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 مالحظات ُمعّدة سلفا  

   2021أيلول / سبتمبر  3

 . فور، المديرة التنفيذية لليونيسفههنرييتا 
 المجلس التنفيذي 

   2021أيلول / سبتمبر  7

 
شكرًا جزياًل سيادة الرئيس، وأهاًل بالسادة أعضاء المجلس التنفيذي أجمعين. تعتبر اليونيسف أن قيادتكم ودعمكم المستمر مهم  

 حول العالم.  األطفالأحوال لتحسين جدًا 
 

، كنت أدرك أن ماليين األطفال 2018عندما دخلت مقر اليونيسف للمرة األولى بصفتي مديرة تنفيذية في كانون الثاني / يناير 
عن افتقارهم للخدمات   ً، والفقر، والظلم، والتمييز، فضالاتالعنف، والنزاع تشملهائلة  ٍتحديات يواجهون أنحاء العالم  جميعفي 

 األساسية. 
 

حقوق الطفل من جراء   تهّددحالة طوارئ حقيقية  اليومونحن نواجه حديات أن استفحلت وترسخت منذ ذلك الحين. وما لبثت الت
 لتسلب األطفال صحتهم ورفاههم.  تراكمت من األزمات التي  وغيرها 19-كوفيدجائحة أزمات كثيرة، منها 

 
 الخدمات األساسية يقضي علىعدم االستقرار االقتصادي كما أن ، العالمأنحاء حياة األطفال في كل  سلبًا على الجائحة تؤثر 

ما في  ، ال سيّ في ازديادر معيشتها. والجدير بالذكر أن معدالت العنف المنزلي والجنساني ب على العائالت تدب  يصعّ ما 
 المجتمعات واألسر األكثر ضعفًا. 

 
قد تم تأجيل اليوم األول  لمليون طالب.  156ا يؤثر على أكثر من بلدًا، م 19ما زالت المدارس اإلعدادية والثانوية مغلقة في 

 مليون طفل على مستوى العالم.    140إلى أجٍل غير مسمى لنحو  –يشكل لحظًة فارقة في حياة الطفل علمًا أنه  – من المدرسة 
 

مليون طفل  8.4زيادة تبلغ  –مليون طفل حول العالم  160طفال العاملين إلى عمالة األطفال فارتفعت ليصل عدد األأما 
- علمًا أن ماليين األطفال اآلخرين يواجهون هذا الخطر نفسه جراء تبعات جائحة كوفيد -خالل السنوات األربع المنصرمة 

 . هذه هي الزيادة األولى التي نشهدها منذ عقدين.   19
 

إلى أن أكثر من   2020: إذ تشير تقديرات العام ّرائهمن جاألطفال ثمنًا باهظًا   ويدفع بكل أشكاله سوء التغذية حاضر  وال يزال 
  -طفل مليون  45م، أو ال يتناسب طولهم مع أعمارهم، وأكثر من مليون طفل دون الخامسة من العمر يعانون من التقز   149

 يعانون من الهزال، أو نحيفين جًدا بالنسبة لطولهم.  
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أن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة   تشير التوقعات إلىوحسب تقديرات اليونيسف وسائر شركائنا في األمم المتحدة، 

نسمة، هناك   660ؤالء الـمليون نسمة.  ومن أصل ه 660( لن يتحقق بالنسبة لحوالي 2030)القضاء على الجوع بحلول عام  
 مليون شخص قد يرتبط بالتأثيرات الدائمة للجائحة.  30
 

 هذا العام.  خالل أسوأ األزمات اإلنسانية التي تطال األطفال حول العالم تفاقمت وفي خضم ذلك، 
 

  كل أنحاء الدولةماليين طفل في  10ما ال يقل عن  يعتمدحتى قبل التدهور األمني الذي حصل مؤخرًا في أفغانستان، كان 
على المساعدة اإلنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة. ونتوقع زيادة االحتياجات اإلنسانية لألطفال والنساء خالل األشهر  

 المقبلة في خضم االنفالت األمني المتواصل، والجفاف حاد، واقتراب فصل الشتاء.  
 

