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 طالبان بعمر 10 أعوام في ساحة مدرستهما، 
في مدرسة ‘بريغاديرو كافياو بيخوتو’ الحكومية، 

في ساو باولو بالبرازيل.



1 حماية األطفال من آثار النزاعات وتغير المناخ وكوفيد-19

 حماية األطفال من آثار النزاعات 
وتغير المناخ وكوفيد-19

في سنة 2021، السنة الكاملة الثانية جلائحة كوفيد-19، عملْت 

اليونيسف مع شركائها بال كلل حلماية األطفال في مواجهة 

التأثيرات املتراكمة لكوفيد-19 وتهديدات أخرى مبا في ذلك 

النزاعات املسلحة وتغّير املناخ.

إن األضرار التي يتسبب بها كوفيد-19 على األطفال واضحة 

للعيان — وهي ناشئة بصفة رئيسية عن التبعات غير املقصودة 

للجهود املبذولة إلدارة اجلائحة. فقد حدث تصاعد قياسي في 

فقر األطفال مما دفع 100 مليون طفل إضافي إلى املعاناة من 

 انحسار في التقّدم 
ً
أوجه حرمان في مجاالت حيوية. وحدث أيضا

في تقدمي التحصني الروتيني مما زاد عدد األطفال غير احلاصلني 

على اللقاحات مبقدار 3.4 ماليني طفل.

م، كما 
ّ
وأدت التعطيالت غير املسبوقة للتعليم إلى زيادة فقر التعل

تتسبب العزلة وغموض املصير بأضرار خطيرة على الصحة العقلية 

لألطفال، مما يفاقم أزمة ظلت موضع جتاُهل منذ مدة طويلة.

لقد بدأت لقاحات كوفيد-19 والوسائل العالجية اجلديدة باحلد 

ن املجتمعات 
ّ
من التأثيرات الفتاكة للفيروس في عام 2021، مما مك

ي اللقاحات من إعادة فتح 
ّ
التي حققت معدالت عالية في تلق

. بيد أن انعدام املساواة في احلصول على اللقاحات 
ً
مرافقها مؤقتا

عمل على إدامة أوجه انعدام املساواة التي عّمقتها اجلائحة، فقد 

تلقى سدس السكان في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة 

على األقل من اللقاح، مقارنة مع ثالثة أرباع السكان في البلدان 

مرتفعة الدخل.

وفيما يتجاوز اجلائحة، أطلقت النزاعات العنان النتهاكات جسيمة 

حلقوق األطفال وأدت إلى تهجير األطفال وأسرهم مما تسبب 

بنشوء مستوى قياسي من االحتياجات اإلنسانية، مبا في ذلك في 

أفغانستان وشمال إثيوبيا وميامنار واليمن.

وعلى صعيد العالم، يعيش حوالي بليون طفل — أي زهاء نصف 

” من 
ً
 جدا

ً
 عاليا

ً
عدد أطفال العالم — في بلدان تواجه “خطرا

تأثيرات تغير املناخ. وقد أدى التصاُعد املستمر لتغير املناخ إلى 

تأجيج الكوارث الطبيعية، ونقص املياه، وانعدام األمن الغذائي، 

وتفشي األمراض، مما يهدد صحة األطفال وعافيتهم وأمنهم — 

.
ً
 واملجتمعات املحلية األشد حرمانا

ً
 األطفال األشد فقرا

ً
خصوصا

لقد أدت اجلائحة إلى مفاقمة األخطار التي يواجهها األطفال 

املتأثرون بظروف الهشاشة واألزمات اإلنسانية وتقليص الفرص 

املتوفرة لهم، في املجتمعات املحلية التي كانت قد تضررت بالفعل 

بسبب من النزاعات وتأثيرات تغير املناخ.

تواِصل اليونيسف عملها للحد من تأثيرات كوفيد-19 والفقر 

واألزمات على األطفال، فيما تعمل على تعزيز األنظمة الوطنية 

للوصول إلى األطفال واملجتمعات املحلية األشد عرضة للتهميش 

واالستبعاد وحتسني التأهب والقدرة على الصمود في مواجهة 

الصدمات املستقبلية. وقد أتيح هذا العمل بفضل الشراكات القوية 

مع القطاعني العام واخلاص واملجتمع املدني، مبا في ذلك على 

امتداد منظومة األمم املتحدة، وبفضل التمويل الطوعي.

