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 المحتويات 

 الصفحة   

 الجزء األثل 

 6 2022الدثرة الإقدية األثل  لإقي 

ع تيظيم الدثرة -اثال   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع

ع د. ار جدثل األعمقل المؤ.ت المش ثح ثالجدثل الزمير ثتيظيم األعمقل -ال      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع

ع بيقنقن افتتقحيقن ل  يس المجلس التيفيمي ثالمد  ة التيفيمية لليونيس  -بقء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع

ع المجلس التيفيميانتخقب اعضقء  -جيم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع  11  ع

ع مداثالت المجلس التيفيمي  -اقنيق   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  11  ع

ع التإقثن الب نقمجر لليونيس  -ال      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  11  ع

تق ي  شأفوي عر متقبإة اليونيسأ  للتواأيقت ثالق ارات الصأقدرة عر االجتمقعير السأقبر ثاألروإير ثال قمر   -بقء    
 13  ع المشت ك المإير بفي ثس نقص الميقعة البش ية/اإ د  ثاألروإير لمجلس تيسيا ب نقمج األمم المتحدة  

ع الإمل اإنسقنر المي تضطلر به اليونيس   -جيم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  13  ع

ع تقد   مشت ك لققبلية تقييم خطة الإمل الإقلمية للحيقة الصحية ثرفقو الجمير، ثرد اإدارة  -دال     ع ع ع ع ع  16  ع

ع 2025-2022خطة التقييمقت الإقلمية للفت ة  -لقء      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  17  ع

مإلومقت مسأأتلملة عر تيفيم التواأأيقت الواردة فر ااأأتإ اي الف يا المسأأتقل الاأأتجقبة اليونيسأأ  فر   -ثاث     
الحمقية مر االاأأأأأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأأأأأيير ثتق ي  ف .ة الإمل المسأأأأأأأتقلة المإيية بقلتمييز بير  مجقل 

ع ااتإمقل السلطة فر امقكر الإمل ثالمضقيقة ثإاقءة الجيسير ثالتح ش الجيسر  ع ع ع ع ع ع ع ع ع  18  ع

كقنون األثل/ديسأأأأأمب     31التق ي  المقلر ثالبيقنقت المقلية الم اَجإة لليونيسأأأأأ  عر السأأأأأية الميتنية فر  - اي    
ع ثتق ي  مجلس م اجإر الحسقبقت، ثرد اإدارة  2020 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  19  ع

 20  2022الإمل ثالميزانية المقت حة لإقي جمر األموال مر القطقع الخقص ثإ.قمة الش اكقت مإه: خطة  -حقء    

ع تق ي   يقرة المجلس التيفيمي لليونيس   -طقء      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  22  ع

ع مسق ل اخ    -يقء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  23  ع

ع اعتمقد مشقرير الق ارات -كقأ      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  23  ع

ع بيقنقن ختقميقن للمد  ة التيفيمية لليونيس  ثر يس المجلس التيفيمي -الي     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  24  ع
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  قنر الجزء ال

 26 2022لإقي  السيويةالدثرة 

ع تيظيم الدثرة -اثال   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  27  ع

ع د. ار جدثل األعمقل المؤ.ت المش ثح ثالجدثل الزمير ثتيظيم األعمقل -ال      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  27  ع

ع بيقنقن افتتقحيقن ل  يس المجلس التيفيمي ثالمد  ة التيفيمية لليونيس  -بقء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  27  ع

ع مداثالت المجلس التيفيمي  -اقنيق   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  30  ع

ع المقدي مر المد  ة التيفيمية لليونيس  2021التق ي  السيوي لإقي  -ال      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  30  ع

ع الإمل اإنسقنر المي تضطلر به اليونيس   -بقء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  33  ع

ع 2021-2018التق ي  السيوي عر تيفيم خطة عمل اليونيس  للمسق ل الجيسقنية،  -جيم     ع ع ع ع ع ع ع ع  37  ع

ع التإقثن الب نقمجر لليونيس  -دال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  38  ع

ع تققري  التقييم ثردثد اإدارة  -لقء      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع  39  ع

ع ، ثرد اإدارة2021تق ي  مكتب األخالقيقت التقبر لليونيس  لإقي  -ثاث      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  41  ع

ي مر مكتب اليونيسأأأأأ  للم اجإة الداخلية للحسأأأأأقبقت ثالتح يققت دل    2021التق ي  السأأأأأيوي لإقي  - اي     المقدَّ
ع المجلس التيفيمي، ثرد اإدارة  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  42  ع

المتإلا بإعقدة تيظيم ميظومة األمم المتحدة   72/279مإلومقت مسأأأأتلملة عر تيفيم . ار الجماية الإقمة   -حقء   
المي يج ي كل ارور اأأأأأيوات لسأأأأأيقاأأأأأة األنشأأأأأطة التيفيمية التر اإنمق ية فر اأأأأأيقت االاأأأأأتإ اي الشأأأأأقمل  

ع تضطلر بنق ميظومة األمم المتحدة مر اجل التيمية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  43  ع

كقنون   31 للسأأأأأأأأأأأية الميتنية فرجمر األموال مر القطقع الخقص ثإ.قمة الشأأأأأأأأأأأ اكقت مإه: التق ي  المقلر  -طقء    
ع 2021األثل/ديسمب   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع  44  ع

 45 القطقع الخقص مإلومقت مستلملة عر اداة البيك الدثلر لتيسي  االات مقر المستداي فر جمر األموال مر -يقء   

ع كلمة ر يس ال ابطة الإقلمية لموظفر اليونيس  -كقأ      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  45  ع

ع مسق ل اخ    -الي     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  46  ع

ع اعتمقد مشقرير الق ارات -ميم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  46  ع

 46 جوا ز اف .ة موظفر اليونيس  ثالبيقنقن الختقميقن للمد  ة التيفيمية لليونيس  ثر يس المجلس التيفيمي -نون     

  قلث الجزء ال

 47 2022لإقي   قنيةالدثرة الإقدية ال

ع تيظيم الدثرة -اثال   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  48  ع

ع المش ثح ثالجدثل الزمير ثتيظيم األعمقلد. ار جدثل األعمقل المؤ.ت  -ال      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  48  ع

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ع بيقنقن افتتقحيقن ل  يسة المجلس التيفيمي ثالمد  ة التيفيمية لليونيس  -بقء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  48  ع

ع 2023ب نقمج الإمل المقت ح لدثرات المجلس التيفيمي فر عقي  -جيم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  52  ع

ع مداثالت المجلس التيفيمي  -اقنيق   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  53  ع

ع الب نقمجر لليونيس التإقثن  -ال      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  53  ع

ع 2021-2018الحوار الميّظم المتإلا بتمويل نتق ج الخطة االات اتيجية لليونيس  للفت ة  -بقء     ع ع ع ع ع  54  ع

ع19- كوفيد   بتو ير لققحقت مإلومقت مستلملة عر التقدي المح   مر خالل الش اكة المإيية   -جيم     ع ع ع ع ع  55  ع

ع اليونيس  تق ي  عر نظقي المسقءلة فر  -دال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  57  ع

ع مإلومقت مستلملة عر مسق ل ال .قبة -لقء      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  58  عع

ع 2025-2022الخطة االات اتيجية لليونيس : التقد  ات المقلية المستلملة للفت ة  -ثاث      ع ع ع ع ع ع ع ع ع  59  ع

ع مسق ل اخ    - اي     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  60  ع

ع اعتمقد مشقرير الق ارات -حقء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  60  ع

ع التيفيمية لليونيس  ثر يسة المجلس التيفيميبيقنقن ختقميقن للمد  ة  -طقء      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  60  ع

  الم فققت

ع 2022الق ارات التر اتخملق المجلس التيفيمي فر عقي  -األثل   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  62  ع

