
الخطة االستراتيجية لليونيسف 2022–2025
طموح متجدد نحو عام 2030



من منشورات اليونيسف
شعبة االتصاالت والدعوة العالمية

3 United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA

pubdoc@unicef.org :لالتصال بنا

www.unicef.org :الموقع

 منظمة األمم المتحدة للطفولة، الخطة االستراتيجية لليونيسف 2022–2025، 
اليونيسف، نيويورك، كانون الثاني / يناير 2022.

ردمك: 978-92-806-5317-5

 جميع الحقوق محفوظة © اليونيسف، كانون الثاني / يناير 2022

 تتوفر وثيقة الخطة االستراتيجية الكاملة لليونيسف للفترة 2022–2025 على الرابط: 
https://www.unicef.org/reports/unicef-strategic-plan-2022-2025

https://www.unicef.org/reports/unicef-strategic-plan-2022-2025


1 الخطة االستراتيجية لليونيسف 2022–2025

 الخطة االستراتيجية لليونيسف 
2025–2022

طموح متجدد نحو عام 2030

6 ما�اجلديد�في�اخلطة�االستراتيجية؟�

3 املقدمة�

5 اخلطة�االستراتيجية�لليونيسف�2022–�2025

8 األطفال�واليافعون�بوصفهم�مستشارين�وشركاء�

9 لألطفال�احلق�في�أن�نستمع�إليهم�بشأن�القضايا�التي�تؤثر�عليهم�

10 مجاالت�األهداف:�ما�هي�النتائج�التي�حددتها�اليونيسف�في�اخلطة�االستراتيجية؟�
�مجال�الهدف�1:��جميع�األطفال،�مبن�فيهم�اليافعون،�يعيشون�ويزدهرون،�ويستطيعون�احلصول�

�على�طعام�مغٍذ،�ورعاية�صحية�أولية�عالية�اجلودة،�وممارسات�تنشئة�وتوجيه،�

11 وإمدادات�أساسية�

12 مجال�الهدف�2:��جميع�األطفال،�مبن�فيهم�اليافعون،�يتعلمون�ويكتسبون�مهارات�من�أجل�املستقبل�

�مجال�الهدف�3:��حماية�كل�طفل،�مبن�فيهم�اليافعون،�من�العنف�واالستغالل،�وإساءة�املعاملة�

13 واإلهمال�واملمارسات�املؤذية.�

�مجال�الهدف�4:��جميع�األطفال،�مبن�فيهم�اليافعون،�يستطيعون�الوصول�اآلمن�واملنصف�إلى�خدمات�

14 املياه�والصرف�الصحي�والنظافة�الصحية،�ويعيشون�في�مناخ�وبيئة�آمنني�ومستدامني�

15 مجال�الهدف�5:�كل�طفل�لديه�فرصة�عادلة�في�احلياة�

16 العمل�اإلنساني�وااللتزامات�األساسية�إزاء�األطفال�

17 استراتيجيات�التغيير�

18 دعوة�إلى�الشراكة�

20 نظرية�التغيير:�اخلطة�االستراتيجية�لليونيسف�2022–2025:�طموح�متجدد�نحو�عام��2030

املحتويات



2 الخطة االستراتيجية لليونيسف 2022–2025



3 الخطة االستراتيجية لليونيسف 2022–2025

املقدمة

تعكس�اخلطة�االستراتيجية�لليونيسف�للفترة�2022–�2025التزام�

اليونيسف�غير�املشروط�بتعزيز�حقوق�جميع�األطفال،�في�كل�مكان،�

�نحو�التعافي�الشامل�
ً
كما�تنص�اتفاقية�حقوق�الطفل.�وهي�ترسم�مسارا

من�كوفيد-19،�ونحو�حتقيق�أهداف�التنمية�املستدامة�وبناء�مجتمعات�

ترعى�جميع�األطفال،�دون�متييز،�وتتيح�لهم�ممارسة�أدوارهم�ومتنحهم�

الفرص�واحلقوق.

إنها�األولى�من�خطتني�متتاليتني�تغطيان�الفترة�حتى�عام��2030وتعرض�

مساهمة�اليونيسف�في�حتقيق�أهداف�التنمية�املستدامة�ذات�الصلة�

�
ً
�عامليا

ً
باألطفال�في�جميع�األوضاع�والبلدان.�وبالتالي�فهي�تقدم�إطارا

جلميع�مكاتب�اليونيسف�وبرامجها�القطرية�وجلانها�الوطنية،�وتسترشد�

بااللتزامات�األساسية�إزاء�األطفال�في�العمل�اإلنساني.

لقد�ضربت�جائحة�كوفيد-�19العالم�في�وقت�كان�فيه�التقدم�نحو�حتقيق�

�بالفعل،�فأذكت�نار�أزمة�عاملية�
ً
معظم�أهداف�التنمية�املستدامة�متعثرا

تهدد�تقدمها�بالنسبة�لألطفال،�وفاقمت�الفقر�املتجذر،�وزادت�انعدام�

املساواة�والتمييز.

وبعد�ربع�قرن�من�االنخفاض�املطرد،�فإن�النسبة�املئوية�للسكان�الذين�

�في�اليوم�
ً
يكافحون�من�أجل�البقاء�على�قيد�احلياة�بأقل�من��1.90دوالرا

)بتكافؤ�القوة�الشرائية(�آخذة�في�االرتفاع�على�الصعيد�العاملي.�فاألنظمة�

الهشة،�والنزاعات�والنزوح�املديد،�وأزمة�املناخ�املتفاقمة�تلحق�خسائر�

�على�عقب.
ً
فادحة�باألطفال�واليافعني،�وتقلب�حيواتهم�رأسا

ملواجهة�هذه�التحديات،�نحتاج�باحلد�األدنى�إلى�تغيير�حتولي�عميق�

ومنظم.�تركز�اليونيسف،�في�أنشطتها�في�جميع�مجاالت�األهداف�

اخلمسة�املترابطة،�على�التغييرات�الهيكلية�ذات�الدور�احلاسم�في�معاجلة�

األسباب�العميقة�ملشاكل�األطفال�)الوفيات،�والفقر،�والهشاشة،�والتفاوت�

بني�اجلنسني،�واإلقصاء�في�جميع�األوضاع�مبا�فيها�األزمات�اإلنسانية�

والبيئات�الهشة(:�االستخدام�الفعال�للتمويل�في�مصلحة�األطفال؛�ودعم�

السياسات�والتشريعات�القائمة�على�احلقوق؛�وتشكيل�السوق�والوصول�

املنصف�إلى�املستلزمات�واخلدمات�األساسية؛�والتوسط�في�إقامة�شراكات�

عاملية�من�أجل�األطفال؛�والتغيير�العميق�في�طرق�التعامل�مع�البيانات�

اخلاصة�باألطفال؛�ودعم�األسر�والتنشئة�الوالدية؛�والتأثير�على�السلوكات�

واألعراف�االجتماعية.

ومن�خالل�حتقيق�هذه�التغييرات�املنهجية،�ميكن�حتقيق�تقدم�عميق�على�

صعد�اإلنصاف�في�اللقاحات،�والتعليم،�والصحة�العقلية،�ومعاجلة�أزمة�

املناخ،�والوصول�إلى�الذين�مت�إهمالهم�في�السابق.

لطاملا�وقف�األطفال�والشباب�في�طليعة�الداعني�إلى�السالم�والتغيير�

االجتماعي�والعدالة�واإلنصاف.�وأصواتهم�عالية�وواضحة�في�مطالبة�

املجتمع�الدولي�بالتحرك.�والطريقة�التي�سيضع�فيها�العالم�الرؤية�

�في�أعقاب�
ً
�واحدا

ً
�عامليا

ً
اجلديدة�القتصاداتنا�ومجتمعاتنا�بوصفها�مجتمعا

�على�األجيال.
ً
�كبيرا

ً
جائحة�كوفيد-�19ستترك�أثرا

ولتحقيق�األهداف�الطموحة�للخطة�االستراتيجية،�ستوظف�اليونيسف�

نقاط�قوتها:�شبكة�واسعة�وعريضة�من�الشركاء�في�جميع�القطاعات�ميكن�

�لدفع�التغيير�على�نطاق�واسع؛�ووجوٌد�فعلي�في�أكثر�من�
ً
أن�تكون�محفزا

�190دولة�ومنطقة؛�وخبرة�عميقة�وقيادة�فكرية�مدعمة�بأساس�متني�من�

األدلة�والبحوث�والبيانات�امليدانية.

