
 ICEF/2021/26E/  األمــم المتحـدة  

  

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 

Distr.: General 

8 July 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 لالطالع 

 

040821   21-10688 (A) 

*2110688* 

 

 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة    

 المجلس التنفيذي

لعام   الثانية  العادية   2021الدورة 

 2021أيلول/سبتمبر    7-10
 من جدول األعمال المؤقت*  9البند  

   
م المحي  جي تجيلة اليونييأأأأ  جي   الُبلدات الميتفعة   تحديث بشأأأألت الت دل

االنت ال من جئة الُبلدات المتوسأأأأأأأطة الدخل من الدخل والُبلدات جي طور  
الشأأأأأأأأيلحة الُعليا الب جئة الُبلدات الميتفعة الدخل جي اطار جدول  عمال  

  اليونيي  العالمي لح وق الطفل
 
  

 موجز 
لقم   ــ   ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ لليو يقـ التنفيـذي  المجلس  قرال  وموجـر  التقر ر  ذـذا  هيــ   2016/11ُيقـدم   للـر  الـذي   ،

اليو يقـــــ  أن تقي ِّم  وما  المجلس  المقــــتفا ة  الدلوم  ما مراعاة  الدمع،  المرتفلد  الُبلدان  هب  مشــــال تيا    
هب   ُأجري  الذي  ـــتلراي  ــ ل ســ وذو تحدير  التقر ر،  يلرس  الماليدا  ـــتدامد  ــ االســ تحليع    2016هب ذلك 

(E/ICEF/2016/P/L.39هب  لــال ذ  ــي الُمنف اللمــع  الفترة    (،  هب  ــ ،  ــ ــ ـ ــ ــ ــ لليو يقــ ــــتراتيجيــد  ــ ـ ــ ــ ــ ـ االسـ الخطــد 
ـــــ   2018-2021 اليو يقــ واجيتيا  التب  والتحديا   الُمحرح  والتقد   ــــتفا ة  المقــ الدلوم  وما هب ذلك   ،

الصد ا  هب ذذا 

يقــر    عوحا ،  األلفال  وأطــدِّ  الدمع  المنخفلــد  الُبلدان  علب  تر يزذا  اليو يقــ   تواصــع  وهب حين 
التب   التجالب  من  التقر ر  الدمع  المتوســـــطد  والُبلدان  الدمع،  المرتفلد  الُبلدان  هب  اليو يقـــــ   طـــــيدتيا 

اللالمب   األعمال  جدول  اللمع هب  لال  تنفيذ  يجرف  أع جا  المذ ولة  الفترة  هب م ل  الُلليا،  ــر حد  الشــ
الُمقــــتدامد   التنميد  وأذداف  اللــــلف –وااللتزا   علب األلفال  التب تؤلر  اللالميد  األحما   ســــياز  اء  وهب 

مرانا  هب  ع 

.E/ICEF/2021/23* 
 م حظد: قامت اليو يق  وإعدا  ذذج الوليقد وراملياا

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2016/P/L.39
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/23
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 استعياض عام - وال  

يلري ذذا التقر ر الدلوم المقتفا ة من تقييم المشال د األميرة لليو يق  هب الُبلدان المرتفلد   ا1
وهب   الُبلدان  الدمع  هئد  اللليا  لب  الشر حد  الدمع من  المتوسطد  لدان  لُب ا هئد  تنتقع من  التب  الُبلدان 

المرتفلد الدمعا  ما يقتلري التقر ر ُسُبع  عم مبا ئ اتفاقيد حقوز الطفع، بينما يلمن هب الوقت  
 لمبا  فق  االستدامد الماليد ليذج الجيو  وجما األموال أل شطد اليو يق  علب الصليد اللا

يبدأ التقر ر ومقدمد ُترسب مبدأ عالميد حقوز الطفع الذي تتبل  اليو يق ، و طرح أسباوا  محد ة   ا2
للبرمجد هب الُبلدان المرتفلد الدمع، و بيِّن منظومد اليو يق  لتخصيص الموال  الماليد،  ما يقتلري  

البُ  القياقا ، سواء  الدمع من مختل   المرتفلد  الُبلدان  هب  المنظمد  لجان   ول  هييا  يوجد  التب  لدان 
 ولنيد تاولد لليو يق  أ  الا  

اليو يق  هب   ا3 بيا  تقاذم  التب  الطرز  المقتفا ة من  والدلوم  النتائج  هب  التالب  الققم  يبحر 
تحقيق النتائج لأللفال هب الُبلدان المرتفلد الدمع، وجدول األعمال الناطئ لأللفال والخطوا  التاليد  

 ا  للبرمجد هب ذذج القياقا 

يقدِّ  الققم األمير من التقر ر مز دا  من التفاصيع حول االستدامد الماليد لبرامج اليو يق  هب   ا4
الُبلدان المرتفلد الدمع وهب الُبلدان التب تنتقع  لب هئد الُبلدان المرتفلد الدمعا و شير ذذا الققم  لب  

  علب أن اليو يق  تلطلا أيلا  األموال الجالي جمليا واستثمالذا هب هئا  الُبلدان المدلجدا و شد 
الحروما    ذلك  هب  وما  اآلمر ن،  المصلحد  أصحاب  من  لأللفال  التمو ع  حشد  هب  ميم  بدوٍل 

 والمؤسقا  اإلقليميد والقطاع الخاصا 

 م دمة   -ثانيًا 

عا    ا5 تجربد  2016هب  استلرضت من م ل   التنفيذي  المجلس  تقر را   لب  اليو يق   ، قدمت 
الُبلدان   هب  من  المنظمد  الدمع  المتوسطد  الُبلدان  هئد  من  تنتقع  التب  الُبلدان  وهب  الدمع  المرتفلد 

،  لب  2016/11الشر حد اللليا  لب هئد الُبلدان المرتفلد الدمعا و عا المجلس التنفيذي، هب قرالج لقم 
لدان المرتفلد الدمع، ما مراعاة الدلوم المقتفا ة وما  هب ذلك    جراء تقييم لمشال د اليو يق  هب الُب

 تحليع االستدامد الماليدا  

، والذي يلرس اللمع المنفذ هب ألناء  2016/11جرف تقليم ذذا التقر ر الحالب وهقا  للقرال لقم  ا6
الفترة   هب  لليو يق ،  االستراتيجيد  الخطد  تنفيذ  جا ر  2021-2018هترة  المقتفا ة  لب  والدلوم   ،
واجيت ال  والتحديا  التب  يو يق  هب ذذا الصد ا ا ط قا  من لوح القرال  استلراي التقد  الُمحرح 

الطفع هب  2016/11 اتفاقيد حقوز  مبا ئ  م ليا  عم  يمرن من  التب  الُقُبع  هب  التقر ر  يبحر   ،
الُبلدان المرتفلد الدمع، ما ضمان االستدامد الماليد، هب الوقت  فق ، لتلك الجيو  وجما   سياقا  

لدان المرتفلد الدمع أل  لُب   شطد اليو يق  علب الصليد اللالمبا األموال هب ا
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 نماذج الحضور الُ طيي لليونيي   .  

بيدف عري تحدير حول مشال د اليو يق  هب الُبلدان المرتفلد الدمع، يشير ذذا التقر ر  لب   ا7
 1: 2016 فس تصني  الُبلدان المقتخد  هب تقر ر عا  

 الُبلدان المرتفلد الدمع التب لدييا لجند ولنيد لليو يق ؛   ( أ )

 الُبلدان المرتفلد الدمع التب يوجد هييا مرتر وبر امج ُقطر ان لليو يق ؛   ( ب)

 الُبلدان المرتفلد الدمع التب تشرع جزءا  من بر امج اليو يق  المتلد  األقطال؛   ( ج )

 الُبلدان المرتفلد الدمع التب ال يوجد هييا لجند ولنيد أو بر امج ُقطري لليو يق ؛   (   )

لشر حد اللليا التب قد تنتقع  لب هئد الُبلدان المرتفلد الدمع  الُبلدان المتوسطد الدمع من ا  ( ه )
 هب القنوا  المقبلدا 

 نِّ اللجان الولنيد لليو يق  طر اء منذ هترة لو لد و شرلون جزءا  من منظمد اليو يق  األوساا   ا8
وتلمع   ُبلدا ياا  هب  لليو يق   وصو   واجيد  بوصفيا  مجالقيا،  تحت  طراف  اللجان،  ذذج  تلمع 

يق  عن  ثر ما اللجان الولنيد أل يا تدعم تنفيذ الخطد االستراتيجيد لليو يق  وواليد اليو يق   اليو  
ستواصع   وعالميا ا  محليا   األلفال  حقوز  ومناصرة  الموال   تلبئد  م ل  من  ذلك  هب  وما  اللالميد، 

ذلك من م  هب  وما  لأللفال،  الولنيد  اللجان  ما  النتائج  لتقديم  الفرص  تحقين  توهير  اليو يق    ل 
 الدعم الفنب، عند الحاجد، لتلظيم تألير برامجياا 

  سباب عمل اليونيي  جي الُبلدات الميتفعة الدخل  . ب

تقر اتفاقيد حقوز الطفع وبوضوح ولالميد حقوز الطفعا وقد أكد  الجمليد اللامد ذذا االعتراف   ا9
)االستلراي الشامع الذي يجرف  ع ألبا سنوا  لقياسد األ شطد التنفيذيد    75/233هب قرالذا لقم  

تشمع   2030من أجع التنميد هب منظومد األمم المتحدة(، والذي يقر وأن مطد التنميد المقتدامد للا   
)الفقرة   األلفال  هييم جميا  وما  الخطد،  هب  المنلرقد  االحتياجا   ذذا  13أصحاب  وتماطيا  ما  (ا 

ول ِّز  هييا علب الطرز   2025- 2022لمبدأ األساسب، أعدِّ  اليو يق  مطتيا االستراتيجيد، للفترة  ا
التب ستدعم بيا المنظمد وأكمليا أطدِّ األلفال حرما ا  هب  ع مران حول اللالم، والتب وموجبيا ستقيس  

البرامج  الجيو   تلرس  لر قيما  تلتري  التب  التحديا   مواجيد  هب  الُمحرح  تبذليا  التقد   التب  يد 
ولصدذا   وتنفيذذا  وتمرينيا  واإلجراءا   االعتراف  الحاجد  لب  الدمع  المرتفلد  الُبلدان  اليو يق  هب 

 وتقر ليا من أجع  عمال حقوز الطفع وأذداف التنميد المقتدامد هب جميا الُبلدانا  

الُبلدان المرتفلد الدمع  وسليا  ولاء تحقيق ذذج الغايد، عمد  المنظمد  لب تطو ر برامجيا هب  ا10
 لألسباب التاليد: 

 __________ 
يقتلين ذذا التقر ر بتصني  البنك الدولب للُبلدان حقر مقتوف الدمع، والذي يقتند  لب  صير الفر  من الدمع القومب اإلجمالب الحالب   1

والدوالل األمر رب واالستلا د بنيج أللس لقلر الصرف )لاجا  
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-

methodا) 

http://www.undocs.org/ar/a/res/75/233
http://www.undocs.org/ar/a/res/75/233
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
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عالم اليو  ذب عالميد هب لبيلتيا وتؤلر   ( أ ) التب يجابييا األلفال هب  كثيٌر من التحديا  
علييم هب جميا الُبلدان علب مقتوف هئا  الدمع المختلفد: ومن تلك التحديا  األوبئد واليجرة وتغيِّر  