االجتمقع المشأأأأأأت ك للمجقلس التيفيمية لب نقمج األمم المتحدة اإنمق ر/اأأأأأأيدثت األمم المتحدة للسأأأأأأكقن/مكتب   تق ي  -ال قنر  
األمم المتحأدة لخأدمأقت المشأأأأأأأأأأأأأأأقرير، ثميظمأة األمم المتحأدة للطفولأة، ثليةأة األمم المتحأدة للم اة، ثو نأقمج األ أميأة 

ع ( 2022حزي ان/ ونيه  3الإقلمر ) ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع  79  ع
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 الدورة تنظيم  -  أوال  
 إقرار جدول األعمال المؤقت المشروح والجدول الزمني وتنظيم األعمال - ألف 

 (عE/ICEF/2022/1ا. َّ المجلس التيفيمي جدثل األعمقل ثالجدثل الزمير ثتيظيم األعمقل ) - 1

ثفأدا م اقبأق، مر بيينأق ميظمتأقن حكوميتأقن دثليتأقن ثميظمتأقن    56ثاعلر امير المجلس التيفيأمي ان   - 2
 2-50دثليتقن ثاأأأبر ميظمقت  ي  حكومية ثارور لجقن ثطيية لليونيسأأأ ، .دمت ثاق ا االعتمقد ثفقق للمقدة 

 مر اليظقي الداخلرع
 

 بيانان افتتاحيان لرئيس المجلس التنفيذي والمديرة التنفيذية لليونيسف - باء 
ب ا - 3 ع  2022ل  يس بجمير اعضأأأأأأأأأأأأأأقء المجلس التيفيأمي ثالم ا.بير فر الأدثرة الإأقديأة األثل  لإأقي  رحأَّ

ثتوجه بقلتحية دل  المد  ة التيفيمية الجد دة، مشأأأأأأي ا دل  ان المجلس ثالمكتب  تطلإقن دل  مواكبة اليونيسأأأأأأ   
   عملنمععل 2021فر عملنق مر اجل األطفقلع ث.دي  مالءو فر المكتب ثشك  اعضقء مكتب عقي 

ث.قل ال  يس دن اليونيسأأأأ  تحظ  بقإعجقب فر بلدو، كواأأأأتقريكق، حيث اتقحت دمكقنية الحصأأأأول   - 4
 عل  لققح شلل األطفقل ث ي و مر انواع الدعم مر خالل تإقثن متزا د ال اوخ عل  مد  عدة عقودع

ة دل  األمقيع  ، خطت اليونيسأأأأأ  خطوة كبي  2025-2022ثلد  ثضأأأأأر الخطة االاأأأأأت اتيجية للفت ة  - 5
ثمر شأألن محور الت كيز المتإدد القطقعقت ثالشأأقمل ان يكفل بلن تصأأب اليونيسأأ ، تمشأأيق مر خطة التيمية 

ثعقد الإمل، التمقمنق عل  مجمل احتيقجقت األطفقل مر خالل د.قمة الشأأأأأ اكقت بير    2030المسأأأأأتدامة لإقي  
 الدثل األعضقء، فر جملة امور اخ  ع

رة فر اروإة عشأأأأأأأأأأأأ  ب نقمجق .ط يق/متإدد األ.طقر، ثنتق ج الإمل المشأأأأأأأأأأأأت ك ثاأأأأأأأأأأأأيويظ  خالل الدث  - 6
الحكومأقت المإييأة، ثالتحليأل ثالتإلعم عل  اري الوا.ر، ثتإكس الملليأة الوطييأةع ثللم ة األثل  ميأم عأدة  مر

ل فق  األطفقل  يقدة بصأأأأأورة ملحوظةع ث اد عدد األطفقل الم ر ح موا مر احتيقجقتنم األ اأأأأأقاأأأأأية عقود، اأأأأأجَّ
ع ثاايقء ميق.شأأأأأأأة الب امج الجد دة، اأأأأأأأيتيقثل عدة محقثرير ثخب اء 2019بمقدار مق ة مليون طفل مققرنة بإقي 

 مر اليونيس  دثر الحمقية االجتمقعية بوافنق اات اتيجية ااقاية للحد مر الفق ع

صأت اليونيسأ  مق يق ب مر 2020ثفر عقي   - 7 مج التر تإقلج  فر المق ة مر ميزانيتنق للب ا 91، خصأَّ
حقوت األطفقل ثاحتيقجقتنمع ثكقن التإجيل بجنود جمر األموال ضأأأأأأأأأأأأأ ثريق ثااأأأأأأأأأأأأأتخدمت الواأأأأأأأأأأأأأق ل ال .مية 
الجتماب جنقت مقنحة دضأأأأأأأقسيةع ثااأأأأأأأتخدمت اليونيسأأأأأأأ  ايضأأأأأأأق وليقت تمويل بد لة ثمبتل ة، اث ااأأأأأأأتخدمت 

 اآلليقت القق مة بط يقة جد دة، للحصول عل  مزيد مر المواردع

(  19-)كوفيأد 2019دي اليزاعأقت المسأأأأأأأأأأأأأأتم ة ثواأقر تني  الميأقخ ثجأق حأة م ي في ثس كورثنأق  ثتؤ  - 8
 يقدة  دل دل  تفق.م ا مة  ما ية خطي ة للنقية فر الإد د مر البلدان ثلمال ير األا ع ثال تزال اليونيس  تدعو  

عقجل ثم ن ثيمكر التيبؤ المسأأأأأأأأأقلمقت الب نقمجية ثتإمل مر الشأأأأأأأأأ كقء ثالدثل األعضأأأأأأأأأقء لضأأأأأأأأأمقن تمويل 
 للمسقعدة فر التخفيف مر حدة الجوع ثالمجقعةع به

ثمر ااتم ار تدلور الحقلة اإنسقنية فر افنقنستقن، اقعدت اليونيس  الم اكز الصحية بقإمدادات   - 9
طفل،    246  000الطبية ثمواد التدفةة لفصأل الشأتقء، ثدعمت المدارس المجتماية التر ثاألت خدمقتنق دل  

ثحأدوع    2022عأق لأة فر عأقي   160  000اك   مر نصأأأأأأأأأأأأأأفنم مر الفتيأقتع ثثاأأأأأأأأأأأأأألأت التحويالت اليقأديأة دل   

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/1
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مليون طفل فر افنقنسأأأأتقن اأأأأيموتون جوعق خالل فصأأأأل الشأأأأتقء، فإن   1ثوقليظ  دل  التو.إقت بلن اك   مر 
 الو.ت عقمل حقام ثالبطولة ض ثرية مر اجل تلبية احتيقجقتنمع

بدثر را د فر عمليقت شأأأأأ اء اللققحقت ثتوريدلق، ث.دمت دعمق متخصأأأأأصأأأأأق    ثاضأأأأأطلإت اليونيسأأأأأ  - 10
ميظمة   ، شحيت اليونيس ، بقلتإقثن مر2022كقنون ال قنر/ يق      26األثضقع اإنسقنية ثالنشةع ثحت    فر

بلداع ثدعمت اليونيسأأأأأأأ  ايضأأأأأأأق    144دل   19-بليون ج عة مر لققح كوفيد 1,1الصأأأأأأأحة للبلدان األم يكية،  
ضأوء   حقجة ملحة، ال اأيمق فر 19-بلداع ثااأبحت عملية تيسأيا تو ير لققح كوفيد  145للققحقت فر  تو ير ا

، عل  اليحو المي  2022فر المق ة بحلول ميتصأأ  عقي  70التحدي المتم ل فر الواأأول دل  تنطية بيسأأبة  
مر ثاإ.ليمر مفيدة اثاأت به ميظمة الصأحة الإقلميةع ثاأتلون القدرة التقيية لليونيسأ  عل  الصأإيد ر الإقل

 فر قيقدة لمو الإمليةع

قءع ثشأأأأأأأأجر عل  موااأأأأأأأألة تقليد ث.قل ال  يس دنه اأأأأأأأأيت اس المجلس ب ثح مر االنفتقح ثالحوار البيّ  - 11
اليونيسأأأأأأأأ  المتم ل فر دبققء حقوت األطفقل ثرفقلنم ثاحتيقجقتنم فر اأأأأأأأأميم المداثالت، ثالتوحد حول لدأ  

