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 ومنطقــة إلنقــاذ أرواح 
ً
تعمــل اليونيســف فــي أكثــر مــن 190 بلــدا

األطفــال والدفــاع عــن حقوقهــم ومســاعدتهم فــي حتقيق 

إمكاناتهــم، منــذ الطفولــة املبكــرة وعبــر مرحلــة املراهقــة.

كشــفت جائحــة كوفيــد-19 فــي عــام 2020 عــن أوجه 

عميقــة مــن انعــدام املســاواة ظلــت قائمــة ملــدة طويلــة، ووقع 

التأثيــر األشــد علــى األطفــال فــي البلــدان واملجتمعــات 

 مــن جراء 
ً
 وأولئــك املســتضعفني أصــا

ً
املحليــة األشــد فقــرا

التمييــز واإلقصــاء االجتماعــي والهشاشــة والنزاعــات.

اســتخدمت اليونيســف أنظمــة البيانــات التــي لديهــا لتجــري 

 لتأثيــر اجلائحــة علــى األطفــال، ولاســتفادة 
ً
 ســريعا

ً
تقييمــا

 ومنطقــة ومن 
ً
مــن حضورهــا الواســع في أكثــر مــن 190 بلــدا

 
ً
 رئيســيا

ً
واليتهــا اإلنســانية واإلمنائيــة املزدوجــة لتــؤدي دورا

فــي االســتجابة املنســقة لألمم املتحــدة ملواجهــة كوفيــد-19. 

وقد اســتفادت شــعبة اإلمــدادات التابعــة لليونيســف مــن خبراتهــا 

اللوجســتية إذ قامــت بشــحن نصــف بليون بنــد مــن معــدات 

 فــي عــام 2020.
ً
احلمايــة الشــخصية لدعــم 138 بلــدا

، كانــت الشــراكات والتمويــل الطوعي 
ً
وكمــا هــي احلــال دائمــا

عناصــر حاســمة فــي عمــل اليونيســف لدعــم حيــاة األطفال 

واليافعــني وحتســينها. وقد دعــَم الشــركاء مــن القطاعــني العــام 

واخلــاص جهــود مواجهــة كوفيــد-19. كما أظهــرت اجلائحــة مدى 

ضــرورة التمويــل املــرن لتمكــني اليونيســف مــن االســتجابة بســرعة 

وفاعليــة لألوضــاع الطارئــة املفاجئــة وتزويــد البلــدان واملجتمعــات 

املحليــة بدعــم طويــل األجــل لبنــاء القــدرة علــى الصمود.

فيما يلي عدد قليل من إجنازات اليونيسف في عام 2020:

•  توفير قيادة ملرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العاملي، 
 من البلدان املنخفضة 

ً
مما أدى إلى متويل لقاحات كوفيد-19 لـ 92 بلدا

الدخــل والبلــدان املتوســطة الدخــل، وإعــداد البلــدان لتقــدمي اللقاحــات

•  توزيع خدمات وإمدادات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
احليوية لـ 106 مايني شخص، مبن فيهم 58 مليون طفل

•  الوصول إلى 3 بايني شخص، مبن فيهم حوالي 1.53 بليون 
امرأة وفتاة و 810 مايني طفل مبعلومات التواصل بشأن املخاطر 

ومشاركة املجتمع وأنشطة في هذا املجال

•  توفير معدات احلماية الشخصية حلوالي 2.6 مليون عامل صحي
•  تيسير تدريبات حول الوقاية من العدوى ومكافحتها لـ 4 مايني 

عامل صحي

•  تيسير تدريبات حول تقدمي اخلدمات األساسية ألكثر من 30,000 
عامل اجتماعي

•  دعم تدخات الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي املجتمعية 
في خطط االستجابة لكوفيد-19، والتي وصلت إلى 78 مليون شخص 

ً
من األطفال واملراهقني والوالدين ومقدمي الرعاية في 117 بلدا

•  تيسير العاج والرعاية حلوالي 5 مايني طفل من املصابني بالهزال 
ً
احلاد في أكثر من 70 بلدا

•  دعم أكثر من 301 مليون طفل، مبن فيهم زهاء 147 مليون فتاة، 
م عن ُبعد

ّ
بتوفير التعل

 
ً
 في 152 بلدا

ً
 أو جاريا

ً
 جديدا

ً
 إنسانيا

ً
•  االستجابة إلى 455 وضعا

فيما يتجاوز االهتمام بكوفيد-19
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مجال الهدف 1

كفالة بقاء كل طفل ونمائه  

قّدمت اليونيسف على امتداد األزمة الدعم ملواصلة خدمات الصحة 

والتحصني والتغذية وخدمات النماء في مرحلة الطفولة املبكرة، 

وجميعها خدمات منقذة ألرواح األمهات واملواليد اجلدد واألطفال 

واملراهقني. وقد كّيفت اليونيسف تقدمي برامجها لاستجابة بسرعة، 

والتركيز على احللول املجتمعية واحللول الرقمية، وجعل أنظمة الرعاية 

الصحية األساسية أكثر قدرة على التحمل.