، من  نسمةألف  400حوالي أدى إلى مجاعٍة تهدد منذ أشهر في شمال إثيوبيا قد الحاصل ح  النزاع المسل  والجدير بالذكر أن  
سوء   ما في ظروفأضعاف ال سيّ  10ألف طفل على األقل.  ونحن نتوقع أن يتزايد عدد هؤالء األطفال بحوالي  160بينهم 

 منطقة تيغراي خالل األشهر االثني عشر المقبلة.  في التغذية المهّدد للحياة 
 

إلى مساعدات   سكان اليمنمن  مليون نسمة  21يمن فهو موطن  لكبرى األزمات اإلنسانية حول العالم، إذ يحتاج حوالي أما ال
ألف طفل   400من سوء التغذية، فيما يعاني نحو  طفل ي  مليون طفل. يعاني أكثر من مليون   11إنسانية، من بينهم أكثر من 

م، حتى بات خطر الموت الوشيك محدقًا بهم.  وأضحت الخدمات الصحية بعيدة دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخي
 ماليين امرأة.   5ماليين طفل وقرابة  10المنال عن أكثر من 

 
مثل بوركينا فاسو   كثيرة في بلدانٍ  ها تنتشر وتتفاقملم تتصّدر عناوين نشرات األخبار، إال أنبعض حاالت الطوارئ  ورغم أن

 فيما يستمر الوضع االقتصادي بالتدهور في لبنان. ، والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا والنيجر وسوريا
 

فإن عدد الكوارث المتصلة بالمناخ قد تضاعفت ثالث مرات خالل العقود الثالثة الماضية، ما يهدد األمن   ن ذلك، عالوًة ع 
نزاعات وحدوث حاالت طوارئ على مستوى  الناس على ترك منازلهم، ويزيد خطر نشوب الغذائي ويزيد من شح المياه، ويجبر ال

 الصحة العامة.   
 

فة على أنها "معرضة بلدًا مصنّ  33في  –مليار  2.2أي قرابة نصف عدد أطفال العالم البالغ عددهم  –يعيش نحو مليار طفل 
ويواجه هؤالء األطفال مزيجًا قاتاًل إذ يتعرضون لصدماٍت مناخية وبيئية متعددة لمخاطر كبيرة جدًا" بسبب تأثيرات تغي ر المناخ. 

.  مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم  –بسبب عدم كفاية الخدمات األساسية  ويعانون من ضعٍف شديدٍ 
ر عدد األطفال النازحين بفعل النزاعات  قد  واضحة على مستوى نزوح األطفال. إذ ي   باإلضافة إلى ذلك، يشهد العالم زيادةً 

 .  لعّله رقم غير مسبوق في التاريخمليون طفل؛  36والعنف والكوارث بنحو 
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### 

 
  إنها أوقات عصيبة بالنسبة إلى أطفال العالم وشبابه.  حتى أن بعضهم قد يشعر باليأس نظرًا لفداحة التحديات الماثلة 

 ر عن مصير العالم ومكانهم فيه. ... فيما قد يتساءل البعض اآلخأمامهم
 

في أصعب األوقات، ولدعمهم في تحقيق و  ولكن هذا هو سبب وجود اليونيسف... لمساعدة األطفال والشباب عند الحاجة
ن اليونيسف ترافقهم في مواجهة تلك التحديات لكي يعيشوا حياتهم بأفضل طريقٍة  ألأمل كّلني و متفائلة كامل إمكاناتهم. وأنا 

  ممكنة.
 

أشعر بالتفاؤل ألنني رأيت  صمودًا عظيمًا من جانب األطفال وأسرهم في أحلك الظروف.  كما أنني شاهدة على أن فريق  
 اليونيسف وشركائنا ال زالوا يصنعون تغييرًا حقيقيًا في حياة ماليين األطفال وأسرهم.  

 
تنتشر  في البلدان التي م على أكمل وجه، بتفاني وإخالص، يقوم موّظفو اليونيسف بعمله  ،طيلة هذه السنواتمهما اشتد  الظالم 

األطفال على اجتياز المصاعب. كيف ال، وهم يقدمون حمالت التلقيح، والرعاية   ون يساعد، و حول العالم المنظمةمكاتب  فيها
فضاًل عن خدمات التعليم والحماية؛ مثل االستشارات واألماكن اآلمنة. ويتعاونون مع ، الصحية، والمياه النظيفة، والتغذية