 لعتحقيا نتق ج مجدية لجمير األطفق

ثشأأك ت المد  ة التيفيمية ال  يس ثاعضأأقء المجلس التيفيميع ث.قلت دنه يشأأ فنق االنضأأمقي دل  ااأأ ة  - 12
اليونيسأأأأأأأأأأ  ثإننق ملتزمة بقلدفقع عر حقوت األطفقل ثرفقلنمع ثاع وت عر تقد  لق ثشأأأأأأأأأأك لق للمد  ة التيفيمية  

توجيه جنود اليونيسأأأأ  لمواجنة جق حة   السأأأأقبقة عل  قيقدتنق خالل السأأأأيوات األرور المقضأأأأية، ثال اأأأأيمق فر
 عل  الصإيد الإقلمرع 19-كوفيد

ث.قلت المد  ة التيفيمية دن اليونيسأأأأأ  ظلت عل  مد  السأأأأأيوات الخمس ثالسأأأأأبإير المقضأأأأأية تدافر  - 13
الح يقأة القويأة المتم لأة فر ان للأل طفأل الحا فر ان  يمو بصأأأأأأأأأأأأأأحأة جيأدة ث.ويأة، ثان يحظ  بأقل عأقيأة   عر

ثان  تإلم ثيكون مسأأأأتإدا للمسأأأأقلمة فر مجتمإقتهع ثاكدت ان اليونيسأأأأ  فر ثضأأأأر ممتق  يمكينق  ثالحمقية،  
 مر اداء منمتنق، ثلو ام  بقلغ األلمية ألن احتيقجقت األطفقل اكب  مر اي ث.ت مض ع

.أأد ضأأأأأأأأأأأأأأأقعفأأت اا  األ مأأقت األخ   التر  واجننأأق األطفأأقل، ثان   19- ثالحظأأت ان جأأق حأأة كوفيأأد  - 14
مت ااأأتجقبة عقلمية تقريخية لمسأأقعدة المحتقجيرع ثييبنر اال يضأأط  األطفقل دل  تحمل تلقليف اليونيسأأ  نظ 

 عالجق حة لب ية حيقتنم، ثييبنر ان يكونوا فر اميم خطط االاتجقبة ثاإنإقش الإقلمية ثالوطيية ثالمحلية 

  السأأأأأأأأأأأيوات األرور المقضأأأأأأأأأأأية ثا. َّت المد  ة التيفيمية بقلجنود اللبي ة التر بملتنق الميظمة عل  مد - 15
لتحسأأأأأأير الف ص التإليمية ثاال.تصأأأأأأقدية لبطفقل ثالشأأأأأأبقبع ث.قلت دننق تتطلر دل  الإمل مر الشأأأأأأ كقء للبيقء 

 عل  لما اإرث، ثتإزيز الدعم المقدي دل  الفتيقت، المي كقن محور حيقتنق المنيية فر الخدمة الإقمةع

لر مخطط لتحقيا  2025-2022الاأأأت اتيجية لليونيسأأأ  للفت ة ث.قلت المد  ة التيفيمية دن الخطة ا - 16
التنيي  المسأأأأأأأتداي لبطفقل ثتسأأأأأأأ ير التقدي نحو تحقيا الداأ التيمية المسأأأأأأأتدامةع ثاأأأأأأأتتطلب الداأ الخطة  
االاأأأأأأأأت اتيجية تفلي ا ثعمال ج يةير، فضأأأأأأأأال عر تحسأأأأأأأأير التيسأأأأأأأأيا ثالتإقثن عل  نطقت األمم المتحدة ثمر  

 لك اللجقن الوطيية لليونيس عالش كقء، بمق فر ذ

ثشأأأأأأأأأأدَّدت عل  المية ااأأأأأأأأأأتلشأأأأأأأأأأقأ مصأأأأأأأأأأقدر تمويل جد دة ثالإمل عل  نحو اثاا مر الشأأأأأأأأأأ كقء  - 17
.طقع لتإبةة الموارد مر اجل األطفقلع ث.قلت دنه فر حير ان التو.إقت المقلية لليونيسأأأأأأأأ  .وية جدا،   كل فر
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قعدة الميظمة عل  التليعف مر الظ ثأ ثاالحتيقجقت فإنه  يبنر  يقدة الموارد األاأأأقاأأأية ألننق ضأأأ ثرية لمسأأأ
 الس يإة التني ع

ثاشأأقدت المد  ة التيفيمية بموظفر اليونيسأأ ، الم ر .قلت دننم اأأيكونون بقلنر األلمية فر مسأأقعدة  - 18
الميظمة عل  تحقيا الداأ الخطة االاأأأأأأأأأأأأت اتيجيةع ثالتزمت بضأأأأأأأأأأأأمقن حصأأأأأأأأأأأأول موظفر اليونيسأأأأأأأأأأأأ  عل   

مر دعم لتقديم الخدمقت دل  اطفقل الإقلمع ثك رت ايضأأأأأأأأأأق اإع اب عر تل يدلق لموااأأأأأأأأأألة   يحتقجون دليه مق
 الجنود ال امية دل  تحويل اققفة الميظمة لليونيس ع ث.قلت دننق اتبدا . يبق بزيقرة المكقتب القط ية لليونيس ع

فيأمي عل  توجينأقتنم ثاختتمأت المأد  ة التيفيأميأة كلمتنأق بتوجيأه الشأأأأأأأأأأأأأأك  دل  اعضأأأأأأأأأأأأأأقء المجلس التي - 19
ثالتزامنم تجقو األطفقلع ث.قلت دننق تتطلر دل  االجتمقع مر األعضأأأأأأأأأأقء بشأأأأأأأأأأكل ف دي، ثالتإلم مينم، ثالإمل  

 مإنم للمسقعدة فر جإل الإقلم اك   جدارة بلطفقلهع

 ثافتتح ال  يس بقب اإدالء ببيقنقت عقمةع - 20

ثرحبت ت حيبق حقرا بلاأأأأأأأ ة اليونيسأأأأأأأ  مر اضأأأأأأأطالعنق   ثليلت الوفود المد  ة التيفيمية عل  تإييينق - 21
بدثرلق الجد دع ثاع ووا عر تطلإنم دل  الإمل مإنق، ثاكدثا لنق دعمنم ثمشأأأأأقركتنم ثلر تبقشأأأأأ  دثرلق النقي،  
ال ايمق خالل األث.قت الصابة الحقلية لبطفقل فر جمير انحقء الإقلمع ثشك ت الوفود ايضق المد  ة التيفيمية  

ل  قيقدتنق الملنمة عل  م  السأأأأأأأأيير ثاايت عل  خدمتنق ثجنودلق الداثوة إحداث تنيي  تحويلر السأأأأأأأأقبقة ع
 حيقة األطفقل فر كل مكقنع فر

ثاكدت الوفود ان المد  ة التيفيمية تيضأأأأأأم دل  اليونيسأأأأأأ  فر ث.ت ال  زال سيه مال ير األطفقل عل   - 22
، ثتني  الميقخ، ثعدد تقريخر مر األ مقت التر طقل  19-كوفيدالصأأأأأإيد الإقلمر متضأأأأأ رير مر اا  جق حة 

امدلق، ممق  ندد بإكس مسأأأأأقر عقود مر التيمية ثالتقدي فر المجقل اإنسأأأأأقنرع ثاشأأأأأقدت عدة ثفود بقاأأأأأتجقبة 
اليونيسأأأأ  للجق حة، ثاأأأألط احد الوفود الضأأأأوء عل  ان اليونيسأأأأ  بقيت ث.دَّمت الخدمقت مر اجل كل طفل  