 المناخ واللن  والصحد اللقليد واإلعاقا ؛  

وغالبا  ما يرون   ( ب) أنِّ الُبلدان المرتفلد الدمع تواج   ثيرا  من أوج  عد  المقاواة  امليا، 
ال جئون   األلفال  ذلك  هب  ومين  التمييز،  لمخالر  ُعرضد  أكثر  الُبلدان  ذذج  هب  األلفال  ولض 

األقليا  اللرقي  واأللفال من  وذوو اإلعاقد  واأللفال الذين يليشون هب هقٍر مدقا  وهب  والمياجرون  د 
يِّما   التزاميا والحرص علب عد  تخلِّ  أي لفع عن الر ر، ال س  ومن منطلق  والرعايدا  ُ ُظم اللدالد 

االستراتيجيد،   الخطد  هب  األلفال  لفقر  المخصص  اليدف  مجال  ضوء  هإن  2025-2022هب   ،
 لليو يق   ولا  تلطلا و  هب مثع ذذج القياقا ؛  

لدان  ( ج ) لُب المرتفلد الدمع يلنب أ   يجر علب اليو يق  أن   ها تشال األحما  اإل قا يد هب ا
 تتأذر لدعم االستجاوا  الولنيد هب  ع بيئد للوهاء والتزاماتيا األساسيد تجاج األلفال؛ 

يِّما هب ما يتللق واالبتكالا    (   ) و مرن لجميا ُبلدان اللالم استقاء الدلوم من اآلمر ن، ال س 
 ولرح الحلول البر امجيدا 

"كوهي  ا11 مير مثاٍل يرش  عن  ع    2019" التب لالت اللالم وأسرج هب عا   19-دوُتلدِّ جائحد 
المبذولد لمنا ا تشال الفيروم، وما هب ذلك لرح اللقاحا    وعلب الرغم من الجيو   التحديا ا  ذذج 
قد عرِّضت األلفال   مؤمرا ، هإن اآللال الثا و د مثع  غ ز المدالم وتخفيض الخدما  االجتماعيد 

لدان المرتفلد الدمعا  للخطر هب  ع مران  لُب  ، وما هب ذلك هب ا

وحقوز   ا12 المتللقد  والتزاماتيا  للوهاء  الُبلدان  جميا  اليو يق  علب  عم  تلمع  الوقت  فق ،  وهب 
المتللقد   والبرامج  والقياسا   أذداف التنميد المقتدامد التب تلزح الحوال حول القلايا  الطفع ولصد 

 ز د ذذا بدولج من الرغبد هب االستثمال و/أو تمو ع جدول أعمال  والطفع هب الُبلدان المرتفلد الدمعا و 
حقوز الطفع، سواء  امع الُبلدان المرتفلد الدمع )من م ل االستثمال الداملب من الحرومد وصنا يق  
 القطاع الخاص( وهب الُبلدان األمرف )عبر المقاعدة اإل مائيد الرئيقيد وصنا يق القطاع الخاص(ا  

 ية لليونيي  جي الُبلدات الميتفعة الدخل المهام اليئيي  . ج

،  ثِّفت اليو يق  من تفكيرذا هب  2016/11منذ أن اتخذ المجلس التنفيذي لليو يق  قرالج لقم  ا13
الميا  األساسيد ال حمد لمشال تيا الفاعلد هب الُبلدان المرتفلد الدمع، والمتمثلد علب وج  الخصوص  

األلفال وتحقيق االستدامد الماليد للتدم      هب تلز ز وتقر ا النتائج ألكثر  ضلفا  هب ذذج الُبلدان 
ووظيفد تكميليد هب   أذميد  ولياتين الر يزتين  وح ا ة المقاذما  هب البرامج هب أهقر الُبلدانا  المحليد 
و جر مؤاحلة      التشغيليد،  والطرائق  الُبلدان المرتفلد الدمعا تختل  قدلا   ع بلد وحقر القياز 

من ومن  احيد    الجا بين  الممرندا  النتائج  أهلع  تحقيق  هب  والمقاذمد  التلاهر  أوج   تلز ز  أجع 
المرتفلد الدمع، وذلك وحقر   المبدأ، ينبغب توهير التمو ع الذاتب للمع اليو يق  هب جميا الُبلدان 

 الحد األ  ب من الموال  من المنظمدا 
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لقم   ا14 قرالج  هب  التنفيذي،  المجلس  ري  لحِّ واللجان  2016/11وقد  لليو يق   اليامِّد  والمقاذمد   ،
الولنيد التاولد ليا وطجِّا علب مواصلد استخدا   يج المشال د األ قر للمقاذمد هب تحقيق النتائج  

 لصالح أطد األلفال حرما ا ، مثع اللمع ما اللجان الولنيدا  

لُبلدان المرتفلد الدمع هب قيا ة عمليا    32ان الولنيد هب بناء  علب ذلك،  جحت اللج  ا15 بلدا  من ا
واللجان الولنيد من ولليا وللا ، وعزح    ومبا لا  المناصرةا لقد تللمت اليو يق   جما األموال 

 علب  حٍو تدل جب من مواءمتيا وشأن سياسا  وملايير برامج اليو يق ا 

ه  ا16 يوجد  التب  الدمع  المرتفلد  الُبلدان  )الفئد  هب  لليو يق   تاولان  ُقطر ان  وبر امٌج  مرتٌر  ييا 
 )ب((، ُتمومل اللمليا  من الموال  المولمدة محليا ا 

 نتائج تح  ت من خالل البيمجة جي الُبلدات الميتفعة الدخل   -ثالثًا 

دٌ  ا17 لجن أو  ُقطري  بر امٌج  لدييا  التب  الدمع  المرتفلد  الُبلدان  البرامجيد هب  الممالسد  تحليع     نِّ 
ولنيد تاولان لليو يق ، و ذلك هب الُبلدان المتوسطد الدمع من الشر حد اللليا التب يوجد هييا مرتٌر  
ُقطري، أ ِّف  لب  لماٍ  أهلع بدول اليو يق  ومقاذمتيا هب تحقيق النتائج من أجع األلفال وإعمال  

 اتفاقيد حقوز الطفع و ذلك ملرهد أكثر االستراتيجيا  واإلجراءا  هاعليدا  

لُبلدان المرتفلد الدمعا وهب  لال استقاء   ا18 تطبِّق اليو يق  ألبا استراتيجيا  برامجيد لئيقيد هب ا
هب تلك   والفلع  الموجو ة  المللوما   أسام  األلفال علب  اليو يق  حالد  ترصد  ال حمد،  الملالف 

فال واالستجاوا   القياقا  وُتجري وتكلِّ  وإجراء البحوث والتحلي   حول اللوامع المحر د لحالد األل 
تنفيذ   اليو يق   تلزح  المنظومد،  تغيير  أجع  من  والتألير  المناصرة  وهب  لال  المحتملدا  القياسيد 
لتألير علب سياسا  وقوا ين القطاعين   الطفع وتلمد  لب المناصرة القائمد علب األ لِّد ل اتفاقيد حقوز 

لقلوك والتحول االجتماعب من م ل  اللا  والخاص وتمو ع حقوز الطفعا  ما تدعم اليو يق  تغيير ا
ن هييم المراذقون والشباب،   تقديم المقاعدة/التوجي  الفنب والشراكا  وبناء القدلا  وإطراك األلفال، ومي
بوصفيم عناصر هاعلد هب تحقين النتائج الملنيِّد واأللفالا ومتاما ، ُتقدِّ   اليو يق  المقاعدة الفنيد  

وتقيِّع لأللفال  الُنُظم  المقاواةا    لتلز ز  لملالجد عد   والبرمجد  للقياسا   الجيدة  والممالسا   التللم 
النتائجا يقلِّط ذذا   ملا  لتحقين  ما يجري تنفيذذا  وغالبا   ليس ذناك تلالي بين ذذج االستراتيجيا ، 
الققم اللوء علب مجموعد واسلد من اإلجراءا  هب الُبلدان المرتفلد الدمع والتب تندلج تحت واحدة  

 ر من االستراتيجيا ا أو أكث 

 استنتاج األدّلة وإدارة المعيجة  . د

أسفر  برامج اليو يق  هب الُبلدان المرتفلد الدمع والُبلدان المتوسطد الدمع من الشر حد اللليا   ا19
عن لرح ملالف وأ لِّد أ ِّ   لب جيو  مناصرة وموال  هاعلد للتر يز علب أطدِّ األلفال ضلفا ا هللب  

 سبيع المثال: 

تولِّق وطاقا  تقر ر  ينوطينتب من اليو يق  لهاج الطفع هب الُبلدان الصناعيد علب أسام   ( أ )
التزاما    عن  التقر ر  وطاقا   أسفر   واأللفالا  المتللقد  المتلد ة  للمؤطرا   ومنيجب  تحليع طامع 
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و ع  التنميد  تلز ز  قا ون  مثع  األعلب،  الدمع  ذا   الُبلدان  ولض  والقياسا  هب  تتللق  م  وتغييرا  
 األلفال والشباب هب الياوان الذي اعُتمد مؤمرا ؛  

األلفال   ( ب) لوضا  تحلي    ليا  التاولد  اإليطاليد  واللجند  اليو يق   أجر   وهب  يطاليا، 
ما أمين المظالم الميلنب واأللفال   وتبا لوا البيا ا  التب جرف الحصول علييا  والمياجر ن  ال جئين 

أهلب ذلك  لب مراجلد القياسا  وتلز ز اإلجراءا  لدعم    و ذلك منظما  حقوز الطفع األمرفا وقد 
 األلفال المياجر ن؛ 

يِّما من   ( ج ) هوائد البرمجد المتلد ة القطاعا ، ال س  قدِّمت اليو يق  أ لِّد علب  ُعمان،  وهب 
 أجع تنميد الطفولد المبررةا وقد أ ِّف ذلك  لب ح ا ة اإل فاز الحرومب لتوسيا  طاز ذذج الخدما ؛  

ليو يق  الكنديد تطو ر المؤطر الكندي لرهاج األلفال والشباب لقيام حالد  قا   لجند ا (   )
مؤطرا ا وقد أبلغ األلفال أ فقيم عمِّا يز د عن  ص  ذذج المؤطرا ا تشير النتائج    125األلفال عبر  

  لب اإلجراءا  التب يجر أن تتخذذا  وائر األلفال المحليد؛ 

علب منحد  عم الطفع هب تايلند    2019لا  ساذمت تقييما  األلر الرئيقيد لليو يق  ل  ( ه )
المخطط من م ل لها الحد األ  ب للُلمر، من األلفال  ون   بدوٍل تحفيزي هب توسيا  طاز تغطيد 

سنوا ، أي ما يقرب من ل لد أضلاف عتبد الدمع الخاصد   6سنوا   لب األلفال  ون سن  3سن  
اآلن م مليون لفع  من  أكثر  يقتفيد  األذليدا  والكامع هب  وملايير  تنفيذذا  وعند  لد،  الموسِّ المنحد  ن 

 مليون لفعا  1,8سيصع البر امج  لب ما يقرب من   2024عا  

بد التفاقيد   ا20 واسترطا ا  واأل لِّد المتاحد، تلطلا اليو يق  بدوٍل والٍح هب تقديم التقال ر المصاح 
قت علب االتفاقيد وتحقين أو  ضاع األلفال وما يتقق ما  حقوز الطفع من ق بع جميا الُبلدان التب صدِّ