 .  من أجل الوصول إلى أشد األطفال ضعفاً  –وأطراف النزاعات  – السلطات المحلية 
 

سلطة  أروقة الأذكياء وشجعان وملِهمين. هؤالء هم األشخاص الذين يناضلون في  –هؤالء هم األشخاص العاملين في منظمتنا 
 مين رسالتها تجاه األطفال.    زقة الوعرة للوصول إلى القرى الفقيرة، حاملين راية المنظمة ومقدّ األوفي 

 
### 

 
فقد ثبت أن اليونيسف تتمتع بالصمود والمرونة واالستعداد لتغيير أولوياتها في لمح   ،19-وكما أظهرت استجابتنا لجائحة كوفيد

 مشهود.   عالمي، بل تاريخيٍّ  وتنفيذها على نطاقٍ  –البصر 
 

. بدايًة من سرعة توصيل المياه والفحوص واإلمدادات ومعدات  المتزايدةمع االحتياجات  ف بسرعٍة وسالسةٍ معًا تمّكّنا من التكي  
لتسليم اللقاحات...    كوادرالوقاية الشخصية إلى التجمعات السكانية... وصواًل إلى تدبير تجهيزات الرعاية الصحية وتدريب ال

دورنا المحوري في مرفق "كوفاكس"، فقد ل نظراً وإلى تقديم معلومات ونصائح للعموم عن كيفية المحافظة على سالمتهم.  و 
 عملية وشبكاتنا من أجل إنقاذ األرواح بدعم أضخم حملة تلقيح عرفها التاريخ.  حرصنا على تقديم خبراتنا الفنية وال

 
 لليونيسف.    والبارز الدور القيادي فال بّد أن يالحظ، 19-وإذا ما نظر العالم إلى االستجابة العالمية لجائحة كوفيد
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 تاريخيّ   وأساليب العمل، فإننا بصدد الوصول إلى عدد  على الرغم من تأثير الجائحة على االقتصاد العالمي وسالسل اإلمداد 

 والخدمات الحيوية. الالزم من األطفال واألسر وتزويدهم بالدعم
 

السبب األساسي في تعاون اليونيسف مع شركائها بشأن حلقة الوصل بين العمل اإلنمائي واإلنساني. أثبتت خبراتنا التي يكمن 
لم بِكر والمستدام في برامج التنمية يعزز صمود المجتمعات في مواجهة األزمات اإلنسانية عامًا أن االستثمار ا 75تمتد ِلـ 

بشكٍل يضمن مواصلة تقديم  الفوري،المستجّدة ويكفل التعافي السريع منها. لذا، اعتمدنا أنظمة وبرامج قائمة قابلة للتوسيع 
 الخدمات واستمرارها لمصلحة األطفال واألسر أثناء الجائحة.  

 
خدماٍت تناولت الوقاية من سوء التغذية  عند تقديممليون طفل  244ومثاًل، خالل العام الماضي، تمّكّنا من الوصول إلى 

مليون طفل ضد الحصبة   17ما شمل تلقيح  –وفحصها ومعالجتها. كما حرصنا على استمرار حمالت التلقيح المنقذة للحياة 
 في حاالت الطوارئ اإلنسانية. 

 
 مليون طفل.    48م لنحو كما قدمنا خدمات التعليم وأدوات التعل  

 
 مليون نسمة.  17وزاد عدد المستفيدين من إمكانية الحصول على مياه نقية بنحو 

 
مليون طفل. ذلك أن شهادة الميالد تشكِّل دلياًل على استحقاق الطفل للجنسية بإثبات محل  21وسجلت المنظمة والدة أكثر 

ي ه. أما بدون شهادة الميالد فيصبح الطفل ع   لمخاطر انعدام الجنسية واإلقصاء من الخدمات   رضةً والدته وبتوثيق هوية والد 
 األساسية ال سّيما الرعاية الصحية والتعليم. 

 
ي ة تمكين أسرهم من االستمرار في هذه ، بلداً  93مليون طفل بفضل تحويالٍت مالية في  130وقد توصلنا إلى أكثر من  ب غ 

 األوقات العصيبة.  
 

