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 التصدي 
لكوفيد-19

التقرير السنوي لليونيسف لعام 2020



كانت األزمة العاملية التي نشأت عن جائحة كوفيد–19 أزمة غير مسبوقة 

من حيث نطاقها ومن حيث تباين تأثيرها.

فخالل سنة واحدة قصيرة، أزالت اجلائحة املكتسبات اإلمنائية لألطفال 

والتي حتققت بكثير من اجلهد، كما دفعت بأعداد إضافية من األسر 

إلى الفقر. وكشفت اجلائحة عن الفجوة بني الناس الذين يتمكنون من 

احلصول على اخلدمات الضرورية والدعم وأولئك الذين ال يحصلون عليها. 

وفي حاالت عديدة، اتسعت هذه الفجوة القائمة.

 عن قوة اليونيسف وأسرتها العاملية وعن 
ً
ولكن كشفت األزمة أيضا

شخصيتها، وأكدت على األهمية احلاسمة لعمل منظمتنا إذ يتعافى العالم 

منها ويشرع في إعادة البناء.

وبينما شرعت املجتمعات املحلية في كفاح الحتواء الفيروس، كانت 

اليونيسف موجودة ووفرت املعلومات واإلمدادات من قبيل معدات الوقاية 

الشخصية، واملحاقن وأدوات الفحص، وحافظت على استمرار اخلدمات 

الصحية احليوية من قبيل التحصني ومعاجلة سوء التغذية.

ومع إغالق املدارس، كانت اليونيسف حاضرة لتوفير طائفة من خيارات 

م عن ُبعد – مبا في ذلك تقدمي التعليم عبر شبكة اإلنترنت.
ّ
التعل

، كانت اليونيسف حاضرة لتوفير مبادرات 
ً
وبينما كافحت األسر اقتصاديا

احلماية االجتماعية، من قبيل التحويالت النقدية.

 بسرعة لتطوير اللقاحات، حضرت اليونيسف وأدت 
ً
وبينما كان العمل جاريا

 في مرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفيد–19 على الصعيد 
ً
 قياديا

ً
دورا

العاملي، وذلك لضمان شراء اللقاحات وتوزيعها وتقدميها على نحو متساٍو 

– مبا في ذلك العمل مع شركات النقل واإلمداد، وإعداد املجتمعات املحلية 

والعاملني الصحيني للتقدمي التدريجي للقاحات عبر تقدمي التدريبات 

واملواد الالزمة.

وبينما تعكف املجتمعات املحلية والبلدان على إعادة البناء والتعافي، حتضر 

اليونيسف مرة أخرى لدعم املجتمعات والبلدان إذ تعمل على تعزيز جميع 

 باملياه 
ً
 بالصحة والتغذية، ومرورا

ً
األنظمة التي يعتمد عليها السكان – بدءا

والصرف الصحي، وانتهاًء بالتعليم واحلماية. وفي مواجهة الضغوط 

االقتصادية، ستواصل اليونيسف العمل مع احلكومات إليالء األولوية 

لإلنفاق على هذه االحتياجات احليوية لألطفال واألسر.

 سريع التغّير، تقف اليونيسف معهم، وتستشرف 
ً
وإذ يواجه األطفال عاملا

 
ً
ها سابقا

ُ
التحديات املاثلة في األفق. وفي رسالتي السنوية التي أصدرت

في هذا العام، أكدُت على خمس فرص تنشأ إذ ال نكتفي باالستجابة إلى 

 رؤية جديدة لعالم أفضل لكل طفل: توفير إمكانية 
ً
كوفيد–19، بل نضع أيضا

احلصول املتساوية على اللقاحات للجميع؛ وإحداث ثورة في التعليم عبر سد 

الفجوة الرقمية؛ وإيالء الصحة العقلية ما تستحقه من انتباه واستثمار؛ 

وإنهاء التمييز وضمان أال يتخلف أي طفل عن الركب؛ والتصدي ألزمة املناخ 

املتفاقمة.

وحتتفل اليونيسف في هذا العام بالذكرى السنوية الـ 75 على تأسيسها. 

وعندما تأسست اليونيسف في أعقاب احلرب العاملية الثانية، كان حجم 

.
ً
املشاكل التي يواجهها األطفال هائال

إال أن عزمية املجتمع الدولي لم توهن، حيث وضعنا رؤية جديدة ملا هو ممكن 

من خالل إقامة أنظمة جديدة للصحة والرفاه، ودفعنا نحو ثورة في حقوق 

الطفل وبقائه ومنائه، وأقمنا ميادين جديدة للتنسيق والعمل العامليني. 

.
ً
 ودائما

ً
وكان التقدم الذي حققناه كبيرا

وإذ باتت سنة 2020 ورائنا، ميكننا أن نحقق الشيء نفسه مرة أخرى.

قه بالفعل.
ّ

ق ذلك، ونحن نحق
ّ

ويجب علينا أن نحق

ولكن ليس بوسع اليونيسف أن تقوم بذلك لوحدها. فليس من املمكن 

حتقيق التغيير الطويل األجل والواسع النطاق الذي يتطلبه األطفال 

واليافعون إال بالعمل املنّسق القائم على الشراكة.

 من هذه الفترة االستثنائية للتعافي العاملي، 
ً
وتفخر اليونيسف أن تكون جزءا

إذ نقف مع األطفال ومع شركائنا ميلؤنا األمل والتفاؤل. وها نحن من 

جديد، ال تنثني عزميتنا أمام التحديات املاثلة أمامنا.

، سوف نرتقي إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية ونضع رؤية جديدة 
ً
ومعا

لعالم أفضل لألطفال.

هنرييتا فور

املديرة التنفيذية لليونيسف

متهيد
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مقدمة 

 بأنهــا ســنة جائحــة كوفيــد–19 ومــا نشــأ عنهــا مــن تعطيــالت وغموض وآالم في جميــع أنحاء العالم. 
ً
ســنتذكر ســنة 2020 دائمــا

 أمــام التأثيــر املباشــر للفيــروس، إال أن إغــالق املــدارس، وزيادة التعرض لإلســاءات، والضغوط 
ً
وبينمــا يبــدو األطفــال أقــل ضعفــا

علــى الصحــة العقليــة للوالديــن واألســر، والبعــد عــن األصدقــاء، وخســارة إمكانيــة احلصــول على اخلدمــات احليوية من رعاية 

 علــى جميــع األطفال. فقد كشــفت اجلائحة عن 
ً
صحيــة وحمايــة تســببت بضــرر عميــق لألطفــال. ولكــن لــم يكــن التأثيــر متســاويا

 
ً
انعــدام مســاواة عميــق قائــم منــذ مــدة طويلــة، إذ وقعــت أســوأ التأثيــرات علــى األطفــال فــي البلدان واملجتمعات املحلية األشــد فقرا

 مــن جــراء التمييــز واإلقصاء االجتماعي والهشاشــة والنزاعات.
ً
وعلــى أولئــك الذيــن كانــوا مســتضعفني أصــال

م »أرونا باتيل«، 28 سنة، لوليدها  ُتقدِّ
‘الرعاية على طريقة الكنغر’ من 
خالل التواصل بتالمس البشرة، 

وذلك في مستشفى منطقة باريا في 
إقليم غوجرات بالهند. ويقوم موظفو 

املستشفى بتدريب أمهات املواليد 
اجلديد وتثقيفهن بشأن فوائد ‘رعاية 

األطفال على طريقة الكنغر’.

© UNICEF/UNI341033/PANJWANI

سنة ال سابقة لها

مقدمة
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ر أن عدد األطفال الذين يعيشون في  وهذا ما توضحه البيانات: إذ ُيقدَّ

 ازداد مبقدار 142 مليون طفل بحلول نهاية 
ً
أسر معيشية فقيرة ماليا

عام 2020. وعاش ما ال يقل عن واحد من كل 7 أطفال ويافعني حتت 

سياسات مالزمة املنازل خالل معظم السنة املاضية. وتأثر ما يصل 

إلى 94 باملئة من الطالب في العالم بإغالق املدارس في ذروة اجلائحة، 

م عن 
ّ
ولم يتمكن ما ال يقل عن ثلث طالب العالم من احلصول على التعل

ُبعد. وُيقّدر بأن التعطيالت ألنظمة الغذاء وخدمات الصحة والتغذية 

.
ً
تركت حوالي 44 مليون طفل جياعا

وأدت أوجه انعدام املساواة واملظالم الواسعة النطاق إلى تعبئة األطفال 

واليافعني في عام 2020 ملكافحتها. وميكن رؤية ذلك في شوارع مدن 

العالم التي امتألت بالشباب الذين احتشدوا ملواجهة العنصرية واملظالم 

املنتشرة والعميقة اجلذور بغية تغيير مجتمعاتهم. وميكن سماع ذلك 

في دعواتهم املتقدة للتعامل مع أزمة املناخ. وميكن قراءة ذلك في 

املنظورات التأملية التي ساهموا فيها على منصات اليونيسف من قبيل 

‘يو–ريبورت’ و ‘أصوات الشباب’ و ‘جيل طليق’.

هج جديدة 
ُ
أتاحت استجابة اليونيسف البارعة واملبتكرة للجائحة اعتماد ن

في عملها. فقد استفادت شعبة اإلمدادات التابعة لليونيسف من خبراتها 

في مجال اللوجستيات لشحن نصف بليون مادة من معدات الوقاية 

 في عام 2020. واستخدمت اليونيسف 
ً
 لـ 138 بلدا

ً
الشخصية دعما

أنظمة البيانات املتوفرة لديها إلجراء تقييم سريع لتأثير اجلائحة على 

 
ً
 وإقليما

ً
األطفال، كما استخدمت تواجدها الواسع في أكثر من 190 بلدا

وواليتها اإلنسانية واإلمنائية املزدوجة ألداء دور رئيسي في االستجابة 

جلائحة كوفيد–19 على امتداد منظومة األمم املتحدة.

وفيما يتجاوز اجلائحة، تواصل العمل في عام 2020 من أجل حتقيق 

 عن 
ً
 ما جرى هذا العمل بعيدا

ً
أهداف التنمية املستدامة، وغالبا

األضواء وعناوين الصحف. وكان التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019 

 لنصف املدة خلطة اليونيسف االستراتيجية للفترة 
ً
قد قدم استعراضا

 عن املسار املنشود لتحقيق 
ً
2018–2021، وأظهر أن العالم كان متأخرا

أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باألطفال، حتى قبل وقوع جائحة 

كوفيد–19، وكان يجابه أزمات إنسانية متعاظمة، وأوضاع هشاشة 

مستمرة، وتغير املناخ، وانعدام املساواة.

، كانت الشراكات والتمويل الطوعي حاسمة 
ً
وكما هي احلال دائما

األهمية لعمل اليونيسف لدعم حياة األطفال واليافعني وحتسينها. 

 جلهود التصدي 
ً
وقّدم الشركاء من القطاعني العام واخلاص دعما

جلائحة كوفيد–19. كما أظهرت اجلائحة مدى أهمية املوارد املرنة 

لقدرة اليونيسف على االستجابة بسرعة وفاعلية منذ بدء الطوارئ 

املفاجئة ولتزويد البلدان واملجتمعات املحلية بالدعم الطويل األجل 

الذي يبني القدرة على التحمل.

مقدمة

استجابت اليونيسف في عام 2020 ألزمات نشأت عن جائحة 

كوفيد–19، مبا في ذلك:

  قيادة مرفق كوفاكس، مما أدى إلى متويل لقاحات 

 من البلدان املنخفضة 
ً
كوفيد–19 ألكثر من 92 بلدا

الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، وتهيئة البلدان 

لتقدمي اللقاحات

  تقدمي إمدادات وخدمات املياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية احلاسمة األهمية لـ 106 ماليني 
ً
شخص، مبن فيهم 58 مليون طفل في 153 بلدا

  إدارة اإلبالغ عن اخلطر، ونشر املعلومات حول مشاركة 

املجتمعات املحلية، ودعم أنشطة وصلت إلى 3 باليني 

شخص، مبا في ذلك زهاء 1.53 بليون امرأة وبنت 

و 810 ماليني طفل

  توفير معدات الوقاية الشخصية حلوالي 2.6 مليون 

عامل صحي وتنظيم تدريبات حول الوقاية من العدوى 

ومكافحتها حلوالي 4 ماليني عامل صحي

  تدريب أكثر من 30,000 عامل في اخلدمات االجتماعية 

على تقدمي اخلدمات األساسية

  إعداد تدخالت للصحة العقلية والدعم النفسي 

االجتماعي قائمة على املجتمع املحلي وصلت إلى 

78 مليون شخص من األطفال واملراهقني والوالدين 
ً
ومقدمي الرعاية في 117 بلدا

  حتويل إدارة هزال األطفال من املرافق املتخصصة إلى 

مستوى املجتمع املحلي، مما أدى إلى توفير الرعاية 

والعالج حلوالي 5 ماليني طفل يعانون من الهزال احلاد

  دعم أكثر من 301 مليون طفل، مبن فيهم 147 مليون بنت، 

م عن ُبعد
ّ
عبر توفير التعل

 
ً
  الوصول إلى أكثر من 130 مليون طفل في 93 بلدا

ببرامج التحويالت النقدية التي تدعمها اليونيسف

 بعضها جديد وبعضها 
ً
 إنسانيا

ً
  االستجابة إلى 455 وضعا

 فيما يتجاوز جائحة كوفيد–19
ً
جاٍر في 152 بلدا

النتائج األهم يف عام 2020
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ويكمن وراء جميع إجنازات اليونيسف في عام 2020 االلتزام الذي أظهره أكثر من 15,000 موظف 

يعملون في اليونيسف في جميع أنحاء العالم، إذ يتمسكون بالقيم التنظيمية املتمثلة بالرعاية 

واالحترام والنزاهة والثقة واملساءلة.

حتتفل اليونيسف في هذا العام بالذكرى السنوية الـ 75 على تأسيسها. ولعله من املناسب، وإن يكن 

، أن اليونيسف حتتفل بهذه املناسبة أثناء جائحة عاملية غير مسبوقة. فقد تأسست اليونيسف 
ً
مؤسفا

وسط أزمة تاريخية أخرى في أعقاب احلرب العاملية الثانية. وكما هي احلال اليوم، كان حجم 

. ولكن ظلت اليونيسف واحلكومات والشركاء يضعون على 
ً
التحديات التي يواجهها أطفال العالم هائال

مر العقود رؤى جديدة ملا هو ممكن، من خالل إقامة أنظمة جديدة للصحة والرفاه، وهزمية مرض 

اجلدري، واملشارفة على القضاء على مرض شلل األطفال، واالرتقاء مبستويات املعيشة.

وفي عام 2021، تبني اليونيسف على استجابتها جلائحة كوفيد–19، وتقوم بتقدمي لقاحات 

كوفيد–19 في جميع أنحاء العالم كجزء من حتالف كوفاكس كي ال يتخلف أي طفل أو أي أسرة 

أو أي بلد عن الركب، وتعمل على سد الفجوة الرقمية، وتوفر املهارات والتعليم جلميع األطفال، 

ر هذه اللحظة كفرصة غير مسبوقة إلعادة البناء ووضع رؤية جديدة لألنظمة التي يعتمد 
ّ
وتسخ

عليها األطفال واليافعون.

ويحتاج األطفال واليافعون في العالم اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، لعمل عاملي لالستثمار 

في الصحة والتعليم، وبناء أنظمة وخدمات أكثر قدرة على التحمل ميكنها الوصول إلى اجلميع، 

وضمان أن االقتطاعات في امليزانيات وحاالت التراجع االقتصادي ال تضر بهم.

عرض نفقات اليونيسف املصنفة بحسب فئات 
ُ
مالحظة: ت

املوازنة في هذا اجلدول على أساس نقدي معّدل.

نفقات اليونيسف، 2020
)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

فئة املوازنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,841التنمية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,681  البرامج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160  فعالية التنمية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385اإلدارة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12تنسيق التنمية في األمم املتحدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12غرض خاص )يشمل استثمارات رأس املال(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203جمع األموال من القطاع اخلاص وإقامة الشراكات معه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82أخرى

6,535مجموع النفقات
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حسب جمال اهلدف:

حسب إقليم عمل 
اليونيسف

* نفقات البرنامج بالنسبة جليبوتي 

مشمولة ضمن بند أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى.

نفقات البرامج املباشرة، 2020
)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 النفقات الكلية
5,715 مليون دوالر

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى*

آسيا أمريكا الالتينية 
والكاريبي

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

أوروبا وآسيا 
الوسطى

مشترك بني 
األقاليم

2181.4 1167.3 712.0 1121.8 532.6

  

 
 

984.6 206.6 332.9 291.5 1469.92429.7

البقاء واالزدهارالفرصة العادلة ماحلمايةالبيئة
ّ
التعل

73
5.

6
10

80
.8

36
5.

0

39
5.

1
62

6.
1

14
6.

0

26
2.

7
28

8.
0

16
1.

3

61
9.

5
33

3.
5

16
8.

8

19
4.

6
22

0.
7

11
7.

4

53
3.

2

11
82

.3

71
4.

2

21
9.

9

52
5.

3

23
9.

4 62
.6

10
5.

4

38
.6

32
.8

86
.8

21
3.

3 44
.1

12
3.

9

12
3.

5 65
.8

52
5.

5

87
8.

6

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

صفر

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

صفر

 املوارد العادية  املوارد األخرى )العادية(  املوارد األخرى )الطوارئ(

7 التصدي لكوفيد-19 



بينما يجب أن ندرك حجم التحديات التي تواجه أطفال العالم، بوسعنا أيضًا 
أن نتقدم عبر الشراكات والتضامن من خالل البناء على ماضينا، والتمسك 

بالطموح، والثقة بمستقبلنا. 

 الرسالة السنوية للمديرة التنفيذية لليونيسف، 

السيدة هنرييتا فور، 2021

اليونيسف 75
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 وضع رؤية جديدة للمستقبل

لكل طفل

عندما تأسســت اليونيســف 

فــي عــام 1946 في أعقاب 

احلــرب العامليــة الثانية، كان 

 غير 
ً
العالــم يواجــه دمارا

مســبوق. واحتاج أطفال 

العالــم إلــى الدعم واخلدمات 

وأنشــطة الدعوة التي بوســع 

اليونيســف تقدميها.

واليــوم، يواجــه العالم من 

جديــد حتديــات عاملية هائلة 

من قبيل انعدام املســاواة 

والتغيــر املناخــي وجائحة 

كوفيــد–19، وهــي تؤدي إلى 

تأثيرات شــديدة وواسعة 

النطــاق علــى صحة األطفال 

وعافيتهم.

 منذ عام 1946. وقد طورت 
ً
 كبيرا

ً
وعلى املستوى العاملي، حتسنت صحة األطفال وعافيتهم حتسنا

اليونيسف بالتعاون مع شركائها ابتكارات غّيرت حياة األطفال: فما زالت مضخات املياه اليدوية 

رت في عقد السبعينات من القرن العشرين هي  وِّ
ُ
من نوع ‘إنديا مارك تو’ )India Mark II( التي ط

 في العالم.
ً
املضخات اليدوية األوسع انتشارا

وفي بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين، أطلقت اليونيسف حملة ‘ثورة من أجل بقاء الطفل 

ومنائه’، وهي حملة سعت إلى إنقاذ أرواح ماليني األطفال سنويا، وركزت على أربعة مقاييس 

منخفضة الكلفة: رصد النماء، والعالج باإلماهة الفموية، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، والتحصني.

ت 
ّ
وفي عقد التسعينات من القرن العشرين، حشدت اليونيسف األمم حتت شعار حقوق الطفل، وتبن

 على حقوق اإلنسان في برمجتها، ووضعت مبادئ حقوق اإلنسان في مركز عملها، كما 
ً
 قائما

ً
نهجا

طورت برنامج ‘املدرسة في علبة’، والذي ال يزال يحافظ على تعليم األطفال في أوضاع الطوارئ.

وفي العقد األول من القرن احلالي، وّسعت اليونيسف توزيع األغذية العالجية اجلاهزة لالستخدام، 

 ملعاجلة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
ً
 عامليا

ً
والتي أصبحت منوذجا

وبعد عقد من ذلك، نهضت اليونيسف بدور قيادي في حتدي انعدام املساواة املنهجي في جميع 

أنحاء العالم.

ولكن ما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. فالتمييز وانعدام املساواة الراسخان يتسببان 

بتخلف العديد من األطفال واليافعني املستضعفني عن الركب. واليونيسف ملتزمة بالوصول إلى 

.
ً
 وضعفا

ً
األطفال من األسر املعيشية واملجتمعات املحلية والبلدان األشد فقرا

لزم نفسها من جديد بالعمل 
ُ
وإذ حتتفل اليونيسف بالذكرى السنوية الـ 75 على تأسيسها، فإنها ت

مع الشركاء والداعمني واملوظفني في جميع أنحاء العالم لتمكني ماليني البنات واألوالد من البقاء 

واالزدهار ليصبحوا بالغني منتجني يتمتعون بالصحة. تعمل اليونيسف في بعض من أكثر األماكن 

صعوبة في العالم – وحتافظ على تواجدها قبل وقوع الطوارئ اإلنسانية وأثنائها وبعدها – ونظل 

على اخلطوط األمامية في الكفاح لتوفير فرصة عادلة لكل طفل.
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كيف أثّرت جائحة كوفيد–19 على األطفال

تمثل جائحة كوفيد–19 أزمة لألطفال. فعلى امتداد المقاييس الرئيسية للطفولة، 

تراَجع التقدم منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وقوع الجائحة في شهر 

آذار/ مارس 2020، مما ترك األطفال يواجهون وضعًا ‘عاديًا’ مشوهًا ومدمرًا.

