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في صباح يوٍم صاٍف وبارٍد من أيام كانون الثاني/يناير 2018، خطوت أولى 
خطواتي عبر بوابة المقر الرئيسي لليونيسف في نيويورك ألبدأ مهام دوري الجديد 
كمديرة تنفيذية. كنت أشعر بأنني ُمميّزة ألنني سأبدأ قيادة منظمة ذات مهمة نبيلة: 

حماية حقوق كل طفل. ولكنني كنت أريد أن أحقق ما هو أكثر من ذلك. أن أتيح 
الفرص لكل طفل.

كنت أعلم أنه ال يوجد هدف أسمى من األطفال. 

 وتشاء الظروف أن يحمل عام 2018 تحدياٍت فريدة ألطفال العالم، ولليونيسف. 
وقد كان كذلك عاماً يبعث على الرضا على نحو فريد. وإنني فخورة للغاية بما 

حققناه من نتائج — وبالقيَم التي سعينا للحفاظ عليها — معاً ومع شركائنا، وداعمينا 
الكرام، وموظفينا المخلصين واألطفال والشباب الذين نخدمهم.

جاءت أكثر اللحظات التي تفتحت فيها مداركي على الواقع أثناء عام 2018 خالل 
زياراتي إلى مكاتب اليونيسف في قلب العديد من أسوأ النزاعات المطّولة في العالم. 

في مالي، وجنوب السودان وسوريا واليمن، رأيت اآلثار المفزعة لهذه النزاعات 
على األطفال، الذين يدفعون دائماً الثمن األكبر حين تندلع األزمات.

 شهد هذا العام سلسلة من الكوارث الطبيعية المدمرة. وفي المجمل، استجابت 
اليونيسف لما يقرب من 300 حالة طوارئ في 90 بلداً على مدار عام 2018.

وحين تستجيب اليونيسف لحاالت الطوارئ وتحديات التنمية — سواًء في وقت 
الحرب أو وقت السلم — فإننا نسعى للوصول إلى األطفال في جميع السياقات وفي 
كل الظروف. ويتمثل هدفنا في إنقاذ وتحسين حياة أصغر مواطني العالم سناً، بغض 

النظر عن موطنهم.

إننا نُحّصن األطفال ضد األمراض. ونقدم المياه اآلمنة والتغذية. ونتيح الوصول 
للتعليم والتحويالت النقدية لمساعدة األسر على التكيف. ونعمل مع المجتمعات 

المحلية إلعادة بناء المستشفيات والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي.

 لقد رأيت هذا العمل ينعكس على وجوه األطفال واألسر التي وصلت إليهم 
اليونيسف. إذ يتغلب األطفال بكل اعتزاز على المصاعب من أجل الذهاب للمدرسة. 

ويشعر الوالدين بالراحة لحصول أطفالهم أخيراً على التعليم والرعاية الطبية 
الالزمة. التأم شمل األسر مع أطفالها الذين كانوا قد ُجنّدوا ضمن صفوف القوات 

المسلحة والجماعات المسلحة. ووجد أطفال الالجئين الحماية والفرص التي ال 
يجدونها في موطنهم.

وقد أكدت لي القصص المؤلمة غالباً لألطفال والشباب الذين قابلتهم خالل سفري 
عام 2018، أنه ال يزال لدينا الكثير من العمل الذي علينا أن ننجزه كما سمعت 

قصصاً عن األمل — قصصاً عن األثر الملموس الذي حققته اليونيسف وشركاؤنا 
على األرض.

 مثل قصة فاطمة، وهي فتاة صغيرة قابلتها في مركز للدعم النفسي في عدن، 
باليمن. حدثتني فاطمة عن فرارها من العنف في بلدتها. وقالت إنها كانت تتعلم اآلن 

استعادة التواصل مع أقرانها وأرتني صورة رسمتها. كانت صورة فتاة تجلس في 
حديقة في يوٍم مشمس. 

 ذكر موظفو المركز الذي تدعمه اليونيسف، أن فاطمة، حين جاءت ألول مرة، 
كانت ترسم صوراً للبنادق والدماء.

 كان التحول الواضح في منظور فاطمة يعكس النتيجة التي نريدها جميعاً لألطفال 
الذين أصابتهم األزمة: اإلحساس باألمان والرفاه في الحاضر، واألمل في المستقبل.

وبعيداً عن العمل اإلنساني — والذي مثّل نحو نصف إجمالي نفقات اليونيسف 
في عام 2018 — نقوم بتشغيل برامج مستمرة في أكثر من 190 بلداً وإقليماً 

لبناء تحسينات مستدامة في صحة األطفال وتغذيتهم وتعليمهم وحمايتهم وفي المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة.

على مّر العقود، أسهمت اليونيسف مع شركائنا المحترمين في تحقيق تقدم كبير في 
نسب نجاة حديثي الوالدة وتغذية األطفال الصغار، وهما مجرد اثنين من المؤشرات 

الحاسمة. كما بدأنا في تحقيق تقدم في النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، استناداً 
إلى توافق متناٍم على األثر اإليجابي الطويل األمد للتعلم والتحفيز خالل السنوات 

المبكرة من العمر. 

 في عام 2018، ِزدنا من تركيزنا على العقد الثاني من العمر، حين ينتقل 
األطفال إلى المراهقة وسن البلوغ المبكر. وقد كان الحديث مع هؤالء الشباب — 

واإلنصات ألصواتهم واستلهام رؤيتهم — أفضل شيء في وظيفتي. لكنني استمعت 
أيضاً إلى مخاوفهم بشأن المستقبل.

التنفيذية رسالة من المديرة 
التقرير السنوي لليونيسف لعام 2018
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 إنهم قلقون بشأن عدم الحصول على ما يحتاجونه من تعليم أو مهارات وعدم 
العثور على وظيفة. وهم قلقون بشأن العنف في المنزل وعلى شبكة اإلنترنت وفي 

أحيائهم. والفتيات بوجه خاص قلقاٍت بشأن ما يالقينه من تمييز وعنف مستمرين 
— لمجرد أنهن فتيات.

 وال يمكننا، كمجتمعٍ عالمي، أن نتجاهل أصوات الشباب. فهم يحملون بين أيديهم، 
على أي حال، مستقبلنا المشترك.

ومع وضع هذه اآلثار الهامة في االعتبار، كان إطالق حملة ’جيل طليق‘ أحد أكثر 
جهودنا تميزاً في عام 2018. ومن خالل هذه المبادرة العالمية، شاركت اليونيسف 
مع شركائنا — ومع الشباب أنفسهم — في الوصول إلى هدف طموح، ولكننا نراه 

قابالً للتحقيق: بحلول عام 2030، نريد أن يكون جميع الشباب في المدرسة أو 
التدريب أو في الوظائف المناسبة لسنهم. 

 وتحقيقاً لهذه الغاية، تجمع هذه الشراكة حلوالً متقدمة سوف تعطي جميع 
الشباب — بَمن فيهم من الضعفاء والمهمشين — فرصة للكفاح من أجل مجابهة 

تحديات القرن الحادي والعشرين التي يواجهونها. سوف تتمثل الخطوة التالية 
في السعي للحصول على دعٍم أوسع من القطاعين العام والخاص لتنفيذ حلول 

مبتكرة على نطاق واسع وللوصول إلى المزيد من الشباب في المزيد من البلدان 
المجتمعات المحلية.

 ونحن نؤمن أن قدراً كبيراً من الدعم، يمكن أن يأتي من الشركاء في القطاع 
الخاص الذين يدركون الفرصة التجارية الموجودة بطبيعة الحال في الشريحة 

الديموغرافية العالمية الواسعة التي تبلغ 1.8 مليار شاب — حتى مع سعي 
هؤالء الشركاء لتحقيق قدر أكبر من المسؤولية االجتماعية للشركات والبحث عن 

المواهب المستقبلية.

ولن يمكن تحقيق أي من جهودنا الحالية وتطلعاتنا المستقبلية، بالطبع، بدون 
ما يتمتع به موظفو اليونيسف في شتى أنحاء العالم من التزام ومهارات وقدرة 

على الصمود. يمكن أن يواجه النساء والرجال الذين يعملون لدى اليونيسف — 
وبخاصة في مكاتبنا الميدانية — عقبات هائلة، منها تحديات تتعلق بسالمتهم 

الشخصية وحياتهم الخاصة واألسرية. وهم ال يستحقون التقدير والعرفان فحسب، 
نظراً ألدائهم عملهم على الوجه األكمل، بل يستحقون أيضاً الدعم القوي لمساعدتهم 

على تجاوز أية مصاعب قد يواجهونها.

 في عام 2018، اتخذت اليونيسف خطوات هامة نحو تقديم مثل هذا الدعم من 
خالل تعزيز ثقافة مستمدة من قيمنا األساسية التي تتمثل في الرعاية واالحترام 

والنزاهة والثقة والمساءلة. وتتعاظم هذه الجهود خالل عام 2019.

تحل في عام 2019 الذكري الثالثون التفاقية حقوق الطفل — وال تزال 
اليونيسف ملتزمة بالوفاء بحقوق األطفال والشباب في العالم وتلبية احتياجاتهم 
المتغيرة. كما أننا ملتزمون بإتاحة الفرص للجميع. واليوم أشعر بالثقة في أننا 
سننجح، أكثر من ثقتي في ذلك اليوم من أيام الشتاء الذين حان فيه دوري لكي 

أقود هذه المنظمة الرائعة.

 

هنرييتا هـ. فور   
المديرة التنفيذية لليونيسف
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 المحتويات
2 رسالة من المديرة التنفيذية 

6 مقدمة 
التقدم المستمر 

تحديات يجب التغلب عليها  
أهداف الخطة االستراتيجية 

 ً التطلع قدما

12 مجال الهدف 1: بقاء كل طفل على قيد الحياة وازدهاره 
الصحة 

التحصين 
التغذية 

فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز 
النماء في مرحلة الطفولة المبكرة 

األوضاع اإلنسانية 
بناء القدرات 

20 مجال الهدف 2: تعليم كل طفل 
نواتج التعلم 

اإلتاحة المنصفة للتعليم 
تنمية المهارات 

التعليم في حاالت الطوارئ 
االلتزام العالمي 

26
مجال الهدف 3: حماية كُل طفٍل من العنف واالستغالل 

الحماية من العنف واالستغالل واالنتهاك الجنسيين 
العمل اإلنساني 

زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
القضايا المتعلقة بالعدالة 

تعزيز األنظمة 
االلتزام العالمي 
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32 مجال الهدف 4: معيشة كل طفل في بيئة آمنة ونظيفة 
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

الحد من أخطار الكوارث وبناء السالم والبرامج الحضرية 
تغير المناخ والطاقة والبيئة 

38 مجال الهدف 5: حصول كل طفل على فرصة متساوية في الحياة 
الحماية االجتماعية 

تنمية المراهقين 
المساواة بين الجنسين 
األطفال ذوو اإلعاقة 

االلتزام العالمي 

42 العمل اإلنساني 
االستجابة المركزة 

ربط التنمية بالعمل اإلنساني 
االلتزام العالمي 

46 المساواة بين الجنسين 
تعميم المساواة بين الجنسين 

50 االتصال من أجل التنمية 
المعايير والنتائج 
الريادة والدعوة 

54 الشراكة والرعاية 
آليات التمويل الجديدة 

المشاركة مع األعمال التجارية 
المشتريات االستراتيجية 

االبتكارات واألبحاث 
العيش طبقاً لقيم اليونيسف 
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مقدمة 
في عام 2018، بدأت اليونيسف فصالً جديداً بخطٍة جديدةٍ.

تحدد خطة اليونيسف االستراتيجية 2018–2021، التي ترتكز على اتفاقية 
حقوق الطفل، أهدافاً طموحة تهدف إلى اإلسهام في تحقيق جدول أعمال التنمية 
المستدامة لعام 2030 — وبخاصة رؤيته لعالم ال يتخلف فيه أحٌد عن الركب. 
يتمثل محور التركيز المحرك للخطة االستراتيجية في تحقيق النتائج التي تُطبّق 
حدود كل طفل، وبخاصة من هم أكثر ضعفاً. وهي ترشد جهود اليونيسف التي 

تهدف إلى التأكد من نجاة كل طفل، وازدهاره وتحقيقه إلمكانياته.

كما تنبع جذور الخطة االستراتيجية من القيم األساسية لليونيسف: الرعاية 
واالحترام والنزاهة والثقة والمساءلة. وهي تقود الطريق لكي يحافظ اليونيسف 

على دوره كمنظمة رحيمة وفعالة وكفء لألطفال والشباب.

التقرير السنوي لليونيسف لعام 2018
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أطفال كاميرونيون يلعبون في قرية آدوم سوين. يمكن لتنفيذ 
منظومة التشخيص السريع لألطفال الرضع في نقطة رعاية جديدة 

أن يعزز جيالً خالياً من اإليدز في الكاميرون.

© UNICEF/UN0255822/Schermbrucker

الوالدة في مرافق الرعاية الصحية لـ 27 مليون طفل   •
رضيع.

ثالث جرعات من اللقاح الخماسي )خمسة في واحد( لما   •
يقدر بنحو 65.5 مليون طفل.

إتاحة مياه الشرب اآلمنة لـ 43 مليون طفل في حاالت   •
الطوارئ

دعم التعليم ألكثر من 12 مليون طفل  •

العالج المنقذ لألرواح لـ 4 مليون طفل يعانون من سوء   •
التغذية الحاد الوخيم

برامج في مجال المهارات الحاسمة للتعلم أو التمكين   •
الشخصي أو المواطنة النشطة أو القابلية للتوظيف لنحو 

2 مليون طفل ومراهق

تسجيل أكثر من 16 مليون حالة والدة ألطفال في 49   •
بلداً

وصلت برامج التحويالت النقدية إلى أكثر من 38 مليون   •
طفل — منهم أكثر من 7 مليون طفل في األوضاع 

اإلنسانية.

تلعب اليونيسف دوراً حيوياً 
في تحقيق هذا التقدم. في عام 
2018، قدمت المنظمة الدعم 

من أجل: 
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لفئات  المقسمة طبقًا  اليونيسف  نفقات  تقدم  مالحظة: 
الموازنة في هذا الجدول على أساس التعديل النقدي 

الداخلية  االلتزام  النقدية ووثائق  المصروفات  وتعكس 
)مثل أوامر الشراء( المنشأة في عام 2018.

فئة الموازنة
5,351التنمية

5,201     البرنامج

150     فعالية  التنمية

373اإلدارة

7تنسيق التنمية في األمم المتحدة  

23غرض خاص )يشمل استثمارات رأس المال(

192أخرى )جمع األموال الخاص والشراكات الخاصة(

5,946  إجمالي النفقات                                                             

نفقات اليونيسف لعام 2018:
)بماليين الدوالرات األمريكية( 

التقدم المستمر
في شتى أنحاء العالم، هناك الكثير من الجوانب الرئيسية 

في صحة األطفال ورفاههم المستمرة في التحسن. إذ 
يعيش عدد أكبر من األطفال متجاوزين األعوام الخمسة 
األولى من عمرهم ويقل عدد األطفال الذين يؤدي سوء 

التغذية إلى تقّزمهم. وقد تحّسنت مخرجات التعلم في 67 
في المئة من البلدان التي تعمل فيها اليونيسف، فيما تزداد 
إتاحة مياه الشرب اآلمنة. وخالل العقد الماضي، ُمنعت 

25 مليون حالة زواج أطفال.

يركز عمل اليونيسف على حلول التحديات التي يواجهها 
األطفال في حياتهم اليومية. ويأتي بعض هذه الحلول في 

صورة أمصال أو مكمالت غذائية أو تدريب لألخصائيين 
الصحيين ومواد تعليمية للطالب. البعض منها حلول تعمل 
من خالل تعزيز األنظمة الوطنية والمحلية من أجل توفير 

الخدمات األساسية على نحو أفضل لألطفال وأسرهم. 
والبعض اآلخر عبارة عن حلول تسعى إلى تمكين األطفال 

والشباب من اإلمساك بزمام مستقبلهم – ومستقبلنا.

تظل الشراكات حاسمة، وتستمر اليونيسف في التعاون 
الوثيق مع الحكومات والجهات المانحة واألعمال التجارية 

ومنظمات المجتمع المدني واألطفال والشباب. في عام 
2018، على سبيل المثال، ساعدت اليونيسف في إطالق 

شراكة جديدة، وهي ‘جيل بال حدود‘، التي تربط بين 
 التعليم في سن المرحلة الثانوية والتدريب من 

أجل التوظيف وريادة األعمال للمراهقين والشباب. تجمع 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني 

والشباب من أجل المشاركة في تحقيق نجاحات كبيرة على 
نطاق واسع يمكنها أن تؤمن مستقبل أفضل لشباب العالم 

البالغ عددهم 1.8 مليار شاب.

تحديات يجب التغلب عليها
على الرغم من التقدم المحرز بالفعل، ال يزال هناك 

الكثير من العمل إذا أُريد تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
بحلول الموعد المحدد في عام 2030. وال يزال 

الكثيرون من أطفال العالم متخلفين عن الركب.

يموت 15,000 طفل يومياً، معظمهم نتيجة أسباب 
يمكن الوقاية منها. ومع انخفاض أعداد األطفال الذين 
يعانون من سوء التغذية انخفاضاً حاداً، تتزايد أعداد 

األطفال الذين يعانون من البدانة — وتعاني المزيد من 
الفتيات والنساء في سن اإلنجاب من فقر الدم.

في شتى أنحاء العالم، يفشل ما يقرب من 60 في المئة 
من األطفال في سن المرحلة االبتدائية في تحقيق معايير 
الحد األدنى للتعلم؛ وحتى عام 2017، كان فقط نصف 

األطفال في سن التعليم قبل االبتدائي ملتحقين به. ونتيجة 
لذلك، لم يستفد 175 مليون طفل على مستوى العالم من 

التعلم المنهجي المبكر.

ومالم ينخفض معدل زواج األطفال بسرعة عالمياً، 
فمن المحتمل أن تتزوج أكثر من 150 مليون فتاة في 
طفولتهن. وبالنسبة للكثيرات منهن، سيمثل هذا نهاية 

تعليمهن وفقدان فرصة تحقيق أحالمهن.

جهود @اليونيسف في مجال 
الدعوة خالل عام 2018: 

#اليوم_العالمي_للطفل

في عام 2018، شارك 178 بلٌد في المناسبة 
السنوية التي تحمل اسم ’لألطفال، بأيدي األطفال‘: 

اليوم العالمي للطفل، 20 تشرين الثاني/نوفمبر. 
أشركت األنشطة المرتبطة بذلك اليوم ماليين 

الداعمين والمتابعين، منهم أكثر من 140,000 
شخص وقعوا على ثاني التماس عالمي يقدمه 

اليونيسف من أجل حقوق األطفال. أبرز 
مقطع الفيديو الخاص باليوم العالمي للطفل — 

’باألزرق‘ — أصغر سفيرة نوايا حسنة لليونيسف 
على اإلطالق، ميلي بوبي براون، وحصل على 
ما يقرب من 16 مليون مشاهدة على اإلنترنت. 

وقد استخدم أحد الشركاء من المؤسسات التجارية، 
وهي ’مؤسسة جونسون وجونسون‘، اليوم في 

اإلعالن عن التزام جديد تبلغ قيمته 10 ماليين 
دوالر أمريكي لدعم برامج اليونيسف الصحية.
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شراكات @اليونيسف في عام 2018: اإلسراع بتحقيق النتائج

عملت اليونيسف ومؤسسة ’بيل وميليندا غيتس‘ معاً لما يقرب من عقدين من 

أجل تحقيق أهداف مشتركة، منها الحفاظ على أرواح األطفال واستئصال شأفة 

شلل األطفال. ومع تطور الشراكة وزيادة قوتها، أصبحت كلتا المنظمتين تدرك 

إمكانية تحقيق المزيد من أجل أطفال العالم. وقد اتفقت المنظمتان خالل اجتماع 

قيادتهما على استراتيجية شراكة جديدة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وعلى 

وجه التحديد، فقد اتفقتا على استكشاف نُهج مستعِرضة جديدة من أجل إنهاء 

وفيات األمهات واألطفال التي يمكن تجنبها؛ واإلسراع بتحقيق المكاسب في مجال 

تغذية األمهات واألطفال؛ وتحسين نواتج نماء األطفال اإلدراكية؛ وتحسين صحة 

المراهقين ورفاههم.

ساعدت أيضاً شركة ARM الشريكة لليونيسف على اإلسراع بتقديم مبتكرات 

لألطفال خالل عام 2018 من خالل إطالق مبادرة ’رهانات تقنية لعالم حضري‘: 

أبحاث رائدة جديدة كشفت عن ستة مجاالت يمكن أن تؤدي االستثمارات 

التكنولوجية فيها إلى تغيير حياة ما يصل إلى ملياري شخص في المدن الناشئة. 

وقد أفادت الشراكة مع ARM أيضاً األطفال والشباب من خالل مبادرات مشتركة 

مثل ’تحدي األدوات التي يمكن ارتداؤها من أجل الخير‘ وU–Report وهي أداة 

رسائل التواصل االجتماعي التي طورتها اليونيسف للشباب.   

تنفيذ أهداف الخطة االستراتيجية
في ظل هذه الخلفية، بدأت اليونيسف في تنفيذ خطتها االستراتيجية، والتي تحدد 

خمسة مجاالت لألهداف من أجل تحقيق النتائج عبر المجاالت الموضوعية.
تحدد الخطة االستراتيجية أيضاً مجالين مستعرضين: العمل اإلنساني 
والمساواة بين الجنسين. وهي تبرز أهمية االتصال من أجل التنمية. 
وباإلضافة إلى ذلك توضح الخطة ثمان استراتيجيات للتغيير وأربعة 
عوامل تمكين تنظيمية لتحسين المساواة والكفاءة والفعالية في برامج 

اليونيسف وشراكاتها.

ً  التطلع قدما
يُلقي التقرير السنوي لليونيسف لعام 2018 الضوء على سعي اليونيسف 

لتحقيق النتائج، سعياً يستلهم قيمها األساسية ويتشكل طبقاً لخطتها 
االستراتيجية، على مدار العام الخاضع لالستعراض. ولكن هذا التقرير 

يستشرف المستقبل أيضاً.

مع استعداد العالم لالحتفال بالذكري الثالثين التفاقية حقوق الطفل في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2019، فإن التقرير يبيّن النجاحات التي تحققت والتحديات 
التي سوف تستمر في تهديد حقوق األطفال والشباب وأرواحهم ومستقبلهم.

 ومع بروز هذه العالمة التاريخية الفارقة في األفق، تسعي اليونيسف 
وشركاؤها إلى اغتنام الفرصة لتحقيق المزيد — للدعوة من أجل حقوق 
األطفال وتقريب العالم من هدف إتاحة فرصة عادلة في الحياة لكل طفل.