 تيات والفتيان لحمايتهم من آفة زواج األطفال وعمالة األطفال والعنف ضدهم.   وما زالت برامج الحماية لدينا تستهدف الف
 

   في حاالت الطوارئ اإلنسانية.ونحن على عهدنا باالستمرار والعطاء 
 

 إننا حاضرون ميدانيًا في األزمات القائمة في أفغانستان وسوريا واليمن والساحل األوسط، وصواًل إلى ميانمار وفنزويال وإثيوبيا. 
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نهجًا يركز  نعتمددعم السالم والتماسك االجتماعي في كل أنحاء العالم. ل رئيسيٍّ  وفي هذا اإلطار، تضطلع اليونيسف بدورٍ 
على التصدي للمظالم األساسية المرتبطة بعدم المساواة واإلقصاء والتهميش؛ علمًا ونعمل ناء السالم، على الطفل في عملية ب

 أنها تؤدي إلى االضطراب وعدم االستقرار والنزاع في المجتمعات. 
 

بين المجتمعات   إن النهج الذي نعتمده لبناء السالم يرمي إلى تعزيز العالقات في ما بين المجتمعات وداخلها، وفي ما
مالئمة على مستوى المجتمع  والحكومات والقدرات الفردية للمساهمة في إرساء السالم. كما يساهم هذا النهج في إيجاد ظروفٍ 

ل عن االستجابة اإلنسانية إلى التنمية طويلة األجل.       لتيسير التحو 
 

مشروعًا   51منظمة اليونيسف اليوم واحدة من أهم شركاء صندوق األمين العام لألمم المتحدة لبناء السالم، إذ تشارك في  ت عد  
 من مشاريع الصندوق الجاري تنفيذها حاليًا حول العالم. 

 
 أخرى. جديدة ونتوسع في مجاالت   نضطلع بمجاالت عمل  كما أننا 

 
مليون طفل بنهاية هذا العام، من خالل برامج عالمية لصقل المهارات والتعليم  500أن نصل في مجال التعليم إلى  فمثاًل: نود  

في المائة من مكاتبنا القطرية عاكفة علي وضع خطط لتنفيذ ذلك، ما يشمل توفير أجهزة التعل م  97اإللكتروني. علمًا بأن 
في المائة من   10لنسبة إلى األطفال األصغر سنًا فإننا نخصص لهم حاليًا ووضع خرائط للربط الشبكي المدرسي. أما با

 ميزانيتنا التعليمية من أجل تنمية الطفولة المبكرة.  
 

رٍ (Reimagine Education)ومن خالل مبادرتنا لتجديد شكل التعليم  عالمي لمدى إتاحة التعليم الجيد؛    ، حصلنا على تصو 
بما في ذلك عدد األطفال والشباب الذين بلغهم التعل م الرقمي العالمي، ونسبتهم المئوية إلى غيرهم. ونحن عاكفون على استخدام  

لى خدمات تعل م هذه النتائج للتعامل مع أزمة التعلٌّم العالمية، ولتغيير التعليم من خالل تمكين األطفال والشباب من الوصول إ
 رقمية جيدة. 

 
  كما أن توف ر هذه التكنولوجيا وقدرتها يعني اعتبار التعل م الرقمي جزءًا من الباقة األساسية للخدمات الرئيسية المقد مة لكل طفل

 وشاب.
 

ية من شأنها أن  إلى حلول رقمية عالم –  2030مليار بحلول العام  3.5حوالي  –هذا يعني أن إمكانية وصول كل طفل وشاب 
 تقدم تجربًة تعليميًة مصممة خصيصًا لكل طالب لكي يتمّكن من التقّدم نحو مستقبٍل مشرق. 

 
مع  ومع الشباب أنفسهم. نحث المجت –سبيل الوحيد للقيام بذلك يكمن في تعزيز الشراكات بين القطاع ي ن العام والخاص وال

لمدارس والمنازل، وإتاحة الخدمات والمحتوى وباقات  في االدولي زيادة استثماراته في حلول التعل م الرقمي والربط الشبكي 



6 
 

 البيانات ميسورة التكلفة، فضاًل عن التفاعل مع الشباب.    
 