ُيقّدر أن 142 مليون طفل إضافي سقطوا 
في براثن الفقر المالي بحلول نهاية عام 2020 

ويفتقرون إلمكانية الحصول على الحماية 
االجتماعية.

عجز طالب واحد على األقل من أصل كل 3 طالب عن الوصول إلى 
التعّلم عن ُبعد بينما كانت مدارسهم مغلقة، وقد تأثر 1.6 بليون 

طفل ويافع بإغالق المدارس.

من الممكن أن تحدث 200.000 حالة إمالص 
إضافية خالل 12 شهرًا إذ تقل أرجحية وصول 

النساء إلى الخدمات الصحية أو عدم قدرتهن 
على الوصول إليها.

من الممكن أن يتوفى 1.2 مليون طفل 
إضافي دون سن الخامسة خالل فترة 12 

شهرًا في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان 
المتوسطة الدخل، وذلك حسب التقديرات 

ألسوأ حالة لتعطيالت الخدمات الصحية 
وتزايد سوء التغذية.

قد يخسر حوالي 80 مليون طفل دون سن 
سنة واحدة اللقاحات المنقذة لألرواح في 

ما ال يقل عن 68 بلدًا.
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بحلول نهاية عام 2020، كان الالجئون وطالبو 
اللجوء في 59 بلدًا قد اسُتبعدوا من إجراءات 
الحماية االجتماعية الوطنية بسبب القوانين 

والسياسات والممارسات التمييزية.

قد يزداد عدد األطفال دون سن الخامسة 
ممن يعانون من الهزال بمقدار 6.7 ماليين 

طفل إضافي خالل األشهر الـ 12 المقبلة، 
مما يمثل ازديادًا بنسبة 14 بالمئة، وهذا قد 

ُيترجم إلى 10.000 وفاة إضافية بين األطفال 
شهريًا، ومعظمها في منطقة أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى ومنطقة جنوب آسيا.

ر بأن 43 بالمئة من جميع األطفال )349  ُيقدَّ
مليونًا( دون سن دخول المدرسة يحتاجون 

عناية نهارية، إال أنها غير متاحة لهم.

يؤدي التوتر وتقييد التحرك وازدياد الفقر إلى 
تزايد التهديدات الخطيرة على حماية الطفل 

في الوقت الذي يعيش فيه 1.8 بليون طفل 
في 104 بلدان تعطلت فيها خدمات منع العنف 

واالستجابة إليه بسبب جائحة كوفيد–19.

من الممكن أن تحدث 10 ماليين حالة زواج أطفال إضافية قبل 
نهاية العقد، مما يهدد بإنهاء التقدم الذي تحقق على امتداد 

سنوات في تقليص هذه الممارسة.
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ت اليونيسف في نيسان/ أبريل 2020 في نيجيريا 
ّ
تعليق الصورة: تلق

شحنة من اإلمدادات الصحية احليوية لدعم مكافحة جائحة كوفيد–19. 

وتضمنت اإلمدادات 10,000 مجموعة لالختبار التشخيصي، و 15 

 لتوليد األكسجني، ومعدات وقاية شخصية، ولقاحات، وُحزم 
ً
جهازا

للرعاية الصحية الطارئة، وغيرها من اإلمدادات الصحية احليوية، والتي 

دعمت خطة االستجابة احلكومية ملواجهة كوفيد–19 وعمل اليونيسف 

في نيجيريا.

في عام 2020، كّيفت اليونيسف برامجها في مجالي الصحة والتغذية 

لالستجابة للتأثيرات الواسعة النطاق للجائحة، وركزت على احللول 

الرقمية واحللول القائمة على املجتمع املحلي، وحتققت في الوقت نفسه 

من جعل أنظمة الرعاية الصحية األساسية أكثر قدرة على التحمل.

لقد تسبب اجلائحة بتعطيل شديد خلدمات الصحة والتغذية األساسية 

في عام 2020، وفاقمت انعدام املساواة وهددت بتراجع التقدم الذي 

حتقق على مدى عقود من الزمن. وبحلول نهاية تشرين األول/ أكتوبر 

 يبلغ 10 باملئة أو أكثر 
ً
2020، كان حوالي ثلث البلدان تواجه تراجعا

في تغطية اخلدمات للتحصني الروتيني والعيادات اخلارجية ملكافحة 

األمراض املعدية في مرحلة الطفولة وخدمات الصحة النفسية، مقارنة 

بعام 2019.

وفي عام 2020، بلغ إجمالي تكاليف البرامج العاملية في مجال الهدف 

 قدره 2.18 بليون دوالر، مبا في ذلك 1.14 
ً
 مبلغا

ً
1 في 156 بلدا

.
ً
بليون دوالر للعمل اإلنساني في 131 بلدا

الصحة

كّيفت اليونيسف في عام 2020 البرمجة الصحية في مواجهة اجلائحة 

لدعم االستجابة العاملية إلى كوفيد–19، وضمان استمرار اخلدمات 

األساسية املنقذة لألرواح، وإشراك املجتمعات املحلية من خالل حلول 

رقمية وحلول قائمة على املجتمع املحلي، وفي الوقت نفسه استغالل 

الفرص جلعل أنظمة الرعاية الصحية األساسية أكثر قدرة على التحمل.

مجال الهدف 1

كفالة بقاء كل طفل ومنائه

 جرت 30.5 مليون 

حالة والدة حية في مرافق 

صحية بدعم من اليونيسف

 تلّقى 17 مليون 

طفل في أوضاع طوارئ 

تحصينًا ضد الحصبة

 حصل 8.7 ماليين 

طفل ُيشتبه بإصابتهم 

بااللتهاب الرئوي على 

مضادات حيوية

 جرت فحوصات لـ 15 مليون بنت 

 و 

 9.7 ماليين ولد 

للكشف عن اإلصابة بفيروس 

نقص المناعة البشرية

 حصل حوالي 244 مليون 

طفل على خدمات لمنع 

التقزم وغيره من أشكال 

سوء التغذية

 عولج 5 ماليين

طفل مصاب بسوء التغذية 

الحاد الوخيم

 َقّدم 100 بالمئة 

من البلدان المستهدفة 

برامج عالية التأثير ومراعية 

للنوع الجنساني للوقاية 

من فيروس نقص المناعة 

البشرية للمراهقين

 شارك 2.8 مليون 

طفل في أوضاع طوارئ 

في برامج معنية بالنماء 

 في مرحلة الطفولة المبكرة 

و/أو التعليم المبكر.

أهم النتائج
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في شهر نيسان / أبريل 2020 في نيجيريا، تتسلم اليونيسف إمدادات صحية حيوية 

 
ً
لدعم مكافحة جائحة كوفيد-19. وتشمل اإلمدادات 10,000 مجموعة اختبار و15 مكثفا

لألكسجني ومعدات حماية شخصية ولقاحات ومجموعات طوارئ صحية وغيرها من 

اإلمدادات الصحية احليوية، والتي ستدعم خطة احلكومة لالستجابة لكوفيد-19 وستدعم 

عمل اليونيسف في نيجيريا.

© UNICEF/UNI322102

جمال اهلدف 1: كفالة بقاء كل طفل ومنائه
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وقد واصلت اليونيسف تعزيز رعاية األمهات واملواليد اجلدد في مواجهة 

كوفيد–19، ودعم برامج ساعدت في حدوث 30.5 مليون والدة حية 

في مرافق الرعاية الصحية. وحصل 8.7 ماليني طفل يشتبه بإصابتهم 

 تعاني من 
ً
بااللتهاب الرئوي على مضادات حيوية، وذلك في 25 بلدا

مستوى انتشار عاٍل لاللتهاب الرئوي. كما ُوّزعت ناموسيات معاجلة 

مببيدات احلشرات على 2.5 مليون شخص في أوضاع إنسانية، وأغلبهم 

في إثيوبيا والصومال وجنوب السودان.

 من شلل 
ً
وفي آب/ أغسطس 2020، أصبحت نيجيريا خالية رسميا

األطفال البري. وحصل ما مجموعه 17 مليون طفل على لقاحات ضد 

 أبلغت عن أوضاع إنسانية في السنة نفسها.
ً
احلصبة في 63 بلدا

لقد أظهرت جائحة كوفيد–19 أن الرعاية الصحية األساسية هي أمر 

حاسم لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، وتسريع التقدم في حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة، وضمان القدرة على التحمل في مواجهة 

الطوارئ واجلوائح املستقبلية. وتأسس في عام 2020 إطار تشغيلي 

جديد للرعاية الصحية األساسية يوفر أنشطة ملموسة للبلدان لتنفيذ 

علن عنها في إعالن أستانا. ودعمت اليونيسف 
ُ
االلتزامات العاملية التي أ

إضفاء الصفة املؤسسية على العاملني الصحيني املجتمعيني، وحتسني 

جودة الرعاية وتعزيز استراتيجيات سالسل اإلمداد للقطاع الصحي 

 
ً
 صحيا

ً
الوطني. كما يّسرت اليونيسف حتسني مهارات 36,816 عامال

 من البلدان الـ 25 التي حتظى بالتركيز.
ً
 في 18 بلدا

ً
مجتمعيا

فيروس نقص املناعة البشرية/ مرض اإليدز

رغم املكتسبات التي حتققت في منع اإلصابات اجلديدة بفيروس نقص 

املناعة البشرية بني األطفال – حصلت 85 باملئة من النساء احلوامل 

املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية في العالم على عالج ضد 

الفيروسات العكوسة، مقارنة مع 42 باملئة فقط في عام 2010 – فإن 

ف 
ّ
ق في النصف األول من العقد، ثم توق

ّ
 من هذا التقدم حتق

ً
 كبيرا

ً
جزءا

التقدم منذ عام 2016. كما أن الوضع أسوأ بالنسبة لألطفال، ففي عام 

2019 كان 53 باملئة فقط من جميع األطفال املصابني بفيروس نقص 

املناعة البشرية يحصلون على ما يحتاجونه من عالج منقذ لألرواح.

 عن املسار املنشود 
ً
وحتى قبل جائحة كوفيد–19، كان العالم متأخرا

لتحقيق الهدف العاملي للعام 2020 بشأن اإلصابات اجلديدة بني األطفال 

والفتيات املراهقات والشابات.

ورغم أن التأثير الكامل جلائحة كوفيد–19 على منع اإلصابة بفيروس 

نقص املناعة البشرية غير معروف حتى اآلن، فمن املرجح أن نقص 

ل العالج، وزيادة العنف اجلنساني، وتعطيل التعليم، 
ّ
اخلدمات، وتعط

ستؤدي إلى زيادة في حاالت اإلصابة اجلديدة بفيروس نقص املناعة 

البشرية بني النساء واألطفال والفتيات املراهقات.

وثمة بعض األخبار الطيبة، فقد أدت الزيارات الطبية االفتراضية، وتقدمي 

اخلدمات القائمة على املجتمع املحلي، والوصفات الطبية التي تغطي عدة 

أشهر، إلى إيقاف الزيادة في اإلصابات، إذ عادت مستويات توفير الرعاية 

السابقة للوالدة، وخدمات منع انتقال العدوى من األم للطفل في نهاية عام 

2020 إلى املستويات التي كانت عليها قبل وقوع اجلائحة.

التغذية

هدد جائحة كوفيد–19 بخسارة التقدم الذي حتقق طوال سنوات في 
ُ
ت

 في مقاربة 
ً
 جوهريا

ً
حتسني تغذية األطفال. وقد أطلقت اجلائحة حتوال

إدارة هزال األطفال ومنعه والكشف عنه وعالجه، إذ حتولت إدارة 

البرمجة املعنية بهزال األطفال من املرافق الصحية إلى مستوى املجتمع 

املحلي. وقد حصل عدد أكبر من األطفال على عالج ورعاية منقذين 

لألرواح في عام 2020 مقارنة مع عام 2019 )حوالي 5 ماليني طفل في 

.)
ً
أكثر من 70 بلدا

اسُتكمل إطار الشراكة بني اليونيسف وبرنامج األغذية العاملي بشأن 

 في تشاد ومالي والنيجر لتحسني 
ً
هزال األطفال، وعملت املنظمتان معا

الصحة والتغذية في املدارس.

ووصلت خدمات اليونيسف إلى حوالي 244 مليون طفل ملنع التقزم وغيره 

من أشكال سوء التغذية، والتي غطت مختلف الفئات العمرية وكافة 

أشكال سوء التغذية، مبا في ذلك:

ً
استشارات تغذية لرعاية احلوامل في 71 بلدا   

   توسيع البرمجة لتحسني التنوع الغذائي لألطفال الصغار 
ً
في 58 بلدا

ً
استراتيجيات وطنية شاملة ملنع التقّزم في 58 بلدا   

ً
وضع سياسة ملنع زيادة الوزن والُسمنة في 21 بلدا   

   الوصول إلى 4 ماليني طفل في أوضاع إنسانية ومعاجلتهم 

من سوء التغذية احلاد الوخيم

النماء في مرحلة الطفولة املبكرة

ق تقدم في مجال النماء في مرحلة الطفولة املبكرة في عام 2020 
ّ
حق

َ
ت

 سياسات وطنية أو خطط عمل 
ً
رغم وقوع اجلائحة، إذ أسس 87 بلدا

بخصوص النماء في مرحلة الطفولة املبكرة )بزيادة تبلغ 4 بلدان مقارنة 

 متلك برامج حكومية 
ً
ظهر آخر البيانات أن 117 بلدا

ُ
بالعام 2019(. وت

متعددة القطاعات معنية بالنماء في مرحلة الطفولة املبكرة )بزيادة تبلغ 

 مقارنة بالعام 2019(.
ً
12 بلدا

وقد دعمت اليونيسف حوالي 2.8 مليون طفل دون سن اخلامسة 

م املبكر 
ّ
للمشاركة في برامج النماء في مرحلة الطفولة املبكرة و/أو التعل

، وذلك باستخدام البرامج التلفزيونية 
ً
في سياقات إنسانية في 74 بلدا

وعبر شبكة اإلنترنت استجابة إلى جائحة كوفيد–19.

جمال اهلدف 1: كفالة بقاء كل طفل ومنائه
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 في شرق أوكرانيا ودمرت حياة 
ً
عاثت ست سنوات من النزاع خرابا

األطفال في املنطقة. وفاقمت جائحة كوفيد–19 جوانب الضعف 

بينهم – إذ تسببت بضغوط على أنظمة التعليم واملياه والصحة.

يعيش حوالي 430,000 طفل في معاناة نفسية من جراء نشأتهم 

في ظل نزاع طويل األمد وهم بحاجة إلى الدعم. ووفرت اليونيسف 

وشركاؤها في جميع أنحاء شرق أوكرانيا خدمات اجتماعية محورها 

 وبني املجتمعات املحلية 
ً
الطفل لتعزيز التضامن بني املهّجرين داخليا

 للحد من خطر 
ً
 وتثقيفا

ً
 اجتماعيا

ً
 نفسيا

ً
املضيفة، ووفرت دعما

األلغام. كما دعمت اليونيسف مبادرات مشتركة بني األقران وصلت 

إلى أكثر من 20,000 طفل ويافع لتنمية املهارات وبناء التماسك 

االجتماعي وتسوية النزاعات، كما دعمت إصالح املدارس ومرافق 

املياه والصرف الصحي احليوية التي تضررت من جراء النزاع، وذلك 

بفضل مساعدات إنسانية من االحتاد األوروبي.

ولكن تسبب انتشار كوفيد–19 بأضرار تفوق ما تسببت به سنوات من 

غلقت املدارس، مما حرم األطفال، من قبيل »أنتون« الذي 
ُ
النزاع: فقد أ

يدرس في الصف األول، من جانب يغذي فيهم حس احلياة العادية.

وتقول والدته، »أنيتا«، »أنتون سعيد في املدرسة حيث ميكنه اللعب 

 .»
ً
مع األطفال اآلخرين. ولكنه يشعر بامللل في املنزل ويبكي كثيرا

ورغم إغالق املدارس، ستبقى األسرة في املدينة التي تسكن فيها، 

 على األقل، فما من خيار أمامها. وتوّضح »أنيتا«، »ال أملك 
ً
حاليا

 ألمتكن من الذهاب إلى أي مكان«.
ً
ماال

وقد أدى النزاع املستمر منذ سنوات إلى تدمير الهياكل األساسية 

 عديدة تكافح للحصول على الضروريات 
ً
في املنطقة وترك أسرا

من قبيل املياه النظيفة.

يتوجه »ديفيد« ووالدته »سفيتالنا« حال وصولهما إلى املنزل إلى 

طابق التسوية وهما يحمالن املياه التي جلباها من مبنى املجلس 

 بكمية من املياه في 
ً
املحلي. وتقول »سفيتالنا« أنهما يحتفظان دائما

طابق التسوية، وذلك منذ األسابيع األولى للنزاع عندما تعرضت 

املنطقة إلى قصف عنيف واضطرا إلى اللجوء إلى طابق التسوية.

، وهو ال يتذكر تلك األيام، ولكن ثمة إشارات 
ً
وكان »ديفيد« صغيرا

موجودة دائمة تدل على القتال املستمر. فاملدارس ال تعمل وال يوجد 

إمداد مستمر من املياه املنقولة باألنابيب. وقد نشأ »ديفيد« وبات 

لديه تقدير أقوى لقيمة املياه، مقارنة مع العديد من األطفال.

، »أحب فصل الصيف إذ بوسعي االستحمام 
ً
ويقول »ديفيد« ضاحكا

خارج البيت. ولكن في الشتاء يتعني علي تسخني املاء واالستحمام 

في دلو. ولكنني كبرت وبات يتعني علّي االستحمام في ِقدر كبير«.

عندما وقَعْت أولى حاالت كوفيد–19 في أوكرانيا في شباط/ 

فبراير 2020، كان العاملون الصحيون هم األكثر عرضة للخطر. 

وتستذكر الدكتورة »أولها كوبيفكو«، وهي متخصصة باألمراض 

د أولى مرضى كوفيد–19 إلى 
ُ
املعدية في تشيرنيفتسي، تواف

املستشفى الذي تعمل به، وتقول »كان الوضع يشبه األيام األولى 

للنزاع ]في شرق أوكرانيا[. ولم نكن نعرف ما الذي سيحدث، 

ولكننا كنا على اخلط األمامي على أية حال«.

ويقول الدكتور »إيفان فينزينوفيتش«، وهو ُمعالج يعمل في مديرية 

األمراض املعدية في بلدة بوتشاييف الصغيرة في غرب أوكرانيا، 

»أدعو هللا أال أصاب باملرض. ومن املؤلم رؤية ما يحدث، رؤية 

الزمالء الذين مرضوا أو أولئك الذين يعانون من وضع صحي حرج. 

ولكن يتعني علينا مواصلة العمل إذ ليس بوسع أحد آخر القيام به«.

 األطفال في إطار األواصر بين النزاعات والصحة والتعليم 

والمياه النظيفة وكوفيد–19 في أوكرانيا

© UNICEF/UNI356687/FILIPPOV15 التصدي لكوفيد-19 



مجال الهدف 2

كفالة أن يتعلم كل طفل

عندما أدت جائحة كوفيد–19 إلى إغالق املدارس في جميع أنحاء العالم، 

 أزمة تعليم عاملية. فقد كان أكثر من 50 باملئة 
ً
كان األطفال يواجهون أصال

من األطفال من سن عشر سنوات في البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 

املتوسطة الدخل ال يستطيعون القراءة وفهم قصة قصيرة عند بلوغهم 

نهاية مرحلة التعليم االبتدائي. وكان أكثر من نصف األطفال واليافعني 

في العالم يفتقرون إلى الربط باإلنترنت، مما يؤثر على إمكانية 

م عن ُبعد.
ّ
احلصول على التعل

لقد أكدت جائحة كوفيد–19 على األهمية امللّحة للتصدي إلى الفجوة 

ر  الرقمية وانعدام املساواة في إمكانية احلصول على التعليم اجليد. وُيقدَّ

أن 23.8 مليون طفل وشاب سيتركون الدراسة بسبب اجلائحة.

 مبتكرة ملعاجلة اإلقصاء وانعدام 
ً
ووجدت اليونيسف في عام 2020 طرقا

ت اليونيسف وسائل تقنية وكّيفتها 
ّ
املساواة ولضمان استمرار التعليم. وتبن

م عن ُبعد، ومساعدة املدارس في إعادة فتح أبوابها بأمان 
ّ
لتوفير التعل

عبر التنسيق مع قطاعات الصحة، واملياه والصرف الصحي والنظافة 

ظم التعليم على التحّمل؛ وحماية 
ُ
الصحية، وحماية الطفل؛ وتعزيز قدرة ن

متويل التعليم.