جرت 30.5 مليون 

والدة حية في مرافق صحية 
بدعم من اليونيسف

حصل 17 مليون 

يعيشون في أوضاع طوارئ على 
تحصين ضد الحصبة

تلّقى 8.7 ماليين 

طفل ُيشتبه بأنهم مصابون 
بااللتهاب الرئوي على مضادات 

حيوية

تلّقى 5 ماليين 

طفل عالجًا من سوء التغذية الحاد 
الوخيم

حصل زهاء 244 مليون 

طفل على خدمات لمنع توقف 
النمو وغيره من أشكال سوء 

التغذية

 تلقت 15 مليون بنت 
 و 

9.7 ماليين ولد

فحوصات للكشف عن اإلصابة 
بفيروس نقص المناعة البشرية

دَعَم 100 بالمئة 

من البلدان المستهدفة تنفيذ 
تدخالت كبيرة التأثير ومراعية 

للنوع الجنساني معنية 
بالمراهقين

شارك زهاء 2.8 مليون 

طفل في أوضاع طوارئ في برامج 
تنمية الطفولة المبكرة أو التعّلم 

في مرحلة الطفولة المبكرة

 النتائج الرئيسية 

وبحلول نهاية تشرين 
األول/ أكتوبر 2020، شهد 

ثلث البلدان تراجعًا في 
تغطية التحصين الروتيني 
بلغ 10 بالمئة أو أكثر. وقد 
تراجع التحصين الروتيني 

بما يصل إلى 50 بالمئة في 
بعض البلدان. 

وقد يعاني 6.7 ماليين 
طفل إضافيين دون سن 

الخامسة من الهزال. 

من الممكن أن يخسر 
ثمانون مليون طفل دون 
سن سنة واحدة في ما ال 
يقل عن 68 بلدًا اللقاحات 

المنقذة لألرواح.

خمسة مجاالت األهداف الخاصة باليونيسف
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 شارك 48 مليون 
طفل غير ملتحقين بالمدارس في أنشطة 

تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أو تعليم 
ابتدائي أو ثانوي

 حصل أكثر من 43 مليون 
طفل على مواد للتعّلم الذاتي والتعليم في 

مرحلة الطفولة المبكرة

 شارك أكثر من 7.7 ماليين 
طفل في برامج تنمية المهارات من أجل التعّلم

 حصل 47.2 مليون 
شخصًا من األطفال والمراهقين والوالدين ومقدمي الرعاية 

الذين يعيشون في أوضاع إنسانية على خدمات الصحة 
العقلية والدعم النفسي المجتمعية

 حصلت 6 ماليين 
فتاة مراهقة على خدمات الوقاية وتدخالت الرعاية للتصدي 

لزواج األطفال

 ُسجِّلت والدة 21.2 مليون 
طفل في 57 بلدًا تسجياًل رسميًا

 استفاد 17.8 مليون 
شخص من تدخالت للحد من خطر العنف الجنساني ومنعه 

أو االستجابة إليه في 84 بلدًا

وفيما أدت اجلائحة إلى مفاقمة انعدام املساواة في التعليم، وأبرزت 

 لضمان مواصلة 
ً
الفجوة الرقمية بصفة خاصة، وجدت اليونيسف طرقا

التعليم في الوقت الذي عاجلت فيه أوجه اإلقصاء. وقد مت تكييف وسائل 

م عن ُبعد. وأعيد فتح مدارس بأمان وعلى نحو 
ّ
يها لتقدمي التعل

ّ
تقنية وتبن

شامل للجميع من خال التنسيق بني قطاعات الصحة، واملياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية، وحماية الطفل. ومتت حماية متويل التعليم، 

ن أنظمة التعليم أن تصبح أكثر قدرة على التحمل.
ّ
مما مك

 تعجيل العمل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
ً
 أصا

ً
لقد كان مطلوبا

املتعلقة بحماية الطفل، وقد زادت جائحة كوفيد-19 هذا التحدي. 