إن التحديات املترابطة التي واجهها العالم في عام 2021 تزيد 

احلاجة امللحة إلى إحياء العمل املتعدد األطراف. وبغية متكني 

منظومة األمم املتحدة من توفير دعم فّعال ومنسق للبلدان، 

ساهمت اليونيسف برؤيتها بشأن إقامة عقد اجتماعي جديد.

ورغم أن اجليل احلالي من اليافعني يواجه أزمات متعددة، إال أنه 

 أفضل. وفي عام 2021، 
ً
 وثقة بأن العالم يصبح مكانا

ً
أكثر تفاؤال

 شمل 
ً
أجرى مشروع الطفولة املتغيرة التابع لليونيسف استطالعا

 من اليأس 
ً
 ووجد أنه بدال

ً
أكثر من 20,000 شخص في 21 بلدا

في مواجهة انعدام املساواة وتغير املناخ، يشعر اليافعون بثقة أكبر 

 أفضل، وذلك باملقارنة مع املشاركني في 
ً
بأن العالم يصبح مكانا

االستطالع من سن 40 سنة فأكثر.

احتفلت اليونيسف في عام 2021 بالذكرى السنوية الـ 75 على 

عدنا إلزام أنفسنا بروح جديدة من اإلحلاحية 
َ
تأسيسها، وقد أ

للعمل مع شركائنا وداعمينا ومع األطفال واليافعني لضمان أن 

يتمكن األطفال من البقاء واالزدهار ليصبحوا راشدين منتجني 

 وعرضة 
ً
يتمتعون بالصحة، وحلماية األطفال األشد ضعفا

للتهميش.



اليونيسف 2021

اإلنجازات الرئيسية

 
ً
االستجابة إلى 483 أزمة إنسانية جديدة أو جارية في 153 بلدا

 في عام 2020.
ً
في عام 2021، مقارنة مع 455 أزمة في 153 بلدا

توسيع إمكانية احلصول على املياه املأمونة وخدمات الصرف 

الصحي األساسية لـ 69.9 مليون شخص، وتوفير خدمات 

الصرف الصحي األساسية لـ 59.6 مليون شخص خالل 

الفترة 2018–2021، وحتقيق الغايات الطموحة املنشودة 

في هذا املجال.

شراء إمدادات وخدمات 

 بقيمــة 7.2 باليــن دوالر 

.
ً
من حوالي 11,150 مزودا

الوصول إلى 154 مليون طفل بالفحوصات املنقذة لألرواح للكشف 

هج مبّسطة على مستوى 
ُ
عن الهزال احلاد، وذلك من خالل ن

املجتمع املحلي ورغم تعطيالت اخلدمات الناشئة عن اجلائحة، 

وبزيادة قدرها 9 باملئة عن عام 2020، إضافة إلى معاجلة زهاء 

5.5 ماليني طفل، بزيادة قدرها 10 باملئة عن عام 2020.

ف النمو وغيره من أشكال سوء التغذية، 
ّ
توفير خدمات ملنع توق

والوصول بهذه اخلدمات إلى نحو 336 مليون طفل، بزيادة تبلغ 

38 باملئة مقارنة بعام 2020.

مساعدة 48.6 مليون طفل غير ملتحقن باملدارس في احلصول على 

لني و31.7 مليون طفل 
ّ
التعليم، مبا في ذلك 6.4 ماليني طفل متنق

في أوضاع إنسانية.
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قيادة عملية شراء لقاحات كوفيد-19 وتقدميها للبلدان املنخفضة 

الدخل والبلدان املتوسطة الدخل نيابة عن ‘مرفق كوفاكس إلتاحة 

 لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العاملي’، 

 ومنطقة، 
ً
 وشحن أكثر من 958 مليون جرعة إلى 144 بلدا

وتوفير مساعدة فنية للمساعدة في تقدمي اللقاحات إلى الناس.