وتسير اليونيسف على املسار املنشود، أو تتجاوزه، لتحقيق غايات اخلطة 

االستراتيجية لعام 2021 للتعليم في مجال إمكانية احلصول على التعليم 

 على مستوى 
ً
وحتقيق املساواة في هذا املضمار. وفي حني كان األداء إيجابيا

النواجت، ثمة حاجة لتحقيق مزيد من التقدم في مجاالت نتائج التعليم 

وتقليص نسبة املراهقني غير امللتحقني بالعمل أو التعليم أو التدريب.

استجابت اليونيسف في عام 2020 إلى هذه التحديات من خالل توفير 

 بكلفة بلغت 1.17 بليون دوالر. ودعمت 
ً
الدعم للتعليم في 151 بلدا

 بكلفة 
ً
اليونيسف برامج التعليم في السياقات اإلنسانية في 140 بلدا

0.70 بليون دوالر.

 شارك 48 مليون 

طفل غير ملتحقين بالمدارس بأنشطة للتعليم في مرحلة الطفولة 

المبكرة أو التعليم االبتدائي أو الثانوي

 حصل أكثر من 43 مليون 

طفل على مواد تعليمية.

 شارك 7.7 ماليين 

طفل في برامج لتنمية المهارات من أجل التعليم.

 حصل أكثر من 2.3 مليون 

طفل مهاجر أو مهّجر أو الجئ أو عائد على دعم لتلقي التعّلم عن ُبعد/ 

التعليم المنزلي.

أهم النتائج
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جمال اهلدف 2: كفالة أن يتعلم كل طفل

ى »موسامات ريبا أختر هينا«، 13 سنة، درسها اليومي في 28 كانون األول/ ديسمبر 2020 
ّ
تتلق

ُم معلمتها الدروس  قدِّ
ُ
م عن ُبعد باستخدام هاتف خلوي. وت

ّ
في داكا ببنغالديش، وذلك عبر التعل

 ملدة 10 دقائق لكل طالبة. ويتطلب األمر ثالثة أيام كي 
ً
بالتناوب إذ تتحدث مع 10 طالبات يوميا

تتحدث املعلمة مع كل طالبة في الصف.

حُضُر »ريبا« الدروس من خالل ‘مركز التعليم املعجل القائم على القدرة’، وهو مشروع جتريبي 
َ
وت

ملشروع املساواة في التعليم لألطفال غير امللتحقني باملدارس، الذي تدعمه اليونيسف. ويوفر 

املشروع فرصة ثانية لألطفال الذين يعيشون في أحياء فقيرة للحصول على التعليم، وهو 

يستهدف األطفال من الفئة العمرية 8-14 سنة ممن لم يلتحقوا باملدرسة أو تركوا الدراسة. 

© UNICEF/UN0393334/SATU
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م عن ُبعد’ عبارة يومية للوالدين واألطفال في جميع أنحاء العالم في عام 2020. ولم يسبق في التاريخ أن 
ّ
أصبحت عبارة ‘التعل

أصبح هذا العدد الكبير من األطفال خارج املدارس في الوقت نفسه. وكما هي احلال في مجاالت عديدة من حياة األطفال، 

م عن ُبعد، بات من املستحيل 
ّ
فاقمت جائحة كوفيد–19 انعدام املساواة العميق في التعليم. وإذ أخذ الطالب يتكيفون مع التعل

جتاُهل الفجوة الرقمية.

بوسع الوسائل الرقمية أن تساعد األطفال على تطوير املهارات التي يحتاجونها وحتقيق إمكاناتهم – ولكن هناك حاجة لبذل 

مزيد من العمل. إن اليونيسف ملتزمة بربط كل طفل وكل مدرسة بشبكة اإلنترنت من خالل مبادرة ‘رؤية جديدة للتعليم’، والتي 

م الرقمي، والربط بشبكة اإلنترنت، وتوفير األجهزة الرقمية، 
ّ
تركز على التعليم وتطوير املهارات لتوفير التعليم اجليد عبر التعل

والبيانات امليسورة الكلفة، وإشراك اليافعني.

وفيما يلي بعض الطرق التي عملت اليونيسف من خاللها مع الوالدين للمحافظة على املدارس آمنة وعلى تعليم الطالب، وذلك 

 لوجه – وأينما كانوا.
ً
في الصفوف املدرسية وفي املنازل، وعبر شبكة اإلنترنت ووجها

يستمع »إيغيهوزو«، 11 سنة، إلى درس عبر 

اإلذاعة بعد أن أغلقت مدرسته في رواندا. 

وللمحافظة على تعليم األطفال، توّجه البلد 

: اإلذاعة. وقد 
ً
نحو الوسيلة األكثر انتشارا

حددت اليونيسف أكثر من 100 نص إذاعي 

ز على مهارات 
ّ
من جميع أنحاء العالم ترك

القراءة واحلساب األساسية والتي ميكن 

تكييفها لتتماشى مع املناهج املدرسية في 

رواندا. ثم عملت اليونيسف مع شركائها، مبن 

فيهم وكالة البث الرواندية، إلنتاج وبث دورس 

في جميع أنحاء البلد.

© UNICEF/UNI319836/KANOBANA
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 يعرض منصة تعليم عبر اإلنترنت 
ً
فتاة حتمل هاتفا

توفر مجموعة من املواد السمعية–البصرية ملساعدة 

الطالب في مواصلة تعليمهم أثناء إغالق املدارس 

املرتبط بجائحة كوفيد–19. وقد قّدمت تيمور–ليشتي 

م’ بعد 
ّ
 مناهجها على منصة ‘جواز سفر التعل

ً
تدريجيا

إغالق املدارس في البلد في آذار/ مارس. ويتضمن 

 على شبكة 
ً
املحتوى املتوفر لطالب املدارس كتبا

 لوالدي 
ً
 إضافيا

ً
اإلنترنت، ومقاطع فيديو، ودعما

األطفال الذين يعانون من إعاقات في التعليم.

© UNICEF/UNI320751/SOARES

تدرس »مرام«، 12 سنة، في منزلها في الرقة 

ق العمل في 
ِّ
باجلمهورية العربية السورية بعد أن ُعل

مدارس البلد. وحتى قبل جائحة كوفيد–19، كان 

ماليني األطفال في البلد خارج املدارس أو معرضني 

خلطر التوقف عن الدراسة مع دخول البلد في السنة 

العاشرة للنزاع الدائر هناك. وتستخدم »مرام« كتب 

برامج التعليم الذاتي التي حصلت عليها قبل بضعة 

أشهر للمساعدة في إبقاء تعليمها على املسار املنشود. 

وهذا البرنامج مصمم ملساعدة األطفال الذين تركوا 

املدارس أو املعرضني خلطر تركها، وهو يساعد األطفال 

م املوضوعات األساسية من قبيل اللغة 
ّ
على مواصلة تعل

العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم.

© UNICEF/UNI318725/SYRIA

تدرس »ميال«، 11 سنة، في منزلها في غامبوا في 

ق عمل املدارس في البلد ملنع انتشار 
ّ
بنما بعد أن ُعل

كوفيد–19. وبحلول نهاية آذار/ مارس، كان حوالي 

95 باملئة من األطفال امللتحقني باملدارس في منطقة 

 
ً
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي قد غادروها مؤقتا

بسبب كوفيد–19 – أكثر من 150 مليون طفل في 

جميع أنحاء املنطقة. وللمساعدة في مواصلة تعليم 

األطفال، أطلقت اليونيسف مبادرة #التعليم_في_املنزل، 

 بوسع الوالدين 
ً
والتي وفرت أنشطة جديدة مرحة يوميا

تكييفها ومشاطرتها مع اآلخرين، من قبيل لعبة البحث 

عن الكنز واألحجيات واللعبة املبتكرة ‘بيت العنكبوت’.

© UNICEF/UNI322367/SCHVERDFINGER
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كفالة أن يتعلم كل طفل
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مجال الهدف 3

 كفالة حماية كل طفل 
من العنف واالستغالل

ق على امتداد عقدين، يجب تعجيل التقدم 
ّ

رغم التقدم الذي حتق

 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بحماية الطفل. 
ً
 كبيرا

ً
تعجيال

ق بجهود كبيرة لغاية 
ّ

وتهدد جائحة كوفيد–19 بتراجع التقدم الذي حتق

اآلن، وإجهاد اخلدمات االجتماعية الهشة، وأنظمة احلماية والعدالة، 

وزيادة األخطار القائمة على النوع اجلنساني، وتعميق انعدام املساواة.

ومع ذلك أبرزت األزمة مكانة القضايا ‘اخلفية’ من قبيل الصحة العقلية، 

والعنف في املنزل، واحتياجات األطفال املحرومني من الرعاية األسرية. 

وما عاد من املمكن التهوين من شأن الدور األساسي الذي يؤديه العاملون 

في اخلدمات االجتماعية.

 ما بني احلاجة إلى مواصلة 
ً
أقامت اليونيسف في عام 2020 توازنا

برامجها وعملياتها وبني التحول نحو املعاجلة االستباقية للتأثيرات 

االجتماعية االقتصادية جلائحة كوفيد–19.

 غير 
ً
تعليق الصورة: تأثر األطفال املهاجرون واملهّجرون وأسرهم تأثرا

متناسب من جراء إغالق احلدود ومنع السفر في عام 2020، مما منع 

الالجئني من السعي للحصول على حماية دولية، وترك املهاجرين عالقني 

دون دعم ومفصولني عن أسرهم. وفي العديد من السياقات، اسُتبعد 

املهاجرون واملهّجرون من إمكانية احلصول على اخلدمات الوطنية، 

مبا في ذلك الرعاية الصحية وبرامج التعافي االجتماعية االقتصادية، 

 من كراهية األجانب والتمييز.
ً
 متزايدا

ً
وواجهوا قدرا

في عام 2020، بلغ إنفاق البرامج العاملية في مجال الهدف 3 في 154 

 712 مليون دوالر. ودعمت اليونيسف برامج احلماية في السياقات 
ً
بلدا

 بكلفة 393 مليون دوالر.
ً
اإلنسانية في 145 بلدا

 حصل 47.2 مليون 

طفل ومراهق ومقدم رعاية على دعم قائم على المجتمع المحلي في 

مجال الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي

 استفادت 6 ماليين 

فتاة مراهقة من تدخالت الوقاية والرعاية للتصدي لزواج األطفال من 

خالل برامج مشتركة مع صندوق األمم المتحدة للسكان

جرت تدخالت وصلت إلى حوالي 17.8 مليون شخص للحد من خطر 

العنف الجنساني ومنعه أو االستجابة إليه في 84 بلدًا

 حصل 4.2 ماليين 

طفل في 126 بلدًا ممن تعرضوا للعنف على خدمات صحية وإرشاد 

اجتماعي وخدمات عدلية

 استفاد أكثر من 2.6 مليون 

شخص من الوالدين ومقدمي الرعاية في 87 بلدًا من برامج تنشئة 

األطفال، بزيادة قدرها 14 بالمئة مقارنة مع عام 2019

 استفاد زهاء 4.2 ماليين 

طفل وامرأة في 126 بلدًا من قنوات آمنة وميسورة لإلبالغ عن 

االستغالل واالنتهاك الجنسيين، مما يشكل زيادة قدرها خمسة 

أضعاف مقارنة مع عام 2019.

أهم النتائج
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 جمال اهلدف 3: كفالة حماية كل طفل 
من العنف واالستغالل

»زينة«، 22 سنة، هي متطوعة في فريق من متطوعني شباب يعملون مع اليونيسف في بلدة 

احلصن باجلمهورية العربية السورية، وتتحدث مع األطفال حول حقوقهم، وذلك في إطار مبادرة 

للتوعية بحقوق األطفال وحمايتهم من اإلساءات واملضايقات اجلنسية.

وتقول »زينة«، »نحن نعمل على متكني األطفال والتواصل مع مقدمي الرعاية لتشجيعهم على 

 فيما إذا واجه األطفال إساءات أو مضايقات. وعندما بدأُت أذهب إلى امليدان مع 
ً
التحدث علنا

الفريق، تفاجأُت إذ رأيت أن ما ُيشكل في الواقع احتياجات أساسية، من قبيل احلماية والتعليم 

أو حتى اللقاحات، هي امتياز بعيد املنال للعديد من األطفال. وتساعد التوعية في نشر املعرفة 

الالزمة ملكافحة العديد من التبعات السلبية التي نشأت عن النزاع املمتد منذ سنوات«.

© UNICEF/UN0410501/AL-DROUBI
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مجال الهدف 4

 كفالة أن يعيش كل طفل 
في بيئة آمنة ونظيفة

منذ بداية جائحة كوفيد–19، أصبح قطاع املياه والصرف الصحي 

 في جهود االستجابة العاملية من خالل 
ً
 حاسما

ً
والنظافة الصحية عنصرا

حمالت غسل األيدي وضمان إمكانية احلصول املتساوية وامليسورة الكلفة 

على خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مبا في ذلك 

ملرافق الرعاية الصحية واملدارس.

وقد وفرت اليونيسف منذ عام 2017 خدمات املياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية لعدد غير مسبوق من مرافق الرعاية الصحية بلغ 

12,309 مرافق، وقد جتاوز هذا العدد الهدف املنشود إلى حد كبير.

، متكنت 
ً
وعبر استجابة اليونيسف إلى جائحة كوفيد–19 في 120 بلدا

من الوصول إلى 106 ماليني شخص وزّودتهم بخدمات وإمدادات املياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية الضرورية.

وحظي ما مجموعه 17 مليون شخص بإمكانية احلصول على خدمات 

املياه املأمونة، مما وضع اليونيسف على املسار املنشود لتجاوز الهدف 

املحدد ألربعة أعوام بالوصول إلى 60 مليون شخص.

ذ 55 باملئة من املكاتب القطرية التابعة لليونيسف في عام 2020 
ّ
ونف

برامج لبناء السالم والتماسك االجتماعي، مبا في ذلك من خالل 

دعم مشاركة املراهقني والشباب كفاعلني في التغيير وإحالل السالم، 

واالستفادة من األدوار التي تؤديها خدمات املياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، واحلكومات املحلية، وخدمات حماية الطفل.

واسترشدت جهود بناء القدرة على التحمل بتحليالت لألخطار مراعية 

ق 41% من املكاتب القطرية التابعة لليونيسف 
ّ
الحتياجات األطفال، وحق

املعايير التنظيمية بشأن تنفيذ البرمجة املسترشدة باألخطار.

عملت اليونيسف في عام 2020 على توفير املياه النظيفة، والصرف 

 
ً
الصحي، وإجراءات زيادة القدرة على حتمل تغّير املناخ في 143 بلدا

بكلفة بلغت 1.12 بليون دوالر. وقد دعمت اليونيسف برامج املياه 

 
ً
والصرف الصحي والنظافة الصحية في سياقات إنسانية في 120 بلدا

بكلفة 0.76 بليون دوالر.

 تمكن 17 مليون 

شخص إضافي من الحصول على مياه الشرب المأمونة

 حصل 13.4 مليون 

شخص إضافي على خدمات الصرف الصحي األساسية

 وضع 56 بلدًا 

خططًا وطنية أو محلية إلدارة المخاطر تتناول الكوارث وتغير المناخ 

والنزاعات وأزمات أخرى

 نّفذ 74 بلدًا 

برامج شملت األطفال لتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ وتشجيع 

التنمية الخفيضة الكربون

 عمل 55 بالمئة 

من المكاتب القطرية التابعة لليونيسف على تعزيز التماسك والسلم 

االجتماعيين

أهم النتائج
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 جمال اهلدف 4: كفالة أن يعيش كل طفل 
في بيئة آمنة ونظيفة

 في منزلها في قرية 
ً
نشئ مؤخرا

ُ
 بالقرب من مرحاض أ

ً
تقرأ »فيكا«، 3 سنوات، كتابا

ِمَر باملياه أثناء الفيضانات 
ُ
تيغالدو بإقليم جافا األوسط بإندونيسيا. وكان منزلها قد غ

نشئ 
ُ
الناجمة عن املد، مما أجبر والديها على بناء مرحاض مؤقت خارج املنزل. وقد أ

املرحاض اجلديد في متوز/ يوليو 2020 باستخدام مساعدة حكومية. وقد جعلت 

حكومة إندونيسيا إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي أولوية في جهودها 

لتقليص معدالت التقّزم بني األطفال.

يتسم الصرف الصحي اآلمن بأهمية حاسمة للصحة، ومناء الطفل، والتقدم 

 من االستجابة لكوفيد-19 في عام 2020.
ً
 مهما

ً
االجتماعي واالقتصادي، وقد ظل جزءا

© UNICEF/UN0353544/IJAZAH
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مجال الهدف 5

كفالة متتع كل طفل بفرصة 
عادلة في احلياة

واصلت اليونيسف في عام 2020 حماية احلقوق املكّرسة في اتفاقية 

حقوق الطفل من خالل العمل على تقليص فقر األطفال وإنهاء 

التمييز.

لقدت أدت جائحة كوفيد–19 واألزمة االجتماعية االقتصادية التي 

نشأت عنها إلى زيادة الفقر املالي والفقر املتعدد األبعاد بني األطفال، 

وفاقمت جوانب الضعف لدى األطفال الذين يعيشون في الفقر، ولدى 

البنات واألطفال ذوي اإلعاقات واألطفال املهاجرين واملهّجرين وغيرهم 

من اجلماعات املهمشة. وأتاحت استجابة اليونيسف في مجال احلماية 

 للجميع وخلق نقاط دخول فريدة 
ً
االجتماعية حتقيق تعاٍف أكثر شموال

لتعزيز متويل احلماية االجتماعية والشراكات املعنية بذلك.

 533 
ً
بلغ مجموع إنفاق البرنامج العاملي في مجال الهدف 5 في 156 بلدا

.
ً
مليون دوالر، مبا في ذلك 255 مليون دوالر للعمل اإلنساني في 112 بلدا

 أبلغ 31 بلدًا 

أن القياسات أو التحليالت أو أنشطة الدعوة أدت إلى استحداث 

سياسات وبرامج عملت على الحد من فقر األطفال.

وصلت برامج التحويالت النقدية المدعومة من اليونيسف إلى أكثر من 

130 مليون طفل في 93 بلدًا

 شارك 7.2 ماليين يافع في 122 بلدًا 

في تدخالت للمشاركة المدنية أو قادوها من خالل برامج مدعومة من 

اليونيسف في عام 2020، وقد تجاوز هذا العدد الهدف المنشود.

وصلت اليونيسف إلى أكثر من 2.2 مليون طفل من ذوي اإلعاقات في 

144 بلداً في عام 2020، وذلك من خالل برامج إنمائية وإنسانية شاملة 

لإلعاقات.

أهم النتائج
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 جمال اهلدف 5: كفالة متتع كل طفل 
بفرصة عادلة في احلياة

»سيفول« )يسار الصورة(، 12 سنة، وهو طفل ذو إعاقة بدنية، يلعب قرب منزله مع صديقه »كيفني سوبوترا«، 9 سنوات، وهو ذو 

إعاقة بصرية، في بانيوماس بإقليم جافا األوسط بإندونيسيا.

 من برنامج تعليمي شامل للجميع في إطار شراكة ‘1 من كل 11’ – وهي تعاون بني 
ً
وقد التحق كال الطفلني مبدرسة متثل جزءا

حكومة إندونيسيا واليونيسف و ‘معهد املعارف التعليمي التابع جلهاز نهضة العلماء’ )LP Maarif NU(، وبدعم من مبادرة ‘أيادي 

اخلير نحو آسيا’ ومؤسسة نادي برشلونة لكرة القدم.

نهم من دعم األطفال ذوي اإلعاقات من 
ّ
 في مجال التعليم الشامل للجميع، مما ميك

ً
ى املعلمون تدريبا

ّ
ومن خالل هذه الشراكة، يتلق

قبيل »سيفول« و »كيفني«.

وفي عام 2020، وصلت اليونيسف إلى أكثر من 2.2 مليون طفل من ذوي اإلعاقات في العالم من خالل برامج شاملة لألشخاص 

ذوي اإلعاقات.

© UNICEF/UNI358849/IJAZAH

25 التصدي لكوفيد-19 



كان التأثير االقتصادي واالجتماعي على األسر 

. ومع انكماش 
ً
 في تايالند قاسيا

ً
األشد ضعفا

االقتصاد التايالندي، ناصرت اليونيسف 

وشركاؤها اتخاذ إجراءات لتخفيف تأثير األزمة 

على األطفال واألسر. ونتيجة لذلك، تعكف 

احلكومة على إعادة تزويد برامج التحويالت 

النقدية ملدة ثالثة أشهر إضافية، مما سيعود 

بالفائدة على 8 ماليني أسرة، مبا في ذلك 

أسرة السيدة »توكتا« التي حتصل على 1,000 

 من أحد هذه 
ً
( شهريا

ً
بات إضافي )32 دوالرا

البرامج، وتقول »يجب أن يحصل أطفالي على 

فرصة للحصول على تعليم مالئم أفضل من 

الفرصة التي توفرت لي، وسيساعد هذا املال 

في تعليمهم«.