صأأأأأابة ث ي  المسأأأأأبو.ة التر ف ضأأأأأتنق الجق حةع ث.قل ثفد وخ  دن جنود التصأأأأأدي الحتواء خالل الظ ثأ ال
الجق حة ثعوا.بنق ثالتخفيف مر حدتنق ثالتنلب علينق تسأأأأأأأأأأأأأأتلزي مإقلجة اثجه عدي المسأأأأأأأأأأأأأأقثاة القق مة مر .بل 

ي نحو تإزيز  ثييبنر ان تشأأأمل  يقدة فر التإقثن الدثلرع ثاع ب الوفد عر اقته فر ان عمل اليونيسأأأ  اأأأيتقد
 الخطوات المتإددة األبإقد ثالميسقة التر ت كز عل  اضإ  القطقعقت ثعل  الميسييرع

ثا. َّت عدة ثفود بقلدثر ال يقدي المي تضأأأطلر به اليونيسأأأ  ثموااأأألة ت كيزلق عل  تمكير الحصأأأول  - 23
إنشأأأأأأقء ليكل التيسأأأأأأيا    الإقدل عل  اللققحقت، بمق فر ذلك مر خالل الجنود المشأأأأأأت كة مر الشأأأأأأ كقء اآلخ ير 

عل  الصأأأأإيد الإقلمرع ثاع وت الوفود عر تل يدلق إنشأأأأقء   19- المشأأأأت ك بير الوكقالت إيصأأأأقل لققحقت كوفيد 
ميصأأأأأأب األمير الإقي المسأأأأأأقعد فر اليونيسأأأأأأ ، مر اعت اأ الل ي ير بتج وة الميظمة ثخب تنق التر ال م يل لنق،  

 عدلينم   ن ث.درتنق عل  الواول دل  السكقن الم ر يصإب الواول بمق فر ذلك بصمتنق الوااإة فر جمير البلدا 

فر اف ي يق ال تزال تشأأكل .ضأأية ملحة، حيث  19-ثاشأأقر احد الوفود دل  ان دمدادات لققحقت كوفيد - 24
فر المق ة مر السأأكقن، فر حير ان دعطقء اللققحقت ااأأبح يشأأكل تحديق، حيث  11لم  تم تطايم اأأو  نسأأبة 

فر المق ة مر دجمقلر دمدادات اللققحقت حت  اآلنع ثييبنر ان يكون تإزيز النيقكل   64  لم  تم دعطقء اأأأأأأو 
األاأأقاأأية للققحقت فر اف ي يق محور ت كيز ااأأت اتيجر ألن االاأأت مقرات فر النيقكل األاأأقاأأية للققحقت يمكر  

د ثفد وخ  عل  ا ن دثر اليونيسأأأأأأأأأأأأ   ان يكون لنق اا  ديجقبر فر تإزيز الم افا الصأأأأأأأأأأأأحية النيكليةع ثشأأأأأأأأأأأأدَّ
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 يبنر اال  ؤا  عل  الخأأدمأأقت الإأأقديأأة، ثان الب امج المميزة لبطفأأقل،    19- يأأقدة تو ير لقأأقحأأقت كوفيأأد فر
 ايمق ب نقمج التحصير ال ثتيير،  يبنر ان تستم َّ بيفس الحجم ثاإلحقحع ثال

اآلمية دل  المدارس ثاأأأألَّطت عدة ثفود الضأأأأوء عل  الجنود التر تبملنق اليونيسأأأأ  لضأأأأمقن الإودة  - 25
د احد الوفود عل  ان األطفقل فر بلدان  19-لجمير األطفقل ثالشبقب مر تإقفر الإقلم مر جق حة كوفيد ع ثشدَّ

الجيوب كقنوا األك   تضأ را بسأبب عدي دمكقنية الواأول دل  التإليم عب  اإنت نت ثميصأقت التإلعم عر بإدع  
د ثفد وخ  عل  ان التإليم ال  زال شأأأأأأأ  طق مسأأأأأأأبقق لتحقيا الداأ التيمية المسأأأأأأأتدامة ثعل  ان الجق حة ثشأأأأأأأدَّ

كشأأأفت عر ثجود فجوة ر.مية ااأأأقاأأأية بير البلدان، مر  يقدة تخل  البلدان التر تفتق  دل  النيقكل األاأأأقاأأأية 
لتليولوجيق المإلومقت ثاالتصأأأأأأأأأأأقالت عر ال كبع ثال  يبنر دضأأأأأأأأأأأقعة اي ث.ت فر تإزيز دمكقنية االتصأأأأأأأأأأأقل 

ير تإليم األطفقل، ثيجب ان تلون الجنود المحكمة التيسأأأأأأأأأأأيا لالاأأأأأأأأأأأتجقبة ل اقر الصأأأأأأأأأأأحية ال .مر لتحسأأأأأأأأأأأ
لر األثلويأة إعأقدة التقأدي نحو تحقيا الأداأ    19-ثاالجتمأقعيأة ثاال.تصأأأأأأأأأأأأأأأقديأة المت تبأة عل  جأق حأة كوفيأد

قجة دل  التيمية المسأأأأأأأأتدامة دل  مسأأأأأأأأقرلق الصأأأأأأأأحيح ثضأأأأأأأأمقن ااأأأأأأأأتم ارية التإلعمع ث.قل ثفد وخ  دن ليقك ح
 اات مقرات ذكية فر تليولوجيق التإليم لسد الفجوة ال .مية ثتجقث  الإجز فر النيقكل األاقاية فر المدارسع

د احد الوفود عل  ان تإطل التإليم ثاتسأأقع الفجوة بير البلدان فر الحصأأول عل  التإليم نتيجة   - 26 ثشأأدَّ
يكرَّ اثل مر يجب ن عل  ت ك المدراأة ثفر ك ي     للجق حة  ؤا ان بصأفة خقاأة عل  الفتيقت، ألننر عقدة مق

مر الحقالت  زثجر .س اع ثاشقرت عدة ثفود اخ   ايضق دل  انه مر دعقدة فتح المدارس،  يبنر د الء التمقي  
 خقص ل فقو األطفقل، ثال ايمق الم الققت، الم ر تلا ثا بشكل  ي  متيقاب بقلجق حةع

بأقعتبأقرلأق خأقرطأة ط يا لتوجيأه عمأل    2025-2022يأة للفت ة  ثرحبأت الوفود بأقلخطأة االاأأأأأأأأأأأأأأت اتيج - 27
اليونيسأأأأأ  فر موااأأأأألة تحسأأأأأير حيقة األطفقلع ثلد  تيفيم الخطة االاأأأأأت اتيجية، .قلت الوفود دنه يجب عل   
اليونيسأأأ  ان تلخم فر الحسأأأبقن الحقجة دل  التصأأأدي للتحديقت ال  يسأأأية م ل التنمية، ثالقضأأأقء عل  الفق ،  

 عقية الصأأأأأحية األثلية، ثعمليقت تطايم األطفقل، ثخدمقت الصأأأأأحة الجيسأأأأأية ثاإنجقبية، ثالحصأأأأأول عل  ال
ثالحصأأأأأأأأول عل  التإليم، ثالشأأأأأأأأمول ال .مر، ثالقضأأأأأأأأقء عل  عمل األطفقل، ثالتصأأأأأأأأدي لتني  الميقخ، ثاألا   

عل  نوع  عل  الصأأأأأأأأأأأأحة البدنية ثاليفسأأأأأأأأأأأأية للفتيقن ثالفتيقت، ثالإي  القق م 19-الطويل األجل لجق حة كوفيد
الجيس المي تض رت ميه الفتيقت فر جمير انحقء الإقلمع ثاب   ثفدان المية تلبية احتيقجقت الفتيقن ثالفتيقت 
ضأأأأأحقيق اليزاعقت المسأأأأألحة، مر تشأأأأأد د احد الوفود عل  ضأأأأأ ثرة تإزيز عملية التلقمل التر توف  اإاأأأأأالح 