لكن�اليونيسف�ال�تستطيع�فعل�ذلك�مبفردها.�وستقوم�اليونيسف�بتعبئة�

أصحاب�املصلحة�اآلخرين�لتحفيز�التغيير�املستدام�على�نطاق�واسع.�

والشراكات�واملشاركة�—�مع�القطاعني�العام�واخلاص�وضمن�املنظومات�

اإلمنائية�واإلنسانية�في�األمم�املتحدة،�ومع�املجتمع�املدني�واملنظمات�

املجتمعية،�ومع�األطفال�والشباب�—�ضرورية�إلحداث�األثر�الذي�نكافح�

لتحقيقه.

https://www.unicef.org/sdgs
https://www.unicef.org/emergencies/core-commitments-children


تعكس�اخلطة�االستراتيجية�الوالية�العاملية�لليونيسف�في�الوصول�إلى�جميع�األطفال.�وهي�مبنية�على�كل�ما�تعلمناه�على�مدى�

أربع�السنوات�املاضية�—�مبا�في�ذلك�الدروس�املستفادة�من�جائحة�الكورونا�—�ونحن�نسعى�جاهدين،�مبا�يتماشى�مع�التزامنا�

بأهداف�التنمية�املستدامة�وتعهدنا�بعدم�ترك�أي�أحد�يتخلف�عن�الركب،�ملساعدة�البلدان�واملجتمعات�املحلية�على�إعادة�بناء�

النظم�التي�تدعم�التنمية�البشرية�وإصالحها�وتعزيزها.

عمر�عبدي،�نائب�املديرة�التنفيذية�لليونيسف�لشؤون�البرامج
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�انخفض�املعدل�العاملي�لوفيات�األطفال�دون�سن� �

اخلامسة�بنسبة�59%�بني�عامي��1990و2019.�

�انخفض�زواج�األطفال�في�العقد�املاضي،�حيث�تتزوج� �

�1من�كل��5شابات�في�مرحلة�الطفولة�اليوم،�مقارنة�

بواحدة�من�كل��4قبل�عقد�من�الزمن.�

�في�عام�2020،�كان�لدى��61دولة�أنظمة�حماية� �

�ضعف�
ً
اجتماعية�قوية�أو�متوسطة�القوة،�أي�تقريبا

عددها�في�عام�2017.

�منذ�عام�2000،�انخفضت�نسبة�األطفال�دون�سن� �

اخلامسة�ممن�يعانون�من�التقزم��في�جميع�أنحاء�العالم�

�.
ً
مبقدار�الثلث،�حيث�انخفض�عددهم�مبقدار��55مليونا

�بني�عامي��2016و2020،�حصل�قرابة��95مليون�فتاة� �

وفتى�على�مواد�التعليم�الفردي�/�التعلم�املبكر�من�برامج�

تدعمها�اليونيسف.

�تنبئنا�االجتاهات�احلالية�بأن�قرابة��48مليون�طفل�دون� �

سن�اخلامسة�سيموتون�ألسباب�ميكن�الوقاية�منها�بني�

عامي��2020و2030.�

�من�كل�ثالثة�أطفال�دون�سن�
ً
�فسوء�التغذية�يحرم�واحدا �

اخلامسة،�أو��200مليون�طفل،�من�النمو�السليم،�وهناك�

�
ً
اثنان�على�األقل�من�كل�ثالثة�أطفال�بعمر�6–�23شهرا

ال�يحصلون�على�احلد�األدنى�من�الغذاء�الذي�يحتاجونه�

للنمو�والتطور�والتعلم�بأقصى�إمكاناتهم.

�وفي�عام�واحد�)بني�آذار�/�مارس��2020وآذار�/�مارس� �

2021(،�تغيب��214مليون�تلميذ�عن�حضور�أكثر�من�

ثالثة�أرباع�دروسهم�الوجاهية�بسبب�إغالق�املدارس.

�ويعاني�10–�20باملئة�من�األطفال�واملراهقني�في�العالم� �

من�اضطرابات�في�الصحة�العقلية.�ونصف�هذه�

االضطرابات�تبدأ�بحلول�سن�14،�وثالثة�أرباعها�بحلول�

منتصف�العشرينيات�من�العمر.

�وثمة�نحو��1.2بليون�طفل�)ضعف�عدد�عام��2019 �

(�يعيشون�اآلن�في�بلدان�تعاني�من�حاالت�طوارئ�
ً
تقريبا

معقدة�سببها�التفاوت�والهشاشة.

�في�مناطق�تواجه�
ً
�ويعيش�قرابة��500مليون�طفل�حاليا �

�للفيضانات،�وقرابة��160
ً
مخاطر�عالية�أو�عالية�جدا

�
ً
�في�مناطق�معرضة�خلطر�اجلفاف�الشديد�جدا

ً
مليونا

أو�الشديد،�وبحلول�عام�2040،�سيعيش�واحد�من�كل�

أربعة�أطفال�في�ظروف�شح�مائي�شديد.

�وقد�ارتفع�عدد�األطفال�الذين�يزاولون�عمل�األطفال�في� �

العالم�إلى��160مليون�—�بزيادة�قدرها��8.4مليون�طفل�

خالل�أربع�سنوات.

�ويتعرض�أكثر�من�ثالثة�أرباع�أطفال�العالم�بني�عمر� �

�بشكل�منتظم�للعقاب�البدني�أو�اإلساءة�
ً
�1و�14عاما

النفسية�من�قبل�القائمني�على�رعايتهم،�ويبدأ�ذلك�عادة�

قبل�سن�اخلامسة.

�من�نوع�واحد�
ً
�ويعاني�نصف�أطفال�البلدان�النامية�تقريبا �

على�األقل�من�احلرمان�املادي�الشديد.�وال�يحصل�على�

احلماية�االجتماعية�سوى��35باملئة�من�األطفال�على�

الصعيد�العاملي.

�لألطفال...
ً
�هائال

ً
لقد�أحرز�العالم�تقدما

...�ولكننا�بحاجة�لبذل�املزيد�من�اجلهد

 اخلطة االسرتاتيجية لليونيسف
2025–2022
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التركيز�على�التغييرات�الهيكلية��ذات�الدور�احلاسم�في�معاجلة�األسباب�

العميقة�ملشاكل�األطفال�)الوفيات،�والفقر،�والهشاشة،�والتفاوت�بني�

اجلنسني،�واإلقصاء�في�جميع�األوضاع�مبا�فيها�األزمات�اإلنسانية�

والبيئات�الهشة(:�االستخدام�الفعال�للتمويل�في�مصلحة�األطفال؛�ودعم�

السياسات�والتشريعات�القائمة�على�احلقوق؛�وتشكيل�السوق�والوصول�

املنصف�إلى�املستلزمات�واخلدمات�األساسية؛�والتوسط�في�إقامة�شراكات�

عاملية�من�أجل�األطفال؛�وحتويل�مشهد�البيانات�اخلاصة�باألطفال؛�ودعم�

األسر�والتنشئة�الوالدية؛�والتأثير�على�السلوكات�واألعراف�االجتماعية.

إعادة�تنشيط�الشراكات�وزيادة�تعبئة�املوارد��مع�اضطالع�اليونيسف�

بدور�عاملي�حتفيزي�مترافق�مع�تركيز�متجدد�على�األطراف�املحلية:�من�

التضامن�العاملي�ونظام�لألمم�املتحدة�يعمل�بشكل�جيد،�إلى�االستفادة�من�

القطاع�اخلاص�والعمل�مع�اجلهات�الفاعلة�املحلية.

إشراك�األطفال�والشباب�وبناء�شراكات�معهم��مبستويات�غير�مسبوقة،�

�لديه�معرفة�فريدة�بظروفهم�
ً
�رئيسيا

ً
والتعامل�معهم�بوصفهم�موردا

واحتياجاتهم�واهتماماتهم�ومجتمعاتهم�املحلية،�وبوصفهم�قادرين�على�حل�

�جيدة�وميكنهم�املساهمة�في�حلول�
ً
املشكالت�وعوامل�تغيير�يحملون�أفكارا

مبتكرة�ونتائج�مستدامة�ملصلحة�األطفال.

دمج�اإلجراءات�اجلريئة�بشأن�العمل�املناخي�والصحة�العقلية�في�خمسة�

�عن�العمليات�الداخلية�لليونيسف.
ً
مجاالت�األهداف،�وذلك�فضال

التصرف�بجرأة�حيال�التعافي�من�آثار�جائحة�كوفيد-19،�واحلرص�على�

�ويركز�على�حلول�تبني�
ً
�ومستداما

ً
�للجميع�ومنصفا

ً
أن�يكون�التعافي�شامال

قدرات�الصمود�في�مواجهة�األزمات،�وتؤدي�إلى�التعافي�االقتصادي،�

وتساعد�في�احلماية�من�األوبئة�والكوارث�األخرى�في�املستقبل،�وتعالج�

التهديد�اخلطير�واملزمن�الذي�يواجه�األطفال�بسبب�تغير�املناخ.

التركيز�على�برامج�حساسة�للمخاطر�تربط�بني�اجلوانب�اإلنسانية�

واإلمنائية�في�جميع�البلدان�وتساهم�في�الوقاية�من�األزمات�والتأهب�

لها،�وبناء�أنظمة�قوية�وقادرة�على�الصمود�في�مواجهتها�وتعزيز�التماسك�

االجتماعي�واملساءلة�أمام�السكان�املتضررين.