 الم حظا  الختاميد والتوصيا  الصا لة عن اللجند وشأن اتفاقيد حقوز الطفعا هللب سبيع المثال:  

وصفتيا  حدف منظما  المجتما المد ب، أعدِّ  اللجند اإلسبا يد لليو يق  تقر را  تكميليا    ( أ )
وقد ُأ لجت  ثيٌر من توصيا   ل ستلراي من ق بع لجند حقوز الطفع لتنفيذ االتفاقيد هب  سب ا ياا 

المفوي   مرتر  ذلك هب   شاء  وساذم  الختاميدا  الم حظا   مباطرة  هب  لليو يق   اإلسبا يد  اللجند 
القامب الملنب وفقر األلفال تحت  طراف الرئيس، ع وة  علب   لاج تقال ر مبتكرة لتقييم ألر حقوز  

 ؛ 2020و 2019الطفع هب المواح ا  الحروميد اللامد للامب 

التنميد   ( ب) لوحالة  التاوا  الطفولد  لشؤون  الوحالة  و يع  وتدعم  اليو يق   ح  ُتلزِّ تشيلب،  هب 
عا    ومرتر أمين المظالم الميلنب واأللفال، و  ذما تأسقا هب  واألسرة  ولِّقت  2018االجتماعيد  ا 
لنب واأللفال لتحديد التحد  يا  التب جر   اليو يق  القند األولب من عمع مرتر أمين المظالم المي

 مواجيتيا والدلوم المقتفا ةا 

 نِّ ضمان أن تكون اإلجراءا  المتللقد وأذداف التنميد المقتدامد واإلب غ بيا مراعيد وطاملد   ا21
لدان المرتفلد الدمع والُبلدان التب يحتمع ا تقاليا  لب   لُب لأللفال ذو  وٌل ذا  تنيض و  اليو يق  هب ا

 هللب سبيع المثال:  هئد الُبلدان المرتفلد الدمعا  

عن   ( أ ) مصنِّفد  ولنيد  بيا ا   اليو يق   لرحت  الحرومد،  للر  علب  وبناء   ُعمان،  هب 
 األلفال وسيِّلت مشال د األلفال هب عمليد االستلراي الولنيد الطوعيد ألذداف التنميد المقتدامد؛ 
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لطبيلد   ( ب) متلمقا   تحلي    اليو يق   أجر   القلو يد،  اللربيد  المملكد  التب  وهب  التحديا  
والتلليم، وقد ساعد ذلك هب توجي  الجيو  التب تبذليا   والحمايد  تواج  األلفال هب مجاال  الصحد 

 ؛ 2030الحرومد والشر اء لتحقيق أذداف التنميد المقتدامد ولؤ د 

هب ماليز ا، وذب بلٌد متوسط الدمع من الشر حد الُلليا، عمد  مطد ماليز ا الولنيد التب   ( ج )
يحظون   بوصفيم  األلفال  ما  التلامع  المقتدامد  لب  التنميد  أذداف  ما  وليق  علب  حو  تتماطب 

 وأولو دا 

 مناصية تغييي الُنُظم  . ه

تتمثع االستراتيجيد القائدة لليو يق  لتحقيق النتائج لأللفال هب الُبلدان المرتفلد الدمع والُبلدان   ا22
ليا هب المناصرة ا   لقائمد علب األ لِّدا هللب سبيع المثال:  المتوسطد الدمع من الشر حد الُل

تلمد المفوضيد األولوبيد، والشراكد ما اليو يق ،  لب تجربد ما ُيلرف ولمان الطفع   ( أ )
األولوبب لمقاعدة األلفال الللفاء  امع االتحا  األولوبب هب الحصول علب الرعايد الصحيد والتلليم  

ا  ما ستدلم اليو يق  اللوامع الداهلد لفقر األلفال  ولعايد األلفال والقرن ال ئق والتغذيد المناسبد
واستكشاف التدم     االجتماعيد  وستدعم الُبلدان هب االتحا  األولوبب لتطو ر مطط عمع للخدما  

 المبتكرة؛ 

وقد استفا   اللجند الولنيد اآليقلنديد لليو يق  من طراكتيا الحاليد ما الحرومد إلل ز   ( ب)
"ا وعقر تحليع الوضا عبر المدن والمدالم المشال د  19- لجائحد "كوهيدحملد حمايد الطفع استجاود  

هب  ع من مبا لا  المدن الصديقد لأللفال والمدالم التب تحتر  الحقوز وما المنظما  غير الحروميد  
توصيا    لليو يق   التاولد  اآليقلنديد  الولنيد  اللجند  وضلت  الحروميد(،  )المنظما  غير  الشر رد 

وش  ح ا ة  للحرومد  يؤ ي  لب  مما  األلفال،  س مد  علب  الحفاظ  م ليا  من  يمرن  التب  الطرز  أن 
 مخصصا  الميزا يد لخط المقاعدة الولنب وحملد توعيد تقتيدف ضحايا اللن  وسوء الملاملد؛ 

االجتماعيد   ( ج ) والحمايد  األلفال  هقر  حول  تقديميا   عرضا   ماليز ا  هب  اليو يق   لرحت 
للخطد الماليز د الثا يد عشرة، موضحد     2019ؤتمر االهتتاحب هب تموح/يوليو  المراعيد لأللفال هب الم 

ذا    القياسد  وقدمت مجموعد من ميالا   األلفال  استحقاقا   للتوسا هب  تاحد  المنطقب  األسام 
التكلفد المحد ة لوضليا قيد الدلاسدا وبالتواحي ما ما سبق، قدمت اليو يق  هب ماليز ا ولقد استراتيجيد  

االقتصا يدا أضاهت ذذج المشال ا   لب  وشأ وحالة الشؤون  هقر األلفال هب المنالق الحلر د  لب  ن 
االستحقاقا    قيمد  ح ا ة  هب  تقببت  التب  االجتماعيد  القياسد  إلص حا   األوسا  طاقا   الدعوا  

  ا؛ لمقاعدة طلر ماليز  1المدهوعد لألسر المنخفلد الدمع التب لدييا ألفال هب  لال البر امج  

هب جنوب أهر قيا، وما وضا حقوز الطفع هب قلر سياسا  البلد وجدول أعمال  القياسب،   (   )
القطاعا ،   متلد   تحال   لأللفال من م ل  المراعيد  للقياسا   الدعم  توهير  ميمد  اليو يق   تولت 
قلايا   لتلميم  الخاص،  والقطاع  اإلع    ووسائع  المد ب  المجتما  ومنظما   الحرومد  طمع  والذي 

( لللمع ما  1لفال هب جميا مجاال  صنا القياسا  اللامدا تشمع األمثلد مناصرة اليو يق  )األ
(  عم قياسا  الفقر المنتظمد  2طر اء متلد ين إلعا ة   شاء مرتر حقوز الطفع هب مرتر الرئيس؛ )

القطاعيد؛ )  واإل الا   أهر قيا  اإلحصاء هب جنوب  ذيئد  ق بع  الفاعلد 3من  الجيا   ما  اللمع  هب    ( 
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المخصصد   الميزي د  وشأن  عدا   المتألر ن  المصلحد  أصحاب  من  واسلد  وطر حد  المد ب  المجتما 
 لأللفالا  

ع وة  علب ذلك، تلمع اليو يق ، من م ل أعمال المناصرة هب الُبلدان المرتفلد الدمع، علب   ا23
 تلز ز الشراكا ، وما هب ذلك طراكاتيا ما القطاع الخاصا هللب سبيع المثال: 

وهب  رواتيا، تلزح اليو يق  الممالسا  التجال د التب تحتر  حقوز الطفع وتقاذم هييا   ( أ )
من م ل المجلس االستشالي لحقوز الطفع والمقؤوليد االجتماعيد للشر ا ، وذب المنصد الولنيد  

 لحقوز الطفع واألعمال التجال د؛ 

ندوز اللالمب اإلس مب  وهب  ول الخليج، أللقت اليو يق  والبنك اإلس مب للتنميد الص  ( ب)
 لألعمال الخير د لأللفال، وذو عبالة عن آليد تمو ع مشتر دا 

وهب أولوغواي،  لِّبت اليو يق  مرتر اللمع واللمان االجتماعب علب أذميد الرضاعد   ( ج )
توجي    علب  يفيد  و ذلك  األعمال،  مؤسقا   الطبيليد  امع  الرضاعد  غرف  ومتطلبا   الطبيليد 

 تثال؛  الشر ا  وتقييم االم 

 عت اللجند الياوا يد لليو يق  الحرومد والمجتما المد ب  لب مراهحد االستغ ل الجنقب   (   )
التجالي لأللفالا وقد تلمنت الدعوة هب المقا  األول اإلص حا  القا و يد، وأسفر اللمع عن  طراك  

وتقنيد االتصاال  عبر اإل تر ت يِّما صناعا  القفر/القياحد  س  ، إل مال تدابير  قطاع األعمال، وال 
 ملا ة تطوعيد، وما هب ذلك حظر صول  ساءة ملاملد األلفال عبر اإل تر تا  

واحترا  حقوقيم   ا24 تحظب مناصرة اليو يق  والتلز ز من م ل الترو ج لمشال د األلفال اآلمند 
 وإطراك الشبابا هللب سبيع المثال:  

أكثر من   ( أ ) اليو يق  مشاولا  ما  أولوبا    10000قا    استراتيجيد  لفع هب  أجع  من 
آذال/مالم   هب  )الملتمدة  الطفع  لحقوز  األولوبب  لهيلد  2021االتحا   سياسد  أول  ذذج  (ا  ا ت 

المقتوف ل تحا  األولوبب ُيقتشال من أجليا األلفال علب اإلل ز، والتز  االتحا  األولوبب وإطراك  
 األلفال هب لصد تنفيذذا؛  

األ  ( ب) لليو يق   اإلسبا يد  اللجند  مبا لة  طجِّلت  الشباب هب  لال  وإطراك  المحليين  لفال 
منذ عا    مديند    277ا وقد ساذم ذلك هب   شاء ذيئا  تشال يد هب  2004المدن الصديقد لأللفال 

ومجتملا  محليا  ُيقتما هييا  لب آلاء األلفال هب عمليا  صنا القرالا تلمع اللجند اإلسبا يد لليو يق   
 د إل شاء ذيئد تشال يد لأللفال علب المقتوف الولنب؛ اآلن ما وحالة الشؤون االجتماعي 

أللقت اللجند الكول د لليو يق  مبا لة صو  الطفع ما طر اء الستط ع آلاء األلفال   ( ج )
عاما  حول الوضا الولنب لحقوز الطفعا ُأ لجت التوصيا  هب    18و 10الذين تتراوح أعمالذم بين 

من أجع بناء مجتما طامع، وا لرقت هب الم حظا   الخاصد واأللفال    2019سياسا  الحرومد للا   
 الختاميد للجند حقوز الطفع؛  

والتب   (   ) األلجنتين،  هب  لقميد  لاب  مقاوقد  اليو يق   المراذقين،  عمت  مشال د  لتقييع 
اإلع     وسائع  عبر  محا لد  وحفز   ل ز  االتصال  لتقنيا   المقؤول  واالستخدا   التوعيد   شر  

