
 التقرير السنوي لليونيسف 
لعام 2019

 لكل طفل، 
رؤية جديدة



البيانات الواردة في هذا التقرير مستمدة 
من أحدث اإلحصائيات املتوفرة من 

اليونيسف ووكاالت األمم املتحدة األخرى، 
والتقارير السنوية التي أعدتها املكاتب 

القطرية التابعة لليونيسف، والتقرير 
السنوي الصادر عن املديرة التنفيذية 
لليونيسف الذي سُيقّدم إلى املجلس 
التنفيذي في حزيران / يونيو 2020.

لالطالع على أي تصويبات ُيعثر عليها بعد 
الطباعة، ُيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني 

.>www.unicef.org/publications<

من منشورات شعبة االتصال في اليونيسف

3 United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA

pubdoc@unicef.org :لالتصال

www.unicef.org :املوقع

 طريقة اإلشارة املقترحة: لكل طفل، رؤية جديدة. التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019. 
نيويورك: منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، 2020.

ردمك: 978-92-806-5138-6

© احلقوق محفوظة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، حزيران/يونيو 2020.

© UNICEF/UN0327674/Ralaivita :صورة الغالف



لكل طفل، رؤية جديدة
التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019



موظف في اليونيسف يلعب مع طفل صغير 
في مركز صحي في »أوديني« في شمالي 

غرب كوت ديفوار. 

© UNICEF/UNI303268/DEJONGH

موظفة في اليونيسف تساعد 
 وأسرهم أثناء فعالية 

ً
أطفاال

 #ConLosNiñosDeVenezuela
املعلوماتية في مدينة كمباالتشه بوالية بوليفار 

في جمهورية فنزويال البوليفارية.

© UNICEF/UN0334533/MONTICO

لكل طفل، رؤية جديدة 2



جدول احملتويات

مجاالت األهداف 

14 مجال الهدف 1: كفالة بقاء كل طفل ومنائه 

20 مجال الهدف 2: كفالة أن يتعلم كل طفل 

24 مجال الهدف 3: كفالة حماية كل طفل من العنف واالستغالل 

28 مجال الهدف 4: كفالة أن يعيش كل طفل في بيئة آمنة ونظيفة 

32 مجال الهدف 5: كفالة متتع كل طفل بفرصة عادلة في احلياة 

4 متهيد 

6 مقدمة 

األولويات الشاملة

36 العمل اإلنساني 

40 املساواة بني اجلنسني 

استراتيجيات التغيير

44 اكتساب الدعم لألطفال واليافعني 

46 الشراكات 

50 االبتكار 

53 الشؤون املالية والقيادة الرشيدة 

3التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019



صِدر اليونيسف التقرير السنوي لعام 2019 على خلفية جائحة كوفيد-19.
ُ
ت

 ضد عدٍو غير مرئي. وال يقتصر األمر 
ً
 مشتركا

ً
 عامليا

ً
ومتثل اجلائحة كفاحا

 من بني الضحايا 
ً
على أن األطفال واليافعني يصابون بكوفيد-19، فهم أيضا

. وإذا لم نعالج تأثيرات اجلائحة على األطفال، فسُتلِحق أصداء 
ً
األشد تأثرا

 مبستقبلنا املشترك.
ً
 دائما

ً
كوفيد-19 ضررا

ُيبِرز الكفاح ضد كوفيد-19 أهمية كل ما تفعله اليونيسف كمنظمة — ليس 

 في مساعدة املجتمعات املحلية على 
ً
فقط في دعم األطفال واليافعني، بل أيضا

إقامة أنظمة أقوى في مجاالت الصحة، والتعليم، واحلماية، والتغذية، واملياه 

والصرف الصحي، لبناء مستقبل أفضل.

وفي الواقع، ميثل برنامج العمل العاملي الذي وضعته اليونيسف للتصدي 

 
ً
 ملا تقوم به منظمتنا حلماية األطفال األشد ضعفا

ً
 مصغرا

ً
لكوفيد-19 منوذجا

، ولالستثمار في تعزيز األنظمة واخلدمات على املدى البعيد:
ً
وحرمانا

للمحافظة على صحة األطفال وتغذيتهم؛   

   للوصول إلى األطفال املستضعفني وتزويدهم بخدمات املياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية؛

ملواصلة تعليم األطفال؛   

   لدعم األسر لتتمكن من تغطية احتياجاتها والعناية بأطفالها؛

 
ً
   حلماية األطفال من العنف واالستغالل واإلساءات، وخصوصا

البنات؛

   حلماية األطفال الالجئني واملهاجرين، وأولئك املتأثرين 

بالنزاعات.

وكما توّضح النتائج املعروضة في هذا التقرير السنوي، فإن احلضور العاملي 

، إضافة إلى ما يتمتع به موظفونا من معارف 
ً
لليونيسف في أكثر من 190 بلدا

وخبرات، يضعنا في موضع مالئم لالستجابة لهذه األزمة.

 إذ 
ً
 بااللتزام والتفاني اللذين يظهرهما موظفونا يوميا

ً
ونحن فخورون جدا

ينفذون عملهم احلاسم واملنقذ لألرواح.

 
ً
وهم يدركون أن العالم ال يقف مكتوف األيدي لدعم األطفال — ونحن أيضا

ال نقف مكتوفي األيدي.

ا من الوصول إلى 307 ماليني طفل دون سن اخلامسة 
ّ
وفي العام املاضي، متكن

وتزويدهم بخدمات ملنع سوء التغذية؛ وإلى 17 مليون طفل غير ملتحق باملدرسة 

وتزويدهم بالتعليم؛ و 4 ماليني طفل ويافع وتزوديهم بتنمية املهارات؛ و 18.3 

مليون فرد وتزويدهم مبياه الشرب املأمونة؛ و 5.5 ماليني فرد وتزويدهم 

بخدمات الصرف الصحي األساسية؛ وقدمنا مساعدات إنسانية في 281 حالة 

.
ً
طوارئ في 96 بلدا

 جديدة إلشراك األطفال واليافعني في عملنا، فنحن بحاجة 
ً
كما نستحدث طرقا

 لتصميم وتنفيذ البرامج واخلدمات 
ً
إلى مشاركتهم وأصواتهم إذ نعمل معا

والدعم التي يحتاجونها ليتمكنوا من النماء والتطور واالستعداد ليرثوا عاملنا.

 تدعم األطفال واليافعني الذين يواجهون 
ً
ظلت اليونيسف منذ أكثر من 70 عاما

طائفة من العوائق لصحتهم وعافيتهم. وفي أوضاع الفقر واإلقصاء، والكوارث 

الطبيعية، والنزاعات املسلحة، واملجاعات واألمراض، تقف منظمتنا مع األطفال 

واليافعني — بصرف النظر عن هويتهم أو أين يعيشون.

وإذ نقف معهم، فإننا ندعو شركاءنا من جميع أنحاء العالم أن يقوموا بالشيء ذاته.

انضموا إلى قضيتنا. استثمروا في مستقبل األطفال. ادعموا عملنا احلاسم 

واملنقذ لألرواح.

 بالصحة، وينعم 
ً
، وأكثر متتعا

ً
دعونا نواصل إقامة عالم أفضل، وأكثر أمنا

بالسالم، لكل طفل.

التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019

هنرييتا هـ. فور
املديرة التنفيذية لليونيسف

متهيد 
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1

1- موظف في اليونيسف 
يتحدث مع أطفال صغار 

يرتدون كمامات حلماية 

أنفسهم من فيروس كورونا، 

 وذلك في قرية موروفني 

بشمال كوت ديفوار.

© UNICEF/UNI331144/Volpe
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استجابة اليونيسف لكوفيد-19، 2020

2- عامــل صحــي في مقاطعة ســابتاري 
بنيبــال يعتنــي مبريــض في عيادة تأسســت 

بدعم من اليونيســف في مستشــفى 
»غاجيندرا نارايان ســينغ«.

3- أطفال في قرية موروفني بكوت 
 على التلفزيون في 

ً
ديفوار يشاهدون درسا

منزل زعيم القرية. وقد ظلت اليونيسف 
تعمل على مبادرة »مدرسة في البيت« 

التي تتضمن تسجيل الدروس لبثها عبر 
التلفزيون واإلذاعة الوطنيني.

4- تســاعد اليونيســف في مدينة غواتيماال 
ســيتي علــى توفيــر اخلضــار والفواكه لوالدي 
أكثر من 2.4 مليون طفل في ســن الدراســة 

قبــل االبتدائيــة واالبتدائيــة، مما يتيح 
مواصلــة تقــدمي الوجبات الغذائية املدرســية 

لألطفــال والتــي كانــوا يعتمــدون عليها قبل 
جائحــة كوفيد-19.

5- موظف في اليونيسف يتفحص إمدادات 
طبية في بيروت بلبنان لتوصيلها إلى 
العاملني الصحيني في اخلط األمامي 
وللسكان املعرضني للخطر. وتتضمن 

اإلمدادات قفازات، وكمامات جراحية 
وأجهزة تنفس نوع N95، ومآزر حماية، 

وموازين حرارة، ومواد أخرى.
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ولقد حتققت جناحات عديدة تستحق االحتفاء بها.

 ومنطقة ليتمكنوا من البقاء واالزدهار 
ً
فقد ساعدْت اليونيسف وشركاؤها األطفال في أكثر من 190 بلدا

وااللتحاق باملدارس مستعدين للتعلم ومستفيدين على أفضل نحو من الفرص املتاحة لهم. وانخرطت 

اليونيسف مع الشركاء في جميع أنحاء العالم حلماية األطفال، وضمان وجود بيئات آمنة، واحلد من الفقر، 

والتصدي لألعراف اجلنسانية الضارة، ومكافحة التمييز.

، إلى جانب خدمات أساسية 
ً
 نفسيا

ً
ى األطفال واألسر في األوضاع الطارئة رعاية للصحة العقلية ودعما

ّ
وتلق

في مجاالت التغذية والتعليم والرعاية الصحية. وحصل األطفال املهاجرون والالجئون على خدمات حماية.

وفي عام 2019، احتفل العالم بالذكرى السنوية الـ 30 التفاقية حقوق الطفل، في حني احتفلنا في بداية 

عام 2020 بالذكرى السنوية الـ 25 إلعالن ومنهاج عمل بيجني حول املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

ولالحتفال بالذكرى السنوية الثالثني التفاقية حقوق الطفل، أعادت 110 من الدول األعضاء في األمم 

املتحدة التزامها بتنفيذ حقوق الطفل في القرن احلادي والعشرين، وتعهدت 24 حكومة بالتزامات وطنية 

طلق التعهد العاملي الطوعي »لكل طفل، كل حق«، وذلك مبناصرة رؤساء »مجموعة أصدقاء 
ُ
جديدة. وقد أ

 وجمايكا.
ً
األطفال وأهداف التنمية املستدامة«: لكسمبورغ، وبلغاريا

التركيز على املستقبل

مع ذلك، ورغم أن اليونيسف تنظر في هذا التقرير إلى الوراء لعام 2019، إال أن تركيزنا ينصب على املستقبل.

في بداية العقد اجلديد، دخل العالم في صراع مع مرض كوفيد-19، وهو جائحة عاملية تسببت بوفاة آالف 

الناس وأشاعت االضطراب في املنازل واملدارس لألطفال في كل مكان، وهددت عافيتهم ومستقبلهم.

تتصدى اليونيسف لتحدي توفير املعلومات واخلدمات التي حتمي األطفال وأسرهم من الفيروس، بينما 

 —الذين يعايشون كل يوم 
ً
 على األطفال املهمشني أصال

ً
ز على التأثيرات اخلفية للمرض، خصوصا

ّ
ترك

.
ً
الفقر أو العنف أو النزاعات، أو األطفال الالجئني أو املهاجرين أو املهّجرين داخليا

مقدمة

عملت اليونيسف وشركاؤها 
 إلى جنب 

ً
في عام 2019 جنبا

مع األطفال واليافعني للتغلب 
 
ً
على العقبات التي متنع عددا

 من األطفال من حتقيق 
ً
كبيرا

إمكاناتهم الكاملة. وقد ساعْدنا، 
، على خلق فرص جديدة 

ً
معا

وجعلنا األحالم والطموحات في 
متناول اليد.
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مقدمة

أبدوالي كوناتي، وهو مسؤول حتصني في مكتب ميداني لليونيسف في مدينة كاييس في مالي، يقوم بتوعية السيدة راماتا ديالو 

هج التي 
ُ
. ومن بني الن

ً
، الذي لم يتلَق لقاحات من قبل أبدا

ً
حول أهمية حتصني أصغر أطفالها، هاشم الذي يبلغ عمره 11 شهرا

أرستها اليونيسف وشركاؤها للوصول إلى جميع األطفال، استخدام مقدمي اللقاحات املتنقلني للوصول إلى السكان املستضعفني 

الذين يعيشون في أماكن يصعب الوصول إليها من قبيل مواقع التنقيب عن الذهب.

وتدعم اليونيسف وشركاؤها، ومن بينهم التحالف العاملي للقاحات والتحصني، وزارة الصحة في مالي جللب اللقاحات على نحو 

.
ً
مباشر إلى األطفال املستضعفني في األماكن األشد انعزاال

© UNICEF/UNI287200/Dicko  
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مقدمة

لقد حّل هذا التهديد العاملي اجلديد في الوقت الذي دعا فيه األمني العام لألمم املتحدة، السيد أنطونيو 

 لبلوغ أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030.
ً
غوتيريش، إلى عقد دولي للعمل سعيا

لت استجابة اليونيسف لهذه الدعوة للعمل في زيادة تركيزها على االستثمار في األطفال — فاألطفال 
ّ
ومتث

هم مفتاح حتقيق الغايات الطموحة ألهداف التنمية املستدامة. ولتحقيق ذلك، قامت اليونيسف بتقييم 

التقدم الذي أحرزته في حتقيق املعالم التي حددتها اخلطة االستراتيجية لليونيسف للفترة 2018–2021 

ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

تنفيذ اخلطة االستراتيجية

ُوضعت اخلطة االستراتيجية لليونيسف للفترة 2018–2021 بعد فترة وجيزة من اتفاق العالم على أهداف 

حدد اخلطة خمسة مجاالت أهداف لتحقيق النتائج التي ميكننا تنفيذها في إطار 
ُ
التنمية املستدامة. وت

أهداف التنمية املستدامة:

 مجال الهدف 1:

 كفالة بقاء كل طفل ومنائه، وهو يغطي العمل املواضيعي في الصحة، والتغذية، وفيروس 

نقص املناعة البشرية / متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، والنماء في مرحلة الطفولة 

املبكرة، وصحة املراهقني.

 مجال الهدف 2: 

كفالة أن يتعلم كل طفل، وهو يركز على التعليم.

 مجال الهدف 3: 

كفالة حماية كل طفل من العنف واالستغالل، وهو معني بخدمات حماية الطفل.

 مجال الهدف 4:

 كفالة أن يعيش كل طفل في بيئة آمنة ونظيفة، وهو ُيبرز عمل اليونيسف في خدمات املياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية، وجهودها املعنية باملناخ، واحلد من أخطار الكوارث، 

والبيئات احلضرية.

 مجال الهدف 5: 

ع كل طفل بفرصة عادلة في احلياة، وهو جتٍل اللتزام اليونيسف بأال يتخلف أي  كفالة متتُّ

طفل عن الركب، ويشمل اجلهود الرامية إلى معاجلة الفقر والتمييز وانعدام املساواة بني 

اجلنسني، وتوفير دعم للمراهقني واألطفال ذوي اإلعاقات، ودعم املشاركة اآلمنة واجلدية 

واالنهماك املدني لألطفال من جميع األعمار.

 مجالني شاملني جلميع القطاعات يؤثران على جميع جهود اليونيسف: العمل اإلنساني، واملساواة بني اجلنسني.
ً
حدد اخلطة االستراتيجية أيضا

ُ
وت

إضافة إلى ذلك، حددت اليونيسف أربعة عناصر تنظيمية متكينية وثماني استراتيجيات لتحقيق التغيير. أما استراتيجيات التغيير التي يبحثها هذا 

التقرير السنوي فهي: كسب الدعم والتأييد من صناع القرار وعامة الناس لقضية األطفال؛ وتطوير املوارد وتفعيل الشراكات ألجل األطفال؛ وتسخير 

قوة مجتمع التجارة واألعمال واألسواق لصالح األطفال؛ وتعزيز االبتكار في البرمجة والدعوة من أجل األطفال.
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مقدمة

تعجيل حتقيق النتائج

َيصُدر هذا التقرير السنوي في الوقت الذي تصل فيه اليونيسف إلى مرحلة نصف املدة من خطتها االستراتيجية. 

ويترافق استعراض نصف املدة للنتائج مع االستعراض السنوي، وهما يسلطان الضوء على التقدم الواضح في 

العديد من غايات أهداف التنمية املستدامة املرتبطة باألطفال. وتواِصل الوكاالت في جميع أقسام األمم املتحدة 

مشاطرة الدروس املستفادة، وتنسيق األنشطة والتعاون من أجل تعجيل النتائج نحو حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة.

مع ذلك، يشير االستعراض إلى وجوب تعجيل التقدم في بعض الغايات إذا ما أردنا حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة وأهداف اخلطة االستراتيجية. وهذا ينطبق بصفة خاصة في السياقات الهشة، حيث حجم 

االحتياجات مرتفع، وحيث يوجد انشغال كبير بشأن توجهات التقدم.

وبحلول عام 2019، كان 74 باملئة من الغايات الواردة في اخلطة االستراتيجية لليونيسف قد حتققت. ولكن 

 في 
ً
 جدا

ً
رغم األداء القوي لليونيسف في العديد من مجاالت أهداف التنمية املستدامة، ظل التقدم بطيئا

 عن املسار املنشود. وبحسب سرعة التقدم احلالية، 
ً
مجاالت أخرى، حيث كان 26 باملئة من الغايات متأخرا

على سبيل املثال، لن تتحقق غايات أهداف التنمية املستدامة في العديد من القضايا احليوية، مبا فيها: 

التحصني، والصحة، والتغذية، وفيروس نقص املناعة البشرية / متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، 

والنماء في مرحلة الطفولة املبكرة. إضافة إلى ذلك، ثمة بطء في التقدم لتحقيق الغايات املرتبطة بـ:

إمكانية احلصول على التعليم اجليد    

تسجيل الوالدات، والعنف ضد األطفال    

خدمات املياه والصرف الصحي املدارة على نحو مأمون    

احلد من أخطار الكوارث وتغّير املناخ    

فقر األطفال    

 من خالل:
ً
أهم النتائج       وفرت اليونيسف في عام 2019 دعما

 املساعدات اإلنسانية في 281 حالة طوارئ 

.
ً
في 96 بلدا

 والدات آمنة حلوالي 28 مليون طفل في 

مرافق صحية.