نة نحو المسأأأأتقبلع ثح ت الوفود ايضأأأأق اليونيسأأأأ    ثالدثل األعضأأأأقء عل  د الء مزيد مر األثلوية ثتلون موجَّ
للحمقية مر التح ش الجيسأر ثاالاأتنالل ثاالنتنقك الجيسأيير، ثموااألة تإزيز المسأقءلة ثالتشأد د عل  اتبقع 

 ننج   كز عل  الضحقيق ثاليقجيرع

لبلدان ثشأأأأجر احد الوفود اليونيسأأأأ  عل  مواءمة تيفيم الخطة االاأأأأت اتيجية بشأأأأكل ثايا مر حقلة ا - 28
المسأأأأأأأأأأأتفيدة مر الب امج، مر احت اي ملليتنق ثدعم مجقالت اثلويقتنق لزيقدة مسأأأأأأأأأأأقعدتنق عل  تحقيا االنتإقش  

ثتحقيا الداأ التيمية المسأأتدامةع ثاب      2030الشأأقمل مق بإد الجق حة، ثتيفيم خطة التيمية المسأأتدامة لإقي 
مر األطفقل ثالشأأبقب فر جمير انحقء   200  000ثفد وخ  ان الخطة االاأأت اتيجية ااأأمإت اأأوت اك   مر  

الإقلم الم ر تمت ااأأأأأتشأأأأأقرتنم اايقء دعدادلقع ثاع ب ثفدان عر تل يدلمق لمشأأأأأقركة الشأأأأأبقب فر اأأأأأير الق ار  
 ثكإوامل تنيي ، ثا. ا بلا  جنودلم، ثال ايمق سيمق  تإلا بقلميقخع
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د كلثاكدت مجموعة مر الوفود ان الخطط االاأأأأأأأأأت اتيجية الجد دة للصأأأأأأأأأ - 29  يقد ا ثالب امج األروإة توزثِّ
ثكقلة بمخطط للمسأأأأأأأأأأأأأأقلمأة فر جإأل ميظومة األمم المتحأدة اإنمأق يأة ا.و  ثاك   تلاي ا ثل يأقدة الجنود ال اميأة 
دل  تحقيا نتق ج عل  نطقت الميظومة اأأأأأأأأأأايق ثراء .در اكب  مر االتسأأأأأأأأأأقت ثاللفقءة ثالفإقلية عل  مسأأأأأأأأأأتو   

ع ث.قلت المجموعة دننق تتطلر دل  مإ فة الط يقة التر اأأأأأأأأأأأأأتقدي بنق  2030المسأأأأأأأأأأأأأقلمة فر تحقيا خطة عقي 
اليونيس  تققري  بط يقة اك   اتسق.ق عر اليتق ج التر تحققت بقالشت اك مر كيقنقت فر ميظومة األمم المتحدة 

ع 2021/14اإنمق ية ااتيقدا دل  مؤش ات مشت كة ثمتلقملة، عل  اليحو المطلوب فر . ار المجلس التيفيمي  
ثالمجموعة عل  ااأأأأتإداد لتقديم الدعم فر لمو الإملية ثتلمل ايضأأأأق فر ان تظن  المؤشأأأأ ات التقدي المسأأأأتم   
فر تيفيم الب مجة المشأأأأأأأأأت كة ثالتإقثنية عل  الصأأأأأأأأأإد القط يةع ثشأأأأأأأأأجر ثفد وخ  عل  دعقدة االلتزاي بقلتيمية 

 ة اإنمق ية ثالخطط االات اتيجيةعالفإقلة المتإددة األط اأ، بمق  تمقش  مر ميظومة األمم المتحد

ثاشأأأأأأأأأأأقر احد الوفود دل  اإنجق ات التر حققتنق اليونيسأأأأأأأأأأأ  سيمق  تإلا بجمر األموال ثالشأأأأأأأأأأأ اكقت   - 30
القطأأقع الخأأقص، ثاع ب عر املأأه فر ان تيفأأم الميظمأأة خطأأة عملنأأق لتحقيا الأأدافنأأق فر مجأأقل جمر   مر

لنق اليونيسأأأأأأأأ  فر مجقل اإدارة الداخلية، ثاب   االعت اأ  األموالع ثاشأأأأأأأأقر الوفد ايضأأأأأأأأق دل  الجنود التر تبم
مجلس م اجإر الحسأأأأأأأأقبقتع ثاع ب الوفد عر امله فر ان تيفم اليونيسأأأأأأأأ  بفإقلية التواأأأأأأأأيقت   اإيجقبر مر

تق ي  م اجإر الحسأأقبقت، ثان توااأأل ايضأأق تحسأأير اأأي  عملنق عل  اليحو األم ل ثجإل عملنق   الواردة فر
 عل  المستو  التيظيمرع اك   فإقلية ثكفقءة

ر مشأأأأأأأقركتنق   - 31 ثشأأأأأأأك ت المد  ة التيفيمية الوفود عل  تإليققتنق المفيدة ثاإرشأأأأأأأقدية، ثشأأأأأأأدَّدت عل  اننق توقدِّّ
نت   ثالتزامنق ب فقو األطفقل فر جمير انحقء الإقلمع ث.قلت دننق اثلت التمقمق شأأأأأأد دا لجمير التإليققت التر ابد ت ثدثَّ

 عع وت عر تقد  لق للت حيب الحقر ثاكدت مر جد د اننق تتطلر دل  مققبلة الجمير شخصيق مالحظقت بشلننقع ثا 
 

 انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي - جيم 
انتخب المجلس التيفيمي المم ل الدا م للواأأأأأتقريكق لد  األمم المتحدة، رثدرينو اع كقرااأأأأأو، ر يسأأأأأق  - 32

حدة، ميشأأأأأأأأقل ملييقرل ثالمم لة الدا مة للبيقن لد  األمم المتحدة،  له، ثالمم ل الدا م لسأأأأأأأألوفقكيق لد  األمم المت
امديل ثنق بة المم ل الدا م  ايوويق لد  األمم المتحدة، تقي اتسأأأأأأأأكر اأأأأأأأأيالاأأأأأأأأرومقل مدللرل ثالمم ل الدا م إ

 لويز كوخ سينت، نوابق لل  يسع  -للدانم ك لد  األمم المتحدة، مقري  
  

 مداوالت المجلس التنفيذي  -   ثانيا  
 التعاون البرنامجي لليونيسف - ألف 

 وثائق البرامج القطرية  )أ(  

 ث، ثتأأأأق ليأأأأد، ثجأأأأقمأأأأقيكأأأأق،  نظ  المجلس فر ثاأأأأق ا الب امج القط يأأأأة/المتإأأأأددة األ.طأأأأقر لبليز، ثوي - 33
بيسأأأأأأأأأأأأقث، ثفييت نقي، ثمقليزيق، ثملديف، ثمو امبيا، ثليدثراس،    - ثالسأأأأأأأأأأأألفقدثر، ثاأأأأأأأأأأأأورييقي ث يقنق، ث يييق

ثاليونقن، ثميطقة شأأأأأأأ ت البح  اللقريبرع ثاطلر مد   ف يا الب امج، فر مالحظقته االاأأأأأأأتناللية، عل  محور  
دل  دعطقء األثلوية لبطفقل، ثال اأأأيمق اثلةك الم ر يايشأأأون  ت كيز الدثرة ثاأأألط الضأأأوء عل  الحقجة الملحة  

د   فر فق  ثااأأتبإقد، فر دطقر الجنود الجمقعية ال امية دل  تحقيا انتإقش شأأقمل ثمسأأتداي مر الجق حةع ثشأأدَّ
 عل  ض ثرة ان تظلَّ الحمقية االجتمقعية ركيزة اات اتيجية لالات مقر، ثال ايمق لمير األ مقت فر المستقبلع
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لِّط سيه الضأأأوء عل  المسأأأقلمة   - 34 ام .دَّمت مد  ة السأأأيقاأأأة االجتمقعية ثالحمقية االجتمقعية ع ضأأأق اأأأو
الحقاأأأأأأأمة لليونيسأأأأأأأ  ثدثرلق ال يقدي فر تواأأأأأأأير نطقت الحمقية االجتمقعية، ثالحدِّّ مر فق  األطفقل، ثتإبةة 