مليون حقاب  لكترو با    7,8مقطا هيديو والوصول  لب    400ما تلقب أكثر من    التقليديد واالجتماعيد، 
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مراذقا   لب  ولة تدل بيد عبر اإل تر ت تدعميا اليو يق  حول االستخدا     4870هب ذذا القياز، ا تقر  
المقؤول واآلمن لإل تر ت ووسائع التواصع االجتماعبا  ما أ ِّ  التلبئد التب تدعميا اليو يق  حول  

غيِّر المناخ  لب ملق مقاحا  علب اإل تر ت تمرِّني من م ليا اآلالف من المراذقين من التلبير عن  ت
 مخاوهيم واقتراح الحلولا 

 التغييي االجتماعي واليلوكي  . و

تنخرُط اليو يق  هب  ع مران هب اللمع علب استراتيجيا  تحمُع علب  حداث تغيير اجتماعب   ا25
 يير من م ل ُ يج الحم  ا هللب سبيع المثال:  وسلو با و مرن  حداث مثع ذذا التغ 

أعدِّ  حملد "وا ل والطيب اليو ، لحياة صحيد  ائمد" لسائع قائمد علب األ لِّد للوصول   ( أ )
 لب اللائ   هب جميا أ حاء أولوغواي حول الطرز التب يمرن من م ليا للوالدين ومقدمب الرعايد  
وتشير   محليا ا  المتاحد  األغذيد  واستخدا   لأللفال  المنزل  هب  مطيوة  صحيد  مفيفد  وجبا    عدا  
ومن   الدلاسا   لب أن ذذا البر امج قد عمع علب ح ا ة البدائع الصحيد المتاحد هب امتيال الطلا  

 الممرن أن يقاذم هب الحد من الُقمند؛  

 عت اللجند البلجيريد لليو يق   لب اجتماع هرقد اللمع البلجيريد الميلنيد وطر األلفال   ( ب)
لنب واأللفال ومؤسقد الملك بو وان إلل ز منصد  واللجند الولنيد لحقوز الطفع وأمين المظالم المي 

" واأللفال )عن الصحد  19- مللوما  تقد  مللوما  واضحد ومثبتد علميا  عن مري هيروم "كوهيد
و ذلك األلفال   والمينيين وأولياء األمول  األلفال وغيرذا من المواضيا( للمللمين  ومشال د  والتلليم 

لنشر  المللوما   منصد  ُصممت  جميا    والشبابا  علب  األلفال  ولهاج  وحقوز  المقتمرة  التوعيد 
 المقتو ا  هب ألناء الجائحد وبلدذا؛ 

هب  رواتيا، ساعد  حملد "كع لفع يحتاج  لب أسرة" هب ح ا ة الوعب اللا  وأذميد وجو    ( ج )
ما   المؤسقا ،  لأللفال هب  والمقتمر  الكبير  اللد   وعالجت  لأللفال،  وإيجابيد  أسر د  اعمد  بيئد 

 مرا د عمع اليو يق  الدوليد والحصول علب تمو ع  ضاهبا   براح 

يمرن أيلا  تفليع التغييرا  هب الممالسا  المؤسقيد، وما هب ذلك  امع الشر ا ، من   ا26
 م ل اليو يق  واللجان الولنيدا هللب سبيع المثال:  

ه  ( أ ) ا  الرُّضِّ تغذيد  حول  بيا ا   عدة  لليو يق   التاولد  المتحدة  المملكد  لجند  ب  أصدل  
"كوهيد جائحد  هب  وان  للطفع  الُمراعيد  التقييما   و عمت  الوال ة  لجند  19- وحدا  حديثب  تلمع  "ا 

المملكد المتحدة التاولد لليو يق  ما مدما  ح الة األمومد والصحد لدف  ائرة الصحد الولنيد للتأكد  
ملتم  لتصبح  المقبلد  الخمس  القنوا   مدال  األمومد ستلمع علب  وحدا   جميا  أن  وموجر  من  دة 

مبا لة المقتشفيا  الصديقد للطفع وأن  ع لفع يوليد هب المملكد المتحدة لبر طا يا اللظمب وأيرلندا  
 الشماليد وهقا  لملايير المبا لة؛ 

اللوائح   ( ب) مز ٍد من  ومناصرة  األ لِّد  لجما  الشر اء  ما  لليو يق   اليولنديد  اللجند  عملت 
لأل الصحيد  غير  األللمد  تقو ق  وشأن  واسلد  الصالمد  تغطيد  ع ميد  ذلك  لب  أ ِّف  وقد  لفالا 

 والتزاما  من ولض تجال التجزئد لتحقين ممالساتيم التقو قيد؛ 
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هب لوما يا، صممت اليو يق  حزمد الحد األ  ب من الخدما  لأللفال، وإطراك األسر   ( ج )
وم مجتمليد  وممرضد  اجتماعيا   عام    تلمنت  المحليين:  المينيين  من  هر ق  ما  قتشال  اللليفد 

وتغذيت    الطفع  وصحد  األلفال  هقر  علب  تأليرا   يجابيا   ر  ُيظي  الذي  النموذج  م ل  ومن  مدلسدا 
عملت   المنزلب،  اللن   منا  واإلضاهد  لب  المدلسد  من  والتقرب  المبرر  والتلليم  المواليد  وتقجيع 

جميا أ حاء  اليو يق  ما الشر اء علب مشروع قا ون لتطبيق الحد األ  ب من حزمد الخدما  هب  
، ولد عا  من المناصرة المرثفد، واهق البرلمان واإلجماع علب  2020الب  ا هب تشر ن األول/أكتوبر  

لتوسيا  طاز البر امج، مما سيقاعد علب ملالجد    292/2011تلديع قا ون المقاعدة االجتماعيد لقم 
 الفجوا  الرئيقيد هب تقديم الخدما  االجتماعيدا  

اإلج  ا27 تؤ ي  أن  ومقدمب  يمرن  واآلواء  النام  عامد  بين  المواق   تغييرا  هب  أيلا   لب  راءا  
 الرعايدا هللب سبيع المثال:  

لوِّل  اللجند الفر قيد لليو يق  حملد تواصع ما طبرد من الشر اء هب جميا أ حاء   ( أ )
هر قا، و بِّيت األلفال والشباب  لب مخالر اللن  المنزلب ولوِّجت لخط المقاعدة الولنبا وقد أ ِّف  

 ذلك  لب ح ا ة  بيرة هب المرالما  الوال ة  لب مط المقاعدة، ال سيما بين األلفال؛  

عا    ( ب) م ل  2019هب  من  األسر  لتلز ز  ول  الحرومد  تشيلب  هب  اليو يق   ،  عمت 
تطو ر "مقال الرعايد األبو د اإليجابيد والمحترمد" و يج لتنشئد ولعايد األلفال الصغالا  ما لول   
 اليو يق  أ اة ملتمدة محليا  الستلراي جو ة البرامج األبو د من م ل تقييم امتثاليا للملايير اللالميدا  

 المياعدة الفنية لتعزلز النظم  .  

عندما ُتحدم  هجوة هب سياسا  الُبلدان المرتفلد الدمع أو الُبلدان المتوسطد الدمع من الشر حد   ا28
اللليا، ُتشالك اليو يق  هب المقاعدة التقنيد لتلز ز الُنظما والتلاون الوليق ما الحروما  وبناء  علب  

 اسا  ذا  الصلد بتلز ز حقوز األلفالا هللب سبيع المثال:للبيا، تقد  اليو يق  المشولة وشأن القي

"يو يق  واحد" هب ألما يا،  جزء من استجاود اليو يق  ألحمد اليجرة بين   ( أ ) اضطلا  يج 
، بدعم الحرومد لحمايد األلفال والنقاء من اللن ا ساعد  اليو يق  واللجند  2018و  2015عامب  

 ب جنر، هب تطو ر الملايير وتلز ز قدلة مراكز استقبال ال جئين؛  األلما يد التاولد ليا، واللمع جنبا   ل 

،  2014استجاود  لتدهق األلفال المياجر ن غير المصحوبين بذو يم هب  يطاليا منذ عا    ( ب)
وتدل ر   الرعايد  لمقدمب  طبرد  عم  لليو يق ،  اإليطاليد  اللجند  ما  والتلاون  اليو يق ،  لول  

وتلمع   االجتماعيينا  المصحوبين  األمصائيين  غير  األلفال  ظروف  تحقين  علب  المنظومد 
 والمنفصلين عن ذو يم؛  

الطفع   ( ج ) وحقوز  والملنيد  الحروميد  غير  المحليد  المنظما   قدلا   مللت  ماليز ا،  هب 
 للتلز ز هب  لال استراتيجيٍد أوسا لتحقين التماسك االجتماعبا  

ئ ل ستجاود لحاال  الطوالئ المفاجئد  تقد  اليو يق  المشولة الفنيد وشأن التأذر لحاال  الطوال  ا29
عند   الولنيد  اللجان  ما  وليق  وشرع  واللمع  للطوالئ،  االستجاود  برامج  لتصميم  الفنيد  والمقاعدة 
االقتلاءا علب سبيع المثال، ُتجري اللجند اليولنديد لليو يق  عمليد تجر بيد لصنا قرال أكثر قابليد  

واللج  الولنيد ل ستجاود ملا  لحاال  الطوالئ القر لد الظيول  للتنبؤ وطفاهيد ومنيجيد لليو يق   ان 
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الولنيدا بناء  علب الدلوم المقتفا ة من   واألقاليم التب تغطييا اللجان  النطاز هب الُبلدان  والواسلد 
عا    هب  مالتن  سا ت  هب  اللجند    2017استجاود  عصال  يرما  بدأ   لسمب،  حرومب  للر  وبلد 

لة ُ ُظم التلليم وحمايد الطفع المحليد علب الصمو ، وما هب ذلك التأذر  الولنيد مشروعا  لتلز ز قد 
والقدلة   اإلعمال  وإعا ة  للتلاهب  االستئما ب  مالتن  صندوز سا ت  ق بع  المشروع من  ل  وُ موم للكوالثا 

 علب الصمو  التاوا للبنك الدولبا  

- ان الولنيد لجائحد "كوهيدع وة  علب ذلك،  ا ت ذناك استجاود طاملد من ق بع اليو يق  واللج  ا30
 " التب أصابت األلفال هب جميا الُبلدان وما هب ذلك الُبلدان المرتفلد الدمعا هللب سبيع المثال: 19

عملت اللجند األستراليد لليو يق  ما تحال  وحثب ولنب لتتبا وتحليع األ لِّد المتللقد   ( أ )
والشباب هب الب   مقابع ألر اليو يق  الرئي  األلفال  قيد، مثع وطاقد تقر ر  ينوطينتب حول  وحالد 

لهاج الطفع المتلد  األولا ، وللبا  المناصرة الواضحد والتوصيا  المتللقد والقياسا  لكب تلليا  
ز علب ستد مجاال  لرهاج الطفع   الحرومد هب االعتبالا  تج عن ذلك  صدال منشولا  طير د ُتر ِّ

 " هب أستراليا؛  19-د والتب تفيد هب استجاوا  القياسا  لجائحد "كوهي 

هب   ( ب) الممالسا   ألهلع  اإل تر ت  عبر  مقتو عا   لليو يق   الفنلنديد  اللجند  أ شأ  
" هب المدن والمجتملا ا ومن بين المواضيا التب  19-االستجاوا  الصديقد لأللفال لجائحد "كوهيد 