 مجال الهدف 1: 
بقاء كل طفل على قيد الحياة وازدهاره وينطوي على العمل المواضيعي في 
مجاالت الصحة والتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز والنماء في 

مرحلة الطفولة المبكرة.

مجال الهدف 2: 
تعليم كل طفل  ويركز على التعليم من مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وحتى 

تنمية مهارات الشباب.

مجال الهدف 3:
حماية كل طفل من العنف واالستغالل ويشمل عمل اليونيسف مع األطفال 

المهاجرين والالجئين والمشردين ومن أجلهم، وجهودها في مكافحة زواج 

األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومختلف أنواع العنف التي 

يتعرض لها األطفال.

مجال الهدف 4: 
معيشة كل طفل في بيئة آمنة ونظيفة ويبرز فيه عمل اليونيسف في مجال 
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة وجهودها بشأن المناخ والتلوث 

والقضايا الحضرية.

مجال الهدف 5:
حصول كل طفل على فرصة متساوية في الحياة وهو إبراز واضح اللتزام 

اليونيسف بعدم ترك أي أحد خلف الركب. وهو ينطوي على جهود 

اليونيسف في معالجة الفقر المدقع والتمييز، وتوفير الدعم للمراهقين 

واألطفال ذوي اإلعاقة.
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 طفل يلعب ويتعلم في مركز للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة في أوالنباتار، منغوليا. يقع المركز الذي تدعمه اليونيسف داخل ‘جير‘ 
وهو بناء معيشي تقليدي في منغوليا. كانت مراكز ‘الجير‘، المرتبطة بمرحلة رياض األطفال، أحد العوامل الرئيسية في زيادة قدرة 

البالد على تقديم التعلم الجيد والتحفيز لألطفال خالل السنوات المبكرة الحاسمة من أعمارهم.

© UNICEF/UN0243334/Pasquall
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مجال الهدف 1: 
بقاء كل طفل على قيد الحياة 

وازدهاره

تزيد أعداد األطفال الذين ينجون من الموت األن عن أي وقت مضى. 

 فيما بين عامي 2000 إلى 2017، انخفض معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة بنسبة 41 في المئة وانخفض معدل الوفيات 
بعد الوالدة بنسبة 51 في المئة؛ وانخفضت معدالت وفيات األطفال البالغين من العمر 1 إلى 4 سنوات بنسبة 60 في المئة؛ 

ومعدالت وفيات األطفال البالغين من العمر 5 إلى 14 سنة بنسبة 37 في المئة.

على الرغم من هذا التقدم الملحوظ، هناك أعداد كبيرة للغاية من األطفال ال تحيا حتى تصل إلى سن البلوغ. في عام 2017؛ 
توفي ما يقدر بـ 6.3 مليون طفل، معظمهم من أسباب يمكن الوقاية منها.

 وبعبارة أخرى، يموت طفل واحد كل خمس ثواٍن.

وللتأكد من بقاء كل طفل على قيد الحياة وازدهاره، تدعم اليونيسف نهجاً متكامالً وُكليّاً تجاه بقاء الطفل ونموه ونمائه. وكجزٍء 
من هذا النهج، قامت اليونيسف بتوسعة نطاق عملها في مجال الرعاية الصحية على مستوى المجتمع المحلي وشاركت في فريق 

عمل مع الحكومات والشركاء اآلخرين من أجل تحسين المخرجات في مجال صحة األطفال حديثي الوالدة واألطفال؛ والتغذية 
والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعالجه؛ والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة.
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 في عام 2018، عملت 
اليونيسف على تحقيق النتائج 

المحددة في مجال الهدف 1 
من خطتها االستراتيجية في 

126 بلداً. 

قدمت اليونيسف وشركاؤها الدعم من أجل:

27 مليون حالة والدة في المرافق الصحية في البلدان   •
ذات المعدالت المرتفعة لوفيات األطفال حديثي الوالدة 

واألمهات.

65.5 مليون طفل تلقوا ثالث جرعات من اللقاح الخماسي،   •
الذي يتضمن لقاحات الدفتريا والكزاز والسعال الديكي 

)DTP/الخماسي(.

5.5 مليون طفل يشتبه في إصابتهم بااللتهاب الرئوي تلقوا   •
عالجاً بالمضادات الحيوية.

أكثر من 475 ألف طفل في حاالت الطوارئ استفادوا من   •
برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

العالج المنقذ لألرواح في 73 بلداً ألكثر من 4 مليون طفل   •
يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم — 82 في المئة منهم 

تعافوا تماماً.

منصات جديدة الختبارات فيروس نقص المناعة البشرية في   •
نقاط تقديم الرعاية في 20 بلداً في أفريقيا.

وقد بلغت النفقات في مجال الهدف 1، في الُمجمل، 2.1 
مليار دوالر أمريكي.

تانيا بيغوم تحتضن طفلها الرضيع، آليف، الذي تلقى عالجاً طبياً 
لنزلة برد وعدوى في العين واليرقان في وحدة رعاية خاصة 

لألطفال حديثي الوالدة تدعمها اليونيسف في بنغالديش.

© UNICEF/UN0233018/Mawa
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الصحة
تُدرك اليونيسف أن الرعاية الصحية األولية — وهي 

البرامج والتدخالت المتكاملة عبر دورة الحياة التي تقدم 
من خالل أنظمة صحية قوية تخدم المجتمع المحلي 
— هي أكثر المسارات استدامة نحو تحقيق نتائج 

مجال الهدف 1 وهدف التنمية الثالث: تمتع الجميع 
بأنماط عيش صحية وبالرفاهية. وقد جّدد المؤتمر 

العالمي المعني بالرعاية الصحية األولية لعام 2018، 
االلتزام العالمي بالرعاية الصحية األولية باعتبارها 

وسيلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية 
المستدامة. وتشترك اليونيسف مع منظمة الصحة 

العالمية اآلن في قيادة جهد عالمي بُغية تعزيز الرعاية 
الصحية األولية.

خالل هذا العام، قدمت اليونيسف الدعم إلى 23 بلداً 
تعاني من ارتفاع معدالت وفيات األمهات واألطفال 

حديثي الوالدة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية لألمهات 
واألطفال حديثي الوالدة. وقد بدأ ستة عشر بلداً في 

رصد تنفيذ ’رعاية األمومة على غرار الكنغر‘ وهو 
أسلوب يعتمد على تالمس جلد األم وجلد الرضيع 

ويساعد في إنقاذ أرواح األطفال المبتسرين. وباإلضافة 
إلى ذلك، ساعدت اليونيسف في تحسين خدمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة في 3,355 مرفقاً 

 صحياً تخدم األمهات واألطفال. وفي ستة بلدان، دعمت 

اليونيسف تحصين 8.5 مليون امرأة في سن اإلنجاب 
ضد كزاز األمهات واألطفال حديثي الوالدة؛ وجدير 

بالذكر قيام كينيا بالقضاء على هذا التهديد المميت.

في عام 2018، شارك 60,000 من العاملين في 
الصحة المجتمعية في برامج تحسين المهارات التي 

تدعمها اليونيسف والمعنية باإلدارة المتكاملة للحاالت 
في المجتمع المحلي، وهو يهدف إلى توفير الرعاية 

الصحية إلى األطفال األكثر تهميشاً. وللوقاية من 
المالريا، وّزعت اليونيسف الشبكات المعالجة بمبيدات 

الحشرات على 28.3 مليون شخص في 17 بلداً، منهم 
1.5 مليون شخص في أوضاع إنسانية في 11 بلداً.

التحصين
في 64 بلداً من البلدان ذات األولية لعام 2017 

— وهو أحدث عام تتاح البيانات عنه — دعمت 
اليونيسف وشركاؤها تحصين ما يقدر بنحو 65.5 

مليون طفل بثالث جرعات من اللقاح الخماسي 
لمكافحة الدفتريا والكزاز والسعال الديكي. وعلى 
الرغم من القضاء شبه الكامل على مرض شلل 

األطفال على مستوى العالم، إال أن انتقال العدوى 
بفيروس شلل األطفال البري ال يزال مستمراً في 

أفغانستان وباكستان. 

إلى اليسار: طفل صغير في أفغانستان يحتفل ممسكاً بالون 
وأصبعه البنصر من يده اليسرى مصبوغ بالحبر بعد 

تلقيه تحصيناً من شلل األطفال من أحد العاملين في مجال 
التحصينات في البالد.

© UNICEF/UN0202777/Hibbert

جهود @اليونيسف في مجال 
الدعوة خالل عام 2018:
#فرصة_للعيش لكل طفل 

دعم أكثر من 120 مكتب قطري تابع 
لليونيسف و10 لجان وطنية على األقل 

اإلطالق العالمي لهذه الحملة، والذي شهد 
إصدار تقرير جديد عن نجاة األطفال وأول 
التماس على مستوى العالم يدعو إلى زيادة 
الموارد من أجل إنقاذ حياة األطفال حديثي 

الوالدة. أشركت الحملة حكومات ومنظمات 
حكومية مثل االتحاد األفريقي وشركاء 

عالميين من القطاع الخاص مثل ليكسيل 
وتاكيدا للنهوض بجدول أعمال صحة األطفال 

حديثي الوالدة.
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شراكات @اليونيسف في عام 2018: الصحة

استمرت حكومة اليابان في جهودها القوية في مجال الدعوة للتغطية الصحية 

الشاملة خالل عام 2018. وبمساهمات إجمالية بلغت 11.5 مليون دوالر 

أمريكي ودعم فني من اليونيسف، تلتزم اليابان بتحسين أنظمة إدارة المعلومات 

الصحية في البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع. وعلى مدار ثالث سنوات، 

سوف يدعم هذا االلتزام تقديم الخدمات الصحية األساسية لـ 2.2 مليون امرأة 

حامل، و3.5 مليون طفل دون سن 5 سنوات في هذه البلدان. 

 كما تستمر حكومة جمهورية كوريا في تكريس جهودها من أجل تحسين 

الرعاية الصحية لألمهات واألطفال. ومن بين مبادرات أخرى في عام 

2018، دعمت جمهورية كوريا اإلتاحة الُمحّسنة على قدم المساواة للخدمات 

الصحية عالية الجودة للنساء واألطفال دون سن 5 سنوات واألطفال حديثي 

الوالدة في نيبال. 

 استمرت حكومة ألمانيا في دعمها السخي بإسهام سنوي يبلغ 11.6 مليون 

يورو لالستمرار في تمويل برامج شلل األطفال في أفغانستان ونيجيريا 

وباكستان. وتوفر هذه الشراكة التمويل ألنشطة التحصين التكميلي، وشراء 

اللقاحات والمساعدة الفنية. 

وتعد اليونيسف، وأحد الشركاء االستراتيجيين اآلخرين، وهو مركز مكافحة 

األمراض التابع للواليات المتحدة األمريكية، حلفاء على المدى الطويل في 

جهود القضاء على شلل األطفال واإلسراع بالسيطرة على الحصبة، والحصبة 

األلمانية وغيرها من األمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح. في عام 

2018، وقعت اليونيسف مع مركز مكافحة األمراض اتفاقاً مدته خمس 

سنوات تبلغ قيمته 180 مليون دوالر أمريكي لتعزيز برامج التحصين على 

المستويات الوطنية واإلقليمية والمستوى العالمي.

 وفي عام 2018 أيضاً، حافظت جمعية الروتاري الدولية على دورها 

القيادي في المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال من خالل الدعوة والدعم 

السخي لجهود اليونيسف للتحصين ضد مرض شلل األطفال. وليس هناك 

سوى 33 حالة معروفة من اإلصابة بالشلل نتيجة فيروس شلل األطفال 

البري خالل عام 2018، بانخفاض عن 350,000 حالة في عام 1988. 

وبالمثل ظلت منظمة كيوانس الدولية شريكاً رائداً في الجهود العالمية للقضاء 

على تيتانوس األمهات واألطفال حديثي الوالدة. 

 كما استمرت شركة تاكيدا المحدودة للمستحضرات الصيدالنية في شراكتها 

مع اليونيسف خالل عام 2018 للمساعدة في حماية صحة األسر المعرضة 

للخطر. ففي بنين ومدغشقر ورواندا، تدعم تاكيدا برنامجاً مدته خمس 

سنوات، أُطِلق عام 2017 لمساعدة 1.3 مليون أم في الحفاظ على صحة 

أطفالهم في األلف يوم األولى الحاسمة من حياتهم. وعالوةً على ذلك، أسهمت 

تاكيدا في تعزيز األنظمة الصحية في أنغوال وغينيا وتوغو.

ومنذ عام 2015، شكلت اليونيسف ومؤسسة فيليبس شراكة تركز على 

تحسين صحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة. وفي عام 2018، 

طورت اليونيسف ومؤسسة أبحاث فيليبس تطبيقاً برمجياً لتقييم حالة 

163 منشأة صحية في كينيا، مما يوفر بيانات بشأن كيفية تحسين الرعاية 

الصحية في المنطقة. 

 كما دعمت جونسون وجونسون، على مدار العقود الثالثة األخيرة، برامج 

لألطفال واألسر في 20 بلداً وإقليماً، مع التركيز على تقوية األنظمة الصحية 

من خالل تدريب العاملين في مجال الصحة في الخطوط األمامية ومن خالل 

التعهد بتحسين صحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة. في تشرين الثاني/

نوفمبر 2018، تعهدت جونسون وجونسون باإلسهام بمبلغ 10 ماليين 

دوالر أمريكي على مدار السنوات الثالث القادمة لدعم جهود اليونيسف في 

سد الفجوات في مجال المساواة الصحية. 
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التغذية
كجزٍء من جهودها في مساعدة األطفال على البقاء 

واالزدهار خالل عام 2018، ركزت اليونيسف 
أيضاً على توفير األنظمة الغذائية الُمغذية ومكافحة 

جميع صور سوء التغذية — ومنها إعاقة النمو 
واإلهدار وزيادة الوزن. وعلى وجه التحديد، ساعدت 

اليونيسف في:

عالج 3.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية   
الحاد الوخيم في حاالت الطوارئ — تعافى 88 في 

المئة منهم

الوصول إلى أكثر من 255 مليون طفل بجرعتين   
من المكمل الغذائي المحتوي على فيتامين أ.

تزويد 15.6 مليون طفل بمساحيق غذائية دقيقة   
تحتوي على الفيتامينات والمعادن األساسية.

  تقديم المشورة لـ 23 مليون من مقدمي الرعاية 
بشأن أفضل ممارسات إطعام األطفال الرضع.

إطالق برامج تحصين األغذية على نطاق واسع في   
74 بلداً.

بدعٍم من اليونيسف، نفذت 56 حكومة برامج للوقاية 
من زيادة الوزن في الطفولة وهناك 108 بلداً زادت 

من نطاق برامج تهدف إلى تحسين جودة األنظمة 
الغذائية للشباب وتنوعها. كما عملت اليونيسف 

مع الحكومات في 30 بلداً من أجل تحسين جودة 
األنظمة الغذائية للمراهقين ورفع وضعهم التغذوي. 

ونتيجة لذلك، تلقى أكثر من 58 مليون مراهقة 
ومراهق خدمات لمكافحة فقر الدم وغيرها من صور 
سوء التغذية. وفي الهند، استفاد أكثر من 44 مليون 

مراهق من برامج تقديم المكمالت الغذائية التي 
تحتوي على الحديد وحمض الفوليك من أجل مكافحة 

فقر الدم.

شراكات @اليونيسف 
في عام 2018: التغذية

تعتبر حكومة هولندا أكبر المساهمين في الصندوق المواضيعي العالمي للتغذية 

التابع لليونيسف، حيث تعهدت بدفع 56 مليون دوالر أمريكي لبرامج التغذية 

التي تنقذ األرواح خالل الفترة من 2018 وحتى 2021.

 استمرت حكومة ألمانيا في اإلسهام في برامج التغذية المتكاملة التابعة 

لليونيسف خالل عام 2018، وبخاصة من خالل مبادرة ’عالم واحد — بال 

جوع‘ وهي مبادرة خاصة تابعة لوزارة ألمانيا االتحادية للتعاون االقتصادي 

والتنمية في شرق أفريقيا والجنوب األفريقي. وكجزء من هذه المبادرة، 

استفاد ما يقرب من 267,000 طفل من تدخالت التغذية الكلية في 

بوروندي وإثيوبيا وماالوي والصومال.

 قدمت حكومة المملكة المتحدة، من خالل وزارة التنمية الدولية لديها، 78 مليون 

جنيه إسترليني للمساعدة في فحص سوء التغذية في اليمن ومكافحته ومعالجته. 

وفيما بين عامي 2018 و2020 سوف يدعم هذا التمويل فحوصات سوء 

التغذية لما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة ويقدم العالج الطارئ لـ 

70,000 من األكثر تعرضاً للخطر.

كما قدمت المملكة المتحدة 15 مليون جنيهاً إسترلينياً في دعم متعدد األقطار 

إلى برامج التغذية التابعة لليونيسف في غرب ووسط أفريقيا خالل عام 

2018. وتُعالج برامج التغذية سوء التغذية الحاد الوخيم بين األطفال الصغار 

مع تعزيز أنظمة الغذاء وبناء القدرة على الصمود في بوركينا فاسو وتشاد 

ومالي وموريتانيا والنيجر. 
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فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
بحلول نهاية 2017، كانت 80 في المئة من النساء 
الحوامل في العالم المصابات بفيروس نقص المناعة 
البشرية يتلقين عالجاً مدى الحياة. ويُترجم هذا التقدم 

الُمحرز في مجال التغطية إلى بلوغ إجمالي اإلصابات 
بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية بين األطفال 

التي تم تجنبها منذ عام 2000 إلى 1.8 مليون حالة. 
وخالل نفس الفترة، زادت معدالت تلقي العالج لألطفال 

المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية HIV إلى 
52 في المئة على مستوى العالم. ويرجع التباين 

بين معدالت التغطية المرتفعة لألمهات والمعدالت 
المتواضعة لألطفال، جزئياً، إلى قلة إتاحة تشخيص 

فيروس نقص المناعة البشرية لألطفال الصغار.

ولسد هذه الفجوة في التغطية، تقدم اليونيسف الدعم 
لمنصات جديدة لالختبارات في نقاط تقديم الرعاية في 

20 بلداً في أفريقيا. وسوف يساعد هذا النهج على زيادة 
معدل إجراء االختبارات لألطفال الرضع الذين يولدون 

من أمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية 

خالل أول شهرين من حياتهم — وبالتالي زيادة عدد 
األطفال الرضع الذين يتلقون العالج بمضاد للفيروسات 
القهقرية. تم إجراء أكثر من 70,000 اختبار في نقاط 

الرعاية خالل عام 2018.

تقوم جميع البلدان تقريباً التي صنفتها اليونيسف على 
أنها تستوجب إجراءات مكثفة بشأن فيروس نقص 

المناعة البشرية، والبالغ عددها 35 بلداً، بزيادة نطاق 
تدخالت الوقاية بين الشباب. في جمهورية تنزانيا 

المتحدة، على سبيل المثال، تعمل اليونيسف مع صندوق 
العمل االجتماعي التنزاني ولجنة تنزانيا لإليدز على 
تنفيذ تدخل للمراهقين )البالغة أعمارهم 14 إلى 19 

عاماً( يجمع بين الحماية االجتماعية والتمكين االقتصادي 
والتثقيف في مجال فيروس نقص المناعة البشرية 

والصحة الجنسية واإلنجابية.

شراكات @اليونيسف في عام 
2018: فيروس نقص المناعة 

البشرية واإليدز

تدعم مؤسسة برشلونة برامج اليونيسف 

عن طريق المساهمة بمبلغ 2 مليون 

يورو سنوياً لرعاية تعليم األطفال من 

خالل الرياضة. وحتى يومنا هذا، أتاحت 

المؤسسة ألكثر من 1.5 مليون طفل 

الوصول إلى التعليم عالي الجودة والرياضة 

واللعب، مما أدى إلى تغييرات في 

السياسات وتحسين نواتج التعلم. 

 وفي عام 2018، دعمت مؤسسة برشلونة 

إطالق فريق عمل عالمي بهدف إنشاء إطار 

للرياضة من أجل برامج التنمية. كما وافقت 

على دعم أبحاث لتغيير المسار بالشراكة 

مع مكتب اليونيسف للبحوث )إينوشنتي(. 

وتسعى الشراكة إلى فهم برامج التنمية 

القائمة التي تستخدم الرياضة وإنشاء أدلة 

ذات مصداقية لما تحققه من نواتج مع 

األطفال. 

 أسهمت مؤسسة برشلونة أيضاً في استجابة 

اليونيسف لحاالت الطوارئ خالل التسونامي 

في إندونيسيا. وقد ساعدت إسهامات 

المؤسسة في حماية األطفال من العنف 

وأتاحت الوصول لمرافق المياه والصرف 

الصحي والنظافة العامة اآلمنة. 

في األسفل: في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تنتقل مادلين 
كابونديا )يساراً(، وهي إحدى العامالت في مجال الصحة 
المجتمعية، من باٍب إلى باب لتشجيع الرعاية في مرحلة 

ما قبل الوالدة وزيادة الوعي بسوء التغذية وفيروس نقص 
المناعة البشرية.

© UNICEF/UN0271278/Tremeau



مجال الهدف 1: بقاء كل طفل على قيد الحياة وازدهاره

التقرير السنوي لليونيسف لعام 182018

قبل وبعد.... 

 حين وصلت سابا إلى مركز التغذية العالجية في اليمن، كانت حياتها في خطر. إذ كانت تعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم ومضاعفات 
الحمى واإلسهال. وبعد حوالي ثالثة أيام في المركز، بدأت صحة سابا في التحسن. وبمجرد أن بلغت الحد الكافي من التحسن، أحيلت سابا إلى 

العيادة الخارجية حتى يمكن لألخصائيين الطبيين متابعة وزنها وصحتها. عّرضت الحرب واألزمة االقتصادية آالفاً من األطفال لخطر سوء 
التغذية في شتى أنحاء اليمن ويواجه األطفال مثل سابا أخطاراً تهدد حياتهم ورفاههم. يعالج مركز التغذية الذي تدعمه اليونيسف، حيث تلقت 

العالج، األطفال الذين يعانون من سوء التغذية ويقدم إرشادات لألسر بشأن التغذية والنظافة العامة.

© UNICEF/UN0276454/Almahbashi :فوق النص    © UNICEF/UN0276450/Almahbashi :في األعلى
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النماء في مرحلة الطفولة المبكرة
جعلت اليونيسف النماء في مرحلة الطفولة المبكرة 

موضوعاً محورياً في عملها. في عام 2018، ساعدت 
جهود الدعوة التي قامت بها اليونيسف وشركاؤها، 
والتي تشمل التعاون الوثيق مع حكومة األرجنتين، 

على اإلسراع بإنشاء مبادرة مجموعة العشرين للنماء 
في مرحلة الطفولة المبكرة.