 التمويل الإقي لبطفقلع

لِّط سيه  - 35 الضأوء عل  عمل اليونيسأ  لمكقفحة فق  األطفقل فر اك    ام عو ي شأ يط فيد و .صأي  اأو
بلأدا، ثدثرلأق ال يأقدي فر نظم الحمأقيأة االجتمأقعيأة ثالتمويأل الإأقي لبطفأقلع ثاعقأب ذلأك حلقتأق نقأقش   140مر  

ثميظومأأة األمم المتحأأدة ثالميظمأأقت الحكوميأأة الأأدثليأأة ثالميظمأأقت    (1)اشأأأأأأأأأأأأأأت ك فينأأق متللمون مر الحكومأأة
ثالشأأأأأبقب، عل  نحو يإكس البلدان التر تقدي ب امج دل  المجلسع ثسيمق  تإلا بموضأأأأأوع الحد  الحكومية   ي 
فق  األطفقل مر خالل السأأأأأأأأأيقاأأأأأأأأأقت ثالب امج، ع ي المشأأأأأأأأأقركون فر حلقة اليققش تجقرونم بقلتفصأأأأأأأأأيل  مر

قيأة اأأأأأأأأأأأأأأيأق.أقت مختلفأة فر الحأد مر فق  األطفأقل، ثتإبةأة التمويأل لبطفأقل، ثتواأأأأأأأأأأأأأأير نطأقت نظم الحمأ عب 
االجتمقعية الشأقملة ثاللفيلة بمواجنة الصأدمقت، ثالدثر الحقاأم المي اضأطلإت به اليونيسأ  ثمق  الت تؤديه 

 فر دعم تلك الجنود الحقامةع

ثاع ب مم لو البلأأأدان التر تقأأأدي ثاأأأق ا الب امج القط يأأأة/المتإأأأددة األ.طأأأقر عر تقأأأد  لم للتإأأأقثن   - 36
الإملية التشأأأقثرية المسأأأتخدمة فر دعداد مشأأأقرير الواق ا ثاشأأأقرثا دل    اليونيسأأأ ، ثااي  الإد د مينم عل  مر
الواأق ا تتمأقشأأأأأأأأأأأأأأ  مر األثلويأقت الوطييأةع ثاع ب عأدة مم لير عر التزامنم بتإزيز الحمأقيأة االجتمأقعيأة،   ان

مق  ثوقلتقلر الحد مر فق  األطفقل ثتحسأأأأأأأير رفقلنم، ثنولوا بقلجنود التر تبملنق الحكومقت ثاليونيسأأأأأأأ  ث ي ل
 الش كقء فر التيميةع مر

 (عاألثل  عل  ااقس عدي االعت اي )انظ  الم فا 2022/1ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 37
 

 تمديد البرامج القطرية الجارية  )ب(  

، اخط  المجلس بقلتمد د األثل لمدة شأن ير 2009/11.قل ال  يس دنه ثفقق لق ار المجلس التيفيمي  - 38
لدثلة بوليفيق المتإددة القوميقت ثكواأأأأأأأتقريكق ثالجمنورية الدثميييكيةل ثتمد د الب نقمج القوط ي  للب امج القط ية 

 اشن ، بإد تمد ٍد اقبٍا لمدة شن يرع 10للمن ب لمدة 

ثطولب دل  المجلس التيفيمي الموافقة عل  تمد د الب نقمج القط ي ألفنقنسأأتقن لمدة احد عشأأ  شأأن ا   - 39
اأأأأأأأأأأيتير اايتير، ثتمد د لمدة االاة اشأأأأأأأأأأن ل ثعل  تمد د الب نقمج القط ي للجزا   لمدة اأأأأأأأأأأية  بإد تمد د لمدة 

ثاحأدة، بإأد تمأد أد لمأدة اأأأأأأأأأأأأأأيأة ثاحأدة ثتمأد أد لمأدة شأأأأأأأأأأأأأأن يرل ثعل  تمأد أد الب نأقمج القوط ي للجمنوريأة الإ ويأة 
شأأن ل ثتمد د لمدة االاة السأأورية لمدة اأأتة اشأأن ، بإد تمد َد ر اأأقبقير لمدة اأأية ثاحدةل ثتمد د لمدة تسأأإة ا

 اشن ل ثتمد د لمدة شن يرل ثتمد د لمدة اروإة اشن ل ثتمد د لمدة امقنية اشن ع

 (عاألثل  )انظ  الم فا 2022/2ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 40
 

__________ 

 كقن مر بير المشقركير فر حلقة اليققش اتة ث راء حكومقتع (1) 
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تقرير شددفوي عن متابعة اليونيسددف للتو دديات والقرارات الصددادرة عن االجتماعين السدداب    - باء 
الثددامن واألربعين لمجلس تنسددددددددديق برنددامج األمم المتحدددة المشدددددددددتر  المعني  واألربعين و 

 بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
 .دمت التق يَ  الشفوي المد  ةو المإقثنة لشؤثن في ثس نقص الميقعة البش ية/اإ د ، ف يا الب امجع - 41

  2026-2021قلمية لإل د  للفت ة ثنوَّلت عدة ثفود بمسأأأأأأأأأقلمقت اليونيسأأأأأأأأأ  فر االاأأأأأأأأأت اتيجية الإ - 42
 ثرحبت بزيقدة الت كيز عل  األطفقل نتيجة لملكع

ثااي  احد الوفود عل  اليونيسأأأأأأ  الاأأأأأأتم ارلق فر الب مجة المتإلقة بفي ثس نقص الميقعة البشأأأأأأ ية   - 43
يونيسأأأأأ   ع ث.قل دنه بدعم مر الصأأأأأيدثت الإقلمر لمكقفحة اإ د  ثالسأأأأأل ثالمالريق ثال19-خالل جق حة كوفيد

ثشأ كقء وخ ير، حقا البلد نتق ج ديجقبية، بمق فر ذلك خف  عدد الوسيقت الم تبطة بقإ د  دل  اليصأ  ميم  
 ع2010عقي  

ثرحَّب ثفد وخ  بقلتزاي اليونيسأأ  بقلدعوة دل  تحقيا االتسأأقت ثاالاأأتجقبقت المؤاأأسأأية التر يقودلق   - 44
نق امور حقاأأأأأأأأأأأمة األلمية لتحقيا الداأ االاأأأأأأأأأأأت اتيجية الشأأأأأأأأأأأبقب فر مجقالت الو.قية ثالإال  ثال عقية، ثكل

الإأقلميأة لمكأقفحأة اإ أد ع ث.أقل دن ب امج الو.أقيأة ثالإال  مر في ثس نقص الميأقعأة البشأأأأأأأأأأأأأأ يأة التر ال تإت أ  
 بتيوع السكقن ثاحتيقجقتنم الف يدة لر تيجح فر الحد مر انتشقر في ثس نقص الميقعة البش يةع

ود عل   يقدة االاأأت مقرات لدعم اأأحة ثرفقو الم الققت ثالشأأقبقت، ثشأأدَّدت  ثح ت مجموعة مر الوف - 45
عل  الحأقجأة دل  مير الإي ، ثح أت عل  تواأأأأأأأأأأأأأأير نطأقت مجموعأقت تأدابي  الو.أقيأة المختلطأةع ثلر ت حأب 
بمجموعة األدثات التر ثضأأأأأإتنق اليونيسأأأأأ  دعمق للإمل القط ي ثوت كيز التق ي  عل  المية اليظم الصأأأأأحية 

ثالإقلية الجودةع ثح ت المجموعة عل   يقدة ددمق  في ثس نقص الميقعة البش ية فر التنطية الصحية   الم نة
الشأأأأأقملة، ثو امج الحمقية الصأأأأأحية ثاالجتمقعية عل  الصأأأأأإيد القط ي، ثعل  ان تتضأأأأأمر لمو الب امج ننجق  