الوصول إلى 64 من النساء مبا ال يقل 

عن أربع زيارات للرعاية السابقة للوالدة 

 حتظــى بالتركيــز في ‘خطة 
ً
فــي 50 بلــدا

العمــل جلميــع املواليــد اجلدد’، مقارنة 

مــع 51 باملئــة فــي عام 2016، والوصول 

إلى 65 باملئة من النساء بالرعاية الالحقة 

للوالدة مقارنة مع 48 باملئة في عام 2016.

توفير تدخالت الوقاية والرعاية من خالل برمجة مشتركة 

مع صندوق األمم املتحدة للسكان لـ 7.6 ماليني فتاة 

مراهقة معرضات خلطر زواج األطفال، بزيادة عن عدد 

املستفيدات من هذه التدخالت في عام 2017 إذ بلغ 

2.1 مليون آنذاك.

الدعوة إلى اإلفراج عن األطفال من مرافق االحتجاز، 

مما قاد إلى إجنازات سياسية كبرى. ومنذ بدء اجلائحة، 

.
ً
فرج عن 45,000 طفل من مرافق االحتجاز في 84 بلدا

ُ
أ

3 اليونيسف 2021: اإلنجازات الرئيسية

قيادة تغيير إيجابي في السياسات واألنشطة في 92 باملئة من البلدان املستهدفة من خالل جهود دعوة عاملية بشأن اللقاحات 

والتعليم والصحة العقلية واملياه واملناخ والتغذية وحماية الطفل في األوضاع اإلنسانية.
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طموح متجدد نحو عام 2030:

الخطة االستراتيجية لليونيسف للفترة 2022–2025

لقد وقعت جائحة كوفيد-19 في الوقت الذي كان 
التقدم نحو حتقيق معظم أهداف التنمية املستدامة 

، مما أّجج 
ً
 عن املسار املنشود أصال

ً
فيه متخلفا

أزمة عاملية تهدد التقدم لألطفال، وفاقم الفقر 
املتجذر بعمق، وزاد انعدام املساواة والتمييز.

شرعت اليونيسف في عام 2022 في خطتها االستراتيجية التالية 

 جلميع مكاتب 
ً
 عامليا

ً
ر اخلطة إطارا

ِّ
التي تستمر أربع سنوات، وتوف

ز اليونيسف 
ّ
اليونيسف والبرامج القطرية واللجان الوطنية. وسترك

على التغييرات املنهجية احلاسمة األهمية ملعاجلة األسباب الكامنة 

لوفيات األطفال والفقر والضعف وانعدام املساواة بني اجلنسني 

واإلقصاء.

ومن خالل هذه التغييرات املنهجية، ميكن حتقيق تقّدم حتّولي في 

مجاالت املساواة في احلصول على اللقاحات والتعليم والصحة 

العقلية والتصدي ألزمة املناخ والوصول إلى األطفال الذين تخلفوا 

عن الركب.

وستبني اليونيسف على إجراءات التكّيف واالبتكار الناجحة في 

نتنا من مواصلة تقدمي 
ّ
البرمجة التي جرت أثناء اجلائحة ومك

اخلدمات والدعم لتعزيز األنظمة الوطنية وسط التعطيالت، مبا 

هج املرنة القائمة على املجتمع املحلي والنماذج الرقمية. 
ُ
في ذلك الن

 في عام 2021 أن االستثمارات املدعومة من 
ً
وقد أصبح واضحا

 
ً
 حيويا

ً
اليونيسف في تعزيز األنظمة قبل وقوع اجلائحة حققت فرقا

ف.
ّ
في متكني البلدان من استعادة التقّدم الذي توق

ولتحقيق األهداف الطموحة للخطة االستراتيجية، ستعتمد 

اليونيسف على مواطن قوتها: شبكة هائلة وواسعة من الشركاء 

 
ً
على امتداد القطاعات؛ ووجود محلي في أكثر من 190 بلدا

؛ وخبرة عميقة وقيادة فكرية مستندة إلى األدلة امليدانية 
ً
وإقليما

واألبحاث والبيانات.