الم ئم والتواصع  الطفع  وحمايد  المبررة  الطفولد  مرحلد  هب  التلليم  تناوليا  والمنصد    جرف  للطفعا 
هنلندا وقد اضطلا والترو ج ليا المليد الفنلندي   ومتاحد لجميا البلديا  هب  الطلبا   مفتوحد لتقديم 

 للصحد والرعايد؛ 

، وضلت اليو يق  هب لوما يا جدول أعمال لمناصرٍة قائمد علب األ لِّد  2020هب عا   ( ج )
د أ ِّف ذلك  لب تكو ن مجموعد عمع،   قاط "إلعا ة البناء وشرع أهلع" ولد الجائحدا وق   10تحتوي  

االجتماعيد   والحمايد  التلليم  احتياجا   لتلبيد  مطد  بوضا  مرلفد  الوحلاء،  لئيس  وقيا ة  ائر 
لخطد   الفنيد  والمدم    اليو يق   م حظا   وجيت  الللفاءا  ما  لأللفال  الصحيد  واالحتياجا  

تخصيص   وألِّر  علب  الولنيد،  لروما    80اإل لاش  يولو  للفترة  مليال  األولوبب  االتحا   ق بع  يا من 
 ، والتب تلمنت استثمالا  هب الصحد والتلليم وح ا ة اإل ماج االجتماعب؛ 2021-2027

هب م ل األطير التقلد األولب من الجائحد، ساذمت اليو يق  هب بنما هب توهير التللم   (   )
ألكثر من   ُولد  )  390عن  لفع  الصليد    50أل   الط ب علب  المائد من  الولنب( هب جميا  هب 
 المقتو ا  التلليميدا 

 الدروس الميتفادة من البيمجة جي الُبلدات الميتفعة الدخل    -رابعًا 

لقد أظير  األحما  اللالميد األميرة، وما هب ذلك الكوالث المرتبطد والمناخ، والنزوح الجماعب   ا31
هب   والشر اء  الحروما   استجاوا   لدعم  اليو يق   استلدا   اللامد، ضرولة  الصحد  وأحما   للقران 

ا أذميد  اللالميد  اليجرة  لتحديا   االستجاود  أبرح   الدمعا  ما  المرتفلد  الُبلدان  عبر  جميا  لتحليع 
 الحدو  والنيج الشاملد لليجرة التب تشمع ُبلدان المنشأ واللبول واللجوء واالستيطانا  

والحروما    ا32 المتحدة  األمم  بين  والوسالد،  االجتماع  الدعوة  لب  هب  اليو يق   أضحب  ول 
ل  لُب ا وظيفد  ذامِّد هب  يتخُذ  الطفع،  ومنظما  حقوز  الخاص  والقطاع  الحروميد  دان  والمنظما  غير 
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المرتفلد الدمعا يمرن للجان الولنيد االضط ع بدول القائد هب ذذا المجال هب الُبلدان التب تلمع  
هييا، هل   عن عمليا وتلاو يا الوليق ما اليو يق ا و شمع ذلك، علب سبيع المثال، عقد مناقشا   

 ساسيد األمرفا حول الشراكا  بين القطاعين اللا  والخاص وشأن الصحد والتلليم والخدما  األ 

هب   ا33 ماصد   اليامِّد  البرامجيد  االستراتيجيا   من  والقلو ب  االجتماعب  والتغيير  المناصرة  ُتلدِّ 
جميا الُبلدان المرتفلد الدمعا يجر أن تكون المناصرة مدعومد واأل لِّد والقياسا  الفنيد والتوجييا   

يد ذا  الصلد والقدلا  والميالا  هب  لتمرين التقد  هب  عمال حقوز الطفعا واإلضاهد  لب الخبرة الفن 
مجال البحر، ُتلدِّ االستفا ة من الشراكا  واالتصاال  ضرول د أيلا  لللمع الفاعع من ق بع اليو يق   

 هب الُبلدان المرتفلد الدمعا 

لدان المرتفلد الدمع، وما   ا34 لُب المفاجئد هب ا استجاود اليو يق  لحاال  الطوالئ  يجر أن تكون 
ولنيد، ُموجيد وااللتزا  األساسب لأللفال هب اللمع اإل قا ب  هب ذلك الُبلدا ن التب توجد هييا لجند 

قبع   من  مولق  للر  تقتند  لب  وأن  اليو يق   هب  الطوالئ  لحاال   واالستجاود  التأذر  وإجراءا  
 الحرومد المليفدا  

وألر الرصد من  سيلزح تحديد طرع النجاح هب الُبلدان المرتفلد الدمع وتكيي  النتائج اللالميد  ا35
جو ة البرمجد وشرع  بير، وذلك وحقر التحلي   الناطئد علب المقتوف الُقطريا ع وة  علب ذلك،  
سيقاذم تلز ز الملايير والُنظم لتتبا التمو ع الملزح وتلبئد الموال  الناتجد عن البرمجد، و ذلك التتبا  

 االستدامد الشاملد لللمعا  األكثر منيجيد لتكالي  الدعم التقنب، وشرع حاسم هب ضمان 

أن   ا36 المرتفلد الدمع تختل  امت ها   بيرا  وتتغير ومرول الوقت، ينبغب  وما أن سياقا  الُبلدان 
التللم   عمليد  تتيح  أن  يجر  وتتكي  مل ا  والقياز  بتحليع ماص  البرامجيد  االستراتيجيا   تقترطد 

اللالمب لليو يق ،  جراء حوال  ائم عبر   المقتمرة، التب يجري تيقيرذا من م ل  لال   الة الملرهد
الُبلدان المرتفلد الدمع هب جميا الفئا ، و ذلك الُبلدان ذا  القما  االقتصا يد المختلفد، من أجع  
الُبلدان   من  الحالد  من  لاسا   سلقلد   اليو يق   تشال ت  أن  وسبق  البرمجدا  جو ة  تحقين  ح ا ة 

الد المتوسطد  والُبلدان  الدمع  ح ا ة  المرتفلد  وستؤ ي  اللالما  مقتوف  علب  الُلليا  الشر حد  من  مع 
 االبتكال والرقمند  لب تلز ز ذذج الجيو  إلضفاء الطاوا المؤسقب علب تبا ل المللوما  والولائقا  

 جدول  عمال ناشئ لليونيي  جي الُبلدات الميتفعة الدخل   -خاميًا 

واإلقليميد، من المرجح أن تر ز الجيو  واستجاوا  البرامج  ما مراعاة تحلي   القياقا  المحليد  ا37
علب األولو ا  اللالميد لليو يق : آليا  لصد حقوز الطفع والمقاءلد والقياسد االجتماعيد )التمو ع؛  
اللقليد؛   والصحد  والتغذيد؛  الشامع؛  والتلليم  الطفع؛  المحلب(؛ وحمايد  والحرم  االجتماعيد؛  والحمايد 

واليجرةا تظع االلتزاما  الشاملد األمرف أساسيد وال يمرن  غفاليا، وما هب  وتنميد الطفول  د المبررة؛ 
المراذقين   وتنميد  المناخ  لتغيِّر  والتصدي  والتمييز  اللنصر د  ومراهحد  الجنقين  بين  المقاواة  ذلك 

 إلعاقداومشال تيم وحقوز الطفع واألعمال التجال د والوصول  لب األلفال الميمشين، وما هييم ذوي ا 

الميتدامة   ا38 التنمية  و هداف  الطفل  ومياءلة ح وق  القدلا     - آليات رصد  اليو يق   تلزح 
لرصد حقوز الطفع علب المقتوف الولنب من م ل )أ( تلز ز ُ ُظم   الة البيا ا  لرصد تنفيذ اتفاقيد  

أص )ج( تمرين  المقتقلد؛  اإل قان  حقوز  مؤسقا   تلز ز  أو  الطفع؛ )ب(  عم   شاء  حاب  حقوز 
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المصلحد هب مجال حقوز الطفع من القيا  وأ وال الرصد الخاصد بيما تقاعد اليو يق  أيلا  جميا  
الدول األعلاء هب جما وتحليع واستخدا  مؤطرا  أذداف التنميد المقتدامد، بناء  علب  ولذا المباطر  

 كجزء من  لال لصد أذداف التنميد المقتدامدا  

ليو يق  هقر األلفال من م ل ألبا ل ائز لئيقيد: )أ( تحديد  تلالج ا  - اليياسة االجتماعية   ا39
هقر   وطاقا   لجا   ذلك  هب  )وما  األلفال علب  حو لوتينب  هقر  ولصد  لقيام  الممالسا   أهلع 
األلفال للُبلدان المرتفلد الدمع(، والقياسا  والبرامج لملالجد هقر األلفال؛ )ب( تلز ز طموليد ُ ُظم  

التمو ع المثلب للخدما  االجتماعيد هب  لال  عوة  الحمايد االجتماعيد؛   وُ يج  )ج( تحديد الثغرا  
والمحلب   الحو مد علب المقتو ين  ون الولنب  الحروما   لب تمو ع حقوز الطفع؛ ) ( تلز ز ُ ُظم 
تيدف   المثال،  علب سبيع  لأللفالا  ومراعيد  وميزا يا  منصفد  سياسا  ومطط  وضا  للتمرين من 

 صديقد لأللفال  لب  عم الحروما  البلديد إلعمال حقوز الطفع علب المقتوف المحلبا  مبا لة المدن ال 

 ثيرا  ما تظع ذناك هجوا  هب حمايد الطفع هب الُبلدان المرتفلد الدمع، حير   -حماية الطفل   ا40
تلجز ُ ُظم حمايد الطفع الجيدة عن الوصول  لب جميا األلفال المفتقر ن ليذج الحمايدا يوهر الحيز  
المالب الملزح والقدلا  التقنيد المتطولة والمشال د اللامد القو د هب قلايا حقوز الطفع هرصا   بيرة  
لتلز ز ُ ُظم حمايد الطفع وتوسيا  طاز برامج الوقايدا  ما أن الُبلدان المرتفلد الدمع ذب هب لليلد  

  ل والتنمر عبر اإل تر تا ملالجد القلايا الجديدة والناطئد هب مجال حمايد األلفال، مثع االستغ 

تلتمد ُ ُظم التلليم هب الُبلدان المرتفلد الدمع علب التللم الرقمب، وذو ما تزايد وشرع    -التعليم   ا41
"ا و لنب ذلك أ   يجر لبط  ع لفع وطاب والحلول الرقميد  19- ملحوظ هب ظع تفشب جائحد "كوهيد

الجو ةا يحتاج اآلوا وعالب  ء ومقدمو الرعايد  لب المقاعدة لتوجي  التللم  التب تقدِّ  تلليما  مخصصا  
واالجتماعبا سيقاعد عمع اليو يق  هب الحفاظ علب جو ة   وتزو د األلفال والدعم النفقب  المنزلب 
وتلز ز التلليم والتللم الشامع للجمياا  ما تلطلا اليو يق  بدولذا هب سد الفجوة الرقميد هب الُبلدان  

 المرتفلد الدمعا 

مند  ت  -   التغذية ا42 والق  األلفال،  عند  الوحن  ح ا ة  متزايدا  من  عبئا   الدمع  المرتفلد  الُبلدان  واج  
واألمراي غير الُملديد المرتبطد والنظا  الغذائب، هل   عن ا خفاي ملدال  الرضاعد الطبيليدا  
تواهر   وتحقين  الطبيليد؛  الرضاعد  تحمب  وُ ُظم  سياسا   اعتما   الحروما   لب  اليو يق   تدعو 