وقد أضفى 80 بلداً الطابع المؤسسي على تقديم خدمات 
النماء في مرحلة الطفولة المبكرة واعتمدت هذه البلدان 

برامج متعددة القطاعات للنماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة تضم تدخلَْين على األقل لمعالجة التحفيز 

والرعاية المستجيبة في السنوات المبكرة. ومن بين هذه 
البلدان الـ 80، أنشأ 33 منها أنظمة للنماء في مرحلة 
الطفولة المبكرة، وأظهرت 47 إمكانية توسعة النطاق 

في المستقبل القريب.

األوضاع اإلنسانية
تقدم اليونيسف مجموعة متنوعة من التدخالت ضمن 

مجال الهدف 1 في األوضاع اإلنسانية.

 في عام 2018، استجابت اليونيسف لـ 87 حالة 
طوارئ صحية أو تفشي لألوبئة في بعض أكثر 

الظروف تحدياً في العالم. ودعمت المنظمة التحصين 
ضد الحصبة لـ 19.6 مليون طفل في المواقف 

اإلنسانية. كما استجابت أيضاً لتفشي وباء الكوليرا 
في 14 بلداً على األقل، وأحرزت تقدماً على طريق 

الوقاية من المرض. 

جهود @اليونيسف في مجال 
الدعوة خالل عام 2018: 

#اللحظات_األولى_مهمة
دعم نحو 125 من المكاتب القطرية التابعة 

لليونيسف واللجان الوطنية أنشطة يوم األب التي 
نظمتها حملة النماء في مرحلة الطفولة المبكرة 
خالل عام 2018، بزيادة عن 108 في عام 

2017. وفي أيلول/ سبتمبر، عملت الحملة أيضاً 
مع لجنة نيوزيلندا من أجل أن تجمع اليونيسف 

بين رئيسة وزراء نيوزيلندا السيدة جاسيندا آردرن 
والمديرة التنفيذية لليونيسف السيدة هنرييتا هـ. 
فور خالل قمة العمل الخيري االجتماعي التي 

عقدت في نيويورك، حيث دعتا إلى اتباع سياسات 
صديقة لألسرة في القطاعين العام والخاص. 

وللمرة األولى، ُوِضع النماء في مرحلة الطفولة 
المبكرة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين 

أيضاً، مما يعكس زيادة الوعي العالمي بأهمية 
التعلم والتحفيز خالل السنوات األولى.

 واستجابةً لتفشي وباء اإليبوال في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، نفذت اليونيسف وشركاؤها استراتيجية 

مخاطر قائمة على االتصال والمشاركة المجتمعية 
في شمال كيفو، وإيتوري والمقاطعات االستوائية. 

واستهدفت االستجابة نشر الوعي والقضاء على المفاهيم 
الخاطئة بشأن اإليبوال. وقد أشركت 9.6 مليون 

شخص، وانطوت على حشد 25,000 من الزعماء 
المحليين و15,000 من عّمال الخطوط األمامية 

وتضمنت 90,000 إذاعة بأربع لغات عبر 113 
محطة راديو. وأظهرت الدراسات االستقصائية المتعددة 
التي أجريت أثناء االستجابة زيادة المعرفة بشأن اإليبوال 

بشكل كبير في هذه المناطق.

بناء القدرات
كان من أكبر التحديات التي واجهت مجال الهدف 
1 تحقيق االتساق بين قدرات الموظفين والشركاء 
وبين زيادة الحاجة لتعزيز األنظمة الصحية على 

نطاق واسع. ولتلبية هذه الحاجة، استثمرت اليونيسف 
جهوداً جديدة من أجل تقوية قدراتها في مجاالت 

متعددة، تشمل المهارات التحليلية؛ واستخدام البيانات؛ 
والتخطيط القطاعي؛ وحوار السياسات؛ وتنسيق الدعم 

المتعدد القطاعات.
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مجال الهدف 2:  
تعليم كل طفل

تحقق تقدم رائع في إتاحة فرص التعلم عالية الجودة لكل طفل. على المستوى العالمي، يزيد عدد األطفال الملتحقين بالتعليم اآلن 
عن أي وقٍت مضى، وبوجه عام التحقت الفتيات والفتيان بأعداد متساوية تقريباً. وفي البلدان التي قدمت اليونيسف فيها الدعم، 

يزداد تركيز نظم التعليم على نواتج التعلم. 

برغم هذه اإلنجازات، ال يزال الكثير من األطفال متخلفين عن الركب. ولم يُحرز التقدم، في أماكن كثير، على قدم المساواة. 
وبلغت أعداد األطفال الذين انقطعت دراستهم نتيجة النزاعات وحاالت الطوارئ أرقاماً قياسية.

 خالل عام 2017، وهو آخر عام تتاح البيانات عنه، كان هناك 262 مليون طفل وشاب منقطعين عن الدراسة. وقد فشل 
ما يقدر بـ 387 مليون طفل في عمر المرحلة االبتدائية و230 مليون مراهق في عمر المرحلة األولى من التعليم الثانوي، 

في تحقيق المستوى األساسي من اإللمام بالحساب والقراءة والكتابة. في البلدان المنخفضة الدخل، يخصص 46 في المئة في 
المتوسط من المال المنفق على التعليم العام ألفضل 10 في المئة من الطالب تعليماً.

 عملت اليونيسف في 144 بلداً خالل عام 2018 من أجل معالجة هذه التحديات التعليمية العالمية. وركزت جهود اليونيسف 
وشركائها على التحول بعيداً عن توفير السلع والخدمات ونحو تعزيز أنظمة التعزيز القطرية؛ وتتبع أوجه انعدام المساواة في 

اإلتاحة ونواتج التعلم؛ وتحسين فرص التعلم المبكر لألطفال في عمر ما قبل االبتدائي وتنمية مهارات المراهقين؛ وتوفير التعليم 
في حاالت الطوارئ — وهو أحد الجهود التي تساعد في ربط اإلغاثة في حاالت الطوارئ بأهداف التنمية.
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في عام 2018، قدمت 
اليونيسف ما يلي:

الدعم التعليمي لـ 12 مليون طفل   •

•  دعم التعليم في األوضاع اإلنسانية لـ6.9 مليون طفل

المواد التعليمية لـ 11.3 مليون طفل  •

التدريب للمجتمعات في 55,983 مدرسة في مجاالت   •
اإلدارة والتخطيط والصحة المدرسية والنظافة العامة 

والتعليم لألطفال ذوي اإلعاقة.

وقد بلغت النفقات في مجال الهدف 2 في الُمجمل 1.2 مليار 
دوالر أمريكي.

تشردت سعاد غول، 10 سنوات، من منزلها وأصبحت اآلن تعيش 
مع جدها وجدتها في هرات، أفغانستان، حتى يمكنها حضور 

الدروس في مركز التعلم الُمعّجل في باغي ميالت.

 © UNICEF/UN0212104/Mohammadi
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نواتج التعلم
باإلضافة إلى توفير المواد التعليمية وإدارة التدريب 
لألنظمة المدرسية، عملت اليونيسف وشركاؤها من 

اجل تحسين نواتج التعلم من خالل برامج تنمية المعلمين 
والنهوض بسياسات قوية في مجال النماء في مرحلة 

الطفولة المبكرة وأنظمة التعلم. 

 وبفضل دفعة قوية من هذه الجهود، أصبح لدى 35 
في المئة من البلدان التي دعمتها اليونيسف أنظمة تعليم 

عملت على تحسين نواتج التعلم خالل عام 2018. ومن 
بين البلدان التي قدمت فيها اليونيسف الدعم إلى قطاع 
التعليم، كان لدى 66 في المئة منها سياسات وقيادات 

وموازنة مناسبة في مجال التعلم المبكر خالل عام 
2018؛ وكان لدى 45 في المئة منها أنظمة حوكمة 

وتنظيم؛ ولدى 52 في المئة فرص تعلم في وجود 
معلمين مدربين ومواد تعليمية ومناهج دراسية.

اإلتاحة المنصفة للتعليم
شارك أكثر من 11.9 مليون من الفتيان والفتيات غير 

الملتحقين بالمدارس إما في التعلُّم المبكر أو التعليم 
االبتدائي أو الثانوي خالل عام 2018 من خالل برامج 

تدعمها اليونيسف، ويشمل ذلك السياقات اإلنسانية. 
تجاوزت النتيجة هدف المنظمة لعام 2018 الذي كان 

يتمثل في الوصول إلى 10 ماليين طفل. 

وفي عام 2018 أيضاً، كان لدى 37 في المئة من 
البلدان التي تدعهما اليونيسف استراتيجية لزيادة 
اإلنصاف في إتاحة التعليم؛ ولدى 35 في المئة 

خطط لمعالجة التخصيص غير المنصف لموارد 
التعليم. و90 في المئة من البلدان التي تلقت دعماً من 
اليونيسف كان لديها قانون أو سياسة تُرسي حق جميع 

األطفال في تلقي التعليم.

تنمية المهارات
دعمت اليونيسف تنمية مهارات الشباب في 97 بلداً 

خالل عام 2018. وقد ساعدت مبادرة تعليم مهارات 
الحياة والمواطنة الحكومات والشركاء على ترسيخ 

مهارات الحياة وقابلية التوظيف على نطاق واسع في 
األردن ولبنان ودولة فلسطين. وقد قام برنامج ’القدرة 

من أجل الشباب‘، الذي يدعمه بنك ING وهو أحد 
شركاء اليونيسف، بعمل مماثل في الصين وكوسوفو، 

والجبل األسود والفلبين وفيتنام. 

في األسفل: أنقذت فايدا من زواج قسري في سن 17 عاماً وقد 
عادت اآلن للدراسة في أوغندا. وقد تلقت مساعدة من حملة 

الرؤية العالمية التي تهدف إلى إنهاء زواج األطفال، بدعم من 
اليونيسف وتمويل من حكومة هولندا.

© UNICEF/UN0297681/Adriko

* يجب أن تُفهم اإلشارات إلى كوسوفو في سياق قرار مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة رقم 1244 )1999(.
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شراكات @اليونيسف في عام 2018: التعليم

بصفتها أكبر الجهات المانحة للصندوق المواضيعي العالمي للتعليم التابع 

لليونيسف، استمرت حكومة النرويج في ضمان التخطيط الطويل األمد 

واالستدامة لبرامج التعليم خالل عام 2018. وباإلضافة إلى ذلك، ساعدت 

مساهمات النرويج في مجال التعليم في حاالت الطوارئ اليونيسف على 

تدريب المعلمين وإعادة تأهيل المدارس وتعزيز الفصول الدراسية للحاق 

بالركب وتحسين إتاحة الخدمات التعليمية الشاملة وعالية الجودة بطرق 

أخرى لألطفال المتضررين من األزمة في الجمهورية العربية السورية.

وقدمت حكومة الدنمارك تمويالً مواضيعياً مرناً للغاية إلى برامج التعليم 

التابعة لليونيسف في الساحل، وتحديداً للمكاتب القطرية في بوركينا فاسو 

ومالي والنيجر — كما دأبت على ذلك منذ عام 2017.

على المستوى العالمي، تزايد الزخم العالمي لتعليم الفتيات بصورة ثابتة 

خالل عام 2018، ويرجع الفضل في ذلك إلى حٍد كبير لقيادة كندا 

وفرنسا والمملكة المتحدة. واستفادة من الطاقة الجماعية المصاحبة لهذا 

الموضوع، أبرزت الجلسة رقم 73 للجمعية العامة لألمم المتحدة أهمية 

وإلحاح التعليم بالنسبة للنساء والفتيات.

 كان هذا العام عاماً حاسماً أيضاً بالنسبة للشراكة العالمية من أجل التعليم 

وبالنسبة لمشاركة اليونيسف في هذه الشراكة. في شباط/فبراير، عقدت 

الشراكة العالمية من أجل التعليم ثالث مؤتمراتها المالية، والذي شارك 

في استضافته رئيسا فرنسا والسنغال. وبعيداً عن المساهمات الكبيرة من 

شركاء التنمية، أدى االجتماع إلى تعهدات من 50 بلداً من البلدان النامية 

بزيادة اإلنفاق على التعليم العام بما يصل إلى 110 مليار دوالر أمريكي.

 قدمت حكومة ألمانيا 18 مليون يورو دعماً للشراكة العالمية من أجل 

التعليم خالل عام 2018 — وهو عام شهد استمرار التعليم كأحد أهم 

األولويات بالنسبة أللمانيا، وبخاصة من خالل مبادرة ’ال جيل مفقود‘ التي 

تهدف الستمرار الدراسة لألطفال المتضررين من األزمة السورية. كما 

دعمت ألمانيا برامج التعليم الرئيسية في لبنان والجمهورية العربية الليبية 

والصومال والسودان واليمن وزيمبابوي.

وفي قطاع المؤسسات التجارية خالل عام 2018، أطلقت شركة بريمارك 

واليونيسف شراكة تستمر لمدة ثالث سنوات تركز على مساعدة األطفال 

الضعفاء على االلتحاق بالمدارس واالستمرار فيها في كمبوديا — كما 

تركز على عمليات استجابة اليونيسف لحاالت الطوارئ في شتى أنحاء 

العالم.

وفي الوقت ذاته، استمرت مجموعة ليغو، ومؤسسة ليغو، واليونيسف في 

النهوض بالشراكة التي أنشأوها عام 2015. تعزز الشراكة الممارسات 

التجارية التي تدعم حقوق األطفال وتؤكد على أهمية التعلم من خالل 

اللعب. واستناداً إلى خبرتها في برامج وسياسات الحفاظ على األطفال، 

أطلقت مجموعة ليغو ’مجموعة أدوات الحفاظ على الطفل‘ الجديدة 

لألعمال التجارية في عام 2018. 
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 يستعد محمد، 18 عاماً، لخوض االمتحانات النهائية في مدرسة السلطان سليمان في مدينة غزة. يدين محمد بالفضل ألسرته 
لمساعدته في االنتظام في دراسته. وبمجرد انتهائه من االمتحانات، يقول محمد إنه يخطط للدراسة في مجال سوف يؤدي إلى 

التوظيف بعد المدرسة، مثل الهندسة أو التمريض.

© UNICEF/UN0222640/El Baba
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التعليم في حاالت الطوارئ
 خالل عام 2018، وصلت اليونيسف بالتعليم إلى 
6.9 مليون طفل في األوضاع اإلنسانية، منهم ما 

يقرب من 600,000 طفل في جنوب السودان و1.2 
مليون طفل سوري الجئ في مصر والعراق واألردن 

ولبنان وتركيا. في الجمهورية العربية السورية، 
دعمت اليونيسف تطوير أداة ُكلية لتقييم التعليم تقيس 
مهارات القراءة والرياضات والمهارات االجتماعية–
العاطفية لألطفال والمراهقين المتضررين من األزمة.

االلتزام العالمي
في عام 2018، كان االلتزام العالمي بتعليم األطفال 

واضحاً حيث جمعت الشراكة العالمية من أجل التعليم 
أكثر من 2 مليار دوالر أمريكي للمساعدة في توفير 

التعليم عالي الجودة ألفقر أطفال العالم ومراهقيه. 

 وفي نفس الوقت، تعهد زعماء العالم بتقديم دعمهم للمرفق 
المالي لدولي للتعليم، وأطلق البنك الدولي مشروع رأس 
المال البشري، الذي يركز على القدرة التحويلية للتعليم. 

ولم تنهض هذه المبادرات، التي قدمت لها اليونيسف الدعم 
االستراتيجي، بأهداف المنظمة فحسب، وإنما قدمت أيضاً 

بيئة أكثر مالءمة لنجاح برامجها.

استمرت اليونيسف في القيام بدور استراتيجي 
في إدارة صندوق ’التعليم ال يمكن أن ينتظر‘، 

وهو الصندوق العالمي المعني بالتعليم في 
اليونيسف  حاالت الطوارئ. استضافت 

أمانة الصندوق، وساعدت في توجيه موارد 
إضافية إلى جهود التعليم في حاالت الطوارئ 

التي تعاني من نقص التمويل، ويشمل ذلك 
الديمقراطية  الكونغو  بنغالديش وجمهورية 
الجديدة.  وإندونيسيا ونيجيريا وبابوا غينيا 

 في حزيران/يونيو 2018؛ انضمت اليونيسف، 
خالل قمة مجموعة الدول السبع التي استضافتها كندا 

في بلدة تشارليفوا في مقاطعة كيبيك، إلى مبادرة 
األمم المتحدة لتعليم البنات والشركاء من المجتمع 

المدني في حملة عالمية للدعوة ساعدت على ضمان 
تعهدات بمقدار 3.8 مليار دوالر كندي لتعليم النساء 

والفتيات في األوضاع اإلنسانية. 

وبالتعاون مع مبادرة األمم المتحدة لتعليم البنات 
والشراكة العالمية من أجل التعليم، دعمت 

اليونيسف التدريب على التخطيط المستجيب 
لالعتبارات الجنسانية في قطاع التعليم لممثلي 

الحكومة والقطاع المدني من 13 بلداً في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى.

إلى اليسار: تدرس لول بوفا، 11 عاماً، في مدرسة قروية في 
كمبوديا توفر منهجاً تعليمياً متعدد اللغات، مما يعني أنها قادرة 

ً على التعلم بلغتها األصلية مع تعلم اللغة الوطنية أيضا

© UNICEF/UN0259988/Raab
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مجال الهدف 3: 
حماية كُل طفٍل من العنف 

واالستغالل

تعكس أهداف التنمية المستدامة والعمل الذي قامت به الحكومات والشراكات مؤخراً في شتى أنحاء العالم، ومنها الشراكة 
العالمية إلنهاء العنف ضد األطفال، التزاماً قوياً بحماية األطفال من العنف.

وعلى الرغم من هذا االلتزام، ال يزال األطفال يواجهون العنف في منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم المحلية، وعلى شبكة 
اإلنترنت. ويستمر األطفال الذين اقتُِلعوا من جذورهم بسبب النزاع والكوارث في مواجهة مخاطر متزايدة من العنف وعمالة 
األطفال واالستغالل. ويفتقر أكثر من 100 بلد ألنظمة تعمل بشكٍل كامل لتسجيل المواليد، وهي أحد أوائل األدوات الالزمة 

لحماية حقوق األطفال وسالمتهم.

ولتحقيق األهداف الدولية — ولحماية ماليين األطفال حول العالم — من الضروري اإلسراع بمعدل التقدم. وبالفعل، يلزم 
وجود إحساس باإللحاح إذا أريد تحقيق غايات حماية الطفل المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة قبل الموعد النهائي 

عام 2030.

بموجب خطتها االستراتيجية، شحذت اليونيسف نهجها لحماية الطفل في العمل التنموي واإلنساني، مع الربط في أحياٍن كثيرة 
بين القطاعين.
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أطفال يلعبون في موقع ماالكال لحماية المدنيين في جنوب السودان. 
توفر اليونيسف الدعم الشامل لألطفال وأسرهم في الموقع - والذي 

يشمل الرعاية في مرحلة ما قبل الوالدة والتغذية والتعليم وخدمات المياه 
والصرف الصحي.

© UNICEF/UN0232276

 في عام 2018، عملت 
اليونيسف في 154 بلداً لمنع 

العنف ضد األطفال واالستجابة له. 

ومن بين النتائج األخرى:

تسجيل أكثر من 16 مليون حالة والدة ألطفال في 49 بلداً  •

مشاركة ما يقرب من 4.8 فتاة مراهقة في التدخالت التي   •
تتصدى لزواج األطفال

تلقي 1.7 مليون طفل مرتحل لخدمات الحماية.  •

 وقد بلغت النفقات في مجال الهدف 3 في الُمجمل نحو 
658 مليون دوالر أمريكي. 
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 الحماية من العنف واالستغالل 
واالنتهاك الجنسيين

تجدد االهتمام بالحماية من االستغالل واالنتهاك 
الجنسيين واالستثمار فيها خالل عام 2018، 

حيث زاد 17 بلٌد من نطاق استجابتهم لها. لعبت 
اليونيسف دوراً رائداً في معالجة الحماية من 

االستغالل واالنتهاك الجنسيين في منظومة األمم 
المتحدة ورسمت مساراً نحو اإلبالغ اآلمن والمتاح 
والمساعدة العالية الجودة للناجين وتحسين المساءلة 
والتحقيقات في الحاالت في البلدان التي لديها خطط 

إنسانية أو خطط استجابة ألزمات الالجئين.

وصلت اليونيسف إلى 2.3 مليون طفل كانوا قد 
تعرضوا للعنف عام 2018 من خالل دعم برامج 
الصحة والعمل االجتماعي والعدالة وإنفاذ القانون 

في 112 بلداً — وهي نتيجة فاقت التوقعات.

لتعزيز  في الُمجَمل، دعمت اليونيسف جهوداً 
الخدمات التي تكافح العنف ضد األطفال وتستجيب 

له في 134 بلداً.  ففي نيكاراغوا على سبيل 
المثال، وصلت حملة وطنية تقودها الحكومة ضد 

اإلساءة الجنسية إلى ما يقرب من 3 مليون شخص 
وأدت إلى تقديم خدمات أقوى للناجين والمراهقات 

الحوامل. ووصلت برامج تنشئة األطفال التي تهدف 
إلى خفض العنف في المنازل إلى أكثر من 2 

مليون أم وأب ومقدم رعاية في 75 بلداً.

العمل اإلنساني
وصلت اليونيسف إلى 3.6 مليون طفل ومراهق 
من المتضررين بالنزاعات وغيرها من حاالت 

الطوارئ من خالل الدعم النفسي في 59 بلداً خالل 
عام 2018. 

تجدد االهتمام بالعنف القائم على نوع الجنس في 
حاالت الطوارئ. فقد قدمت اليونيسف تدخالت وصلت 
إلى 1.3 مليون من النساء والفتيات والفتيان تهدف إلى 

تجنب المخاطر ومنع العنف واالستجابة له. 

 في 37 بلداً — منهم نيجيريا والصومال وجنوب 
السودان — اجتمع شمل 61 في المئة من األطفال 

غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم الذين 
سجلوا لدى خدمات تعقّب األسر وإعادة توحيدها مع 
أسرهم، أو تلقوا الرعاية القائمة على أسرة أو أتيحت 

لهم الخدمات البديلة المناسبة. وارتفعت هذه النسبة عن 
نظيرتها التي بلغت 41 في المئة عام 2016 و55 في 

المئة عام 2017.

 في بلدان منها جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا 
والفلبين والصومال، أطلق سراح 13,600 طفل من 
المقاتلين السابقين أو أعيد إدماجهم مع أسرهم. وتلقوا 

جميعاً الرعاية والخدمات.