في وضع خريطة بأكثر من  من السبل التي نعكف عليها إلدراك هذه األهداف، وقد نجحت حتى اآلن  GIGAمبادرة  وت عد  
بهذه البيانات في التعاون مع الحكومات والشركاء من القطاع الصناعي   GIGAبلدًا. تهتدي مبادرة  30ألف مدرسة في  800

بنية  إنشاءن العام والخاص، بهدف ي  والمدني والخاص، لصياغة حاالت استثمار قوية من أجل تدبير تمويٍل مشترك من القطاع  
 الت حسب ما يلزم لتعميم حلول التعل م الرقمي والخدمات األخرى. تحتية لالتصا

  
 (Generation Unlimited) مبادرة "جيل طليق"   دعمًا من  (Reimagine Education)بادرتنا لتجديد شكل التعليم متتلقى 

ن جهوزية أكبر جزٍء من الشباب في التاريخ لالنتقال إلى العمل والمواطنة المشاركة. ترّكز مبادرة "جيل االتي تهدف إلى ضم
نجاح اتصال كل مدرسة وكل تلميذ بشبكة اإلنترنت؛ تطوير التعل م على اإلنترنت،  طليق" على أربعة مجاالت أساسية: 

 يع والفرص ذات الصلة؛ ومشاركة الشباب وصانعي التغيير. والمهارات، ومنصات المعيشة؛ وتعزيز مهارات تنظيم المشار 
 

  
ع. فقد استحدثنا الشهر الماضي "مؤشر مخاطر تغي ر المناخ لألطفال"   ع نأتي إلى تغي ر المناخ، وهو شاهد  آخر   لى عملنا الموس 

بتصنيف البلدان من حيث مدى تعر ض وهو أول تحليل شامل لمخاطر المناخ من منظور األطفال.  ي عنى هذا المؤشر  –
نهم من  األطفال للصدمات المناخية والبيئية، مثل األعاصير والموجات الحرارية، ومدى تأث رهم بها، استنادًا إلى مدى تمك 

 أساسية.  الحصول على خدماتٍ 
 

ة تظهر النقاط األكثر ضعفًا  وهذا المؤشر من شأنه مساعدة اليونيسف وشركائها وصّناع السياسات في وضع خرائط أكثر دق
وتأث رًا بالمناخ، بما يتيح معلومات االسترشاد ألعمال برامجنا. ومن المعلوم أن الجهود التي نبذلها تساعد المجتمعات على التأقلم  

بعد إعادة مع تغي ر المناخ وتخفيف بعض تبعاته.  ويشمل ذلك العمل على توفير شبكات مياه يمكن االعتماد عليها أكثر فأكثر 
تأهيلها، ال سّيما باستخدام حلول الطاقة الشمسية، وتنقية المياه، ونظم الصرف الصحي الكفيلة بتعزيز الصحة وإنشاء وظائف  

 خضراء في المجتمعات... فضاًل عن الحد من األثر البيئي الناجم عن عملياتنا حول العالم.  
 
 

(، Reimagine WASHالصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع" ) وسعيًا إلى دعم حملة "تجديد توفير المياه وخدمات
وحرصًا على تحقيق األمن المائي للجميع؛ فقد استحدثت اليونيسف مؤشرًا يحوي بيانات عن مستويات خدمة مياه الشرب 

اطر كبرى  مليون طفل، تحدق بهم مخ 450أكثر من  مليار نسمة، من بينهم 1.42ومخاطر شح المياه. ساهم ذلك في تحديد 
عالية ومرتفعة للغاية لـ"احتمال تأثر الموارد المائية". هذه مجموعة من أدوات التحليل المتعّمق لحاالت األزمة التي يتعذر فيها 

 على الناس الوصول إلى أنظمة الصرف الصحي والمياه النقية، ما يساعدنا على تعزيز كفاءة االستجابة وسرعتها. 
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عامًا، إال أن   75سبٍل جديدة لدعم األطفال والشباب.  وإذا كان عمر المنظمة قد ناهز  ابتكار واكتشاف  لذلك، نعكف على
قلبها ال زال ينبض بالشباب، ويمضي بعزٍم للوفاء بالتزامها تجاه التغيير واالبتكار داخليًا وفي جميع البرامج التي ت عنى بالطفل.  

نعكف على فتح األبواب أمام تالقح األفكار والحلول بشكٍل    .االبتكارات الم قتِصدة ومن األدوات الرقمية لجمع األموال، إلى 
فعلي وبّناء، سواء جاءت من األطفال والشباب أم من شركات التكنولوجيا، أم من شركات تصنيع اللقاحات والمؤسسات 

 .والحكومات.  قد تتحّول هذه المبادرات المشتركة إلى محّرٍك حقيقي للتنمية
 
سعى في دارفور مثاًل إلى الوقاية من األمراض باستخدام معدات لغسل األيدي بدون لمس، وهي معدات مصنوعة من مواد  ن

رة ذات كلفة منخفضة. أما في كمبوديا فنعكف على تحسين جودة المياه والحد من انتشار األمراض المنقولة بالمياه عبر  مدو 
 مرشحات المياه الفخارية.

