموذجـية لألمم المتحـدة بشــــــــــــــأن ترتيـبا  دوام مرـنة ومجموعـة من التزامـا  القـيادا  الرلـيا لتفرـيل إطـار قـيادة 

ــتهدفة أخرى، منها المترلقة بترزيز التنوع  2017منظومة األمم المتحدة لرام  ــع نواتج مســـــ . ويجري حاليا وضـــــ
ن الرمـل والحـياة، وإـقامـة منصــــــــــــــة لألمم المتحـدة  في منظومـة األمم المتحـدة، وتحقيق إجراءا  االنســــــــــــــجـام بي 

 نوع موقع ويكي لتبادل الممارسا  واإلجراءا  الجيدة المترلقة بتغيير ثقافة المنظمة. من

على قوتها الراملة  19-وخ ل هذا الرام، كيفت اليونيسـف طر  عملها للتصـدي ألثر جائحة كوفيد - 79
ودعم موظفيها وإتاحة التراون الفرال، ال ســيما مع بدء الرمل   وعملياتها لضــمان اســتمرارية تصــريف األعمال

ســف لم يرملوا عن برد ألن الرديد منهم، وال ســيما ي عن برد في الرديد من المواقع. بيد أن جميع موظفي اليون 
الراملين في الســـــياقا  اإلنســـــانية، اســـــتمر في الرمل في الموقع اســـــتجابة ل حتياجا  المحلية. وعزز الرديد 

إجراءا  التكيف هـذ  الجهود الجـارـية لجرـل أنظمـة اليونيســــــــــــــف أكثر مروـنة وكفـاءة وتركيزا على الـناس.  من
وزاد اســـــــــــتخدام أدوا  التراون عبر اإلنترنت، بما في ذل  االجتماعا  االفتراضـــــــــــية والتوقيرا  الرقمية التي 

ها اإليكولوجي الرقمي وحمايته  إدخالها حديثا، بمقدار عشـرة أضـراف. واسـتثمر  اليونيسـف في رصـد نظام تم
 للتصدي لزيادة كبيرة في التهديدا  التي يترر  لها أمن الفضاء اإللكتروني.

ــا دفع عجـلة الكفـاءة وتحـدـيث األعمـال، والحـد من المخـاطر التنظيمـية،  - 80 وواصـــــــــــــــلت المنظمـة أيضــــــــــــ
لها الخدما ، قياسـا ألهدافه على   وتحقيق القيمة مقابل المال. وقدم المركز الرالمي للخدما  المشـتركة التابع

ــتوى الخدما ، في أكثر من   ــالي    90مســــ ــابقة، مع تحديد األســــ ــنوا  الســــ في المائة من الوقت، كما في الســــ
في المــائــة   80البــديلــة لتغطيــة مجموعــة من التحــديــا  اإلداريــة المترلقــة بــالجــائحــة. وع وة على ذلــ ، نفــذ  

في المائة، بينما بلغت نســــــــــبة   60األعمال تنفيذا كام ، مقابل هدف قدر   المكات  اســــــــــتراتيجية تســــــــــيير  من
في المائة. وعزز  اليونيســـــــــف قدرتها على دعم  50مكات  اليونيســـــــــف الموجودة في أماكن عمل مشـــــــــتركة 

التنفيذ الفرال للبرامج، بما في ذل  من خ ل اســــــتخدام آليا  للتصــــــدي للغش وغير  من المخاطر االئتمانية،  
تقريرا من تقارير   18ع الضــوابط الداخلية، وتنفيذ النهج المنســق للتحوي   النقدية. وأصــدر  اليونيســف ووضــ 

ــابا ، نتج عنها اتخاذ  إجراء متفقا عليه لترزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وإحكام  166المراجرة الداخلية للحســـ
 ابا  األمم المتحدة.الضوابط؛ وأربرة تقارير استشارية؛ وتقريرا مشتركا عن مراجرة حس

وواصــلت اليونيســف الرمل على تحســين ثقافتها التنظيمية بما يتماشــى مع قيمها األســاســية المتمثلة  - 81
ــتجابت للزيادة الرالمية في الحركا  االجتماعية من أجل   ــاءلة، واســـ في الرعاية واالحترام والنزاهة والثقة والمســـ

 للرنصرية والتمييز داخل المنظمة وفي عملها.الردالة الررقية من خ ل البدء في التصدي 

ــموال، فرقة عمل داخلية مرنية  - 82 ــيا  الرمل من أجل إقامة منظمة أكثر شــ ــف، في ســ ــأ  اليونيســ وأنشــ
ــاريع توصـــــــــــــــيا  من أجـل اإلســــــــــــــهـام بهـا على نطـا  المنظمـة   بمكـافحـة الرنصــــــــــــــرـية والتمييز، قـدمـت مشــــــــــــ

ــاهمـت اليونيســــــــــــــف في التفك2021آذار/مـارس  في ير المشــــــــــــــتر  بين الوكـاال  ةيمـا يترلق بمكـافحـة  . وســــــــــــ
كيانا   15الرنصــرية والتمييز، وأنشــأ  فريقا غير رســمي لتبادل الخبرا  بشــأن مكافحة الرنصــرية والتمييز في  

 من كيانا  األمم المتحدة يرمل على تحديد أوجه التآزر على نطا  األمم المتحدة بشأن هاتين المسألتين.