تسخير�التكنولوجيات�الرقمية�لتحسني�تنفيذ�برامج�اليونيسف،�وتبسيط�

العمليات�واإلجراءات�وتعزيز�الوصول�في�جميع�البلدان�والظروف�مبا�

�واتباع�منهجيات�مرنة�عمادها�
ً
في�ذلك�تقدمي�اخلدمات�عن�بعد�ورقميا

السكان�املحليون.

قيادة�وتوجيه�الزخم�نحو�حتقيق�التقدم�في�برنامج�إصالح�األمم�املتحدة�

وبناء�نظام�أممي�متماسك�مع�االستفادة�من�القطاع�اخلاص�والعمل�مع�

املجتمع�املدني�واجلهات�املحلية.�

التركيز�على�نهج�تقاطعي�في�مسألة�التفاوت�والتمييز،�ملعاجلة�املسببات�

األساسية�للتمييز�وحتويل�الهيكليات�واملعايير؛�وملواجهة�العنصرية�وإعادة�

التأكيد�على�تركيزنا�الصريح�على�عدم�إهمال�أي�شخص.

�تعكس�اخلطة�االستراتيجية�2022–�2025حتوالت�عديدة�جتريها�اليونيسف�في�برامجها�وعملياتها�
لتحقيق�تغيير�مستدام�في�مستوى�النتائج�من�أجل�األطفال.

ما اجلديد يف اخلطة االسرتاتيجية؟
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املساواة�بني�اجلنسني��عنصر�جوهري�في�كل�عمل�تؤديه�
اليونيسف.�

تشدد�اخلطة�االستراتيجية،�التي�وضعتها�اليونيسف�إلى�جانب�

سياسة�النوع�االجتماعي�اجلديدة�وخطة�عمل�النوع�االجتماعي�

2022–2025،�على�التغيير�الهيكلي�وتغيير�املعايير�لتحقيق�حتول�في�

املحركات�العميقة�للتفاوت�بني�اجلنسني،�مع�زيادة�التركيز�على�معاجلة�

مظاهر�التفاوت�هذه�في�برامج�العمل�اإلنساني�واإلمنائي.�وبهذا�

النهج�التحولي�اجلديد،�ستقوم�اليونيسف�بإدراج�التزامات�املساواة�

بني�اجلنسني�في�جميع�برامجها�وأنظمتها،�وفي�الوقت�نفسه�زيادة�

االستثمار�في�البيانات�والتحليالت�املصنفة�حسب�اجلنس�وكذلك�

تنفيذ�برامج�هادفة�ومتخصصة�في�مجاالت�من�قبيل�متكني�املراهقات�

كوسيلة�لضمان�عدم�إهمال�أي�طفل.

تعمل�اليونيسف�على�إبراز�البرامج�اخلاصة�بحقوق�األشخاص�

ذوي�اإلعاقة��ضمن�هذه�اخلطة�اإلستراتيجية�لتعزيز�وحماية�
حقوق�األطفال�ذوي�اإلعاقة�—�مسترشدة�باتفاقية�حقوق�

�
ً
األشخاص�ذوي�اإلعاقة�—�في�جميع�مجاالت�األهداف�ودعما

ألجندة�عدم�إهمال�أي�شخص�ولألولويات�الوطنية.�

تعتمد�برامج�اليونيسف،�مبا�في�ذلك�أثناء�األزمات�اإلنسانية�وفي�

�مزدوج�املسار�لضمان�حصول�املعاقني�من�
ً
البيئات�الهشة،�نهجا

األطفال�والقائمني�على�رعايتهم�على�خدمات�ودعم�شامل�وبال�أي�

عوائق�—�مبا�في�ذلك�الرعاية�الصحية�األولية�وتنمية�الطفولة�

املبكرة�والتعليم�وخدمات�حماية�الطفل،�والوصول�السهل�إلى�مرافق�

املياه�والصرف�الصحي�والنظافة�الصحية�—�إلى�جانب�تدابير�

خاصة،�مثل�توفير�األجهزة�املساعدة�وحتسني�إمكانية�الوصول،�

لتسهيل�حصولهم�على�اخلدمات�والفرص�ومشاركتهم�الكاملة�

والنّدية�في�املجتمع�على�قدم�املساواة�مع�اآلخرين.�ستواصل�

�تعزيز�توفر�وجودة�البيانات�املصنفة�عن�األطفال�
ً
اليونيسف�أيضا

ذوي�اإلعاقة�وتتبع�التقدم�املحرز�لصاحلهم�في�النتائج.

https://www.unicef.org/executiveboard/documents/UNICEF-Gender-Action-Plan-2022–2025-SRS-2021
https://www.unicef.org/executiveboard/documents/UNICEF-Gender-Action-Plan-2022–2025-SRS-2021
https://www.unicef.org/executiveboard/documents/UNICEF-Gender-Action-Plan-2022–2025-SRS-2021


األطفال واليافعون بوصفهم 
مستشارين وشركاء

�هاجسها�األطفال�والشباب،�
ً
تكرس�اليونيسف�نفسها�منظمة

وتعمل�بروح�املادة��12من�اتفاقية�حقوق�الطفل،�التي�تنص�

على�حق�األطفال�في�التعبير�عن�آرائهم�في�جميع�املسائل�

التي�متسهم،�وتلتزم�باإلصغاء�إليهم�والعمل�بالشراكة�معهم�

لضمان�تلبية�احتياجاتهم�وتوقعاتهم�من�أجل�حياة�أفضل�

وعالم�أفضل.

ولضمان�أن�تنتفع�خطتها�االستراتيجية�بآراء�األطفال�والشباب،�

أجرت�اليونيسف�أثناء�إعدادها�للخطة�عملية�تشاورية�غير�

مسبوقة�للتشاور�معهم�في�جميع�أنحاء�العالم.�شارك�في�

العملية�أكثر�من��214,000طفل�ويافع�من�خالل�منصة�

�U-Reportاإللكترونية�واستطالعات�الرأي�عبر�اإلنترنت.�

ظمت�حلقات�عمل�افتراضية�أو�وجاهية�في��30دولة.
ُ
ون

أعرب�األطفال�واليافعون�عن�مخاوف�كبيرة�واهتمام�شديد�

في�املجاالت�الثالثة�التالية،�والتي�انعكست�في�اخلطة�

االستراتيجية:�تغير�املناخ،�والصحة�العقلية،�وعدم�املساواة�

والتمييز.

إن�األطفال�واليافعني�ال�يقدمون�فقط�مساهمات�أساسية�

�أهم�شركائها�في�حتقيق�
ً
في�أولويات�اليونيسف،�بل�هم�أيضا

النتائج�ودفع�التغيير�املستدام.

تعمل�اليونيسف�على�تعزيز�قدرات�احلكومات�ومقدمي�

اخلدمات�وقدرات�املنظمة�نفسها�للتواصل�مع�األطفال�

والشباب،�وإليجاد�فرص�ومنصات�تضمن�مشاركتهم�الفعالة�

في�القرارات�التي�تؤثر�على�حيواتهم�ومجتمعاتهم�املحلية.

تغير�املناخ�

�يشمل�املنظمة�
ً
تتبنى�اليونيسف�نهجا

بأكملها�ملواجهة�تغير�املناخ�من�خالل�حماية�

األطفال�ومجتمعاتهم�املحلية�من�آثاره،�وبناء�

قدراتهم�على�الصمود،�وتقدمي�خدمات�

�.
ً
ذكية�مناخيا

عدم�املساواة�والتمييز�

�متعدد�اجلوانب�في�
ً
�حتوليا

ً
تطبق�اليونيسف�نهجا

معاجلة�قضايا�التفاوت�والتمييز.�فقد�باتت�حقوق�اإلعاقة�

اليوم�أولوية�جامعة�إلى�جانب�املساواة�بني�اجلنسني.�

وأصبحت�مناهضة�العنصرية�اآلن�مبدأ�يوجه�عمل�اليونيسف�

بالكامل،�وستتصدى�املنظمة�للعنصرية�وأشكال�التمييز�

األخرى�في�برامجها�وكذلك�في�صفوفها�إلنشاء�منظمة�

تساهم�في�احلركات�العاملية�من�أجل�العدالة�

االجتماعية.