 
عبة اإلمدادتر إلى حلوٍل قابلة للتطوير تتحّول األفكا ما يشمل ابتكار منتجاٍت تفي بالغرض   ،منظمة اليونيسفالتابعة ل في ش 

خبراء في تطوير مع مع شركاء ميدانيين و نعمل لألطفال.  ةالوفاء باالحتياجات غير الملبّ ب غية ا القيمة مقابل المالوتمتاز ب
واألوساط األكاديمية بهدف تطوير منتجاٍت تلبي هذه االحتياجات. ونتعاون  االحتياجات والمشاريع التجاريةهذه لنفهم  البرامج

مع مانحين وخبراء في مجال البرامج لتطوير هذه المنتجات الجديدة. إن ابتكار المنتجات في منظمة اليونيسف له أثر بالغ على  
   األطفال. 

 
ي ة استغالل األفكار واالبتكارات  الحالية الشراكات  وسنواصل تقوية  مع القطاع ي ن العام والخاص، مع إنشاء شراكات جديدة ب غ 

واالستثمارات المستجّدة بما يصب  في مصلحة األطفال.  كما نتعاون مع شركات التكنولوجيا لتحقيق التوازن بين الوعد بعالم  
 حماية األطفال والمراهقين وتوعيتهم من جهة أخرى. إلكتروني قائم على الذكاء االصطناعي من جهة، والحاجة إلى 

 
ومن ذلك   –وأصبح تعاوننا مع المؤسسات والهيئات والشركات المالية الدولية، والحكومات، واألفراد، بصدد ارتياد آفاق جديدة 

 تعاوننا مع البنك الدولي في تحويل أموال إلى األسر المنكوبة في اليمن.   
نموذج التشاركي من أجل تنفيذ برامج لتحويل األموال في إطار االستجابة اإلنسانية ألزمات أخرى.  بل إننا نتوسع في هذا ال

إذ تساعد في وقاية األسر من اللجوء   –وقد أثبتت األدلة أن التحويالت النقدية كفيلة بإحداث فارق إيجابي في حياة األطفال 
جاة األطفال، والمساهمة في إنعاش االقتصادات المحلية في البيئات إلى استراتيجيات تأقلم ضارة، واالستجابة الحتياجات ن

اإلنسانية.  وعلى المدى البعيد، يمكن للتحويالت النقدية أن تبني مقّومات الصمود لدى األسرة، وأن تساعدها في االستجابة  
 للصدمات المستقبلية بشكٍل أفضل.   

 
دى العالمي لألطفال والشباب" ستقام إلكترونيًا خالل شهر كانون األول /  كذلك يسّرني أن أؤكد لكم أن مراسم افتتاح "المنت

ديسمبر المقبل.  ونحن نطمح لتحويل المنتدى العالمي إلى حدٍث مرجعي ومنصٍة للقاء األطفال والشباب مع القادة من  
ا جهودنا أن نلفت انتباه العالم إلى  القطاع ي ن العام والخاص ومن المجتمع المدني واألمم المتحدة. نعم، بمقدورنا إذا ضافرن

 القضايا الساخنة األكثر تأثيرًا على األطفال والشباب، مع حشد جهوٍد جماعية في سبيل التصدي لها. 
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ويشمل ذلك تعزيز ثقافتنا التنظيمية، والتصدي للتمييز المنهجي وللتحرش ونحن عاكفون على االرتقاء بمنظمتنا على الدوام. 
 ي. كما يعني ذلك االلتزام بنهج الموارد البشرية الذي يركز على الموظفين.الجنساني والعرق

 
ما زالت اليونيسف تنهض بدوٍر رائٍد في إصالح األمم المتحدة. فقد أحرزنا تقّدمًا على مستوى التعاون والمرونة والفعالية وكفاءة 

لمتحدة عن طريق شراكات وإمدادات وموارد بشرية.  التكاليف من خالل التدخل والمشاركة في عمليات تجريها وكالة األمم ا
يعمل موّظفونا حول العالم بطريقة ناشطة مع الفرق القطرية األممية من أجل تنفيذ التكليفات اإلصالحية في عملياتنا القطرية  

 واإلقليمية.
 