© UNICEF/PANOS/2020/BROWN

التحويالت النقدية ختّفف الضغوط االقتصادية 
الناشئة عن جائحة كوفيد–19

قبل جائحة كوفيد–19، كانت أرجحية أن يعيش األطفال في الفقر املدقع تزيد بضعفني عنها بني البالغني. وفي الوقت احلالي، 

قد يزداد عدد األطفال الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني املعتمد في بلدانهم مبا يصل إلى 117 مليون طفل إضافي، مما 

يلقي بظالل من الغموض على مستقبل 700 مليون طفل. وبوسع التحويالت النقدية أن حتمي األسر من الكوارث املالية، وأن تتيح 

إمكانية وصول أفضل إلى الغذاء والرعاية الصحية املنتظمة واملدارس، كما بوسعها أن حتد من الضغوطات املنِهكة التي قد تؤدي 

إلى العنف وإلى تراُجع الصحة العقلية.

مجال الهدف 5
كفالة متتع كل طفل بفرصة 

عادلة في احلياة
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ً
كان اإلغالق العام امُلشدد في غواتيماال مدمرا

بصفة خاصة للسكان الذين يعيشون في 

 وتبلغ نسبتهم حوالي 60 باملئة 
ً
الفقر أصال

من السكان. وكانت »تيلما« واحدة من والدين 

عديدين فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي أثناء 

ِركوا يكافحون للعثور على طريقة 
ُ
اجلائحة وت

إلعالة أسرهم. ولكن بفضل مساعدة نقدية 

قدمها برنامج حكومي مدعوم من اليونيسف 

والبنك الدولي، متكنت »تيلما« من العثور 

على مصدر جديد للدخل – صنع كمامات 

للحماية من كوفيد–19. وكانت أولوية »تيلما« 

عندما استلمت املستحقات النقدية هي شراء 

غذاء ألطفالها، وتقول »كان خوفي األكبر 

هو أال أمتكن من شراء الغذاء لهم«. وقد 

 لشراء الطحني الذي 
ً
استخدَمْت املال أيضا

حتتاجه لصنع الفطائر التي تبيعها لتتمكن من 

إعالة أسرتها.

© UNICEF/UNI388986/MUSSAPP

حتى قبل اجلائحة، كان 66 باملئة من أطفال 

سيراليون يعيشون في الفقر. وتقول »أيساتو«، 

التي تعمل في التجارة غير الرسمية في مدينة 

فريتاون، إن املبيعات تباطأت بشدة منذ بدء 

 للتحويالت 
ً
اجلائحة. وقادت احلكومة برنامجا

النقدية الطارئة للعمال غير الرسميني في 

املناطق احلضرية، وقد وفر البرنامج طوق 

جناة للوالدين الذين يكافحون إلعالة أسرهم، 

مبن فيهم »أيساتو«. وقد ساعدها التحويل 

النقدي الطارئ في تنويع عملها، فقد بات 

بوسعها اآلن أن تضيف مسحوق الصابون إلى 

السلع املدرسية التي تبيعها عادة بغية دعم 

أسرتها على نحو أفضل. وتقول، »لقد حتّسنْت 

املبيعات، لذا أصبحُت قادرة على شراء طعام 

أفضل ألطفالي. وأنا مسرورة إذ متكنت من 

]ادخار بعض املال[ ملساعدتهم في االستعداد 

للعودة إلى املدرسة في تشرين األول/ أكتوبر«.

© UNICEF SIERRA LEONE/2020/

MUTSEYEKWA
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 جمال اهلدف 5: كفالة متتع كل طفل 
بفرصة عادلة في احلياة

فقر األطفال والتمويل الحكومي لألطفال

استجابت اليونيسف بسرعة لكوفيد–19 في عام 2020 من خالل إجراء 

 يركز على فقر 
ً
 للتأثير االجتماعي–االقتصادي و62 حتليال

ً
70 تقييما

األطفال على املستوى القطري تناولت التأثير غير املتناسب لألزمة على 

األطفال.

وواصلت البلدان رْصد فقر األطفال باستخدام قياسات وأنظمة إبالغ 

 
ً
 الفقر املتعدد األبعاد فيما رَصد 79 بلدا

ً
 )رَصد 66 بلدا

ً
مملوكة وطنيا

الفقر املالي(.

الحماية االجتماعية

وصلت برامج التحويالت النقدية املدعومة من اليونيسف إلى أكثر من 

. ومنذ عام 2017، ازداد عدد البلدان )61( 
ً
130 مليون طفل في 93 بلدا

التي توجد فيها أنظمة حماية اجتماعية قوية أو متوسطة القوة مبقدار 

. وواصلت اليونيسف تعزيز أنظمة احلماية االجتماعية 
ً
الضعفني تقريبا

.
ً
املراعية للصدمات في 16 بلدا

األطفال ذوو اإلعاقات

وصلت اليونيسف إلى أكثر من 2.2 مليون طفل من ذوي اإلعاقات في 

 في عام 2020، وذلك عبر برامج إمنائية وإنسانية شاملة 
ً
144 بلدا

لإلعاقات.

وفي السياقات اإلنسانية، عكف 44 باملئة من املكاتب القطرية التابعة 

 في 
ً
 منهجيا

ً
لليونيسف على إدماج األطفال ذوي اإلعاقات إدماجا

 
ً
 متاحا

ً
جهود االستجابة التي بذلتها، من قبيل إنشاء 82 مرحاضا

لذوي اإلعاقة في كوكس بازار ببنغالديش. وقد عملت اليونيسف 

على التصدي لتأثير كوفيد–19 على األطفال ذوي اإلعاقات والذين 

يواجهون خطر التخلف عن الركب أكثر من ذي قبل. ففي رواندا، 

 من ذوي 
ً
دعمت اليونيسف أنشطة للتعليم الفردي املنزلي لـ 7,282 طفال

اإلعاقات. وعلى الصعيد العاملي، مت تزويد أكثر من 152,000 طفل من 

ذوي اإلعاقات بأدوات ومنتجات ُمِعينة.

املساواة بين الجنسين

ازداد عدد البلدان التي تعمل على تعزيز البرامج أو األنظمة املراعية 

أو املستجيبة للنوع اجلنساني بأكثر من ثالثة أضعاف منذ عام 2019، 

 باحتياجات النساء 
ً
 متزايدا

ً
 – مما ُيظِهر اهتماما

ً
وبلغ عددها 88 بلدا

والبنات، مبا في ذلك احلاجة إلى إحداث حتّول في األعراف اجلنسانية 

الضارة، ونتائج أخرى متعلقة بالنوع اجلنساني.

تمكين املراهقين

 )53 باملئة منهم بنات حسب 
ً
شارك 7.2 ماليني مراهق  من 122 بلدا

( في تدخالت للمشاركة االجتماعية أو قادوها خالل 
ً
بيانات من 99 بلدا

عام 2020، وذلك عبر برامج دعمتها اليونيسف في أوضاع إنسانية 

وإمنائية، وهذا العدد يتجاوز العدد املنشود لعام 2021 والذي يبلغ 5.2 

ماليني مراهق.

 جديدة للمراهقني أثناء 
ً
رت منصات على شبكة اإلنترنت فرصا

ّ
وف

اجلائحة. فبالتعاون مع أكثر من 200 شريك – ميثلون حكومات، 

ووكاالت تابعة لألمم املتحدة، والقطاع اخلاص، والشباب – وصلت 

مبادرة ‘جيل طليق’ إلى أكثر من 100 مليون يافع ويافعة )من الفئة 

 في عام 2020، وعّجلت 
ً
العمرية 10–24 سنة( في أكثر من 40 بلدا

توسيع منصات رقمية مخصصة للتعليم، وتطوير املهارات، وريادة 

املشاريع، والتمكني، من أجل تغيير مسار حياة اليافعني. ودعَم تسعة 

 تطوير 66 سياسة مالئمة لليافعني، مما يتجاوز الهدف 
ً
وثالثون بلدا

.
ً
املنشود لعام 2020 والذي يبلغ 37 بلدا
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لقد غّيرت جائحة كوفيد–19، وعلى نحو غير متوقع، احلياة 

 للقيود املفروضة على احلركة، 
ً
اليومية لألسر في اإلكوادور. فنظرا

واضطرار الوالدين للعمل عن ُبعد، وإغالق املدارس، أصبح الوالدون 

ميضون ساعات طويلة مع أطفالهم، وقد أدى ذلك في بعض احلاالت 

إلى معاناة وتوتر في عالقاتهم مع أطفالهم.

 ردود أفعال غير عادية 
ُ

وتقول »إستر« من غواتيماال، »بدأت أالحظ

من ابني، فقد بدأ يصرخ ويشعر بالغضب واحلزن ألنه ال يستطيع 

 
ً
اخلروج ... وفي مرات عديدة قلت لنفسي ‘يا إلهي، لقد كنا دائما

 هذا اجلانب من شخصيته’«.
ً
 ولكنني لم أَر أبدا

ً
معا

وتقول »ماريا« من كويتو، »الحظت أن ابنتي ذات اخلمس سنوات 

ل فيها احلاسوب للمشاركة في املدرسة، 
ّ
تبكي في كل مرة أشغ

وأجبرها على اجللوس وأداء واجباتها املدرسية ... أعتقد أني أنا 

مصدر املشكلة، ألن ابنتي كانت حرة في املدرسة، وكانت تركض 

وتغني ... وال ميكنني مساعدتها في هذا«.

هذه العزلة اإلضافية وغياب الدعم الذي يتيح لألفراد التحدث عن 

شواغلهم قد يدفع الوالدين إلى تفريغ إحباطاتهم على أطفالهم، مما 

يخلق بيئة تيّسر ارتكاب العنف.

أطلقت اليونيسف، بدعم من اجلامعة البابوية الكاثوليكية في 

دعى ‘لنتحدث’، 
ُ
اإلكوادور )PUCE(، مجموعة لدعم الوالدين ت

وذلك لالستماع إلى الوالدين ودعمهم. وتختلف هذه املبادرة املعنية 

بالصحة العقلية عن مبادرات التثقيف النفسي أو مناذج تنشئة 

األطفال التي يجري فيها تعليم أدلة عامة حول التنشئة اجليدة 

لألطفال. فالتجارب التي ال يتم التحدث بشأنها في مجال تنشئة 

األطفال قد تدفع الوالدين إلى مراكمة جتارب غير ُمعاجلة ميكن 

أن تتجلى على شكل سلوك مندفع ومتهور نحو بعضهم البعض ونحو 

أطفالهم. ويتمثل هدف إنشاء املجموعة في توفير مكان لالستماع 

كي يتمكن الوالدون من التعبير بصفة خصوصية وسرية عما 

يزعجهم في جتربتهم مع تنشئة األطفال.

ويتشاطر الوالدون من خالل العمل اجلماعي جتاربهم املتنوعة، 

 ألساليب أكثر إنسانية 
ً
 واجتماعيا

ً
ويشجعون بدائل متاحة ثقافيا

لتنشئة األطفال. وقد أتاحت لهم قدرتهم على التحدث عن خبراتهم 

أن يعيدوا تنظيم األفكار املسبقة واخلروج بنقد ذاتي خاٍل من 

األحكام اخلارجية من األشخاص اآلخرين.

وبعد حضور مجموعات النقاش، يشعر معظم الوالدين باالرتياح 

ملعرفة أنهم ليسوا الوحيدين الذين ميرون مبثل هذه الصعوبات. وقد 

اقترحوا بأن يواصلوا اللقاء كمجموعة، وبدؤوا باالقتراب أكثر من 

 أصرخ بأطفالي 
ً
أطفالهم. وتقول »سارا« من سوينكا، »كنت سابقا

طوال اليوم، وبدأت اآلن أحتدث إليهم. وما عادت األم التي كنتها 

 موجودة اآلن«.
ً
سابقا

 إلى هذا العمل، وبهدف خلق منهج للتدخالت النفسية 
ً
واستنادا

نِتجت سبعة أدلة حول تنشئة 
ُ
االجتماعية في مجال تنشئة األطفال، أ

األطفال، ووصلت إلى أكثر من 600,000 مستخدم عبر موقعي 

فيسبوك وإنستغرام.

 مجموعات نقاش لدعم الصحة العقلية للوالدين 

وحماية األطفال في اإلكوادور

© UNICEF/UN0359674/ARCOS
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 كيف 
تكيّفت 

اليونيسف 
مع جائحة 
كوفيد–19

التغيري االجتماعي والسلوكي واملشاركة 
اجملتمعية

 لغياب حلول بيولوجية طبية جلائحة كوفيد–19، أدت 
ً
نظرا

 في حتقيق التغيير االجتماعي والسلوكي 
ً
 رئيسيا

ً
اليونيسف دورا

وفي إشراك املجتمعات املحلية:

 
ً
  قــادت اليونيســف بالتعــاون مــع احلكومــات في 148 بلدا
إقامــة جلــان معنيــة بالتواصل بشــأن املخاطر ومشــاركة 

املجتمــع بغيــة تنســيق مشــاركة املجتمعــات املحلية، وتطوير 
آليــات لتقــدمي االقتراحــات واملالحظــات، والتأثير على 

التــزام النــاس باملمارســات املوصى بها.

  قّدمــت اليونيســف تقييمــات ســريعة فــي املجتمعات املحلية 
بشــأن كوفيــد–19 فــي عــدة بلدان، ووفرت بيانــات منتظمة 

واردة مــن املجتمعــات املحليــة إضافــة إلــى رؤى حول 
ممارســات احلماية، واســتراتيجيات التعامل مع األزمة 

واالحتياجات الناشــئة.

  وعلــى الصعيــد العاملــي، شــاركت اليونيســف مع منظمة 
الصحــة العامليــة واالحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليب األحمر 

والهــالل األحمــر فــي إقامــة اخلدمــة اجلماعية للتواصل 
بشــأن املخاطر ومشــاركة املجتمع، مما وفر اإلشــراف للركن 

املتعلــق بالتواصــل بشــأن املخاطــر ومشــاركة املجتمع ضمن 
االســتجابة العامليــة للجائحة.

وعلــى ســبيل املثــال، عملــت اليونيســف فــي مالي مع أطفال، 
وصحفيــني شــباب، وأعضــاء فــي البرملــان، وفنانني، ومنظمات 
للشــباب فــي مجــال الدعــوة واحلــوار من أجــل احلد من الريبة 

املحيطــة بكوفيــد–19، ومشــاطرة إجــراءات الوقايــة مع األجيال 
املختلفــة مــن النــاس. وجــرت حمالت التواصل بشــأن املخاطر 
ومشــاركة املجتمــع هــذه فــي املجتمعــات املحليــة األكثر عرضة 
للتهميش واخلطر، مبا في ذلك األســواق املحلية واملســاجد 

والســجون ومخيمــات املهّجريــن واملجتمعــات املحليــة املضيفة، 
وذلــك لتحقيــق قبــول أكبــر بإجراءات احلماية والســالمة. 

ــذت هــذه املبــادرات 2,981 جلســة حواريــة وصلت إلى ما 
ّ
ف
َ
ون

.
ً
مجموعه 184,721 شــخصا

ى »ســيودو« ذو العشــر ســنوات، ويعمل في تلميع األحذية 
ّ
تلق

لكســب املــال، كمامــات مجانيــة مــن خالل املبادرة، ويقول 
ض ملخاطــر اإلصابة  »بوســعي اآلن القيــام بعملــي دون التعــرُّ
بفيــروس الكورونــا ... وأنــا أطلــب مــن أصدقائي أن يرتدوا 
الكمامــات وأال يقتربــوا مــن بعضهــم البعــض كــي ال يصابوا 

بفيــروس الكورونا«.

مجع البيانات

 جلهــود جمع البيانات 
ً
لت جائحــة كوفيــد–19 حتديــا

ّ
شــك

لرصــد تأثيــر اجلائحــة علــى األطفال، لذا حتّولت اليونيســف 
 جلمع 

ً
 وتنوعا

ً
بحرص الســتخدام أســاليب أوســع نطاقا

البيانــات، مبــا فــي ذلك اســتقصاءات عبــر الهاتف، وحتليالت 
ــم اآللــي لتدفــق املــواد عبر وســائل التواصل االجتماعي، 

ُّ
التعل

ومقابــالت، كمــا أجــرت حتليالت دقيقة. واســتمرت اليونيســف 
فــي إجــراء تقييمــات بالوقــت احلقيقي لالســتجابات جلائحة 

كوفيــد–19، ممــا حافــظ علــى فاعلية اليونيســف ألقصى 
حــد ممكــن. ومت حتويــل البيانات بســرعة إلــى حتليالت عبر 

إصــدار تقاريــر قصيــرة، ومعلومــات مختارة، ولوحــات تفاعلية 
للبيانــات، ومكتبــة إلكترونيــة لألبحاث بشــأن كوفيد–19 

واألطفال.

وعلــى ســبيل املثــال، مــع توقــف إمكانيــة الوصول إلى امليدان 
فــي الصومــال، كان مــن الصعــب رصــد تأثير كوفيد–19 

علــى األطفــال وعلــى اخلدمــات، لذا قامت ‘آلية االســتجابة 
املسترشــدة باخلطــر’، والتــي انطلقــت في عــام 2020، بتجميع 

كافــة البيانــات فــي مجمــع واحد باســتخدام التخطيط 
ــع األماكــن التــي تتطور فيها  لســيناريو متعــدد األخطــار، وتتبُّ

احلــاالت الطارئــة، وتســليط الضــوء علــى التحديات التي 
تواجــه اإلمــدادات. وقــد أتــاح ذلــك لليونيســف فهم الوضع على 

املســتوى شــبه الوطنــي وتكييــف برامجهــا بناء على ذلك.
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تزويد العامل بإمدادات منقذة لألرواح

عندما بدأ كوفيد–19 ينتشر في الصني في بدايات عام 2020، 
 في أي استجابة 

ً
 مركزيا

ً
 بأن اإلمداد ميثل عنصرا

ً
أصبح واضحا

 إمدادات معدات الوقاية الشخصية لضمان سالمة 
ً
– خصوصا

 من 
ً
 كبيرا

ً
العاملني في اخلطوط األمامية. لكن مبا أن قسما

عي معدات الوقاية الشخصية يتركزون في الصني، أدى 
ّ
مصن

انتشار املرض إلى تأثير شديد على السوق العاملي.

وانهمكــت عمليــات اإلمــداد التابعــة لليونيســف مــع أكثر من 
1,000 مــن املورديــن وقــادة الصناعــات فــي جميع أنحاء 

العالــم لتحديــد حلــول للضغــوط التــي يواجهها الســوق وتأمني 
اإلمــدادات املطلوبــة بكلفــة معقولــة لدعــم إمكانية احلصول 

املتســاوية على معدات الوقاية الشــخصية للبلدان املســتفيدة.

 جهــود الشــراكة، فقد وفرت اليونيســف 
ً
وتزايــدت أيضــا

خبراتهــا ومقّدراتهــا وشــبكتها إلقامــة مجــاالت تعاون، مبا 
فــي ذلــك لنظــام سلســلة اإلمداد اخلاصــة بكوفيد–19 الذي 

تقــوده منظمــة الصحــة العامليــة، ومبــادرة تســريع إتاحة أدوات 
مكافحــة كوفيــد–19 – وهــي تعــاون دولــي انطلق في نيســان/ 
أبريــل 2020 ويهــدف إلــى تطويــر وتســريع إمكانية احلصول 

علــى وســائل التشــخيص والعــالج واللقاحــات املرتبطة 
بكوفيد–19.

ورغم التحديات الشديدة التعقيد في مجال اللوجستيات واإلمداد 
التي نشأت عن جائحة كوفيد–19، متكنت اليونيسف من شحن 

 
ً
 لـ 138 بلدا

ً
نصف بليون مادة من معدات الوقاية الشخصية دعما

في عام 2020 لوحده.

وعندما تكون اإلصابة بكوفيد–19 شديدة، فقد تؤدي إلى 
 
ً
 وسريعا

ً
 عامليا

ً
رت اليونيسف دعما

ّ
االلتهاب الرئة، لذا فقد وف

ومتعدد األوجه لتوفير األكسجني أثناء اجلائحة.

 لوجود هيكل أساسي قائم من خالل مشروع االبتكار 
ً
ونظرا

للعالج باألكسجني الذي يجري بالتعاون مع مؤسسة بيل وماليندا 
غيتس، فقد كانت اليونيسف في موضع فريد إلطالق استجابة 
عاملية واسعة لتوفير األكسجني وتلبية احلاجة املباشرة الناجمة 

عن كوفيد–19 واالحتياجات احلاسمة لـ 800,000 طفل دون سن 
 من جراء التهاب الرئة.