وصلت اليونيسف وشركاؤها إلى أكثر من 3.7 مليون 
طفل في بلدان تشمل ميانمار والجمهورية العربية 

السورية وأوكرانيا برسائل تخفف من مخاطر األلغام 
تهدف إلى خفض اإلصابات وإنقاذ األرواح من األلغام 

األرضية والمتفجرات من بقايا الحرب.

شاركت اليونيسف أيضاً في الجهود العالمية الرامية 
إلى رصد االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في 

النزاعات المسلحة واإلبالغ عنها. في عام 2018، 
وثِّق أكثر من 13,000 انتهاك جسيم عبر 20 بلداً 
من خالل فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ التي 

تشارك اليونيسف في رئاستها.

جهود @اليونيسف في مجال 
الدعوة خالل عام 2018: 

#القضاء_على_العنف
اعتمدت حملة اليونيسف إلنهاء العنف 

ضد األطفال تركيزاً جديداً على العنف في 
المدارس خالل عام 2018. واستضافت 

الحملة سلسلة من أحاديث الشباب عن 
الموضوع في 11 بلداً، أطلقتها سفيرة النوايا 

الحسنية ليلي سينغ في جنوب أفريقيا. وشكلت 
التعليقات العكسية المستقاة من هذه األحاديث 

أساساً إلعالن الشباب الصادر عن حملة 
م إلى المنتدى  #القضاء_على_العنف والذي قُّدِ
العالمي للتربية وهو أكبر تجمع سنوي لوزراء 

التربية والتعليم. كما أطلقت الحملة استطالع 
رأي رقمي يسأل األطفال والشباب عّما إذا 

كان قد سبق لهم الشعور بالخوف من العنف 
في مدارسهم أو حولها. واستجاب أكثر من 

مليون طالب في 160 بلداً، وأجاب 69 منهم 
بـ “نعم” وأوصى 24,000 منهم بطرق لجعل 

المدارس أكثر أمناً.
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شراكات @اليونيسف في عام 2018: حماية الطفل

تمتلك حكومة السويد سجالً طويالً من االستثمارات في الصندوق المواضيعي 

العالمي لليونيسف الذي يدعم حماية الطفل. لذلك، تعهدت اليونيسف بتقديم 

ما يقرب من 19 مليون دوالر أمريكي من التمويل المرن للغاية لبرامج 

اليونيسف الرامية إلى إنهاء العنف ضد األطفال ومنع الممارسات الضارة 

والنهوض بعدالة األحداث بدءاً من 2018 وحتى 2021.

في عام 2018، دعمت إسهامات السويد — من بين إسهامات أخرى — 

الخدمات المقدمة إلى 2 مليون فتاة وفتى من المتضررين من العنف و3 

مليون طفل مرتحل باإلضافة إلى إتاحة الوصول إلى البرامج التي تعالج 

زواج األطفال لـ6 مليون فتاة مراهقة. واستضافت السويد أيضاً قمة حلول 

إنهاء العنف، مما أدى إلى استنهاض الجهود الدولية الرامية إلنهاء العنف 

ضد األطفال.

 كما أسهم الدعم المرن الذي قدمته السويد أيضاً في عمل اليونيسف مع 

األطفال في النزاعات المسلحة — ويشمل ذلك إطالق سراح 13,000 طفالً 

من المجموعات المسلحة وإعادة إدماجهم وبرنامج خاص للمتضررين من 

النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وجنوب السودان.

في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى، قدمت حكومة المملكة المتحدة ما 

يقرب من 7 مليون جنيهاً إسترلينياً في صورة دعم متعدد األقطار إلى 

عمل اليونيسف في مجال الهجرة خالل عام 2018. وقد دعم هذا اإلسهام 

الخدمات االجتماعية الخاصة باألطفال المرتحلين وتدريب مقدمي الخدمات 

على حماية الطفل وجهود زيادة الوعي بشأن قضايا الهجرة في المنطقة.

 جددت شركة تيلينور، المؤسسة التجارية الشريكة، التزامها نحو اليونيسف 

خالل عام 2018. تتضمن الشراكة جهوداً تعاونية بشأن اإلدماج الرقمي 

والمهارات من أجل مستقبل رقمي على مدار السنوات الثالث القادمة — 

باإلضافة إلى تمويل برامج تسجيل المواليد في جنوب وجنوب شرق آسيا.

 ومن خالل منح األطفال هوية قانونية، تساعد مثل هذه البرامج على ضمان 

قدرة األطفال على الوصول إلى الحقوق والخدمات األساسية وتساعد في 

حمايتهم من التمييز واالستغالل. ركز إسهام تيلينور على توسعة نطاق 

برنامج تسجيل المواليد الرقمي الذي تدعمه اليونيسف في باكستان، والذي 

سّجل أكثر من 587,000 طفل في عام 2018. قدمت تيلينور األصول 

األساسية والتمويل والمساعدة الفنية لمشروع تجريبي للتسجيل الرقمي 

للمواليد والوفيات في ميانمار.

 دعمت شركة غرامين فون، وهي مشروع مشترك لشركة تيلينور في 

بنغالديش، إنشاء خط مساعدة مركزي لألطفال لمجابهة مشكالت مثل زواج 

األطفال والعنف واالستغالل. وقد عملت غرامين فون مؤخراً مع اليونيسف 

من أجل زيادة الوعي بشأن حماية الطفل على شبكة اإلنترنت في بنغالديش، 

وتخطط اآلن لدعم التدريب المباشر على اإلنترنت األكثر أماناً ألكثر من 

1.2 مليون مراهق و600,000 من الوالدين والمعلمين والموجهين. 

باإلضافة إلى ذلك، ساعدت شركة ديجي، وهي شريكة تيلينور في إفريقيا، 

في الترويج إلنترنت أكثر أماناً من خالل دعم موارد الوسائط المتعددة على 

شبكة اإلنترنت وبرامج التوعية لألطفال.

تستمر التعاون الوثيق لليونيسف مع الشراكة العالمية إلنهاء العنف ضد 

األطفال في اإلسهام في تحويل النفوذ السياسي إلى جداول أعمال ملموسة 

وُمنسقة للسياسات الوطنية تهدف إلى خفض العنف ضد األطفال. وبصفتها 

رئيسة المجلس التنفيذي للشراكة، تعد هنرييتا هـ. فور، المديرة التنفيذية 

لاللتزامات العالمية واإلقليمية والوطنية الرامية  لليونيسف، رائدةً ومناصرةً 

إلى إنهاء العنف ضد األطفال. 
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فوق النص: نزحت إنسي، 6 سنوات من منزلها بسبب زلزال كبير أصاب جزيرة سوالويسي اإلندونيسية في أيلول/سبتمبر 2018. 
استجابت اليونيسف وشركاؤها من خالل توفير الدعم الشامل المتضمن الخدمات النفسية. في أعقاب الزلزال، أنشأت اليونيسف 
وشركاؤها مواقع يمكن من خاللها التعرف على األطفال الذين انفصلوا عن أسرهم وإعادة توحيدهم معهم. وتمثل المواقع أيضاً 

مجاالت آمنة حيث يمكن لألطفال اللعب والتعافي.

حين تقع حاالت الطوارئ، يتعرض رفاه األطفال للخطر. في إندونيسيا، أعّدت اليونيسف ووزارة الشؤون االجتماعية األخصائيين 
االجتماعيين لالستجابة للكارثة وقدمت الرعاية والحماية لألطفال الضعفاء مثل إنسي.
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زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، وصلت 

اليونيسف إلى 4.8 فتاة مراهقة تبلغ أعمارهن 
ما بين 10 إلى 19 عاماً في 46 بلداً خالل عام 

2018 — بزيادةٍ عن 2.1 مليون فتاة مراهقة عام 
2017 — ببرامج تهدف إلى منع زواج األطفال 

وتقديم الرعاية للفتيات المتضررات منه. 

 وكجزء من هذا التعاون، استفادت ما يقرب من 
100,000 فتاة وامرأة في 13 بلداً من جهد المكافحة 

والحماية المتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 
شارك ما يقرب من 7 مليون شخص في جهود التعليم 
واالتصال والحشد المجتمعي الرامية للقضاء على هذه 

الممارسة، مما أبقى اليونيسف على المسار المناسب 
لتحقيق هدف الوصول إلى 7.8 مليون شخص بحلول 

عام 2021.

القضايا المتعلقة بالعدالة
أفادت التدخالت الرامية لتحسين إتاحة العدالة، مثل 
المساعدات القانونية المتخصصة، 190,000 طفل 

وشاب خالل عام 2018. في 50 بلداً، دعمت 
اليونيسف بناء القدرات ألخصائيي العدالة، وحصل 44 
في المئة على االعتماد الالزم للعمل مع الجناة األطفال 
وحصل 59 في المئة على االعتماد الالزم للعمل مع 

الضحايا من األطفال.

تعزيز األنظمة
في عام 2018، عملت اليونيسف مع 132 بلداً من 

أجل تعزيز القوى العاملة لديها في الخدمات االجتماعية 
وساعدت 115 بلداً على تحسين إتاحة البيانات المتعلقة 

بالعنف ضد األطفال وجودتها. نُفِّذَ برنامج برايميرو 
)Primero( الذي تستخدمه اليونيسف إدارة الحاالت 

في 22 موضعاً واستخدم في 22 حالة طوارئ معقدة، 
منها االستجابة ألزمة اإليبوال في سيراليون، واالستجابة 

للزلزال والتسونامي في إندونيسيا واالستجابة لالجئين 
السوريين في األردن.

االلتزام العالمي
تشغل المديرة التنفيذية لليونيسف منصب رئيسة 

المجلس التنفيذي للشراكة العالمية إلنهاء العنف ضد 
األطفال، وبالتالي تعد اليونيسف في وضع جيد يسمح 
لها باستنهاض االلتزام السياسي وترجمته إلى جداول 

أعمال وطنية ملموسة ومحددة زمنياً للسياسات 
الرامية إلنهاء العنف ضد األطفال.

عملت اليونيسف مع الشراكة وحكومة السويد من 
أجل تحقيق خطة عام 2030 لألطفال: قمة حلول 

إنهاء العنف، وهي أول اجتماع عالمي بشأن العنف 
ضد األطفال. أدى هذا الحدث الرائد إلى تعهدات 

من الحكومات الوطنية والجهات المانحة ومنظمات 
المجتمع المدني. كما أدى أيضاً إلى أول إعالن 

متعدد األقطار على المستوى الوزاري بشأن العنف 
ضد األطفال. 

 في عام 2018 أيضاً، شكلت مبادرة إنهاء العنف ضد 
األطفال واليونيسف ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، 
ومبادرة األمم المتحدة لتعليم البنات تحالفاً إلنهاء العنف 

في جميع المنازل بحلول عام 2024.

جهود @اليونيسف في مجال 
الدعوة خالل عام 2018:  

#أطفال_مقتلعون
مع اجتماع الحكومات العتماد االتفاق العالمي 

بشأن الالجئين واالتفاق العالمي من أجل 
الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية في عام 

2018، ساعدت حملة اليونيسف من خالل وسم 
#أطفال_مقتلعون على ضمان التزامات نحو 

األطفال الالجئين والمهاجرين في هذه االتفاقيات 
الفارقة. وبمساعدة من العب كرة القدم اإلسباني 
وسفير اليونيسف الوطني للنوايا الحسنة سيرجيو 

راموس، أطلقت الحملة مبادرة #أطول_هدف 
على وسائل التواصل االجتماعي تزامناً مع بطولة 

كأس العالم التي ينظمها االتحاد العالمي لكرة 
القدم — مما أعطى الجمهور العالمي فرصة 

للتحدث بالنيابة عن شباب الالجئين والمهاجرين. 
كما دعمت اليونيسف األطفال والشباب الذين 

استضافوا منتدى الشباب بشأن الهجرة قبل عقد 
اجتماع قمة االتفاق العالمي الذي عقد في تموز/

يوليو في مدينة مراكش بالمغرب.  
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مجال الهدف 4: 
 معيشة كل طفل في بيئة 

آمنة ونظيفة

تشكل البيئة المادية التي يولد فيها األطفال ويعيشون ويلعبون جوانب كثيرة من صحتهم وسالمتهم ورفاههم.

ففي البيئة اآلمنة والنظيفة والمحمية، يتاح لألطفال الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة. وهناك تدابير 
موجودة لتجنب مخاطر الكوارث والنزاعات. ويستجيب التخطيط الحضري والحوكمة والرصد الحتياجات األطفال وحقوقهم.

يتناول مجال الهدف 4 من الخطة االستراتيجية لليونيسف هذه القضايا التي تؤثر على بيئة األطفال: المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة؛ والحد من أخطار الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود وبناء السالم؛ والبرامج الحضرية والحكم المحلي؛ 

والطاقة والبيئة. 

 من المؤسف أن ماليين األطفال في شتى أنحاء العالم ال يستطيعون الحصول على بيئة آمنة ونظيفة ومحمية. وطبقاً ألحدث البيانات 
المتاحة، لم تُتح إمكانية الوصول إلى مياه الشرب اآلمنة في المنزل لـ2.1 مليار شخص، وهناك 2.3 مليار شخص ال يستطيعون 

الوصول إلى خدمات الصرف الصحي األساسية و892 مليون يمارسون التغوط في العراء. في عام 2016، لم يكن لدى 570 مليون 
طفل مياه الشرب األساسية في المدرسة وهناك أكثر من 620 مليون طفل لم تُتح لهم خدمات الصرف الصحي األساسية.

في البلدان المتضررة من الهشاشة والنزاع والعنف، يشكل األطفال دون سن 14 عاماً نحو 40 في المئة من السكان. ويعيش 
ما يقرب من ربع أطفال العالم في مناطق ترتفع فيها معدالت حدوث الفيضانات.
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 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تفحص راشيل، 
12 عاماً، المراحيض في مدرسة ماري مادلين االبتدائية. وإذا 

وجدت أحد المراحيض متسخاً، فسوف تبلغ معلميها. توفر اليونيسف 
االحتياجات األساسية لمدرسة راشيل، ومنها بئر ومراحيض وأحواض 

لغسيل اليدين ومجموعات النظافة الصحية.

© UNICEF/UN0271291/Tremeau

في عام 2018، عملت 
اليونيسف في مجال الهدف 4 

في 147 بلداً. ساعدت البرامج 
المدعومة من اليونيسف في 

توفير: 
إتاحة الحصول على مياه مأمونة للشرب لـ 18.6 مليون   •

شخص 

إتاحة خدمات الصرف الصحي لـ 10.8 مليون شخص   •

تقديم الدعم إلى 47 بلداً من أجل الخطط الوطنية المراعية   •
لألطفال لمجابهة مخاطر تشمل الكوارث وتغير المناخ 
والنزعات وحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة. 

•  أنشطة االستدامة البيئية لـ 51 بلداً.

وقد بلغت النفقات في مجال الهدف 4 في الُمجمل 1 مليار 
دوالر أمريكي.
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المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
في عام 2018، شاركت اليونيسف في برامج 

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في 105 
بلداً، وقدمت الدعم للعمل اإلنساني في مجال المياه 

والصرف الصحي والنظافة العامة في 72 بلداً.

ومن بين ما يقرب من 19 مليون شخص أتيح لهم 
الحصول على خدمات المياه اآلمنة — والتي تُعرف 

على أنها المياه من مصدر مياه محّسن، التي يقل زمن 
الحصول عليها عن 30 دقيقة، وتفي بمعايير جودة 
المياه — تم الوصول إلى 7 ماليين منهم من خالل 
برامج اليونيسف التنموية وإلى 12 مليون من خالل 
برامج البنية التحتية للمياه التي تعد جزئاً من استجابة 

اليونيسف اإلنسانية.

ساعدت اليونيسف 7,710 مدرسة بصورة مباشرة 
في الحصول على مرافق صحية منفصلة للجنسين 

وقدمت الدعم المباشر لخدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة العامة الُمحّسنة في 3,355 مرفق 

للرعاية الصحية.

باإلضافة إلى مساعدة األشخاص في الحصول على 
 خدمات الصرف الصحي األساسية، دعمت اليونيسف 

برامج تهدف إلى إنهاء التغوط في العراء. ففي عام 
2018، انتهت اليونيسف من مخطط إنهاء التغوط 

في العراء، الذي يركز على 26 من البلدان ذات 
األولوية — وعلى المستوى العالمي، ساعد الدعم 

المباشر المقدم من اليونيسف 22,470 مجتمع محلي 
على أن تصبح خالية من التغوط في العراء. وتتضمن 
هذه المجتمعات المحلية خمس مناطق في أفغانستان، 

ومقاطعتين في كينيا، وأربع بلديات في الفلبين 
وباغاروا التي أصبحت أول بلدية خالية تماماً من 

التغوط في العراء في النيجر. في الهند، أعلنت بعثة 
سواتش بهارات عن 18 والية من التغوط في العراء 

خالل عام 2018.

في البيئات اإلنسانية، قدمت اليونيسف المياه اآلمنة 
ألكثر من 43 مليون شخص في 64 بلداً. تضمنت 
التدخالت نقل المياه بالصهاريج ومعالجتها وإنشاء 

َمت مرافق الصرف  البنية التحتية طويلة األمد للمياه. قُّدِ
الصحي ألكثر من 13 مليون شخص في 46 بلداً. 
واستفاد ما يقرب من 4.4 مليون طفل من مرافق 

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة المناسبة لنوع 
الجنس ومن تعزيز النظافة العامة في المدارس أو 

أماكن التعلم المؤقتة في األوضاع اإلنسانية.

في األسفل: في إحدى بلدان منطقة صوماليالند، يغسل 
األصدقاء أيديهم بالماء الذي يوفره برنامج ممول من االتحاد 

األوروبي. ويعد النظام أول مصدر آمن للمياه في البلدة.

© UNICEF/UN0316248/Knowles-Coursin
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شراكات @اليونيسف في عام 2018: المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

ال تزال السويد أكبر المساهمين في صندوق اليونيسف العالمي للمياه 

والصرف الصحي والنظافة العامة، حيث تعهدت بأكثر من 70 مليون 

دوالر أمريكي لصالح برامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

بدايةً من 2018 وحتى 2021. وتستند جذور هذه الشراكة إلى ريادة 

السويد في خطة التنمية المستدامة، والتي تشمل التعهد بتحسين مرافق 

الصرف الصحي ألكثر من 60 مليون شخص بحلول عام 2030. ويمّكن 

دعم السويد اليونيسف من إدماج المساواة بين الجنسين وحقوق المعاقين 

وغيرهما من القضايا المتشابكة ضمن برامج المياه والصرف الصحي 

العامة.  والنظافة 

 ساعد الدعم المقدم من حكومة هولندا اليونيسف على تعجيل برامج 

المياه والصرف الصحي في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى خالل عام 

2018 — بالمشاركة مع المجتمع المدني وهيئات الحكومة المحلية، 

والتي تعزز تعليم النظافة العامة وتدعم تطوير أنظمة مصادر المياه 

المحلية في المنطقة.

 ركّزت حكومة ألمانيا، التي تعد هي األخرى من الشركاء الحاسمين في 

هذا القطاع، جهودها في دعم المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

خالل عام 2018، بصفة أساسية، على األطفال واألسر في السياقات 

الهشة مثل أزمة الالجئين السوريين. وكان دعم ألمانيا لتدخالت المياه 

والصرف الصحي والنظافة العامة المستدامة ذا أهمية حيوية لألطفال 

واألسر المقيمة في إثيوبيا والسودان وأوكرانيا واليمن وزامبيا.

 أظهرت حكومة جمهورية كوريا عزمها على المساعدة في تعزيز قدرة 

المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خالل 

خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الُمحّسنة والتثقيف البيئي. 

في عام 2018، دعمت جمهورية كوريا تحسين إتاحة المياه وخدمات 

الصرف الصحي والنظافة العامة لألطفال الذين يعيشون في فصول جافة 

ويعانون من آثار حادة للمناخ في كينيا. كما دعمت أيضاً تدخالت المياه 

والصرف الصحي والنظافة العامة القائمة على المجتمع المحلي والقادرة 

على مواجهة تغير المناخ في المناطق الريفية من منغوليا. 

 أطلقت ليكسيل واليونيسف شراكة مبتكرة خالل عام 2018 لمواجهة 

األزمة العالمية للمرافق الصحية. بدايةً من إثيوبيا وكينيا وجمهورية 

تنزانيا المتحدة، استهدفت الشراكة إتاحة مرافق الصرف الصحي األساسية 

للماليين على مستوى العالم من خالل تكوين أسواق شاملة عن طريق 

التوعية والتثقيف وإنشاء الطلب. وسوف تتزاوج هذه الجهود مع منتجات 

وخدمات الصرف الصحي عالية الجودة وذات السعر المعقول.

تشاركت اليونيسف مع شركة يونيليفر منذ عام 2012، حيث قدما معاً 

التدخالت القائمة على الصرف الصحي الرامية إلى تغيير السلوكيات إلى 

أكثر من 16 مليون شخص. في عام 2018، وسعّت اليونيسف وشركة 

يونيليفر شراكتهما في مجال النظافة العامة والصرف الصحي لكي تشمل 

جهوداً تهدف إلى تحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

والحفاظ عليها في 150,000 مدرسة في الهند. كما أتاحت هذه الشراكة 

التعليم لـ 10 ماليين طفل في البرازيل والهند وفيتنام. 
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 الحد من أخطار الكوارث وبناء السالم 
والبرامج الحضرية

في عام 2018، تضرر أكثر من 60 مليون شخص 
من 281 من األحداث الجيوفيزيائية والمتعلقة بالمناخ 
وأدى ذلك إلى 10,733 حالة وفاة على األقل. ساعد 
عمل اليونيسف في مجال الحد من المخاطر المتعلقة 

بالكوارث 15 بلداً بتقديم المساعدة الفنية من أجل 
وضع برامج ُملّمة بالمخاطر ومراعاة ظروف النزاع 

وبناء السالم.

 بنهاية عام 2018، كان لدى 47 بلداً استراتيجيات 
وسياسات وخطط مراعية لألطفال، من أجل معالجة 

وتجنّب مخاطر تغير المناخ والنزاع وحاالت الطوارئ 
المتعلقة بالصحة العامة وغيرها من األزمات.

 باإلضافة إلى ذلك، عملت اليونيسف مع وكاالت األمــم 
المتحدة األخرى في 22 بلداً من خالل صندوق بناء 

السالم. ركز العمل على حماية الطفل ومشاركة الشباب 
والمراهقين وإشراك المجتمع المحلي والتعليم والحكم 
المحلي. في البوسنة والهرسك، ساعدت اليونيسف في 
توفير فرص للشباب لكي يكون لهم صوت في تحديد 

األولويات الوطنية وتشكيل السياسات.