ولكن ليس بوسع اليونيسف أن حتقق ذلك لوحدها، وستعمل على 

تعبئة اجلهات األخرى صاحبة املصلحة لتحفيز التغيير املستدام 

على نطاق واسع، فالشراكات واالنهماك هما أمر حيوي — مع 

القطاعني العام واخلاص، واملجتمع املدني واملنظمات املجتمعية، 

ومع األطفال والشباب، وضمن منظومة األمم املتحدة.
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موظفة في اليونيسف تلعب مع فتاة 
في ملعب روضة أطفال في قرية 

فيريشن، في أرمينيا. تعمل اليونيسف 
مع شركائها على تحديث وتجديد 
وتجهيز رياض األطفال باأللعاب 

والمواد التعليمية.
© UNICEF/UN0574897/Mahari
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الشراكات والتمويل

إن التمويل املرن وجيد النوعية هو أمر حاسم 
لقدرة اليونيسف على إدارة التعقيد وبناء 

برامج مستجيبة على املستوى القطري.

وكان التقدم لألطفال أعلى في املجاالت البرامجية التي حظيت 

بنسبة أكبر من املوارد العادية )التمويل املرن وغير املقّيد(، وذلك 

على امتداد أقسام اخلطة االستراتيجية للفترة 2018–2021. 

مع ذلك، تعكس توّجهات إيرادات اليونيسف بصفة عامة زيادة في 

 في مرونة التمويل وإمكانية توقعه.
ً
الدعم املخصص وتناقصا

 في عام 2021، 
ً
وبلغت إيرادات اليونيسف مستوى جيدا

وقد شهدت الفترة 2018–2020 زيادة إجمالية بنسبة 30 باملئة 

باملقارنة مع الفترة 2014–2017. مع ذلك، تتواصل التحديات 

في متويل النداءات اإلنسانية — رغم املستوى القياسي من 

االحتياجات اإلنسانية — وفي جمع املوارد العادية وغيرها من 

 لقدرة املنظمة على 
ً
 أساسيا

ً
مصادر التمويل املرن الذي ميثل جانبا

االستجابة بسرعة وعلى االبتكار والتكّيف مع االحتياجات الدائمة 

ى ذلك في االستجابة لكوفيد-19.
ّ
التطور لألطفال، كما جتل

ازداد مجموع اإليرادات اإلجمالية من القطاع العام في عام 2021 

)من احلكومات واملنظمات احلكوماتية الدولية والترتيبات املشتركة 

بني املنظمات( مبقدار 393 مليون دوالر )بزيادة بنسبة 7 باملئة 

عن عام 2020(، وجتاوزت 6 باليني دوالر. وكانت أكبر املساهمات 

احلكومية في عام 2021 مقدمة من الواليات املتحدة 

األمريكية، وأملانيا، واملفوضية األوروبية، والسويد، واليابان.

وازدادت اإليرادات من القطاع اخلاص )من اللجان الوطنية، 

واملانحني األفراد، واملنظمات غير احلكومية واملؤسسات( بنسبة 34 

باملئة مقارنة مع عام 2020، وبلغت 2.2 بليون دوالر في عام 2021.

وتسهم اللجان الوطنية لليونيسيف بنتائج هامة فيما يتعلق 

بالدخل والتأثير. وفي عام 2021، قّدمت اللجان الوطنية 

1,758 مليون دوالر ، أي 84 باملئة من إجمالي إيرادات القطاع 

اخلاص وحوالي 47 باملئة من إجمالي املوارد العادية لليونيسف. 

كما وصلت اللجان الوطنية إلى أكثر من 4.5 مليون طفل 

من خالل التثقيف في مجال حقوق الطفل، وإلى 14 مليون 

طفل من خالل منصة املدن الصديقة للطفل، وإلى أكثر من 

108 ماليني طفل من خالل االنخراط مع قطاع األعمال.

 لالطالع على مزيد من املعلومات حول متويل اليونيسف، 

.www.unicef.org/funding يرجى زيارة املوقع اإللكتروني

https://www.unicef.org/partnerships/funding


7 الشراكات والتمويل

© UNICEF/UN0457826/Rami

موظف يونيسف في فريق الصحة 
والتزويد يعمل على تأمين اللقاحات 
ومعدات التبريد الضرورية لتخزينها.
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مجال الهدف 1

كفالة بقاء كل طفل ونمائه

توفي 5 ماليني طفل دون سن 

اخلامسة في عام 2020 — أي 

13,800 طفل في كل يوم.

يعاني زهاء 50 مليون طفل من 

 
ً
الهزال، وهو الشكل األكثر تهديدا

للحياة من أشكال سوء التغذية. 