ــية   وقامت اليونيســــف  -   83 ــاســ ــتنادا إلى قيمها األســ ــتكمل للكفاءا  وميثا  قيم جديد اســ ــا بتنفيذ إطار مســ أيضــ
 وأدمجتهما في برامج الترلم اإلداري والقيادي. وابتكر  المنظمة أيضــا المزيد من خ ل االســتمرار في تطوير رصــد 

اإلجراءا   في اتخـاذ المزـيد من حيوـية ثقـافـة مكـان الرمـل إلعطـاء قراءة أكثر تواترا للثقـافـة في كـل مكـت  والترجـيل  
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في الوقت المناســ  لمرالجة المشــاكل. واســتمر ترزيز الســياســا  المترلقة بســوء الســلو  والرملية التأديبية، ودعمت 
 مذكرة توجيهية رؤساء المكات  للتصدي للنزاعا  بين األشخاص بسرعة أكبر وبصورة أكثر استباقية. 

في المـــائــة منهم من الموظفين   70فردا،    15  745موظفين  ، بلغ مجموع عــدد ال2020وفي عــام   - 84
الوطنيين. وحققت اليونيسف أهداف استراتيجية التكافؤ بين الجنسين على نطا  منظومة األمم المتحدة، حيث  
ــكل مواطنو   ــا  الموظفين الفنيين الدوليين وكبار الموظفين. وشـ ــين في أوسـ ــتوفت التكافؤ الكامل بين الجنسـ اسـ

ــدان المســــــــــــــ  في المــائــة من الموظفين الــدوليين من الف.ــة الفنيــة، مقــارنــة بنســــــــــــــبــة   55تفيــدة من البرنــامج  البل
ــبة  42؛ وكان 2019المائة في عام  في 54 في المائة من هؤالء األفراد في كوادر القيادة الرليا، مقارنة بنســــــــ
 التي أجريت في عام  . ومن المتوقع أن يتحســـــــــــن هذا األمر مع تنفيذ التريينا 2019في المائة في عام  39

ــ  58. وبلغ متوســط الوقت ال زم الســتقدام مرشــ  2020 . وأصــب  2019يوما في عام  59يوما، مقارنة بــــــــــــــ
ــي للدعم في الحاال    ــراكا  المترلقة بالموظفين االحتياطيين من الخبراء الخارجيين المقدم الرئيســــ برنامج الشــــ

من المســــاهما  الرينية. ووفر بروتوكول يترلق بالحاال   مليون دوالر   14الطارئة خ ل الجائحة، بما يرادل 
 نهجا إضاةيا إلدارة المخاطر إلتاحة عمليا  االنتشار داخل البلد. 19-الطارئة نتيجة كوفيد

عمل مهم لمواصــــلة تبســــيط الرمليا  في خمســــة مجاال  عمل تضــــع الر ء   2020وبدأ في عام  - 85
ية وهي: تخطيط البرامج القطرية، وإدارة الشــراكا ، واالســتشــارا ،  األكبر للرمليا  على كاهل المكات  القطر 

وشـــــــراء الخدما ، والســـــــفر. وباإلضـــــــافة إلى ذل ، بدأ  المنظمة الرديد من مبادرا  التغيير من أجل ”إعادة 
ــرعة وفرالية أكبر  ــدي بســــــ ــاقة ومرونة تكون قادرة على التصــــــ ــف وجرلها منظمة أكثر رشــــــ ــور“ اليونيســــــ تصــــــ

قـدة التي تؤثر على األطفـال اليوم. وتشــــــــــــــمـل هـذ  المـبادرا  إعـادة تنظيم مهـام المقر والمكـاـت  للتحـدـيا  المر
القطريــة إلتــاحــة اتخــاذ المزيــد من القرارا  التي تكون أقرب إلى البرامج القطريــة، وتقــديم المســـــــــــــــاعــدة التقنيــة  

تنفيذ الرديد من التوصـــــــــيا     بفرالية أكبر، وتحســـــــــين يياكل المكات  القطرية وعملياتها. وتمت الموافقة على
، بهــدف تخفيف الرــ ء اإلداري الملقى على عــاتق المكــاتــ  القطريــة وإتــاحــة وقــت  2021اعتبــارا من عــام  

ــرها   ــيط إجراءا  الرمل وحصــــــــ ــتمرار في ترزيز تبســــــــ ــين قدرا  البرنامج والرقابة، مع االســــــــ الموظفين لتحســــــــ
 مركز الخدما  المشتركة. في

ــتراتيجية، للفترة وةيما يترلق  - 86 ــأن عوامل التمكين  2021-2018باألهداف الواردة في الخطة االســ بشــ
التنظيمية، شــــهد  اليونيســــف تقدما أبطأ ةيما يترلق باثنين من عوامل التمكين الخمســــة، وهما عامل التمكين  