خدمات لـ 307 ماليني طفل دون سن اخلامسة 

للوقاية من سوء التغذية.

 معاجلة سوء التغذية احلاد الوخيم 

لـ 4.1 ماليني طفل في حاالت طوارئ.

التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة، والتعليم االبتدائي والثانوي لـ 17 مليون طفل غير ملتحقني 

باملدارس؛ وبرامج لتنمية املهارات لـ 4 ماليني طفل ويافع.

إمكانية احلصول على املياه النظيفة لـ 18.3 مليون شخص إضافي، وخدمات الصرف الصحي األساسية 

لـ 15.5 مليون شخص إضافي.

 تسجيل أكثر من 21 مليون واقعة والدة 

.
ً
في 47 بلدا

توسيع خدمات النظافة والصحة الطمثية، مبا في 

.
ً
ذلك دعم مباشر لـ 20,495 مدرسة في 49 بلدا

برامج حتويالت نقدية استفاد منها 51 مليون 

طفل، مبن فيهم 8.5 ماليني طفل في حاالت 

طوارئ.

رعاية وتدخالت ملنع زواج األطفال استفادت 

منها 5.7 ماليني فتاة مراهقة.
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في اليسار: مجموعة من األوالد يقفون خارج 

»دار شهيد عبد األحد خان كارزاي لأليتام« في 

مدينة قندهار بأفغانستان.

© UNICEF/UNI229588/Bouvet

التحديات

من بني التحديات أمام حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألطفال وجود مستويات غير مسبوقة من األزمات 

اإلنسانية، مبا في ذلك جائحة كوفيد-19، والظرف العام الذي يتأثر مبحدودية املوارد القابلة للتوقع. ورغم 

أن موارد اليونيسف ازدادات في عام 2019، فقد حدث النمو في التمويل املخصص. أما املوارد العادية 

— أي التمويل القابل للتوقع، واملرن الذي يتيح لليونيسف االستجابة بسرعة — فقد تراجعت. وتتسم 

املوارد العادية وغيرها من أشكال التمويل املرن بأهمية حاسمة لليونيسف لتعجيل النتائج عبر االبتكارات، 

والشراكات اجلديدة، وزيادة القدرات، وتوفير بيانات أفضل. كما أن التمويل املرن ضروري لسد الفجوات 

وإتاحة القيام باستجابات سريعة وفورية في احلاالت الطارئة.

مقدمة

عرض نفقات اليونيسف املصنفة 
ُ
 مالحظة: ت

 بحسب فئات املوازنة في هذا اجلدول على 
أساس نقدي معّدل.

نفقات اليونيسف، 2019
)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

فئة املوازنة

5,529التنمية

البرامج  5,363

فعالية التنمية  166

392اإلدارة

10تنسيق التنمية في األمم املتحدة

29غرض خاص )يشمل استثمارات رأس املال(

222جمع األموال من القطاع اخلاص وإقامة الشراكات معه

77أخرى

6,259مجموع النفقات
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نفقات البرامج املباشرة بحسب الهدف، 2019
)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

حسب جمال اهلدف

املوارد العادية

املوارد األخرى )العادية(

املوارد األخرى )الطوارئ(

* نفقات البرنامج بالنسبة جليبوتي 
والسودان مشمولة ضمن بند 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

561.7

1,154.8

680.1

2,396.5

247.4

562.1

156.8

966.4

64.8

124.4

31.5

220.6

 
 

 

59.2

548.2

943.5

1,550.9

29.5
76.1

185.5

291.2

 

57.7

115.1

51.8

224.6

حسب إقليم عمل 
اليونيسف

املوارد العادية

املوارد األخرى )العادية(

املوارد األخرى )الطوارئ(

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب

122.0 

241.1 

134.0 

497.1 

الفرصة العادلة

175.4 

541.8 

391.8

1,108.9 

البيئة

178.3 

265.5 264.1 

708.0 

احلماية

165.4 

533.2 

484.7 

1,183.4 

م
ّ
التعل

379.1 

1,149.0 

624.5 

2,152.7 

البقاء واالزدهار

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى*

أمريكا الالتينية آسيا
والكاريبي

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

أوروبا وآسيا 
الوسطى

مشترك بني 
األقاليم

 النفقات الكلية
5,650 مليون دوالر

 النفقات الكلية
5,650 مليون دوالر
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عقد من العمل

إذ تشرع األمم املتحدة في عقد جديد مكرس لتعجيل النتائج من أجل األطفال، ستولي اليونيسف األولوية 

للجهود الرامية إلى حتقيق حتسني فاعل وكفؤ في صحة األطفال، وتغذيتهم، وفي خدمات املياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية، والنماء في مرحلة الطفولة املبكرة، ومناء املراهقني. وسنركز على ضمان أن كل 

طفل سيذهب إلى املدرسة وسيتعلم، وسنضاعف جهودنا حلماية األطفال وبيئاتهم. كما سنركز، كما فعلنا 

، عبر توفير تدخالت احلماية االجتماعية وتوسيع جهودنا إلنهاء التمييز 
ً
، على األطفال األشد ضعفا

ً
دوما

القائم على النوع اجلنساني واإلعاقة.

ومن بني بعض أولوياتنا، ما يلي:

تعجيل مجاالت األولوية األساسية    

إقامة أواصر أقوى بني البرمجة اإلمنائية واإلنسانية    

مبادرة »جيل طليق«، وهي شراكة تركز على التعليم العصري ومهارات العمل    

الرعاية الصحية األساسية القائمة على املجتمع املحلي    

الصحة العقلية    

تغّير املناخ    

القيادة الفكرية    

االبتكارات    

املساواة بني اجلنسني    

ومع تواصل األزمة في حقوق الطفل من جراء جائحة كوفيد-19، تقود اليونيسف اجلهود لالستجابة 

والتعافي ووضع رؤية جديدة لعالم مالئم لكل طفل، وهي تدعو إلى العمل من أجل:

املحافظة على صحة األطفال    

تزويد األطفال املستضعفني بخدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية    

مواصلة تعليم األطفال    

دعم األسر لتغطية احتياجاتها ورعاية أطفالها    

حماية األطفال من العنف واالستغالل واإلساءات    

حماية األطفال الالجئني واملهاجرين، واألطفال املتأثرين بالنزاعات    

وتظل اليونيسف، وموظفوها الذين ُيعّدون باآلالف، ملتزمني بقيمهم األساسية املتمثلة بالرعاية واالحترام 

والنزاهة والثقة واملساءلة. وإذ نشرع بعقٍد جديد، فإننا نعيد تكييف وتكريس أنفسنا لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة وطموحات اليونيسف لكل طفل بينما نتصدى للتحديات املستمرة التي يواجهها األطفال في هذا 

العالم الدينامي.

مقدمة
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روز توبيموني جتلس مع أطفالها خارج منزلها اجلديد في دائرة كاتانغا الصحية )منطقة تشيكابا الصحية( في تشيكابا في إقليم 

كاساي  بجمهورية الكونغو الدميقراطية، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وفي وقت مبكر من العام، اضطرت األسرة إلى الفرار 

من بيتها في قرية نائية بسبب القتال. ولم تتمكن روز من حتصني ابنتها التي يبلغ عمرها ثالث سنوات بلقاح احلصبة، فمرضت 

الطفلة وتوفت. وعندما استقرت األسرة في دائرة كاتانغا الصحية )منطقة تشيكابا الصحية( في تشيكابا، اهتمت روز بتوفير 

 ضد احلصبة«.
ً
التحصني ألطفالها. وتقول، »بات جميع أطفالي اآلن محميني. فقد مت حتصينهم جميعا

© UNICEF/UNI229157/Nybo
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ن كل طفل من احلصول على الرعاية الصحية والغذاء، مبا في ذلك 
َّ
تتطلب حماية هذا احلق أن يتمك

التحصني واحلماية من فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز واألمراض التي ميكن منعها. ويندرج حتت 

ع البيوت واألسر واملجتمعات املحلية بإمكانية احلصول على فرص النماء في مرحلة   متتُّ
ً
هذا احلق أيضا

الطفولة املبكرة.

وتتصدى اليونيسف لتلبية االحتياجات من الرعاية الصحية اجليدة والتغذية املناسبة والتحصني والوقاية 

من فيروس نقص املناعة البشرية وصحة املراهقني والنماء في مرحلة الطفولة املبكرة — مع اإلدراك التام 

باع نهج شامل ومتعدد القطاعات.
ّ
للترابط الداخلي بني هذه اخلدمات وضرورة ات

 على البقاء والنماء ضمن مبادرات بلغت كلفتها 
ً
وفي عام 2019، ساعدت اليونيسف األطفال في 152 بلدا

 اقتضت مساعدات طارئة بكلفة بلغت 
ً
2.15 بليون دوالر. واشتملت األعمال على تنفيذ أنشطة في 82 بلدا

0.95 بليون دوالر.

مجال الهدف 1

كفالة بقاء كل طفل ومنائه

 لكل طفل احلق 
في البقاء والنماء.

لكل طفل، رؤية جديدة 1
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أم حتتضن مولودها اجلديد إذ ينتظران حصول الطفل على لقاحات في مركز »غامبول« الصحي في بونتالند بالصومال. وتدعم 

اليونيسف الرعاية الصحية األساسية في الصومال، وأقامت شراكة مع حكومة الصومال لتعزيز القدرة الوطنية في مجال توفير 

اللقاحات واخلدمات الوقائية والعالجية ملكافحة التهاب الرئة واإلسهال واملالريا وغيرها من األمراض. وتعمل اليونيسف لتوسيع 

تغطية خدمات الصحة النفاسية واخلدمات األساسية لرعاية املواليد اجلدد في البلد، وحتسني نوعية هذه اخلدمات.

© UNICEF/UNI218212/Hinds

جمال اهلدف 1: كفالة بقاء كل طفل ومنائه
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الصحة

يركــز برنامــج اليونيســف املعنــي بصحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال واملراهقــني على تعزيــز الرعاية الصحية 

األساســية املتكاملــة، وإنهــاء الوفيــات التــي ميكــن منعهــا، وذلــك عبــر حزمة من اخلدمات الصحية األساســية 

اخلاصــة باألمهــات واملواليــد، والوقايــة مــن أمــراض الطفولــة ومعاجلتهــا، وضمان حصــول جميع األطفال 

علــى اللقاحــات بشــكل كامــل مبــا يكفــل صحــة األطفــال واملراهقــني وعافيتهم. وتركز برامــج الرعاية الصحية 

ــردة علــى مجــاالت منــاء الطفــل، وإعاقــة األطفــال، واألمراض غير الســارية، وخدمات الصحة 
ّ
بصــورة مط

العقليــة، والتحصــني ضــد فيــروس الــورم احلليمــي البشــري، ومنــع احلمــل، والتلوث البيئي، والرعاية النفاســية 

لألمهــات املراهقات.

وفي عام 2019، ُسجلت 27.4 مليون واقعة والدة ملولود حي في مرافق صحية مدعومة من خالل برامج 

اليونيسف في بلدان تسجل معدالت عالية لوفيات األمهات واملواليد. وقد متكنت تشاد وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية من القضاء على كزاز األمهات واملواليد، فيما دعمت اليونيسف وشركاؤها عملية حتصني 65.7 

 ذا أولوية، ولقاح احلصبة لعدد 
ً
مليون طفل بثالث جرعات من اللقاح الثالثي / اللقاح اخلماسي في 64 بلدا

يصل إلى 41.3 مليون طفل في أوضاع إنسانية. وظلت نيجيريا خالية من شلل األطفال للسنة الثالثة على 

التوالي، مما ميهد الطريق الحتمال اإلعالن عن أفريقيا خالية من شلل األطفال في عام 2020.

وعولج 9.4 ماليني طفل ُيشتبه في إصابتهم بااللتهاب الرئوي باملضادات احليوية الالزمة من خالل 

 يعاني من معدالت انتشار عالية اللتهاب الرئة. وساندت 
ً
البرامج التي تدعمها اليونيسف في 25 بلدا

اليونيسف عملية تطوير املهارات في مجال اإلدارة املتكاملة للحاالت على مستوى املجتمع املحلي، واستفاد 

. ومت تيسير عملية توزيع الناموسيات املعاجلة مببيد احلشرات في 
ً
 محليا

ً
 صحيا

ً
منها 35,840 عامال

األوضاع اإلنسانية حيث وصلت هذه الناموسيات إلى 1.69 مليون شخص.

د   وطنيــة لصحــة املراهقــني تتســم بشــمول اجلميع وتعدُّ
ً
 قــد وضــع خططــا

ً
وبحلــول عــام 2019، كان 67 بلــدا

 .
ً
القطاعــات ومراعــاة االعتبــارات اجلنســانية، حيــث دعمــت اليونيســف تنفيــذ تلــك اخلطــط في 31 بلدا

وحصلــت قرابــة مليــون مراهقــة علــى قائمــة اللقاحــات الكاملــة املقــررة لفيروس الورم احلليمي البشــري في 

 البرمجة 
ً
خمســة بلــدان كانــت اليونيســف قــد دعمــت إدخــال اللقاحــات إليهــا. وفــي عام 2019، طّبــق 79 بلدا

الصحيــة املدرســية باالســتفادة مــن منصــة أساســية للتنفيــذ املتكامــل للتدخــالت اخلاصــة بصحة املراهقني 

مبــا فــي ذلك صحتهــم العقلية.

تتصدى اليونيسف لتلبية 
االحتياجات من الرعاية 

الصحية اجليدة والتغذية 
املناسبة والتحصني والوقاية من 

فيروس نقص املناعة البشرية 
وصحة املراهقني والنماء في 

مرحلة الطفولة املبكرة.

وكان الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد في مجال الصحة في عام 2019 هم مجموعة 

البنك الدولي، والتحالف العاملي للقاحات والتحصني )GAVI(، وصندوق الواليات املتحدة لليونيسف، وأملانيا، 

واململكة املتحدة.

جمال اهلدف 1: كفالة بقاء كل طفل ومنائه
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وكان الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد في مجال التغذية في عام 2019 هم مجموعة 

البنك الدولي، وأملانيا، واملفوضية األوروبية، واململكة املتحدة، وهولندا.

التغذية

 ملواجهة »العبء الثالثي 
ً
قدمت اليونيسف خالل عام 2019 الدعم لبرامج التغذية في أكثر من 120 بلدا

كر في تقرير »حالة أطفال 
ُ
لسوء التغذية« )نقص التغذية، ونقص املغذيات الدقيقة، وزيادة الوزن( الذي ذ

العالم لعام 2019: األطفال والغذاء والتغذية — النمو السليم في عالم متغير«.

وقد حققت البرامج التي دعمتها اليونيسف خالل عام 2019:

م وغيره      مرحلة الطفولة املبكرة: تزويد 307 ماليني طفل دون سن اخلامسة بخدمات ملنع التقزُّ

من أشكال سوء التغذية في مرحلة الطفولة املبكرة.

   مرحلة املراَهقة: مساعدة 60 مليون مراهق ومراهقة بتزويدهم بخدمات الوقاية من فقر الدم 

وغيره من أشكال سوء التغذية في مرحلة املراهقة.

    سوء التغذية احلاد: معاجلة 4.9 ماليني طفل من الهزال الشديد وغيره من أشكال سوء 

التغذية احلاد.

؛ وإذا أخفقت الوقاية، 
ً
واصل اليونيسف دعمها لبرامج التغذية، سينصب تركيزها على الوقاية أوال

ُ
وإذ ت

فعلى العالج. ويشكل هذا النهج الركيزة التي تقوم عليها شراكة اليونيسف بشأن التغذية مع »مؤسسة 

 باألعباء برامَج الغذاء والصحة واحلماية 
ً
 مثقال

ً
بيل ومليندا غيتس«. وتوفر هذه الشراكة في 15 بلدا

االجتماعية لألطفال في األيام األلف األولى من حياتهم وألمهاتهم.

في األعلى: طفل يتناول وجبة مغذية أثناء 

استراحة الغداء في صف دراسي للتعليم قبل 

االبتدائي في مدرسة »تاهواك« االبتدائية في 

منطقة تا وي في إقليم سارافان بجمهورية الو 

الدميقراطية الشعبية.

© UNICEF/UN0311087/Verweij
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في األعلى: تتأكد كانسيمي روث من تناول طفليها، 

ليغتون )سنة واحدة، في الصورة( و جوانيتا 

)4 سنوات(، جرعتهما اليومية من الدواء املضاد 

لفيروس نقص املناعة البشرية. وتعمل اليونيسف 

عبر شراكة مع وزارة الصحة في أوغندا لتحسني 

تشخيص األطفال الصغار املصابني بفيروس نقص 

املناعة البشرية وتزويدهم بالعالج في مرحلة مبكرة، 

وهو أمر حاسم األهمية إلنقاذ األرواح.

© UNICEF/UNI211887/Schermbrucker

وكان الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد في مجال مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز 

في عام 2019 هم البنك اإلسالمي للتنمية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة 

البشرية / اإليدز )UNAIDS(، واللجنة الكورية لليونيسف، والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل 

واملالريا، وشراكات األمم املتحدة وبرامجها املشتركة املدارة من قبل صندوق األمم املتحدة للسكان.

فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( 

خالل عام 2019، خضع 13.5 مليون بنت و9 ماليني ولد لفحص فيروس نقص املناعة البشرية وحصلوا على 

نتائج فحصوهم. ومع ذلك يبقى التقدم امُلحرز على صعيد القضاء على مرض اإليدز بحلول عام 2030 غير 

كاٍف. وأدت جهود منع انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية من األم إلى طفلها إلى زيادة مقدارها 4 

باملئة في عدد النساء احلوامل املصابات بالفيروس اللواتي متكنَّ من احلصول على العالج ضد الفيروسات 

 على صعيد القضاء على انتقال عدوى 
ً
حقُق بعض البلدان تقدما

ُ
العكوسة خالل السنوات األربع املاضية. وت

قِدم كل من أوغندا وبوتسوانا وزميبابوي ومالوي وناميبيا 
ُ
فيروس نقص املناعة البشرية من األم إلى طفلها. إذ ت

مضي 
َ
العالج املضاد للفيروسات العكوسة إلى 95 باملئة من احلوامل املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية وت

حققْت منظمة الصحة 
َ
 ت

ً
دما على طريق القضاء على املرض، كما التحقت سري النكا بقائمة تضم 13 بلدا

ُ
ق

العاملية من قضائها على انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية من األم إلى طفلها.