من املمكن أن يزداد هذا العدد 

بـ 9 ماليني طفل إضافي بسبب 

تأثير اجلائحة على أنظمة تغذية 

األطفال وعلى خدمات التغذية 

وممارسات إطعام األطفال.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى انحسار التقدم في كل مقياس من مقاييس بقاء الطفل وصحته 

ومنائه وتطوره.

 إلى حد غير مقبول. 
ً
ويظل عدد الوفيات التي ميكن منعها بني األطفال دون سن اخلامسة عاليا

 
ً
وظل مستوى التغطية العاملية للقاح اخلناق والسعال الديكي وذوفان الكزاز )اللقاح الثالثي( ثابتا

، من 86 باملئة في عام 2019 إلى 83 باملئة في عام 2020. 
ً
منذ عام 2010، وبات يتراجع حاليا

ف النمو بني األطفال منذ عام 2000، يتواصل 
ّ
ورغم التقدم الذي حتقق في احلد من توق

انتشار الهزال مبعدالت مثيرة للقلق، كما أن تزايد معدالت زيادة الوزن سيتطلب حتقيق عكس 

الجتاه املسار احلالي من أجل حتقيق الغايات املحددة في هذا املجال بحلول عام 2030.

عّدلت اليونيسف برمجتها في عام 2021 إذ بدأ العالم ينتقل من مكافحة جائحة كوفيد-19 

إلى التعايش معها. وقد أكدت اجلائحة على التبعات الفظيعة لضعف األنظمة الصحية وعلى 

أهمية االستثمار فيها.

 إلى األمام، ستزيد اليونيسف تركيزها على تعزيز الرعاية الصحية األساسية بوصف 
ً
عا

ّ
وتطل

 إلقامة نظام رعاية 
ً
 أساسيا

ً
ذلك حجر الزاوية لألنظمة الصحية القادرة على الصمود وأمرا

صحية شاملة يعزز العافية على امتداد دورة احلياة، ليتمكن األطفال ليس فقط من البقاء، 

.
ً
بل االزدهار أيضا

ازداد عدد الوالدات احلية التي حدثت في 

، وازدادت 
ً
مرافق صحية مبقدار 38.9 مليونا

نسبة الوالدات التي جرت بإشراف عاملني 

 
ً
صحيني ماهرين إلى 80 باملئة في 50 بلدا

حتظى بالتركيز في ‘خطة العمل جلميع 

املواليد اجلدد’.

عولج 8.75 ماليني طفل ُيشتبه بإصابتهم 

 
ً
بالتهاب رئوي مبضادات حيوية في 25 بلدا

 باألعباء.
ً
مثقال

وصلت اليونيسف إلى 335.9 مليون طفل 

باخلدمات ملنع التقزم واألشكال األخرى 

لسوء التغذية )بزيادة قدرها 38 باملئة عن 

عام 2020(، كما وصلت إلى 67.4 مليون 

مراهق ومراهقة بخدمات ودعم ملنع فقر الدم 

وغيره من أشكال سوء التغذية )بزيادة قدرها 

91 باملئة عن عام 2020(.

النتائج الرئيسية



9 خمسة مجاالت األهداف

مجال الهدف 2

كفالة أن يتعّلم كل طفل

في عام 2021، تسببت أزمة كوفيد-19 بتوقف أنظمة التعليم في العالم، وقد 

رت جميع 
ّ
أدى إغالق املدارس إلى مفاقمة أزمة التعليم العاملية. وفي حني وف

م عن ُبعد، إال أن جودة هذه الفرص ونطاق 
ّ
 للطالب للتعل

ً
 فرصا

ً
البلدان تقريبا

م 
ّ
، وقّدمت في أحسن احلاالت بدائل جزئية عن التعل

ً
 كبيرا

ً
وصولها تباينت تباينا

الوجاهي. ويواجه اجليل احلالي من األطفال في سن الدراسة خطر خسارة 

 إلغالق املدارس، وهذا 
ً
17 تريليون دوالر من دخلهم على امتداد حياتهم نتيجة

 ما مت تقديره في عام 2020 بـ 10 تريليونات دوالر.
ً
املبلغ يفوق كثيرا

ن 48.6 مليون طفل غير ملتحقني 
ّ
متك

باملدارس من احلصول على التعليم، 

مما زاد مجموعهم منذ عام 2016 إلى 

، وكان من بينهم 6.4 ماليني 
ً
149 مليونا

طفل متنقلني و31.7 مليون طفل في 

أوضاع إنسانية.