 للتخفيف من قضايا حماية الطفل من قبيل 
ً
رت اجلائحة فرصا

ّ
وقد وف

الصحة العقلية، والعنف في املنزل، واألطفال املحرومني من الرعاية 

األسرية. وقد أظهرت جائحة كوفيد-19 أن قوى العمل في اخلدمات 

االجتماعية هي قوى عمل 'أساسية' بالفعل.

 النتائج الرئيسية  النتائج الرئيسية 

مجال الهدف 2 

كفالة أن يتعلم كل طفل  

مجال الهدف 3 

 كفالة حماية كل طفل 
من العنف واالستغالل

تأثر ما يصل إلى 1.6 بليون طفل ويافع بإغاق املدارس. 

ولم يتمكن ما ال يقل عن 1 من كل 

م 
ّ
3 طاب من احلصول على التعل

عن ُبعد أثناء إغاق املدارس.

خضع ما ال يقل عن طفل واحد من كل 

7 أطفال لسياسات مازمة املنازل على 

امتداد معظم سنة 2020، مما أدى إلى 

انتشار مشاعر القلق واالكتئاب والعزلة.

خمسة مجاالت األهداف الخاصة باليونيسف
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ومع بداية جائحة كوفيد-19، ركزت اليونيسف بسرعة على خدمات املياه 

 من استجابتها 
ً
 حيويا

ً
والصرف الصحي والنظافة الصحية بوصفها جزءا

للجائحة، وذلك من خال تنظيم حمات لغسل األيدي وتوفير إمكانية 

وصول متساوية وميسورة الكلفة خلدمات املياه والصرف الصحي 

 ملرافق الرعاية الصحية واملدارس في 
ً
والنظافة الصحية، خصوصا

املناطق املعرضة خلطر كبير.

 من 
ً
أتاحت استجابة اليونيسف في مجال احلماية االجتماعية تعافيا

 للجميع، وأبرزت التبعات االقتصادية للجائحة 
ً
كوفيد-19 أكثر شموال

وأقامت حجة استثمارية لإلنفاق االجتماعي.

أبلغ 31 بلدًا بأن القياسات أو التحليالت أو أنشطة 
المناصرة أدت إلى َسن سياسات وتنفيذ برامج قّلصت 

فقر األطفال

دعمت اليونيسف برامج تحويالت نقدية طالت أكثر من 
130 مليون طفل في 93 بلدًا

في عام 2020، شارك 7.2 مليون مراهق من 122 بلدًا في 
تدخالت للمشاركة االجتماعية من خالل برامج تدعمها 
اليونيسف أو أنهم قادوا هذه التدخالت، والتي تخّطت 

الهدف المنشود للتدخالت في األوضاع اإلنسانية 
واإلنمائية

وصلت اليونيسف في عام 2020 إلى أكثر من 2.2 بليون 
طفل من ذوي اإلعاقات في 144 بلدًا من خالل برامج 

إنمائية وإنسانية شاملة لذوي اإلعاقات

 النتائج الرئيسية 

 اكتسب 17 مليون 
شخص إضافيين إمكانية الحصول على مياه الشرب 

المأمونة

 اكتسب 13.4 مليون 
شخص إضافيين إمكانية الحصول على خدمات الصرف 

الصحي األساسية

 توفرت في 56 
بلدًا خطط وطنية أو محلية إلدارة المخاطر تتناول 

الكوارث وتغير المناخ والنزاعات وأزمات أخرى

 نَّفذ 74 بلدًا 
برامج شاملة لألطفال لتعزيز القدرة على تحمل تغير 

المناخ والتنمية الخفيضة الكربون

 النتائج الرئيسية 

مجال الهدف 4 

 كفالة أن يعيش كل طفل 
في بيئة آمنة ونظيفة  

مجال الهدف 5 

 كفالة تمتُّع كل طفل 
بفرصة عادلة في الحياة

يفتقر حوالي 3 بايني شخص في العالم للمرافق األساسية لغسل 

األيدي باملاء والصابون في املنزل. 
ثمة 142 مليون طفل إضافيني 

يسقطون في براثن الفقر املالي 

ونقص إمكانية احلصول على 

احلماية االجتماعية.

ويتوفى ما معدله أكثر من 700 طفل دون 

 من أمراض تنشأ عن 
ً
سن اخلامسة يوميا

نقص خدمات املياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية.