ر عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس نقص املناعة البشرية بني املراهقات والشابات  دِّ
ُ
وفي نهاية عام 2018، ق

. وعلى الصعيد 
ً
على مستوى العالم بنحو 310,000 إصابة، أي ثالثة أضعاف الرقم املستهدف عامليا

اإلقليمي، وبالرغم من التحسن الذي شهدته منطقة شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي على صعيد عدد 

اإلصابات اجلديدة بفيروس نقص املناعة البشرية في صفوف املراهقني والشباب، تبقى مستويات التفشي 

في صفوف هذه الشريحة السكانية على مستوى العالم باعثة على القلق.

جمال اهلدف 1: كفالة بقاء كل طفل ومنائه
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مجال الهدف 1

 بقاء كل طفل ومنائه
فالة

ك

النماء في مرحلة الطفولة املبكرة 

تتسم اجلهود التي تبذلها اليونيسف لتزويد كل طفل بأفضل بداية في احلياة بأنها جهود متعددة 

القطاعات، فهي تشمل قطاعات التغذية والصحة والتعليم واحلماية االجتماعية ودعم الوالدين. 

وفي عام 2019:

 برامج متعددة القطاعات في مجال النماء في مرحلة الطفولة املبكرة، مع وجود 
ً
ذ 115 بلدا

ّ
   نف

 منها.
ً
ملكية حكومية وخطط عمل للتوسع محددة التكاليف في 45 بلدا

 عن امتالكه لسياسة أو خطة عمل وطنية للطفولة املبكرة.
ً
   أبلغ 83 بلدا

    نفذت اليونيسف تدخالت في مجال النماء في مرحلة الطفولة املبكرة استفاد منها 615,049 

 دون سن اخلامسة في أوضاع إنسانية، وتكون بذلك قد وصلت إلى 76 باملئة من العدد 
ً
طفال

املستهدف.

تعجيل النتائج

بينما تعمل اليونيسف على تعجيل النتائج، يبقى الهدف الذي تسعى إلى حتقيقه هو الوصول إلى األطفال 

واألسر املعرضني ألكبر خطر بالتخلف عن الركب: وهم أطفال األسر املعيشية الفقيرة، واألطفال في 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا، واألطفال في البيئات الهشة واملتأثرة بالنزاعات. 

ويعني تعجيل نتائج النمو على صعيد بقاء الطفل ومنائه تعزيز التحليل اإلنساني واجلنساني، واالستفادة 

من مشاركة املجتمع املحلي وحتليل البيانات االجتماعية والعمل مع مختلف القطاعات على تذليل العقبات 

 في طريق حتقيق النتائج.
ً
االجتماعية واملالية التي تقف عائقا

أهم النتائج

والدة 27.4 مليون طفل في مرافق صحية 

تدعمها اليونيسف.

حتصني 41.3 مليون طفل ضد احلصبة، ممن 

يعيشون في حاالت طوارئ.

معاجلة 9.4 ماليني طفل مشتبه في إصابتهم 

بااللتهاب الرئوي من قبل برامج تدعمها 

اليونيسف.

حصول أكثر من 249 مليون طفل على جرعتني 

من مكمالت »فيتامني أ« في بلدان رئيسية.

معاجلة أكثر من 4.9 ماليني طفل من سوء 

التغذية احلاد الوخيم.

خضوع 13.5 مليون بنت و9 ماليني ولد 

لفحص فيروس نقص املناعة البشرية 

وتزويدهم بنتائج الفحص.

انضمام اليونيسف إلى 11 وكالة متعددة األطراف إلطالق خطة مشتركة بغية تقدمي مستوى أفضل من الدعم للبلدان في السنوات العشر القادمة، مما يشكل في 

مجمله نحو ثلث إجمالي املساعدة اإلمنائية في املجال الصحي.

جمال اهلدف 1: كفالة بقاء كل طفل ومنائه

1التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019
9



خالل عام 2019، شكلت احلروب والكوارث واألمراض وآثار التغير املناخي عقبات أمام إعمال حق األطفال 

في التعليم. من جانب آخر، ما تزال مواطن الضعف املتمثلة في الفقر واألعراف اجلنسانية واإلعاقة تقف 

 من األطفال على التعليم. وفي بداية سنة 2020 أقعد فيروس كوفيد-19 
ً
 دون حصول عدد هائل جدا

ً
حائال

األطفال في الكثير من بقاع العالم عن االلتحاق مبدارسهم.

نت اليونيسف من حتقيق 60 باملئة فقط من هدفها الطامح إلى توفير التعليم لـ 12.3 
ّ
وفي عام 2019، متك

 للخطر في ظل سياقات طارئة، وذلك بسبب نقص التمويل وتصاعد حالة 
ً
مليون من األطفال األشد تعرضا

انعدام األمن والهجمات املوجهة.

مجال الهدف 2

كفالة أن يتعلم كل طفل

يواجه األطفال والشباب في 
 
ً
شتى أنحاء العالم ظروفا
تؤدي إلى تعطيل حقهم 
في الذهاب إلى املدرسة 

م.
ّ
والتعل

وكان الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد في مجال الهدف هذا في عام 2019 هم أملانيا، 

واملفوضية األوروبية، والنرويج، والشراكة العاملية من أجل التعليم، وهولندا.

لكل طفل، رؤية جديدة 2
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طالب في ملعب مدرسة »تورغاني« الثانوية مبدينة فايزأباد، كبرى مدن إقليم باداخشان في شمال أفغانستان.

ثمة 3.7 ماليني طفل في أفغانستان غير ملتحقني باملدارس، كما أن 54 باملئة فقط من األطفال امللتحقني باملدارس يتّمون املرحلة 

االبتدائية. تعمل اليونيسف مع وزارة التربية وشركاء آخرين على املستوى اإلقليمي والوطني واملحلي وتركز على األفراد األشد 

 الفتيات، ملكافحة اإلقصاء الناجم عن الفقر والتمييز والنزاع.
ً
 في املناطق املحرومة، وخصوصا

ً
ضعفا

© UNICEF/UN0339383/Dejongh
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جمال اهلدف 2: كفالة أن يتعلم كل طفل

وقد استجابت اليونيسف في 
عام 2019 لهذه التحديات 

بتقدميها الدعم لقطاع 
 
ً
 التعليم في 143 بلدا

 بقيمة 1.18 بليون دوالر. 
ودعمت اليونيسف برامج 

 التعليم في سياقات طارئة 
 بكلفة بلغت 

ً
 في 82 بلدا

0.69 بليون دوالر.

النجاحات

على الرغم من التحديات، حققت جهود التعليم التي بذلتها اليونيسف جناحات ملحوظة في عام 2019، 

ومنها اآلتي:

    أصبح لدى 37 باملئة من البلدان التي تدعمها اليونيسف أنظمة سارية لتوفير فرص متكافئة 

 عن النسبة السابقة التي حققتها تلك 
ً
لألطفال للحصول على التعليم، مما يسجل ارتفاعا

البلدان إذ بلغت 29 باملئة في عام 2018.

 ملنع العنف اجلنساني في املدارس، 
ً
    وَضَع 49 باملئة من البلدان التي تلقت دعم اليونيسف خططا

مقارنة بنسبة 38 باملئة لعام 2018.

م مقارنة بنسبة 35 باملئة 
ّ
    أصبح لدى 48 باملئة من البلدان أنظمة فعالة لتحسني نتائج التعل

لعام 2018.

    أصبح لدى 23 باملئة من البلدان التي تلقت دعم اليونيسف أنظمة تكفل تعلم األوالد والبنات 

 عن عام 2018 الذي بلغت فيه النسبة 
ً
على قدم املساواة للمهارات املهمة، مسجلة ارتفاعا

16 باملئة.

 »إعالن املدارس اآلمنة« الذي يدعو اليونيسف وشركاءها واحلكومات 
ً
    َدَعَم 102 بلدا

واجلماعات املسلحة إلى حماية التعليم من االعتداءات وتوفير توجيهات بهذا اخلصوص.

ومع ذلك ال يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وما لم يتم تعجيل النتائج، لن يتمكن 420 مليون طفل من أصل 

م املهارات األساسية 
ّ
1.4 بليون طفل في عمر الدراسة في البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل من تعل

بحلول عام 2030، وسُيحرم 825 مليون طفل من اكتساب املهارات األساسية ملستوى املرحلة الثانوية.

 من االستراتيجية التي تبنتها اليونيسف في عام 2019، »كل طفل يتعلم: استراتيجية اليونيسف 
ً
وانطالقا

التعليمية 2019–2030«، تضع اليونيسف نتائج التعلم في ُصلب اجلهود التي تبذلها لبلوغ أهداف التنمية 

املستدامة وغاياتها املتعلقة باألطفال. وتدعو هذه االستراتيجية اليونيسف لضمان أن األطفال في سن 

اخلامسة جاهزون لاللتحاق باملدرسة، وأن األطفال في سن العاشرة مستعدون للنجاح في املدرسة، وأن 

الشباب في سن الثامنة عشرة مستعدون للحياة والعمل.

وتؤكد هذه االستراتيجية على أهمية االلتحاق بالدراسة واملواظبة عليها، وأساليب التدريس والتقييم، 

ظم، واستخدام البيانات واألدلة، 
ُ
ُهج، هي: تعزيز الن

ُ
واملساءلة. وتعطي هذه االستراتيجية األولوية لثالثة ن

واالبتكارات التي ميكن توسيعها واستدامتها.

وقد اتضح في السنوات األخيرة أن التحديات التي تواجه حق األطفال في التعليم أخذت تتغير؛ إذ بات 

 أكبر من أي وقت مضى. أما األنباء السارة فهي أن الدروس 
ً
انقطاع التعليم بسبب األزمات يشكل تهديدا

 مع االستراتيجية اجلديدة.
ً
تبلورت بالنسبة لليونيسف، وبات الدرب أمامها واضحا
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مجال الهدف 2

الة أن يتعلم كل طفل
كف

في اليسار: طاِلب الجئ من جنوب السودان ينظر 

من نافذة غرفة صفية في مدرسة »تيكا« االبتدائية 

في منطقة آروا بأوغندا.

تقع مدرسة »تيكا« االبتدائية في محافظة ريغبو، 

وظلت حتصل على دعم اليونيسف منذ نيسان/ 

أبريل 2018 عبر »مؤسسة إرشاد الرياديني«. وتقّدم 

 
ً
 تعليما

ً
  وبرنامجا

ً
 رسميا

ً
 ابتدائيا

ً
املدرسة تعليما

 لألطفال الالجئني وأطفال املجتمعات املحلية 
ً
معجال

املضيفة. ويلتحق بهذه املدرسة االبتدائية 3,632 

.)
ً
، و 1,882 ولدا

ً
 )1,750 بنتا

ً
طفال

© UNICEF/UNI313340/Adriko

أهم النتائج

شارك أكثر من 17 مليون طفل غير ملتحق باملدرسة في برامج التعليم املبكر وبرامج التعليم 

األساسي والثانوي.

حصل أكثر من 12 مليون طفل على مواد 

للتعليم أو التعليم املبكر.

شارك أكثر من 4 ماليني فرد في برامج تنمية 

م أو التمكني أو التوظيف أو 
ّ
املهارات لغايات التعل

املواطنة الفاعلة.

أعلنت اليونيسف والبنك الدولي عن إقامة شراكة بقيمة بليون دوالر سيتم استثمارها في التعليم وتدريب 

 ملبادرة »جيل طليق« التي تسعى إلى إعداد شباب العالم ملستقبل العمل.
ً
الشباب على املهارات دعما
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كب فيه ما يزيد عن 170,000 حالة انتهاك جسيم 
ُ
 وفي الواقع، كان عام 2019 خامتة عقد فّتاك ارت

قة ضد األطفال في أوضاع النزاعات.
ّ
موث

 وأنفقت 
ً
 حلماية األطفال من العنف واالستغالل في أكثر من 150 بلدا

ً
 وبذلت اليونيسف جهودا

نحو 708 ماليني دوالر في هذا املجال.

مجال الهدف 3

 كفالة حماية كل طفل 
من العنف واالستغالل

على الرغم من االلتزام 
املعلن بحماية األطفال 

من العنف حسبما ورد في 
أهداف التنمية املستدامة، 
ال يزال األطفال يواجهون 

انتهاكات في بيوتهم 
ومدارسهم ومجتمعاتهم 

املحلية وعلى شبكة 
اإلنترنت.

وكان الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد في مجال الهدف هذا في عام 2019 هم أملانيا، 

وهولندا، واملفوضية األوروبية، والسويد، وبرنامج األمم املتحدة املشترك.

لكل طفل، رؤية جديدة 2
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 جمال اهلدف 3: كفالة حماية كل طفل 
من العنف واالستغالل

 بدعم 
ً
اخُتطف »ماثيو«، 17 سنة، من منزله في جنوب السودان على يد جماعة مسلحة واحُتجز ملدة سنتني. وقد مت تسريحه رسميا

 
ً
من اليونيسف وحصل على حزمة إعادة اإلدماج والتدريب في املجال الزراعي. كما مت تعيني مرشد اجتماعي ليقدم »ملاثيو« دعما

 وإرشادات أثناء اجتيازه للمرحلة االنتقالية نحو احلياة الطبيعية من جديد. وقد قدمت اليونيسف خالل عام 2019 الرعاية 
ً
نفسيا

، وذلك على مدار سنوات عدة.
ً
واخلدمات ملا يزيد عن 14,400 طفل بعد تسريحهم من قوات أو جماعات مسلحة في 19 بلدا

© UNICEF/UN0272647/Holt
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 جمال اهلدف 3: كفالة حماية كل طفل 
من العنف واالستغالل

النجاحات

في عام 2019، ارتفع عدد تسجيل املواليد املدعوم من اليونيسف بنسبة 35 باملئة مقارنة بعام 2018. 

 ذا أولوية — وهذه البلدان 
ً
 13 بلدا

ً
ولتعجيل التقدم على صعيد تسجيل املواليد، تدعم اليونيسف حاليا

 عن حالة واحدة من كل 
ً
مسؤولة عن حصة كبيرة من الوالدات التي ال يتم تسجيلها في العالم، وتزيد قليال

ثالث حاالت.

وعملت اليونيسف على القضاء على العنف ضد األطفال في املدارس وفي محيطها من خالل إطالق 

 في تنفيذ النموذج الوطني 
ً
م«. كذلك ساعدت اليونيسف 24 بلدا

ّ
ائتالف دولي قوي، وهو برنامج »آمنون للتعل

ر احلماية« ملواجهة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني لألطفال عبر شبكة اإلنترنت. 
ّ
لالستجابة »نحن نوف

وباملجمل، ارتفع عدد األطفال الذين تعرضوا للعنف والذين متكنت اليونيسف من الوصول إليهم وتزويدهم 

باخلدمات الصحية أو خدمات العمل االجتماعي أو خدمات العدالة وإنفاذ القانون خالل عام 2019 بنسبة 

17 باملئة مقارنة بعام 2018.

، متكنت اليونيسف من إيصال خدمات احلماية ملاليني األطفال الذين يعيشون في 
ً
وفي عام 2019 أيضا

. ومتكنت املنظمة سنة 2019 من الوصول إلى ما يزيد عن 4.37 ماليني بنت 
ً
أوضاع إنسانية في 74 بلدا

 باأللغام األرضية وغيرها من األسلحة املتفجرة وذلك من خالل تنفيذ التدخالت 
ً
 متأثرا

ً
وولد في 22 بلدا

ذات الصلة سواء الوقائية منها أو تلك الهادفة إلى مساعدة الناجني. وارتفع عدد البلدان التي ُبذلت فيها 

 في عام 
ً
 مقارنة بـ 16 بلدا

ً
جهود حلماية األطفال من االستغالل واالنتهاك في عام 2019 إلى 32 بلدا

2018. وباملجمل، متكن أكثر من 8.9 ماليني بالغ وطفل من الوصول إلى قناة للتبليغ عن حاالت استغالل 

وانتهاك جنسيني في عام 2019، أي بزيادة قدرها 27 باملئة عن عام 2018.

 سنة 2019 من أجل تنفيذ مجموعة من التدخالت الرامية إلى 
ً
وقدمت اليونيسف الدعم لـ 128 بلدا

حتسني إمكانية وصول األطفال إلى العدالة. وحظي عمل اليونيسف في مضمار الدفاع عن حقوق األطفال 

املحرومني من الرعاية الوالدية، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقات، بدفعة تعزيزية بصدور قرار حاسم عن 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة يركز على منع التفريق بني أفراد األسرة وإنهاء إيداع األطفال في مؤسسات 

الرعاية واإلصالح.

باإلضافة إلى ما سبق، تلقت ما يزيد عن 180,000 بنت وامرأة خدمات الوقاية واحلماية من تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية. وزّودت مساهمة اليونيسف أكثر من 5.7 ماليني مراهقة بتدخالت للوقاية 

والرعاية للحيلولة دون زواج األطفال.

ع إلى األمام
ّ
التطل

رغم جناح جهود اليونيسف على صعيد حماية الطفل في الوصول إلى ماليني األطفال، لكن ال يزال هناك 

الكثير مما ينبغي فعله.

ولتعجيل وتيرة التقدم، ستعمل اليونيسف على تعزيز النظم املتعلقة مبنع العنف ضد األطفال واالستجابة 

 على أهمية البرامج املتعلقة بالتغيير 
ً
إليه وضمان وصول األطفال إلى العدالة. وسوف تؤكد اليونيسف أيضا

السلوكي وقياس هذا التغيير وعلى إشراك املجتمع املحلي باعتباره وسيلة إلحداث حتول في املمارسات 

الضارة والتصدي لألعراف االجتماعية واجلنسانية التي تسهم في الكثير من أشكال العنف ضد األطفال.