اســتفاد مــن برامــج تطويــر املهارات التي 

تدعمها اليونيســف 33 مليــون طفــل 

.
ً
في 91 بلدا

حصــل 42 مليــون طفــل )من بينهم 

18.1 مليــون طفــل في أوضاع إنســانية( 

على مــواد تعليميــة، ممــا زاد مجموعهم 

.
ً
منذ عــام 2016 إلــى 137 مليونا

بحلول شهر أيلول / سبتمبر 2021، 

كان طالب املدارس في جميع أنحاء 

العالم قد خسروا ما ُيقّدر بـ 1.8 

تريليون ساعة من التعليم الوجاهي 

بسبب إغالقات املدارس الناشئة عن 

كوفيد-19، مما سيتسبب بتأثيرات 

اجتماعية واقتصادية هائلة وغير 

متساوية طويلة األجل.

أكثر من 50 باملئة من األطفال بسن 

العاشرة في البلدان املنخفضة الدخل 

والبلدان املتوسطة الدخل ال يجيدون 

القراءة وال يتمكنون من فهم قصة 

بسيطة بنهاية مرحلة التعليم 

االبتدائي.

النتائح الرئيسية
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مجال الهدف 3

كفالة حماية كل طفل من العنف واالستغالل

يتعّرض أكثر من ثلثي األطفال في 

غالبية البلدان للتأديب العنيف على 

يد مقدمي الرعاية.

 قبل 
ً
يتم تزويج 12 مليون فتاة سنويا

بلوغهن سن الثامنة عشرة، وتواجه 

150 مليون فتاة إضافية خطر زواج 

األطفال حتى عام 2030.

قت زيادة في 
ّ
بسبب التقدم املمتد منذ عقود في حماية األطفال وعافيتهم، حتق

تسجيل املواليد وتقليص في زواج األطفال وممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 

ومع ذلك ظلت معدالت عمالة األطفال ثابتة وثمة خطر بأن تزداد. وتشير التوقعات 

 في هذه املكتسبات، 
ً
ب انحسارا سبِّ

ُ
احلالية إلى أن تأثيرات جائحة كوفيد-19 قد ت

مما يهدد التقدم نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باحلماية.

مت الوصــول إلــى 4.4 ماليــني طفــل ممــن تعرضوا للعنف 

 وتزويدهــم بخدمــات صحيــة واجتماعية 
ً
فــي 129 بلــدا

وقضائيــة، وذلــك بزيــادة بنســبة 80 باملئــة عن عام 2017.

وصلــت خدمــات الدعــم النفســي-االجتماعي والصحــة العقلية 

والقائمــة علــى املجتمــع املحلــي، مبــا فــي ذلك حمــالت التوعية املوجهة، 

 )بزيادة 
ً
إلــى أكثــر مــن 8.4 ماليــني طفــل ومراهــق في 111 بلدا

بنســبة 170 باملئــة عــن عــام 2017(، كما وصلــت هذه اخلدمات 

.
ً
إلــى 3.6 ماليــني مــن الوالديــن ومقدمــي الرعايــة في 97 بلدا

 من تدخالت 
ً
اســتفادت 7.6 ماليــني فتــاة مراهقــة فــي 47 بلدا

راميــة إلــى منــع زواج األطفــال وتقــدمي الرعايــة من خالل حتالفات 

 مــع االحتــاد األفريقــي، ومــن خالل الرواج الذي 
ً
إقليميــة، خصوصــا

حققــه ‘البرنامــج العاملــي املشــترك بــني صندوق األمم املتحدة للســكان 

واليونيســف للقضــاء علــى زواج األطفال’.