المترلق  5كين  المترلق باألشـخاص والموظفين ذوي المهارا  المترددة بوصـفهم عوامل للتغيير، وعامل التم 3
المترلق ـبالحوكمـة الـداخلـية، كـان التقـدم    1بثقـافـة تنظيمـية أقوى ترتكز على القيم. وـبالنســـــــــــــــبة لرـامـل التمكين  

المترلق باإلدارة الموجهة نحو تحقيق  2المحرز قويا جدا بشكل عام. وأحرز تقدم واض  بشأن عامل التمكين  
المترلق بنظم المررفة والمرلوما  المترـددة  4مل التمكين  النـتائج والمتســــــــــــــمـة بالكـفاءة والفرـالـية، وبشــــــــــــــأن عا

الجوان ، واآلمنة والمأمونة، وال ســـيما ةيما يترلق بالتراون الداخلي والخارجي من خ ل اســـتخدام التكنولوجيا، 
وبخاصـــــــة ةيما يترلق بالمشـــــــاركة الخارجية، حيث إن الجائحة دفرت باليونيســـــــف إلى التوســـــــع في اســـــــتخدام 

 رقمية في برامجها وشؤونها المالية وعملياتها.الحلول ال

المترلق بـاألشــــــــــــــخـاص والموظفين   3وظـل األداء إيجـابيـا بشــــــــــــــكـل عـام ةيمـا يترلق برـامـل التمكين   - 87
 المهارا  المترددة بوصفهم عوامل للتغيير، ولكنه كان أبطأ ةيما يترلق باألهداف المرحلية الطموحة لرام ذوي 

االســـتجابة   لتكافؤ الجغرافي والجنســـاني بين الموظفين، وإلى التوظيف والنشـــر فيبالنســـبة إلى تحقيق ا  2020
خ ل    2020، الــذي بــدأ الرمــل بــه في أوائــل عــام  5لحــاال  الطوارئ. وةيمــا يترلق برــامــل التمكين الجــديــد  
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ــتراتيجية لليونيســــف،    والذي يترلق بثقافة تنظيمية أقوى   2021-2018اســــتررا  منتصــــف المدة للخطة االســ
ــابقا في هذا الفرع، أمحرز تقدم ةيما  ــليط الضــــــوء عليه ســــ ــافة إلى الرمل الذي تم تســــ ترتكز على القيم، باإلضــــ

الســــــــتررا  فرقة    2019يترلق بتنفيذ الرديد من المبادرا  الرئيســــــــية ومن التوصــــــــيا  الواردة في تقرير عام 
ضايقة وإساءة استرمال السلطة في أماكن الرمل المستقلة المرنية بالتمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي والم

الرمـل. وتجـاوز  المنظمـة الهـدف اـلذي حـددـته ألحـد المؤشــــــــــــــرا  الرئيســـــــــــــــية المترلقـة بثقـافـة المنظمـة، حـيث  
المتمـثل بتجـاوز  2021، مـقارـنة بهـدف عـام 2020في المـاـئة في عـام  77مؤشــــــــــــــر مشــــــــــــــاركـة الموظفين   بلغ
إلثبـــا    2020نحو تحقيق الهـــدف المرحلي المحـــدد في عــام    في المـــائــة. بيـــد أنــه تم إحراز تقـــدم أبطـــأ 74

، ســتركز المنظمة على مرالجة التقدم 2021الحاال  المترلقة بالســلو  غير ال ئق وســوء الســلو . وفي عام 
 .5و  3األبطأ نسبيا بشأن عاملي التمكين  

  
 ( 10) اإليرادات والنفقات وتعبئة الموارد  -  رابعا  

  ، كان عام 19-التراجع االقتصــادي الرالمي وعدم اليقين الناجمين عن جائحة كوفيد على الرغم من   - 88
يمثل زيادة   مليون دوالر، وهو ما   7 548عاما قياسـيا بالنسـبة لليونيسـف، حيث بلغ إجمالي اإليرادا   2020
 . 19-، ويرزى مرظمها إلى التمويل المخصص للتصدي لجائحة كوفيد 2019في المائة عن عام    18بنسبة  

وزاد إجمالي إيرادا  القطاع الرام من الحكوما  والمنظما  الحكومية الدولية والترتيبا  المشــــــتركة  - 89
.  2019في المــائــة مقــارنــة برــام    19مليون دوالر، وهو مــا يمثــل تغيرا بنســــــــــــــبــة    911بين المنظمــا  بمقــدار  

اللجــــان الوطنيــــة وفرادى الجهــــا  المــــانحــــة أمــــا الحكوميــــة   إيرادا  القطــــاع الخــــاص من  والمنظمــــا  غير 
 م يين دوالر. 1 610في المائة لتصل إلى  13والمؤسسا  فقد زاد  بنسبة 

، برـد 2020مليون دوالر في عـام  412وانخفضــــــــــــــت إيرادا  الموارد الرـادـية من القطـاع الرـام إلى  - 90
القطــــاع  2019مليون دوالر في عــــام    480كــــانــــت   أن الرــــاديــــة من  الخــــاص إلى ، في حين زاد  الموارد 