ابتدأت جهود اليونيسف حلماية 
األطفال مببادرات للتشجيع 
على تسجيل املواليد باعتبار 
ذلك أحد األدوات األساسية 

األولى حلماية حقوق األطفال 
وسالمتهم.

لكل طفل، رؤية جديدة 2
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 جمال اهلدف 3: كفالة حماية كل طفل 
من العنف واالستغالل

ف 3
جمال اهلد

الل
ستغ

 كل طفل من العنف واال
اية

حم
ة 

فال
ك

في اليسار: رميا بيرا البالغة من العمر 17 سنة 

هي ناشطة شابة ملتزمة مبكافحة زواج األطفال 

في مجتمعها املحلي في نامغاره التابعة ملنطقة 

تاراكيشوار مبقاطعة هوغلي في والية البنغال 

الغربية بالهند.

© UNICEF/UN0331595/Das

أهم النتائج

 ُسّجل أكثر من 21 مليون طفل عند والدتهم 

.
ً
في 47 بلدا

تلقى 3.7 ماليني طفل يعيشون في أوضاع 

 
ً
 نفسيا

ً
إنسانية رعاية صحية عقلية ودعما

قائمني على املجتمع املحلي.

حصل 1.7 مليون طفل مهاجر والجئ ومهجر 

.
ً
 على خدمات احلماية في 76 بلدا

ً
داخليا

استفاد 3.3 ماليني امرأة وبنت وولد من التدخالت اخلاصة 

بتخفيف مخاطر العنف اجلنساني أو الوقاية منه أو االستجابة إليه 

في األوضاع اإلنسانية، مبا في ذلك االستفادة من الرعاية الصحية 

العقلية والدعم النفسي واألماكن املالئمة لألطفال.

أطلقت اليونيسف واالحتاد األوروبي وسم حملة #التحدي_احلقيقي 

)RealChallenge#( على تطبيق تيكتوك، وركزت هذه احلملة على عمالة 

 األطفال واملساواة بني اجلنسني واألطفال املنفصلني عن ذويهم والتنمر، حيث 

حصد الوسم 300 مليون مشاهدة، و51,000 مادة محتوى من إنتاج املستخدمني 

.
ً
و1.2 مليون مشاركة في 41 بلدا

2التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019
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وملواجهة ذلك، ركزت اليونيسف جهودها على خمس مجاالت رئيسية، هي: املاء، والصرف الصحي والنظافة 

الصحية، واحلد من خطر الكوارث، والبيئات احلضرية، واالستدامة البيئية. وبذلت اليونيسف خالل عام 

 حيث بلغت كلفة هذه اجلهود 1.12 بليون 
ً
 لضمان البيئة اآلمنة والنظيفة لألطفال في 145 بلدا

ً
2019 جهودا

، وبلغت كلفته اإلجمالية 0.68 بليون دوالر.
ً
 من االستجابات الطارئة في 84 بلدا

ً
دوالر. وكان هذا العمل جزءا

مجال الهدف 4

 كفالة أن يعيش كل طفل 
في بيئة آمنة ونظيفة

في عام 2019، واجه حق 
األطفال في البيئة اآلمنة 
والنظيفة تهديدات ناشئة 
عن حاالت طوارئ ممتدة 
لفترة طويلة في الغالب 
ونزاعات وظواهر جوية 

قصوى — الكثير منها له 
صلة بتغير املناخ.

وكان الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد لبرامج املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

في عام 2019 هم أملانيا، واململكة املتحدة، واملفوضية األوروبية، وهولندا، والسويد. فيما كان 

الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد لبرامج اليونيسف املعنية بكفالة البيئة اآلمنة والنظيفة 

في عام 2019 هم هولندا، وأملانيا، وشراكات األمم املتحدة وبرامجها املشتركة املدارة من قبل 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والسويد، واليابان.

لكل طفل، رؤية جديدة 2
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 جمال اهلدف 4: كفالة أن يعيش كل طفل 
في بيئة آمنة ونظيفة

رته اليونيسف في مدرسة »توبا« االبتدائية في مدينة ميندي بأقليم املرتفعات 
ّ
طالب مدرسة يشربون املاء من صنبور مياه وف

 باملدرسة ودّمر املجتمعات املحلية القريبة، 
ً
اجلنوبية في بابوا غينيا اجلديدة. وكان زلزال هائل قد وقع في عام 2018 وأحلق ضررا

ووفرت اليونيسف في عام 2019 حزمة متكاملة من اخلدمات في مجاالت الصحة والتغذية والتعليم وحماية الطفل واملياه 

والصرف الصحي للمدرسة واملجتمعات املحلية املحيطة.

© UNICEF/UN0293128/Holt  
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 جمال اهلدف 4: كفالة أن يعيش كل طفل 
في بيئة آمنة ونظيفة

ومع بداية ظهور فيروس كوفيد-19 في نهاية عام 2019، استجابت اليونيسف لهذا الوضع بشراء 

املستلزمات الطبية الالزمة، وإطالق حملة عاملية لغسل األيدي، وبذل اجلهود لتوفير الصابون والدعم 

للمرافق الصحية.

املياه

 في بناء 
ً
باإلضافة إلى توفير الدعم املباشر املتعلق بإمكانية احلصول على املياه، استمرت اليونيسف أيضا

 
ً
القدرات املحلية على ابتكار اخلدمات وتطويرها. ففي السودان، على سبيل املثال، شجعت اليونيسف نهجا

 بإجراء 
ً
 في استغالل مياه األمطار من األحواض الصبابة السطحية. وأصدرت اليونيسف تفويضا

ً
جديدا

ستخدم نتائج هذه الفحوصات 
ُ
 فيما ت

ً
عمليات تفقد مستقلة لفحص استدامة شبكات املياه في 27 بلدا

لغايات حتسني البرامج.

وازداد عدد البلدان التي تقدم فيها اليونيسف الدعم للجهود املجتمعية للترويج لغسل اليدين من 

 عام 2019. كذلك وصلت مبادرات اليونيسف إلى 2.4 مليون طفل في 
ً
 عام 2018 إلى 90 بلدا

ً
71 بلدا

8,026 مدرسة في عام 2019 لضمان توفير املرافق األساسية للمياه والصرف الصحي وغسل اليدين.

الصرف الصحي

 باألعباء خالل عام 2019. 
ً
 مثقال

ً
واصلت خطة اليونيسف للقضاء على التغوط في العراء جهودها في 26 بلدا

 على بلوغ وضعية اخللو من التغوط 
ً
 محليا

ً
وقد ساعد الدعم املباشر الذي قدمته اليونيسف 22,267 مجتمعا

 هذه املرحلة مبساعدة اليونيسف.
ً
 محليا

ً
، بلغ 4,781 مجتمعا

ً
في العراء. وفي نيجيريا، مثال

واشتملت جهود االرتقاء مبستوى الصرف الصحي كذلك على إرشادات حول البرامج القائمة على السوق 

، حصلت 165,000 أسرة معيشية 
ً
ودعم أصحاب املشاريع في مجال الصرف الصحي. وفي بنغالديش، مثال

على مراحيض محّسنة عن طريق أصحاب مشاريع محليني. وفي غانا، ثمة شراكة قائمة مع املجلس الوطني 

للصناعات صغيرة احلجم، وهي تعمل بسرعة على بناء قدرات القطاع اخلاص.

حقق تقدم كبير خالل عام 2019، إذ حصل عدد إضافي ُيقّدر مباليني األطفال 
َ
ت

وأسرهم على خدمات املياه املأمونة والصرف الصحي، فيما أولى مزيد من 
 أكبر باألطفال في اخلطط املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث 

ً
البلدان اهتماما

ذات الصلة بالتغير املناخي وبناء القدرة على التحمل، وركزت احلكومات على 
مواطن ضعف محددة يواجهها األطفال في البيئات احلضرية.

وقد متكنت اليونيسف في 
 سياقات طارئة من القيام 

مبا يلي:

تزويد مليون بنت وامرأة 
بخدمات الصحة والنظافة 
الصحية ومستلزماتها أثناء 

فترة الطمث.

تزويد 9.3 ماليني 
 
ً
شخص في 50 بلدا
بخدمات الصرف 

الصحي.

إيصال املياه إلى 39.1 مليون 
.
ً
شخص في 64 بلدا
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 جمال اهلدف 4: كفالة أن يعيش كل طفل 
في بيئة آمنة ونظيفة

ف 4
جمال اهلد

ظيفة
ش كل طفل في بيئة آمنة ون

يعي
ن 

ة أ
فال

ك

 القدرة على التحمل واحلد من املخاطر، والبرمجة احلضرية، 
واالستدامة البيئية

 .
ً
رد على الرابط بني االستجابة اإلنسانية والتنمية املستدامة األطول أجال

ّ
تركز اليونيسف بشكل مط

وينطوي هذا اجلهد على تعزيز القدرة على حتمل آثار التغير املناخي والكوارث باإلضافة إلى تعزيز 

املجتمعات املساملة والشاملة للجميع.

وأصدرت اليونيسف في عام 2019 إجراء يشترط أن تسترشد البرمجة باملخاطر فيما يتعلق باملبادرات 

القطرية اجلديدة لليونيسف، متعللة بحقيقة مفادها أن وتيرة األزمات ومدى تعقيدها آخذان في التزايد 

وأن األزمات أخذت تدوم فترات أطول كما باتت تؤثر على عدد أكبر من األطفال. وبالتالي، التزم 41 باملئة 

من املكاتب القطرية لليونيسف في عام 2019 باملعايير املتعلقة بالبرمجة املسترشدة باملخاطر. 

، وتهدف هذه البرامج إلى حتسني البيانات 
ً
وتدعم اليونيسف برامج في بيئات حضرية في أكثر من 80 بلدا

داخل املناطق احلضرية مما يجعل برامج التنمية الوطنية وبرامج تنمية املدن مراعية لألطفال ويضع 

مصلحة الطفل ضمن دائرة التركيز عند تخطيط البنى التحتية والتخطيط املكاني في املدن.

 في برامج 
ً
 قطريا

ً
كذلك، وّسعت اليونيسف نطاق برمجتها فيما يتعلق بالتغير املناخي حيث شارك 56 مكتبا

 
ً
شاملة لألطفال عملت على تعزيز القدرة على حتمل آثار التغير املناخي في عام 2019، مقارنة بـ 27 مكتبا

في عام 2018. واشتملت هذه األنشطة على دعم مكافحة تلوث الهواء، وجعل اخلدمات االجتماعية أكثر 

 في مرافق الرعاية 
ً
قدرة على حتمل العوامل املناخية وتشجيع استخدام الطاقة املستدامة، وخصوصا

الصحية واملدارس وخدمات املياه والصرف الصحي.

أهم النتائج

حصل 18.3 مليون شخص إضافي على مياه 

شرب مأمونة.

حصل 15.5 مليون شخص إضافي على 

خدمات الصرف الصحي األساسية.

 خطط إدارية محلية أو 
ً
أصبح لدى 57 بلدا

وطنية مراعية لألطفال فيما يتعلق مبواجهة 

الكوارث والنزاعات والصحة العامة وغير ذلك 

من حاالت الطوارئ.

 ببيانات حول التفاوتات بني 
ً
احتفظ 58 بلدا

األطفال في البيئات احلضرية.

 برامج شاملة لألطفال فيما يتعلق بالقدرة على حتمل آثار التغير املناخي والتنمية 
ً
ذ 56 بلدا

ّ
 نف

خفيضة الكربون.

التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019



وقد واصلت اليونيسف في عام 2019 العمل على حماية احلقوق التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل عن طريق 

 واستثمرت 
ً
احلد من فقر األطفال والقضاء على التمييز. ولتحقيق هذا الهدف، عملت اليونيسف في 154 بلدا

ما يربو على 497.11 مليون دوالر من أجل منح األطفال فرصة عادلة في احلياة. وفي السياقات الطارئة، عملت 

 مببادرات بلغت كلفتها 0.27 بليون دوالر.
ً
اليونيسف على الوصول بصورة متساوية إلى األطفال في 60 بلدا

مجال الهدف 5

كفالة متتع كل طفل بفرصة 
عادلة في احلياة

احتفل العالم في عام 2019 
بالذكرى السنوية الثالثني 

التفاقية حقوق الطفل 
 اإلجنازات التي 

ً
مستدعيا

حرزت خالل العقود املاضية. 
ُ
أ

وعلى الرغم من كثرة 
املنجزات التي تستحق أن 

نحتفي بها، إال أن ما يتوجب 
عمله يبقى أكثر بكثير إذا ما 
أردنا ضمان حصول كل طفل 
على فرصة عادلة في البقاء 

والنماء وبناء مستقبله.

وكان الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد في مجال الهدف هذا في عام 2019 هم مجموعة 

البنك الدولي، واملفوضية األوروبية، والسويد، وبرامج األمم املتحدة املشتركة، والواليات املتحدة.

لكل طفل، رؤية جديدة 3
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 جمال اهلدف 3: كفالة متتع كل طفل 
بفرصة عادلة في احلياة

متسك »أرينا«، 13 سنة، بأخيها الصغير »دانييل«. ويشاطر الصغيران والدتهما وزوجها وشقيقتان أخريان العيش في بيت صغير 

 في احلد من 
ً
 كبيرا

ً
مؤلف من غرفتني في مدينة نور سلطان بكازاخستان. وقد حققت كازاخستان خالل العقد املاضي تقدما

مستويات الفقر. ومع ذلك ال تزل أسر كثيرة من األسر املعرضة خلطر الفقر غير قادرة على االستفادة من برامج احلماية. 

ويعد األطفال من الفئات املعرضة للمخاطر بصفة خاصة. وفي عام 2019، شرعت اليونيسف في تطبيق منوذج »النقد إضافة 

إلى منافع أخرى« حيث يتم ربط برمجة التحويالت النقدية باملعلومات واملعارف املناسبة، وذلك من خالل العمل املشترك مع وزارة 

العمل واحلماية االجتماعية من أجل تعزيز أثر التحويل النقدي على فقر األطفال وغير ذلك من النتائج ذات الصلة باألطفال.

© UNICEF/UNI289387/Nur
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 جمال اهلدف 3: كفالة متتع كل طفل 
بفرصة عادلة في احلياة

وقد تركزت جهود اليونيسف 
لضمان حصول كل طفل 

على فرصة عادلة في احلياة 
على خمسة مجاالت، هي: 

فقر األطفال والتمويل العام 
لألطفال، واحلماية االجتماعية، 
واملساواة بني اجلنسني، واألطفال 

ذوو اإلعاقة، واملراهقون.

فقر األطفال والتمويل العام لألطفال

واصلت اليونيسف في عام 2019 العمل مع احلكومات على رصد فقر األطفال ومواجهته بسياسات 

 إجراءات القياس 
ً
اجتماعية واقتصادية حتمي األطفال من اآلثار املتعددة للفقر. فقد اعتمد 65 بلدا

 يجري القياس الروتيني لفقر 
ً
واإلبالغ الروتينيني فيما يتعلق بفقر األطفال متعدد األبعاد، وأصبح 73 بلدا

 عن طريق سياسات 
ً
األطفال املالي واإلبالغ الروتيني عنه. ويجري التصدي لفقر األطفال في 28 بلدا

وبرامج محددة.

وقد ساعدت هذه القياسات ملستويات فقر األطفال في توجيه التركيز واملوارد نحو املجاالت والقطاعات 

التي تسجل أعلى أعداد من األطفال املحرومني )كما حدث في بنما وزامبيا وغانا(، كما تركت أثرها على 

اجلهود الوطنية للحد من الفقر مبا في ذلك زيادة تغطية احلماية االجتماعية لألطفال )كما حدث في 

ماليزيا حيث قام البرنامج الرئيسي للحماية االجتماعية بزيادة االستحقاقات لألطفال(. وفي كازاخستان، 

، عملت اليونيسف مع احلكومة على توسيع برنامج املساعدة االجتماعية ليشمل 1.5 مليون طفل بعد 
ً
مثال

 في السابق.
ً
أن كان يشمل 363,000 طفل تقريبا

احلماية االجتماعية

وصلت برامج التحويالت النقدية املدعومة من اليونيسف إلى ما يربو على 51 مليون طفل في عام 2019، 

ويعيش أكثر من 8 ماليني منهم في أوضاع إنسانية. وفي تايالند، دعمت اليونيسف توسيع منحة دعم الطفل 

التي باتت اآلن تغطي مليون طفل، وُيتوقع أن تشمل 0.8 مليون طفل إضافيني بحلول عام 2024، أي ما يعادل 

 يضمن عافية األطفال املعرضني 
ً
 استراتيجيا

ً
نصف السكان من عمر دون السادسة. ويعد هذا التوسع استثمارا

 أنظمة حماية اجتماعية قوية أو متوسطة القوة 
ً
ملخاطر الفقر وعائالتهم. وحتى عام 2019، كان لدى 47 بلدا

فيما كان لدى 9 بلدان برامج وطنية للتحويالت النقدية قادرة على االستجابة أثناء األزمات.

املساواة بني اجلنسني

تصدت اليونيسف خالل عام 2019 لألعراف واألدوار واملمارسات الضارة وتلك التي متيز بني اجلنسني، 

مع دعم موّجه من الصندوق املواضيعي العاملي للمساواة بني اجلنسني الذي تساهم فيه حكومتا كندا 

 حيث ركزت على: املناهج املدرسية 
ً
ولكسمبورغ. إضافة إلى ذلك، كانت البرمجة جارية في 120 بلدا

املراعية لالعتبارات اجلنسانية، وتشجيع اآلباء على أساليب التنشئة اإليجابية، والتدريب على املساواة بني 

اجلنسني للعاملني في اخلط األمامي، والتدخالت متعددة القطاعات ملواجهة األعراف اجلنسانية املرتبطة 

مبمارسات ضارة.

لكل طفل، رؤية جديدة 3
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 جمال اهلدف 3: كفالة متتع كل طفل 
بفرصة عادلة في احلياة

املراهقون

. وتعني املشاركة أن يكون 
ً
 أساسيا

ً
 إنسانيا

ً
تكفل املادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل املشاركة باعتبارها حقا

 
ً
 على القرارات والشؤون التي تؤثر على حياته — بشقيها العام واخلاص — وأن يكون مشتركا

ً
املرء مطلعا

فيها وله تأثير عليها.