خمسة مجاالت األهداف الخاصة باليونيسف
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المساواة بين الجنسين

في الوقت الذي فاقمت فيه اجلائحة تأثير انعدام املساواة بني 

اجلنسني، ضاعفت اليونيسف جهودها في التصدي للعنف 

اجلنساني؛ واملحافظة على خدمات الصحة والتعليم املراعية للنوع 

اجلنساني؛ واالهتمام مبقدمي الرعاية، 

 من خال الرعاية الصحية اجليدة 
ً
خصوصا

لألمهات؛ وتعزيز البيانات والتحليات املتعلقة 

بالنوع اجلنساني.

 على خدمات 
ً
•  حصلت 6 مايني فتاة مراهقة من 45 بلدا

الوقاية وتدخات الرعاية املتعلقة بزواج األطفال، وذلك من 

خال برمجة مشتركة مع صندوق األمم املتحدة للسكان

•  ازداد عدد البلدان )88( التي تعزز البرمجة أو 
األنظمة املراعية واملستجيبة للنوع اجلنساني 

بأكثر من ثاثة أضعاف مقارنة مع عام 2019

•  أدت جائحة كوفيد-19 إلى توسيع خدمات احلماية من 
 
ً
 حاليا

ً
االستغال واالنتهاك اجلنسيني؛ وبات 91 بلدا

متتلك قنوات آمنة وميسورة لإلباغ، وخطط عمل 

وطنية، وتدريبات للشركاء، ومسارات إحالة معززة

العمل اإلنساني

إلى جانب استجابة اليونيسف إلى جائحة كوفيد-19، فقد استجابت 

 
ً
، وغالبا

ً
 في 152 بلدا

ً
 أو جاريا

ً
 جديدا

ً
 إنسانيا

ً
 إلى 455 وضعا

ً
 أيضا

 عن األضواء، 
ً
 دون أن حتظى هذه االستجابة باهتمام إعامي وبعيدا

مبا في ذلك:

•  102 كارثة طبيعية
•  72 أزمة اجتماعية سياسية

•  211 حالة طارئة صحية
•  38 أزمة تغذية

•  32 من األوضاع األخرى املختلفة.



 على تأسيس اليونيسف: البناء على إرث 
ً
 75 عاما

من اإلجنازات لألطفال

إذ حتتفل اليونيسف بالذكرى السنوية الـ 75 على تأسيسها أثناء الدمار الذي 

 أزمة هائلة جديدة: جائحة 
ً
نشأ عن احلرب العاملية الثانية، يواجه العالم حاليا

كوفيد-19.

تبني اليونيسف على خبرتها املتراكمة على امتداد عقود للتصدي للتحديات العاملية 

مبا فيها جائحة كوفيد-19، وتغير املناخ، والطوارئ اإلنسانية لتصل إلى األطفال 

وحتّسن آفاقهم في احلياة. وفي عقد السبعينات من القرن املاضي، طورت اليونيسف 

 في حياة األطفال مبا في ذلك مضخة املياه 
ً
مع شركائها ابتكارات أحدثت تغييرا

 في العالم. وفي عقد 
ً
اليدوية التي ما تزال املضخة اليدوية األوسع استخداما

الثمانينات من القرن املاضي، شرعت اليونيسف واحلكومات والشركاء في حملة 

للتحصني الشامل كانت أكبر تعبئة لوجستية في التاريخ في وقت السلم. وفي عقد 

ورت اليونيسف برنامج 'املدرسة في علبة' الذي 
ّ
التسعينات من القرن املاضي، ط

. وفي العقد األول 
ً
ما يزال يحافظ على تعليم األطفال في أوضاع الطوارئ حاليا

من القرن احلالي، وسعت اليونيسف توزيع األغذية العاجية اجلاهزة لاستخدام، 

 ملعاجلة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
ً
 عامليا

ً
والتي أصبحت منوذجا

وعلى مر عقود من التحديات، ظلت اليونيسف راسخة وثابتة في عملها من أجل 

 ومنطقة لتساعد مايني البنات 
ً
األطفال وتواِصل العمل في أكثر من 190 بلدا

واألوالد على البقاء واالزدهار ليصبحوا بالغني أصحاء ومنتجني. 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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لكل طفلة وطفل

 كانت.
ً
أيا

وأينما كان يعيش.

كل طفل يستحق طفولة.

.
ً
مستقبال

فرصة عادلة.

لهذه الغاية وجدت اليونيسف.

لكل طفل.

 بعد يوم.
ً
نعمل يوما

في أكثر من 190 بلدا ومنطقة. 

نصل إلى من يصعب الوصول إليهم.

األبعد عن املساعدة.

.
ً
واألشّد حرمانا

نواصل مسيرتنا إلى النهاية.

.
ً
ولن نستسلم أبدا