. ومع ذل ، انخفضـــــــــــــت نســـــــــــــبة الموارد 2019مليون دوالر في عام    695مليون دوالر، برد أن كانت   773
في المــائــة. وفي    19إلى    22، من  2019نقــا  م.ويــة مقــارنــة برــام    3الرــاديــة إلى إجمــالي اإليرادا  بمقــدار  

  2020هما  في عام حكومة في موارد اليونيســـــــــــــف. وقد ورد  أكبر المســـــــــــــا  122، ســـــــــــــاهمت 2020عام 
 ألمانيا والدانمر  والنرويج والواليا  المتحدة األمريكية واليابان. من

وشــهد  اإليرادا  المخصــصــة ألغرا  المســاعدة اإلنســانية، المشــار إليها بتســمية الموارد األخرى   - 91
كـاـنت علـيه   في المـاـئة عمـا  15، زـيادة بنســـــــــــــــبة  2020مليون دوالر في عـام    2 358)الطوارئ(، التي بلغـت  

ــاني إلى  2019عـــام   في ،  2020مليون دوالر في عـــام    6  315. وزاد  االحتيـــاجـــا  من التمويـــل اإلنســــــــــــــ
، بمـا يمثـل أكبر طلـ  على اإلط   من قبـل اليونيســــــــــــــف لتمويـل 2019مليون دوالر في عـام    4  133 من

ــاني. وعلى الرغم من االحتيــاجــا  المتزايــدة، لم تكن اليونيســــــــــــــف قــد تل قــت بحلول تشــــــــــــــرين  الرمــل اإلنســـــــــــــ
ســــــــــــــوى حوالي ربع المســــــــــــــاهمـا  المـقدمة من الجهـا  المـانحـة في مجـال المســــــــــــــاعدة  2020  الـثاني/نوفمبر

ــانية، أي  ــاني من أجل   34بليون دوالر. وتم تخصــــــيص   1,69اإلنســــ في المائة من موارد النداء للرمل اإلنســــ
 .19-األطفال للتصدي لكوفيد

 __________ 

 المرلوما  المالية غير مراجرة. (10) 
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في المائة   57مليون دوالر، بما يمثل نسـبة  3 244ل اإلنسـاني وبلغ مجموع النفقا  في مجال الرم - 92
مليون دوالر من هـذا المجموع.  3  014. وشــــــــــــــكـلت الموارد األخرى مبلغ  2020من مجموع النفقـا  في عـام 

نف نحو  في المائة من النفقا    62وفي إطار المكات  القطرية الث ثين التي سـجلت أكبر نفقا  إجمالية، صـم
في المائة من مجموع النفقا    77القطري ضـمن نفقا  الرمل اإلنسـاني. وشـكلت هذ  المكات  على المسـتوى  

منها مشــموال  بنداءا  للرمل   26على المســتوى القطري، المتصــلة بالرمل اإلنســاني وغير المتصــلة به، وكان 
 .2020اإلنساني من أجل األطفال في عام 

 
 1الجدول    
 2020و    2019ونوعها،  مصدر اإليرادات    

 )بم يين دوالرا  الواليا  المتحدة(
 )أ(2020المقرر لرام  2020الفرلي لرام  2019الفرلي لرام  مصدر اإليرادا 

    الموارد الرادية    
 526 412 480 )ب(،)ج(الحكوما  والوكاال  الحكومية الدولية 
 646 773 695 )ج(القطاع الخاص 

 164 242 206 )د(األخرى اإليرادات  
 337 1 427 1 381 1 الموارد العادية -المجموع  

    الموارد األخرى )الرادية(
 614 1 740 2 )ه(824 1 الحكوما  والوكاال  الحكومية الدولية 
 651 546 )ه(581 القطاع الخاص 
 620 477 576 الترتيبا  المشتركة بين المنظما  
 885 2 763 3 981 2 الموارد األخرى )العادية( -المجموع الفرعي  

    الموارد األخرى )الطوارئ(
 644 1 776 1 585 1 الحكوما  والوكاال  الحكومية الدولية 
 154 291 144 القطاع الخاص 
 313 290 321 الترتيبا  المشتركة بين المنظما  
 111 2 358 2 050 2 الموارد األخرى )الطوارئ( -المجموع الفرعي  
 997 4 121 6 031 5 الموارد األخرى  -المجموع  
 333 6 548 7 412 6 مجموع اإليرادات 

 
 بسب  تقري  األرقام إلى أقرب رقم صحي ، قد تختلف القيم اإلجمالية اخت فا قلي  عن المجموع الوارد في األعمدة. :م حظة 

(. والبيانا  E/ICEF/2020/AB/L.7)  2020المجلس التنفيذي في أيلول/ســــــــــــبتمبر  وفقا للتقديرا  المالية المقدمة إلى   )أ( 
 الواردة في هذا الرمود مرروضة على أساس نقدي مردل.

تدفرها اليونيسـف نيابة عن مواطني الحكوما   يشـمل إجمالي الموارد الرادية المقدمة من الحكوما  ـضرائ  الدخل التي  )ب( 
 التي تساهم في الموارد الرادية.

مليون دوالر، على   53مليون دوالر و   43مســـــــاهما  قدرها   2020وإيرادا  عام    2019تشـــــــمل اإليرادا  الفرلية لرام   )ج( 
 التوالي، مخصصة ألنشطة إدارية محددة.