، ومن بينهم 
ً
انخرط في عام 2019 أكثر من 4 ماليني مراهق في املشاركة املدنية توزعوا على 113 بلدا

 
ً
 متأثرا

ً
 في الهند. ومن أصل هذه املاليني األربعة، كان هناك 440,000 مراهق من 24 بلدا

ً
2.6 مليونا

 عن استحداث 41 سياسة ’مالئمة‘ — 30 سياسة متعددة القطاعات 
ً
بالنزاعات أو الكوارث. وأبلغ 34 بلدا

و11 سياسة على مستوى القطاع الواحد — تدعم النهوض باملراهقني. إضافة إلى ذلك، أشرك ما نسبته 

31 باملئة من املكاتب القطرية لليونيسف املراهقني بصورة روتينية في استحداث البرامج وتقييمها — 

وكان نصفهم على األقل بنات من خلفيات مهمشة.

األطفال ذوو اإلعاقة

في عام 2019، استطاعت اليونيسف من خالل البرامج اإلمنائية واإلنسانية الشاملة للجميع واملعنية بذوي 

. وأشرك ما نسبته 36 باملئة من 
ً
اإلعاقة الوصول إلى 1.7 مليون طفل من ذوي اإلعاقة في 142 بلدا

 ذوي إعاقات بصورة ممنهجة في جهودها لالستجابة في سياقات طارئة، 
ً
املكاتب القطرية لليونيسف أطفاال

من قبيل بناء 48 غرفة صف مناسبة لذوي اإلعاقات في مخيمني لالجئني في كينيا، وإقامة فضاءات 

تعليمية مؤقتة متاحة لنحو 1,400 طفل ومراهق من ذوي اإلعاقات في إندونيسيا. وعلى مستوى العالم، 

مت تزويد ما يزيد عن 138,000 طفل من ذوي اإلعاقة بأجهزة ومنتجات مساعِدة. واشتمل ذلك تزويد 

 من ذوي اإلعاقة مبعينات سمعية وعصي مشي وكراسي متحركة ومعدات بريل، فيما مت 
ً
13,722 طفال

 من ذوي اإلعاقة مبجموعات من أدوات الطوارئ من قبيل مجموعة ’املدرسة في 
ً
تزويد 124,287 طفال

صندوق‘ ومجموعة أدوات الترفيه التي حتتوي على منتجات مهيأة لتناسب إشراك األطفال ذوي اإلعاقة. مجال الهدف 5

حلياة
كل طفل بفرصة عادلة في ا

تع 
مت

ة 
فال

ك

أهم النتائج

 على قياس فقر األطفال )املالي 
ً
يعمل 97 بلدا

و/أو متعدد األبعاد( واإلبالغ عنه بصفة روتينية.

استفاد أكثر من 51 مليون طفل من برامج 

التحويالت النقدية املدعومة من اليونيسف، 

من ضمنهم أكثر من 8 ماليني طفل يعيشون في 

أوضاع إنسانية.

مت إشراك ما يزيد عن 4 ماليني مراهق في 

مبادرات املشاركة املدنية املدعومة من اليونيسف.

حصل 1.7 مليون طفل من ذوي اإلعاقة على 

دعم من اليونيسف.

عت اليونيسف وحكومة هولندا شراكة ’آفاق‘ )PROSPECTS( لتوفير التعليم وحماية الطفل لألطفال 
َّ
وق

املتنقلني في ثمانية بلدان مبشاركة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني ومنظمة العمل الدولية.
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يلتحق أكثر من 1,600 طفل بصفوفهم الدراسية على فترتني في مدرسة النصر في حي بيت بوس، وهو 

غلقت العديد من املدارس القريبة — في إطار اخلسائر 
ُ
ضاحية على أطراف العاصمة اليمنية صنعاء. وإذ أ

التعليمية الناجمة عن احلرب الدائرة هناك — باتت مدرسة النصر تعج بالنشاط. وفي عام 2019، أضافت 

 للطالب: مختبر كمبيوتر يحتوي على 11 كمبيوتر محمول وإمكانية الوصول إلى 
ً
 جديدا

ً
املدرسة نشاطا

املعلومات من جميع أنحاء العالم.

وقال »عبد الرحمن الشرجابي«، وهو مسؤول تعليم يعمل مع اليونيسف، إن مختبر الكمبيوتر »يعني أنه 

 من املجتمع الدولي، وأنه ميكنهم أن يبحثوا عن مجال دراسة من شأنه أن 
ً
بوسع اليمنيني أن يصبحوا جزءا

يساعد هذا البلد«.

وقد تعاونت اليونيسف وشركاؤها مع وزارة التربية والتعليم اليمنية لتسديد مرتبات املعلمني، وإعادة 

تأهيل املدارس، وتوفير مرافق للمياه والصرف الصحي، وحتسني نوعية التعليم. ومن خالل تعزيز التعليم 

في أوقات األزمات، فإن اليونيسف وشركاءها يلبون احتياجات إنسانية مباشرة في حني يرسون األساس 

.
ً
لتحقيق األهداف اإلمنائية األطول أجال

العمل اإلنساني

في مدرسة النصر في حي 
بيت بوس، وهو ضاحية على 

أطراف العاصمة اليمنية 
صنعاء، يلتحق أكثر من 

1600 طفل بصفوفهم 
الدراسية على فترتني.

كان الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد في باب العمل اإلنساني في عام 2019 هم: الواليات 

املتحدة، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، واململكة املتحدة، واملفوضية األوروبية، وأملانيا.

أولوية شاملة:

لكل طفل، رؤية جديدة 3
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 األولويات الشاملة:
العمل اإلنساني

طالبة في مدرسة النصر في اليمن تتعلم في مختبر الكمبيوتر اجلديد. تسّبب النزاع املسلح املمتد منذ خمس سنوات بأخطار متعددة 

على األطفال، مبا في ذلك سوء التغذية احلاد الوخيم، وضعف خدمات الصرف الصحي، والتهجير، ونقص املياه املأمونة، والتعرض 

. وفي عام 2019، كان من بني اجلهود لتعزيز نظام 
ً
لألمراض التي ميكن منعها. ولكن تعليم األطفال ومستقبلهم معرض للخطر أيضا

التعليم مبادرات زودت 253,406 طالب بإمكانية احلصول على التعليم كما وفرت مواد تعليمية أساسية لـ 676,200 طالب.

© UNICEF Yemen/Fuad
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 األولويات الشاملة:
العمل اإلنساني

عملت اليونيسف مع أكثر من 40 منظمة من منظمات املجتمع 

املدني لتزويد أكثر من 233,000 طفل في جنوب السودان بعالج 

لسوء التغذية احلاد الوخيم.

وفي بنغالديش، وفرت اليونيسف وشركاؤها لـ 274,000 طفل 

إمكانية احلصول على التعليم في مخيمات الالجئني واملجتمعات 

املحلية املضيفة.

وفي إطار االستجابة املتعددة القطاعات لتفشي وباء إيبوال في 

 
ً
جمهورية الكونغو الدميقراطية، زودت اليونيسف 169,784 طفال

، كما نشرت رسائل حول 
ً
 نفسيا

ً
برعاية للصحة العقلية ودعما

األنشطة اإلمنائية وصلت إلى حوالي 33 مليون شخص من الفئات 

السكانية املعرضة للخطر.

وعلى سبيل املثال، 
في عام 2019:

وفي الواقع، واصلت اليونيسف وشركاؤها في عام 2019 التأكيد على أهمية ربط املبادرات اإلنسانية 

واإلمنائية والسلمية. ويتطلب هذا اجلهد إقامة شراكات تعمل على بناء مؤسسات مستدامة وقادرة على 

الصمود في مجاالت الرعاية الصحية، والتعليم، وحماية األطفال، واملياه والصرف الصحي. إال أنه يعني 

 حتسني التنسيق واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية.
ً
أيضا

أما االحتياجات فهي هائلة.

 — مساعدة إنسانية عاجلة في عام 2019. 
ً
 في العالم — حوالي 168 مليونا

ً
احتاج فرد من كل 45 فردا

ويعيش 149 مليون طفل في مناطق نزاعات شديدة.

. وكان 
ً
 في 96 بلدا

ً
 إنسانيا

ً
واستجابت اليونيسف في عام 2019 من خالل توفير املساعدة في 281 وضعا

الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد في عام 2019 هم الواليات املتحدة، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية، واململكة املتحدة، واملفوضية األوروبية، وأملانيا.

أهم النتائج
 توفير لقاحات ضد احلصبة تزويد 39.1 مليون شخص مبياه مأمونة.

 لـ 43.1 مليون طفل من الفئة العمرية 

6 أشهر إلى 15 سنة.

تزويد 7.4 ماليني طفل يعيشون في حاالت 

طوارئ بالتعليم.

توفير عالج من سوء التغذية احلاد 

الوخيم لـ 4.1 ماليني طفل.

لكل طفل، رؤية جديدة 3
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 األولويات الشاملة:
العمل اإلنساني

ستخَدم لعالج الكوليرا في مركز ماكورونغو الصحي في 
ُ
عاملون صحيون يقفون خارج خيمة ت

مدينة بييرا مبوزامبيق. وقد تأثر هذا البلد بإعصارين من الدرجة الرابعة في عام 2019، 

مما أدى إلى فيضانات شديدة في املنطقة الشمالية من البلد ومن ثم تفشي مرض الكوليرا.

© UNICEF/UN0321069/De Wet
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تركت »باسكالين«، البالغة من العمر 11 سنة، املدرسة ألن أسرتها لم تستطع حتمل كلفة الرسوم املدرسية، 

لذا بدأت تهتم بكرة القدم وعملت على شحذ مهاراتها وبدأت تلعب مع األوالد في حي »الكوروسو« في 

مدينة »نيامي« بالنيجر، حيث تعيش مع أسرتها في منزل مؤلف من غرفة واحدة ذات سقف من الصفيح 

يصّر كلما هّبت الريح.

وقد سخر منها األوالد، ولكنها لم تباِل.

وتقول »باسكالين«، وعمرها اآلن 13 سنة، »أنا وصديقاتي أثبتنا خطأ أي شخص يقول إن كرة القدم 

لألوالد فقط«.

جذبت مهارات »باسكالين« كرة القدم انتباه املتخصص الرياضي الذي يبحث عن املواهب ألكادميية »آتشا«، 

وهي مدرسة جتمع بني كرة القدم وتوفير فرصة ثانية للحصول على التعليم. وقد درست »باسكالين« بدأب 

على امتحان القبول ومتكنت من االلتحاق بهذه املدرسة.

املساواة بني اجلنسني

إن كرة القدم بالنسبة إلى 
»باسكالين« هي أكثر من 

مجرد لعبة رياضية، فهي 
مسار نحو مستقبل أفضل.

كان الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد إلصالح حال املساواة بني اجلنسني في عام 2019 

هم: املفوضية األوروبية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجمهورية كوريا، وكندا، وصندوق األمم 

املتحدة للسكان.

أولوية شاملة:

لكل طفل، رؤية جديدة 4
0



 األولويات الشاملة:
املساواة بني اجلنسني

حصلت »باسكالين«، 13 سنة، على فرصة ثانية في التعليم بفضل كرة القدم، والعمل املثابر، والتسجيل في »أكادميية آتشا« 

في النيجر، وهي مدرسة تدمج كرة القدم في إطار جهد لتمكني الفتيات من مواصلة تعليمهن والنجاح في احلياة.

© UNICEF/UNI211140/Haro
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 األولويات الشاملة:
املساواة بني اجلنسني

ر أن 2.5 مليون طفل غير ملتحقني باملدارس  يوجد في النيجر أعلى معدل لزواج األطفال في العالم، وُيقدَّ

 للفتيات في استعدادهن للمستقبل.
ً
في هذا البلد، مما ميثل حتديا

.
ً
وتبرز هذه التحديات في بلدان عديدة في جميع أنحاء العالم أيضا

ورغم التناقص في زواج األطفال على مستوى العالم، ما زالت ماليني الفتيات معرضات للخطر. إضافة إلى 

ذلك، فإن واحدة من كل أربع بنات من الفئة العمرية 15–19 سنة غير ملتحقة بعمل أو مبؤسسة تعليمية 

 من كل 10 أوالد. ورغم أن 
ً
أو بتدريب. وباملقارنة تبلغ النسبة بني األوالد من الفئة العمرية نفسها واحدا

أربع من كل خمس بنات في العالم يتممن التعليم االبتدائي، إال أن اثنتان فقط من كل خمس فتيات يتممن 

مرحلة الدراسة الثانوية.

ز خطة عمل اليونيسف للمسائل اجلنسانية للفترة 2018–2021 على تناول املسائل اجلنسانية في جميع 
ّ
ترك

 ،
ً
القطاعات التي تؤثر على حياة األطفال: الصحة، والتغذية، والتعليم، واحلماية، والبيئة، والفقر. وحتديدا

تستهدف اخلطة خمس قضايا ذات أولوية للفتيات املراهقات: خدمات صحية للمراهقات مراعية للمنظور 

اجلنساني، والتعليم الثانوي للبنات، وزواج األطفال والزواج املبكر، والعنف اجلنساني في أوضاع النزاعات، 

والنظافة الصحية والصحة في فترة الطمث. وكان الشركاء الذين قدموا أكبر قدر من املوارد إلصالح حال 

املساواة بني اجلنسني في عام 2019 هم املفوضية األوروبية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجمهورية 

كوريا، وكندا، وصندوق األمم املتحدة للسكان.

 على الكيفية التي تعمل فيها 
ً
ومتثل مسابقات كرة القدم، مثل تلك التي تنظمها »أكادميية آتشا«، مثاال

 ألنفسهن. وتزود 
ً
اليونيسف وشركاؤها على معاجلة عدة حتديات تواجهها البنات إذ يبنني مستقبال

»أكادميية آتشا« األطفال، إضافة إلى برنامج كرة القدم، بتعليم ابتدائي وثانوي ومعدات أكادميية ورياضية 

إلى جانب التغذية.

وتقول »باسكالين«، »لقد منحوني دراجة هوائية، ومواد مدرسية، وأدوات رياضة كرة القدم كي أرتديها أثناء 

ْت حياتي باجتاه لم أتوقعه«.
َ
التدريبات. لقد انعطف

سات »باسكالين«، إن املدرسة حتتفظ بالطالبات وحتافظ على حس  وتقول »غاربا«، وهي إحدى مدرِّ

 فقط، إال أنه يؤدي الغاية املنشودة.
ً
الدافعية بينهن. وتدرك »غاربا« أن كرة القدم رمبا تكون حافزا

وتقول »غاربا«: »تأتي طالباتي إلى جميع حصصهن وقد أمتمن وظائفهن املدرسية املنزلية«.

ز خطة عمل اليونيسف 
ّ
ترك

للمسائل اجلنسانية للفترة 
2018–2021 على تناول 

املسائل اجلنسانية في جميع 
القطاعات التي تؤثر على حياة 

األطفال: الصحة، والتغذية، 
والتعليم، واحلماية، والبيئة، 

والفقر.

أهم النتائج

زّودت البرامج التي تدعمها اليونيسف 5.7 

ماليني فتاة مراهقة بالرعاية وتدخالت ملنع 

زواج األطفال.

 للتصدي 
ً
وثمة برامج جارية في 120 بلدا

لألعراف اجلنسانية الضارة، وهي تركز على 

املناهج املدرسية؛ وممارسات تنشئة األطفال؛ 

وتدريبات للعاملني في اخلطوط األمامية؛ 

وزواج األطفال.

بدأت اليونيسف بتنفيذ »مبادرة تسليط الضوء« التي أسسها االحتاد األوروبي واألمم املتحدة، وهي 

 في أفريقيا وأمريكا 
ً
متثل أكبر جهد دولي موّجه للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات في 13 بلدا

الالتينية، وقد متكنت من تعبئة 36 مليون دوالر للفترة 2019–2020.

لكل طفل، رؤية جديدة 4
2



 األولويات الشاملة:
املساواة بني اجلنسني

في اليمني: فتيات ونساء من املجتمعات املحلية املصرية 

 )FGM( التي متارس تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

بشكل واسع االنتشار، إذ يتم تدريبهن ليصبحن دعاة 

مجتمعيني ضد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛ وذلك 

 لألطفال« 
ً
كجزء من مشروع »مجتمعات  محلية أكثر أمانا

 بواسطة منظمة أهلية شريكة 
ً
الذي يتم تنفيذه حاليا

 )ACDA( لليونيسف هي جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط

وذلك في إطار برنامج متكني الفتيات التابع للوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية والبرنامج العاملي املشترك بني 

اليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان ملناهضة تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية.

©  UNICEF/UNI287340/Mostafa

في اليمني: أياك، 17 سنة ، تتحدث مع جارتها في 

بور، بجنوب السودان. إنها أم لطفل عمره عام واحد، 

 
ً
جبرت أياك على الزواج من رجل يكبرها عمرا

ُ
وقد أ

عندما كانت في اخلامسة عشرة من عمرها. وعانت من 

مضاعفات طبية خطيرة أثناء الوالدة ، وبعد الوالدة عادت 

إلى منزل والديها وطلبت الطالق من زوجها. تود آياك اآلن 

العودة إلى إلى املدرسة آملة في مستقبل أفضل. وتقدر 

اليونيسف أن 50 باملئة من جميع الفتيات يتزوجن قبل أن 

يبلغن الثامنة عشرة في جنوب السودان.

©  UNICEF/UNI220179/Farran
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تعتمد قدرة اليونيسف على حتقيق النتائج على اكتساب الدعم لألطفال واليافعني من صانعي القرارات 

وعموم اجلمهور. وقد استخدمت اليونيسف في عام 2019 براعتها في التواصل والدعوة من أجل التوسع 

واالنهماك مع اجلمهور والدفع نحو التغيير — االنهماك مع األفراد ليصبحوا دعاة للتغيير ومناصرين 

بارزين لألطفال واليافعني.

وقد وصلت اليونيسف في عام 2019 إلى عدد قياسي من األفراد وزودتهم مبحتوى مقنع متت مشاطرته 

على قنوات متعددة. كما شّجح زر ’تبّرع‘ املوجود على املوقع اإللكتروني العاملي لليونيسف على املشاركة 

 في تعبئة املوارد. كما استقبلت البوابة اإللكترونية اجلديدة التي 
ً
 حاسما

ً
الرقمية، وقد أدى ذلك دورا

خصصتها اليونيسف لتنشئة األطفال أكثر من 1.5 مليون زيارة في عام 2019.