للمد المغذيد والقدلة علب تحمع تكلفتيا وتقليع التألير اللال للتقو ق ومقاعدة اللائ   واأللفال  األ
األعمال  لب  جراء تغييرا    امتيال مز ٍد من الخيالا  الصحيدا  ما تدعو اليو يق  مؤسقا   علب 

  يجابيد علب ممالسا  مران اللمع وسياسا  اللمع األساسيدا  

لر هب الُبلدان المرتفلد الدمع علب مدما  ع ج األمراي غير الملديد  يتزايد الط   - الصحة   ا43
وملالجد الصحد اللقليدا تتطلر الُنظم الصحيد مز دا  من التلز ز للمان الوصول اللا ل  لب الخدما   

"كوهيد يِّما هب ذذين المجالينا تؤلِّر األوبئد اللالميد، مثع جائحد  "، علب  19- للفئا  الميمشد، ال س 
فال، مما يقلط اللوء علب الدول المز ذر لليو يق  هب جيو  التأذر واالستجاود الولنيد، وما  األل 

ا خفاي   اعتبال  المثال،  سبيع  )علب  الصد   ذذا  تحديا  هب  تمثع  التب  الملللد  المللوما   ذلك  هب 
 ملدال  التحصين هب  ثير من الُبلدان المرتفلد الدمع(ا 
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ومقدمب الرعايد  لب ُسبع االستفا ة  يفتقر     - تنمية الطفولة المبكية   ا44 واألميا   ثيٌر من اآلواء 
من مدما  تنميد الطفولد المبررة اللاليد الجو ة أو يواجيون ضلفا  هب الصحد اللقليد بينما يقلون  
الحروما    ما  الشراكا   االستفا ة من  تلز ز  وبيدف  واللمعا  األسر د  الحياة  بين  تواحٍن  تحقيق   لب 

وا الخاص  اليو يق  هب  عم الوصول  لب مدما   والقطاع  أن تقاعد  واألسر، يمرن  لمجتما المد ب 
وسياسا  صديقد لألسرة هب مران اللمع، مثع  جاحة األبو ن المدهوعد األجر   متكاملد عاليد الجو ة 
مما   الطفع،  واستحقاقا   الجو ة  واللاليد  التكلفد  الميقولة  األلفال  ولعايد  الطبيليد  الرضاعد  و عم 

 علب توهير بيئد مؤاتيد لآلواء ومقدمب الرعايدا  يقاعد 

لتمرين    -  الهجية ا45 يِّما  س  وال  الدمع،  المرتفلد  الُبلدان  القدلا  هب  تلز ز  اليو يق  علب  تلمع 
مقدمب الخدما  من االستجاود ل حتياجا  الخاصد لأللفال المياجر ن وُأسرذما يمرن أن يشمع ذلك  

وتو  االستقبال/الوصول،  ملايير  للمتنقلين،  تحقين  القطاعا   المتلد ة  الخدما   الوصول  لب  هير 
وتقييع اإل ماج واال دماج ولد الوصول وتقديم المشولة وشأن بدائع احتجاح األلفال وعمليا  اللو ة  

 الطوعيدا 

تتحمع المجتملا  المحرومد واأللفال هب الُبلدان المرتفلد الدمع ولأة التأليرا    -تغّيي المناخ  ا46
لدان ذا  الموال  األقع للتكي  أكثر من غيرذم،  المناميد وال  لُب بيئيد  امع ُبلدا يما سيتألر األلفال هب ا

وبالتالب يجر علب اليو يق  تكثي   ولذا التقليدي هب الُبلدان المرتفلد الدمع لمناصرة تقديم مز ٍد  
هب التغيِّر المنامب  من المقاعدا  اإل مائيد لأللفالا ع وة  علب ذلك، ُيلدِّ األلفال عناصر هاعلد  

 والبيئب، و جر علب اليو يق  أن تدعم جيو ذما  

ستواصع اليو يق  تحقين  يجيا القياسب لحاال    -  التلهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها  ا47
مز دا  من التطو ر   وسيشمع ذلك  والزالحلا  والكوالث الطبيليد  الطوالئ المفاجئد، وما هب ذلك األوبئد 

 م التأذر واالستجاود وبناء الشراكا  ما الجيا  الفاعلد الولنيدا واالستثمال هب ُ ظُ 

تتألر النتائج الخاصد واأللفال أيِّما تألير والنشاط التجاليا   -ح وق الطفل ومؤسيات األعمال  ا48
الكبال   يتلري  اإلمدا ا  سلقلد  هب  الظروف  و ذلك  اللمع  وأحرا   وشروط  وأسرذم  اللمال  و تألر 

حٍد سواء  وشرع    واأللفال علب  الشر ا   تدهليا  التب  اللرائر  وتؤلر  وإع  يد  تقو قيد  لممالسا  
مباطر علب قدلة الخدما  اللامد المقدمد لأللفال وأطدِّ األسر تيميشا ا  ما يلطلا القطاع الخاص  

 بدوٍل متزايٍد هب تقديم الخدما  األساسيدا  

 تحليل االستدامة المالية  -سادسًا 

ألموال التب ُتجما وُتقتثمير هب  ماذج الُبلدان المرتفلد الدمع المدلجد  يشير التحليع أ  اج  لب ا  ا49
واألذم من ذلك، اضط ع اليو يق  أيلا  بدولذا هب ح ا ة التمو ع لأللفال  2016هب تقر ر عا    ا 

 من أصحاب المصلحد اآلمر ن، وما هب ذلك الحروما  والمؤسقا  اإلقليميد والقطاع الخاصا  

موا ا50 اليو يق   الملدل  تخصص  النظا   أسام  علب  البر امج  من  المقتفيدة  للُبلدان  ماليد  ل  
، الذي اعتمدج المجلس  1997/18لتخصيص الموال  اللامد، علب النحو المبين هب مرهق قرالذا لقم 

عا    هب  لقم    1997التنفيذي  )القرالان  الد يا  المخصصا   لز ا ة  الحقا     15/ 2008)وُعد ِّل 
ما ال يقع عن  (ا وبموجر ذذج ال 2013/20و ص  هب المائد من الموال  اللا يد    60منظومد، ُيخصم

هب المائد لُبلدان أهر قيا جنوب الصحراء الكبرفا يتخذ   50لليو يق  ألقع الُبلدان  موا  وما ال يقع عن  
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لب  المجلس التنفيذي قرالا  لسميد وشأن ميزا يا  الموال  اللا يد اإللطا يد للبرامج الُقطر د والمواهقد ع
 ولائق البرامج الُقطر دا 

، ستقتمر مخصصا  الموال  اللا يد لليو يق  للتلاون  15/ 2008وهقا  لقرال المجلس التنفيذي  ا51
البر امجب الُقطري، واستثناء الُبلدان المدلجد هب البرامج المتلد ة األقطال،  لب أن يتحول بلٌد ما  لب  

البيا ا  والتلر فا  الحاليد للبنك الدولب( وتحاهظ علب ذذا  هئد الُبلدان "المرتفلد الدمع" )علب أسام 
لقم   هب قرالج  التنفيذي،  المجلس  متتاليين من تحقيق ا  رل  لمدة عامين  ،  عوت   11/ 2016الوضا 

لليو يق  والُبلدان التب ا تقلت  لب هئد الُبلدان المرتفلد الدمع لوضا ولائق البرامج الُقطر د أو ولائق  
المتل  ذناك حلول  البرامج  يرون  وعندما  التنفيذي،  المجلس  ق بع  هييا من  وُ بت  لُينظر  األقطال  د ة 

للمشال د،   األ قر  النيج  بوصف   واليو يق   الحرومد  ق بع  من  ُحد    والذي  الُقطري  للبر امج  مقتمر 
ج  هينبغب مراعاة )أ( أذميد االستجاود للقياز الُقطري؛ )ب( أذميد ضمان أن تؤ ي استثمالا  البرام

هب الُبلدان التب ا تقلت  لب هئد الُبلدان المرتفلد الدمع  لب ح ا ا  صاهيد هب موال  البرامج المتاحد  
عمليد   الُقطري  المتحدة  األمم  و دعم هر ق  الدمعا  والمتوسطد  المنخفلد  والُبلدان  الُبلدان  موا   ألقع 

 د المقتدامدا اال تقال ذذج من م ل  لال األمم المتحدة للتلاون من أجع التنمي 

 الُبلدات الميتفعة الدخل التي يوجد جيها لجنة وطنية لليونيي   .  

  491حا    يرا ا  الموال  اللا يد من اللجان الولنيد لليو يق  هب الُبلدان المرتفلد الدمع من   ا52
  683لتصع  لب    2015هب المائد من  جمالب  يرا ا  الموال  اللا يد( هب عا     46مليون  والل )

مليون  والل    645ا حا    يرا ا  الموال  األمرف من  2020هب المائد( هب عا     48الل )مليون  و 
مليون  والل    688لتصع  لب    2015هب المائد من  جمالب  يرا ا  الموال  األمرف( هب عا     17)
 ا 2020هب المائد( هب عا   11)

لدان من   ا53   2016والل هب عا   مليون     42حا   االستثمالا  هب أ شطد المناصرة هب ذذج الُب
لجند ولنيد لليو يق ( هب عا     29مليون  والل )هب    53لجند ولنيد لليو يق ( لتصع  لب    30)هب  

لت ذذج االستثمالا  من الموال  غير المتناهقد )غير المقاعدة اإل مائيد الرسميد، التب  2020 ا ُموِّ
مليون  والل    22مليون  والل و   20يمرن للمنظما  غير الحروميد المحليد الوصول  لييا( وإجمالب  

  22علب التوالب، و ذلك من األموال التب جملتيا اللجان الولنيد، وبلغ  جماليا  2020و  2016هب 
هب المائد من  جمالب األموال    2علب التوالب ) 2020و 2016مليون  والل هب عا    31مليون  والل و 

أ شطد المناصرة ليذج الفترة علب أ يا متناسبد  التب ُجملت لك  اللامين(ا جرف تقييم االستثمالا  هب 
يِّما والنظر  لب الز ا ة الكبيرة هب الموال  المتاحد للبرامج   ما االستثمالا  هب األولو ا  األمرف، ال س 

 هب الُبلدان المنخفلد والمتوسطد الدمعا 

جمالب األموال  هب المائد من     2بينما لم تقتثمر اللجان الولنيد هب القنوا  األميرة أكثر من   ا54
لت هب أ شطد المناصرة )أقع ورثير من  قبد  هب المائد التب تقمح بيا اليو يق (، هإن    5التب ُجم 

االستثمال أذميت  أل   يوهر تمو    مقتداما  وضرول ا  للحفاظ علب هر ق أساسب من الموظفين   ليذا 
 خالجيينا  وأ شطد المناصرة التب ليقت واللرولة أن تكون جاذود للممولين ال 

أظير تحليُع عيِّنٍد من لما ب لجان ولنيد تمثع أكثر من  ص  الموال  غير المتناهقد البالغد   ا55
عا     22 هب  لت  ُجم  والتب  أن  2020مليون  والل  من مصا ل عامد )من    45،  ول    المائد  هب 
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جيرا  هب المائد من مصا ل ماصدا علب سبيع المثال، تغطب حرومد بل  55الحروما  وشرع لئيقب( و
مجال    80 هب  مالجيا   لد  المراجي المحليد  اليو يق   لتدم    البلجيريد  اللجند  تكلفد  من  المائد  هب 