 أتية من الفوائد وخدما  الشراء والمصادر األخرى.تشمل اإليرادا  األخرى اإليرادا  المت )د( 
 إلعادة تحديد الصناديق التي استضافتها اليونيسف. 2019أعيد حساب البيانا  الفرلية لرام  (ه) 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2020/AB/L.7
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 2الجدول    
 2020و    2019مصدر اإليرادات،    

 )بم يين دوالرا  الواليا  المتحدة(
 )أ(2020المقرر لرام  2020لرام الفرلي  2019الفرلي لرام  مصدر اإليرادا 

 784 3 929 4 )ب(889 3 الحكوما  والوكاال  الحكومية الدولية    
 452 1 610 1 )ب(420 1 القطاع الخاص

 933 767 897 الترتيبا  المشتركة بين المنظما 
 164 242 206 المصادر األخرى 

 333 6 548 7 412 6 مجموع اإليرادات 
 
 تقري  األرقام إلى أقرب رقم صحي ، قد تختلف القيم اإلجمالية اخت فا قلي  عن المجموع الوارد في األعمدة.بسب   :م حظة 

. والبيانا  الواردة في هذا الرمود مرروضة  2020وفقا للتقديرا  المالية المقدمة إلى المجلس التنفيذي في أيلول/سبتمبر   )أ( 
 على أساس نقدي مردل.

 إلعادة تحديد الصناديق التي استضافتها اليونيسف. 2019بيانا  الفرلية لرام أعيد حساب ال )ب( 
 

 الشكل الثاني
 2020و  2019و  2018المساعدة البرنامجية المباشرة حسب مجال الهدف ونوع الموارد، 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
المجموع )مقربا إلى أقرب رقم  

 صحي (
لكل طفل الحق في التمتع  

 الحياة بفرصة عادلة في 
لكل طفل الحق في العيش  

 في بي.ة آمنة ونظيفة
لكل طفل الحق في الحماية  
 لكل طفل الحق في الترلم  من الرنف واالستغ ل 

لكل طفل الحق في البقاء  
  واالزدهار

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018  

  الموارد الرادية 958 020 1 949 117 122 103 169 175 171 161 178 172 146 165 150 365 379 353

  الموارد األخرى )الرادية(  549 2 581 2 466 2 221 241 201 334 392 341 288 266 255 626 533 509 081 1 149 1 160 1

  الموارد األخرى )الطوارئ(  208 2 049 2 980 1 195 134 123 620 542 499 263 264 231 395 485 534 736 625 593

 المجموع 715 5 650 5 395 5 533 497 427 122 1 109 1 011 1 712 708 658 167 1 183 1 192 1 181 2 153 2 106 2
 
ــحي ، قد تختلف القيم اإلجمالية اخت فا قلي  عن المجموع الوارد في األعمدة.  :م حظة  ــب  تقري  األرقام إلى أقرب رقم صــــــ بســــــ

 .2021آذار/مارس  3وهذ  البيانا  تربر عن الوضع في 
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بذلت اليونيســــــــف قصــــــــارى جهدها ل متثال لســــــــياســــــــة اســــــــترداد التكاليف ولقرارا     2020في عام  - 93
المجلس التنفيذي. وممن  ما مجموعه تســــــــــرة إعفاءا  من اســــــــــترداد التكاليف، بأثر مالي يصــــــــــل إلى حوالي  

جموع بث ثـة إعفـاءا  تنطوي على خفض  م يين دوالر من هـذا الم  4,3. ويترلق مبلغ  ( 11) م يين دوالر 7,6
مليون دوالر قــدمهــا البنــ  الــدولي. ويترلق اثنــان    222,4مرــدل اســــــــــــــترداد التكــاليف المترلقــة بتبرعــا  تبلغ  

ــا   من ــاءا ، بلغ مجموع أثرهمــ لــــدعم اليمن، في حين   2,8هــــذ  اإلعفــ اليونيســــــــــــــف  ــامج  ببرنــ مليون دوالر، 
مليون دوالر، يترلق بتموـيل للطوارئ الـناجمـة عن الجـائحـة قـمدم   1,5اإلعفـاء الـثاـلث، اـلذي بلغ مجموع أثر    أن

ــو، وبوروندي، وبوليفيا )دولة  ــتان، وبوركينا فاســــــ ــتان، وباكســــــ المترددة  -إلى البلدان التالية: إثيوبيا، وأفغانســــــ
والســــــنغال،  القوميا (، وتشــــــاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الو الديمقراطية الشــــــربية، وزامبيا،  

ــتان، والكاميرون، والكونغو، وليبريا، وم وي، وموزامبيق، ونيبال،   ــومال، وغانا، وقيرغيزســــ ــيراليون، والصــــ وســــ
حــاال  اســــــــــــــتثنــائيــة كــان   2020والنيجر، ونيكــاراغوا، وهــايتي. وتركس جميع اإلعفــاءا  الممنوحــة في عــام  