الصحة�العقلية�

�لدعم�الصحة�العقلية�
ً
�متكامال

ً
تطبق�اليونيسف�نهجا

لألطفال�واليافعني.�وباعتبارها�أولوية�عاملية�في�دعوة�

اليونيسف،�مت�إدراجها�اآلن�في�جميع�مجاالت�أهداف�

املنظمة.�وبناء�على�عقود�من�اخلبرة�في�إدماج�الصحة�العقلية�

ضمن�حماية�األطفال�والتوسع�الهائل�لهذا�العمل�خالل�

جائحة�كوفيد-19،�تعد�الصحة�العقلية�ركيزة�أساسية�في�

عمل�اليونيسف�في�الرعاية�الصحية�األولية،�وفي�

.
ً
توفير�بيئات�مدرسية�أكثر�دعما



%58%40%76%76

قال�58%�من�املشاركني�إنهم�

يرغبون�مبعرفة�املزيد�عن�

الصحة�العقلية�من�املختصني�

أو�املنظمات�غير�احلكومية�أو�

منظمات�أخرى،�أكثر�من�الوالدين�

أو�املعلمني�أو�األصدقاء.

يرى�أكثر�من�40%�من�املشاركني�

أن�األطفال�والشباب�بحاجة�إلى�

دعم�البالغني�كالوالدين�واملعلمني�

ملكافحة�التمييز.

قال�76%�من�املشاركني�في�

االستطالع�إن�كوفيد-�19أحلق�

�بتعليمهم.
ً
ضررا

يعتقد�76%�من�املشاركني�أنهم�

�من�مسؤولية�
ً
يتحملون�جانبا

مواجهة�تغير�املناخ.

 "لألطفال احلق يف أن نستمع إليهم 
بشأن القضايا اليت تؤثر عليهم". 
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تهدف�اليونيسف�إلى�حتقيق�نتائج�طويلة�األجل�في��5مجاالت�أهداف�مترابطة�ذات�صلة�بحقوق�الطفل�مبوجب�اتفاقية�حقوق�الطفل.�تهدف�اخلطة�

�اإلستراتيجية�إلى�إيجاد�عالم�يكون�فيه�جميع�األطفال،�مبن�فيهم�اليافعون،�في�جميع�البلدان�والظروف�مبا�فيها�األزمات�اإلنسانية�واألوضاع�الهشة:�

�)1(�يعيشون�ويزدهرون،�ويستطيعون�احلصول�على�طعام�مغٍذ،�ورعاية�صحية�أولية�عالية�اجلودة،�وممارسات�تنشئة�وتوجيه،�وإمدادات�أساسية؛�

)2(�يتعلمون�ويكتسبون�مهارات�من�أجل�املستقبل؛�)3(�يتلقون�حماية�من�العنف�واالستغالل�وإساءة�املعاملة�واإلهمال�واملمارسات�املؤذية؛�)4(�يستطيعون�

الوصول�اآلمن�واملنصف�إلى�خدمات�املياه�والصرف�الصحي�والنظافة�الصحية،�ويعيشون�في�مناخ�وبيئة�آمنني�ومستدامني؛�)5(�يستطيعون�احلصول�على�

حماية�اجتماعية�شاملة�والعيش�في�مأمن�من�الفقر.

كل�األطفال�مبن�فيهم�اليافعون:

�إعمال�حقوق�جميع�األطفال،�

�مبن�فيهم�اليافعون،�
ً
وبخاصة�األكثر�تهميشا

في�سعيها�احلثيث�لتعزيز�حقوق�األطفال�وعافيتهم،�تستند�اخلطة�االستراتيجية�إلى�اتفاقية�حقوق�الطفل�التي�متثل�دعامة�أساسية�جلميع�نشاطات�

اليونيسف،�وكذلك�إلى�اتفاقية�القضاء�على�جميع�أشكال�التمييز�ضد�املرأة،�واتفاقية�حقوق�األشخاص�ذوي�اإلعاقة،�واالتفاقية�الدولية�للقضاء�على�جميع�

أشكال�التمييز�العنصري�وغيرها�من�صكوك�األمم�املتحدة�في�مجال�حقوق�اإلنسان.

مجال�الهدف�5مجال�الهدف�4مجال�الهدف�3مجال�الهدف�2مجال�الهدف�1

ما هي النتائج اليت حددهتا اليونيسف 
يف اخلطة االسرتاتيجية؟

كل األطفال

يعيشون�ويزدهرون،�

ويستطيعون�احلصول��

على�طعام�مغٍذ،�ورعاية�

صحية�أولية�عالية�

اجلودة،�وممارسات�تنشئة�

وتوجيه،��وإمدادات�أساسية

يتعلمون�ويكتسبون�

مهارات�من�أجل�املستقبل

يتلقون�حماية�من�

العنف�واالستغالل،�

وإساءة�املعاملة��واإلهمال�

واملمارسات�املؤذية.

يستطيعون�الوصول�اآلمن�

واملنصف�إلى�خدمات�

املياه�والصرف�الصحي�

والنظافة�الصحية،�

ويعيشون�في�مناخ�وبيئة�

آمنني�ومستدامني

يستطيعون�احلصول�على�

حماية�اجتماعية�شاملة�

والعيش�في�مأمن�من�

الفقر
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مجال�الهدف�1

جميع�األطفال،�مبن�فيهم�اليافعون،�يعيشون�ويزدهرون،�ويستطيعون�احلصول�على�طعام�مغٍذ،�ورعاية�
صحية�أولية�عالية�اجلودة،�وممارسات�تنشئة�وتوجيه،�وإمدادات�أساسية

ر�
ُّ
.�رغم�ذلك،�فإن�الفقر�والنزاع�والتدهور�البيئي�وسوء�التغذية�وتعذ

ً
لكل�طفل�احلق�في�أن�يكبر�بصحة�جيدة�وأن�يكون�قويا

الوصول�إلى�الرعاية�الصحية�أو�عدم�كفايتها�هي�أمور�متنع�املاليني�من�األطفال�من�البقاء�على�قيد�احلياة�والنمو.

وسيساعد�عمل�اليونيسف�في�خالل�الفترة�
2022–�2025في�حتقيق�هذه�النتائج�عالية�

املستوى،�إلى�جانب�نتائج�أخرى:�

��خفض�املعدالت�العاملية�لوفيات�حديثي�

الوالدة�واألطفال�واملراهقني.

��حتسني�الصحة�والتنمية�والعافية�عند�

األطفال�واملراهقني�على�مستوى�العالم.

��خفض�النسبة�املئوية�لألطفال�دون�سن�

اخلامسة�الذين�يعانون�من�التقزم�أو�

الهزال�الناجمني�عن�سوء�التغذية.

تعزيز�الرعاية�الصحية�األولية�والتدخالت�الصحية�عالية�األثر.�تعمل�

اليونيسف�على�حتسني�فرص�احلصول�على�الرعاية�الصحية�األولية�إلنهاء�

وفيات�األمهات�واملواليد�واألطفال�التي�ميكن�الوقاية�منها�وإنهاء�اإلمالص.�

�على�تعزيز�النظم�الصحية�لالستعداد�للجوائح�في�املستقبل.
ً
كما�نعمل�أيضا

تقدم�اليونيسف،�بالتعاون�مع�شركائها،�اللقاحات�إلى��45باملئة�من�األطفال�

دون�سن�اخلامسة�على�مستوى�العالم.�ونعمل�للقضاء�على�شلل�األطفال�

�
ً
�رائدا

ً
والقضاء�على�مرض�الكزاز�لدى�األمهات�وحديثي�الوالدة.�ونؤدي�دورا

في�توزيع�لقاحات�الكورونا.

املسار�السريع�للقضاء�على�فيروس�العوز�املناعي�البشري�/�متالزمة�اإليدز�

ال�يزال�األطفال�واملراهقون�متخلفني�عن�الركب�في�اجلهود�الرامية�إلى�القضاء�

على�فيروس�العوز�املناعي�البشري�وداء�اإليدز.�لذا،�تستجيب�اليونيسف�من�

خالل�منع�اإلصابات�اجلديدة�بفيروس�العوز�املناعي�البشري،�وحتسني�الوصول�

إلى�الفحوص�والعالجات�والرعاية�للنساء�واألطفال�واملراهقني.

الصحة�في�مرحلة�الطفولة�املبكرة�واملراهقة.�تدعم�اليونيسف�احلكومات�

لضمان�صحة�األطفال�واملراهقني�وعافيتهم.�ويشمل�ذلك�خدمات�الطفولة�

املبكرة�واإلعاقة�واألمراض�غير�املعدية�والصحة�البيئية�واإلصابات.