جــرت فــي عــام 2021 أكبــر عمليــة مــن نوعهــا لإلفراج عن األطفال من 

مرافــق االحتجــاز، وكان ذلــك مــن بــني النتائــج الرئيســية التي حتققت 

فرج عــن أكثر من 45,000 طفل 
ُ
فــي ذلــك العــام. فمنــذ بــدء اجلائحــة، أ

. وفــي عــام 2021، وصلــت اخلدمــات القضائية املالئمة 
ً
فــي 84 بلــدا

.
ً
لألطفــال إلــى 384,000 طفــل فــي 81 بلدا

النتائج الرئيسية
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مجال الهدف 4

كفالة أن يعيش كل طفل في بيئة آمنة ونظيفة

رغم التقدم الكبير الذي حتقق في مجال خدمات املياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، سيكافح العالم لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية 

املستدامة، مما سيترك حقوق جميع األطفال وأسرهم باحلصول على مياه مأمونة 

وخدمات الصرف الصحي غير ملّباة. ولغاية عام 2021، كان 3.6 باليني شخص 

يفتقرون خلدمات الصرف الصحي املأمونة، وربعهم يفتقر إلى خدمات املياه املدارة 

بأمان، وثلثهم يفتقر إلى مرافق غسل اليدين باملاء والصابون في منازلهم.

وصلت اليونيسف خالل الفترة بني عامي 2018 و2021 إلى 69.9 مليون شخص وزودتهم 

بإمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة، و59.6 مليون شخص بخدمات الصرف 

الصحي األساسية، وكانت الغاية املنشودة في احلالتني هي الوصول إلى 60 مليون شخص 

 والعدد األكبر الذي يتم الوصول إليه لغاية اآلن.
ً
— مما ميثل الغايات األكثر طموحا

ــذت 106 بلــدان برامــج مجتمعيــة وطنية لغســل اليدين، 
ّ
 نف

 وذلك بدعم من اليونيســف، مما جتاوز الغاية املنشــودة 

 في هذه البرامج.
ً
في إشــراك 78 بلدا

مــن خــالل برامــج اإلغاثــة اإلنســانية التي نفذتها اليونيســف، حصل 

33.3 مليــون شــخص علــى خدمــات امليــاه للشــرب والنظافة الصحية، 

أو أنهــم اســتعادوا تلــك اخلدمــات، كما حصــل 8.4 ماليني شــخص على 

خدمــات الصرف الصحي.

وعلى صعيد العالم، يعيش حوالي 

بليون طفل — أي زهاء نصف عدد 

أطفال العالم — في بلدان تواجه 

” من تأثيرات 
ً
 جدا

ً
 عاليا

ً
“خطرا

تغير املناخ.

يفتقر 2.3 بليون شخص للمياه 

والصابون في منازلهم، ويفتقر 

900 مليون طفل للمياه والصابون 

في مدارسهم، كما أن 40 باملئة من 

مرافق الرعاية الصحية غير مجهزة 

ملمارسة النظافة الصحية لليدين 

في نقاط الرعاية.

النتائج الرئيسية
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مجال الهدف 5

كفالة تمتُّع كل طفل بفرصة عادلة في الحياة

يعاني أكثر من بليون طفل في 

 من واحد على األقل 
ً
العالم حاليا

من أوجه احلرمان في مجاالت 

حاسمة من حقوقهم.

لقد فاقمت جائحة كوفيد-19 

العوائق التي يواجهها األطفال 

ذوو اإلعاقات في العالم، 

ويبلغ عددهم 240 مليون طفل، 

أي 1 من كل 10 أطفال، وذلك 

 إلى تقديرات جديدة 
ً
استنادا

نشرتها اليونيسف في عام 2021 

.
ً
مستمدة من أكثر من 40 بلدا

دفعت جائحة كوفيد-19 ما يقدر بـ 100 مليون طفل إضافي إلى الفقر املتعدد األبعاد. 

كما أدت األزمة إلى زيادة كبيرة في ضعف النساء والفتيات، مما يهدد 10 ماليني 

فتاة إضافية بزواج األطفال، وذلك زيادة على التقديرات التي صدرت قبل اجلائحة 

والتي أشارت إلى إمكانية تعرض 100 مليون فتاة للزواج املبكر حتى عام 2030.

 فــي مجال بناء 
ً
دعمــت اليونيســف 78 بلــدا

القــدرات لقيــاس فقــر األطفال، وقد أبلغ 

 بأن القياســات أو التحليل أو أنشــطة 
ً
33 بلدا

املناصرة أدت إلى ســن سياســات وتنفيذ 

برامج لتقليــص فقــر األطفال.