ً
اخلامسة الذين يلقون حتفهم سنويا

 
ً
وقد شحنت اليونيسف في عام 2020 لوحده 16,795 جهازا

. وتعمل هذه اآلالت املنقذة لألرواح 
ً
لتوليد األكسجني لـ 94 بلدا

على سحب الهواء من البيئة، ومن ثم إزالة النيتروجني وإنتاج 
مصدر مستمر من األكسجني. إضافة إلى ذلك، وّزعت اليونيسف 
12,050 أداة من أدوات تزويد األكسجني )من قبيل أجهزة قياس 

التأكسج النبضي، وموزعات التدفق، ومحلالت األكسجني، وأوعية 
التحكم بالرطوبة( و 920,575 من املواد املستهلكة )من قبيل 

املحاقن األنفية، والكمامات، واألنابيب الطبية(.

موظف في اليونيسف يفحص شحنة من اإلمدادات الصحية احليوية، 
مبا في ذلك معدات وقاية شخصية، كانت قد وصلت للتو إلى منطقة 
أمريكا الالتينية التي تعاني من جائحة كوفيد–19، وذلك في بدايات 

 تشرين األول/ أكتوبر 2020.
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في الوقت الذي فاقمت فيه اجلائحة من تأثيرات انعدام املساواة بني 

اجلنسني، ضاعفت اليونيسف جهودها للتصدي للعنف اجلنساني؛ 

واملحافظة على خدمات الصحة والتعليم املراعية للنوع اجلنساني؛ 

 من خالل توفير الرعاية اجليدة 
ً
ورعاية مقدمي الرعاية، خصوصا

لألمهات؛ وتعزيز البيانات والتحليالت املعنية بالنوع اجلنساني.

 على خدمات للحد من 
ً
حصل حوالي 17.8 مليون شخص في 84 بلدا

العنف اجلنساني ومنعه واالستجابة إليه، في حني أمت 210,000 موظف 

 تدريبات حول احلد من 
ً
من موظفي اليونيسف وشركائها في 83 بلدا

خطر العنف اجلنساني ومسارات اإلحالة للناجني منه، وذلك في إطار 

 توسيع احلماية 
ً
خطط االستجابة لكوفيد–19. وقد عّجلت اجلائحة أيضا

 وضعت قنوات 
ً
 حاليا

ً
من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني؛ فثمة 91 بلدا

آمنة ومتيسرة لإلبالغ، وخطط عمل وطنية، وتدريبات للشركاء، وعززت 

مسارات اإلحالة.

ازداد عدد البلدان التي تشّجع البرامج أو األنظمة املراعية للنوع 

اجلنساني أو املستجيبة إليه، وذلك مبقدار ثالثة أضعاف مقارنة مع عام 

 باحتياجات النساء والبنات، مبا في 
ً
 متناميا

ً
2019 – مما ُيظِهر اهتماما

ذلك احلاجة إلى إحداث حتول في األعراف اجلنسانية الضارة، والنتائج 

األخرى املعنية بالنوع اجلنساني.

 تم الوصول إلى 6 ماليين 

فتاة مراهقة في 45 بلدًا بتدخالت تتعلق بمنع زواج األطفال ورعايتهم، 

وذلك عبر برمجة مشتركة مع صندوق األمم المتحدة للسكان

 ثمة 88 بلدًا 

تشّجع البرامج أو النظم المراعية للنوع الجنساني أو المستجيبة إليه، 

وهو رقم يزيد بثالثة أضعاف عما بلغه في عام 2019

 ثمة 91 بلدًا 

تتوفر فيها حاليًا قنوات إبالغ متيسرة، وخطط عمل وطنية، وتدريبات 

للشركاء، ومسارات إحالة ُمعّززة.

املساواة بني اجلنسني
أولوية شاملة:

أهم النتائج

32 التصدي لكوفيد-19 



 األولويات الشاملة:
املساواة بني اجلنسني

يعمل متطوعون من املجتمع املدني في أحمد آباد بالهند مع مراهقني ملناقشة 

تصوراتهم وخبراتهم حول العنف واألمان مع التركيز على العنف اجلنساني.

وقد شهدت البالغات حول العنف ضد األطفال واليافعني زيادة هائلة 

في العديد من البلدان أثناء مواجهة جائحة كوفيد-19.
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العمل اإلنساني
أولوية شاملة:

 بعضها جديد وبعضها جاٍر، 
ً
 إنسانيا

ً
استجابت اليونيسف إلى 455 وضعا

 إضافة إلى استجابتها لكوفيد–19، مبا في ذلك 
ً
وذلك في 152 بلدا

االستجابة إلى 102 كارثة طبيعية، و 72 أزمة اجتماعية سياسية، و 211 

 ما 
ً
 آخر، وغالبا

ً
، و 38 أزمة في التغذية، و 32 وضعا

ً
 صحيا

ً
 طارئا

ً
وضعا

 عن األضواء وعناوين الصحف.
ً
حتدث هذه االستجابات بعيدا

زاد الريع للمساعدات اإلنسانية )2,356 مليون دوالر في عام 2020( 

بنسبة 15 باملئة عما كان عليه في عام 2019. وازدادت متطلبات التمويل 

اإلنساني إلى 6,315 مليون دوالر في عام 2020، مما ميثل أكبر طلب 

متويل للعمل اإلنساني تصدره اليونيسف على اإلطالق، وكانت هذه 

املتطلبات قد بلغت 4,133 مليون دوالر في عام 2019.

ن 39.1 مليون شخص من احلصول على 
ّ
وفي األوضاع اإلنسانية، متك

مياه الشرب املأمونة، ووقود الطبخ، والنظافة الصحية الشخصية، مبا 

في ذلك 4.5 ماليني شخص في اليمن، حيث حصل أكثر من 1.7 مليون 

شخص على مستلزمات معيارية للنظافة الشخصية من اليونيسف.

دعمت اليونيسف برامج مجتمعية للتشجيع على غسل األيدي في 110 

بلدان، وهذا عدد يفوق أي وقت مضى، مع تركيز قوي على رسائل متعلقة 

بكوفيد–19. ومن خالل حملة ‘اجلائحة ال توِقف دورة الطمث’، ساعدت 

اليونيسف فتيات ونساء في احلصول على مسلتزمات صحية ومعلومات 

 ومناسبة للفئة العمرية، وتسير اليونيسف على املسار 
ً
مالئمة ثقافيا

املنشود لتوفير خدمات النظافة الصحية في فترة الطمث لـ 50,000 

مدرسة بحلول نهاية عام 2021.

حصلت حوالي 1.2 مليون فتاة وامرأة في أوضاع إنسانية )بزيادة عن 

العدد في عام 2019 الذي بلغ 1 مليون( على خدمات النظافة الصحية 

في فترة الطمث في املدارس، وأماكن مؤقتة للتعليم، إضافة إلى أماكن 

ملت مواد النظافة الصحية في فترة الطمث 
ُ

للتعليم مالئمة لألطفال. وش

في املواد اإللزامية ملعظم مجموعات أدوات النظافة الصحية التي مت 

تسليمها إلى املجتمعات املحلية التي تعاني من أزمات.

تمكنت اليونيسف من خالل استجابتها إلى كوفيد–19 في 153 بلدًا من 

الوصول إلى:

 3 باليين شخص 

)حوالي 1.53 بليون امرأة وفتاة؛ و 810 ماليين طفل( بأنشطة التواصل 

بشأن المخاطر ومشاركة المجتمع

 حوالي 2.6 مليون 

عامل صحي بمعدات الوقاية الشخصية

 4 ماليين 

عامل صحي بتدريبات على الوقاية من العدوى والحد منها

 أكثر من 30.000 

مرشد اجتماعي بتدريبات لتوفير إجراءات مكّيفة إلدارة الحاالت.

أهم النتائج
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 األولويات الشاملة:
العمل اإلنساني

الجئة يافعة متارس بدائل للمصافحة في مخيم أم راكوبة لالجئني في مركز حمدية الستقبال 

الالجئني في والية القضارف بالسودان.

وقد أدى القتال الذي بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بني القوات اإلقليمية والقوات احلكومية 

 
ً
في إقليم تيغراي بأثيوبيا إلى تهجير السكان ضمن هذا اإلقليم الواقع في شمال البلد، كما دفع آالفا

 احلدود في تشرين 
ً
آخرين للبحث عن ملجأ في السودان. وقد َعَبر ما يصل إلى 5,000 شخص يوميا

الثاني/ نوفمبر، مما تسبب بضغوط هائلة على قدرة االستجابة اإلنسانية في امليدان.

وتستجيب اليونيسف في شرق السودان من خالل توفير مساعدة إنسانية منقذة لألرواح، مبا في ذلك 

توفير خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وخدمات التغذية لالجئني.
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 األولويات الشاملة:
العمل اإلنساني

ساعدت اليونيسف 13.4 مليون شخص في احلصول على خدمات 

الصرف الصحي األساسية في عام 2020، كما مت تزويد 5.6 ماليني 

شخص إضافيني بخدمات صرف صحي قصيرة األجل من خالل برامج 

االستجابة الطارئة.

ن 48 مليون طفل غير ملتحقني باملدارس )49 باملئة منهم بنات( 
ّ
متك

من احلصول على التعليم في عام 2020 نتيجة للدعم الذي قدمته 

ل و33 مليون طفل في أوضاع 
ّ
اليونيسف، مبن فيهم 4 ماليني طفل متنق

إنسانية. وقد مت توفير مواد تعليمية إلى 43 مليون طفل )52 باملئة منهم 

في أوضاع إنسانية(؛ وحصلت 59,223 جلنة من اللجان أو الهيئات 

الشبيهة التي تدير املدارس على تدريبات؛ واستفاد 7.7 ماليني طفل 

)48 باملئة منهم بنات، و 79 باملئة منهم في أوضاع إنسانية( من برامج 

تطوير املهارات.

وفي بنغالديش، دعمت اليونيسف 4,000 مركز للتعليم في مرحلة 

 باللغات األم، مبا في ذلك ألطفال 
ً
الطفولة املبكرة وفرت تعليما

الروهينغا في مخيمات الالجئني.

مت الوصول إلى 33 مليون طفل )49 باملئة منهم بنات( من مجموع 

47.7 مليون طفل استهدفهم نداء العمل اإلنساني من أجل األطفال في 

عام 2020. وإضافة إلى االستجابة إلى اجلائحة، واصلت اليونيسف 

التفاوض مع أطرف النزاعات واجلماعات املسلحة من أجل حماية 

التعليم من االعتداءات والتشجيع على إقرار ‘إعالن املدارس اآلمنة’ 

وتنفيذه.

وضمن املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال، واصلت اليونيسف 

قيادة شراء اللقاحات وجهود التواصل االستراتيجي الرئيسية. وتلقى 17 

 تعاني من أوضاع إنسانية.
ً
 ضد احلصبة في 63 بلدا

ً
مليون طفل لقاحا

رت اليونيسف خدمات حماية ملاليني األطفال املتأثرين بالنزاعات 
ّ
وف

والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املرتبطة بالصحة العامة، مبا في 

 في عام 2019. 
ً
، مقارنة مع 74 بلدا

ً
ذلك كوفيد–19، في 145 بلدا

واستفاد 47.2 مليون فرد من األطفال واملراهقني والوالدين ومقدمي 

الرعاية من خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي على مستوى 

املجتمع املحلي، مبا في ذلك حمالت توعية مجتمعية موجهة. وحدثت 

زيادة مبقدار 96 باملئة في عام 2020 في عدد األطفال غير املصحوبني 

 من اليونيسف، وكذلك 
ً
بذويهم أو املنفصلني عنهم الذين تلقوا دعما

زيادة بنسبة 160 باملئة في عدد األطفال غير املصحوبني بذويهم أو 

املنفصلني عنهم املسجلني، ومت تزويدهم برعاية بديلة و/أو خدمات لم 

الشمل مع أسرهم، وذلك باملقارنة مع عام 2019.

حصل 4 ماليني طفل في أوضاع إنسانية على عالج من سوء التغذية 

 
ً
احلاد الوخيم، مبن فيهم 227,480 طفل من الفئة العمرية 0–59 شهرا

في اليمن )86 باملئة من الغاية املنشودة(، وذلك من بني 3,072,407 

أطفال دون سن اخلامسة الذين مت فحصهم.

ثالثة أشقاء في مخيم اخلرايب لالجئني في صنعاء 
باليمن. وقد أدى النزاع إلى تهجير ثالثة ماليني شخص، 

 من بينهم 1.58 مليون طفل.
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استراتيجية تغيير:

 كسب الدعم من أجل 
األطفال واليافعني

كان كسب الدعم من صانعي القرارات واجلمهور العام من أجل قضية 

األطفال استراتيجية أساسية نفذتها اليونيسف في عام 2020 لتحقيق 

النتائج من أجل األطفال. وباتت أنشطة التوعية والدعوة أكثر أهمية بعد 

 
ً
 واسعا

ً
وقوع اجلائحة العاملية، وقد اسُتخدمت القنوات الرقمية استخداما

 في ضمان حقوق األطفال أثناء جائحة 
ً
 رئيسيا

ً
وأدت جهود الدعوة دورا

كوفيد–19.

وضعت اليونيسف في عام 2020 أربع أولويات جلهود الدعوة العاملية، 

وركزت على التحصني، والتعليم، والصحة العقلية، واملياه واملناخ. وفي 

بداية اجلائحة، قّدمت اليونيسف إطار دعوة عاملي بشأن كوفيد–19 

حظي بدعم 172 دولة عضو، وأطلقت دعوة من أجل وضع ‘رؤية جديدة’ 

للعالم من أجل األطفال.

وقد أجرى واحد وثمانون باملئة من البلدان تغييرات إيجابية في 

السياسات الوطنية التي تركز على األطفال، مبا في ذلك تغييرات 

متصلة مبا يلي:

)
ً
  إنهاء العنف ضد األطفال )97 بلدا

  النماء في مرحلة الطفولة املبكرة )87(

  بقاء الطفل )56(

  األطفال املقتلعني من أماكنهم )30(

 باليوم العاملي للطفل عبر سلسلة من الفعاليات 
ً
احتفل 185 بلدا

واألنشطة لتعزيز مشاركة األطفال والشباب. ومت تنفيذ استراتيجية 

اليونيسف للعالمة التجارية على الصعيد العاملي، مما جعل اليونيسف 

 وذا مصداقية حلقوق األطفال.
ً
 موثوقا

ً
حتتل مكانة بوصفها مناصرا

إضافة إلى ذلك، مت الوصول إلى ما ال يقل عن 6.9 ماليني طفل عبر 

أنشطة التوعية بحقوق األطفال. ونتيجة للجهود املنسقة في االستجابة 

إلى جائحة كوفيد–19، ازداد عدد املتطوعني من 1.3 مليون متطوع في 

عام 2019 إلى 9.6 ماليني متطوع في عام 2020، وكان 84 منهم من 

الفئة العمرية 24 سنة أو أقل.

نمت قاعدة مناصري اليونيسف إلى 128.6 مليون شخص، من بينهم 

110 ماليين مناصر عبر الوسائل الرقمية، و 9.6 ماليين متطوع، و 9 ماليين 

مانح نشط.

برزت اليونيسف في أكثر من 240.000 مادة منشورة على شبكة 

اإلنترنت، وأكثر من 16.000 مادة في كبريات وسائل اإلعالم، وذلك 

بخصوص قضايا مهمة تؤثر على حقوق األطفال.

اجتذبت المنصات الرقمية العالمية التي تديرها اليونيسف والمنصات 

التي تديرها المكاتب القطرية 107 ماليين مستخدم، و 156 مليون 

مشاهدة فريدة للصفحات اإللكترونية.

انهمكت اليونيسف انهماكًا فاعاًل مع اليافعين في 106 بلدان حول 

موضوعات متنوعة، بما في ذلك أنشطة الدعوة المتعلقة بالمناخ، 

وذلك عبر منصات ‘يو–ريبورت’، و ‘أصوات الشباب’، و ‘جيل طليق’.

أهم النتائج
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استراتيجية تغيير:

الشراكات

  كانت الواليات املتحدة أكبر مانح لليونيسف، إذ ساهمت 

مببلغ قياسي بلغ 801 مليون دوالر )وكان قد بلغ 759.8 

 
ً
مليون دوالر في عام 2019(. وتضمنت هذه املساهمة متويال

 للبلدان التي لم 
ً
 لالستجابة إلى كوفيد–19 ودعما

ً
حاسما

 على دعم من الواليات املتحدة.
ً
حتصل تقليديا

  وكانت أملانيا ثاني أكبر شريك مالي لليونيسف، إذ زادت 

مساهمتها لتصل إلى 744 مليون دوالر في عام 2020. 

واستمر تركيز الشراكة بني اليونيسف وأملانيا على النهج 

املتعدد القطاعات لبناء القدرة على التحمل من أجل تعزيز 

قدرات األطفال املستضعفني واملجتمعات املحلية املستضعفة 

في السياقات التي يصعب الوصول إليها.

  كان عام 2020 عام شراكة قوية مع االحتاد األوروبي، فقد 

تلقت اليونيسف 514 مليون دوالر على شكل موارد مخصصة 

و 66 مليون دوالر عبر البرمجة املشتركة. أما القطاعات 

األربعة التي حظيت بأكبر دعم من االحتاد األوروبي فهي 

التعليم، وحماية الطفل، والصحة، والتغذية. وقد عمل االحتاد 

األوروبي واليونيسف بالتعاون مع االحتاد األفريقي على 

استشارة أكثر من 450,000 مراهق ويافع من أوروبا وأفريقيا 

عبر تطبيق ‘يو–ريبورت’ لالستماع إلى آرائهم حول تغير املناخ، 

وفرص العمل، والتعليم، والرقمنة، ومن أجل التأثير على 

اجتماع القمة املقبل لدول االحتاد األوروبي واالحتاد األفريقي.

  في عام 2020، واصلت اململكة املتحدة أداء دور رئيسي في 

دعم عمليات اليونيسف، ووفرت 510 ماليني دوالر على 

شكل دعم حيوي لبرامج عديدة في جميع أنحاء العالم، مبا 

 
ً
 رئيسيا

ً
في ذلك االستجابة إلى كوفيد–19، كما أدت دورا

في جهود الدعوة املعنية بحماية الطفل، والنوع اجلنساني، 

عتبر اململكة 
ُ
والتغذية، والصحة، واالستجابة اإلنسانية. وت

املتحدة ثاني أكبر شريك إنساني لليونيسف.

  كان الشركاء من الدول اإلسكندنافية )الدامنرك، وفنلندا، 

وأيسلندا، والنرويج، والسويد( هم أكبر شركاء للتمويل 

االستراتيجي والتمويل العالي اجلودة لبرامج اليونيسف التي 

تركز على حماية الطفل، والتعليم، واملياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، واملساعدة اإلنسانية لألطفال األشد 

. وقدمت النرويج أول وأكبر مساهمة للتمويل اجلماعي 
ً
ضعفا

املواضيعي العاملي للصحة، وأسست إطار شراكة معني باإلعاقة، 

وهو إطار مبتكر ومتعدد السنوات ومزود بتمويل مرن. 

الشراكات مع القطاع العام

تضّمن شركاء اليونيسف من القطاع العام 146 جهة شريكة حكومية في عام 2020، إضافة إلى شراكات مع منظمات حكومية 

 بلغت 5.5 باليني دوالر من أجل األطفال 
ً
دولية، وترتيبات متعددة املنظمات، مما ساهم في حتقيق موارد سجلت مستوى قياسيا

في العالم. وكان أكبر ثالثة مساهمني في عام 2020 هم الواليات املتحدة وأملانيا واالحتاد األوروبي.
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 استراتيجية التغيير: 
اكتساب الدعم لألطفال واليافعني

بدعم من االحتاد األوروبي، تعمل اليونيسف مع حكومة موزامبيق لدعم املهجرين من 

جراء النزاع الداخلي في إقليم كابو ديلغادو. وتوفر هذه الشراكة خدمات املأوى والتغذية 

والصحة إضافة إلى مساعدة طارئة متكاملة وخدمات حماية الطفل.
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  كانت هولندا هي أكبر مساهم للتمويل اجلماعي املواضيعي 

العاملي لألوضاع اإلنسانية والتغذية، والذي يتيح لليونيسف 

االستجابة بسرعة إلى األوضاع الطارئة بتمويل مرن وعالي 

اجلودة.

  كانت اليابان من بني أول وأكبر املانحني في عام 2020 للنداء 

الذي أطلقته اليونيسف لالستجابة لكوفيد–19، إذ وفرت 

112.2 مليون دوالر أتاحت لليونيسف توفير معدات وقاية 

شخصية للعاملني الصحيني في اخلطوط األمامية، وحتسني 

إمكانية احلصول على املياه املأمونة ومرافق الصرف الصحي، 

وكذلك خدمات التعليم وحماية الطفل واخلدمات النفسية 

.
ً
االجتماعية ألكثر من 660 مليون طفل وأسرهم في 66 بلدا

  ازدادت مساهمات إسبانيا لليونيسف في عام 2020 من 

 
ً
5.3 إلى 6.8 مليون دوالر؛ ومن سويسرا حيث وصلت مبلغا

 قدره 51 مليون دوالر، ومن فرنسا حيث ازدادت من 
ً
قياسيا

22 مليون دوالر في عام 2019 إلى 34 مليون دوالر في عام 

 
ً
 إطاريا

ً
عت اليونيسف اتفاقا

ّ
2020. إضافة إلى ذلك، وق

ميثل عالمة فارقة في هذا املجال، وذلك مع وكالة التنمية 

الفرنسية، وهو أول اتفاق إطاري من نوعه ضمن منظومة 

األمم املتحدة.