لية ثوشأ ية كقسية لتيفيم .ق مق عل  حقوت اإنسأقنع ثاثاأت المجموعة بلن تلفل اليونيسأ  تخصأيص موارد مق
مسأأأأأأأأؤثليقتنق الواردة فر اإطقر الموحد للميزانية ثاليتق ج ثالمسأأأأأأأأقءلة لب نقمج األمم المتحدة المشأأأأأأأأت ك المإير  

 بفي ثس نقص الميقعة البش ية/اإ د ، ثطلبت مإلومقت مستلملة فر دثرة المجلس التقليةع

ت عل  الصأأأأأأأأأأأإيد القط ي، ثال اأأأأأأأأأأأيمق سيمق  تإلا ثحث احد الوفود عل  تإزيز التإقثن بير الوكقال - 46
بقلتدابي  الو.ق يةع ثطلب الوفد مإلومقت عر الط يقة التر تإمل بنق اليونيسأأأأأأأ  داخليق إدمق  الإمل المتإلا  
بأقلم القير فر جمير المجأقالت الب نأقمجيأة، ثكيفيأة ددمأق  الو.أقيأة مر في ثس نقص الميأقعأة البشأأأأأأأأأأأأأأ يأة لأد   

م ل الصأأأأأأأحة الإقلية ثالتإليم ثحمقية الطفل ثالحمقية االجتمقعيةع ثاأأأأأأألل عر الط يقة  الم القير فر مجقالت 
التر تإتزي بنق اليونيسأأأأأأ  تإزيز ننج متإدد القطقعقت سيمق  تإلا بصأأأأأأحة الم القير عمومق، ثوشأأأأأألن الو.قية 

 في ثس نقص الميقعة البش ية لد  الم الققت ثالشقبقت عل  ثجه التحد دع مر
 

 اإلنساني الذي تضطل  به اليونيسفالعمل  - جيم 
 معلومات مستكملة عن العمل اإلنساني الذي تضطل  به اليونيسف  )أ(  

 .دي لما البيَد نق ب المد  ة التيفيمية لشؤثن الب امج، ثع ضه مد   مكتب ب امج الطوارئع - 47
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لليونيسأأأأأأ ، االاأأأأأأتإ اي اإنسأأأأأأقنر: تإزيز الإمل اإنسأأأأأأقنر ”ثاكدت عدة ثفود ان التق ي  المإيون   - 48
عيصأ  لقي فر الوفقء بمنمة اليونيسأ  المتم لة فر دعم األطفقل فر األ مقت اإنسأقنية،  “اليتق ج ثالتواأيقت

ثاشأأأأأأأأقدت بقلينج المتسأأأأأأأأم بقلشأأأأأأأأفقسية لإملية االاأأأأأأأأتإ اي ثتيفيم التنيي  المي اثاأأأأأأأأ  بهع ثرحبت مجموعة  
مل اإنسأأأأأأأأأأقنر، ثدعت اليونيسأأأأأأأأأأ  دل  موافقة المجلس التيفيمي الوفود بقلإ ي المتإلا بقاأأأأأأأأأأتإ اي الإ مر

إت اليونيسأأأأأأ ، لد  تيفيم التواأأأأأأيقت، عل  ان تيفم  جِّّ بقنتظقي بقلمسأأأأأأتجدات بشأأأأأألن التقدي المي تح  وع ثشأأأأأأو
بصأأأأورة مينجية المسأأأأقءلة امقي السأأأأكقن المتضأأأأ رير فر جمير الب امج اإنسأأأأقنيةل ثإدرا  مزيد مر المإلومقت  

الوفورات المتو.إة فر اللفقءةل ثتوفي  مزيد مر الوضأأأأأأوح سيمق  تإلا بقإاأأأأأأالحقت المتإلقة  المكقاأأأأأأب ث  عر
بجمر البيقنقت ثتحليلنق، فضأأأأأأال عر دثرلق فر تإزيز داأأأأأأالح ميظومة الإمل اإنسأأأأأأقنرع ثعالثة عل  ذلك،  

ج التر تحققت،  ثاليتق  70 أأأأأأأأأأأأ.قلت المجموعة دننق ات حب بتق ي  م حلر ثمصفوفة الحقلة بشلن التوايقت ال
 فر المق ة فقط مينق جقري تيفيملقع 50 ألن التحد ث يشي  دل  ان

ثطلب ثفدان مزيدا مر المإلومقت عر الخطط ال امية دل  التصأأأأأأأدي للتحديقت ال  يسأأأأأأأية المبيية   - 49
اليونيسأأأأأأأ   االاأأأأأأأتإ اي اإنسأأأأأأأقنر، بمق فر ذلك التحول ال ققفر الال ي بشأأأأأأألن الط يقة التر تيظ  بنق  فر

د مد   مكتب ب امج الطوارئ عل  التزاي ثاضأأأأأأأح مر جقنب ال يقدة   ثموظفولق دل  الإمل اإنسأأأأأأأقنرع ثشأأأأأأأدَّ
الميظمة اعت افق مينق بلن االحتيقجقت اإنسأأأأأأأقنية وخمة فر اال ديقد، مر ثجود األطفقل فر خضأأأأأأأم تلك  فر

الإمل اإنسأأقنر مر اجل األطفقلع  مر الضأأ ثري ان تلون اليونيسأأ  را دة فر  األ مقتع ثكقن مفنومق ان
بسأأأأأأأبب جق حة    2021ا مة اأأأأأأأيويق، بل كقن لما ال .م اعل  لإقي    300 ثااأأأأأأأتجقبت اليونيسأأأأأأأ  ألك   مر

فر المق ة مر اليفققت    50 تجزا مر اليونيسأأأأأأأ ، حيث ان اك   مر  ع ثالإمل اإنسأأأأأأأقنر جزء ال 19-كوفيد 
مر المؤكد ان ليقك ااأأأأأتإدادا ثح اأأأأأق مر كبقر  الميدان  تسأأأأأم بطقبر دنسأأأأأقنر، ث   فرالسأأأأأيوية لليونيسأأأأأ   

الموظفير ثالمم لير عل  المشأأأأأأأأأقركة فر الإمل اإنسأأأأأأأأأقنر القق م عل  المبقدئ ثالحصأأأأأأأأأول عل  .در اكب   
 المإ فة ثالفنم لليفية ددارة الحيز اإنسقنرع مر

.قل ثفد وخ    ثفر مإ ي اإشأأأأقدة بقليونيسأأأأ  لمسأأأأقلمتنق المجدية فر تقديم المسأأأأقعدة اإنسأأأأقنية، - 50
التإبةة الإقجلة للتمويل ثالموارد ال تزال حقاأأأأأأأمة األلمية لمير ثسيقت األطفقلع ثفر الو.ت المي يصأأأأأأأقرع   دن

، يجأب 19-سيأه الإأقلم فر مواجنأة التنأد أدات المتإأددة التر تشأأأأأأأأأأأأأأكلنأق اليزاعأقت ثتني  الميأقخ ثجأق حأة كوفيأد
ع ثيلزي اتخقذ دج اءات حقامة للتنلب عل  المصقعب  يظل التو ير الإقدل ثالميص  للققحقت لو األثلوية ان

 التر نواجننق مر اجل تحقيا انتإقش افضل ثعقلم اك   ااتدامة لبجيقل الحقلية ثالمقبلةع

لمير االاأأأأأأأتنالل   2020ثاشأأأأأأأقر احد الوفود دل  الخطوات النقمة التر اتخمتنق اليونيسأأأأأأأ  فر عقي  - 51
قنية، ثشأأأك  اليونيسأأأ  عل  عملنق فر مإقلجة ادعقءات االاأأأتنالل  ثاالنتنقك الجيسأأأيير فر السأأأيق.قت اإنسأأأ