 أكثر من 125,000 مادة على شبكة اإلنترنت وأكثر من 6,500 مادة نشرتها وسائل 
ً
أنتجت اليونيسف أيضا

إعالم رئيسية، وقد تناولت قضايا إنسانية، وحمالت، وقضايا إمنائية عادية.

وأطلقت اليونيسف في عام 
2019 مبادرة على مستوى 

املنظمة لتعزيز القدرات 
في مجال الدعوة، في حني 

واصلت تنفيذ جهود في إطار 
حمالت متكاملة، من قبيل:

 #أطفال_مقتعلون 

وهي معنية باألطفال الالجئني 
ً
واملهاجرين واملهّجرين داخليا

 #اللحظات_األولى_مهمة

وهي معنية بالنماء في مرحلة الطفولة 

املبكرة

 #فرصة_للعيش 

وهي معنية ببقاء الطفل

 #أطفال_حتت_القصف

وهي معنية باستجابة اليونيسف 

اإلنسانية في حاالت الطوارئ، مبا فيها 

النزاعات

 #القضاء_على_العنف 

وهي معنية بحماية الطفل وإنهاء العنف 

ضد األطفال

استراتيجية تغيير:

 اكتساب الدعم 
لألطفال واليافعني

أهم النتائج

حتققت تغييرات في السياسات 

.
ً
محورها األطفال في 136 بلدا

منت قاعدة داعمي اليونيسف إلى 96 مليون شخص، مبا في 

ذلك أكثر من 81 مليون داعم عبر اإلنترنت، و 1.2 مليون 

متطوع، و 8.2 ماليني متبرع.

، كما شاركت 
ً
جرى االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني التفاقية حقوق الطفل مبشاركة 181 بلدا

حكومات ومنظمات املجتمع املدني، وسفراء النوايا احلسنة في اليونيسف، والقطاع اخلاص، والعديد 

من اليافعني.

لكل طفل، رؤية جديدة 4
4



 استراتيجية التغيير: 
اكتساب الدعم لألطفال واليافعني

في عام 2019، مت تنظيم مقبرة مرجتلة أبرزت حقائب مدرسية في مقر األمم املتحدة مبدينة نيويورك، وقد جذب هذا العرض 

انتباه قادة العالم مبن فيهم األمني العام لألمم املتحدة. وقد وصل هذا العرض إلى أكثر من 400 وسيلة إعالمية، وأثار أكثر من 

 يصل إلى 1.1 بليون شخص. وقد شمل العرض 3,758 
ً
300,000 مشاركة على وسائل التواصل االجتماعي، واجتذب جمهورا

حقيبة مدرسية متثل عدد األطفال الذين توفوا نتيجة للنزاعات في العام السابق. وفاز العرض »بجائزة صوت الناس« وجائزة 

أفضل حملة متعلقة بقضية ضمن جوائز »ويبي« لسنة 2020.

© UNICEF/UN0343639/McIlwaine
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فإضافــة إلــى مــا يقدمــه الشــركاء مــن القطاعــني العــام واخلــاص من موارد متويلية أساســية، فهم يؤدون 

 فــي جهــود اليونيســف لالبتــكار، وإزالــة عوائــق الســوق، وحتــّري مجاالت جديــدة للنمو، والدعم 
ً
 حاســما

ً
دورا

 فــي التأثيــر على السياســات من أجــل تخصيص املوارد 
ً
 حاســما

ً
مــن أجــل حقــوق كل طفــل، ممــا يحقــق دورا

ملصلحــة األطفال.

ورغم اإلجنازات العديدة للشراكات في عام 2019، ما زالت هناك حتديات أمام متويل املوارد العادية التي 

تتيح لليونيسف تنفيذ استجابات سريعة ومرنة ومبتكرة لتجسير الفجوات في حاالت الطوارئ اإلنسانية 

والعمل من أجل تعجيل حتقيق النتائج.

الشراكات مع احلكومات

ساهمت شراكات اليونيسف مع الشركاء احلكوميني، وعددها 137 شراكة، إضافة إلى الشراكات مع 

املنظمات احلكومية الدولية والترتيبات املشتركة بني املنظمات، في معظم موارد التمويل لعمل اليونيسف. 

وكان أكبر ثالثة مساهمني لليونيسف في عام 2019 هم حكومات الواليات املتحدة األمريكية، واململكة 

املتحدة، وأملانيا.

 بقيمة 743 مليون دوالر، وكانت أكبر مساهم في 
ً
 عاما

ً
    وفرت حكومة الواليات املتحدة متويال

املوارد املنتظمة املرنة.

 في 
ً
 للبرامج بقيمة 494 مليون دوالر، خصوصا

ً
 حاسما

ً
    وفرت حكومة اململكة املتحدة متويال

حاالت الطوارئ، ووقعت على اتفاقية متعددة السنوات تتيح القيام بأنشطة على نحو موثوق 

ومرن من أجل األطفال املحتاجني.

    ساهمت حكومة أملانيا بـ 464 مليون دوالر واتسمت مساهمتها بنمو مستمر في التمويل غير 

املخصص والتمويل األساسي، واللذين يتيحان لليونيسف املحافظة على وجودها امليداني في 

األماكن األشد حاجة إلى هذا التواجد.

    قّدم االحتاد األوروبي مساهمة بلغت 382 مليون دوالر في عام 2019، مما أتاح توفير تعليم 

جيد ألكثر من 500,000 طفل في األردن ولبنان وتركيا؛ وحتسني تقدمي اخلدمات واملساهمة 

في املحافظة على عافية أطفال الروهينغا الالجئني في بنغالديش؛ واملساعدة في مكافحة سوء 

التغذية في منطقة الساحل في غرب أفريقيا.

عت حكومة هولندا أول اتفاقية ملدة ثالث سنوات لتوفير متويل أساسي ومساهمات إنسانية 
ّ
    وق

مواضيعية في عام 2019. كما قّدمت أستونيا مساهمتها األولى في عام 2019 لعمل اليونيسف 

العاملي في مجال االبتكارات، كما عززت تعاونها مع اليونيسف في جورجيا.

ثمة أهمية مركزية 
للشراكات لتحقيق النتائج 

التي تقدمها اليونيسف لكل 
 
ً
طفل في أكثر من 190 بلدا

ومنطقة.

استراتيجية تغيير:

الشراكات

لكل طفل، رؤية جديدة 4
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تلعب »حنني«، 5 سنوات، في روضة أطفال في مخيم الزعتري لالجئني السوريني في األردن. ومت توفير احلضانة وفرص أخرى 

للتعليم اجليد عبر شراكة مع وزارة التربية والتعليم األردنية وبدعم من حكومات أستراليا، وآيرلندا، وكندا، واململكة املتحدة، 

والواليات املتحدة.

© UNICEF/UN0297825/Herwig
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إضافة إلى ذلك:

 للبنك الدولي لالستثمارات في 
ً
 رئيسيا

ً
    مت اإلقرار باليونيسف في عام 2019 بوصفها شريكا

رأس املال البشري وتوسيع الشراكات في أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا، مبا في ذلك في 

مجاالت التعليم، والصحة، والتغذية، واحلماية االجتماعية، وخدمات املياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية.

 
ً
ر الشركاء اإلسكندنافيون )الدامنرك، وفنلندا، وآيسلندا، والنرويج، والسويد( متويال

ّ
    وف

 وعالي النوعية للبرامج التي تركز على حماية الطفل، والتعليم، وخدمات املياه 
ً
استراتيجيا

 في 
ً
والصرف الصحي والنظافة الصحية، واملساعدات اإلنسانية، وذلك لألطفال األشد ضعفا

العالم. وبقيت النرويج والسويد أكبر مساهَمني في التمويل املواضيعي لليونيسف.

    ساهمت الشراكات البرنامجية العاملية بـ 356 مليون دوالر في عام 2019. وتلقت اليونيسف 

 من »الصندوق العاملي« للبرامج املحلية للسيطرة على السل والقضاء على املالريا في 
ً
دعما

جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.

    أقرت احلكومة اليابانية باألدوار الرئيسية التي تؤديها اليونيسف في ضمان خلو أفريقيا من 

شلل األطفال، وواصلت دعمها لليونيسف الذي بلغ 33 مليون دوالر منذ عام 2017.

 متعدد القطاعات ومتعدد 
ً
    ازداد الدعم من جمهورية كوريا إلى 44 مليون دوالر وتضّمن متويال

السنوات في مجاالت من بينها االبتكار، والنوع اجلنساني، وتغير املناخ.

أهم النتائج

بلغت مساهمات شركاء اليونيسف احلكوميني، 

، إضافة إلى املنظمات 
ً
وعددهم 137 شريكا

احلكومية الدولية والترتيبات املشتركة بني 

املنظمات، 4.7 باليني دوالر في عام 2019. 

وتواَصل النمو الكبير في الشراكات مع القطاع 

اخلاص الذي ساهم بـ 1.5 بليون دوالر، 

وتتوجه تعبئة هذه املوارد باطراد نحو التمويل 

البرامجي.

توسعت الشراكات مع البنك الدولي إلى عدد من 

البلدان يفوق أي وقت مضى وبلغت قيمتها نحو 

400 مليون دوالر في مشاريع مشتركة نفذتها 

اليونيسف في عام 2019. وقد مولت اليونيسف 

والبنك اإلسالمي للتنمية أنشطة لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باألطفال في 

البلدان األعضاء، وذلك عبر »الصندوق اإلسالمي 

العاملي لألعمال اخليرية لألطفال«.

 وعشرون جلنة 
ً
 قطريا

ً
أبلغ سبعة وتسعون مكتبا

 
ً
وطنية أنهم يعملون مع 3,101 شركة ومنبرا

لألعمال لتعبئة املوارد واملهارات واألصول، 

وضمان احلصول على دعم في أنشطة الدعوة 

املتعلقة بقضايا األطفال، ومعاجلة تأثير قطاع 

األعمال على األطفال في مكان العمل واألسواق 

واملجتمع املحلي.

ر أن التدخالت البرامجية وفي مجال  ُيقدَّ

الدعوة مع قطاع األعمال قد وصلت إلى ما 

ر بـ 34.25 مليون طفل في عام 2019، مما  ُيقدَّ

ساهم في حتقيق النتائج في جميع املجاالت 

البرامجية لليونيسف.

ازدادت املساهمات املالية من الشركاء من قطاع 

األعمال إلى 201 مليون دوالر في عام 2019، 

 بنسبة 20 باملئة مقارنة مع 
ً
مما ميثل منوا

167 مليون دوالر مت جمعها في عام 2018.

ساهم الشركاء اخليريون لليونيسف بـ 185 

مليون دوالر. وقد تضاعفت مساهمات كبار 

املانحني خالل خمس السنوات املاضية، ويعود 

ذلك إلى كرمهم وإلى نهج اليونيسف اخلالق.

لكل طفل، رؤية جديدة 4
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استراتيجية التغيير: الشراكات

الشراكات مع القطاع اخلاص

 في عام 2019. وتهدف املبادرة إلى زيادة قدرة قطاع األعمال واألسواق على خدمة مصلحة 
ً
 كبيرا

ً
اكتسبت مبادرة تعبئة قطاع األعمال من أجل حتقيق النتائج زخما

األطفال من خالل رعاية برامج عاملية لبناء القدرات والتغيير الثقافي؛ وأنشطة لتعزيز تعلم التنسيق والقيادة مبشاركة شركاء محليني من قطاع األعمال؛ وإدماج 

قطاع األعمال كجهة صاحبة مصلحة في تطوير استراتيجيات البرامج.

حقوق األطفال، وقطاع األعمال

 محوره األطفال إزاء قطاع األعمال، ويسعى إلى حتديد 
ً
تعتمد اليونيسف نهجا

تأثير قطاع األعمال على األطفال ويعمل مع احلكومات ومع األشخاص 

املؤثرين على سلوك قطاع األعمال من أجل القيام بأنشطة في مجاالت 

التنظيم والسياسات والبنى األساسية.

كانت مكاتب اليونيسف في األرجنتني، واإلكوادور، وإندونيسيا،   
واألوروغواي، وتايالند، والفلبني، وكندا، وكولومبيا، وماليزيا، واملكسيك، من 

بني املكاتب التي تعمل مع احلكومات لتطوير أنظمة بخصوص قضايا من 

قبيل توسيم األغذية التي تسبب السمنة، وتسويقها وفرض الضرائب عليها.

وعملت شراكة جديدة مع التحالف العاملي للعمل املعياري ومع   
مستثمرين مؤسسيني على توسيع نطاق معايير حقوق الطفل لتشمل تقييمات 

البيئة واملسائل االجتماعية واحلوكمة.

الشراكات مع الشركات

متكنت اليونيسف وشركاؤها في عام 2019 من الوصول إلى ما ُيقدر بـ 15 

مليون طفل في العالم، وحصلت على دعم جتاوز املبلغ الذي خططت جلمعه 

ومقداره 190 مليون دوالر، إذ متكنت من جميع 201.3 مليون دوالر، بنمو قدره 

21 باملئة باملقارنة مع عام 2018، ويعود الفضل في هذا إلى أسباب عدة منها:

جتديد الشراكة مع »مؤسسة ليغو« في التزام يبلغ 28 مليون دوالر ملدة   
خمس سنوات ويركز على دور اللعب في تربية األطفال والتعلم عبر اللعب في 

جنوب أفريقيا.

شراكة جديدة بقيمة 12.5 مليون دوالر ومبدة ست سنوات   
مع شركة »آسترا زينيكا« للوصول إلى اليافعني واملساعدة في منع األمراض 

غير السارية.

جتديد الدعم من شركة »تاكيدا« عبر تقدميها إلسهام في صندوق   
املشاريع اخلاص باليونيسف، ما يرفع القيمة الكلية للشراكة من 9 ماليني 

إلى 22.5 مليون دوالر.

توسعة العمل العاملي مع شركة »يونيليفر« من خالل شراكة جديدة   
لثالث سنوات مع العالمة التجارية »دوف« Dove ملساعدة 10 ماليني من 

الشباب والشابات، وبخاصة الشابات، في البرازيل والهند وإندونيسيا، على 

اكتساب احترام الذات واحترام صورة اجلسد بحلول عام 2022.

الشراكات مع املؤسسات

 قدره 152 مليون دوالر من شركاء 
ً
عبأت اليونيسف في عام 2019 مبلغا

 لألطفال في جميع أنحاء العالم.
ً
 للبرامج، مما سيحقق فرقا

ً
مؤسسيني دعما

عملت اليونيسف و »مؤسسة بيل ومليندا غيتس« على الدفع بالعمل   
الحتواء شلل األطفال والقضاء عليه، وتعزيز التعاون في مجالي الصحة 

 الستثمار مشترك متعدد السنوات 
ً
والتغذية في أفريقيا، وقد أسسا إطارا

لتعجيل النتائج في جميع البلدان ذات األولوية.

 
ً
 مشتركا

ً
عت اليونيسف ومؤسسة »باور أوف نيوتريشن« استثمارا

ّ
وق  

 بقيمة 100 مليون دوالر لتنفيذ برامج فعالة قائمة على األدلة 
ً
جديدا

 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي آسيا، 
ً
ومستدامة في 11 بلدا

ضع. والتي توجد فيها أعلى مستويات التقزم وسوء التغذية بني الرُّ

قيمت شراكة استثمار مشترك جديدة بقيمة 30 مليون دوالر مع 
ُ
أ  

»مؤسسة روكفيلر«، وستركز على احلد من وفيات األطفال والوفيات النفاسية 

في الهند وأوغندا من خالل تطبيق بيانات علمية في نشر األدوات الصحية 

املنقذة لألرواح على نحو أفضل.

الشراكات مع املؤسسات اخليرية

ما كان ليتاح حتقيق نتائج لألطفال دون مشاركة ودعم اجلهات املانحة 

الرئيسية واملنظمات القائمة على العضوية واملنظمات الدينية، مثل:

تظل منظمة »روتاري إنترناشونال« من بني املنظمات القائدة للمبادرة   
رت أكثر من 64.6 مليون دوالر.

ّ
العاملية الستئصال شلل األطفال، وقد وف

تظل منظمة »روتاري إنترناشونال« من بني املنظمات القائدة للمبادرة   
إن جمعية اخلدمات اخليرية التابعة لكنيسة يسوع املسيح لقديسي األيام 

األخيرة )LDC Charities( تقوم بتقدمي الدعم الحتياجات النماء في الطفولة 

املبكرة لالجئني في جمهورية الكونغو الدميقراطية، وكينيا، والسودان، 

وأوغندا، بقيمة حوالي 15 مليون دوالر متت املساهمة بها حتى اآلن، وهي 

 شريك قوي في اجلهود الدولية التي تبذلها اليونيسف للقضاء على كزاز 
ً
أيضا

األمهات واملواليد.

إن منظمــة »زونتــا إنترناشــونال« هــي اجلهــة الوحيــدة املانحــة من القطاع   
 بقيمة 

ً
اخلــاص التــي تركــز علــى إنهــاء زواج األطفــال، وقد قدمــت تعهدا

2 مليون دوالر.

4التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019
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حســب التوصيــات الــواردة فــي »تقييــم االبتــكار فــي عمــل اليونيســف: تقريــر توليفي« الصادر عام 2019، 

صــاغ مكتــب االبتــكار التابــع لليونيســف رؤيــة واســتراتيجية جديدتــني، وشــرع في تغيير هيكلي، واســتحدث 

نهــج إدارة احلافظــة فــي عملــه. وعمــل املكتــب علــى امتــداد عــام 2019 مع الشــركاء في جميــع أنحاء العالم 

لالســتفادة مــن روافــد متويــل متنوعــة لالرتقــاء باالبتــكارات املســتمرة، والبنــاء على أفــكار جديدة والبحث 

عن مصــادر إلهام جديدة.