عد�الصحة�العقلية�إحدى�
ُ
الصحة�العقلية�والعافية�النفسية�االجتماعية.�ت

قضايا�عصرنا.�مع�ذلك،�فهي�قضية�مهملة�وال�حتظى�بالتقدير.�تعمل�

اليونيسف�مع�احلكومات�لزيادة�االستثمارات�والوصول�إلى�خدمات�الصحة�

�عن�الوقاية�واملرونة�والتعافي.
ً
العقلية،�فضال

التغذية�في�مرحلة�الطفولة�املبكرة.�إن�أهم�وقت�للتغذية�اجليدة�يكون�من�

بداية�احلمل�وحتى�عيد�امليالد�الثاني�للطفل.�تعمل�اليونيسف�مع�القائمني�

على�الرعاية�والعاملني�الصحيني�لتعزيز�الرضاعة�الطبيعية�وأمناط�التغذية�

املثلى�في�مرحلة�الطفولة�املبكرة.�

تغذية�املراهقني�والنساء.�خالل�فترة�املراهقة،�يزيد�خطر�نقص�املغذيات�

الدقيقة.�والشيء�نفسه�ينطبق�في�أثناء�احلمل.�توفر�اليونيسف�املكّمالت�

الغذائية،�مثل�احلديد�وحمض�الفوليك،�ملنع�النقص.�

الكشف�املبكر�عن�سوء�التغذية�وعالجه.�عندما�يعاني�األطفال�من�سوء�التغذية،�

يتهدد�اخلطر�منوهم�وحيواتهم.�تقوم�اليونيسف�بتحديد�األطفال�الذين�يعانون�

من�سوء�التغذية�وتوفر�لهم�األغذية�واملكمالت�الغذائية�املنقذة�للحياة.

هدف�التنمية�املستدامة�

رقم�3:�الصحة�اجليدة�

والعافية

ضمان�حيوات�صحية�وتعزيز�العافية�للجميع�

وجلميع�األعمار.

هدف�التنمية�املستدامة�

رقم�2:�القضاء�على�اجلوع

�إنهاء�جميع�أشكال�سوء�التغذية�

لدى�األطفال�)الغاية�2-2(.

لضمان�أن�كل�األطفال�يعيشون�ويزدهرون،�تعمل�اليونيسف�في�مجاالت�النتائج�التالية:
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USAGE LOGO: HORIZONTAL SDG LOGO

SDG LOGO FOR ENTITIES WITHIN UN SYSTEM

6 OFFICIAL LANGUAGES
LOGO

ARABIC CHINESE

ENGLISH FRENCH

RUSSIAN SPANISH

12 الخطة االستراتيجية لليونيسف 2022–2025

مجال�الهدف�2

جميع�األطفال،�مبن�فيهم�اليافعون،�يتعلمون�ويكتسبون�مهارات�من�أجل�املستقبل

لكل�طفل�احلق�في�التعليم.�لكن�هناك�مجموعة�من�العوامل�—�التي�تتراوح�من�الظروف�االقتصادية�إلى�التعليم�واملدارس�

املنخفضة�اجلودة�—�حتول�دون�وصول�ماليني�األطفال�من�الوصول�إلى�فرص�التعلم�اجليدة�من�الطفولة�املبكرة�إلى�املراهقة.

وسيساعد�عمل�اليونيسف�في�خالل�الفترة�
2022–�2025في�حتقيق�هذه�النتائج�عالية�

املستوى،�إلى�جانب�نتائج�أخرى:�

��زيادة�معدالت�إمتام�الدراسة�االبتدائية�

واإلعدادية�والثانوية.

��حتسني�املساواة�في�نتائج�التعلم،�كما�

يقيسها�مؤشر�التكافؤ�بني�اجلنسني.

��تخفيض�معدل�الفقر�في�التعليم�
العاملي.

�احلصول�على�فرص�تعليمية�جيدة

برغم�التقدم�املحرز�مؤخرا،�ال�يزال�هناك�الكثير�من�األطفال�الذين�ال�يذهبون�

إلى�املدرسة.�بل�وحتى�بني�من�يذهبون�للمدرسة،�فإن�الكثيرين�ال�يحصلون�على�

تعليم�جيد.�ويعالج�عمل�اليونيسف�كال�التحديني�،�وهما�زيادة�فرص�احلصول�

على�التعليم�وحتسني�جودة�التعليم.�

�املهارات�واملشاركة�واالنخراط

�ينشأ�األطفال�واملراهقون�اليوم�في�عالم�يتغير�باستمرار.�ويساعد�عمل�

اليونيسف�على�إعدادهم�للمستقبل�من�خالل�توفير�الفرص�لهم�لتطوير�

املهارات�احلياتية�واملهارات�الرقمية�واملهارات�القابلة�للنقل�واملهارات�املهنية�

لوظائف�محددة.

هدف�التنمية�املستدامة�

رقم�4:�التعليم�اجليد

ضمان�أن�يكمل�جميع�الفتيات�والفتيان�التعليم�

االبتدائي�والثانوي�املجاني�واملنصف�واجليد��

)الغاية�1-4(

إحداث�زيادة�كبيرة�في�عدد�الشباب�والبالغني�

الذين�لديهم�املهارات�املناسبة�للعمل،�وحيازة�

الوظائف�الالئقة�وريادة�األعمال�)الغاية�4-4(

ضمان�أن�يحقق�جميع�الشباب�معرفة�أساسيات�

القراءة�والكتابة�واحلساب�)الغاية�6-4(

ولضمان�أن�يتعلم�جميع�األطفال،�تعمل�اليونيسف�في�مجاالت�النتائج�التالية:
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USAGE LOGO: HORIZONTAL SDG LOGO

SDG LOGO FOR ENTITIES WITHIN UN SYSTEM

6 OFFICIAL LANGUAGES
LOGO

ARABIC CHINESE

ENGLISH FRENCH

RUSSIAN SPANISH

13 الخطة االستراتيجية لليونيسف 2022–2025

مجال�الهدف�3

جميع�األطفال،�مبن�فيهم�اليافعون،�يتلقون�حماية�من�العنف�واالستغالل�وإساءة�املعاملة�واإلهمال�
واملمارسات�املؤذية.

�لكل�طفل�احلق�في�أن�يتمتع�باحلماية.�ورغم�ذلك،�فإن�األعراف�االجتماعية�واملمارسات�الثقافية�واألزمات�اإلنسانية�وغيرها�

من�اإلجراءات�الضارة�تقّوض�سالمة�األطفال�وعافيتهم�في�كل�بلدان�العالم.

وسيساعد�عمل�اليونيسف�في�خالل�الفترة�
2022–�2025في�حتقيق�هذه�النتائج�عالية�

املستوى،�إلى�جانب�نتائج�أخرى:�

��زيادة�نسبة�تسجيل�الوالدات�بني�األطفال�

دون�سن�اخلامسة.

��تقليل�نسبة�األطفال�الذين�يتعرضون�

للعنف�اجلسدي�أو�االعتداء�النفسي�من�

قبل�القائمني�بالرعاية.

��خفض�معدل�األطفال�املحتجزين.

�احلماية�من�العنف�واالستغالل�وسوء�املعاملة�واإلهمال

تعمل�اليونيسف�على�إنشاء�محيٍط�وقائي�في�جميع�البيئات�التي�تتطور�

فيها�الطفولة�—�في�املنزل�واملدرسة�وعبر�شبكة�اإلنترنت�وفي�املجتمع�

وفي�السياقات�اإلنسانية.�إننا�نبني�القدرة�على�االستجابة�ودعم�األطفال�

والنساء�الذين�يعانون�من�أي�شكل�من�أشكال�العنف�واالستغالل�وسوء�

املعاملة�واإلهمال.�ولدينا�تركيز�خاص�على�حماية�األطفال�في�املواقف�العالية�

اخلطورة،�مثل�النزاعات�املسلحة،�وكذلك�معاجلة�أسوأ�أشكال�عمل�األطفال.�

�تعزيز�الرعاية�والصحة�العقلية�والعافية�النفسية�االجتماعية�والعدالة

�ميكن�أن�يكون�للكرب�الشديد�والتعرض�لألحداث�الصادمة�تأثيٌر�ميتد�

�على�مدى�احلياة.�تدعم�اليونيسف�األطفال�للتعافي�من�اآلثار�النفسية�

�لهذه�التجارب.�كما�نوفر�احلماية�لألطفال�املحرومني�من�رعاية�الوالدين.�

ونضمن�كذلك�احترام�حقوقهم�في�إطار�األنظمة�القانونية�والقضائية.

�منع�املمارسات�الضارة

�ُيعّد�زواج�األطفال�وتشويه�األعضاء�التناسلية�لإلناث�من�انتهاكات�حقوق�

�من�ثقافة�بعض�املجتمعات�املحلية.�
ً
�أصيال

ً
�جزءا

ً
�اإلنسان.�لكنها�تعّد�أيضا

�تعمل�اليونيسف�على�زيادة�املعرفة�وتغيير�املواقف�بحيث�ميكن�القضاء�

على�هذه�املمارسات�الضارة�إلى�األبد.