 
ً
 حاسما

ً
  ظلت آليات التمويل اجلماعي اإلنساني تؤدي دورا

في االستجابة اإلنسانية لليونيسف في عام 2020. ووفر 

الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 177.1 مليون دوالر ألكثر 

، مبا في ذلك لالستجابة إلى جائحة كوفيد–19. 
ً
من 40 بلدا

وقّدمت صناديق التمويل اجلماعي القطرية 42.6 مليون 

 للتصدي إلى 
ً
دوالر على شكل مساهمات إلى 12 بلدا

التحديات املحددة في خطط االستجابة اإلنسانية القطرية. 

وبلغ إجمالي قيمة صناديق التمويل اجلماعي هذه 10 باملئة 

م.
َ
من إجمالي التمويل امُلسَتل

 غير مسبوق النهماك اليونيسف في 
ً
  كان عام 2020 عاما

الشراكات البرنامجية العاملية التي ازدادت مساهماتها 

لليونيسف بأكثر من ثالثة أضعاف في عام 2020 لتصل إلى 

مستوى قياسي بلغ 551 مليون دوالر مباشرة و 150 مليون 

دوالر بصفة غير مباشرة، وكانت هذه املساهمات قد بلغت 

270 مليون دوالر في عام 2015. كانت الشراكة العاملية من 

أجل التعليم هي املساهم األكبر من بني الشراكات البرنامجية 

العاملية، ووفرت 363 مليون دوالر، كما حدثت زيادة كبيرة في 

مساهمات التحالف العاملي للقاحات والتحصني.

  وفي عام 2020، زادت مجموعة البنك الدولي واليونيسف 

بصمتهما القطرية وأسسا مشاريع لألطفال في حوالي 50 

. وبلغت املساهمة املباشرة إلى اليونيسف 99 مليون 
ً
بلدا

دوالر، إضافة إلى 104 ماليني دوالر من خالل اتفاقيات 

ثالثية األطراف. إضافة إلى ذلك، قدمت مجموعة البنك 

 بقيمة 93 مليون دوالر عبر خدمات املشتريات 
ً
الدولي متويال

التابعة لليونيسف. وكانت اليونيسف الشريك الرئيسي للبنك 

الدولي ضمن منظومة األمم املتحدة في مجال االستجابة 

إلى كوفيد–19. كما أقامت اليونيسف شراكة مع مجموعة 

البنك الدولي في مجال الصحة والتغذية، وخدمات املياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم الرقمي/ الربط 

باإلنترنت، والتحويالت النقدية/ احلماية االجتماعية، وفرص 

العمل/ تطوير مهارات الشباب.

  واصلت اليونيسف في عام 2020 تعاونها مع البنك 

الدولي، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة 

العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية مبوجب شراكة 

‘بروسبيكتس’ التي متولها احلكومة الهولندية ويجري 

تنفيذها في ثمانية بلدان في منطقتي القرن األفريقي 

والشرق األوسط.

  في تعاون هو األول من نوعه، أصدرت ‘مجموعة أصدقاء 

األطفال وأهداف التنمية املستدامة’ بالتعاون مع االحتاد 

األوروبي ومجموعة من دول منطقة أمريكا الالتينية والبحر 

 ُيعلن عن االلتزام »بحماية أطفالنا« وإيالء 
ً
الكاريبي بيانا

األولوية لتعليمهم وأمنهم الغذائي وصحتهم وسالمتهم أثناء 

جائحة كوفيد–19. وحظي البيان بدعم واسع النطاق وحاز 

على 170 مصادقة من الدول األعضاء في األمم املتحدة 

واملراقبني الدائمني.

  واصلت لكسمبرغ تقدمي مساهمات متعددة السنوات وقابلة 

للتوقع للموارد األساسية لليونيسف وللتمويل اجلماعي 

املواضيعي املعني بالتعليم، والصحة والتغذية، واملياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية، واملساواة بني اجلنسني. ووفرت 

 متعدد السنوات، 
ً
 إنسانيا

ً
 مواضيعيا

ً
جمهورية كوريا متويال

كما قدمت حكومة الصني 7.6 مليون دوالر لدعم استجابة 

اليونيسف إلى كوفيد–19 والتعافي منه في الكاميرون 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية وغانا وليبريا والسنغال 

وجنوب السودان.

استراتيجية التغيير: الشراكات
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استراتيجية التغيير: الشراكات

الشراكات مع الشركات

جمعت اليونيسف وشركاؤها 244 مليون دوالر في عام 2020 بزيادة قدرة 

21 باملئة عن عام 2019، وهو مبلغ يفوق الهدف املنشود املحدد بـ 182 

 بفضل الشراكات التالية:
ً
مليون دوالر. وقد أتيح ذلك جزئيا

  تبرعت شركة ‘يونيليفر’ مباليني مواد النظافة الصحية في 

، مبا في ذلك أكثر من 30 مليون قطعة صابون، وزودت 
ً
23 بلدا

 من جميع أنحاء العالم مبواد أساسية لغسل اليدين.
ً
أفرادا

 إلى جائحة كوفيد–19، وّسعت اليونيسف وشركة 
ً
  استجابة

 )Make a Splash!( ’!
ً
‘ليكسل’ )LIXIL( شراكة ‘اصنع تأثيرا

لتتضمن غسل اليدين إلى جانب األهداف القائمة املتعلقة 

بالصرف الصحي.

  ثمة شراكة قائمة ملدة خمس سنوات مع شركة ‘لويس فوتون’ 

كانت قد جمعت تبرعات بقيمة 13 مليون دوالر، وقد مت  

جتديد هذه الشراكة ملدة خمس سنوات أخرى، وهي تتضمن 

 يهدف إلى دعم األطفال في أوضاع الطوارئ.
ً
التزاما

  جرى أثناء فترة إغالق املدارس توسيع متسارع ملبادرة ‘جواز 

سفر التعليم’ التي أتاحتها شراكة مع شركة ‘مايكروسوفت’، 

وذلك لضمان متكني األطفال واليافعني من مواصلة تعليمهم 

من أي مكان. وقد وصلت املبادرة إلى طالب ومعلمني ومقدمي 

رعاية في 10 بلدان في عام 2020.

حقوق األطفال، وقطاع األعمال

عملت اليونيسف في عام 2020 مع احلكومات وقطاع األعمال 

واملستثمرين ومبادرات متعددة أصحاب املصلحة لتعزيز وحتسني 

السياسات واملمارسات املسؤولة من قطاع األعمال فيما يتعلق 

باألطفال، مبا في ذلك في سياق إجراءات االستجابة إلى جائحة 

كوفيد–19 والتعافي منها.

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة األمم املتحدة للمرأة 

واالتفاق العاملي لألمم املتحدة وشركاء محليني، أصدرت 

اليونيسف توصيات وانهمكت في أنشطة دعوة وعملت مع 

 للترويج للسياسات الصديقة 
ً
شركات في أكثر من 50 بلدا

لألسرة وغيرها من املمارسات اجليدة في مكان العمل للحد 

من التبعات االجتماعية–االقتصادية جلائحة كوفيد–19 على 

األسر واألطفال. ووسعت اليونيسف شراكاتها مع إدارة االستثمار 

في مصرف النرويج املركزي وعززت تعاونها مع شركاء آخرين 

لتحسني ممارسات القطاع وتوسيع نطاق معايير حقوق الطفل 

في أطر اإلدارة البيئية واالجتماعية. كما وّسعت اليونيسف، 

عبر شراكة مع السلطات األملانية وأعضاء في البرملان األوروبي، 

إدماج حقوق األطفال في إجراءات العناية الواجبة اإللزامية 

لقطاع األعمال التي ستصدر عن االحتاد األوروبي. وأصدرت 

اليونيسف توجيهات حول احترام حقوق اإلنسان في قطاع ألعاب 

اإلنترنت، وقد مت تطويرها بالتعاون مع مجموعة ‘ليغو’، وهي 

شريك لليونيسف منذ مدة طويلة، ومع شركات أخرى متخصصة 

بتقنيات املعلومات واالتصاالت، وكان ذلك في بداية جائحة 

كوفيد–19.

الشراكات مع القطاع اخلاص

 متكنت اليونيسف، وللمرة األولى على اإلطالق، من جمع 2 بليون دوالر لألطفال من القطاع اخلاص، ومن خالل شراكات 

من كافة األنواع حققت إجنازات على جميع األصعدة.

في عام 2020، مت الوصول إلى 133 مليون طفل من خالل شراكات غير مالية مع شركات، مقارنة مع 34.3 مليون طفل في عام 2019. 

وازداد عدد الشراكات القائمة على القيم املشتركة من 15 شراكة في عام 2019 إلى 21 شراكة في عام 2020. وواصلت ‘مبادرة تعبئة 

قطاع األعمال من أجل حتقيق النتائج’ تطوير املعارف واملوارد واملهارات في جميع أقسام اليونيسف لضمان إدماج الشركات ذات الصلة 

 من مكاتب اليونيسف وجلانها الوطنية مع شركات لدعم أنشطة الدعوة 
ً
في البرامج من أجل حتقيق النتائج لألطفال. وانهمك 112 مكتبا

وإدماج االعتبارات املتعلقة باألطفال في السلوك املسؤول من قبل الشركات. وجرى تنفيذ تدريجي لتدريبات قدمتها ‘مبادرة تعبئة قطاع 

 
ً
. واستمر تسريع عمل اليونيسف في مجال حقوق الطفل وقطاع األعمال، حيث أبلغ 49 مكتبا

ً
األعمال من أجل حتقيق النتائج’ في 25 بلدا

 و 12 جلنة وطنية عن تنفيذ أنشطة في هذا املجال.
ً
قطريا
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الشراكات مع املؤسسات

منت حافظة الشراكات مع املؤسسات بنسبة 32 باملئة في عام 2020 

ص أكثر  صِّ
ُ
مقارنة مع عام 2019، ومتكنت من تعبئة 223 مليون دوالر خ

من 34 مليون دوالر منها جلهود االستجابة إلى جائحة كوفيد–19.

  عملت اليونيسف مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس في جهود 

التصدي جلائحة كوفيد–19، حيث كان دعم املؤسسة ملبادرة 

تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد–19/ مرفق كوفاكس 

حاسم األهمية لالستجابة العاملية. كما أطلقت اليونيسف 

 
ً
بالتعاون مع املؤسسة آلية استثمار مشتركة، وقدما متويال

 آللية متويل مرنة )بقيمة 50 مليون دوالر( تهدف 
ً
 مشتركا

 إلى توسيع التدخالت التي ثبت جناحها ومن ثم تنفيذها 

في أفريقيا.

 الستجابة اليونيسف 
ً
  قدمت عدة مؤسسات شريكة دعما

إلى جائحة كوفيد–19، مبا في ذلك استثمارات بارزة من 

مؤسسة األمم املتحدة من خالل صندوق التضامن ملواجهة 

جائحة كوفيد–19، ومؤسسة ماستركارد، ومساهمة كبيرة من 

مؤسسة كونراد ن. هيلتون، ومؤسسة ستافروس نياركوس، 

ومؤسسة قطر اخليرية. وأدت شراكة اليونيسف مع مؤسسة 

’ إلى جذب التزامات جديدة بقيمة 20 مليون 
ً
م طفال

ّ
‘عل

دوالر لدعم 300,000 طفل من غير امللتحقني في املدارس 

في كينيا والسودان، وكانت اليونيسف من بني أهم الشركاء 

االستراتيجيني للمؤسسة في مساعدة األطفال في احلصول 

على التعليم في األوضاع اإلنسانية وأوضاع النزاعات 

والسياقات اإلنسانية. وقد وّسعت اليونيسف شراكاتها مع 

مؤسسة الصندوق االستثماري لألطفال، مبا في ذلك إطالق 

تعاون جديد متعدد البلدان إلحداث حتّول في منع هزال 

األطفال ومعاجلته.

الشراكات املتعددة األطراف أصحاب املصلحة

  حدد املنتدى االقتصادي العاملي اليونيسف كشريك رئيسي، 

 في مجلس اإلشراف املعني باالقتصاد واملجتمع 
ً
مثال

اجلديدين ومبؤمتر القمة إلعادة تعيني الوظائف؛ ومجلس 

املستقبل العاملي املعني بالصحة العقلية؛ وفيما يخص 

كوفيد–19، مبا في ذلك إصدار ‘ميثاق سلسلة اإلمدادات 

وقطاع النقل’.

  تعاونت غرفة التجارة الدولية واليونيسف في إطالق دعوة 

مشتركة إلى العمل بعنوان ‘رؤية جديدة للعالم الذي نريد’ 

 على 
ً
 وقادرا

ً
 مستداما

ً
للتعافي من جائحة كوفيد–19 تعافيا

التحمل، وفي إصدار دليل ‘االستمرارية الرفيقة باألسرة 

لألعمال’ والذي متت مشاطرته مع الشركات العضوة في 

غرفة التجارة الدولية التي يبلغ عددها 45 مليون شركة.

  استهلت اليونيسف والتحالف العاملي للبطاريات شراكة العمل 

املعني مبعدن الكوبالت، وذلك في جمهورية الكونغو الدميقراطية، 

كما أطلقا ‘صندوق منع عمل األطفال في املجتمعات املحلية 

العاملة في التعدين’ وهو صندوق جماعي وطني، ومتكنا من 

تعبئة مبلغ أولي بقيمة مليون دوالر لتنفيذ برنامج ملدة ثالث 

سنوات تصل كلفته اإلجمالية إلى 21 مليون دوالر.

  متت تعبئة مبادرة النظافة الصحية لليدين للجميع – وهي 

حتالف للقطاعني العام واخلاص بقيادة اليونيسف بالتعاون 

مع املنتدى االقتصادي العاملي ومنظمة الصحة العاملية والبنك 

الدولي وشركاء من القطاعني العام واخلاص – حيث تصّدت 

املبادرة إلى النقص الذي يعاني منه 3 باليني شخص في 

إمكانية الوصول إلى مرافق غسل اليدين في إطار مكافحة 

كوفيد–19، وذلك بهدف تشكيل األسواق املحلية إلنتاج وتوفير 

منتجات وخدمات النظافة الصحية لليدين.

الشراكات مع املؤسسات الخيرية

ساهم املحسنون واملنظمات الدينية واملنظمات القائمة على العضوية 

مببلغ 191 مليون دوالر في عام 2020 لتحسني حياة األطفال. وقد 

ازدادت العضوية في املجلس العاملي التابع لليونيسف من 63 إلى 76 

 – وهو جتّمع يضم أهم الشركاء اخليريني لليونيسف وأوثقهم 
ً
عضوا

صلة بها – وقد دفع أعضاء املجلس بالتزاماتهم نحو األطفال من 

خالل تقدمي مساهمات مالية تزيد عن 37 مليون دوالر في عام 2020.

  واصلت منظمة أريغاتو الدولية، في الذكرى السنوية 

الثالثني لشراكتها مع اليونيسف، انهماكها في ضمان حقوق 

األطفال وعافيتهم، مع التركيز على إنهاء العنف وعلى 

احلوار بني األديان. 

   وجددت منظمة روتاري إنترناشونال التزامها بالقضاء على 

شلل األطفال في جميع أنحاء العالم من خالل املساهمة 

بأكثر من 61.6 مليون دوالر.

  واصلت جمعية قديسي اليوم األخير اخليرية دعمها 

لبرامج التحصني والنماء في مرحلة الطفولة املبكرة، 

واستجابت إلى جائحة كوفيد–19 من خالل تقدمي 3 

ماليني دوالر للوقاية من العدوى واحلد منها، وخدمات 

املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

  جددت مؤسسة زونتا الدولية التزامها مبنع حاالت زواج 

األطفال في العالم، والتزمت بتقدمي 3 ماليني دوالر 

ملساعدة الفتيات في احلصول على التعليم في مدغشقر، 

وضمان توفير الرعاية الصحية للفتيات املراهقات في بيرو.
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الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة

  يعمل إطار التعاون االستراتيجي بني منظمة الصحة العاملية 

واليونيسف على حتسني التعاون وتسريع اجلهود في مجال 

الصحة العامة من خالل التغطية الصحية الشاملة، والصحة 

العقلية، والتصدي للطوارئ في الصحة العامة، وتوفير التغذية 

 في اخلطوط 
ً
لألمهات واألطفال، وفي الوقت نفسه العمل معا

األمامية لالستجابة العاملية إلى جائحة كوفيد–19 والتقدمي 

التدريجي للقاحات.

  سيعمل مخطط العمل املشترك من أجل األطفال الالجئني 

الذي أصدرته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

واليونيسف على تعجيل اجلهود مبا يتماشى مع االتفاق العاملي 

بشأن الالجئني لتعزيز وحماية حقوق األطفال الالجئني 

واملجتمعات املحلية التي تستضيفهم من خالل إشمالهم في 

اخلطط الوطنية وامليزانيات وأنظمة تقدمي اخلدمات على امتداد 

قطاعات احلماية والتعليم واملياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية.

  ضم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسف جهودهما لدعم 

االستجابة االجتماعية–االقتصادية إلى جائحة كوفيد–19، 

وحشد املقّدرات واخلبرات في متويل التنمية، ومتكني الشباب، 

واالبتكار، وتغير املناخ، والقدرة على التحمل، والتكّيف. كما 

عززت الوكالتان تعاونهما في مجال التمويل من أجل التنمية.

في األسفل: موظفة من مركز اخلدمات املتكاملة لرفاه 

الطفل )ميني الصورة( تدعو »فرح نيزا« ووالدتها »يولياتي« 

للعب بعد تسليمهما مجموعة لوازم ترفيهية لألطفال 

املتأثرين بكوفيد-19، وذلك في منزلهما في جومابانغ 

بإندونيسيا في تشرين األول/ أكتوبر 2020.

وتعمل وكاالت األمم املتحدة في إندونيسيا، مبا في ذلك 

اليونيسف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج 

 على إقامة الصندوق االستئماني 
ً
األغذية العاملي، معا

املتعدد الشركاء املعني بكوفيد-19، والصندوق املشترك 

ألهداف التنمية املستدامة. وتهدف البرامج إلى دعم 

حكومة إندونيسيا في حتسني السياسات والقدرات لالرتقاء 

باحلماية االجتماعية وتوسيعها لتغطية السكان املتأثرين 

 النساء واألطفال.
ً
واملهمشني، خصوصا

© UNICEF/UN0379103/BEA
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االبتكار

أطلقت اليونيسف في بداية عام 2020 االستراتيجية العاملية لالبتكار، وهي األولى من نوعها. وقد واصلت 

ز على 
ّ
، وترك

ً
اليونسف حتولها نحو وضع ابتكارات متكاملة واستراتيجية تنطلق من املشاكل التي حتتاج حال

احللول التي ميكن توسيعها. وتهدف االستراتيجية إلى االرتقاء مبكانة االبتكارات لتصبح أداة رئيسية في 

حتقيق تغيير مستمر وواسع النطاق من أجل األطفال. ومن خالل نهج إدارة احلافظة، أسست اليونيسف 

تسع حافظات ابتكار عاملية لتركيز اجلهود واملوارد على حتديد االبتكارات القادرة على إحداث حتول ومن ثم 

 جديدة للتفكير عملت على تعجيل توسيع االبتكارات وأطلقت حقبة 
ً
توسيعها. وقد فتحت اجلائحة طرقا

جديدة من حل املشاكل القائم على االبتكار.

عت اليونيسف اتفاقيات مع 14 شركة لشبكات الهواتف 
ّ
 وق

اخللوية تغطي أكثر من 100 بلد وإقليم وتخدم أكثر من 1.8 بليون 

مشترك، وذلك إلتاحة الوصول إلى البيانات واملحتوى التعليمي، 

إضافة إلى املساعدة في منع العنف.

 من 
ً
 ساعدت اليونيسف أكثر من 1.3 مليون يافع في 34 بلدا

خالل تزويدهم مبهارات في ريادة األعمال واالبتكارات االجتماعية 

والقابلة للنقل، وذلك باستخدام برنامج منهاج ‘أبشيفت’ لالبتكار 

 على رقمنة املحتوى املتعلق بهذا البرنامج 
ً
االجتماعي. وعمل 17 بلدا

استجابة جلائحة كوفيد–19.

، وهي مبادرة 
ً
 في 15 بلدا

ً
 أصبحت مبادرة ‘جيجا’ فاعلة حاليا

عاملية لليونيسف واالحتاد الدولي لالتصاالت ترمي إلى ربط كل 

مدرسة باإلنترنت، وقد وضعت املبادرة خريطة تتضمن 800,000 

مدرسة.