كان يمكن أن يؤثر عدم توفر التمويل ســــلبا الممكن خ فا لذل  أن يترر  فيها التمويل للخطر أو حيث   من
على القدرة على أداء األعمال الراجلة والمنقذة للحياة في الســــــياقا  اإلنســــــانية. وباإلضــــــافة إلى ذل ، نظر   

ــيلية بالتشــــــاور الوثيق مع كيانا  األمم  اليونيســــــف في طلبا  الجها  المانحة للحصــــــول على أســــــرار تفضــــ
 نفس الجهة المانحة.المتحدة األخرى التي ترمل مع 

  
 الدروس المستفادة وآفاق المستقبل  -   خامسا  

ــتقبل غير مؤكد،   - 94 ــبوقة، وتطلرت إلى مسـ ــف لحقائق غير مسـ ــتجابت ةيه اليونيسـ في الوقت الذي اسـ
بدروس جديدة مع ترزيز الرديد من الدروس التي تم إبرازها في اســـــــتررا  منتصـــــــف المدة    2020أتى عام  

ــتراتيجية الحالية    . وإلى2019عام   في ــفر تقييم للخطة االســــ ــدي للجائحة، أســــ جان  الترلم الرملي من التصــــ
، وتســرى  2025-2022دروس ملحوظة تتبناها المنظمة في ســيا  وضــرها الخطة االســتراتيجية، للفترة   عن

نوا   إلى الرمل وفقا ل تجا  االســتراتيجي الذي قدمه االســتررا  الشــامل للســياســا  الذي يجري كل أربع ســ 
 .2020في أواخر عام  

ــي الـذي مفـاد  أنـه حتى في أوقـا  مـا قبـل الجـائحـة، لم يترجم  - 95 وواجهـت المنظمـة الـدرس الرئيســــــــــــ
التقدم الذي أحرزته اليونيســـف وشـــركاؤها إلى مكاســـ  كبيرة بالنســـبة لألطفال على مســـتوى النواتج. وترمل 

كيز بقوة على النواتج، وتحديد عدد محدود اليونيســـــــــف على وضـــــــــع خطتها االســـــــــتراتيجية الجديدة مع التر 
األولويا  التي تشكل عام  أساسيا في مرالجة األسباب المترددة األبراد الكامنة وراء حاال  الحرمان   من 

األطفال. وتهدف المنظمة، من خ ل هذا التحول، إلى إيجاد مزيد من المرونة ل ســــــــــــــتجابة   التي يواجهها
للمســـــــائل ذا  الصـــــــلة بالســـــــياقا  المحلية والتهديدا  الناشـــــــ.ة، ومواءمة الجهود المبذولة على الصـــــــريد  

 القطري مع األولويا  الوطنية.

رمجة الرمل اإلنساني والرمل اإلنمائي والرمل وأكد  الجائحة الحاجة إلى زيادة ترزيز الروابط بين ب  - 96
في مجال بناء الســــــ م، بما يتماشــــــى مع األولويا  الوطنية. وكانت الروابط بين البرامج اإلنســــــانية واإلنمائية  

ــمان قدرة المنظمة على مرالجة اآلثار الفورية والطويلة األجل المترتبة على جائحة كوفيد ــية لضــــ ــاســــ  19-أســــ

 __________ 

االســــــــــــــتراتيجـية انظر الفرع المترلق ـباســــــــــــــترداد التكـاليف في التقرير عن تنفـيذ اإلطـار المتكـامـل للنـتائج والموارد المشــــــــــــــمول ـبالخطـة   (11) 
 (.UNICEF/2020/EB/5) 2021-2018لليونيسف، للفترة 

https://sites.unicef.org/about/execboard/files/2020-EB5-IRRF-2020.05.13.pdf


E/ICEF/2021/10  

 

21-04258 29/31 

 

ــتجابة واألزمة االجتماعي  ــف ل ســــــــ ــتخدمت نظم الطوارئ في اليونيســــــــ ــادية التي أحدثتها. وقد اســــــــ ة واالقتصــــــــ
ــل   للجائحة، وبرز التنفيذ الرالمي إلجراءا  الطوارئ )الذي أتاح اســـتجابة مرنة وفرالة وســـريرة( باعتبار  أفضـ

وز  تلبية الممارســـــا  للتصـــــدي لتفشـــــي األمرا  في المســـــتقبل. ووجد  المنظمة أن االســـــتجابة الفرالة تجا
 االحتياجا  اإلنسانية الراجلة، وأعطت األولوية للتدخ   التي عزز  النظم الوطنية والقدرا  التقنية.

وقد أبرز الدور الرئيســــي ل تصــــال بشــــأن المخاطر والمشــــاركة المجتمعية والحكوما  دون الوطنية  - 97
للجائحة أهمية الرمل من خ ل الجها    والراملين في المجتمرا  المحلية والموردين المحليين في التصــــــــــــدي

المستقبل.  الفاعلة المحلية. وقد سبق تحديد هذا األمر كأحد المجاال  ال زم تحسينها، وسترزز  اليونيسف في
ــية المنقحة إزاء األطفال في مجال الرمل  2020وفي عام  ــاســـ ــركاؤها االلتزاما  األســـ ، أطلقت اليونيســـــف وشـــ

ة أقوى من أجل اســتجابة إنســانية في الوقت المناســ  تكون قائمة على المبادئ اإلنســاني لتوفير إطار مســاءل
 ويمكن التنبؤ بها وتتسم بالكفاءة وتتماشى مع القواعد والمرايير الدولية.