لون�
ّ
�األطفال�املتنق

باإلضافة�إلى�مجاالت�النتائج�املذكورة�أعاله،�يقود�فريق�حماية�الطفل�في�

لني�وذلك�عبر�جميع�خمس�مجاالت�
ّ
�عملنا�من�أجل�األطفال�املتنق

ً
اليونيسف�أيضا

�األهداف.�هؤالء�أطفال�قد�ُيخَرجون�من�ديارهم�بسبب�النزاع�أو�تغير�املناخ.�

أو�رمبا�للبحث�عن�حياة�أفضل.�هؤالء�األطفال�معرضون�للخطر�واالحتجاز�

واحلرمان�والتمييز.�وتعمل�اليونيسف�على�ضمان�إدراجهم�في�األنظمة�الوطنية،�

مثل�الصحة�والتعليم.�كما�نحميهم�من�االستغالل�وسوء�املعاملة،�ونعزز�أصواتهم،�

ونساعدهم�على�تطوير�مهاراتهم�من�أجل�املستقبل.

هدف�التنمية�املستدامة�

رقم�5:�املساواة�بني�اجلنسني

�القضاء�على�جميع�املمارسات�الضارة�

مثل�زواج�األطفال�والزواج�املبكر�والقسري�

وتشويه�األعضاء�التناسلية�لإلناث�)الغاية�3-5(

هدف�التنمية�املستدامة�16:�

السالم�والعدالة�واملؤسسات�

القوية

القضاء�على�صور�اإلساءة�واالستغالل�واالجتار�

وجميع�أشكال�العنف�ضد�األطفال�وتعذيبهم.�

)الغاية�2-16(

توفير�الهوية�القانونية�للجميع،�مبا�في�ذلك�

تسجيل�املواليد�)الغاية�9-16(

لضمان�حق�كل�طفل�في�احلماية،�تعمل�اليونيسف�في�مجاالت�النتائج�التالية:
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14 الخطة االستراتيجية لليونيسف 2022–2025

مجال�الهدف�4

جميع�األطفال،�مبن�فيهم�اليافعون،�يستطيعون�الوصول�اآلمن�واملنصف�إلى�خدمات�املياه�والصرف�
الصحي�والنظافة�الصحية،�ويعيشون�في�مناخ�وبيئة�آمنني�ومستدامني

لكل�طفل�احلق�في�العيش�في�مناخ�وبيئة�آمنني�ومستدامني.��ومع�ذلك،�فإن�تغير�املناخ�وضعف�احلوكمة�املحلية�والوطنية�

والتوسع�احلضري�غير�املخطط�له�وعدم�كفاية�الوعي�باملخاطر�البيئية�—�مبا�في�ذلك�عدم�كفاية�شبكات�املياه�والصرف�

الصحي�—�جميعها�عوامل�تعرض�ماليني�األطفال�لضرر�محتمل.

وسيساعد�عمل�اليونيسف�في�خالل�الفترة�
2022–�2025في�حتقيق�هذه�النتائج�عالية�

املستوى،�إلى�جانب�نتائج�أخرى:�

��زيادة�نسبة�سكان�العالم�الذين�

يستخدمون�خدمات�مياه�الشرب�املدارة�

بطريقة�مأمونة.

��زيادة�نسبة�سكان�العالم�الذين�

يستخدمون�خدمات�الصرف�الصحي�

املدارة�بأمان.

��خفض�معدل�وفيات�األطفال�دون�سن�

اخلامسة�الذي�يعزى�إلى�املياه�غير�

املأمونة�والصرف�الصحي�والنظافة�

الصحية.

التوفير�املنصف�للمياه�املأمونة�وخدمات�الصرف�الصحي�والنظافة�الصحية�

�وممارساتها

إن�توفير�املياه�املأمونة�والصابون�واملراحيض�النظيفة�قد�مينع�األمراض�وينقذ�

حياة�األطفال.�ولكن�بالنسبة�للماليني،�فهذه�الضروريات�بعيدة�املنال.�تنشئ�

اليونيسف�خدمات�مستدامة�للمياه�والصرف�الصحي�على�املدى�الطويل.�ونقدم�

إمدادات�النظافة�الصحية�الضرورية،�مثل�الصابون�ومنتجات�النظافة�الشهرية.�

�نظم�املياه�والصرف�الصحي�والنظافة�الصحية�ومتكني�املجتمعات�املحلية

اليونيسف��تقوي�ومتكن�جوانب�املياه�والصرف�الصحي�والنظافة�الصحية�مثل�

مرافق�غسل�اليدين�واملراحيض،�في�املدارس�واملجتمعات�املحلية�واملراكز�الصحية.�

ولكن�عملنا�يركز�أيضا�على�متكني�املجتمع�لضمان�أن�ميارس�اجلميع�النظافة�

الصحية�اجليدة�ويفهموا�مخاطر�املياه�غير�النظيفة�وضعف�الصرف�الصحي.

�تغير�املناخ�ومخاطر�الكوارث�والتدهور�البيئي

إن�تغير�املناخ�وتدهور�البيئةيقوضان�حقوقكل�طفل.�وتعمل�اليونيسف�على�

التخفيف�من�أكبر�املخاطر�التي�يواجهها�األطفال�بسبب�تغير�املناخ.�نتعامل�

مع�املخاطر�البيئية�التي�ميكن�أن�تضر�بصحة�األطفال،�مثل�تلوث�الهواء�

والتلوث�بالرصاص.�كما�نعمل�على�تزويد�املجتمعات�املحلية�باملعرفة�واملهارات�

واإلمدادات�التي�حتتاج�إليها�حلماية�نفسها�قبل�وقوع�الكارثة.

هدف�التنمية�املستدامة�

رقم�6:�املياه�النظيفة�

والصرف�الصحي

حتقيق�حصول�اجلميع�على�مياه�الشرب�املأمونة�
وامليسورة�التكلفة�للجميع�)الغاية�1-6(

حتقيق�إمكانية�احلصول�على�خدمات�الصرف�
الصحي�والنظافة�الصحية�املالئمة�واملنصفة�
للجميع�وإنهاء�التغوط�في�العراء�)الغاية�2-6(

هدف�التنمية�املستدامة�13:�

العمل�املناخي

تعزيز�املرونة�والقدرة�على�التكيف�مع�املخاطر�

والكوارث�الطبيعية�املرتبطة�باملناخ�في�جميع�

البلدان.�)الغاية�1-13(

ولضمان�أن�يعيش�كل�طفل�في�مناخ�وفي�بيئة�آمنني�ومستدامني،�تعمل�اليونيسف�في�

مجاالت�النتائج�التالية:
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15 الخطة االستراتيجية لليونيسف 2022–2025

مجال�الهدف�5

�جميع�األطفال،�مبن�فيهم�اليافعون،�يستطيعون�احلصول�على�حماية�اجتماعية�شاملة�
والعيش�في�مأمن�من�الفقر�

لكل�طفل�احلق�في�حتقيق�إمكاناته.�ومع�ذلك،�فإن�الفقر�املدقع�واجلغرافيا�والنزاعات�والتمييز�واالستبعاد�وغيرها�من�

احلواجز�تعوق�ماليني�األطفال�في�جميع�أنحاء�العالم،�مع�كل�ما�يترتب�على�ذلك�من�عواقب�مدى�احلياة�على�املانعني�أنفسهم�

وعلى�مجتمعاتهم�حيث�أن�عدم�املساواة�واحلرمان�يستدميان�الفقر�عبر�األجيال.

وسيساعد�عمل�اليونيسف�في�خالل�الفترة�
2022–�2025في�حتقيق�هذه�النتائج�عالية�

املستوى،�إلى�جانب�نتائج�أخرى:�

��زيادة�نسبة�األطفال�في�العالم�الذين�

تغطيهم�نظم�احلماية�االجتماعية.

��خفض�النسبة�املئوية�لألطفال�الذين�

�يعيشون�في�فقر�نقدي�وفقر�مدقع�

وفقر�متعدد�األبعاد.

�احلد�من�فقر�األطفال

يزيد�احتمال�عيش�األطفال�عن�البالغني�في�فقر�مدقع�بأكثر�من�الضعف.�

وفي�عام�2020،�وقع��150مليون�طفل�آخرين�في�الفقر�متعدد�األبعاد�بسبب�

كوفيد-19.�ويساعد�عمل�اليونيسف�على�إبراز�األطفال�الذين�يعيشون�في�فقر.�

وهذا�يعني�العمل�مع�احلكومات�لتنفيذ�سياسات�احلد�من�الفقر�بشكل�فعال�

مبا�في�ذلك�التمويل�واالستثمارات�لألطفال�على�الصعيدين�الوطني�واملحلي.�

�الوصول�إلى�احلماية�االجتماعية�الشاملة�للجميع�

تشمل�احلماية�االجتماعية�الشاملة�مجموعة�السياسات�والبرامج�الالزمة�للحد�

من�الفقر،�وضمان�احلصول�على�اخلدمات�والرعاية�االجتماعية،�وتعزيز�قدرة�

األسر�املعيشية�على�الصمود.�فعلى�سبيل�املثال،�تكفل�التحويالت�النقدية�

�لتلبية�االحتياجات�األساسية�والرعاية�الطيبة�لألطفال.�
ً
�كافيا

ً
لألسر�دخال

وتدعم�اليونيسف�احلكومات�في�تعزيز�وتوسيع�نظم�احلماية�االجتماعية�

،�مع�
ً
اخلاصة�بها،�وجعلها�شاملة�ومتجاوبة�مع�الصدمات�ومراعية�جنسانيا

تقدمي�تدخالت�نقدية�إنسانية�إلنقاذ�األرواح.