### 
 

 مضى، وقٍت  أي من أكبر المحتاجين األطفال عدد يبدو للمستقبل. نتطلع أن أيضاً  علينا لألطفال، قدمناه ما نستعرض إذ لكننا
  ألجلهم. العمل من المزيد علينا يتوجب أنه أي

 .   2025-2022الجديد للفترة  خطتنا االستراتيجيةسنناقش هذا األسبوع 
بما في ذلك الدروس القاسية المستفادة من جائحة   –تعلمناه على مر السنوات األربع الماضية علمًا بأن الخطة تراعي ما 

وذلك في سبيل سعينا إلى مساعدة البلدان والمجتمعات في جهود إعادة البناء، والتعافي، وتقوية جميع النظم  – 19-كوفيد
ية التي يراد بها إيصال اللقاحات إلى األطفال، ورعاية  المعنية بدعم التنمية البشرية.  ويدخل في عداد ذلك الرعاية الصح 

الطوارئ في مجتمعاتهم، ونظم التعليم التي تصل إلى كل فتى وفتاة أينما كان أو كانت، ونظم الحماية المعززة، والخدمات 
 المرنة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في كل مجتمٍع بشري.   

لمزيد من الجهود لصالح فتياتنا وشاّباتنا وأطفالنا ذوي اإلعاقة. لقد أتت الجائحة على الكثير من  ومع ذلك، علينا بذل ا 
المكتسبات التي حققناها خالل السنوات القليلة الماضية.  ففي ظل تزايد معدالت زواج األطفال، وعمل األطفال، والعنف 

 ظور الجنساني واإلعاقة في كل جانب من جوانب برامجنا. الجنساني، وإقصاء األطفال ذوي اإلعاقات، ت برز خطتنا المن
 

كما تراعي الخطة الوالية العالمية اليونيسف التي تنص على بلوغ جميع األطفال، ال سّيما أولئك الذين يسكنون في بلدان ذات  
د". لقد أفضت األزمات دخل متوسط ومرتفع. ويتماهى ذلك مع التزامنا بأهداف التنمية المستدامة والتعهد "بعدم إغفال أح 

إلى تفاقم أوجه عدم المساواة    –واألزمات االقتصادية والنزوح الجماعي  19-التي تشمل تغير المناخ وجائحة كوفيد –العالمية 
داخل البلدان وفي ما بينها في كل أنحاء العالم.  وفي سياق هذه الجهود، من األساسي رصد حقوق الطفل وتعزيز آليات 

 في البلدان ذات دخل مرتفع.  المساءلة عنها
تطبيقها  نتابع من خالل وثيقة الخطة بين الحكومات، ت ناق ش ما ال ففيخطتنا االستراتيجية. حول  آراء مختلفة أدرك أن هناك 

لألولويات الوطنية وعنصر الملكية   كاملٍ  مع الحكومات الوطنية، مع احترامٍ  على المدى البعيد التوافق حول األولوياتة ممارس
أن  ينما و جد. نعتبر الدعم لخطتنا أمرًا بالغ األهمية بالنسبة لليونيسف. أدرك أ ورفاهه الطفل حقوق ًا بدائموالمناشدة الوطنية، 

دعمون هذه الخطة  أنكم جميعًا ستالمزيد من أجل األطفال، وأعرف  تقديم بقناعتنا المشتركة بوجو إذ ينبع من جدًا اّتحادنا متين 
 اليونيسف تنفيذها حول العالم.   عندما تتولى مكاتب
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موارد  وجود غير أن تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية المقبلة يقتضي الدعم التمويلي المناسب. لقد أثبتت الجائحة مدى أهمية 

لطوارئ المفاجئة، وتزويد البلدان  حاالت افي مرنة الستقرار عمل المنظمة من أجل تفعيل االستجابة الفعالة والسريعة 
 صمود على المدى الطويل.الببناء  والمجتمعات بدعٍم فّعاٍل كفيلٍ 

شهدت األعوام القليلة الماضية تناقصًا في الموارد العادية قياسًا على إجمالي الدخل الشامل لمنظمة اليونيسف.  وال بد من  
األساسية الكافية، ستكافح المنظمة للتركيز على احتياجات األطفال المتزايدة وضع حدٍّ لهذا التناقص.  ففي غياب الموارد 