اليولنديد   اللجند  حصلت  مقبقا ا  الملتمدة  المشال ا  من  مختالة  لمجموعد  اللقليد  والصحد  التلليم 
ولب بتمو ع من حرومد  م يين  والل من الصندوز االستئما ب التاوا للبنك الد  5لليو يق  علب حوالب  

أل   والل  دمع هب عا     450ذولندا إلقليم سا ت مالتن، وذو  قليم ذولندي ولاء البحال، ما   لاج 
ا وعلب النطاز األوسا، يمرن للجان الولنيد  امع االتحا  األولوبب اللجوء  لب بنو  الميزا يد  2020

الطف  حقوز  لتلليم  المخصصد  األولوبيد  للمفوضيد  والمشال د  المر ز د  الشباب  وتلليم  والمشال د  ع 
مليون  والل من م ل ذذج    1,1وعد  التمييز ضد األلفال الللفاءا حصلت اللجان الولنيد علب  

 ا  2020األ اة هب عا  

هقد   ا56 المتناهقدا  غير  للموال   أمرف  ذامِّد  تحو    محليد مصا لي  تتلقِّب  التب  المؤسقا   ُتلد 
أل   والل أمر رب من التمو ع من مؤسقا  بيروبين   50ق  مبلغا  قدلج  تلقت اللجند الدا مر يد لليو ي

  30" هب غر ن  دا وقا   اللجند اإليطاليد لليو يق  تحالفا  من 19-لأل شطد المتللقد وجائحد "كوهيد 
 طر را  لتأمين مليو ب  والل من طبرد  يطاليد للمؤسقا  المصرهيدا  

لولنيد هب جما موال  غير متناهقد من الشر ا ا  واإلضاهد  لب ذلك،  جحت ولض اللجان ا  ا57
علب سبيع المثال، وا ل  اللجند األستراليد لليو يق  وجما األموال ل ستجاود لحرائق الغاوا  المحليد  
تمو      لليو يق   الدا مر يد  اللجند  تلقت  قلايا محليد هحقرا  لدعم  متاحد  طر ا   ا ت  عدِّة  من 

" كقتر م  ي" للقيالا  الكيربائيد علب الطرز  أل شطتيا البر امجيد هب غر ن    د من سلقلد سباقا  
 الوعرةا  

 الُبلدات الميتفعة الدخل والتي يوجد جيها مكتٌب ولينامٌج ُقطيلات تابعات لليونيي   .ب

مرتفلد الدمع مراتر وبرامج ُقطر د تاولد لليو يق   2020هب عا    ا58 ،  ان لدف ممقد ُبلدان 
  2016)ل لد ُبلدان  ا ت هب ذذج الفئد هب عا   1مان، وبنما، وأولوغوايا وذب: تشيلب، و رواتيا، وعُ 

: وذب األلجنتين وغينيا  ولكن تراجلت منذ ذلك الحين  لب هئد ُبلدان متوسطد الدمع من الشر حد اللليا 
 االستوائيد وجميول د هنزو   البوليفال دا( 

الُبلدا ا59 ذذج  هب  البرامجب  وجو ذا  علب  اليو يق   ألناء  حاهظت  هب  الدمع  المرتفلد  الخمقد  ن 
واستمر  هب   الدمع  المرتفلد  الُبلدان  هئد  اللليا  لب  الشر حد  الدمع من  متوسطد  ُبلدان  من  ا تقاليا 
عامين أو أكثر ولد ا تقال تلك الُبلدان  لب الفئد المذ ولةا تلقت   الحفاظ علب وجو ذا البرامجب لمدة 

الُبلدان الخمقد مخصصا  للميزا   م يين  والل هب عا     6يد المؤسقيد يبلغ مجموعيا حوالب  جميا 
لدان الخمقد    2020 تشيلب وأولوغواي  – لدعم عد  صغير من الموظفين األساسيينا تلقِّب النان من الُب

مخصصا  الميزا يد البرامجيد من الموال  اللا يد وسيقتمران هب تلقب ذذج المخصصا  لوال سند  –
اليين ل  تقال  لب هئد الُبلدان المرتفلد الدمعا واهق المجلس التنفيذي علب  اال تقال ولوال اللامين الت

الميزا يد البر امجيد لبنما، الممولد من الموال  اللا يد، ألول عامين من البر امج الُقطري المقد  هب  
عا    الُبلدان  2021أوائع  هب  اليو يق   لتجربد  المقتمر  االستلراي  أسام  تقييميا علب  وسيجري   ،
 __________ 

للموال  اللا يد هب عا   1 قبع تصـنيفيا بلدا  مرتفا الدمع هب ذلك اللا ، وبالتالب لم ُتدلج هب التحليع الحالبا    2020تلقِّت لوما يا تخصـيصـا  
البر امج الُقطري لليو ان  لب المجلس التنفيذي هب عا    ا 2022سُتقد  وليقد 
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 لب هئد الُبلدان  المرتفلد الدمع وهب الُبلدان المنتقلد من هئد الُبلدان المتوسطد الدمع من الشر حد اللليا  
ل ميزا يا  البرامج الخاصد وررواتيا وسلطند ُعمان والكامع من موال  أمرفا   المرتفلد الدمعا ُتموم

مليون  والل هب الفترة من    73بلغ  جمالب اإليرا ا  من ذذج الُبلدان الخمقد المرتفلد الدمع   ا60
م يين   6مليون  والل، منيا   31ا ومن ذذا المبلغ، بلغت  يرا ا  الموال  اللا يد 2020 لب   2016

مليون  والل،   25مليون  والل من القطاع الخاصا ومن ذذا المبلغ وقدلج  25 والل من الحروما  و
ن استثمالا  البر امج هب ذذين البلدين أ ِّ   مليون  والل هب تشيلب وأولوغواي، مما يلنب أ 23ُجما 

  لب ح ا ا  صاهيد هب موال  البرامج اللالميدا  

 الُبلدات الميتفعة الدخل والتي تشكل جزءًا من بينامج اليونيي  المتعدد األقطار  .ج

وإقليما ،    26يوجد لدف اليو يق  بر امجان من البرامج المتلد ة األقطال، يشتم ن علب   ا61 بلدا  
وذب أ تيغوا  : 2020ُبلدان ُتصنِّ  من الُبلدان المرتفلد الدمع، وهقا  لتصني  البنك الدولب للا    8منيا  

وبربو ا، وبالبا وم، وسا ت  يتس و يفس، وتر نيدا  وتوباغو، جنبا   لب جنر ما اإلقليمين البر طا يين  
ببر امج   و ايروم )مشمولد  تر س  البر طا يد وجزل  هيرجن  لجزل  البحال  المتلد   ولاء  الكال بب  طرز 

 ا األقطال(؛ واإلضاهد  لب واالو و اولو )يغطييا البر امج المتلد  األقطال لجزل المحيط اليا ئ(

علي  المجلس   ا62 واهق  تتلقب البرامج المتلد ة األقطال موال  عا يد عن البرامج علب النحو الذي 
قدلج    – التنفيذي   مبلغ  جمالب  ص   والل لبر امج طرز البحر الكال بب المتلد   مليون    28,6وقد ُمصِّ 

من   للفترة  المتلد     49,9و  2021 لب    2017األقطال  اليا ئ  المحيط  لبر امج جزل  مليون  والل 
ا وتر ِّز ذذج الموال  علب الُبلدان المنخفلد والمتوسطد الدمع  2021 لب  2018األقطال للفترة من 

وما ذلك، يجري تنفيذ البيا ا     هب  لال البر امج المتلد  األقطال بدال  من الدمعا  الُبلدان المرتفلد 
وحوال القياسا  والمناصرة والشراكد عبر جميا الُبلدان واألقاليما واإلضاهد  لب ذلك، يتلقب  ع بر امج  

م يين  والل هب    4متلد  األقطال مخصصا  الميزا يد المؤسقيد )والتب بلغ مجموعيا ملا  حوالب  
بيِّن أنِّ جما األموال هب الُبلدان الجزل د الصغيرة المرتفلد الدمع أمٌر عقير علب  (ا وقد ت 2020عا  

عا    هب  ذلك،  وما  بنحو  2020التحققا  وتوباغو  وتر نيدا   بربا وم  أل     211، ساذمت حرومتا 
  والل لموال  اليو يق  اللا يدا 

ل  ظا  تخصيص الموال   ال يتلقِّب البر امج  ون اإلقليمب هب منطقد الخليج موال  عا يد من م  ا63
وقد حصع علب مخصصا  الميزا يد المؤسقيد وحوالب   واهق علي  المجلسا  م يين    3اللا يد الذي 

والمؤسقا   2020 والل هب عا    الخليج علب الحروما   منطقد  ز اليو يق  لجما األموال هب  ا ُتر ِّ
وقد بلغ متوسط األموال التب   والشر ا ا  ُجملت هب منطقد الخليج أكثر  والما حين من ذوي الثروا  

، لكنيا تباينت أيلا  وشرع  بير من عا   لب آمر  ظرا   2016مليون  والل سنو ا  منذ عا   100من 
،  2015للتوقيت غير المتوقا لإليرا ا  من المؤسقا  والما حين من ذوي الثروا  والشر ا ا هب عا   

مليون  والل    133,2 والل من الموال  اللا يد و مليون   2,2مليون  والل، منيا  135,4ُجما مبلٌغ قدلج 
ا  حو 2020من الموال  األمرفا هب عا   مليون  والل هب منطقد الخليج لبرامج اليو يق     88,8، ُجم 

 مليون  والل من الموال  األمرفا  87,4مليون  والل من الموال  اللا يد و   1,4علب مقتوف اللالم، منيا  



 E/ICEF/2021/26 

 

 18/20 21-10688 

 

 لتي ال يوجد جيها لجنة وطنية  و بينامج ُقطيي تابعات لليونيي  الُبلدات الميتفعة الدخل ا  . د

ولنيد )وما   ا64 قد ال يرون لدف الُبلدان المرتفلد الدمع المتبقيد بر امج ُقطري لليو يق  أو لجند 
هب ذلك، علب سبيع المثال، مالطد ومو اكو(، أو تكون قد أوقفت عمليا  البرامج هييا ولد ا تقال ذذج  

هئد الُبلدان المرتفلد الدمعا تقلب اليو يق   د الدمع المتوسط من الشر حد اللليا  الُبلدان من هئ   لب 
للحصول علب  عم مالب من حروما  جميا ذذج الُبلدانا ُتشالك المنظمد أيلا  ما الُبلدان هب قدل  

مثع   عالميد،  وتحلي    وتنشر  لاسا   األهقب  والتلاون  والشراكد  القياسد  أ شطد  من  لد  حامحدو  
، التب تتلمن بيا ا  عن جميا الُبلدان، وغضِّ النظر عن حالد  مليا أو وجو  بر امج  ألفال اللالم

اليو يق ا ُتمومل ذذج األ شطد ضمن بر امج اليو يق  اللالمب، الذي واهق علي  المجلس التنفيذي هب  
ز البحر الكال بب،  ا والنقبد  لب ُبلدان منطقد طر 2021-2018 لال مطد اليو يق  االستراتيجيد،  