التوسيع: تطبيق »يو-ريبورت«

قامت اليونيسف بأعمال ريادية في االبتكارات القابلة للتوسيع، مبا في ذلك منهاج »أبشيفت« لالبتكار 

 يعمل على متكني اليافعني من حتديد التحديات في مجتمعاتهم 
ً
االجتماعي، وهو برنامج جاٍر في 21 بلدا

املحلية ومعاجلتها، ويشجعهم على أن يصبحوا أصحاب مشاريع مجتمعية. ومن معالم االبتكار األخرى 

تطبيق »يو-ريبورت«، وهو أداة تواصل االجتماعي مجانية تتيح لليافعني االنهماك في القضايا التي تهمهم 

واتخاذ موقف بشأنها. وفي عام 2019، شهد تطبيق »يو-ريبورت« ما يلي:

ً
 جديدا

ً
انطلق في 15 بلدا    

أضاف حوالي 2.5 مليون ُمستخِدم جديد — بزيادة قدرها 56 باملئة عن عام 2018    

.
ً
جتاوز مرحلة بارزة إذ اجتذب 9 ماليني ُمستخِدم ناشط في 67 بلدا    

املدى املتوسط: الطائرات املسيرة

عمل مكتب االبتكار التابع لليونيسف في عام 2019 مع أكثر من 15 جهة من الشركات واجلامعات ومراكز 

األبحاث ومع احلكومة في مالوي الختبار تقنيات الطائرات املسيرة ضمن مساٍر اسُتحِدث للعمل اإلنساني. 

وقد عملت هذه اجلهات على البناء على االبتكارات اجلارية في تقنيات الطائرات املسيرة للدفع باجلهود 

اإلنسانية واإلمنائية.

 على الكيفية التي يعمل فيها مكتب االبتكار التابع لليونيسف مع 
ً
وميثل هذا النشاط في مالوي مثاال

الشركاء في مجال استخدام الطائرات املسيرة لتحقيق الصالح العام. إضافة إلى ذلك، تدعم اليونيسف، 

 متعددة الستخدام الطائرات املسيرة في سيراليون وفانواتو 
ً
عبر استثمارات صندوق مشاريع، جهودا

وكازاخستان، مبا في ذلك على سبيل املثال مشاريع لتوفير اللقاحات، وتوفير االستجابات الطارئة، 

ومبادرات الرعاية الصحية. كما عملت اليونيسف مع حكومات وشركاء لتطوير إطار تنظيمي وتوصيات 

عاملية حول كيفية استخدام الطائرات املسيرة في البعثات اإلنسانية على نحو آمن.

مع التغيير الذي يشهده 
 التحديات 

ً
العالم، تتغير أيضا

التي يواجهها األطفال 
وأسرهم ومجتمعاتهم املحلية. 

وقد استجابت اليونيسف في 
عام 2019 من خالل التمسك 
باالبتكار كاستراتيجية تغيير 
لتعجيل النتائج في املجاالت 

البرامجية ذات األولوية.

استراتيجية تغيير:

االبتكار
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في عام 2019، عمل مكتب االبتكار التابع لليونيسف على إطالق »أكادميية الطائرات املسيرة والبيانات في أفريقيا« في كانون 

لني 
ّ
الثاني/ يناير 2020. وتعمل األكادميية على إعداد الطالب، مبن فيهم »تاداال ماولوني« في الصورة أعاله — ألن يصبحوا مشغ

للطائرات املسيرة وأصحاب مشاريع تقنية. وقد أقيمت هذه األكادميية عبر شراكة مع جامعة »فرجينيا تيك« األمريكية وجامعة 

مالوي للعلوم والتكنولوجيا، وهي تلبي احلاجة املتزايدة خلبراء مدربني في مجال تشغيل الطائرات املسيرة في املنطقة.

© UNICEF/UNI289403/Moving Minds

استراتيجية التغيير: االبتكار
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املدى البعيد: مبادرة »جيجا«

من بني االبتكارات البعيدة املدى، أطلقت اليونيسف واالحتاد الدولي لالتصاالت في عام 2019 مبادرة 

عاملية لربط كل مدرسة باإلنترنت وكل يافع باملعلومات والفرص واخليارات. وقد بدأت هذه املبادرة، وتدعى 

مبادرة »جيجا«، بجهود في وسط آسيا، وشرق أفريقيا، وشرق منطقة الكاريبي.

في اليسار: طالب يشاركون في برنامج تعليمي 

ريادي متعدد الوسائط في األردن. وُيعتبر الربط 

 في تقليص انعدام املساواة، 
ً
 حاسما

ً
باإلنترنت عامال

وضمان متكني جميع األطفال من الوصول إلى 

املعلومات والفرص واخليارات.

© UNICEF/UN0299604/Herwig

أهم النتائج

إطالق صندوق العملة املشفرة التابع لليونيسف، 

وهو األول من نوعه في األمم املتحدة، والذي 

يتيح استالم املساهمات واستخدامها بالعملة 

املشفرة.

 في كانون الثاني/ يناير 2020، لتوفير 
ً
استحداث واختبار خيام خاصة جديدة، وإطالق استخدامها رسميا

مأوى لألطفال املهّجرين من جراء النزاعات أو الكوارث؛ وتلبي هذه اخليام أكثر من 1,000 من املتطلبات 

اخلاصة، وميكن استخدامها للتعليم، واللعب، وحماية الطفل، والتغذية، وتقدمي اخلدمات.

علن عن الفائزين اخلمسة في العالم في »حتدي شباب جيل طليق«، وذلك في إطار شراكة بني مبادرة جيل طليق واليونيسف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
ُ
أ

؛ وكان من بني املشاريع الفائزة تطبيق لتوفير مواد تعليمية منخفضة الكلفة.
ً
 يقودها الشباب في 16 بلدا

ً
 لـ 80 مشروعا

ً
 أساسيا

ً
ووفرت املبادرة متويال
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مبا أن اليونيسف هي أحد أكبر مشتري اإلمدادات املنقذة لألرواح في العالم من أجل األطفال، فإنها تتمتع 

عد الشفافية بخصوص مصادر 
ُ
مبوقع تفاوضي فريد للحصول على أدنى األسعار وحتقيق قيمة للمال. وت

 لتحقيق النتائج من أجل األطفال واليافعني.
ً
 أساسيا

ً
التمويل وكيفية إنفاق اليونيسف ملواردها أمرا

 
ً
ل اليونيسف متويال موَّ

ُ
ت

 من املساهمات 
ً
كامال

الطوعية، وهي ملتزمة 
بضمان استخدام كل دوالر 

جتمعه على أفضل نحو 
ممكن إلنقاذ أرواح األطفال 

وحتسني حياتهم.

الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

حلكومات والوكاالت احلكومية 
ا

ت 
وكاال

 ال

ة بني
ترك

ت املش
رتيبا

الت

ية 
وم

حلك
ر ا

غي
ت 

ما
ظ

ملن
وا

ص 
خلا

ع ا
طا

لق
ا

أخرى
إيرادات 

* أرقام عام 2018 مؤقتة وتخضع للتدقيق املحاسبي.

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

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب

 مجموع إيرادات اليونيسف 
بحسب مصدر التمويل ونوعه، 2019*

)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

املجموع 6,412 مليون دوالر

احلكومات والوكاالت احلكومية

7%480 مليون دوالراملوارد العادية

53%3,368 مليون دوالراملوارد األخرى

القطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية

11%695 مليون دوالراملوارد العادية

12%766 مليون دوالراملوارد األخرى

الترتيبات املشتركة بني الوكاالت

14%897 مليون دوالراملوارد األخرى

إيرادات أخرى**

3%206 ماليني دوالراملوارد األخرى

5التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019
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الشؤون املالية والقيادة الرشيدة
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2013 2014* 2015* 2016* 2017 2018

املوارد العادية

املوارد األخرى (العادية)

املوارد األخرى (الطوارئ)

2019

احلكومة: املوارد العادية

احلكومة: موارد أخرى

القطاع اخلاص: املوارد العادية

القطاع اخلاص: املوارد األخرى

0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

جمهوريةإسبانيا
كوريا

اليابانهولنداالنرويجكندا أملانياالسويد اململكة
املتحدة

الواليات
املتحدة

مة من احلكومات ومن اللجان الوطنية لليونيسف؛ ويستثني املساهمات احلكومية الدولية، 
َ
 * يتضمن املساهمات امُلستل

وغير احلكومية، واملشتركة بني املنظمات، والصناديق املجمعة.

إيرادات اليونيسف 2019-2013
)مباليني دوالرات الواليات املتحدة

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

ونوع التمويل، 2019*
)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

عيد إدراج أرقام األعوام 2014-2016 لكي تعكس سياسة تسجيل العائدات لليونيسف لعام 2017.
ُ
*  أ

لكل طفل، رؤية جديدة 5
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الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

201720182019جماالت النواتج
1314 16 الصحة

فيروس نقص املناعة البشرية 

واإليدز
 13 97

716 17 التغذية

10084 87 التعليم

2934 27 حماية الطفل

املياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية
 33 6632

11 – البيئة اآلمنة والنظيفة

69 5 اإلدماج االجتماعي

13 1 املساواة بني اجلنسني

154145 164 العمل اإلنساني

386345 363 املجموع

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.

املوارد العاديةالبلد
118اليابان )ل. و.*(

113الواليات املتحدة

74جمهورية كوريا )ل. و.(

67أملانيا

64إسبانيا )ل. و.(

63السويد

52اململكة املتحدة

52فرنسا )ل. و.(

52النرويج

43أملانيا )ل. و.(

42السويد )ل. و.(

39هولندا )ل. و.(

39إيطاليا )ل. و.(

37هولندا

28اململكة املتحدة )ل. و.(

21الواليات املتحدة )ل. و.(

20سويسرا

19اليابان

17بلجيكا

16بلجيكا )ل. و.(

* اللجنة الوطنية لليونيسف.

الشركاء الـ 20 الذين قدموا أكبر مساهمات للموارد 
مة، 2019

َ
العادية بحسب املساهمات الـُمستل

)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

مة، 
َ
 املساهمات املواضيعية الـُمستل

2019-2017
)مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

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

**  بيانات اإليرادات تستثني تخفيض قيمة األصول.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.

الفرتةاسم البلد املانح
اتفاق متعدد اإليرادات*

السنوات**
 2016201720182019

295–294––4 سنوات )2018-2021(السويد

12218140––3 سنوات )2018-2020(اململكة املتحدة

110110–––3 سنوات )2019-2021(هولندا

70)1()1(72–4 سنوات )2017-2020(بلجيكا

61)1()3(51649 سنوات )2016-2020(أستراليا

61–61––4 سنوات )2018-2021(سويسرا

48149––4 سنوات )2018-2021(كندا

1212–––3 سنوات )2019-2021(نيوزيلندا

8–8––سنتان )2019-2020(قطر

16121529141805املجموع الكلي

إيرادات املوارد العادية املتعددة السنوات املسّجلة، 2019-2016
)اإليرادات* مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019



الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

اجملموعاملوارد األخرىاملوارد العاديةالشركاء 
الطوارئالعادية

11389541743الواليات املتحدة
52198244494اململكة املتحدة

67282116464أملانيا

38414398–مجموعة البنك الدولي

225157382–املفوضية األوروبية

2124236299الواليات املتحدة )ل. و.**(
271271––مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية***

529443188النرويج

637548187السويد

160–160–التحالف العاملي للقاحات والتحصني

3710221159هولندا

118189145اليابان )ل.و.(

127940131كندا

192666111اليابان

432830101أملانيا )ل.و.(
701989–برنامج األمم املتحدة اإلمنائي****

7415089جمهورية كوريا )ل.و.(

6410782إسبانيا )ل.و.(

78–78–البرامج املشتركة ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية

126669اململكة العربية السعودية

5211568فرنسا )ل.و.(

28261366اململكة املتحدة )ل.و.(

4211861السويد )ل.و.(

125658اإلمارات العربية املتحدة

3911354هولندا )ل.و.(

52–52–الشراكة العاملية من أجل التعليم

9231446الدامنرك

4301044جمهورية كوريا

392244إيطاليا )ل.و.(
20111243سويسرا

الشركاء الـ 30 الذين قدموا أكبر مساهمات للموارد بحسب 
مة، 2019

َ
املساهمات امُلستل

)مباليني دوالرات الواليات املتحدة( *

 ومواد عينية.
ً
مة نقدا

َ
* مساهمات ُمستل

** اللجنة الوطنية لليونيسف.

مة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مبلغ 142.1 مليون دوالر يتعلق بالصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، ومبلغ 128.6 مليون دوالر يتعلق مبوارد أخرى، مبا 
ّ
*** تتضمن املساهمات امُلستل

في ذلك مساهمة عابرة بقيمة 104.4 ماليني دوالر من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
**** تتضمن املساهمة امُلستلمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبلغ 31 مليون دوالر يتعلق ببرامج مشتركة وبالصندوق املوّحد.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.
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الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

مؤسسة عبد العزيز الغرير
السيد أحمد العبد هللا

AJA Foundation
مؤسسة عائلة عجرم

The Alkek and Williams 
Foundation 

السيد محمد األنصاري
The Andan Foundation
Mr. Terry Anderson
Bainum Family Foundation 
Jim and Donna Barber
Mr. and Ms. Paula H. Barbour

مؤسسة عائلة بيزوس
Jackie and Mike Bezos
BF&HAPPY

مؤسسة بيل ومليندا غيتس
Susan and Dan Boggio
Bruce and Jina Veaco Foundation
The Charles Engelhard Foundation 
CHENGMEI Charity Foundation
The Child & Tree Fund
Children’s Investment Fund 

Foundation
Chin Family Foundation
Conrad N. Hilton Foundation
Dining for Women
Direct Aid

دبي العطاء
Steve and Margaret Eaton
، برنامج ملؤسسة التعليم 

ً
م طفال

ّ
عل

فوق اجلميع
Mr. and Mrs. Michael R. Eisenson
Eva Ahlström Foundation
FIA Foundation
Stefan Findel and Susan Cummings-

Findel
Fondation Botnar

Fondation Maßvoll Stiftung
Mikko FRANCK
The Fred Hollows Foundation
Fundación Leo Messi
G. Barrie Landry, Landry Family 

Foundation
The Gaden Phodrang Foundation 
Dolores R. Gahan
The Garrett Family Foundation
Gates Philanthropy Partners
GHR Foundation
Ms. Kaia Miller Goldstein and 

Mr. Jonathan Goldstein
Jürgen B. Harder
Helaina Foundation
Henderson Warmth Foundation & 

Lee Shau Kee Foundation
John A. Herrmann
Hobson/Lucas Family Foundation
Michelle and Joel Holsinger
Mr. Dariush and Mrs. Nazanin 

Hosseini
مؤسسة آيكيا

Impetus Foundation in honor 
of the Alvarez and Fernandez 
families

 منظمة اإلغاثة اإلسالمية، 
الواليات املتحدة

J.T. Tai Foundation
Japan Committee, Vaccines for 

the World’s Children
Jersey Overseas Aid
Pasi Joronen
Kim Seok Soo
Kin Bing Wu 
KINGOLD Group
Klemens Hallmann and Barbara 

Meier
Kiwanis International 
Dr. David Kung
Kwok Foundation
Peter and Deborah Lamm
Latter-day Saint Charities
Learning for Well-being 

Foundation
Leonardo Maria del Vecchio
Elena Likhach
Dr. Nabil Malak 
Bob and Tamar Manoukian
Margaret A. Cargill Philanthropies

مؤسسة ماستركارد
John W. McNear
Morris Braun Foundation
Charles, Jamie and Lucy Meyer
National Philanthropic Trust
Nenäpäivä Foundation 
The New Venture Fund
Oak Foundation
The One Foundation
Pacific Leading Limited
Ms. Erica Packer
Andrea Panconesi, 

LUISAVIAROMA
Paul G Allen Family Foundation
Power of Nutrition
Radiohjälpen

مؤسسة روكفيلر
Alejandro G. Roemmers
The Rotary Foundation of Rotary 

International
Christopher and Crystal Sacca 

 األمير الوليد بن طالل 
بن عبد العزيز آل السعود

Catherine Scheufele 

Pooja Bhandari and Caesar 
Sengupta

Frank and Wendy Serrino
Barbara and Edward Shapiro
Ms. Daphne W. Smith
Mr. and Mrs. Cyrus W. Spurlino
Ewout Steenbergen
Stichting de Lichtboei
Klaus und Gertrud Conrad Stiftung
Klaus-Friedrich-Stiftung
Tanlaw Foundation
Mr. Bernard Taylor
Ms. Julie Taymor
Byron and Tina Trott

مؤسسة األمم املتحدة
Hallie Vanderhider
Wellcome Trust
The Wilson Family Foundation
Angel Woolsey
Dr. Hu Xiang 
Ng Sze Ying 
Ms. Wang Ying 
Yip Foundation 
Youri Djorkaeff Foundation
Zonta International

 املؤسسات اخلاصة، وجهات التمويل الكبرى، واملنظمات القائمة على العضوية واملنظمات الدينية 
التي ساهمت مببلغ 100,000 دوالر أو أكثر لبرامج اليونيسف في عام 2019

التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019



الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

حتالفات متعددة البلدان
Amadeus IT Group 
Arm Ltd 
AstraZeneca 
Beko 
Big Hit Entertainment 
BT Group 
CCC 
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), Hainan 
Airlines (China), Japan 
Airlines (Japan), Qantas 
Airways Ltd. (Australia)]  

Chloé 
Clé de Peau Beauté 
Cubus AS 
DLA Piper 
Ethical Tea Partnership 
Facebook, Inc. 
Fundación FC Barcelona 
Gardena GmbH 
Garnier 
Gina Tricot AB
Google 
H & M Hennes & Mauritz AB 
H&M Foundation 
Hallmark Cards, Inc. 
Henkel AG & Co. KGaA 
ING 
Johnson & Johnson, Inc.  
Kimberly-Clark Corporation 
L’Occitane 
LEGO Foundation 
LEGO Group 
Les Mills 
LIXIL Corporation 
Louis Vuitton Malletier 
Meliá Hotels International 
Microsoft 
Millicom 
MMG Limited 
Moncler 
MSC Foundation 
Nokia Oyj 
Nordic Choice Hotels AS 
Norwegian Air Shuttle ASA 
Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk Foundation  
Pandora 
Philips Foundation 
Primark  
Procter & Gamble (Pampers) 

Royal DSM  
Samsung 
SAP SE 
Takeda Pharmaceutical 

Company Limited 
Telenor Group 
The Walt Disney Company 
Tik Tok 
Unilever 
Volvo 

حتالفات وطنية 
أنغوال 

Banco do Fomento Angola
األرجنتني 

CBA
أستراليا 

P&O Cruises Australia
البرازيل 

Fundação Itaú Social 
Instituto Claro
Ministério Público do Trabalho 

(MPT)   
The Resource Foundation 

(Johnson & Johnson) 
Samsung  

كندا 
B2Gold Corp.  
Teck Resources Ltd. 