هدف�التنمية�املستدامة�1:�

ال�فقر

القضاء�على�الفقر�املدقع�جلميع�الناس�في�كل�

�بأنه�من�يعيشون�بأقل�من�
ً
مكان،�ويقاس�حاليا

�1.25دوالر�في�اليوم.�)الغاية�1-1(

تخفيض�مبقدار�النصف�على�األقل�نسبة�الرجال�

والنساء�واألطفال�من�جميع�األعمار�الذين�يعانون�

الفقر�بجميع�أبعاده.�)�الهدف�2-1(

تنفيذ�نظم�وتدابير�احلماية�االجتماعية�املناسبة�

للبلد�والشاملة�للجميع�)الغاية�3-1(

ولضمان�حصول�كل�طفل�على�احلماية�االجتماعية�الشاملة�وأن�تكون�حياته�خالية�من�

الفقر،�تعمل�اليونيسف�في�مجاالت�النتائج�التالية:



 العمل اإلنساني 
 وااللتزامات 

 األساسية 
إزاء األطفال

�ليس�فقط�باحلضور�وتقدمي�املساعدة�
ً
اليونيسف�ملتزمة�دوما

�بغرس�بذور�التنمية�في�هذه�
ً
في�األزمات�اإلنسانية،�بل�أيضا

األوضاع�الطارئة.

تبنت�اخلطة�االستراتيجية�العمل�اإلنساني�في�جميع�مفاصلها�

�شديد�األهمية�إلنقاذ�األرواح�وتعزيز�الكرامة�أثناء�
ً
باعتباره�أمرا

األزمات،�وبناء�منظومات�قادرة�على�الصمود�في�مواجهتها،�

وتسريع�التقدم�نحو�أهداف�التنمية�املستدامة�وإعمال�حقوق�

األطفال.�وتعتمد�اخلطة�على�االلتزامات�األساسية�إزاء�

األطفال�في�العمل�اإلنساني�—�سياستنا�األساسية�وإطار�عملنا�

األساسي�في�املجال�اإلنساني�—�في�جميع�مراحل�إطار�عملها�

لتحقيق�النتائج،�وتدعم�البرامج�التي�تربط�بني�العمل�اإلنساني�

والعمل�اإلمنائي�وجهود�السالم.�

تعد�البرامج�املراعية�للمخاطر�والتي�تربط�بني�العمل�اإلنساني�

والتنمية�استراتيجية�تغيير�حاسمة،�حيث�ترصد�مؤشراتها�

قضايا�حاسمة�مثل�التأهب،�واملساءلة�أمام�السكان�املتضررين،�

وأداء�آليات�التنسيق،�وتقدمي�برامج�وخدمات�إنسانية�تشمل�

ذوي�اإلعاقة.�

وستواجه�اليونيسف�التهديد�اخلطير�الذي�يشكله�تغير�املناخ�

�بتعزيز�
ً
على�حقوق�األطفال�ومستقبلهم.�وتلتزم�اليونيسف�أيضا

آليات�جمع�آراء�ومالحظات�أصحاب�احلقوق�واإلصغاء�إليها�

وتلبيتها،�ومحاسبة�مقدمي�اخلدمات�وغيرهم�من�اجلهات�

املسؤولة،�مبا�في�ذلك�املساءلة�أمام�السكان�املتضررين�في�

األزمات�اإلنسانية.

ودور�اليونيسف�في�تنسيق�الشؤون�اإلنسانية�في�نظام�

�في�شراكاتها،�وفي�جميع�
ً
املجموعات�بأكمله�عنصر�مهم�أيضا

�مع�االلتزامات�
ً
مجاالت�األهداف�والبرامج�اجلامعة.�ومتاشيا

األساسية�إزاء�األطفال،�تدعم�اليونيسف�قيادة�وتنسيق�العمل�

�إلى�جنب�مع�أصحاب�املصلحة�الوطنيني�
ً
اإلنساني،�جنبا

�
ً
واملحليني،�ومبا�يتوافق�مع�املبادئ�اإلنسانية.�وبصفتها�عضوا

في�اللجنة�الدائمة�املشتركة�بني�الوكاالت،�تقود�اليونيسف�

مجموعات�التغذية،�واملياه�والصرف�الصحي�والنظافة�الصحية،�

والتعليم�ومجال�مسؤولية�حماية�الطفل.



املناصرة�والتواصل:�الدعوة�/�املناصرة،�واإلعالم� � 1
والتواصل،�وبناء�صورة�املنظمة�وسمعتها�بالتعاون�مع�

األطفال�واليافعني�ومن�أجلهم�لدعم�الشراكات�وتعبئة�املوارد�

وتنفيذ�البرامج�للنهوض�بحقوق�األطفال�وحتقيق�أهداف�

التنمية�املستدامة�ذات�الصلة.�

املشاركة�املجتمعية�والتغيير�االجتماعي�والسلوكي:� � 2
العمل�مع�األطفال�واملراهقني�واألسر�واملجتمعات�املحلية�

واألنظمة�العامة�وجهات�القطاع�اخلاص�في�سبيل�مجتمعات�

�وتشاركية�وقدرة�على�الصمود،�مع�تبني�
ً
�وإنصافا

ً
أكثر�سالما

آليات�التخاذ�القرار�تركز�على�الناس�وزيادة�تغطية�ممارسات�

احلماية.

البيانات�والبحوث�والتقييم�وإدارة�املعرفة:�إعداد� � 3
البحوث�وجمع�البيانات�وغيرها�من�أشكال�األدلة،�

وتطبيقها�وتعميمها�لدعم�السياسات�والتخطيط�والشراكات�

وتعبئة�املوارد�واتخاذ�القرار�وتنفيذ�البرامج.�

التحول�الرقمي:�تسخير�األدوات�الرقمية�لتحسني� � 4
تنفيذ�برامج�اليونيسف،�وتبسيط�العمليات�واإلجراءات،�

وزيادة�التغطية،�مبا�في�ذلك�من�خالل�التأثير�الرقمي،�وإشراك�

املستفيدين�وأصحاب�املصلحة،�وجمع�التمويل.�

برامج�املساواة�بني�اجلنسني�لتحقيق�نتائج�حتولية:� � 5
العمل�في�جميع�برامج�اليونيسف�على�معاجلة�التفاوت�

بني�اجلنسني،�وإزالة�احلواجز�الهيكلية،�وتغيير�املعايير�

اجلنسانية�الضارة،�ومتكني�الفتيات�والنساء�واألشخاص�

املحرومني�من�مختلف�فئات�السكان.

االبتكار:�دعم�إيجاد�وتعميم�حلول�جديدة�وواعدة� � 6
�التي�تواجه�األطفال،�مبا�يتماشى�

ً
للمشاكل�األكثر�إحلاحا

مع�برامج�اليونيسف.�

الشراكات�واملشاركة:�العامة�واخلاصة:�الشراكات� � 7
واملشاركة�مع�اجلهات�الفاعلة�في�القطاعني�العام�

واخلاص�لتسريع�التقدم�نحو�أهداف�التنمية�املستدامة�وإعمال�

حقوق�الطفل�على�نطاق�واسع،�مبا�في�ذلك�املشاركة�مع�

احلكومات�واملنظمات�متعددة�األطراف�واملؤسسات�املالية�

الدولية�والشركات�واملؤسسات�وفاعلي�اخلير،�واجلهات�املانحة�

اخلاصة،�واملنصات�العامة�واخلاصة،�واجلماعات�التي�تضم�

أصحاب�مصلحة�متعددين،�واجلهات�الفاعلة�في�املجتمع�املدني�

كاملنظمات�غير�احلكومية�واملؤسسات�الدينية�واألوساط�

األكادميية.

برامج�مراعية�للمخاطر�تربط�بني�العمل�اإلنساني� � 8
واإلمنائي:�الربط�املنهجي�بني�التحليل�والتخطيط�ورصد�

النتائج�والتمويل�في�جميع�برامج�اليونيسف�اإلنسانية�

واإلمنائية�واملعنية�ببناء�السالم.�

تعزيز�األنظمة�لضمان�عدم�إهمال�أي�شخص:�تعزيز� � 9
املكونات�واألداء�واالستجابة�واملساءلة�في�األنظمة�—�

مبا�فيها�األنظمة�القطاعية�)كالصحة،�والتعليم،�وحماية�الطفل،�

واملياه�والصرف�الصحي�والنظافة�الصحية،�واحلماية�

االجتماعية(�وكذلك�في�املجتمعات�املحلية�واألسر�—�لتحقيق�

النتائج�لصالح�األطفال�على�نطاق�واسع�وتعزيز�مرونة�هذه�

األنظمة�عن�طريق�بناء�قدراتها�على�الوقاية�من�األزمات�

والهشاشة�ومواجهتها.