، والســرعة التي أثقلت 19-وتؤكد درجة عدم تهي.ة النظم الصــحية في الرالم للتصــدي لجائحة كوفيد - 98
ظم، والتجربة المدمرة إلغ   المدارس بالنســـــــــبة لألطفال والثغرا  في نظم الحماية  بها الجائحة كاهل هذ  الن 

االجتماعية في جميع أنحاء الرالم، أهمية الرمل على ترزيز األنظمة، بما في ذل  بناء قدرتها على الصــــــمود  
لليونيســف، للفترة في وجه الصــدما . وســترمل اليونيســف في المســتقبل، وفقا لنتائج تقييم الخطة االســتراتيجية 

، وتمشــيا مع التوجيه الذي يوفر  االســتررا  الشــامل للســياســا  الذي يجري كل أربع ســنوا ، 2018-2021
على أن تركس بشــــكل أفضــــل واليتها المزدوجة في مجالي التنمية والرمل اإلنســــاني في اســــتراتيجيتها الطويلة  

ــاني بشــــــكل منهجي في جم يع مراحل التحليل الذي ترتكز عليه خطتها  األجل، بطر  منها إدماج منظور إنســــ
االســـــــــــتراتيجية الجديدة؛ والتغل  على الرقبا  الناجمة عن عدم إدماج التنمية والرمل اإلنســـــــــــاني في أعمالها 

مجاال  البرمجة والرصــــــــد واإلب غ وترب.ة الموارد وم   الموظفين؛ وإدماج عمليا  بناء الســــــــ م حيثما  في
 يكون ذل  مناسبا.

، 2021- 2018وقبل الجائحة، أبرز اســـتررا  منتصـــف المدة للخطة االســـتراتيجية لليونيســـف، للفترة  - 99
أن تفريل إصـــــ ح األمم المتحدة على الصـــــريد القطري أمر أســـــاســـــي لتســـــريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية  

د زاد  الجائحة من تقييد الموارد  المسـتدامة المترلقة بحقو  الطفل، وال سـيما في بي.ة تتسـم بالموارد المحدودة. وق 
ــركاء لمرالجة الطابع المتردد األبراد  ــاركة عبر القطاعا  وبين الشــــــ ــيق الرمل والمشــــــ وأظهر  الحاجة إلى تنســــــ
ــمة   ــف من جديد األهمية الحاســ ــبة لألطفال. وقد أكد  اليونيســ للحرمان الذي أد  الجائحة إلى تفاقم حدته بالنســ

ا  ومكاسـ  في الكفاءة، ويزيد إلى أقصـى حد المزايا النسـبية والتراونية لتحقيق للرمل المشـتر  الذي يحقق وفور 
نتائج تحويلية على نطا  واســــــــع، ويدعم البلدان لبناء نظم قوية وقادرة على الصــــــــمود. واســــــــتجابة لتقييم الخطة  

ع بالمرونة  تظل المكات  القطرية تتمت  ، ســــتســــرى اليونيســــف إلى ضــــمان أن 2021- 2018االســــتراتيجية، للفترة 
ــ  الحاجة، بما  ــى مع األولويا  الوطنية ومع أطر   ال زمة للرمل مع وكاال  األمم المتحدة األخرى حســــ يتماشــــ

 .األمم المتحدة المرنية للتراون من أجل التنمية المستدامة 

ــتجابة   19-وقد أعاد  الحالة المحيطة بجائحة كوفيد - 100 ــواء لدعم اســـــــــ تأكيد أهمية التمويل المرن، ســـــــــ
ــلطت   ــمود على المدى الطويل. وسـ ــريرة وفرالة ومرنة للطوارئ، أو لدعم البرامج التي تبني القدرة على الصـ سـ
الضـــوء أيضـــا على الحاجة إلى اتباع ســـبل جديدة لتمويل الرمل من أجل النهو  بأهداف التنمية المســـتدامة 

ة والموارد ال زمـة لتحقيق أهـداف التنميـة المترلقـة بحقو  الطفـل. وال تزال الفجوة التمويليـة بين الموارد المتـاحـ 
المســــــــــتدامة وتمويل الرمل اإلنســــــــــاني في جميع أنحاء الرالم آخذة في االتســــــــــاع. وال يزال االتجا  نحو زيادة 
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تخصـــــيص التمويل من الجها  المانحة مســـــتمرا. وبالنظر إلى ذل ، ســـــتســـــتثمر اليونيســـــف في حماية قواعد 
ا من مصــــادر القطاعين الرام والخاص، مع توســــيع نطا  اســــتراتيجيا  جمع التمويل التقليدية التي تســــتخدمه

األموال التي أثبـتت جـدواهـا واالســــــــــــــتراتيجـيا  الجـدـيدة، بمـا في ذـل  من خ ل جمع األموال الرقمـية، وتكثيف 
ــالي  التمويل المبتكرة. وفي الوقت الذي تفر  ةيه األزمة  ــســــــــا  المالية الدولية، وأســــــ المشــــــــاركة مع المؤســــــ
االقتصــادية ضــغوطا إضــاةية على الحيز المالي للخدما  األســاســية لألطفال، ســترمل اليونيســف أيضــا على 

 مساعدة الحكوما  على تحديد أولويا  اإلنفا  لدعم الف.ا  األكثر ضرفا وتحقيق أكبر تأثير.