 تسعة حلول تكنولوجية رائدة في 
ً
ذت اليونيسف تدريجيا

ّ
 نف

، وتضمنت نظام )Bothub(، وهو نظام ملعاجلة اللغة مفتوح 
ً
14 بلدا

 )HealthBuddy( ’املصدر ُيستخدم في إنشاء أداة ‘صديق الصحة

وهي أداة دردشة تفاعلية متعددة اللغات تعتمد على الذكاء 

الصناعي لإلجابة عن أسئلة وتوفير معلومات محلية حول 

كوفيد–19؛ ومنصة )INVENT(، وهي منصة عاملية لالبتكارات 

والتكنولوجيا من أجل التنمية وتعمل على إبراز األعمال املبتكرة 

في جميع أقسام اليونيسف، وتتيح توجيه املوارد واالستثمارات 

.
ً
حدث حتّوال

ُ
نحو االبتكارات الواعدة والتي ت

 تقدمي خيام متينة متعددة األغراض وعالية األداء لالستخدام 

ق ذلك بعد سنتني من املشاورات بني 
ّ
حق

َ
في أوضاع الطوارئ، وقد ت

القطاعني العام واخلاص.

 إصدار توجيهات سياساتية بشأن تطبيقات الذكاء الصناعي 

املخصصة لألطفال، وذلك بالتشاور مع جهات صاحبة مصلحة 

مبا فيها مطورو تقنيات الذكاء الصناعي ويافعون.

 بدء البث الرقمي ‘لسلسلة عقول رائدة’ والتي وصلت إلى 

آالف األشخاص، وهي تقّدم خبراء وأبحاث حول تأثير كوفيد–19 

على األطفال.

أهم النتائج
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قادت »سمية فاروقي«، 17 سنة )وسط الصورة(، نادي الروبوتات للفتيات في هيرات 

بغرب أفغانستان، حيث طّورت الفتيات عضوات النادي في عام 2020 نسخة أولية جلهاز 

لت 
ّ
تنفس آلي منخفض الكلفة للمساهمة في مكافحة كوفيد-19، وذلك في الوقت الذي شك

.
ً
 ألرواح األفراد األشد ضعفا

ً
فيه محدودية كمية أجهزة التنفس في البلد تهديدا

وتقول »سمية«، »تتمتع كل فتاة من هيرات ومن جميع أنحاء أفغانستان بالقدرة على حتقيق 

تغيير إيجابي في مجتمعها املحلي. ولكن ال تتمتع كل فتاة باالمتيازات، أو ال تتمكن من 

احلصول على التعليم، أو على الدعم الالزم ملتابعة األنشطة التي تثير شغفها«.

© UNICEF/UN0385763/FAZEL
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 في التمويل الذي حصلت عليه، 
ً
 رغم التحديات التي نشأت عن كوفيد-19، حققت اليونيسف مستوى قياسيا

إذ بلغ الريع اإلجمالي 7,548 مليون دوالر، بزيادة قدرها 18 باملئة عن عام 2019. وكان الريع من القطاعني 

 لالستجابة السريعة والرشيقة التي قامت بها اليونيسف ملواجهة جائحة كوفيد-19.
ً
العام واخلاص حاسما

وقد أكدت جائحة كوفيد-19 على أهمية التمويل املرن، فقد أتاح االستجابة الطارئة السريعة والفعالة 

 التي تبني القدرة على التحمل. 
ً
 والرشيقة وفي الوقت نفسه املحافظة على البرمجة األساسية األطول أجال

 مع ذلك، تناقصت نسبة املوارد العادية إلى املوارد الكلية مبقدار 3 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2019 

)من 22 باملئة إلى 19 باملئة(.

إن عمل اليونيسف من أجل 
ل بأكمله من التبرعات  األطفال مموَّ

الفردية والدعم الطوعي من 
الشركاء من احلكومات واملجتمع 

املدني والقطاع اخلاص.

الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

حلكومات والوكاالت احلكومية 
ا

ت 
وكاال

 ال

ة بني
ترك

ت املش
رتيبا

الت

ية 
وم

حلك
ر ا

غي
ت 

ما
ظ

ملن
وا

ص 
خلا

ع ا
طا

لق
ا

أخرى
إيرادات 

* تتضمن اإليرادات األخرى الدخل من االستثمارات واملشتريات ومصادر أخرى.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب

 مجموع إيرادات اليونيسف 
بحسب مصدر التمويل ونوعه، 2020*

)دوالر أمريكي(

مجموع التمويل: 7,548 مليون دوالر

احلكومات والوكاالت احلكومية

6%412 مليون دوالراملوارد العادية

60%4,517 مليون دوالراملوارد األخرى

القطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية

10%773 مليون دوالراملوارد العادية

11%837 مليون دوالراملوارد األخرى

الترتيبات املشتركة بني الوكاالت

10%767 مليون دوالراملوارد األخرى

إيرادات أخرى*

3%242 ماليني دوالراملوارد األخرى
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الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

صفر

٥٠٠ دوالر

٢٠٠٠ دوالر

٢٥٠٠ دوالر

١٠٠٠ دوالر

١٥٠٠ دوالر

٣٠٠٠ دوالر

٤٠٠٠ دوالر

٣٥٠٠ دوالر

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

املوارد األخرى (العادية) املوارد األخرى (الطوارئ)املوارد العادية

٧٠٠ دوالر

٦٠٠ دوالر

٥٠٠ دوالر

٤٠٠ دوالر

٣٠٠ دوالر

٢٠٠ دوالر

١٠٠ دوالر

صفر

احلكومة: املوارد العادية

احلكومة: موارد أخرى

القطاع اخلاص: املوارد العادية

القطاع اخلاص: املوارد األخرى

جمهوريةفرنسا
كوريا

النرويجكندا اليابانهولندا أملانياالسويد اململكة
املتحدة

الواليات
املتحدة

مة من احلكومات ومن اللجان الوطنية لليونيسف؛ ويستثني املساهمات احلكومية الدولية، وغير احلكومية، واملشتركة بني املنظمات.
َ
 * يتضمن املساهمات امُلستل

إيرادات اليونيسف 2014–2020 
)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

مة بحسب اجلهة املانحة 
َ
 البلدان العشرة التي قدمت أكبر مساهمات، املساهمات الـُمستل

ونوع التمويل، 2020*
)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
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الشركاء الـ 20 الذين قدموا أكبر مساهمات للموارد 
مة، 2020

َ
العادية بحسب املساهمات الـُمستل

)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

املوارد العاديةالبلد
154 الواليات املتحدة
133 اليابان )ل. و.*(

102 أملانيا
82 كوريا )ل. و.(

70 السويد
65 إسبانيا )ل. و.(

57 أملانيا )ل. و.(
51 اململكة املتحدة 
48 السويد )ل. و.(
48 فرنسا )ل. و.(
40 هولندا )ل. و.(
39 إيطاليا )ل. و.(

39 النرويج
36 هولندا

30 اململكة املتحدة )ل. و.(
21 سويسرا

21 الواليات املتحدة )ل. و.(
20 اليابان
18 بلجيكا

15 أستراليا

* اللجنة الوطنية لليونيسف

إيرادات املوارد العادية املتعددة السنوات املسّجلة، 2016–2020
)اإليرادات* مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

الفرتةاسم البلد املانح
اتفاق متعدد اإليرادات*

السنوات**
 20162017201820192020

295 1 0 294 – – 4 سنوات )2018–2021( السويد 

154 14 18 122 – – 3 سنوات )2018–2020( اململكة املتحدة 

114 3 110 – – – 3 سنوات )2019–2021( هولندا 
76 15 )1()3(49 16 5 سنوات )2016–2020( أستراليا 

71 1 )1()1(72 – 4 سنوات )2017–2020( بلجيكا 
61 0 0 61 – – 3 سنوات )2018–2020( سويسرا 

49 )0(1 48 – – 4 سنوات )2018–2021( كندا 

21 21 – – – – 3 سنوات )2020–2022(الدامنرك

12 0 12 – – – 3 سنوات )2019–2021( نيوزيلندا 

8 – – 8 – – سنتان اثنتان )2019–2020( قطر 

860 55 141 529 121 16 املجموع 

* تسجل اإليرادات، في معظم احلاالت، في سنة توقيع االتفاق، ومتثل املبالغ املدرجة في السنوات التالية إعادة تقييم نتيجة تذبذب أسعار الصرف.

** بيانات اإليرادات تستثني تخفيض قيمة األصول.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.

مة، 
َ
 املساهمات املواضيعية امُلستل

2020–2018
)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

201820192020جماالت النواتج
1424 13 1– الصحة

77 9 2– فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز
1621 7 3– التغذية
84122 100 4– التعليم

3426 29 5– حماية الطفل
3224 66 6– املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

11 1 7– البيئة اآلمنة والنظيفة
97 6 8– اإلدماج االجتماعي

34 1 9– املساواة بني اجلنسني
145202 154 10– العمل اإلنساني

345438 386 املجموع

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.
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مة، 2019
َ
الشركاء الـ 30 الذين قدموا أكبر مساهمات للموارد بحسب املساهمات امُلستل

)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(*

اجملموعاملوارد األخرى املوارد العاديةالشركاء
الطوارئالعادية

801 550 97 154 الواليات املتحدة 
744 57 586 102 أملانيا 

514 142 372 – املفوضية األوربية 
510 278 182 51 اململكة املتحدة 

363 – 363 – الشراكة العاملية من أجل التعليم 
286 59 206 21 الواليات املتحدة )ل. و.**( 

218 12 166 39 النرويج 
217 176 22 20 اليابان 
213 43 100 70 السويد 

210 210 0 – مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية*** 
173 20 20 133 اليابان )ل. و.( 

141 25 115 – برنامج األمم املتحدة اإلمنائي**** 
129 48 69 12 كندا 

128 21 70 36 هولندا 
119 35 27 57 أملانيا )ل. و.( 

99 41 58 – مجموعة البنك الدولي 
94 1 12 82 كوريا )ل. و.( 

94 – 94 – التحالف العاملي للقاحات والتحصني 
92 1 91 – البرامج املشتركة ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية 

88 29 29 30 اململكة املتحدة )ل. و.( 
80 7 8 65 إسبانيا )ل. و.( 
66 8 11 48 فرنسا )ل. و.( 

63 8 7 48 السويد )ل. و.( 
54 6 9 40 هولندا )ل. و.( 

54 31 14 9 الدامنرك 
51 17 13 21 سويسرا 

49 10 39 0 جمهورية الكونغو الدميقراطية***** 
49 13 32 3 جمهورية كوريا 

48 47 0 1 اململكة العربية السعودية 
45 4 2 39 إيطاليا )ل. و.( 

 ومواد عينية. 
ً
مة نقدا

َ
* مساهمات ُمستل

** اللجنة الوطنية لليونيسف.

***  تشمل املساهمات الواردة من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مبلغ 177.1 مليون دوالر تتعلق بالصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، ومبلغ 32.5 مليون دوالر تتعلق باألموال 

اإلنسانية املجمعة على أساس قطري و 0.7 مليون دوالر من مصادر أخرى.

****  تشمل املساهمات الواردة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبلغ 78.2 مليون دوالر تتعلق بالبرامج املشتركة وصندوق برنامج وحدة العمل في األمم املتحدة، ومبلغ 52.3 مليون دوالر 

من مصادر أخرى، ومبلغ 10.1 مليون دوالر تتعلق باألموال اإلنسانية املجمعة على أساس قطري.

*****  تشمل املساهمات الواردة من جمهورية الكونغو الدميقراطية مبلغ 31.7 مليون دوالر من األموال املمررة من حتالف اللقاحات ومبلغ 17.3 مليون دوالر من األموال املمررة من مجموعة 

البنك الدولي.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.
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املؤسسات اخلاصة، وجهات التمويل الكبرى، واملنظمات القائمة على العضوية واملنظمات الدينية التي ساهمت 
 مببلغ 100,000 دوالر أو أكثر لبرامج اليونيسف في عام 2020

مؤسسة عبد العزيز الغرير

Agencia Asturiana de Cooperación 
(Spain) 

Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (Spain) 

Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo-Elankidetza (Spain) 

AJA Foundation
Akelius
Naza Alakija

مؤسسة اخلياط

Anthony and L. Britt Giuffre Family 
Fund

The Ariadne Getty Foundation
Arigatou International
Ayuntamiento de Gijón (Spain) 
Ayuntamiento de Madrid (Spain) 
Brenda and Stéphane Bancel
Band Aid Charitable Trust
Mr. and Ms. Paula H. Barbour
Stefan Bengtsson

أسرة بيزوس

BF&Happy
مؤسسة بيل ومليندا غيتس

Thomas C. Bishop
Peter and Charlotte Bolland
Patrick and Michele Boushka
George and Danielle Boutros
Robert and Hilary Brinker
Dr. Lori Brown
Rob & Amy Brown
Bruce and Jina Veaco Foundation
Carolyn and Preston Butcher
Cabildo de Gran Canaria (Spain) 
Ms. Anne Champsaur
The Charles Engelhard Foundation
The Child & Tree Fund
Children’s Investment Fund 

Foundation
Chiquitita
Conrad N. Hilton Foundation
The Constance Travis Trust
Leonardo Maria del Vecchio
The Delta Fund
The Derek A.T. Drummond Fund
DFID
Dharma Drum Mountain Buddhist 

Association
The Dietz Family Fund
Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko 

Foru Aldundia (Spain) 
Diputación Foral de Gipuzkoa-

Gipuzkoako Foru Aldundia (Spain)
دبي العطاء

Mr. Duchao 
، برنامج عاملي ملؤسسة 

ً
علم طفال

التعليم فوق اجلميع

Mr. and Mrs. Edwards
EIB Institute
Mr. and Mrs. Michael R. Eisenson
Elbert H, Evelyn J, Karen H. Waldron 

Charitable Foundation
Eleanor Crook Foundation 
The Eleva Foundation
Elton John AIDS Foundation
The Estate of Penny Allyn
Eva Ahlström Foundation
FIA Foundation
Stefan Findel and Susan  

Cummings-Findel
Five Together Foundation
Fondation Botnar
Ford Foundation
Virginia Fulton
Fundación Leo Messi
G. Barrie Landry, Landry Family 

Foundation
The Garrett Family Foundation
Generalitat Valenciana (Spain) 
GHR Foundation
Gobierno de Aragón (Spain) 
Gobierno de Navarra (Spain) 
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 

(Spain) 
Ms. Kaia Miller Goldstein and Mr. 

Jonathan Goldstein
Deborah Hart and Bill Goodykoontz
Govern de les Illes Balears (Spain) 
John A Herrmann Jr.
Marisa I. Hormel
Hobson/Lucas Family Foundation
Mr. and Mrs. Dariush and Nazanin 

Hosseini
IKEA Foundation
International Budget Partnership

منظمة اإلغاثة اإلسالمية، الواليات 
املتحدة

J.T. Tai & Co. Foundation, Inc.
Japan Committee, Vaccines for the 

World’s Children
Joe Jarvis
Jina Jeong 
Junta de Castilla y León (Spain) 
Kayhau Wu Memorial Fund

Dr. Sipper Kaur Khurana and Mr. Ajay 
K. Khurana

Peter Kim and Kathryn Spitzer Kim
Kiwanis International
Klaus und Gertrud Conrad Stiftung
Amy Kuehner
Kwok Foundation
Latter-day Saint Charities
Téa Leoni
Johan and Ms Claire Levavasseur
Mr. and Mrs. Richard B. Levy
Mr. Jeremy Lin
D.G. and Kimberli Macpherson
James Maitland
Margaret A. Cargill Philanthropies
Margaret Alkek Williams and the 

Albert and Margaret Alkek 
Foundation

مؤسسة ماستركارد

Melody Wilder Wilson and David 
Wilson

Micky And Madeleine Arison Family 
Foundation

Megha and Mr Aditya Mittal
The Moondance Foundation
National Philanthropic Trust
New Venture Fund
Oak Foundation
Gloria Principe and John O’Farrell
Christine M.J. Oliver
Open Society Initiative for West 

Africa
Mr. Surin and Ms. Somporn 

Osathanugrah
Purvi and Harsh Padia
Andrea, Luisa and Annagreta 

Panconesi, LUISAVIAROMA
Power of Nutrition
Qatar Charity
Randell Charitable Fund
Rissho Kosei-kai
Eleanor Robbins
Mrs. Betty Robinson
The Rockefeller Foundation
Alejandro Roemmers
Mr. and Mrs. Richard Rogers
Ms. Susan Littlefield and Mr. Martin 

F. Roper
The Roots & Wings Foundation
Rotary Australia and New Zealand
The Rotary Foundation of Rotary 

International

Nicolas Poitevin and Juliana V. 
Ruecker

Crystal and Chris Sacca
السيد أسامة سعيد

The Schwab Fund for Charitable 
Giving

Scottish Government
Pooja Bhandari & Caesar Sengupta
Natalie Serrino
Shinnyo-en
Slaight Family Foundation
Sobrato Philanthropies
Mr. and Mrs. Cyrus Spurlino
Stavros Niarchos Foundation
George Stein
Stichting de Lichtboei
Stichting Samenwerkende 

Hulporganisaties (SHO)
Heike und Reinhold Fleckenstein 

Stiftung
Henryk Sznap Stiftung
Klaus Friedrich Stiftung
Maßvoll Stiftung, under the aegis of 

Fondation de Luxembourg
Robert Bosch Stiftung
Colin and Ms. Sue Stone
Suk Soo Kim 

الشيخ محمد سليمان

Tanoto Foundation
جولي تيمور

Mr. Phil Telfeyan
The Tom Mikuni and Minnie Obe 

Hirayama Charitable Fund
Trott Family Philanthropies
Niccolò Moriconi Ultimo
United Nations Foundation
University of Edinburgh
University of North Carolina
Mr. Randall Van Wolfswinkel
Victor E. Clarke Charitable Foundation
Wellcome Trust
Mr. Robert J. Weltman
Philipp Widmayer
Xunta de Galicia – Cooperación 

Galega (Spain) 
Zonta International

50 التصدي لكوفيد-19 



الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

حتالفات متعددة البلدان

Amadeus IT Group 
Arm Ltd 
AstraZeneca Young Health 

Programme
Belarto
Big Hit Entertainment 
BT Group 
CCC 
Change for Good [Aer Lingus 

(Ireland), American Airlines 
(United States), Asiana 
Airlines (Republic of Korea); 
Cathay Pacific Airways 
(Hong Kong, China), Cebu 
Pacific Air (Philippines), 
easyJet (United Kingdom), 
Japan Airlines (Japan), 
Qantas Airways Ltd. 
(Australia)] 

Chloé 
Clarios Foundation
Clé de Peau Beauté 
Cubus AS 
DSM
Ericsson
Facebook, Inc. 
Fundación FC Barcelona 
Gardena GmbH 
Gina Tricot 
Google, Inc. 
Grohe
H&M Foundation 
H&M Hennes & Mauritz AB 
Hallmark Cards, Inc.
Henkel AG & Co. KGaA 
ING 
Johnson & Johnson, Inc. 
Kimberly-Clark Corporation 
L’Occitane 
LEGO Foundation 
LEGO Group 
LIXIL Corporation 
Louis Vuitton Malletier 
Marriott International, Inc. 

(Check Out for Children®) 
Meliá Hotels International 
Merck for Mothers
Microsoft
Millicom 
MMG Limited 
Moncler 
MSC Foundation 
Nordic Choice Hotels AS 
Norwegian Air Shuttle ASA 

Novo Nordisk A/S 
Orbia Advance Corporation 
Pandora A/S
Philips Foundation 
Primark 
Procter & Gamble 
PwC
SAP SE
Takeda Pharmaceutical 

Company Limited 
Telenor Group 
Temasek Foundation
Tik Tok 
Unilever Group
Vivendi (Paddington)
Volvic

حتالفات وطنية 
أنغوال 

Banco de Fomento Angola
األرجنتني 

BIND Banco Industrial
HSBC Argentina S.A.
Prisma S.A.

أستراليا 

Commonwealth Bank of 
Australia

IMC Pacific Foundation 
Newcrest Mining
PayPal Giving Fund Australia

بيالروس

WARGAMING GROUP 
LIMITED

ZAO Itransition
بلجيكا

Umicore 
البرازيل

B3 Social
Bayer
Colgate-Palmolive 
EDF 
Fundação Itaú 
Fundação Vale 
Gemini
Johnson & Johnson Brazil
Lojas Americanas
Malwee 
MPT 
Omega Energia 
Profarma 
Solvi

بلغاريا

VAN Holding (FANTASTICO)
كندا

B2Gold Corp. 

Pan American Silver Corp. 
Teck Resources Ltd. 