هناك نسبة متزايدة من أطفال العالم يعيشون في بيئات 
حضرية، حيث يتاح لهم في المتوسط قدر أكبر من 

الخدمات ويستفيدون من ارتفاع الدخل والبنية التحتية 
األفضل بالمقارنة باألطفال الريفيين. ولكن أبحاث 

اليونيسف تُظهر أنه في بعض البلدان، فإن أكثر األطفال 
فقراً وضعفاً في المناطق الحضرية هم أسوأ حاالً بكثير 
مقارنة بنظرائهم في المناطق الريفية. في عام 2018، 

أعادت اليونيسف تنشيط برامجها الموجهة لألطفال 
في البيئات الحضرية وقدمت الدعم للحكومات المحلية 
الحضرية والريفية. ونتيجة لذلك، تمتلك 409 حكومة 
محلية في 32 بلداً خططاً ُمراعية لألطفال ومخصص 

لها موازنة. 

تغير المناخ والطاقة والبيئة
ركزت برامج اليونيسف في مجال تغير المناخ والطاقة 

والبيئة على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة المراعية للمناخ وعلى الصحة والتعليم 
ودعم الشباب باعتبارهم من القوى الدافعة نحو التغيير. 
في عام 2018، أبلغ 28 بلد عن وجود برامج تشمل 
األطفال في جهود تهدف لتعزيز القدرة على مواجهة 

آثار تغير المناخ، بالمقارنة بـ14 بلداً في عام 2017. 

 عملت اليونيسف أيضاً من أجل تحديث برامج التعليم. 
ففي الصين، على سبيل المثال، تضمن استعراض 

كبير لتعليم مهارات الحياة للمراهقين داخل المدارس 
وخارجها تطوير وحدات تعليمية في مجال حماية البيئة 

وتغير المناخ، جرت تجربتها في المدارس المتوسطة 
والمهنية في 13 مقاطعة.
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طفل يستظل تحت شمسية في مخيم بالوخالي لالجئين في منطقة كوكس بازار، بنغالديش. تعمل اليونيسف وحكومة بنغالديش 
وغيرهما من الشركاء على األرض، بدأب لحماية األطفال من أخطار انهيار التربة والفيضانات المفاجئة واألمراض المحمولة في 

الماء في المنطقة، حيث لجأت أعداد كبيرة من أطفال الروهينغا وأسرهم من ميانمار المجاورة.
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مجال الهدف 5: 
حصول كل طفل على فرصة 

متساوية في الحياة

على مستوى العالم، يمثل األطفال الذين يعيشون في أسر معيشية يقل دخلها اليومي عن 1.9 دوالر أمريكي لكل فرد ما يقرب 
من نصف السكان الذين يعانون من الفقر المدقع.

 ولكن الفقر يتخذ صوراً كثيرة. على مستوى العالم، يعيش ثلث األطفال — 665 مليون طفل — في أسر معيشية تعاني من 
فقر متعدد األبعاد. وهؤالء األطفال محرومون من الحصول على الخدمات ويواجهون صعوبات عادة ما تتفاقم نتيجة التمييز 

بناء على نوع الجنس أو اإلعاقة أو اللغة أو العرق أو الموقع.

ولمواجهة أوجه انعدام المساواة هذه، تستثمر اليونيسف في تحسين الحماية االجتماعية وتعمل في قطاعات متعددة من أجل 
معالجة الفقر والتمييز واإلقصاء وتعزيز إتاحة الفرص.

يتسق مجال الهدف 5 بصورة مباشرة مع التأكيد على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإنهاء الفقر ويمثل تعبيراً واضحاً 
عن التزام اليونيسف بعدم ترك أي أحد خلف الركب. كما يلقي الضوء على التزام اليونيسف بالمساواة بين الجنسين، وإشراك 

المراهقين وحقوق المعاقين.
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تدرس بيسان، 10 سنوات، وأخوها ياسين، 7 سنوات، في مركز 
‘مكاني‘ وهو جزء من برنامج تدعمه اليونيسف في األردن يوفر 

لألطفال التعلم والحماية ومهارات الحياة وغيرها من صور الدعم.

© UNICEF/UN0278475/Herwig

في عام 2018، تضمن عمل 
اليونيسف على إتاحة فرصة 

متكافئة في الحياة لكل طفل ما 
يلي: 

الدعم المباشر لبرامج التحويالت النقدية التي وصلت إلى   •
أكثر من 38 مليون طفل — منهم أكثر من 7 مليون 

طفل في البيئات اإلنسانية.

دعم األطفال ذوي اإلعاقة في 123 بلداً وتوفير األجهزة   •
والمنتجات المساعدة ألكثر من 66,000 طفل معاق.

تعزيز برامج المشاركة المدنية لنحو 6 ماليين مراهق   •
في 102 بلداً منهم ما يقدر بنحو 500,000 مراهق في 

المناطق المتضررة من النزاعات أو السياقات اإلنسانية.

توفير الدعم لـ 36 بلداً حتى يمكنها تنفيذ برامج اإلدماج   •
االجتماعي اإليجابية للجنسين على نطاق واسع — وهو 

مجال جديد لعمل اليونيسف.

 وقد بلغت النفقات في مجال الهدف 5 في الُمجمل 
427 مليون دوالر أمريكي.
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الحماية االجتماعية
تشجع اليونيسف الحكومات على رصد فقر األطفال 

وسن السياسات االجتماعية واالقتصادية من أجل زيادة 
الحماية االجتماعية. حتى نهاية عام 2018، كان 

لدى 55 بلداً آليات للقياس واإلبالغ عن فقر األطفال 
المتعدد األبعاد؛ وكان لدى 74 بلداً آليات لقياس الفقر 

المالي لألطفال واإلبالغ عنه؛  وأبلغ 75 بلداً تعمل 
فيها اليونيسف في مجال الحماية االجتماعية عن وجود 

أنظمة حماية اجتماعية قوية أو متوسطة القوة.

في 22 بلداً، جرت معالجة فقر األطفال من 
خالل سياسات وبرامج محددة. في جورجيا، على 

سبيل المثال، زادت الحكومة قيمة االستحقاقات 
االجتماعية بعد أن ألقى تحليل اليونيسف الضوء 

على زيادة فقر األطفال.

تعمل اليونيسف من أجل زيادة أعداد الطفال الذين 
تصل إليهم بالتحويالت النقدية. وتساعد المنظمة البلدان 

على تعزيز أنظمة الحماية االجتماعية لديها، حتى 
يمكن إتاحة الخدمات االجتماعية وفرص التوظيف 

ودعم الدخل لألسر بشكل أفضل، عند االقتضاء. في 
عام 2018، دعمت اليونيسف 36 بلداً في تعزيز 

أنظمة الحماية االجتماعية لديها حتى يمكنها االستجابة 
لألزمات، وقد أبلغت تسعة بلدان منها اآلن عن 

استعدادها الستخدام أنظمتها الوطنية للتحويالت النقدية 
في حاالت الطوارئ.

بالشراكة مع البنك الدولي، استمرت اليونيسف في 
دعم برامج التحويالت النقدية الحاسمة في اليمن، التي 

وصلت إلى أكثر من 4.5 مليون طفل. وفي أعقاب 
الجفاف الذي حل في إثيوبيا، أسهمت اليونيسف بمبلغ 
11 مليون دوالر أمريكي لتوسعة صندوق األزمات 

المجّمع، مما أفاد أكثر من 1.2 مليون شخص في 
240,000 أسرة معيشية.

تنمية المراهقين
في عام 2018، أبلغ 33 بلداً عن وجود سياسات 

وتشريعات لدعم تنمية المراهقين. وفي الهند وحدها، 
شارك 4.2 مليون مراهق في جهود ترمي إلى زيادة 

المشاركة المدنية — وهي زيادة ضخمة مدعومة 
باستراتيجية مشتركة مع الحكومة.

المساواة بين الجنسين
في عام 2018، بدأت اليونيسف في تنفيذ خطة العمل 

الجنسانية، 2018–2021، والتي تتضمن اإلدماج 
االجتماعي اإليجابي للجنسين كمجال جديد للعمل 

يهدف إلى تغيير المعايير الجنسانية التمييزية. وفي 
جميع أعمالها المتعلقة بالنوع االجتماعي، ركزت 

اليونيسف على تنشئة األطفال اإليجابية، وعلى تمكين 
المراهقات واستراتيجيات االتصال وتوليد األدلة. 

وفي األوضاع اإلنسانية، قدمت الدعم لبرامج إدماج 
المعاقين واسعة النطاق في بنغالديش ونيجيريا 

والجمهورية العربية السورية. 

األطفال ذوو اإلعاقة
قدمت اليونيسف أجهزة ومنتجات مساعدة ألكثر من 

66,000 شخص من ذوي اإلعاقة خالل عام 2018. 
وأسهمت اليونيسف أيضاً في برامج وخدمات الطوارئ 
الشاملة للمعاقين في 36 في المئة من البلدان التي كانت 

لديها نداءات إنسانية. 

 تساعد اليونيسف على النهوض بتطوير سياسات 
وخطط التعليم التي تفيد األطفال ذوي اإلعاقة. في 
عام 2018، أبلغ 93 بلٌد عن إحراز تقدم في هذا 

المجال. في مصر، على سبيل المثال، صدق مجلس 
النواب على قانون جديد لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة، 

وأعلنت وزارة التعليم أن جميع المدارس العامة 
سوف تشمل أطفاالً من ذوي اإلعاقة.

جهود @اليونيسف في مجال 
الدعوة خالل عام 2018:  

#جيل_طليق
انضم الشباب إلى زعماء العالم في مجاالت 
السياسة واألعمال التجارية والترفيه والتعليم 

من أجل إطالق شراكة اليونيسف المسماة 
’جيل طليق‘، والتي تهدف إلى أن يلتحق كل 

شاب بالدراسة أو التدريب أو الوظيفة المناسبة 
لسنه بحلول عام 2030. أدى إطالق الشراكة 
إلى أكثر من 24 مليون مشاركة على وسائل 

التواصل االجتماعي، شملت بثاً حياً على 
موقع فيسبوك لفريق BTS للموسيقى الخفيفة، 

والذي أصبح أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة في 
اليونيسف. تاريخ 

جهود @اليونيسف في مجال 
الدعوة خالل عام 2018: 

#مسابقة_القصص_المصورة
كان المشروع الرئيسي لفريق شباب اليونيسف 
ضمن حملة #القضاء_على_العنف خالل عام 

2018 عبارة عن مسابقة البطل المدرسي 
الخارق للرسوم الكرتونية، والتي تلقت 3,600 

مشاركة و23,000 تصويتاً الختيار الفائز. 
أعطت المسابقة للمتسابقين مهمة “تصميم بطلهم 

الكرتوني الخارق الذي سوف يهزم الصمت 
ويحافظ على سالمة األطفال في المدرسة” — 
حيث يمثل الصمت شخصية شريرة للغاية تعبر 

عن القوى التي تمنع األطفال من التحدث عن 
التنمر والعنف المدرسي. وكان الفائز هو رزكا، 

وهو طالب من طالب المرحلة الثانوية في 
إندونيسيا يبلغ عمره 17 عاماً.
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شراكات @اليونيسف في عام 2018: الحماية االجتماعية

استمرت حكومة إسبانيا في شراكتها مع اليونيسف في مجال الحماية 

االجتماعية خالل عام 2018. وقد قدمت هذه الشراكة الجديرة بالثقة تغطية 

محسنة لخدمات الحماية االجتماعية وتحسين المساواة بين المجموعات 

المعرضة للخطر، وبخاصة بالنسبة ألطفال الشعوب األصلية واألطفال 

ذوي اإلعاقة.

استمر مصرف ING وهو أحد المؤسسات الشريكة لليونيسف في االستثمار 

في تمكين المراهقين من تحقيق كامل إمكانياتهم واإلسهام في مجتمعات 

تتمتع بالصحة واالستدامة. تعمل شراكة ’القدرة للشباب‘، التي أنشأها 

مصرف ING واليونيسف مع الشباب في خمسة بلدان في آسيا ووسط 

أوروبا لتطوير مهاراتهم الحياتية ومهارات عملهم من خالل نُُهج مبتكرة — 

تشمل برنامج UPSHIFT الذي يساعد الشباب الضعيف على أن يصبحوا 

القوة العاملة المستقبلية وزعماء المستقبل في مجتمعاتهم المحلية. 

 لتمكين النساء والفتيات، تعهدت شركة زونتا الدولية، إحدى شركاء 

اليونيسف، في عام 2018 بتوصيل دعمها إلى مبادرة ’دعنا نتعلم‘ في 

مدغشقر. تمكن المبادرة اليونيسف من الوصول إلى األطفال الضعفاء، 

غير الملتحقين بالمدارس — وبخاصة الفتيات — من خالل التعليم 

العالي الجودة.

 وتعهدت شركة زونتا الدولية أيضاً بدعم البرنامج العالمي لإلسراع بإجراءات 

إنهاء زواج األطفال، حيث أصبحت أول الشركاء من القطاع الخاص في القيام 

بذلك. وبفضل هذا الدعم، سوف تتمكن اليونيسف وصندوق األمم المتحدة 

للسكان من توسيع نطاق البرنامج المشترك في 12 بلداً ذات معدالت مرتفعة 

النتشار زواج األطفال — وهو أحد انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقوض نماء 

الفتيات وكثيراً ما يؤدي إلى الحمل المبكر الضار والعزلة االجتماعية.

ظلت حكومة أستراليا من بين الداعمين المخلصين لعمل اليونيسف من أجل 

تحقيق الحماية االجتماعية القائمة على النوع االجتماعي وجهود إنهاء تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث. في عام 2018، قدمت النمسا الدعم لوضع 

سياسات عدم التهاون مطلقاً مع هذه الممارسة الضارة وتقديم الرعاية للنساء 

واألطفال الالتي يتعرضن لها. 

االلتزام العالمي
تعيق فجوات البيانات الجهود الرامية للتصدي 

للتحديات التي يواجهها الكثيرون من أشد أطفال العالم 
ضعفاً. على سبيل المثال، يؤدي عدم وجود البيانات 

اإلدارية وبيانات التعداد والدراسات االستقصائية 
المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة إلى الحد من قدرة 

اليونيسف على الوصول إلى هذه الفئة من األطفال. 
يساعد عمل اليونيسف مع فريق واشنطن المعني 

بإحصاءات اإلعاقة في زيادة أعداد البلدان التي تجمع 
 مثل هذه البيانات بانتظام. وكجزء من الجهود الرامية 

 إلى منح كل طفل فرصة متكافئة في الحياة، 

 تعمل اليونيسف مع شركائها في شتى أنحاء العالم من 
أجل زيادة قدرات كل بلد على تصنيف البيانات طبقاً 

لألبعاد المتعددة لفقر األطفال.

 يعد تحالف إنهاء فقر األطفال أحد الشراكات 
الرئيسية التي تُعالج مثل هذه القضايا. وباإلضافة 

إلى ذلك، فإن اليونيسف عضٌو نشط في منصة 
شراكة الحماية االجتماعية الشاملة لعام 2030 

التي تقودها منظمة العمل الدولية والبنك الدولي. 
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العمل اإلنساني

هددت النزاعات والكوارث الطبيعية واألوبئة وغيرها من األزمات في عام 2018 حياة األطفال ومستقبلهم، وقوضت 
التقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف التنمية العالمية.    

يعيش نحو 420 مليون طفل في المناطق المتضررة من النزاعات في شتى أنحاء العالم. وقد أدت هذه النزاعات وغيرها 
من حاالت الطوارئ إلى نزوح جماعي. في عام 2018، انتزع ما يقرب من 69 مليون شخص من منازلهم؛ من بينهم 

25.4 مليون شخص تقريباً من الالجئين، وأكثر من نصف هؤالء من األطفال.
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والدان يلعبان مع طفلتهما في مكان صديق للطفل تدعمه اليونيسف 
في اإلكوادور. يعد هذا المكان جزئاً من مبادرة العمل اإلنساني 

التي تقدم الدعم لألطفال وأسرهم الذين يصلون من أزمة جمهورية 
فنزويال البوليفارية.

© UNICEF/UN0253250/Moreno Gonzalez

أكثر من 43.6 مليون شخص مكنتهم من الحصول على   •
مياه آمنة

43.6 مليون أسرة معيشية )تضم 7.1 مليون طفل(   •
ببرامج التحويالت النقدية

6.9 مليون طفل قدمت لهم فرص التعلم   •

3.6 مليون طفل ومراهق قدمت لهم الدعم النفسي   •

3.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى   • 
59 شهراً، يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، من 

خالل تقديم البرامج العالجية.

بلغ إجمالي نفقات العمل اإلنساني 2.7 مليار دوالر أمريكي.

في عام 2018، استجابت 
اليونيسف إلى 285 حالة 

طوارئ إنسانية جديدة 
ومستمرة في 90 بلداً. 

وفي هذه األوضاع، وصلت 
اليونيسف إلى:



العمل اإلنساني
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االستجابة المركزة
استمرت اليونيسف في تعزيز استجابتها للنزوح 

الجماعي واألزمات المطولة مع زيادة جودة جهودها 
وتوسعة نطاقها. في عام 2018، قدمت اليونيسف 

دعماً مخصصاً للبلدان التي تعرضت لحاالت طوارئ 
مثل بابوا غينيا الجديدة والبلدان المتضررة من 

أزمات الهجرة في أمريكا الالتينية والكاريبي وبلدان 
غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى التي واجهت انتشار 

وباء اإليبوال. 

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدمت اليونيسف 
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

األساسية إلى أكثر من مليون شخص متضررين من 
النزاع والكوارث الطبيعية. وفي المناطق المعرضة 
لإلصابة بالكوليرا واإليبوال، استجابت اليونيسف من 

خالل تقديم حزم استجابة المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة إلى ما يقرب من 2.4 مليون شخص. 

في أفغانستان، تلقى ما يقرب من 276,000 طفالً 
في المناطق المتضررة من الجفاف عالجاً من سوء 
التغذية الحاد الوخيم، وأتيح ألكثر من مليون شخص 
الوصول إلى المياه، بما في ذلك من هم في المناطق 

المتضررة من الجفاف. 

شراكات @ اليونيسف في عام 2018: العمل اإلنساني

كانت الواليات المتحدة أكبر َمْورٍد حكومي لليونيسف في مجال العمليات 
اإلنسانية خالل عام 2018، حيث أسهمت في عملها في بلدان منها بنغالديش، 

وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية 
العربية السورية. 

واستمرت هولندا كأكثر الحكومات مساهمةً في صندوق اليونيسف المواضيعي 
العالمي للعمل اإلنساني خالل عام 2018. وزادت جمهورية كوريا من إجمالي 

مساهماتها لعمل اليونيسف اإلنساني، ويشمل ذلك ما قدمته من دعم من خالل 
قنوات مرنة مثل التمويل المواضيعي العالمي. 

تستمر السويد والدنمارك في كونهما من أكثر الشركاء مرونة، حيث قدمتا 
إسهامات غير مخصصة تساعد في تلبية أهداف خطط اليونيسف للعمل اإلنساني 

من أجل األطفال. 

 عززت دول الخليج — وبخاصة المملكة العربية السعودية والكويت وقطر 
واإلمارات العربية المتحدة — من مشاركتها في عمل اليونيسف أيضاً، حيث 
قدمت إسهامات كبيرة في العمل اإلنساني والموارد المنتظمة لمساعدة األطفال 

المحتجزين في األزمات. وقد أدت زيارة المديرة التنفيذية لليونيسف للمنطقة 
خالل شهر كانون األول/ديسمبر 2018 إلى ترسيخ موقف اليونيسف كشريك 

مختار في دول الخليج لمساعدة األطفال في حاالت الطوارئ.   

جهود @اليونيسف في مجال 
الدعوة خالل عام 2018: 

#أطفال_تحت_القصف

في عام 2018، عّززت هذه الحملة — التي 
تركز على إنهاء الهجمات الموجهة ضد األطفال، 

ومنها الحرمان من الوصول للمساعدات 
اإلنسانية، في المناطق المتضررة من النزاعات 

— الدعوة لمناصرة األطفال المحتجزين 
في األزمات في بلدان ومناطق مثل غزة 

والجمهورية العربية السورية واليمن، باإلضافة 
إلى أزمة الجئي الروهينغا في بنغالديش. وظل 
حق األطفال في مياه الشرب اآلمنة والصرف 
الصحي خالل األزمات اإلنسانية يمثل محور 

تركيز متسق للحملة، والتي عملت مع التحالف 
العالمي لحماية التعليم من الهجمات إلصدار 

تقرير يدعو إلى اتخاذ إجراءات لجعل المدارس 
أكثر أماناً لكل طفل.

ربط التنمية بالعمل اإلنساني
تسعى اليونيسف إلى استدامة مكاسب التنمية لألطفال 

الذين يشملهم عملها اإلنساني كما تسعى إلى تعزيز 
منع األزمات والقدرة على الصمود أمامها في 

برامجها التنموية.

برهنت اليونيسف في الجمهورية العربية السورية 
خالل عام 2018، أن االستجابة القصيرة األمد 

الُمصّممة جيداً توفر نقطة دخول لتدخالت طويلة 
األمد تبني القدرة على الصمود. في شرق أوكرانيا، 
رّكزت اليونيسف على بناء قدرات السلطات المحلية 
ومنظمات المجتمع المدني على تقديم خدمات عالية 
الجودة وتحسين التماسك االجتماعي. وفي بوركينا 

فاسو، وهي إحدى البلدان التجريبية لمبادرة استدامة 
السالم التابعة لألمم المتحدة، ساعدت اليونيسف 

الحكومة على ربط التدخالت اإلنسانية والتنموية 
من أجل تعزيز حقوق الطفل وتحسين قدرة المجتمع 

المحلي على الصمود. 

 وفي أعقاب زلزال سوالويسي في إندونيسيا، مّكنت 
مشاركة المجتمع المحلي وسلسلة من ورش العمل 
األطفال المتضررين من تلبية احتياجاتهم العاجلة 

والطويلة األمد. 
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جهود @اليونيسف في مجال 
الدعوة خالل عام 2018:  

#نداءات_بشأن_األطفال 

 تعد نداءات اليونيسف المتعلقة باألطفال 
سلسلة لإلحاطة يُقَصد منها جذب مزيد من 

االهتمام الجماهيري واإلعالمي للتحديات التي 
يواجهها األطفال في أوضاع األزمات الحالية. 

تناولت نداءات األطفال خالل عام 2018 
األزمات التي تشمل مهاجرين والجئين من 

األطفال في أمريكا الوسطى والمكسيك؛ 
وأطفال الروهينغا في بنغالديش وميانمار؛ 

واألطفال المحتجزين في العنف في كاساي، 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ واألطفال 

المتضررين من النزاعات في جمهورية 
أفريقيا الوسطى. 