الصني 
By-health Co., Ltd 
Tencent Foundation 

الدامنرك 
Hempel Fonden  

إكوادور 
Diners Club International  

فنلندا 
Rovio

فرنسا 
AXA 
Clairefontaine 
Gémo 
Groupe Neo-Soft 
Société des Eaux de Volvic

أملانيا 
Adolf Würth GmbH & Co. KG 
BASF Foundation / BASF SE 
H & M Hennes & Mauritz 

Deutschland  
Hugo Boss AG 
Ingka Group / IKEA 

Deutschland GmbH & Co. 
KG 

United Internet for UNICEF 
Foundation

دول اخلليج 
1 in 11  
ITP Media 

Linkmedia 
Majid Al Futtaim
Marriott 

هونغ كونغ 
Sunshine Forever Limited

الهند 
Sun Foundation

إندونيسيا 
PT Hutchison 3 Indonesia 
PT Prudential Life Assurance

إيطاليا  
Easy Welfare 
Fondazione Generali The 

Human Safety Net
اليابان 

AEON 1% Club Foundation 
CONSUMERS CO-OPERATIVE 

KOBE 
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 
Mitsuboshi Belting Ltd. 
MUFG Bank, Ltd. 
Oriental Land Co., Ltd. 
Saraya Co., Ltd. 
SL Creations Co., Ltd. 
Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation 
Sumitomo Mitsui Card 

Company, Ltd. 
U CO-OP Consumer Co-

operative Society
املكسيك 

Banco Santander
Essity 
Impresos de Seguridad Signal 
Kimberly Clark Mexico  
Liomont Laboratories 

هولندا 
Nationale Postcode Loterij 
TUi Care Foundation

النرويج 
DNB 
KIWI Norge AS

بارغواي 
ITAIPU BINACIONAL

الفلبني 
Concentrix Corporation 

البرتغال 
Allianz

جمهورية كوريا 
BGF Retail 
SM Entertainment

إسبانيا 
Abertis 
Banco Santander 
El Corte Inglés 
Forletter 
Foxy 
Fundación Aquae 
Garnier 
Henkel 
Hoteles Amigos 
Iberia 
Multiplica 
Starwood 
Telefonica
We Are Water 

السويد 
AB Pictura 
Boråstapeter 
Brynäs IF 
Companies for Malawi 
NCC AB 
Operation Dagsverke 
Radiohjãlpen 
Sandvik Coromant  
Svenska PostkodLotteriet  

سويسرا 
ALDI SUISSE AG 
Roche Employee Action and 

Charity Trust
تايالند 

Central Group   
CP Group through CP 

Foundation  
Sansiri Public Company 

Limited  
True Corporation Public 

Company Limited 
اململكة املتحدة 

Clarks 
Clipper Ventures Plc 
GlaxoSmithKline (GSK) 
London Stock Exchange Group  
Manchester United Football 

Club  
Marks and Spencer Group Plc 
People’s Postcode Lottery 
Petroleum Experts Limited  
The 2019 ICC Cricket World 

Cup 
Twinings 
Vitality  

الواليات املتحدة 
Amazon 

American Express Global 
Business Travel 

Apple Matching Gifts Program 
Astellas Global Health 

Foundation 
Becton Dickinson 

Pharmaceutical Systems  
Etc Labs 
Georgia-Pacific LLC 
Global Impact  
Hasbro 
IKEA US Retail
Jefferies LLC 
L’Oréal USA: Giorgio Armani 

Fragrances 
Niantic, Inc. 
Priceline Group 
Prudential Financial  
Qatalyst Partners  
S&P Global Foundation 
S’well  
Starbucks 
Target Corporation 
The UPS Foundation 
Visa Inc 
WWE

حتالفات قطاع الشركات التي ساهمت مببلغ 100,000 دوالر أو أكثر لبرامج اليونيسف في عام 2019
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الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

اجملموعاملوارد األخرىاملوارد العادية**البلد
11280292الواليات املتحدة

12835164اليابان

4956104أملانيا

761591جمهورية كوريا

295078اململكة املتحدة

601676إسبانيا

461561فرنسا

362057السويد

391553هولندا

64248الدامنرك

37442إيطاليا

91121النرويج

41620سويسرا

13518هونغ كونغ، الصني

13316فنلندا

14216بلجيكا

9715كندا

5611أستراليا

7310البرتغال

819بولندا

أنشطة الدعوةالبلد
3,913,336 هولندا

3,863,581 اململكة املتحدة

3,285,474 اليابان

3,137,874 أملانيا

2,794,909 فرنسا

2,386,358 إسبانيا

1,966,528 الواليات املتحدة

1,804,067 سويسرا

1,732,580 إيطاليا

1,690,314 كندا

اللجان الوطنية الـ 20 التي قدمت أكبر تبرعات، 2019
)اإليرادات* مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

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

** املوارد العادية تستثني املساهمات األخرى.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب

اللجان الوطنية العشر التي قدمت أكبر مساهمات في مجال الدعوة من أجل األطفال، 2019
)اإليرادات بدوالرات الواليات املتحدة(

التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019



الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

حملة عامة

مسامهات أخرى***املوارد األخرىاملوارد العادية
القطاع 

العام
القطاع 
اخلاص

القطاع 
العام

القطاع 
اخلاص

القطاع 
العام

القطاع 
املجموعاخلاص

4,694,463,165 40,737,029 2,437,083 725,013,434 2,795,279,617 653,611,519 477,384,483 1. البلدان*

572,114,177 – – – 572,091,853 – 22,324 2. الوكاالت احلكومية الدولية

42,315,434 – – 41,857,852 – 457,582 – 3. املنظمات غير احلكومية

896,997,411 – 234,525 – 896,762,803 – 83 4. ترتيبات مشتركة بني املنظمات

206,380,755 – – – – – – 5. إيرادات أخرى**

6,412,270,941 40,737,029 2,671,608 766,871,285 4,264,134,273 654,069,101 477,406,890 املجموع الكلي

* تتضمن مساهمات من احلكومات ومن اللجان الوطنية لليونيسف واملكاتب القطرية - القطاع اخلاص.

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

*** مساهمات ألنشطة إدارية محددة.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب.

1. البلدان واملناطق املاحنة*

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

725,013,4342,437,08340,737,0294,694,463,165 477,384,483653,611,5192,795,279,617البلدان
13,270,248–––12,270,248–1,000,000االحتاد الروسي

5,285,246–––5,000,000–285,246إثيوبيا
25,000–––––25,000أذربيجان
6,720,07425,118,422–14,252,352–155,0003,990,997األرجنتني

802,963–––––802,963األردن
144,790––24,000––120,790أرمينيا
81,519,753––550,05560,214,0405,009,49115,746,167إسبانيا

33,547,560––4,935,92722,795,4116,326,126)509,903(أستراليا
909,091–––742,424–166,667إستونيا
22,802––22,802–––إسرائيل

12,313,038–––12,245,185–67,853أفغانستان
860,5446,087,733–4,556,249–600670,340إكوادور

74,000561,876,911–67,023,33048,789,901390,280,24355,709,436أملانيا
65,184,012––671,670372,41956,995,3667,144,556اإلمارات العربية املتحدة

759,268––28,419441,3768,975280,497أندورا
2,310,0009,665,065–5,629,576–254,9701,470,519إندونيسيا

1,380,000––1,200,000––180,000أنغوال
1,265,3645,237,811–1,935,864–72,4501,964,132أوروغواي

310,000–––––310,000أوزبكستان
8,384,919––7,583,419332,500–469,000أوغندا

134,498––134,498–––إيران )جمهورية - اإلسالمية(
23,519,609––8,181,8182,722,7729,146,3483,468,671أيرلندا
8,015,033––1,061,5693,965,2552,873,126115,083آيسلندا
59,501,391––4,967,88037,478,29812,770,5284,284,686إيطاليا

2,861,270––2,861,270–––باراغواي
677,471–––677,471––باكستان
3,038,66313,964,412–7,650,770–1,770,1531,504,825البرازيل
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الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

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

195,575–––––195,575بربادوس
9,881,863––2,650,812–44,6437,186,409البرتغال
20,542,785––13,808,6575,393,7082,189,619)849,198(بلجيكا
269,5891,431,382–78,50067,755198,000817,538بلغاريا

23,384,707––23,168,952115,506–100,249بنغالديش
1,470,451–723,18421,432350,000835375,000بنما
381,113–––356,989–24,124بنن

13,118–––––13,118بوتان
3,954,665–––3,954,665––بوركينا فاسو

584,782–––584,782––بوروندي
9,668,563––7,976,756202,1711,489,635–بولندا

476,579––165,0004,038225,00082,541بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(
1,062,8173,559,497–1,845,217–651,462–بيرو

211,700––211,700–––بيالروس
4,140,83920,585,691–11,115,529–474,2084,855,115تايلند

71,746–––––71,746تركمانستان
2,430,586––408,058–54,8351,967,693تركيا

15,000–––––15,000ترينيداد وتوباغو
6,662,722–––6,608,562–54,160تشاد

22,000–––––22,000تنزانيا
26,000–––––26,000توغو
16,108–––––16,108تونس

100,000–––––100,000تيمور - ليشتي
56,194–––34,000–22,194اجلبل األسود

70,000–––––70,000جزر القمر
4,505,639–––4,461,639–44,000جمهورية أفريقيا الوسطى

5,691,968––2,767,1912,159,162765,616–اجلمهورية التشيكية
625,834––537,834––88,000اجلمهورية الدومينيكية

32,452,602–––32,109,191–343,411جمهورية الكونغو الدميقراطية
134,723,814––3,802,24976,237,00140,014,43314,670,131جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية

130,070–––––130,070

442,282–––442,282––جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
57,000–––––57,000جمهورية مولدوفا

477,534––477,534–––جنوب أفريقيا
17,733,070–––17,733,070––جنوب السودان

155,000–––––155,000جورجيا
108,086,034––8,717,5175,950,94951,766,67641,650,892الدامنرك

389,6891,519,081–919,159)3,964(50,000164,197رومانيا
257,520–––––257,520زامبيا

10,320,777–––10,320,777––زمبابوي
1,382,452–––1,382,452––ساموا األمريكية

19,500–––––19,500سان تومي وبرينسيبي
33,464––17,834––15,630سري النكا

299,022––11,41686,481111,48389,643سلوفاكيا
1,364,876––30,400915,34245,662373,472سلوفينيا
245,674––11,074–50,000184,600سنغافورة
398,500–––––398,500السنغال
259,800–––––259,800السودان
196,083,891––400,72736,235,409138,960,65120,487,104السويد

62,031,582–29,6464,478,98239,511,59415,984,7172,026,642سويسرا
1,026,950–––642,950–384,000سيراليون
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الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

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

2,068,1709,024,691–3,291,269–77,0003,588,252شيلي
323,2954,913,086–51,0009,9853,815,863712,943صربيا

735,700–––300,000–435,700الصومال
1,715,86229,097,036–1,837,8111,053,66813,000,00011,489,695الصني

3,204,056–––3,171,656–32,400طاجيكستان
48,785–––––48,785العراق
1,667,739–––1,500,000–167,739عمان
89,452–––––89,452غابون

148,512–––––148,512غانا
44,560––44,560–––غواتيماال

297,197–––)52,803(–350,000غينيا
3,593,855–––2,972,855–621,000غينيا - بيساو

104,305–––––104,305غينيا االستوائية
80,419,611––3,881,97845,672,74515,994,06514,870,823فرنسا
1,687,3665,718,581–3,116,181–49,085865,950الفلبني
44,790,216––6,050,60513,033,85522,250,7923,454,964فنلندا
96,668–––––96,668فيجي

44,832––––34,25410,578فييت نام
182,416–––11,10058,816112,500قبرص

55,000–––––55,000قيرغيزستان
350,000–––––350,000كابو فيردي
2,018,542–––1,800,000–218,542كازاخستان
36,708,555–35,441–36,673,114––الكاميرون

886,4514,065,394–7,387533,60750,0002,587,949كرواتيا
189,043,587––1,174,0498,747,305172,540,6906,581,542كندا

3,336,971–––3,324,371–12,600كوت ديفوار
24,058––5,061––18,997كوستاريكا

2,646,1268,823,149–4,048,427–2,128,596–كولومبيا
920,674–––172,224–748,450الكونغو
36,092,219––200,0002,86935,882,6546,695الكويت

11,435,000–––11,285,000–150,000كينيا
23,796,715––3,282,2761,078,21017,351,6242,084,605لكسمبرغ

21,272––4,770––16,502ليتوانيا
25,025–––––25,025ليختنشتاين

218,700–––98,700–120,000ليسوتو
27,778–––27,778––مالطة
2,991,759–––2,958,259–33,500مالي

6,475,22320,197,422–284,0008,494,432100,0004,843,768ماليزيا
4,771,479–––4,771,479––مدغشقر

854,778––854,778–––مصر
3,098,996–––2,999,850–99,146املغرب

65,909––65,909–––مقدونيا الشمالية
2,476,83710,149,721–5,817,292–214,0001,641,593املكسيك

2,066,804–––2,066,804––مالوي
58,537,724––1,096,70015,36055,000,0002,425,664اململكة العربية السعودية

441,695,556––17,832,46728,732,328345,626,42749,504,334اململكة املتحدة
1,127,477––1,037,069––90,408منغوليا

20,610–––––20,610موريتانيا
507,500–––500,000–7,500موزامبيق

28,713–––175–28,539موناكو
3,795,343–––43,3463293,751,668ميامنار
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الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

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

120,000–––––120,000ناميبيا
150,465,214––51,480,1239,244,86378,291,40511,448,823النرويج
10,803,676––1,217,2923,151,1955,884,523550,665النمسا
32,139,055–––32,135,055–4,000النيجر

34,845,424––1,758,91169432,908,036177,783نيجيريا
40,366––210––40,156نيكاراغوا
18,070,085––12,135,8691,330,9001,380,9833,222,333نيوزيلندا

6,541,393–––6,540,529–864هايتي
975,69410,577,899–895,038350,0212,466,7945,890,351الهند

25,824––44––25,779هندوراس
3,588,279––48,313–3,012,832527,134هنغاريا
414,543,568––110,334,46038,526,730251,005,08414,677,294هولندا

18,320,104––5,210,654–13,109,450–هونغ كونغ، الصني
1,350,0001,052,736,366–132,500,00011,156,508627,281,738280,448,120الواليات املتحدة

276,654,000––19,364,117128,105,48893,718,22835,466,167اليابان
374,643 428–2,297-12,358359,560أخرى

)13,131,532(-–2,434,980)15,511,621(226)55,118(تسويات اإليرادات
4,694,463,165 477,384,483653,611,5192,795,279,617725,013,4342,437,08340,737,029املجموع

* القيم السالبة للبلدان ناجمة مبعظمها عن إعادة التقييم

** مساهمات ألنشطة إدارية محددة

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب

مجموع إيرادات اليونيسف بحسب مصدر التمويل، 2019، )تابع(

2. الوكاالت احلكومية الدولية

املوارد العادية
22,324املفوضية األوروبية

22,324املجموع الفرعي

موارد أخرى

353,373,654املفوضية األوروبية

135,798,903التحالف العاملي للقاحات والتحصني

1,008,880الشراكة العاملية من أجل التعليم

1,778,242منظمة التغذية الدولية

52,302,317الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

9,021,220مرفق التمويل العاملي

966,442املرفق الدولي لشراء األدوية

)17,842,194(تسويات اإليرادات

572,091,853املجموع الفرعي

572,114,177املجموع للوكاالت احلكومية الدولية

3. املنظمات غري احلكومية

املوارد العادية
457,582أخرى

457,582املجموع الفرعي

موارد أخرى

5,578,089صندوق التعليم ال ميكن أن ينتظر

30,870,702مبادرة كلينتون إلتاحة الصحة

4,951,479صندوق إنهاء العنف

457,582أخرى

–تسويات اإليرادات

41,857,852املجموع الفرعي

42,315,434املجموع للمنظمات غير احلكومية

التقرير السنوي لليونيسف لعام 2019



الشؤون املالية والقيادة الرشيدة

4. الرتتيبات املشرتكة بني املنظمات

املوارد العادية
83البرامج املشتركة ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية

83املجموع الفرعي

موارد أخرى

6,501,940منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

3,145,698منظمة العمل الدولية

13,409,738املنظمة الدولية للهجرة

270,195,160مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

30,000منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

2,560,329إدارة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

77,525,858البرامج املشتركة ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية

96,377,016برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

621,692هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(

2,651,613مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

110,000دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام

103,030بعثة األمم املتحدة في كوسوفو

77,209بعثة األمم املتحدة للتصدي العاجل لفيروس إيبوال

33,803,658مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

36,909,106صندوق األمم املتحدة للسكان

6,891,900برنامج األمم املتحدة املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز

72,000مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة

208,025صندوق األمم املتحدة اإلستئماني لألمن البشري

332,468,667مجموعة البنك الدولي

10,050,674برنامج األغذية العاملي

6,990,201منظمة الصحة العاملية

)3,940,711(تسويات اإليرادات

896,762,803املجموع الفرعي
234,525إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدةمساهمات أخرى

234,525املجموع الفرعي
896,997,411املجموع

5. إيرادات أخرى*
206,380,755املجموع

اجملموع الكلي
6,412,270,941

* اإليرادات األخرى تشمل الدخل من الفوائد املصرفية، واملشتريات، ومصادر أخرى.

مالحظة: قد ال تتطابق األرقام نتيجة التقريب
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لــكل طفل

بغــض النظــر عّمــن تكون.

أو أيــن يعيش.

.
ً
كل طفــل يســتحق طفولــة

.
ً
مســتقبال

.
ً
 عادلة

ً
فرصــة

لهــذا الســبب توجــد اليونيســف.

مــن أجــل كل طفل.

 بعــد يوم.
ً
نعمــل يومــا

 ومنطقة.
ً
فــي 190 بلــدا

نصــل إلــى أصعب األماكن.

وإلــى األبعد عن املســاعدة.

 عــن الركب.
ً
واألكثــر تخلفــا

واألكثــر إقصاًء.

لذلــك نبقــى حتــى النهاية.

.
ً
وال نستســلم أبــدا

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

pubdoc@unicef.org

www.unicef.org
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