ان حاســـــما  وقد أظهر  تجربة التصـــــدي للجائحة أن اســـــتثمار المنظمة في إقامة شـــــراكا  عالمية ك - 101
إيجاد الزخم ال زم لتوحيد الدعوة، واإلسراع في تقديم التوجيه التقني، والترجيل في توسيع نطا  االبتكارا    في

لتلبيــة االحتيــاجــا  الملحــة. وانط قــا من االعتراف بــأن التغيير البريــد المــدى والمســــــــــــــتــدام ال يمكن تحقيقــه  
صحاب المصلحة المترددون، ستركز اليونيسف مجددا على خ ل اإلجراءا  المتضافرة التي يتخذها أ من إال

ــتوى النتائج   ــمان أن تكون جميع ع قاتها التراونية محركا  للتغيير على مســــ ــراكاتها، وضــــ ــتفادة من شــــ االســــ
ــتراتيجية، للفترة  ــتفادة من تقييم الخطة االســـــــــ ،  2021-2018واآلثار. ومع األخذ في االعتبار الدروس المســـــــــ

اما متزايدا الســــتراتيجيا  التغيير وعوامل التمكين لديها، مع التركيز بشــــكل متســــاو على ســــتولي المنظمة اهتم
رصــد فراليتها إلى جان  النتائج البرنامجية التقليدية. وســترزز اليونيســف مشــاركتها االســتراتيجية مع األطفال  

 الستراتيجية الجديدة.بوصفهم عوامل للتغيير، وستدمج أصوا  األطفال والشباب ألول مرة في وضع خطتها ا

ــتراتيجية الجديدة، أن يفكروا بشـــــكل  - 102 وأخيرا، يمكن لليونيســـــف وشـــــركائها، عند وضـــــرهم الخطة االســـ
. وإن مروـنة نظمهـا ونمهجهـا اإلدارـية 2020إيجـابي في اـلدروس التي ترلموهـا عن المنظمـة وموظفيهـا في عـام 

ل من أجل األطفال في جميع أنحاء الرالم، تضع اليونيسف وقدرتها على التكيف والتزام موظفيها بالبقاء والرم
ــي قدما في الرمل على تحقيق جدول أعمال أكثر طموحا، في وقت يحتاج ةيه   ــع جيد وهي تمضــــــــــ في وضــــــــــ

،  2020الرالم بشـــدة إلى الطموح والتفكير المتبصـــر. وســـتواصـــل اليونيســـف، باالســـتفادة من تجربتها في عام  
ــيا مع توقرا  األطفال و  ــباب الذين ترمل على خدمتهم، جرل أنظمتها أكثر مرونة وكفاءة وتركيزا  وتمشـــــــ الشـــــــ

 على الناس، وستواصل تحسين ثقافتها التنظيمية بما يتماشى مع قيمها األساسية.
  

 مشروع قرار  -  سادسا  
 إ  المجلس التنفيذي 
المقدم من المديرة التنفيذية لليونيســـف، وكذل     2020بالتقرير الســـنوي لرام   يحيط علما  - 1 

؛ 2021- 2018التقرير عن تنفيذ اإلطار المتكامل للنتائج والموارد للخطة االســـــتراتيجية لليونيســـــف، للفترة 
تضطلع    والتقرير عن تنفيذ االستررا  الشامل الذي يجرى كل أربع سنوا  لسياسة األنشطة التنفيذية التي 

ــتر  بشــــــــــــــأن تنفـيذ الفصــــــــــــــل الموحـد للخطط   بهـا منظومـة األمم المتحـدة من أجـل التنمـية؛ والمرفق المشــــــــــــ
ــتراتيجـية، للفترة   ـــندو  األمم المتحـدة    2021- 2018االســــــــــــ لكـل من برـنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي، وصــــــــــــ

لجنســــــــــــــين وتمكين المرأة  للســــــــــــــكان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهي.ة األمم المتحدة للمســــــــــــــاواة بين ا
 األمم المتحدة للمرأة(؛ ومستخلص البيانا  المصاحبة وسجل األداء؛ )هي.ة 

إحالة التقارير المذكورة أع   إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي، مشفوعة بموجز   يقرر - 2 
 لترليقا  المجلس التنفيذي وتوجيهاته؛
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التفتيش المشــــــــتركة، بما في ذل     بتقرير اليونيســــــــف عن توصــــــــيا  وحدة  يحيط علما - 3 
التي أصـــــدرتها وحدة التفتيش المشـــــتركة والمزمع أن ينظر فيها    14ردود اإلدارة على التوصـــــيا  الــــــــــــــــــــ 

 المجلس التنفيذي.
 