اسرتاتيجيات التغيري
هناك�تسع�استراتيجيات�تغيير�أساسية�من�أجل�تسريع�التقدم�نحو�

أهداف�التنمية�املستدامة�وإعمال�حقوق�األطفال:
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الصورة�على�الصفحة�املقابلة�في�األعلى:�موظفو�اإلمداد�

واخلدمات�اللوجستية�في�اليونيسف�يستلمون�أول�شحنة�لقاح�من�

مبادرة�الوصول�العاملي�إلى�لقاحات�كوفيد-�19)مرفق�كوفاكس(�

تصل�إلى�جنوب�السودان،�في�آذار�/�مارس�2021.�وهذه�املبادرة�

عبارة�عن�شراكة�عاملية�تضم�التحالف�من�أجل�ابتكارات�التأهب�

لألوبئة�)CEPI(،�وحتالف�اللقاحات�Gavi،�واليونيسف،�ومنظمة�

الصحة�العاملية.�ومت�إنشاؤها�لضمان�الوصول�العادل�إلى�لقاحات�

كوفيد-19.

الصورة�على�الصفحة�املقابلة�في�األسفل:�زارا�لوكساال�فانزو،�

،�تعمل�مع�برنامج�تدعمه�اليونيسف�لتعزيز�الصحة�
ً
�23عاما

اجلنسية�واإلجنابية�في�مجتمعها�املحلي�في�جنامينا،�تشاد.

تغير�اليونيسف�اليوم�نطاق�تركيزها�ليتجاوز�ما�تستطيع�أن�تفعله�مبفردها،�

باجتاه�استخدام�واليتها�لتعبئة�جهات�فاعلة�أخرى�لزيادة�األثر�اجلماعي،�

وحشد�الدعم�حول�فرص�التنمية�وتعزيز�األمن�البشري�في�العالم�أجمع.�

فتوحيد�اجلهود�واالستفادة�من�القدرات�املميزة�لكل�شريك،�سواء�بالشراكة�

مع�هيئات�األمم�املتحدة�األخرى�أو�منظمات�غير�حكومية�مجتمعية�أو�مع�

�أكبر�لألطفال.�
ً
شركات�أو�حكومات،�من�شأنه�أن�يحقق�أثرا

إلبقاء�نشاطاتها�فعالة�ومجدية�التكلفة،�ستواصل�اليونيسف�العمل�مع�

الوكاالت�األممية�األخرى�كبرنامج�األمم�املتحدة�اإلمنائي،�وصندوق�األمم�

املتحدة�للسكان،�وهيئة�األمم�املتحدة�للمرأة،�ومكتب�التنسيق�اإلمنائي�في�

األمم�املتحدة�وهذا�التعاون�عامل�أساسي�في�تسريع�النتائج�نحو�أهداف�

التنمية�املستدامة.�

ولكن�العمل�املطروح�أمامنا�ال�يتعلق�باليونيسف�أو�مبنظمات�فرادى�

�إلى�
ً
�مبا�يحتاجه�األطفال�منا�مجتمعني،�وبالعمل�جنبا

ً
فحسب،�بل�أيضا

جنب�مع�األطفال�واليافعني.

توفير�اللقاحات�للجميع،�وإحداث�ثورة�في�التعلم،�وحماية�األطفال�من�

األذى،�واالستثمار�في�الصحة�العقلية،�وإنهاء�التمييز،�ومعاجلة�أزمة�املناخ�

—�إنه�جدول�أعمال�طموح�للخطة�االستراتيجية.�

األطفال�والشباب�يطالبون�بالتغيير.�وعلى�اليونيسف�واجب�ملزم،�وأمامها�

�إلى�
ً
فرصة،�للمساعدة�في�إرساء�أسس�العقد�االجتماعي�اجلديد.�فجنبا

جنب�مع�شركائها،�تستطيع�اليونيسف�بناء�مستقبل�يلبي�حقوق�جميع�

�
ً
األطفال�ومينحهم�فرص�االزدهار،�وميكنهم�من�صياغة�مستقبلهم�وفقا

لهويتهم�ورؤيتهم�اخلاصتني�بهم.

ال�ميكن�حتقيق�التغيير�الثوري�املطلوب�ملواجهة�التحديات�غير�املسبوقة�أمام�أطفال�اليوم�

.
ً
إال�بالعمل�معا
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دعوة إىل الشراكة 
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املساواة 
بني اجلنسني

حقوق 
اإلنسان مكافحة العنصرية املساءلة

وعدم التمييز
املبادئ 

اإلنسانية
اإلنصاف، 

الشمول / التشاركية، 
عدم إهمال أي شخص

الوصول املبادئ:

تغييرات متوسطة املدى استراتيجيات التغييرعوامل التمكني
(بحلول ٢٠٢٥)

نتائج بعيدة املدى 
(بحلول ٢٠٣٠)

تسريع 
تعبئة 
املوارد

 هتوذج عمل فعال
ومتجاوب

 إدارة ورقابة داخلية
 ال-مركزية وذات

صالحيات

 أفراد وثقافة
 ديناميكيان
وتشاركيان

 تواصل داخلي
 استراتيجي

ومشاركة املوظفني

املناصرة واإلعالم والتواصل

املشاركة املجتمعية، والتغيير 
السلوكي واالجتماعي

البيانات، واألبحاث، والتقييم، 
وإدارة املعرفة

التحول الرقمي

البرامج عميقة التأثير 
اجلنساني

اإلبداع

الشراكات واملشاركة – مع 
القطاعني العام واخلاص

برامج حساسة للمخاطر تربط 
اجلوانب اإلنسانية باإلهتائية

تقوية األنظمة كيال يتخلف 
أحد عن الركب

العمل املناخي

اإلعاقة
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يعيشون ويزدهرون، 
ويستطيعون احلصول على 

أهتاط تغذوية جيدة، ورعاية 
صحية جيدة، والتربية السليمة، 

واإلمدادات األساسية

كل األطفال 
مبن فيهم اليافعون:

مجال الهدف ١

يتعلمون ويكتسبون مهارات 
من أجل املستقبل

مجال الهدف ٢

يتلقون حماية من العنف 
واالستغالل وإساءة املعاملة 

واإلهمال واملمارسات 
املؤذية.

مجال الهدف ٣

يستطيعون الوصول إلى 
خدمات املياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية، 
ويعيشون في مناخ وبيئة 

آمنني ومستدامني

مجال الهدف ٤

يستطيعون احلصول على 
حماية اجتماعية شاملة 

والعيش في مأمن من الفقر

مجال الهدف ٥

إعمال حقوق 

جميع األطفال، 

مبن فيهم اليافعون، 
ً
وخاصة األكثر تهميشا

مشاركة ومتكني األطفال 
واليافعني والشباب بصورة فعالة

إدارة ومؤسسات وسياسات 
وقوانني ترعى مصالح األطفال

متويل شامل وقابل للتنبؤ 
من أجل األطفال

اتخاذ قرارات مدعمة 
بالبيانات واألدلة

وصول منصف ال يستثني 
 إلى اإلمدادات 

ً
أحدا

واخلدمات األساسية

تطبيق كامل لاللتزامات 
األساسية إزاء األطفال في 
األوضاع اإلنسانية والهشة

زيادة املشاركة العامة 
ودعم حقوق األطفال

السلوكات اإليجابية، 
واملعايير االجتماعية 

واجلندرية اإليجابية

برامج تقلل الهشاشة ومتنع 
األزمات وتبني السالم

 نحو 
ً
عمل موجه استراتيجيا

حتقيق النتائج

كل طفل

اتفاقية حقوق 
الطفل

اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة

اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة

الخطة االستراتيجية لليونيسف ٢٠٢٢–٢٠٢٥
الخطة االستراتيجية لليونيسف 2022–2025: طموح متجدد نحو عام 2030طموح متجدد نحو عام ٢٠٣٠

هذا الرسم المعلوماتي يصور على مستوى عال نظرية التغيير التي تقوم عليها الخطة االستراتيجية
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لكل�طفل�وطفلة

�كانت
ً
أيــا

وأينمــا�كان�يعيــش

يســتحق�كل�طفــل�طفولتــه
ً
ومســتقبال

وفرصــة�عادلة

ولهــذا�الســبب�توجــد�اليونيســف

لــكل�طفل
ً
تعمــل�يوميا

�ومنطقة�
ً
فــي�أكثــر�مــن��190بلــدا

وتصــل�إلــى�أصعــب�األماكن

أبعدهــا�عن�املســاعدة
ً
وأكثرهــا�اســتبعادا

لهــذا�نبقــى�حتــى�النهاية
ً
وال�نستســلم�أبــدا