االلتزام العالمي 
في عام 2018، استمرت اليونيسف في ريادة 

المجموعات العنقودية في مجاالت التغذية والتعليم 
والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة ومجال 

المسئولية الخاص بحماية الطفل — وهي شراكات 
دولية تنسق االستجابة اإلنسانية القطاعية. وبدعم من 
الشركاء في المجموعات العنقودية، قدمت اليونيسف 

التنسيق المباشر ودعم اإلدارة إلى 28 بلداً. 

 وباإلضافة إلى ذلك، تعاونت اليونيسف مع 1,403 
شريكاً من المجتمع المدني في مجال البرامج 

اإلنسانية، منهم ما يقرب من 67 في المئة من 
الشركاء الوطنيين. كما تستمر اليونيسف في العمل 

مع الشركاء الذين لديهم موظفين على أهبة االستعداد 
لزيادة نطاق االستجابة السريعة بمجرد نشوب حالة 

طوارئ. في عام 2018، استجاب الشركاء المتأهبون 
لحاالت طوارئ من خالل 165 عملية انتشار.

شراكات @اليونيسف في عام 2018: العمل اإلنساني

خصصت المديرية العامة للعمليات األوروبية للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية 
التابعة للمفوضية األوروبية ما يقرب من 72 مليون يورو لليونيسف خالل عام 

2018. ومنذ بدء األزمة في الجمهورية العربية السورية، ساعدت هذه الشراكة 
أكثر من 1.1 مليون مستفيد من الدعم المنقذ لألرواح والذي يشمل التغذية والتعلم 

وحماية األطفال. في تركيا، يستفيد أكثر من 400,000 طفل من برنامج كبير 
للتحويالت النقدية المشروطة تدعمه المديرية العامة للعمليات األوروبية للحماية 

المدنية والمعونة اإلنسانية.

طورت اليونيسف شراكة جديدة مع المنتدى العالمي للزكاة، وهو مجموعة تتكون 
من 37 مجلساً للزكاة تشارك في إدارة المبالغ التي تدفع سنوياً لألغراض الخيرية 

طبقاً للشريعة اإلسالمية. في كانون األول/ديسمبر، وافق المنتدى وأعضاؤه 
على التعاون مع اليونيسف بشأن االستخدام االستراتيجي ألموال الزكاة محلياً. 

وباإَلضافة إلى ذلك، وافق األعضاء أيضاً على النظر في تقديم مساهمات مختارة 

إلى اليونيسف مباشرة، وبخاصة ألغراض العمل اإلنساني، من خالل الصندوق 
اإلسالمي العالمي لألعمال الخيرية من أجل األطفال بدعم من المصرف 

اإلسالمي للتنمية. 

 LDS وفي قطاع األعمال الخيرية أيضاً خالل عام 2018، دعمت منظمة 
لألعمال الخيرية إتاحة خدمات التعليم والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة العالية 

الجودة ألكثر من 30,000 الجئ وطفل من أطفال المجتمعات المحلية في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا والسودان وأوغندا. 
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المساواة بين الجنسين

يعتبر النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين حقوق النساء والفتيات أمراً أساسياً من أجل إعمال حقوق جميع األطفال 
والشباب. وتسهم االستثمارات في المساواة بين الجنسين في تحقيق النواتج اإليجابية لألطفال والشباب ومجتمعاتهم المحلية، 

طوال العمر. 

 وتعد خطة العمل الجنسانية لليونيسف بمثابة خارطة طريق لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع األماكن التي تعمل فيها 
اليونيسف وفي كل ما تقوم به اليونيسف. يشمل هذا العمل العديد من المجاالت ذات األولوية، ومنها الصحة والتعليم وحماية 

الطفل وتنمية المراهقين. كما يتناول أيضاً المعايير الجنسانية الضارة ويعزز اإلدماج االجتماعي اإليجابي للجنسين في 
مرحلتي الطفولة والمراهقة. 
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أطفال يسيرون على طريق غير مرصوف في قرية با تشيا 
الشعبية. الديمقراطية  في جمهورية الو  الريفية 

© UNICEF/UN0268858/Brown

تدخالت الوقاية والرعاية لمساعدة ما يقرب من   •
5 ماليين فتاة مراهقة في 46 على مواجهة زواج 

األطفال.

تلقي أكثر من مليون فتاة التدريب في مجاالت تنمية   •
المهارات والتمكين الشخصي وقابلية التوظيف.

ما يقرب من 18,000 مدرسة تقدم اآلن خدمات إدارة   •
النظافة الشخصية وقت الدورة الشهرية من خالل برامج 

تدعمها اليونيسف.

بلغت التكاليف اإلجمالية في مجال المساواة بين الجنسين 
760 مليون دوالر أمريكي.

 في عام 2018، 
دعمت اليونيسف ما يلي:



المساواة بين الجنسين
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تعميم المساواة بين الجنسين
تستمر اليونيسف في بذل جهود على مستوى 

المنظمة بالكامل تهدف إلى تعزيز قدراتها 
على تحقيق النتائج الجنسانية. وتتضمن هذه 
الجهود توسعة الخبرات الجنسانية وتحسين 
التحليالت الجنسانية القائمة على األدلة في 

البرامج القطرية وتتبع تعميم المساواة الجنسانية 
في كافة أعمال اليونيسف. في داخل مكاتب 

اليونيسف، يعمل 27 من اإلخصائيين الجنسانيين 
من أجل التأكد من دمج المساواة بين الجنسين 
ضمن أهداف البرامج. وتضم جميع المكاتب 
اإلقليمية اآلن مستشارين للشئون الجنسانية.

تمثل الشراكات جزئاً هاماً من عمل اليونيسف في 
مجال إنهاء تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وزواج 

األطفال، ويعمل اليونيسف عن كثب مع صندوق 
األمم المتحدة للسكان في البرامج الهادفة لوقف كال 

 من هذين االنتهاكين لحقوق الفتيات والنساء. 

شراكات @ اليونيسف في عام 2018: المساواة بين الجنسين

في عام 2018، تعهدت حكومة جمهورية كوريا بتمويل ثالثة مشروعات 
جديدة في تشاد وكوت ديفوار وميانمار ضمن مبادرة ’حياة أفضل للفتيات‘. 

 في كوت ديفوار، تهدف المبادرة إلى مساعدة الفتيات الضعيفات 
والمتعرضات لإلقصاء في بدء االلتحاق بالدراسة في السن المناسب. كما 

تعمل أيضاً على زيادة القدرات الوطنية على إتاحة فرص التعلُّم المبكر 
للفتيات، باإلضافة إلى التعليم العالي الجودة في المرحلة االبتدائية والمرحلة 

األولى من التعليم الثانوي. في تشاد، تسعى الشراكة إلى توسعة التعليم الشامل 
في مدارس صحية تدعم تمكين الفتيات والشابات. وفي ميانمار، مبادرة تدعم 

’حياة أفضل للفتيات‘ تعليم الفتيات وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة بأسلوب يراعي االعتبارات الجنسانية.  

وفي عام 2018 أيضاً، أصبحت اليونيسف الشريك القائم بالتنفيذ لمبادرة 
تسليط الضوء )Spotlight Initiative( وهي جهد مشترك بين األمم 
المتحدة واالتحاد األوروبي من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. 

وتعتبر شركات القطاع الخاص أساسية هي األخرى. ففي عام 2018، انضمت 
اليونيسف إلى هيئة األمم المتحدة للمرأة وشركات مثل يونيليفر و’كان ليونز‘ 
في ’تحالف إنهاء الصور النمطية‘ الذي يستخدم قوة اإلعالن لتحدي الصور 

السلبية.  الجنسانية  النمطية 

في عام 2018، كانت حكومة لوكسمبورغ، للعام الثالث على التوالي، هي 
الحكومة المانحة الوحيدة لمجموعة أدوات التمويل المواضيعي في مجال 

المساواة بين الجنسين — مستمرةً في دعمها الحاسم لجهود اليونيسف من أجل 
اإلسراع ببرامج النوع االجتماعي عالية الجودة على المستوى القُطري.  

في عام 2018، تلقت 100,000 فتاة وامرأة 
خدمات موجهة لوقايتهن وحمايتهن من تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث نتيجة لبرنامج مشترك بين 
اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان. وشارك 
أيضاً 6.96 مليون شخص في التعليم واالتصاالت 

والحشد المجتمعي بشأن هذه الممارسة. 

 وتعتبر اليونيسف، بالمشاركة صندوق األمم 
المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أحد الشركاء 
 الفنيين األساسيين في مبادرة ‘تسليط الضوء’ 

)Spotlight Initiative(، التي تهدف إلى إنهاء 
العنف ضد النساء والفتيات. كما أن اليونيسف 

عضو في الشبكة المشتركة بين الوكاالت المعنية 
بالمرأة والمساواة بين الجنسين التي ترأسها هيئة 

األمم المتحدة للمرأة.
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فتاة ترفع يدها لإلجابة على سؤال في مركز ‘العصابية‘ للقراءة والكتابة والعد في جيبوتي. يوفر المركز،  الذي يديره معلمون 
كاثوليك في البالد، فرص التعلم لألطفال الضعفاء غير الملتحقين بالتعليم الرسمي والذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى 

خدمات التعليم. كما يوفر التدريب المهني الذي يهدف إلى تمكين المراهقين.

© UNICEF/UN0199391/Noorani
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االتصال من أجل التنمية

تلعب االتصاالت والمشاركة دوراً هاماً في تغيير السلوكيات والتقاليد والمعايير االجتماعية التي تعرض حياة األطفال 
ومستقبلهم للخطر. ومع عمل اليونيسف من أجل ضمان بقاء كل طفل على قيد الحياة وازدهاره، تعد مبادرة االتصال من 

أجل التنمية أداة أساسية لتحقيق النتائج عبر القطاعات.

في شتى أنحاء العالم، يواجه األطفال والشباب العوائق االجتماعية والثقافية التي تؤثر على حياتهم وصحتهم وتعليمهم 
وسالمتهم. وبالنسبة للكثيرين، تحد هذه العوائق من فرصهم وتعيق تحقيق إمكانياتهم. على سبيل المثال، يمكن للمعايير 
الثقافية أن تضفي الشرعية على الصورة النمطية المتعلقة بالنوع االجتماعي والعرق واإلعاقة واإلثنية، مما يؤدي إلى 
التمييز والضعف واإلقصاء االجتماعي. وتُبعد هذه المعايير الفتيات والفتيان عن الدراسة، وتحرم األطفال من التغذية 

الُمثلى، وتجعل اإلساءة إلى األطفال وإهمالهم أمراً عادياً، وتعيق وصول المجتمعات المحلية إلى الخدمات الحيوية.

تساعد برامج االتصال من أجل التنمية، التي تنفذها اليونيسف مع شركائها على مجابهة مثل هذه السلوكيات واألفعال.
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محررون شباب في كوت ديفوار يتلقون تدريباً على مهارات 
اإلعالم والصحافة حتى يمكنهم تناول بعض القضايا من خالل 

إذاعة المجتمع المحلي منها حقوق الطفل ونتائج استطالعات الرأي 
الناتجة من منصة U-Report التابعة لليونيسف. 

© UNICEF/UN0253901/Dejongh

زيادة الطلب على الخدمات الشاملة عالية الجودة   • 
وزيادة استخدامها

تعزيز اعتماد الممارسات الضرورية على مستوى   • 
األسرة والمجتمع المحلي

تقليل المعايير والسلوكيات االجتماعية الضارة   •

إشراك المراهقين واألطفال والمجتمعات المحلية   •
وتمكينهم — وبخاصة األشد ضعفاً منهم.

انطوت اإلنجازات الرئيسية لمبادرة االتصال من أجل التنمية 
خالل عام 2018 على تعزيز جودة برامج االتصال من أجل 
التنمية في اليونيسف عالمياً واإلسهام في نتائج البرامج من 

خالل عمل مبادرة االتصال من أجل التنمية في الميدان.

خالل عام 2018، بلغت النفقات المشتركة بين القطاعات في 
مجال االتصال من أجل التنمية 58.8 مليون دوالر أمريكي. 
ولكن اإلنفاق على مبادرة االتصال من أجل التنمية المرتبط 

بقطاعات مواضيعية محددة بلغ 368.8 مليون دوالر 
أمريكي.

وتهدف برامج اليونيسف 
لالتصال من أجل التنمية 

إلى ما يلي:



االتصال من أجل التنمية

التقرير السنوي لليونيسف لعام 522018

المعايير والنتائج
تمثل أحد أهم التطورات خالل هذا العام في إطالق أول مجموعة معايير تنظيمية على 
اإلطالق بشأن برامج االتصال من أجل التنمية في شتى أنحاء العالم. ترصد المعايير 

نوعية البرامج الرامية إلى إشراك المجتمعات المحلية وتغيير سلوكها، كما ترصد 
نطاقها وجودة تنفيذها.

تضمنت إنجازات مبادرة االتصال من أجل التنمية في الميدان خالل عام 2018 الجهود 
المؤدية إلى: 

إشراك أكثر من 500,000 مقدم رعاية في سيراليون من خالل المجالس الوطنية   
المشتركة بين الديانات واستخدام برامج اإلذاعة — مما أدى إلى زيادة قدرها 18 

في المئة في المعرفة بزيارات الرعاية في مرحلة ما قبل الوالدة للنساء الحوامل 
وزيادة قدرها 12 في المئة في المعرفة بغسيل اليدين.

حشد ما يقرب من 1,000 متطوع من المجتمعات المحلية في بنغالديش وتمكين   
المجتمعات المحلية المتضررة من أزمة الجئي الروهينغا. 

دمج المشاركة من خالل شبكة اإلنترنت والمشاركة الشخصية لخفض وصمة العار   
وتعزيز خدمات فيروس نقص المناعة البشرية — مما أدى إلى زيادة قدرها 44 
في المئة في اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية بين المراهقين في أوكرانيا. 

تعزيز جماعات تقديم الدعم من اآلباء إلى اآلباء والتي أسهمت في زيادة معدالت   
الرضاعة الطبيعية الحصرية بين األمهات من 47 في المئة إلى 62 في المئة. 

خالل عام 2018، مثلت مبادرة االتصال من أجل التنمية أيضاً جزئاً محورياً 
من استجابة اليونيسف لحاالت الطوارئ في 90 بلداً، منها بنغالديش وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية ومدغشقر واليمن.  

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساعدت جهود مبادرة االتصال من أجل 
التنمية على مواجهة انتشار وبائي اإليبوال وشلل األطفال. ساعد أكثر من 
25,000 من الزعماء المحليين و15,000 من عمال الخطوط األمامية 

و90,000 فقرة إذاعية و113 محطة إذاعة في تثقيف وإشراك 12 مليون 
شخص بشأن طرق مكافحة وعالج اإليبوال. أشارت الدراسات االستقصائية 

بشأن المعرفة والسلوكيات والممارسات إلى زيادة المعرفة باإليبوال من 23 في 
المئة إلى 91 في المئة. 

الريادة والدعوة 
هذه األمثلة هي مجرد عينات من عمل اليونيسف في مجال االتصال من أجل 

التنمية خالل عام 2018. وتخطط اليونيسف أيضاً لزيادة استخدام منصات 
التواصل، ومنها منصة U–Report ووسائل التواصل االجتماعي وزيادة 
إدماج التصميمات التي تركز على البشر واالقتصاديات السلوكية والمفاهيم 

السلوكية في نُهجها خالل عام 2019. 

وباإلضافة إلى ذلك، سوف تستمر اليونيسف في تعزيز المشاركة المجتمعية في 
البرامج المتعددة القطاعات وبرامج دورة الحياة مع التركيز بصفة خاصة على تنشئة 
األطفال والمعايير االجتماعية. وسوف تستمر اليونيسف أيضاً في الدفع قُدماً بالقيادة 

المؤسسية والتوعية بشأن أهمية االتصال من أجل التنمية.
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يدرس كامبالي، 7 سنوات، في بيني، جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يتعلم كيفية الوقاية من اإليبوال. كان االتصال من أجل 
التنمية جزئاً حاسماً من مواجهة انتشار وباء اإليبوال في البالد خالل عام 2018. أدت هذه الجهود إلى تثقيف وإشراك 12 مليون 

شخص بشأن كيفية الوقاية من اإليبوال.

©UNICEF/UN0235943/Nybo
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الشراكة والرعاية 

 يهدف نهج اليونيسف تجاه برامج األطفال والشباب إلى تحقيق النتائج المستدامة على نطاق واسع. ويعني هذا الحفاظ على الدعم 
وتوسعته من القطاعين العام والخاص — باإلضافة إلى المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ووكاالت التنمية 

وشركاء األمم المتحدة.

 في عام 2018، زاد إجمالي عائد اليونيسف بمقدار 2 في المئة مقارنة بعام 2017، ليصل إلى 6.7 مليار دوالر أمريكي. 
ومن هذا المبلغ، هناك 5 مليارات دوالر أمريكي تمثل المساهمات من المنظمات الحكومية والترتيبات المشتركة بين المنظمات 

و139 حكومة. ويعد أكبر مساهمي القطاع العام في اليونيسف هم حكومات الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

ارتفعت الموارد المنتظمة — المرنة وغير المقيدة — بمقدار 27 في المئة خالل عام 2018، إلى 1.8 مليار دوالر أمريكي. 
وكانت أكبر الدول مساهمةً في الموارد المنتظمة هي ألمانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. وتجدر 
اإلشارة إلى التبرعات السخية المقدمة للموارد المنتظمة خالل عام 2018، والتي تتضمن تعهداً متعدد السنوات من جانب 

السويد بمبلغ 294 مليون دوالر أمريكي على مدار أربع سنوات.

ظل عائد القطاع الخاص من لجان اليونيسف الوطنية، واألفراد المانحين والمنظمات غير الحكومية قوياً وبلغ 1.5 مليار 
دوالر أمريكي.

بالنظر إلى األعداد الكبيرة من األزمات المطولة المؤثرة على األطفال في شتى أنحاء العالم خالل عام 2018، أصدرت 
اليونيسف أكبر طلب تمويل لها للعمل اإلنساني: 3.8 مليار دوالر أمريكي. وعلى الرغم من أن التمويل الفعلي لم يبلغ هذه القيمة 

المطلوبة، إال أن نصف نفقات المنظمة اإلجمالية خالل العام كانت موجهة إلى العمل اإلنساني من أجل األطفال.
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أطفال يحتفلون بيوم الطفل العالمي في دكا خالل مباراة كريكت 
للنوايا الحسنة نظمتها اليونيسف في بنغالديش بالتعاون من مجلس 

الكريكيت في بنغالديش.

© UNICEF/UN0266662/Mawa

يهدف نهج اليونيسف تجاه برامج 
األطفال والشباب إلى تحقيق النتائج 
المستدامة على نطاق واسع. ويعني 
هذا الحفاظ على الدعم وتوسعته من 
القطاعين العام والخاص - باإلضافة 

إلى المنظمات غير الحكومية، 
ومنظمات المجتمع المدني ووكاالت 

التنمية وشركاء األمم المتحدة.
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آليات التمويل الجديدة
عملت اليونيسف على إحداث التغيير لألطفال في 

شتى أنحاء العالم باستخدام مجموعة متنوعة من آليات 
التمويل الجديدة الفريدة خالل عام 2018. وقد نجحت 

 28 آلية جديدة في المجمل في جمع أكثر من 
750 مليون دوالر أمريكي. على سبيل المثال، 
قدم ترتيب مالي مبتكر مع المؤسسة االجتماعية 

 Conceptos( كونيسبتوس بالستيكوس
Plásticos( الدعم إلنشاء فصول تعليمية في كوت 
ديفوار، بوفر في التكلفة بلغ 40 في المئة من خالل 

استخدام الطوب المصنوع من نفايات البالستيك المعاد 
تدويرها.

كما عملت اليونيسف عن كثب مع البنك الدولي وغيره 
من الشركاء في تطوير آليات التمويل العام والخاص 
لإلجراءات المبكرة في األوضاع اإلنسانية — والتي 

يمكن أن تحول دون بلوغها مستوى األزمة. خالل 
عام 2018، مّكن صندوق التمويل الطارئ لمواجهة 

األوبئة من تحقيق استجابة سريعة الندالع وباء 
اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المشاركة مع األعمال التجارية
على مدار العام، عّمقت اليونيسف من مشاركتها مع 

األعمال التجارية من أجل ابتكار وتكرار وتوسعة 
نطاق البرامج — وبخاصة بالنسبة ألكثر األطفال 
ضعفاً — مع التركيز على إنشاء شراكات قائمة 

على القيم المشتركة. 

 شّكلت اليونيسف مثل هذه الشراكات مع مؤسسة 
ليغو ومجموعة ليغو من أجل النهوض بالنماء في 
مرحلة الطفولة المبكرة وحقوق الطفل. وقد أتاحت 
لها شراكتها مع آماديوس استخدام بيانات رحالت 

الطيران العالمية من أجل تتبع فيروس زيكا، 
وفيروس الَضْنك والكوارث الطبيعية. 

في عام 2018، ساعدت اإلسهامات اإلجمالية 
آلماديوس اليونيسف في حماية 125,000 امرأة 

حامل من خالل المكمالت الغذائية التي تحتوي 
على الحديد وحمض الفوليك ومن خالل دعم تعليم 

 200,000 طفل. 
  

باإلضافة إلى ذلك، أتاحت الشراكة مع مؤسسة 
ليكسيل للسكان الضعفاء في إثيوبيا وكينيا وتنزانيا 

الوصول إلى منتجات الصرف الصحي العالية 
الجودة، مما ساعد في جهود إنهاء ممارسة التغوط 

في العراء التي تهدد الصحة.

كما شاركت أكثر من 1,500 شركة في حوار 
مع اليونيسف بشأن تقوية ممارساتها المتعلقة 
بحقوق الطفل. واتخذت أكثر من 340 شركة 

إجراءات، دمجت فيها ضمانات لحقوق األطفال 
ضمن ممارساتها في مجال اإلدارة، حيث تناولت 
ظروف العمالة التي تؤثر على النماء في مرحلة 

الطفولة المبكرة وتعزيز سالمة األطفال على شبكة 
اإلنترنت — من بين تحسينات أخرى.

3,509$ ملیون= %53 
الموارد األخرى

894$ ملیون= %13
الموارد المنتظمة

الحكومات والوكاالت الحكومیة

722$ ملیون= %11 
الموارد األخرى

739$ ملیون= %11
الموارد المنتظمة

القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة

638$ ملیون= %10
الموارد المنتظمة

الترتیبات المشتركة بین المنظمات

الموارد األخرى **
173$ ملیون= %3

Total $6,676 millionاإلجمالي 6,676$ ملیون

* أرقام عام 2018 مؤقتة وتخضع للتدقيق المحاسبي. 
** تتضمن اإليرادات األخرى الدخل من الفوائد والمشتريات وغيرها من المصادر.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.