الدول الجزل د الصغيرة، وما هب ذلك ألوبا و ولاساو وسا ت مالتن، حير، بناء    ذناك أيلا  ولض 
لليو يق    اليولنديد  اللجند  تقد   المتناهقد،  غير  األموال  تواهر  علب  واعتما ا   الحرومد  للر  علب 

البحر الكال ببا وهب  المقاعدة الفنيد، بدعم من مرتر اليو يق  اإلقليمب ألمر را ال   ومنطقد  تينيد 
الطاوا   إلضفاء  الحروما   ما  الوليق  والتلاون  هرص  عن  البحر  اليو يق   ُتواصع  أمرف،  ُبلدان 

 الرسمب علب المشال د ما القطاع الخاص ألغراي جما األموال والمناصرةا 

الدخل خالل الينوات  ُبلدات متوسطة الدخل من الشيلحة العليا قد تنت ل الب جئة الُبلدات الميتفعة  . ه
 ال ادمة 

ا    2بلدا   60،  ان ذناك  2020هب عا    ا65 ُمصنِّفا  ضمن الُبلدان المتوسطد الدمع من الشر حد اللليا
عا    وحتب  اآلن  من  الدمع  المرتفلد  لُبلدان  ا هئد  الُبلدان  لب  ذذج  ينتقع  ثيٌر من  أن  المرجح  ومن 

ة ُبلداٍن منيا  لب حد  بير علب الملا ن والصا لا  األمرف ولدييا حاليا   مرا ا   2030 ا وتلتمد عدِّ
لز ا ة   وأسلال  محدو ة  الصرف  القطاعين اللا  أو الخاص،  ظرا  لتلرضيا ألسلال  جما األموال من 

ُأ ل جت   المتوسطدا  الطبقد  من  الصغيرة  قبيا   القران  ولفئد  لدان  3التصدير  لُب ا بين  من  ُبلدان  تقلد 
موال من  القتين هب برامج اليو يق  المتلد ة األقطالا ولدف ل لد عشر بلدا  بر امجا  منظما  لجما األ

 القطاع الخاص ولدف أحدذا لجند ولنيد لليو يق ا 

بلدا  لدييا برامج منظمد لجما األموال من القطاع الخاص من    13التفا  جمالب اإليرا ا  من  ا66
عا     104 عا     115ليصع  لب    2016مليون  والل هب  هب  الرغم من  2020مليون  والل  ، علب 

بيد هب أمر را ال تينيد ومنطقد البحر الكال ببا بين عامب  التألير الكبير لتحر ا  أسلال الصرف القل 
ومن ذذا    534، بلغ  جمالب اإليرا ا  من ذذج الُبلدان الث لد عشر  2020و   2016 مليون  واللا 

 __________ 
ـــر حد اللليا هب عا  بلدا  تنتمب  لب هئد الُبلدان الم  60بينما  ان ذناك  2 ـــطد الدمع من الشـ ـــ  موال  عا يد لـ 2020توسـ ـــت اليو يقـ صـ ـــم ، مصـ

، وألمينيا، بلدا  منيا )وذب الُبلدان التب لدييا بر امج ُقطري، وليس بر امجا  متلد  األقطال( وبيا يا  التالب: ألبا يا، والجزائر، واأللجنتين  46
ــند والير  ــ ــتال را، و وبا، والجميول د  وأذلبيجان، وبي لوم، وبليز، والبوسـ ــ ــين، و ولومبيا، و وسـ ــ ــوا ا، والبراح ع، وبلغال ا، والصـ ــ ــك، وبوتقـ ــ سـ

ـــ ميد، واللراز، وجامايرا، ـــتوائيد، والغابون، وجولجيا، وغواتيماال، وغيا ا، وجميول د  يران اإلسـ واألل ن،   الدومينيريد، وإكوا ول، وغينيا االسـ
ــتان، ولبنان، وليبيا، والملدي  ــ ــ ــماليد، وبالاغواي، وبيرو، ولوما يا، و احامقـ ــ ــ الشـ ــو ، و اميبيا، ومقدو يا  ــ ــ ــيك، والجبع األسـ ــ ــ ، وماليز ا، والمرقـ

 وصربيا، وجنوب أهر قيا، وسري ال كا، وسول نا ، وتايلند، وتر يا، وتر ما قتان، وجميول د هنزو   البوليفال دا
 وسا ت لوسيا، وسا ت هنقنت، وجزل غر نا ين، وتو غاا  ومينيرا، وهيجب، وغر نا ا، وجزل مالطال، و اولو، وساموا، 3
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  135مليون  والل من الحروما  و  24مليون  والل، منيا   159المبلغ، بلغت  يرا ا  الموال  اللا يد  
 لخاصا مليون  والل من القطاع ا

من الجدير والذ ر أن تر يا ذب البلد الوحيد هب اللالم التب يوجد هييا مرتر ُقطري لليو يق    ا67
ولنيدا بدأ  اليو يق  اللمع هب تر يا هب عا    وأ شأ   ذلك، علب  حو استثنائب،  1951ولجند   ،

ألموال والمناصرة  ا تتولب اللجند الولنيد التر يد لليو يق  مقؤوليد جما ا1956لجند  ولنيد  هب عا  
ما الحرومد لرصد حالد األلفال، وهب المجاال  البرامجيد مثع   اللامد، بينما يلمع المرتر الُقطري 

بين عامب   الطفعا  وحمايد  والتلليم  المبررة  الطفولد  والنماء هب مرحلد  الطفع  ،  2020و  2016وقاء 
مليون  والل سنو ا ، والتب    2 يد بنحو جملت اللجند الولنيد التر يد لليو يق   يرا ا  من الموال  اللا 

تخصيص   منظومد  م ل  من  األمرف،  الولنيد  للجند  اللا يد  الموال   مثع  يرا ا   توجيييا،  جرف 
 الموال  اللا يد لليو يق   لب الُبلدان المنخفلد والمتوسطد الدمعا  

المتوسط   ا68 أو  الدمع  المنخفلد  للُبلدان  الدعم  اليو يق   هر ُتقدِّ   الموال   الستكشاف  جما  ص 
البلد   لدف  ما  ذا  ان  بناء  علب  الدعم  ذذا  أولو ا   ُتحد   الخاصا  القطاع  سيِّما من  وال  لليو يق ، 
واسا أو أ   يواج  صلوبد هب تأمين   القدلة علب جما األموال وفاعليد من حير التكلفد علب  طاز 

ألموال وإظيال ولض النجاح،  موال  أمرف لتمو ع بر امج  الُقطريا ومجر  الشروع هب أ شطد جما ا 
واالستثمال هييا هب  ع بلٍد من   الخاص  تتطلِّا اليو يق   لب تطو ر برامج جما األموال من القطاع 

 ذذج الُبلدانا 

 النتائج الختامية    -سابعًا 

وغضِّ النظر عن حالد الدمع، ال تزال حاال  عد  المقاواة لأللفال موجو ة هب جميا الُبلدانا   ا69
قدلتيا علب تحقيق  تائج  كما أظير  الي د ،  ُوج  ما اللجان الولنيد حيثما  جنبا   لب جنر  و يق ، 

الُبلدان   هب  الملروهد  أولو اتيا  هب  هقط  وليس  المرتفا،  الدمع  من  المتنوعد  األ ماط  عبر  لأللفال 
 ز  المنخفلد الدمعا ومن الواضح أن ذناك هرصا  ذائلد تلوح هب األهق لليو يق  واللجان الولنيد لتلز 

 تلاو يا ما احترا  ذياكليا ووالياتيا ومقؤولياتيا المختلفدا  

وقد تجلِّت طموليد  يج حقوز الطفع من م ل تجربد البرمجد هب الُبلدان المرتفلد الدمعا هب   ا70
حين أن تصميم البر امج ينقجم ما القياز، مما يؤ ي  لب ظيول مجموعد غنيد من البرامج الخاصد  

الطفع ليذج البرامج تلنب أن ليا صلد والقياقا  الُقطر د األمرفا يجر  ورع بلد، هإن أسس حقوز  
والتب   والدلوم المقتفا ة،  وتحليع ذذج البرامج المبتكرة   ي ء التقدير الواجر للجيو  المبذولد لتوليق 
وبفاعلي  الُبلدان المرتفلد الدمعا توهر ذذج الولائق  د  توضح القواسم المشتر د بين االستراتيجيا  عبر 

 سللا  عالميد للمشال د والنظر والتطبيق هب مراتر اليو يق  هب  ع مرانا  

المرتفلد   ا71 الُبلدان  جميا  عبر  الملرهد  تبا ل  وتقييع  الممالسد  من  التللم  اليو يق   ستواصع 
الدمع للبرامج وأ شطد جما األموالا و تيجد لذلك، سيجري تحقين الجو ة البر امجيد، وح ا ة الموال   

صد للمقاعدة اإل مائيد الرسميد للمان قدلا  برامجيد  ضاهيدا وسيجري تحقيق وتلقر  غير المخص 
لدان المرتفلد الدمعا   لُب ند علب جما األموال واالستفا ة من الفرص هب ا  القدلة الُمحقِّ
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لنتائج الخاصد واأللفال، ال سيِّما هب الُبلدان المنخفلد الدمع، تحظب واألولو دا ومن   ا72 ال تزال ا
اللمليد، وهب الُبلدان المرتفلد الدمع، يلنب ذلك ضمان أال ُتحدِّ   جيو  جما األموال للبرامج   الناحيد 

من  ظيال   وبدال   األموالا  جما  عمليد  المحليد  البرامج  تقوِّي  وأال  الدمع  المنخفلد  الُبلدان  هب 
والبرمجد هب الُبلدان المرتفلد الدم  ر الخبرة  االضطراب بين األ وال المز وجد لجما األموال  ع، ُتظي 

المولقد من ذذج الُبلدان أن ذذج األ وال المز وجد تنطوي علب تآحل واتقاز ذائع محتمع بين ولليا  
وللا ا و مرن أن يقاذم وجو  بر امٍج هب الُبلدان المرتفلد الدمع هب تلز ز قدلة اليو يق  علب جما  

 األموالا  

دامد الملايير لليو يق  لتحقيق النتائج لأللفال،  ُتحد  اتفاقيد حقوز الطفع وأذداف التنميد المقت  ا73
أيا   ان المران الذي ينتمون  لي  وأينما يليشونا وبينما تواصع اليو يق  تر يز اذتماميا علب الُبلدان  
المنخفلد الدمع التب ذب هب أمسِّ الحاجد  لييا، ستواصع المنظمد تلز ز استجاوا  البرمجد وأ شطد  

لدان المرتفلد الدمعا وسيلتمد ذلك علب التلُلم اإلضاهب الناطئ عن النتائج  جما األموال هب جميا ا  لُب
عا    منذ  تحققت  التب  األموال  جما  وأذداف  المقتدامد  2016المحققد  التنميد  أذداف  سياز  هفب  ا 

التب تؤلر علب األلفال الللفاء هب  ع مران، وا  لزاما  علب اليو يق  تلز ز   اللالميد  واألحما  
هب الُبلدان المرتفلد الدمع أكثر من أي وقت ملبا وستواصع اليو يق  سلييا  حو تحقيق  جيو ذا 

المر زة   والبرامج  الولنيد،  لجا يا  ما  الشراكا   الدمع من م ل تلز ز  المرتفلد  لدان  لُب ا أذداهيا هب 
 بقيطا  المتلد ة األقطال، والبرامج الُقطر د الممولد ذاتيا ، والبر امج اللالمب واإلقليمب ال 

 