 والتكي ف معها؛ وللوفاء بمتطلبات التحديث واالتساق واالبتكار؛ ولتعزيز مبادراتنا للحفاظ على سالمة األطفال. 
 Funding)زامات "ميثاق التمويل" وعلى ذلك، ال غنى لليونيسف عن التعاون مع الدول األعضاء من أجل الوفاء العاجل بالت

Compact)  .حتى يتسّنى ملء الفجوة المتزايدة بين التمويل المرن والمخصص، والتمويل متعدد السنوات وقصير األمد 
 

### 
 

نحن  إذ يتطلع األطفال والشباب إلينا لنمد  يد  العون إليهم. ف، يحتاج العالم إلى منظمة اليونيسف اليوم أكثر من أي وقٍت مضى
 نحمل آمالهم وأحالمهم في كل أعمالنا.  

 
بل نرى   - في معظم األحيان نلتقيهم في عملنا، ال نرى مجرد تحدياٍت يواجهونها في عالٍم يقسو عليهم نفي عيون األطفال الذي

 .  فرصاً أمارات الصمود والفرص أيضًا.  نعم، ن ب ِصر 
 
 

ال تخلو وجوههم من االبتسامة واإلشراق واألمل  -بعض األطفال، كأولئك الذين رأيتهم في مدرسة تل عمارة جنوبي ريف إدلب 
 أطلعوني بفخٍر على واجباتهم المدرسية، وعيونهم تشع  أماًل في غٍد أفضل.   لقد على الرغم من كل معاناتهم. 

 
عشر ربيعًا، التقيتها في مركز للتعل م بسوق "كوكس" القديم. استمد ت األمل والعون   وال أنسى ر قية، فتاة الروهينجيا ذات األحد

وترغب اآلن في مساعدة أطفاٍل آخرين على نحٍو مماثل.  قالت لي إنها تريد أن تصبح معلمة ذات يوم، وأن   –من معّلميها 
 تكرس حياتها لمساعدة الجيل القادم.   

 
،  اآلخرينحوا أطباء وممرضين بسبب جائحة كوفيد.  فقد لمسوا أهمية الحياة المكر سة لخدمة  وبات أطفال كثر يحلمون أن يصب

 .   خالل مساعدة الناسومدى الشعور بالرضا من 
 

وجوههم البريئة. ويمكننا أن نفتح آفاق   عند النظر فياألمل بمستقبٍل أفضل نلتمس هؤالء األطفال وغيرهم أكثر إيمانًا إذ يجعلنا 
بل يصبحون شركاء يعملون معنا   ،هم.  يمكننا أن ندعو ماليين الشباب للمشاركة، فال يكتفون بصفة مستفيدين وحسبالفرص ل

 . المشاكليدًا بيد لحل 
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في  االصطفاف مع الخير، ذلك منبع تفاؤلي.  كيف ال وأنا ألتقي أطفااًل كابدوا أسوأ ما اقترفه اإلنسان، ومع ذلك يختارون 

 اإلنسانية.  الجانب األفضل من 
 

في اإلنسانية. وما قّصر موظفونا، وال لجاننا الوطنية، وال مجلسنا التنفيذي، وال جانب الخير تمّثل عائلة اليونيسف بدورها 
بل على العكس، لطالما فاقت جهودهم كل   - داعمونا من المؤسسات غير الربحية والتجارية، وال شركاؤنا الخيرّيون حول العالم 

 توقعاتي في كل عمٍل من األعمال.  
 

يوم للتأمل في وضع األطفال واألسر الذين قّدمتم لهم مساعدًة مباشرة أو غير مباشرة   أرجوكم أن تخصصوا لحظًة صغيرًة كل
في سياق عملكم.  وتأّملوا أيضًا في وضع األطفال والشباب الذين باتوا يتمتعون بحياٍة صحية ومزدهرة وسعيدة ومليئة باألمل 

 بفضل جهودكم. 
 

. لن أنساكم ما حييت، وأنا شاكرة جدًا ألنني حظيت بفرصة العمل معكم والتعل م  أنا سعيدة وفخورة بتوّلي منصب المديرة التنفيذية
 منكم فردًا فردًا.   

 
 الصحة والسعادة والسكينة والسرور في السنوات المقبلة.   كمأطيب األمنيات لكم وألسركم، أتمنى ل

 
 ******** 

 

 

 

  