 إجمالي إيرادات اليونيسف مقسمة طبقًا لمصدر التمويل ونوعه، 2018* 
)بماليين الدوالرات األمريكية(
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شراكات @ اليونيسف في عام 2018: المجلس الدولي

شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر أول اجتماع 
سنوي للمجلس الدولي، وهو تجمع لشركاء 

اليونيسف في مجال األعمال الخيرية 
يمكنهم من تحفيز إحداث المزيد من التقدم 

وااللتزامات األساسية لصالح األطفال. ركز 
االجتماع، الذي عقد في مكتب اليونيسف 

للبحوث )إينوشنتي(، على موضوعات مثل 
أزمة التعلم العالمية واالبتكارات المالية 

واالتجاهات المستقبلية وقدرة األبحاث على 
إثراء السياسات والممارسات.

في عام 2018 أيضاً، نظم المجلس منتدى الشباب 
الدولي الذي جمع بين الشباب من أفغانستان 

وفنلندا وإيرلندا وليبيريا ونيبال والمملكة المتحدة 
والواليات المتحدة. تضمنت وفود الشباب أطفاالً 
وشباباً من الجهات المانحة من بلدان مشاركة في 
برنامج ’دعنا نتعلم‘، وهو مبادرة تعليمية يدعمها 

عضوا المجلس الدولي ستيفان وسوزان فيندل. في 
الجلسة الختامية العامة، قدمت الوفود مجموعة 

من التوصيات لإلجراءات — تضمنت الترويج 
لمشاركة الشباب المجدية في جميع القطاعات، 

والمزيد من االستثمارات في مهارات الحياة 
وفرص سبل العيش للشباب. 

المشتريات االستراتيجية
في الوقت ذاته، استمرت اليونيسف في االستفادة من 

األسواق عالمياً من أجل تعظيم مواردها. في عام 
2018، اشترت المنظمة ما قيمته 3.5 مليار دوالر 

من المستلزمات والخدمات من أكثر من 11,000 
عمل تجاري في 175 بلداً. ومن خالل نُُهجها في 

مجال المشتريات، حققت وفورات في التكلفة بلغت 
351 مليون دوالر أمريكي. 

خالل العام، عقدت اليونيسف 11 مشاورات صناعية 
منفصلة مع أكثر من 220 شركة تجارية تشارك في 

إنتاج األمصال واألدوية وأدوات التشخيص والشبكات 
المعالجة بمبيدات الحشرات للوقاية من المالريا 
ومنتجات التغذية والصرف الصحي. وساعدت 

هذه الحوارات االستراتيجية اليونيسف وشركائها 
من األعمال التجارية ومورديها على توسعة إتاحة 

المنتجات المبتكرة والعالية الجودة وذات السعر 
المعقول من أجل تلبية احتياجات األطفال. 

االبتكارات واألبحاث
عّجلت اليونيسف، في حقيقة األمر، من النتائج 

بالنسبة لألطفال والشباب من خالل االبتكار في شتى 
المجاالت. في عام 2018، استخدم 57 في المئة 

من البرامج القطرية لليونيسف تقنيات رقمية وتقنيات 
 ،RapidPro الوقت الحقيقي — تشمل تقنيات مثل

وU–Report وبريميرو وماجيك بوكس على 
نطاق واسع. 

وتلقت مفاهيم مبتكرة أخرى الدعم نتيجة إمكانية 
توسعة نطاقها. ومن بين األمثلة على ذلك، 

الدمج بين تشخيص االلتهاب الرئوي واألكسجين 
واألموكسيسيلين من أجل خفض الوفيات الناتجة عن 

االلتهاب الرئوي؛ ومن األمثلة األخرى دمج توفير 
الصرف الصحي والتغذية والتحصينات التكميلية 

مع تحصين الفتيات المراهقات ضد فيروس الورم 
الحليمي. وسوف تساعد االستثمارات في هذه 

المجاالت على اإلسراع بإحراز التقدم في مجال 
صحة األطفال والمراهقين ورفاههم.

ولرصد مثل هذا التقدم — وإللقاء الضوء على 
مجاالت تحتاج إلى المزيد من االهتمام — تقوم 
اليونيسف بدور هام في توليد األدلة على وضع 

األطفال في شتى أنحاء العالم. وقد بدأت أكبر جولة 
على اإلطالق من المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

خالل عام 2018، حيث تأكد تنفيذ 67 دراسة 
استقصائية بحلول عام 2020. تساعد هذه الدراسات 
االستقصائية لألسر المعيشية في تتبع التقدم المحرز 

نحو غايات أهداف التنمية المستدامة في مجال نواتج 
التعلم ونوعية المياه واإلعاقة وغيرها من القضايا. 

وباعتبارها الوكالة ذات الوصاية أو الوكالة الداعمة 
لرصد ـ17 مؤشراً من مؤشرات أهداف التنمية 

المستدامة، تقدمت اليونيسف أيضاً الصفوف بالنسبة 
للمنهجيات الجديدة لجمع البيانات وأدواتها خالل العام.
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العيش طبقاً لقيم اليونيسف
زادت اليونيسف أيضاً من جهودها الرامية إلى تقوية 
اإلدارة الداخلية خالل عام 2018. وأعطت المنظمة 

األولوية لتحسين استجابتها لسوء السلوك الجنسي 
وجميع صور اإلساءات في مكان العمل، ونفذت 
العديد من المبادرات للتأكيد على قيمها األساسية.

في آذار/مارس 2018، أطلقت المديرة التنفيذية 
ثالثة استعراضات خارجية الستجابة اليونيسف 

لالستغالل واالنتهاك الجنسيين، والتحرش الجنسي 
والتمييز بين الجنسين في مكان العمل، والتحرش 
وإساءة استغالل السلطة. ومنذ ذلك الحين، عيّنت 

اليونيسف كبيراً للمنسقين معني باالستغالل 
واالنتهاك الجنسيين وبتعجيل وتحسين استجابتها 

لهذه االستعراضات.

تشمل استجابة اليونيسف — التي تتضمن عملها مع 
وكاالت األمم المتحدة األخرى — دعم آليات اإلبالغ 

اآلمنة والتي يسهل الوصول إليها، والمساعدات 
العالية الجودة والمتاحة للناجين، وتحسين المساءلة 

والتحقيقات الموقوتة والموثوقة.

في حزيران/يونيو 2018، وبعد استعراض مستقل 
إضافي لبيانات اليونيسف وسياساتها وممارساتها، 

 EDGE حصلت اليونيسف على االعتماد من منظمة
)العوائد االقتصادية للمساواة بين الجنسين(، 

وهي تمثل المعيار الرائد في مجال المساواة بين 
الجنسين. وكانت أول وكالة من وكاالت األمم 

.EDGE المتحدة تحصل على هذا االعتماد من

ومن جانبها، أصدرت اليونيسف 17 تقريراً من 
تقارير التدقيق خالل عام 2018، مما أدى إلى 

 196 إجراء متفق عليه من أجل تعزيز حوكمتها  

الداخلية وإدارة المخاطر والضوابط والشفافية. كما 
بذلت جهوداً منسقة من أجل تقوية ثقافة اإلدارة فيها. 
وركزت هذه الجهود باستمرار على دعم الموظفين 

باعتبارهم أهم األصول التي تمتلكها اليونيسف. 

 تعد القوى العاملة العالمية لليونيسف وشركائها 
في الموارد من األمور المحورية من أجل تحقيق 
النتائج لألطفال والعيش بموجب قيَم اليونيسف في 

ظل الخطة االستراتيجية الجديدة. وتتوجه اليونيسف 
بالشكر والتقدير العميق لجميع من قدموا الدعم 
الحاسم خالل عام 2018، وسوف يستمرون 

مشاركين خالل السنوات المقبلة.

شراكات @ اليونيسف في عام 2018: الدعم الرئيسي 

كانت حكومة الواليات المتحدة أكبر الداعمين لليونيسف عام 2018، حيث 

قدمت 751 مليون دوالر أمريكي من التمويل اإلجمالي، وكانت أيضاً أكبر 

المساهمين في الموارد المنتظمة المرنة — والتي تعتبر أساسية لكي تتمكن 

اليونيسف من االستجابة الفورية لألزمات بكفاءة. كانت الواليات المتحدة أيضاً 

أكبر المساهمين في برامج العمل اإلنساني في اليونيسف.

كانت حكومة المملكة المتحدة ثاني أكبر مساهم في اليونيسف إجماالً خالل عام 

2018، حيث قدمت 538 مليون دوالر أمريكي من الدعم الحاسم للبرامج 

العالمية في مجاالت التعليم والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة 

العامة. لعبت المملكة المتحدة دوراً مستمراً في مناصرة قضايا مثل اإلعاقة 

والنوع االجتماعي، ووقت اتفاقاً للتمويل األساسي المتعدد السنوات خالل الفترة 

من عام 2018 وحتى 2021.

ومع مساهمات سنوية تربو على 392 مليون يورو، ظلت حكومة ألمانيا ثالث 

أكبر الشركاء في مجال الموارد خالل عام 2018. 

كما زاد البرلمان األلماني من مساهمته األساسية في اليونيسف لعام 2018، في 

إشارة قوية لدعمه. 

وبإسهامها بأكثر من 245 مليون دوالر أمريكي خالل عام 2018، احتفظت 

حكومة السويد بمركزها كثاني أكبر جهة مانحة حكومية للموارد األساسية 

لليونيسف، باإلضافة إلى التمويل المواضيعي المرن. كما وقعت السويد اتفاقاً 

للتمويل األساسي لتُسهم بمبلغ 300 مليون دوالر أمريكي على األقل بدايةً من 

2018 وحتى 2021. 

باإلضافة إلى ذلك، تلقت اليونيسف أكثر من 197 مليون يورو من االتحاد 

األوروبي إلغاثة األطفال المتضررين من األزمة في الجمهورية العربية السورية. 

وتضمن هذا الدعم 125.5 مليون يورو من الصندوق االئتماني اإلقليمي لالتحاد 

األوروبي لالستجابة لألزمة السورية )ويعرف باسم صندوق َمدد( لتوفير فرص 

التعليم والحماية وإشراك الشباب لالجئين السوريين من األطفال ونظرائهم في 

المجتمعات المحلية المضيفة في األردن، ولبنان وتركيا.  
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طفالن يستريحان من اللعب في فناء مدرسة رياض األطفال رقم 6 في تبليسي، جورجيا. تقدم اليونيسف الدعم لحكومة جورجيا أثناء 
تنفيذها لقواعد التعليم المبكر في البالد. يعتبر التعليم الذي يشمل جميع األطفال، بغض النظر عن قدرتهم أو إعاقتهم، جزئاً هاماً من 

القانون في جورجيا - ومن عمل اليونيسف العالمي في هذا القطاع.

© UNICEF/UN040279/Gurgenidze
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إسبانیا جمھوریة كوریا كندا النرویج ھولندا الیابان السوید ألمانیا المملكة المتحدة الوالیات المتحدة

يتضمن المساهمات المتلقاة من الحكومات ومن اللجان الوطنية لليونيسف؛ ال تتضمن المساهمات الحكومية وغير الحكومية والمشتركة بين المنظمات والصناديق الُمجّمعة. 

 إيرادات اليونيسف 2012–2018 
)بماليين الدوالرات األمريكية(

أكبر 10 بلدان، المساهمات المتلقاة مقسمة طبقًا للجهة المانحة ونوع التمويل، 2018*
)بماليين الدوالرات األمريكية(

*أعيد ذكر أرقام األعوام 2014–2016 لكي تعكس سياسة إثبات العائدات لليونيسف لعام 2017.
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سلوفاكیا

الیونان

بولندا

تشیكیا

المجر

سلوفینیا

البرتغال

النمسا

فرنسا

إیطالیا

إسبانیا

الیابان

أسترالیا

نیوزلندا

جمھوریة كوریا

الوالیات المتحدة

بلجیكا

كندا

إیرلندا

فنلندا

ألمانیا

سویسرا

المملكة المتحدة

الدنمارك

ھولندا

لكسمبرغ

السوید

أیسلندا

النرویج

 0.05 

 0.11 

 0.26 

 0.34 

 0.35 

 0.53 

 0.65 

 1.08 

 1.30 

 1.31 

 1.90 

 1.92 

 2.02 

 2.52 

 3.13 

 3.14 

 4.31 

 4.35 

 5.58 

 5.95 

 6.65 

 6.99 

 9.05 

 11.59 

 13.41 

 21.24 

 32.04 

 35.64 

 42.43 

$0$5$15 $10$25 $20$35 $30$45 $40

*يتضمن مساهمات من الحكومات ومن اللجان الوطنية لليونيسف.

نصيب الفرد من المساهمات التي تلقتها اليونيسف، 2018*
البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

)بالدوالر األمريكي(
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المساهمات المواضيعية الُمتلقاة، 2018-2017
)بماليين الدوالرات األمريكية(

20172018مجاالت النواتج
1613الصحة

139فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
177التغذية
87100التعليم

2729حماية الطفل
3366المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

1–البيئة اآلمنة والنظيفة
56اإلدماج االجتماعي

11المساواة بين الجنسين
164154العمل اإلنساني

363386اإلجمالي 

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.

الموارد المنتظمةالبلد
133الواليات المتحدة 

100جمهورية كوريا )اللجنة الوطنية*(

99اليابان )اللجنة الوطنية(

93السويد

59إسبانيا )اللجنة الوطنية(

58ألمانيا

53النرويج

51المملكة المتحدة

49ألمانيا )اللجنة الوطنية(

48فرنسا )اللجنة الوطنية(

46السويد )اللجنة الوطنية(

41هولندا )اللجنة الوطنية(

35هولندا

34الواليات المتحدة )اللجنة الوطنية(

33إيطاليا )اللجنة الوطنية(

23سويسرا

19المملكة المتحدة )اللجنة الوطنية(

19اليابان

19بلجيكا

14أستراليا

* اللجنة الوطنية لليونيسف

أكبر 20 شريًكا في الموارد المنتظمة طبقًا للمساهمة 
المتلقاة، 2018

)بماليين الدوالرات األمريكية(

 شركاء الموارد المنتظمة لعدة سنوات، 2018-2016
)بماليين الدوالرات األمريكية(

الفترةاسم الدولة المانحة
اتفاق متعدد السنوات**اإليرادات*

اإلجمالي201620172018
 294 294 – –4 سنوات )2018-2021(السويد

 122122 – –3 سنوات )2018-2020(المملكة المتحدة
 71)1( 72 –4 سنوات )2017-2020(بلجيكا

 62)3( 49 516 سنوات )2016-2020(أستراليا
 61 61 – –4 سنوات )2018-2021(سويسرا

 48 48 – –4 سنوات )2018-2021(كندا
 8 8 – –2 سنوات )2019-2020(قطر

 16121529665المجموع الكلي

*ينظر إلى اإليرادات، في معظم الحاالت، في العام الذي وقّع فيه االتفاق وتمثل المبالغ المدرجة في األعوام التالية إعادة تقييم نتيجة تذبذب أسعار الصرف.

**بيانات اإليرادات ال تتضمن تخفيض قيمة األصول

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.
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أكبر 30 شريًكا في الموارد طبقًا للمساهمة المتلقاة، 2018 
)بماليين الدوالرات األمريكية(

اإلجماليالموارد األخرى الموارد المنتظمةشريك
)الطوارئ()المنتظمة(

المتحدة 133133486751الواليات 

المتحدة 51243243538المملكة 

58199194450ألمانيا

األوروبية 247135382–المفوضية 

318318––مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية*

الوطنية***( )اللجنة  المتحدة  3420733274الواليات 

9311538245السويد

5310152207النرويج

358055170هولندا

127659147كندا

والتحصين للقاحات  العالمي  125–125–التحالف 

194459123اليابان

الوطنية( )اللجنة  991310121اليابان 

الوطنية( )اللجنة  100150115جمهورية كوريا 

الوطنية( )اللجنة  49183097ألمانيا 

الدولي البنك  91595–مجموعة 

الوطنية( )اللجنة  5916782إسبانيا 

الوطنية( )اللجنة  46201075السويد 

المتحدة اإلنمائية المشتركة لمجموعة األمم  68–68–البرامج 

الوطنية( )اللجنة  المتحدة  19301665المملكة 

الوطنية( )اللجنة  4810664فرنسا 

6262–0الكويت

الوطنية( )اللجنة  4112659هولندا 

311850–برنامج األمم المتحدة اإلنمائي**

9221546الدنمارك

كوريا 434745جمهورية 

2310840سويسرا

الوطنية( )اللجنة  332439إيطاليا 

6191439إيطاليا

1471839أستراليا

 *تتضمن المساهمات المتلقاة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مبلغ 132.1 مليون دوالر تتعلق بالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ومبلغ 186.2 مليون دوالر تتعلق بمصادر أخرى منها 
151.5 مليون دوالر من المساهمات المحولة من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. 

** تتضمن المساهمات المتلقاة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مبلغ 3.9مليون دوالر تتعلق بالصندوق اإلنساني المشترك ومبلغ 46.0 مليون دوالر تتعلق بالبرامج المشتركة والصندوق الموّحد.

*** اللجنة الوطنية لليونيسف

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.
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المؤسسات الخاصة وجهات التمويل الكبرى المساهمة بمبلغ 100,000 دوالر أو أكثر في برامج اليونيسف لعام 2018

AEON 1% Club Foundation 
AJA Charitable Foundation 
The Ajram Family 
Foundation 
Akelius Foundation 
Al Ansari 
AlAbdulla Family 
Nazanin Alakija 
ALFI Foundation 
Allie and Mark Allyn 
Alwaleed Philanthropies 
Moll and Charlie Anderson 
Jim and Donna Barber 
Mrs. Amy B. Barovick and  
Mr. Jon E. Barovick 
Jennifer Paradis Behle and 
Tim Behle 
Beijing ARTMIA Foundation 
Big Heart Foundation 
The Bill & Melinda Gates 
Foundation 
Susan and Dan Boggio 
Charlotte and Peter Bolland 
Robert and Hilary Brinker 
Bruce and Jina Veaco 
Foundation 
Daniel J. Brutto 
Cartier Philanthropy
Cathal Ryan Trust 
The Catherine and Will 
Rose  
Family Fund 
The Charles Engelhard 
Foundation 
Children‘s Investment Fund 
Foundation 
R&H L Chung 
Conrad N. Hilton 
Foundation 
Dato Sri Lai Chai Suang 
Mark and Marian Deere 
The Dietz Family Fund 
Dining for Women 
Dubai Cares 
Mr. and Mrs. Steve Eaton 
Educate A Child, A 
Programme of Education 
Above All Foundation 
Mr. and Mrs. Gary Edwards 
Mr. and Mrs. Michael R. 

Eisenson 
Elbert H., Evelyn J., 
and Karen H. Waldron 
Charitable Foundation 
The ELEVA Foundation 
Eva Ahlström Foundation 
FIA Foundation 
Stefan Findel and Susan 
Cummings-Findel 
Fondation Botnar 
Fondation Espoir, under 
the aegis of Fondation de 
Luxembourg 
Fundación Bancaria La 
Caixa 
Fundación Carlos Slim  
Fundación Leo Messi 
Dr. Dolores Rice Gahan and 
Mr. Thomas J. Gahan 
The Garrett Family 
Foundation 
Gates Philanthropy Partners 
Gebauer Stiftung 
George Lucas Family 
Foundation 
GHR Foundation 
Ms. Kaia Miller Goldstein 
and Mr. Jonathan Goldstein 
Mark and Ana Maria Gordon 
Gratitude for Water 
Foundation 
Mr. H. Stephen Harris, Jr. 
and Ms. Shigeko Ikeda 
Hempel Foundation 
Henderson Warmth 
Foundation & Lee Shau Kee 
Foundation 
Mr. Dariush and Mrs. Nazanin 
Hosseini 
Houssian Foundation 
Mr. and Mrs. Hristov and 
Elena Hristov 
IKEA Foundation 
Impetus Foundation in 
honor of Alvarez and 
Fernandez families 
Paula Hern and Tom 
Barbour of the JLH 
Foundation 
J.T. Tai & Co. Foundation, 

Inc. 
Japan Committee, Vaccines 
for the World‘s Children 
Pasi Joronen 
Soon-Sook Kang 
Myungshin Kim 
Kiwanis International 
Klaus Friedrich Foundation 
Klaus und Gertrud Conrad 
Foundation 
Tetsuko Kuroyanagi
Kuwait Foundation for the 
Advancement of Science 
Kwok Foundation 
Peter and Deborah Lamm 
G. Barrie Landry, Landry 
Family Foundation 
LDS Charities 
Ms. Téa Leoni 
Elena Likhach 
Bob and Tamar Manoukian 
Margaret A. Cargill 
Philanthropies 
Margaret Alkek Williams 
and the Albert and Margaret 
Alkek Foundation 
Mastercard Foundation 
Mr. John W. McNear 
MedHum 
Chuck, Jamie and Lucy 
Meyer 
David Mimran 
Megha and Aditya Mittal 
The Morgan Foundation 
Morris Braun Foundation 
Tadashi Murayama 
National Philanthropic Trust 
Nenäpäivä-säätiö 
New Era  Educational and 
Charitable Foundation 
New Venture Fund 
Niels Espersen and 
Kindmore 
Novo Nordisk Foundation 
Obel Family Foundation 
The One Foundation 
Pacific Leading Limited 
Purvi and Harsh Padia 
The Power of Nutrition 
Randell Charitable Fund 

Manizeh and Danny Rimer 
Sally and John Roberts 
The Roche Employee 
Action and Charity Trust 
)Re&Act( 
Mr. and Mrs. Richard 
Rogers 
Michael Rosenberg 
Rotary International / The 
Rotary Foundation  
Rusy and Purviz Shroff 
Charitable Foundation 
Schmidt Futures 
Barbara and Edward 
Shapiro 
ShareGift 
H.H. Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi 
SHO 
Torild Skard 
Brian and Laurel Smith 
Mr. and Mrs. Cyrus W. 
Spurlino 
Nicola Squicciarino
Mr. and Mrs. Kirill Tatarinov 
Ms. Julie Taymor 
Tinker Foundation 
The Tom Mikuni and Minnie 
Obe Hirayama Charitable 
Fund 
Byron and Tina Trott 
UNICEF Children‘s 
Foundation 
The Velux Foundation 
Wafic Said 
William and Flora Hewlett 
Foundation 
Win-Win Compassion for 
Children 
Peter and Jan Winslow 
Dr. Hu Xiang 
Ng Sze Ying 
Ms. Wang Ying 
Yip Foundation 
Youri Djorkaeff Foundation 
Zonta International 
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التحالفات المتعددة األقطار
  Abertis