الصني 

BYHEALTH Co., LTD
Springs Capital (Beijing) 

Limited
Springs Capital (Hong Kong) 

Limited 
كولومبيا 

Banco de Bogota 
Banco de Occidente
Deportivo Cali

الدامنرك 

AP Møller Mærsk 
Augustinus Foundation
DSB
Haldor Topsøe 
Hempel Foundation
Novo Nordisk Foundation 
Poul Due Jensen Foundation 
Saxo

إكوادور 

Diners Club Del Ecuador
مصر 

الغرفة التجارية األمريكية في 
مصر 
فنلندا

Ahlström Collective Impact 
فرنسا

Animoca 
AXA 
Clairefontaine Rhodia
Ethereum Foundation
Fondation EDF
Fondation L’OREAL
Fondation SANOFI
Gémo 
Petit Bateau
Showroomprivé

أملانيا 

AmazonSmile
BASF Foundation / BASF SE 
H&M Hennes & Mauritz 

Deutschland
IKEA Deutschland GmbH & 

Co. KG
United Internet for UNICEF 

Foundation
Viessmann Werke GmbH & 

Co. KG
Würth Group

دول اخلليج العربي

SAFEIS – Gamers Without 
Borders 

Tik Tok MENA

هونغ كونغ 

Prudence Foundation
Sunshine Forever Limited

الهند 

DBS Bank India Limited
Hindustan Unilever Limited
Johnson & Johnson Pvt Ltd
Sun Foundation
UNGCNI/Capgemini

إندونيسيا 

Kimberly Clark – Softex 
Prudential Indonesia
Wings Group Indonesia

إيطاليا

Fondazione Generali The 
Human Safety Net

Schwarzkopf Henkel
Tempo Essity  

اليابان

AEON 1% Club Foundation 
Azbil Corporation
CONSUMERS Co-operative 

KOBE
Consumers’ Co-operative 

Mirai
Co-op Deli Consumers’  

Co-operative Union
COOP SAPPORO
Daiwabo Information System 

Co, Ltd
Fuji Television Network, Inc. 

(FNS Charity Campaign)
Honda Motor Co., Ltd. 
IDOM Inc. 
ITOHAM FOODS Inc. 
Japanese Consumers’  

Co-operative Union
Japanet Holdings Co., Ltd. 
Kao Corporation 
MUFG Bank, Ltd. 
Nippon Life Insurance 

Company 
Nitto Denko Corporation
The Pokémon Company
Saraya Co., Ltd. 
SL Creations Co., Ltd.
Sony Group Corporation
Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation 
Sumitomo Mitsui Card 

Company, Ltd. 
Sumitomo Mitsui Financial 

Group, Inc.
Tsuruha Holdings, Inc.
U CO-OP Consumer 

Co-operative Society
املكسيك 

Essity Higiene y Salud 
Fundación MetLife México / 

MetLife México 
Kimberly Clark de México 
Laboratorios Liomont 

هولندا 

Avery Dennison
ERG Gemeente den haag
Nationale Postcode Loterij 
Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO)
TUi Care Foundation

نيوزيلندا 

Bybit Fintech Limited
نيجيريا

IHS Towers
النرويج

DNB 
Hydro 
KIWI Norge AS

بيرو

Banco de Crédito del Perú 
(BCP)

الفلبني 

Johnson & Johnson Global 
Community Impact Fund

جمهورية كوريا 

BGF Retail 
Blue Industry
SAMSUNG Electronics 
SD Biosensor
SM Entertainment

رومانيا 

Lidl
صربيا

Nordeus
Schneider Electric DMS NS 

LLC Novi Sad
جنوب أفريقيا

British Telkom
Standard Bank
Woolworths

إسبانيا

Abertis
Amgen
El Corte Inglés
Forletter 
Ibainefico
Iberia
ICT-Foxy
La Liga
Original Buff
Pymes Amigas
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اللجان الوطنية الـ 20 التي قدمت أكبر تبرعات، 2020
)اإليرادات* مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

اجملموعاملوارد األخرىاملوارد العاديةالبلد
18301319الواليات املتحدة

14140180اليابان
6164125أملانيا

227395اململكة املتحدة***
771491جمهورية كوريا

611879إسبانيا
512172فرنسا

432265السويد
421557هولندا
44751إيطاليا

92433كندا
82231الدامنرك
101828سويسرا

16622فنلندا
71219النرويج
15419بلجيكا

13518هونغ كونغ، الصني
5812أستراليا

9211بولندا

8210البرتغال

 إلى اإليرادات.
ً
* يستند ترتيب اللجان الوطنية إلى مبالغ اإليرادات لكي ميكن مقارنتها بخطط جمع األموال التي تستند أيضا

** املوارد العادية تستثني املساهمات األخرى.

***  إن مساهمات اللجنة الوطنية للمملكة املتحدة لعام 2020 تشمل مبلغ 0.6 مليون دوالر مقدمة من مؤسسة Jersey Overseas Aid، وهي وكالة إغاثة دولية مستقلة يأتي متويلها 

من جزيرة جيرسي وهي إحدى أقاليم التاج البريطاني.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.

We Are Water Foundation – 
ROCA

السودان

CTC Group
السويد

Akelius Foundation
Boråstapeter AB 
Companies for Malawi
Pictura AB
Sandvik Coromant AB
Swedish Postcode Lottery

سويسرا

ALDI SUISSE AG 
Banque Lombard Odier & 

Cie SA
Pictet Group Foundation
Roche Employee Action and 

Charity Trust
Swiss Re Foundation

تايلند

Central Food Retail Co., Ltd 
Central Group 
Osotspa PCL and  

Osathanugrah Foundation
Sansiri Public Company 

Limited 
أوكرانيا 

EPAM Systems
The First Ukrainian 

International Bank
PrivatBank Ukraine (Charity 

fund ‘Helping is simple’)
اململكة املتحدة 

Clarks 
Ethical Tea Partnership
Extreme E
Formula E 
Kurt Geiger

London Stock Exchange Group 
People’s Postcode Lottery 
Standard Chartered 
Tetley 
Twinings 
Vitality 
Vodafone

الواليات املتحدة

AbbVie Inc.
American Express Global 

Business Travel
Apple Inc.
Applied Medical
Astellas Global Health 

Foundation
Autolotto Inc.
Baker Hughes Foundation
Bank of America Foundation
Baxter International 

Foundation
Bethesda Softworks
Cigna Foundation
Cognizant Foundation
Cook Children’s Health Care 

System
EPAM
Global Impact 
GP Cellulose
Gucci
Hasbro
IKEA U.S. Retail
Jefferies LLC
L’Oréal USA: Giorgio Armani 

Fragrances
Medtronic, Inc.
NBC Universal
Newell Brands
Prudential Financial

Roblox
S&P Global Foundation
Salesforce.org
Sony Corporation of America
The Starbucks Foundation 
Target Corporation
The UPS Foundation
Verizon Services Corporate 

Group
ViacomCBS
Visa Foundation
Visa International, Inc.
Wells Fargo
The World Bank
World Wrestling 

Entertainment
Xylem Inc.

فييت نام

Shopee Co.
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مجموع إيرادات اليونيسف بحسب مصدر التمويل، 2020
)دوالر أمريكي(

حملة عامة
مساهمات أخرى***املوارد األخرىاملوارد العادية

املجموعالقطاع اخلاصالقطاع العامالقطاع اخلاصالقطاع العامالقطاع اخلاصالقطاع العام

5,126,756,518 52,393,066 375,000 836,794,043 3,105,529,317 719,970,767 411,694,325 1. البلدان*

1,411,262,807 – – – 1,411,262,807 – – 2. الوكاالت احلكومية الدولية

949,364 – – )11,712(– 961,076 – 3. املنظمات غير احلكومية

767,426,602 – 79,355 – 767,347,247 – – 4. ترتيبات مشتركة بني املنظمات

241,955,405 – – – – – – 5. إيرادات أخرى**

7,548,350,696 52,393,066 454,355 836,782,331 5,284,139,371 720,931,843 411,694,325 املجموع

* تتضمن مساهمات من احلكومات ومن اللجان الوطنية لليونيسف.

** اإليرادات األخرى تتضمن الدخل من عوائد االستثمارات، واملشتريات، ومصادر أخرى.

*** مساهمات ألنشطة إدارية محددة.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.

1. البلدان واملناطق املاحنة* 
مساهمات أخرى**املوارد األخرىاملوارد العادية

املجموعالقطاع اخلاصالقطاع العامالقطاع اخلاصالقطاع العامالقطاع اخلاصالقطاع العام

37,891,057–––37,823,204–67,853أفغانستان
924,395––28,011337,5379,938548,909أندورا
426,304––246,304––180,000أنغوال

5,446,89121,350,320–11,333,570–4,569,859–األرجنتني
140,840––20,050––120,790أرمينيا

62,689,117––15,144,4984,919,21035,082,1557,543,254أستراليا
7,885,029––1,187,6483,937,4682,106,634653,278النمسا

11,018,133––10,852,2914,608–161,235بنغالديش
195,575–––––195,575بربادوس
438,848––438,848–––بيالروس

20,468,408––1,180,07615,334,288157,9413,796,104بلجيكا
6,110,683–––6,086,559–24,124بنن

13,118–––––13,118بوتان
373,620––233,620––140,000بوليفيا )دولة-املتعددة القوميات(

3,202,98019,267,017–1,892,4731,332,662273,98612,564,916البرازيل
259,5201,098,495–78,50056,36285,193618,919بلغاريا

5,159,867–––5,154,761–5,106بوركينا فاسو
10,514,147–––10,514,147––بوروندي

350,000–––––350,000كابو فيردي
3,688,041–––3,688,041––كمبوديا

2,324,466––2,234,46690,000––الكاميرون
90,095,828––8,966,30957,810,49523,798,409)479,385(كندا

1,680,419–––1,636,419–44,000جمهورية أفريقيا الوسطى
1,514,359–––1,456,655–57,704تشاد
2,467,5689,927,514–2,706,832–4,753,114–شيلي

3,885,59533,463,147–1,845,4531,011,7648,346,39118,373,944الصني
2,078,9699,020,193–1,381,331424,7985,135,095–كولومبيا

820,000–––750,000–70,000جزر القمر
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مساهمات أخرى**املوارد األخرىاملوارد العادية
املجموعالقطاع اخلاصالقطاع العامالقطاع اخلاصالقطاع العامالقطاع اخلاصالقطاع العام

1,993,335–––1,244,885–748,450الكونغو
22,300––––19,1763,124كوستاريكا

14,148,826––14,086,22650,000–12,600كوت ديفوار
1,060,1244,435,574–3,186,602–23,002165,847كرواتيا
70,320–––10,57759,744–قبرص

5,923,484––2,819,7522,202,825900,907–اجلمهورية التشيكية
جمهورية كوريا الشعبية 

130,070–––––130,070الدميقراطية

43,822,070–––43,387,977–434,093جمهورية الكونغو الدميقراطية
93,666,691––22,713,5268,465,32240,346,88522,140,958الدامنرك

1,002,468––163,651750,817–88,000اجلمهورية الدومينيكية
1,626,8466,879,631–4,359,193–3,600889,992إكوادور

1,237,938––1,217,912–20,026–مصر
104,305–––––104,305غينيا االستوائية

1,056,452–––702,446–354,006إستونيا
1,813,314–––1,528,068–285,246إثيوبيا
1,639,167–––1,504,926–134,241فيجي
41,882,212––6,432,74916,277,64013,628,7405,543,082فنلندا
111,213,180––6,133,08451,395,53432,949,10720,735,454فرنسا
1,296,127–––1,206,675–89,452غابون
1,008,801–––1,008,801––غامبيا

155,000–––––155,000جورجيا
60,000881,262,466–101,505,45960,879,035654,510,92164,307,052أملانيا
190,512–––––190,512غانا

2,369,464–––2,369,464––غرينادا
14,277,209–––13,927,209–350,000غينيا

621,000–––––621,000غينيا - بيساو
3,612,815–––3,612,815––هايتي

49,510–––––49,510هندوراس
17,938,596––5,309,854–12,628,742–هونغ كونغ، الصني

4,068,672––59,229–3,457,584551,860هنغاريا
9,306,399––925,1483,530,2314,461,423389,597آيسلندا

3,040,86123,444,768–101,500100,0008,897,67911,304,727الهند
2,834,4949,737,716–144,9701,580,165636,6274,541,459إندونيسيا

283,429––273,429––10,000إيران )جمهورية-اإلسالمية(
48,785–––––48,785العراق
29,078,093––7,860,2623,802,57714,102,8563,312,398أيرلندا

12,509––12,509–––إسرائيل
76,358,283––5,305,36544,004,84320,434,0896,613,986إيطاليا

23,342––16,023––7,319جامايكا
52,859407,444,557–19,750,436140,898,935207,152,93739,589,389اليابان
802,963–––––802,963األردن

385,000––179,69040,000–165,310كازاخستان
175,000––25,000––150,000كينيا

4,200,000–––4,000,000–200,000الكويت
80,000––25,000––55,000قيرغيزستان

جمهورية الو الدميقراطية 
348,138–––348,138––الشعبية

188,920––186,420––2,500لبنان
120,000–––––120,000ليسوتو
1,597,213–––1,597,213––ليبريا

83,824––80,7133,111––ليتوانيا
83,824––80,7133,111––ليتوانيا

16,455,774––3,275,1091,976,1738,267,0842,937,409لكسمبرغ
8,168,605–––8,168,605––مدغشقر
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مساهمات أخرى**املوارد األخرىاملوارد العادية
املجموعالقطاع اخلاصالقطاع العامالقطاع اخلاصالقطاع العامالقطاع اخلاصالقطاع العام

26,835,381–––26,835,381––مالوي
9,254,18221,368,968–284,0006,652,812100,0005,077,974ماليزيا

4,078,870–––4,045,370–33,500مالي
33,765–––33,765––مالطة

122,475–––101,865–20,610موريتانيا
2,609,86310,444,902–6,167,904–1,667,136–املكسيك

504,707–––477,235–27,473موناكو
121,408––20,000––101,408منغوليا

21,912–––––21,912اجلبل األسود
103,567–––––103,567املغرب

205,051–––197,551–7,500موزامبيق
36,604,696––36,559,5242,094–43,078ميامنار
120,000–––––120,000ناميبيا
84,218,065––3,253,92442,021,10924,117,73314,825,299هولندا

16,101,882––154,0612,561,57310,166,1983,220,050نيوزيلندا
40,128––128––40,000نيكاراغوا
15,755,268––12,317,1821,679,176–1,758,911نيجيريا
297,681,140––38,796,3666,899,938239,727,10712,257,729النرويج

1,203,987–––442,41111,576750,000ُعمان
191,504––191,504–––باكستان

1,481,915–350,0006,981375,000–749,934بنما
8,294,911–––8,294,911––بابوا غينيا اجلديدة

1,877,5415,226,724–3,196,601–152,582–بيرو
2,454,9086,327,006–2,867,259–56,774948,066الفلبني
11,321,102––9,350,059417,6681,553,374–بولندا

9,668,681––45,9707,629,06656,8831,936,762البرتغال
23,784,377––23,777,789)571(5716,588قطر

139,575,221––2,931,88577,347,33245,511,29313,784,711جمهورية كوريا
316,447–––262,447–54,000جمهورية مولدوفا

360,3111,982,333–50,000238,665333,673999,685رومانيا
3,492,242–––2,492,242–1,000,000االحتاد الروسي

632,389–––612,889–19,500سان تومي وبرينسيبي
286,70055,630,281–48,095,3686,609,029–639,184اململكة العربية السعودية

1,376,932–––978,432–398,500السنغال
512,8882,893,678–51,00076,452298,6701,954,668صربيا

16,727,999–––16,343,999–384,000سيراليون
2,439,829––2,000,000–50,000389,829سنغافورة
171,186––127,770–11,02532,390سلوفاكيا
1,337,100––30,4001,058,76244,150203,788سلوفينيا

1,544,328–––1,544,328––جزر سليمان
6,435,700–––6,000,000–435,700الصومال

49,7611,348,690–1,298,928–––جنوب أفريقيا
166,720–––––166,720جنوب السودان

85,077,712––2,339,89960,861,5654,150,71617,725,531إسبانيا
236,708––221,078––15,630سري النكا

9,810,188––8,597,8791,090,909–121,400السودان
189,867,090––688,67143,444,625124,150,66821,583,126السويد

55,463,759––102,03510,388,66227,074,84217,898,220سويسرا
7,810,156–––7,777,756–32,400طاجيكستان

7,097,01120,428,774–6,721,572–525,3446,084,847تايلند
100,000–––––100,000تيمور-ليشتي

42,445––16,445––26,000توغو
735,126–––735,126––تونغا

15,000–––––15,000ترينيداد وتوباغو
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2. الوكاالت احلكومية الدولية

املوارد األخرى

25,649,720 مصرف التنمية اآلسيوي

150,000 املصرف اإلمنائي ألمريكا الالتينية

37,425,119 صندوق التعليم ال ميكن أن ينتظر

145,000 مبادرة القضاء على العنف ضد األطفال

2,924,427 صندوق إنهاء العنف ضد األطفال

696,701,897 املفوضية األوربية

93,677,372 التحالف العاملي للقاحات والتحصني

24,127,314 مرفق التمويل العاملي

431,467,597 الشراكة العاملية من أجل التعليم

5,902,449 مركز بحوث التنمية الدولية

8,509,494 منظمة التغذية الدولية

87,843,743 الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

659,640 املرفق الدولي لشراء األدوية

)3,920,965(تسويات اإليرادات

1,411,262,807 املجموع

3. املنظمات غري احلكومية

املوارد العادية
Tetsuko Kuroyanagi 961,076

961,076 املجموع الفرعي

)11,712(تسويات اإليراداتاملوارد األخرى

)11,712(املجموع الفرعي

949,364 املجموع

* القيم السالبة للبلدان ناجمة مبعظمها عن إعادة التقييم.

** مساهمات ألنشطة إدارية محددة.

*** تشمل تسويات اإليرادات مبلغ 34.7 مليون دوالر هي تخفيض إيرادات املوارد األخرى من اململكة املتحدة.

مساهمات أخرى**املوارد األخرىاملوارد العادية
املجموعالقطاع اخلاصالقطاع العامالقطاع اخلاصالقطاع العامالقطاع اخلاصالقطاع العام

30,224–––––30,224تونس
2,267,740––505,370–54,8351,707,535تركيا

62,746–––––62,746تركمانستان
640,647–––640,647––توفالو
4,109,801–––3,640,801–469,000أوغندا

1,459,609––1,456,609–3,000–أوكرانيا
5,154,985––631,670556,930347,4983,618,887اإلمارات العربية املتحدة

437,955,375––14,262,00222,231,591328,374,12473,087,657اململكة املتحدة
22,000–––––22,000جمهورية تنزانيا املتحدة

191,1001,313,556,909–134,000,00018,123,803860,106,725301,135,281الواليات املتحدة
1,682,0935,845,593–1,571,926–72,4502,519,124أوروغواي

310,000–––––310,000أوزبكستان
1,623,081–––1,623,081––فانواتو

128,914––123,513–5,401–فنزويال )جمهورية- البوليفارية(
187,536––168,507–14,2544,775فييت نام

684,529–––427,009–257,520زامبيا
14,344,198–––14,344,198––زمبابوي

1,216,026––806,960–14,370394,696أخرى
)55,638,599(––)634,927()54,954,856(–)48,816(تسويات اإليرادات***

411,694,325719,970,7673,105,529,317836,794,043375,00052,393,0665,126,756,518املجموع
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4-الرتتيبات املشرتكة بني املنظمات

املوارد األخرى

2,964,856 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

2,048,447 منظمة العمل الدولية

13,520,459 املنظمة الدولية للهجرة

212,699,228 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

404,337 إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

99,753,336 البرامج املشتركة ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية

137,520,891 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

4,477,068 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

1,602,256 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(

1,703,458 مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

22,204,416 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

20,000 مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

24,207,611 صندوق األمم املتحدة للسكان

8,656,891 برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

111,017 مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة

250,855 صندوق األمم املتحدة االستئماني لألمن البشري

222,364,680 مجموعة البنك الدولي

11,195,837 برنامج األغذية العاملي

6,072,846 منظمة الصحة العاملية

9,000 أخرى

)4,440,241(تسويات اإليرادات

767,347,247 املجموع الفرعي

79,353 إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدةمساهمات أخرى

2تسويات اإليرادات

79,355 املجموع الفرعي

767,426,602 املجموع

5. إيرادات أخرى*
241,955,405 املجموع

اجملموع الكلي
 2,421,594,178

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.
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 اللجان الوطنية الـ 10 التي قدمت أكبر 
مساهمات دعوة لألطفال، 2020

)اإليرادات بدوالرات الواليات املتحدة(

مسامهات الدعوةالبلد
4,753,391 هولندا
4,569,587 أملانيا

3,672,191 فرنسا
3,414,814 اململكة املتحدة

2,828,675 إسبانيا
2,593,717 سويسرا

2,285,554 اليابان
1,961,234 أستراليا
1,852,895 إيطاليا
1,468,317 السويد



لكل طفل
بغــض النظــر عّمــن تكون.

أو أيــن يعيش.

.
ً
كل طفــل يســتحق طفولــة

.
ً
مســتقبال

.
ً
 عادلة

ً
فرصــة

لهــذا الســبب توجــد اليونيســف.

مــن أجــل كل طفل.

 بعــد يوم.
ً
نعمــل يومــا

 ومنطقة.
ً
فــي 190 بلــدا

نصــل إلــى أصعب األماكن.

وإلــى األبعد عن املســاعدة.

 عــن الركب.
ً
واألكثــر تخلفــا

واألكثــر إقصاًء.

لذلــك نبقــى حتــى النهاية.

.
ً
وال نستســلم أبــدا

من منشورات شعبة االتصال في اليونيسف
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA

pubdoc@unicef.org

www.unicef.org
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