وصلــْت برامــج التحويــالت النقدية التي 

تدعمها اليونيســف إلــى زهــاء 133 مليــون طفل 

، مبا في ذلك في ســياقات هشــة 
ً
في 95 بلدا

وأزمات إنســانية.

وصلــت اليونيســف فــي عــام 2021 إلى أكثر 

مــن 4.8 ماليــني طفــل مــن ذوي اإلعاقات 

 عبر البرمجة الشــاملة ملســائل 
ً
في 148 بلدا

اإلعاقــة، مبــا فــي ذلك في أوضاع إنســانية، 

ويزيــد هــذا العــدد بأكثــر من الضعف عن 

عــام 2020 إذ بلــغ 2.2 مليــون طفــل آنذاك.

النتائج الرئيسية
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العمل اإلنسانيالنوع الجنساني

إن 22 باملئة من الفتيات املراهقات بسن 15–19 سنة 

في العالم هّن خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، 

مقارنة مع 12 باملئة لألوالد من الفئة العمرية نفسها.

يعيش 426 مليون طفل في العالم — أي حوالي 

 طفل واحد من كل 5 أطفال — في مناطق نزاع 

 باتت تزداد حّدة وتتسبب بخسائر أشد على املدنيني، 

 غير متناسب على األطفال.
ً
وتؤثر تأثيرا

 خضعت حوالي واحدة من كل ثالث بنات 

 ملمارسة تشويه األعضاء 
ً
بسن 15–19 سنة حاليا

التناسلية لإلناث في البلدان الـ 30 التي تتركز 

فيها هذه املمارسة.

يؤكد التقدم الذي حتقق في مجاالت من قبيل الصحة أثناء فترة 

الطمث، وتعليم الفتيات، ومنع زواج األطفال، واحلماية االجتماعية 

املراعية للنوع اجلنساني، وخدمات املياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، وصحة األمهات، على أهمية النتائج املقصودة 

املتصلة بالنوع اجلنساني والتي تترافق مع مؤشرات وغايات 

واضحة، وتخصيص موارد موجهة وفق املنظور اجلنساني.

ولكن ثمة مجاالت أخرى من قبيل العنف اجلنساني، واملمارسات 

الضارة، والتعليم الثانوي للبنات، تظل منقوصة التمويل من قبل 

الشركاء في بعض احلاالت، ومبتالة بعوائق مستمرة وعميقة اجلذور 

حُتول دون حتقيق تقدم، كما ظلت هذه املجاالت تنطوي على مخاطر 

مثيرة للقلق بحدوث انتكاسات فيها بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19.

وسط األزمة العاملية غير املسبوقة الناجتة عن جائحة كوفيد-19، 

كان يوجد 235 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية 

في عام 2021 — وهو أعلى رقم منذ عقود، ومن املتوقع أن يرتفع 

 في عام 2022. وظلت النزاعات هي املحرك الرئيسي 
ً
إلى 274 مليونا

لالحتياجات اإلنسانية. ويتواصل ازدياد تفشي األمراض، في حني 

ب تغّير املناخ والكوارث الطبيعية بعدد متزايد من الظواهر املناخية  سبَّ
َ
ت

املتطرفة مما يفاقم موطن الضعف القائمة، ال سيما في البلدان امُلبتالة 

بالعنف.

ُيقّدر أن 35 مليون )42 باملئة( من األشخاص املهجرين 

 
ً
 في العالم الذين بلغ عددهم 82.4 مليونا

ً
قسرا

لغاية أواسط عام 2021 هم من األطفال دون سن 

الثامنة عشرة، والعديد منهم غير مصحوبني بذويهم 

أو منفصلني عنهم.

اســتجابت اليونيســف إلى 483 أزمة إنســانية جديدة 

 فــي عــام 2021، مقارنة مع 
ً
أو جاريــة فــي 153 بلــدا

 في عام 2020.
ً
455 أزمــة فــي 153 بلــدا

النتائج الرئيسية



لــكل طفل وطفلة
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 
والدعوة العامليني في اليونيسف
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