 Alex and Ani
   .Arm Ltd

 BEKO
 Belarto

Big Hit Entertainment
 Big Lottery Fund

 Change for Good [Aer
 Lingus )Ireland(, American

 Airlines )United States(,
 Asiana Airlines )Republic
 of Korea(; Cathay Pacific

 )Hong Kong, China(, Cebu
 Pacific Air )Philippines(,

 easyJet )United Kingdom(,
 Japan Airlines )Japan(,

 Hainan Airlines )China(,
 Tianjin Airlines )China(,

 .Qantas Airways Ltd
[)Australia(
Cubus AS

 DLA Piper
Ethical Tea Partnership

 .Facebook, Inc
  Fundación FCBarcelona

 GARDENA Manufacturing
 GmbH
Garnier
Google

 Groupe Editor
 H & M Hennes & Mauritz AB

H&M Foundation
 Hallmark

 Henkel AG & Co. KGaA
 IKEA Group

ING
.Johnson & Johnson, Inc

 Kantar Group
 Kimberly-Clark Corporation

 Les Mills International
Linkmedia

LIXIL Corporation
L‘Occitane

 L‘Oréal
Louis Vuitton Malletier

MAC Cosmetics
Melia Hotels International

.Microsoft Corp
 Millicom

 .MMG Ltd
Moncler

Montblanc
MSC Cruises SA

Nordic Choice Hotels AS
Norwegian Air Shuttle ASA

Philips Foundation
Pictura

 Primark Limited
Privalia Venta Directa SA

 Procter & Gamble
 ))Pampers

)ROTA )1 in 11
Royal DSM

Samsung
 Starwood Hotels & Resorts
 )now Marriott International,

 Inc.(, )Road to Awareness®,
 Check Out for Children®,
 )®Make a Green Choice
 Takeda Pharmaceutical

Company Limited
Telenor Group

The Walt Disney Company
Unilever

Volvic

التحالفات الوطنية  
األرجنتين

  Chubb Seguros Argentina
 Farmacity

 L‘Oréal Argentina
 Prisma S.A. – Visa,

 Banelco, Pagomiscuentas,
Todo Pago

أستراليا
CBA
بلجيكا

 GlaxoSmithKline Biologicals
))GSK

Umicore
البرازيل

Amil
CELPE/BNDES

CPFL Renováveis
Fundação Itaú Social

Instituto Net Claro Embratel
Neoenergia

Sanofi
بلغاريا

Happy Bar & Grill
Piraeus bank

كندا
 .Teck Resources Ltd

الصين
 .Porsche )China( Motors Ltd

Tencent Foundation
كولومبيا 

)Banco de Bogotá )CPTP
اإلكوادور

 Diners Club International
فنلندا

Eva Ahlström Foundation
 Nokia

فرنسا 
 Clairefontaine

 Fondation Chanel
 Fondation Sanofi Espoir

Néo-Soft
ألمانيا

 BASF Foundation / BASF
SE

Hugo Boss AG
 United Internet for UNICEF

Foundation
دول الخليج  

Level Kids
 Visa

هونغ كونغ
 VF Coporation

الهند
 Bridgestone

Sun Foundation
اليابان

AEON 1% Club Foundation
 Consumers‘ Co-Operative

Mirai
Co-op Deli Consumers‘ Co-

operative Union
COOP SAPPORO

 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
.Saraya Co., Ltd

.SHISEIDO CO., LTD
.Sugarlady Co., Ltd

 Sumitomo Mitsui Banking
Corporation

 Sumitomo Mitsui Card
.Company, Ltd

U CO-OP Consumer Co-
operative Society

ماليزيا
BonusKad Loyalty Sdn Bhd

المكسيك
 Impresos de Seguridad

Signal-Raspadito
هولندا

 Nationale Postcode Loterij
TUi Care Foundation

النرويج
DNB

 KIWI Norge AS
الفلبين

SM Prime Holdings
رومانيا

JYSK Romania
Lidl Romania

صربيا
Nordeus

PHI Academy
جنوب أفريقيا  

Woolworths Trust
كوريا الجنوبية
BGF Retail

SM Entertainment
إسبانيا

 Banco Santander
Bankia

El Corte Inglés
 Forletter

 FOXY – Industrie Cartarie
 Tronchetti

 Fundación Aquae
 Fundación Iberostar

Fundación Nous Cimss
 Iberia

 Tubacex
السويد

Akelius
 Brynäs IF
Gina Tricot
M-magasin

NCC AB
NoRR

Svenska PostkodLotteriet
Sandvik Coromant

سويسرا 
ALDI SUISSE AG

تايالند
 .Sansiri Public Company Ltd

المملكة المتحدة
BT Group plc

 Clarks
GlaxoSmithKline

 London Stock Exchange
Group

 Manchester United Football
Club

Andy Murray
 The National Lottery

Community Fund
 Nitto ATP Finals

Twinings
VitalityHealth

 Vivendi
Wella

الواليات المتحدة
Amazon

 Apple Matching Gifts
Program

Applied Medical
Brooks

Carnival Corporation & plc
Cokem International Ltd

Fondation Chanel
Georgia-Pacific LLC

Global Impact
 Hasbro

Lam Research Foundation
 L‘Oréal USA: Giorgio Armani

Fragrances
Prudential Financial

Salesforce.org
S‘well

Target Corporation
The UPS Foundation

تحالفات قطاع المؤسسات التجارية المساهمة بمبلغ 100,000 دوالر أو أكثر في برامج اليونيسف لعام 2018
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أعلى 20 لجنة وطنية مانحة، 2018
)العائد * بماليين الدوالرات األمريكية(

اإلجماليالموارد األخرىالموارد المنتظمة**البلد
 270  236  34 الواليات المتحدة

 142  25  117 اليابان

 103  15  88 جمهورية كوريا

 95  51  44 ألمانيا

 82  21  60 إسبانيا

 73  28  45 السويد

 72  48  24 المملكة المتحدة***

 70  16  54 فرنسا

 56  19  38 هولندا

 44  6  38 إيطاليا

 24  13  11 النرويج

 22  8  13 الدنمارك

 19  16  3 سويسرا

 19  7  12 هونغ كونغ، الصين

 18  6  12 فنلندا

 18  3  14 بلجيكا

 14  6  8 كندا

 11  7  4 أستراليا

 9  3  6 بولندا

 8  5  3 إيرلندا

*يستند ترتيب اللجان الوطنية إلى مبالغ العائد لكي يمكن مقارنتها بخطط جمع األموال التي تستند أيًضا إلى العائد.
** الموارد المنتظمة ال تتضمن المساهمات األخرى. 

*** تتضمن مساهمات اللجنة الوطنية للمملكة المتحدة لعام 2018 مبلغ 744,146 دوالر من منظمة “جيرسي لإلغاثة الخارجية”، وهي منظمة إغاثة مستقلة، تمولها واليات جيرسي.  
مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.  

أكبر 10 لجان وطنية طبقًا للمساهمة في مناصرة األطفال، 2018
)العائد بالدوالر األمريكي(

المناصرةالبلد
 10,219,666 الواليات المتحدة

 3,521,243 المملكة المتحدة

 2,956,220 إسبانيا

 2,956,163 سويسرا

 2,882,050 فرنسا

 2,828,218 هولندا

 2,657,034 ألمانيا

 2,093,177 إيطاليا

 1,615,309 كندا

1,345,893 كوريا الجنوبية
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إجمالي إيرادات اليونيسف مقسمة طبقًا لمصدر التمويل، 2018
)بالدوالر األمريكي(

نظرة عامة

  المساهمات  الموارد األخرى  الموارد المنتظمة 
األخرى*** 

اإلجمالي القطاع الخاص  القطاع الخاص  القطاع العام  القطاع الخاص  القطاع العام 
 5,227,346,626  46,863,265  697,345,501  2,896,741,883  691,942,856  894,453,122 1. البلدان*

 612,742,600  –  –  612,742,600  –  – 2. الوكاالت الحكومية

 24,939,765  –  24,495,496  –  444,269  – 3. المنظمات غير الحكومية

4. الترتيبات المشتركة بين 
 637,857,414  –  –  637,857,414  –  – المنظمات

 172,872,200  –  –  –  –  – 5. اإليرادات األخرى**

 6,675,758,605  46,863,265  721,840,997  4,147,341,898  692,387,124  894,453,122 المجموع الكلي

*تتضمن إسهامت من الحكومة ولجان اليونيسف الوطنية والمكاتب القطرية والقطاع الخاص.
**تتضمن اإليرادات األخرى الدخل من الفوائد والمشتريات وغيرها من المصادر.

***المساهمات ألنشطة إدارة محددة
مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.

1. المساهمون
*البلدان 

المساهمون

المساهمات الموارد األخرىالموارد المنتظمة
األخرى**

اإلجماليالقطاع الخاصالقطاع الخاصالقطاع العامالقطاع الخاصالقطاع العام
 11,497,184   –    –   11,429,331   –   67,853 أفغانستان

 1,023,373   –  )6,772(   –   30,145  1,000,000 االتحاد الروسي
 5,524,446  1,799,997  3,116,502   –   607,947   –  اإلكوادور

اإلمارات العربية 
 13,566,203   –   11,765,052  699,592  459,589  641,971 المتحدة

 32,512,533  7,911,672  8,507,411   –   15,888,450  205,000 األرجنتين
 802,963   –    –    –    –   802,963 األردن

 15,805,839  3,387,788  9,117,825  259,875  1,420,564  1,619,788 البرازيل
 6,724,690   –   1,429,588 )1,368(  5,230,964  65,506 البرتغال

 18,912   –    –    –    –   18,912 الجبل األسود
 67,840,535   –   8,447,219  37,089,327  13,224,881  9,079,108 الدنمارك

 350,000   –    –    –    –   350,000 الرأس األخضر
 398,500   –    –    –    –   398,500 السنغال
 12,729,241   –     -  12,456,477   –   272,764 السودان
 584,637,006   –   28,426,283  216,989,126  44,867,485  294,354,112 السويد

 439,881   –    –    –    –   439,881 الصومال
 16,603,308  1,895,267  12,249,383   –   608,659  1,849,998 الصين
 48,785   –    –    –    –   48,785 العراق
 89,452   –    –    –    –   89,452 الغابون
 5,293,892  2,463,483  2,259,834   –   523,579  46,995 الفلبين

 688,113   –    –   688,113   –    –  الكاميرون
 738,674   –    –  )9,776(   –   748,450 الكونغو 
 72,028,816   –   7,278,816  64,550,000   –   200,000 الكويت
 3,369,137   –   91,029   –   355,231  2,922,876 المجر

 101,397   –    –    –   275  101,122 المغرب
 8,898,408  2,067,626  4,822,389  950,000  1,058,393    - المكسيك
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المساهمون

المساهمات الموارد األخرىالموارد المنتظمة
األخرى**

اإلجماليالقطاع الخاصالقطاع الخاصالقطاع العامالقطاع الخاصالقطاع العام
 38,955,536   –   1,241,025  36,642,511   –   1,072,000 المملكة العربية السعودية

 717,900,483   –   47,692,655  524,568,368  23,820,708  121,818,752 المملكة المتحدة
 298,423,482   –   12,904,240  221,368,691  10,843,050  53,307,501 النرويج
 11,688,690   –   873,534  5,882,714  3,675,431  1,257,011 النمسا
 15,396,867  3,536,229  3,600,407  7,367,099   –   893,131 الهند

 1,020,703,694  500,000  235,564,514  617,817,824  34,321,356  132,500,000 الواليات المتحدة
 264,436,848   –   25,323,178  103,119,454  117,075,889  18,918,327 اليابان
)46,949(   –   14,091   –  )61,040(   –  اليونان
 1,381,368   –    –   1,095,932   –   285,436 إثيوبيا
 87,672,009   –   21,233,678  5,466,035  60,396,790  575,506 إسبانيا
 1,285,382   –    –   1,114,927   –   170,455 إستونيا

 37,308   –   37,308   –    –    –  إسرائيل
 10,785,882  2,334,014  4,568,735  2,286,022  1,122,140  474,970 إندونيسيا

إيران )جمهورية - 
 204,559   –   179,364   –   575  24,619 اإلسالمية(

 24,864,128   –   4,679,363  8,564,155  3,287,276  8,333,333 إيرلندا
 76,042,113   –   5,811,216  26,500,811  37,820,599  5,909,486 إيطاليا
 116,590   –    –    –    –   116,590 أرمينيا

 38,128,786   –   7,134,730  29,696,129  4,307,797 )3,009,870( أستراليا
 560,500,673   –   50,653,755  407,533,680  44,490,050  57,823,188 ألمانيا
 216,667   –    –    –    –   216,667 أنغوال

 5,109,901  605,270  1,997,373   –   2,362,358  144,900 أوروغواي
 390,271   –   80,271   –    –   310,000 أوزبكستان

 2,991,431   –   666,576  1,855,855   –   469,000 أوغندا
 112,599   –   112,599   –    –     - أوكرانيا
 798,093   –   263,062  344,210  161,211  29,611 آندورا
 8,884,024   –   261,789  2,739,180  4,601,639  1,281,415 آيسلندا

 3,778,797   –    –   3,754,673   –   24,124 بِنن
 1,535,216   –   1,535,216   –    –    –  باراغواي
 195,575   –    –    –    –   195,575 باربادوس

 2,893,794   –    –   2,844,141   –   49,653 باكستان
 27,516,043   –   3,487,606  10,927,985  14,234,033 )1,133,581( بلجيكا
 1,458,077  312,169  944,407  61,728  62,273  77,500 بلغاريا

 417,589   –   366,781   –    –   50,809 بنغالديش
 1,160,739   –   17,239  375,000   –   768,500 بنما

 43,553   –    –    –    –   43,553 بوتان
 2,095,288   –    –   2,089,824   –   5,464 بوركينا فاسو

 12,521,304   –    –   12,521,304   –    –  بوروندي
 8,898,128   –   2,925,185  272,224  5,700,719   –  بولندا

بوليفيا )دولة - المتعددة 
 478,422   –   88,422  225,000   –   165,000 القوميات(

 2,406,774  920,274  1,038,193   –   448,307   –  بيرو
 237,181   –   237,181   –    –    –  بيالروس

 18,015,445  4,308,459  9,472,244   –   3,666,755  567,986 تايالند

 62,746   –    –    –    –   62,746 تركمانستان
 3,697,454   –   1,659,042   –   1,833,578  204,835 تركيا

 15,000   –    –    –    –   15,000 ترينداد وتوباغو
 7,297,498   –    –   7,243,338   –   54,160 تشاد

 287,345   –    –   261,345   –   26,000 توغو
 100,000   –    –    –    –   100,000 تيمور الشرقية

 1,922,398   –    –   1,852,398   –   70,000 جزر القمر
 151,175   –    –   151,175   –    –  جزر سليمان
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المساهمون

المساهمات الموارد األخرىالموارد المنتظمة
األخرى**

اإلجماليالقطاع الخاصالقطاع الخاصالقطاع العامالقطاع الخاصالقطاع العام
 3,913,351   –   953,845  672,269  2,287,237   –  جمهورية التشيك

 358,745   –   270,745   –    –   88,000 جمهورية الدومينيكان
جمهورية الكونغو 

 17,028,382   –     -  16,710,382   –   318,000 الديمقراطية

جمهورية أفريقيا 
 44,000   –    –    –    –   44,000 الوسطى

 3,318,203   –    –   3,296,203   –   22,000 جمهورية تنزانيا المتحدة
 163,380,462   –   15,063,630  56,756,790  87,581,942  3,978,099 جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الشعبية 
 130,070   –     -   –    –   130,070 الديمقراطية

 63,000   –    –    –    –   63,000 جمهورية مولدوفا
 4,999,221   –    –   4,999,221   –    –  جنوب السودان
 966,572  248,074  718,499   –    –    –  جنوب أفريقيا

 155,000   –    –    –    –   155,000 جورجيا
 1,000,000   –    –   1,000,000   –    –  جيبوتي
 1,890,504  374,667  906,844  352,534  206,459  50,000 رومانيا
 1,783,120   –    –   1,525,600   –   257,520 زامبيا

 1,357,691   –    –   1,357,691   –    –  زيمبابوي
 19,500   –    –    –    –   19,500 سان تومي وبرينسيبي

 16,253   –     -    -  753  15,500 سريالنكا
 249,106   –   167,212   –   69,549  12,346 سلوفاكيا
 1,076,437   –   154,598  37,267  848,340  36,232 سلوفينيا

 135,737   –   85,737   –    –   50,000 سنغافورة
 100,145,223   –   16,279,285  19,983,502  3,164,135  60,718,301 سويسرا

 8,537,760   –    –   8,114,662   –   423,098 سيراليون
 7,376,228  2,653,955  1,895,067   –   2,750,206  77,000 شيلي

 1,228,978  227,263  821,221   –   129,494  51,000 صربيا
 32,400   –    –    –    –   32,400 طاجيكستان

 900,000   –    –   900,000   –    –  ُعمان
 1,802,633   –    –   1,802,633   –    –  غامبيا

 148,512   –     -   –    –   148,512 غانا
 23,432   –   23,432   –    –    –  غواتيماال

 4,887,943   –    –   4,537,943   –   350,000 غينيا
 572,207   –    –   463,595   –   108,612 غينيا االستوائية

 621,000   –    –    –    –   621,000 غينيا بيساو
 88,973,872   –   15,646,751  15,072,703  54,082,640  4,171,779 فرنسا

فنزويال )جمهورية - 
 140,112  13,528  125,496   –   1,088   –  البوليفارية(

 28,801,119   –   6,093,935  3,727,001  12,337,670  6,642,512 فنلندا
 18,043   –    –    –   3,789  14,254 فيتنام

 50,000   –    –    –    –   50,000 قرغيزستان
 71,752,951   –   45,748,982  18,000,000  3,970  8,000,000 قطر

 1,226,970   –    –   1,000,000   –   226,970 كازاخستان
 4,648,588  882,442  3,022,278  228,311  476,729  38,829 كرواتيا

 142,504,763   –   6,181,413  80,688,470  7,822,497  47,812,384 كندا
 10,000   –    –    –    –   10,000 كوبا

 10,497,424   –    –   10,484,824   –   12,600 كوت ديفوار
 309,275   –   291,106   –   1,397  16,772 كوستاريكا
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المساهمون

 المساهمات الموارد األخرىالموارد المنتظمة
األخرى **

اإلجماليالقطاع الخاصالقطاع الخاصالقطاع العامالقطاع الخاصالقطاع العام
 7,369,935  2,377,027  3,014,396  189,023  1,789,489   –  كولومبيا

 150,000   –    –    –    –   150,000 كينيا
 10,603,381   –   2,227,077  4,200,327  993,107  3,182,870 لكسمبرغ

 2,648,114   –    –   2,648,114   –    –  ليبيريا
 107,358   –   82,818  23,560   –   980 ليتوانيا

 25,075   –    –    –    –   25,075 ليختنشتاين
 120,000   –    –    –    –   120,000 ليسوتو
 21,985,721   –    –   21,985,721   –    –  ماالوي

 56,883   –    –   56,791   –   91 مالطا
 3,873,500   –    –   3,840,000   –   33,500 مالي

 18,918,136  8,044,060  3,486,527  100,000  6,996,987  290,561 ماليزيا
 4,433,351   –    –   4,433,351   –    –  مدغشقر

 367,665   –   364,546   –   3,119   –  مصر
 112,408   –    –    –    –   112,408 منغوليا

 20,610   –    –    –    –   20,610 موريتانيا
 1,499,489   –    –   1,491,989   –   7,500 موزمبيق

 77,904   –    –   48,035   –   29,869 موناكو
 14,738,189   –    –   14,694,139   –   44,050 ميانمار
 120,000   –    –    –    –   120,000 ناميبيا

 27,763,528   –  )1,061(  25,941,750  2,548  1,820,291 نيجيريا
 45,444   –   4,297   –    –   41,147 نيكاراغوا
 12,836,028   –   2,762,417  8,295,219  1,628,641  149,751 نيوزيلندا

 5,456,873   –    –   5,456,273   –   600 هايتي
 35,900   –   9,956   –    –   25,944 هندوراس

 277,265,847   –   18,768,178  185,505,655  37,717,803  35,274,211 هولندا
 18,773,527   –   6,823,639   –   11,949,888   –  هونغ كونغ، الصين

 749,371   –   84,016 )234(  645,721  19,868 غير ذلك
)25,799,661(   –   1,099,080 )25,523,860(   –  )1,374,881( تعديالت العائد

 5,227,346,626 46,863,265 697,345,501 2,896,741,883 691,942,856 894,453,122اإلجمالي

*تتضمن مساهمات من الحكومات ومن اللجان الوطنية لليونيسف.
**المساهمات ألنشطة إدارة محددة

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب. المبالغ السالبة المدرجة أمام البلدان، تنتج في معظم األحيان عن إعادة التقييم.

2. الوكاالت الحكومية
)القطاع العام( 

الموارد األخرى

 368,864,691 المفوضية األوروبية

 95,644,974 التحالف العالمي للقاحات والتحصين

 119,142,721 الشراكة العالمية من أجل التعليم

 13,094,066 المنظمة الدولية للتغذية

 46,946,257 الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا

 2,042,933 المرفق الدولي لشراء األدوية )اليونيتيد(

)32,993,041( تعديالت اإليرادات

 612,742,600 اإلجمالي
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4. الترتيبات المشتركة بين المنظمات
)القطاع العام(

الموارد األخرى

 821,007 منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(

 275,500 منظمة العمل الدولية.

 5,450,603 المنظمة الدولية للهجرة

 316,143,994 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 218,280 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

 67,527,909 البرامج المشتركة لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية

 51,841,838 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 179,543 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(

 1,311,207 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

 11,833,798 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 28,149,522 صندوق األمم المتحدة للسكان

 7,045,143 برنامج األمم المتحدة لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

 713,856 صندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن البشري

 146,306,200 مجموعة البنك الدولي

 2,774,717 برنامج األغذية العالمي

 685,297 منظمة الصحة العالمية

 903 غير ذلك

)3,421,904( تعديالت اإليرادات

 637,857,414 اإلجمالي

5. اإليرادات األخرى*
 172,872,200 اإلجمالي

المجموع الكلي
 6,675,758,605 

* تتضمن اإليرادات األخرى الدخل من الفوائد والمشتريات وغيرها من المصادر.
مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.

3. المنظمات غير الحكومية
)القطاع الخاص(

الموارد المنتظمة
 444,269 غير ذلك

 444,269 اإلجمالي الفرعي

الموارد األخرى

 18,079,450 صندوق ‘التعليم ال يمكن أن ينتظر‘

 5,651,051 صندوق إنهاء العنف

 50,000 أمانة إنهاء العنف

 438,633 غير ذلك

 276,362 تعديالت اإليرادات

 24,495,496 اإلجمالي الفرعي

 24,939,765 اإلجمالي
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