إت اليونيسأأأأأأأ  عل  موااأأأأأأألة تحسأأأأأأأير نوعية   جِّّ ثاالنتنقك الجيسأأأأأأأيير فر جمنورية اللوننو الديمق اطيةع ثشأأأأأأأو
ااأأأأأتجقبتنق اإنسأأأأأقنية عر ط يا كفقلة تواف  الموارد اإنسأأأأأقنية اللقسية ثويقء القدرات فر جمير االاأأأأأتجقبقت، 

اثلويقت التمويل اإضأأأأأأأأأقفر المطلوب لتيفيم تواأأأأأأأأأيقت االاأأأأأأأأأتإ اي اإنسأأأأأأأأأقنرع ثوقاأأأأأأأأأتخداي ام لة  ثتحد د
افنقنسأأأأأأتقن ثاليمر، اأأأأأألط نق ب المد  ة التيفيمية لشأأأأأأؤثن الب امج الضأأأأأأوء عل  التحديقت فر مجقل تمويل   مر

يا مإقرأ جد دة التللب مر اإشأأأأقرة دل  ان اليونيسأأأأ  توااأأأأل التإلم ثالتحسأأأأير مر كل حقلة طوارئ، ثتطب
 عل  حقلة الطوارئ التقليةع
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د مم ل عر تحقل  ميظمقت اأأأأيدثت الطفل عل  انه فر حير ان عقي   - 52 يط ح تحديقت   2022ثشأأأأدَّ
لق لة لسأأأأالمة ثرفقو األطفقل ثااأأأأ لم فر جمير انحقء الإقلم، ثخقاأأأأة فر افنقنسأأأأتقن، فإن األطفقل ثحمق تنم  

 ر األعمقل اإنسقنية، ثللل شخص دثر  ؤديه فر حمقية األطفقلعيجب ان تظل مسللة تيدر  فر اميم جمي
 

إنشاء منصب األمين العام المساعد في اليونيسف لرئاسة هيكل التنسيق المشتر  بين الوكاالت إليصال  )ب(  
 على الصعيد العالمي   19- لقاحات كوفيد 

امجع ثوحلول ال ور األخي  ع ي لما البيد المد   المإقثن لشأأأأأأأأأؤثن الصأأأأأأأأأحة ثالتحصأأأأأأأأأير، ف يا الب   - 53
القدرة االاأأأأأأتيإقبية فر الإد د مر البلدان بسأأأأأأبب مجموعة    19- ، تجقث ت دمدادات لققحقت كوفيد 2021عقي  مر 
تحديقت التسأليم الإقلمية ثداخل البلدانع ثعل  الصأإيد الإقلمر، كقن التمويل  ي  اللقفر مسأللة ح جة تؤا   مر 

بال ير دثالر لتحقيا    3,5د  ات دل  انه  تإير الحصول عل  مق يق ب مر  عل  تسليم اللققحقت، حيث تشي  التق 
ع  2022فر المق ة بحلول ميتصأأأأأ  عقي   70عل  مسأأأأأتو  الإقلم بيسأأأأأبة   19- لدأ تنطية التطايم ضأأأأأد كوفيد 

 عموجود  بليون دثالر، كمق ان التيسيا عل  المستو  الإقلمر  ي    1,9تزال ليقك فجوة تمويلية .درلق   ثال 

ثاأأأأأيقود األمير الإقي المسأأأأأقعد ف يقق رسير المسأأأأأتو  مشأأأأأت كق بير الوكقالت لتحويل الجنود الإقلمية  - 54
دل  الت كيز عل  التسأأأأأليم ثالدعم القط ي، ثالإمل مر رااأأأأأقء الدثل ثااأأأأأحقب   19-مجقل لققحقت كوفيد فر

يصأأأأأأأأقل اللققحقت  المصأأأأأأأألحة الإقلميير عل  مد  اأأأأأأأأيتير لضأأأأأأأأمقن االلتزاي السأأأأأأأأيقاأأأأأأأأر ثالتمويل الال مير إ
ل الوظيفة مر موارد اخ   حوشدت بقلفإل ليش  لققح كوفيد دل   ع19-األذرعع ثاتوموَّ

ث.أقل احأد الوفود دن اال.ت اح  تطلأب . ارا طأقر أق، بأقليظ  دل  مال ير األرثاح المإ ضأأأأأأأأأأأأأأأة للخط ع   - 55
 ثايستفيد ليكل التيسيا المي يإمل بقلفإل مر قيقدة اليونيس ع

جموعة مر الوفود عر تقد  لق ألن لمو الوظيفة اأأتقدي تققري لق ايضأأق دل  ميظمة الصأأحة ثاع وت م - 56
التقبإة  19-الإقلمية ثاأأأأأأأأتقدي بقنتظقي مإلومقت مسأأأأأأأأتلملة دل  اللجية التوجينية لدعم ديصأأأأأأأأقل لققحقت كوفيد

ظق    لمجلس تحقل   قفر الإقلمر للققحقت ثالتحصأأأأأأأأأأأيرع ثحمرت المجموعة مر ان التضأأأأأأأأأأأخم فر عدد الو 
الدا مة ألمير عقي مسأأأأأأأأأأقعد يمكر ان يضأأأأأأأأأأنط عل  ميزانية اليونيسأأأأأأأأأأ ، ثمر ام اع وت عر تل يدلق لوظيفة  

ل مر موارد تسنم تحد دا فر التصدي للجق حةع  محددة  مييق لمدة ايتير، توموَّ

لققحقت ثرحَّب احد الوفود بإنشأأأأأأأأأأأأأأقء اللجية التوجينية المؤ.تة التقبإة لمجلس تحقل   قفر الإقلمر ل - 57
ثالتحصأأير، ثاع ب عر تو.إه بلن ليكل التيسأأيا الجد د فر اليونيسأأ  اأأيإمل عر ك ب مر اللجية للتيسأأيا  
بشأألن اأأير الق ارات االاأأت اتيجية ثتخصأأيص المواردع ثاشأأقر الوفد ايضأأق دل  تقد  و لشأأابة اإمدادات التقبإة 

 ر تب َّع بنق البلدعمليون ج عة مر اللققحقت الت 200لليونيس ، التر .دمت اك   مر 

ثاع ب ثفد وخ  عر تقد  و لليونيسأأأأأ  لتوااأأأأألنق بشأأأأأكل كقمل مر اعضأأأأأقء المجلس بشأأأأألن دنشأأأأأقء  - 58
الوظيفأة ثاالاأأأأأأأأأأأأأأتمأقع دل  ورا نمع ثاع ب الوفأد عر املأه فر ان  بلغ األعضأأأأأأأأأأأأأأقء بأقلتقأدي المح   فر عمليأة  

 االختيقر ثالتإيير للميصبع

لشأأأأؤثن الب امج دن األشأأأأن  المقبلة اأأأأتلون حقاأأأأمةع ثاكد ان الميصأأأأب   ةالتيفيمي ةث.قل نق ب المد    - 59
ل مر موارد كوفيد ع ثاأأأأأأأتبقر اليونيسأأأأأأأ  المجلس عل  علم طوال الإملية،  19-اأأأأأأأيكون محددا  مييق ثاأأأأأأأيوموَّ

 فر ذلك عر ط يا تيظيم دحقطة دعالمية يقدمنق األمير الإقي المسقعدع بمق

 (عاألثل  )انظ  الم فا 2022/3ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 60
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 تقدير مشتر  لقابلية تقييم خطة العمل العالمية للحياة الصحية ورفاه الجمي ، ورد اإلدارة - دال 

ع ي مد   التقييم التقد   المشأأت ك لققبلية تقييم خطة الإمل الإقلمية للحيقة الصأأحية ثرفقو الجمير   - 61
(E/ICEF/2022/4( تالو مد   الصأأأأأأحة فر ف يا الب امج، المي ع ي رد اإدارة ،)E/ICEF/2022/5 ع)

  ثكقن الدكتور بيت  اأأأأيين ، المسأأأأتشأأأأقر الخقص للمد   الإقي لميظمة الصأأأأحة الإقلمية ثكبي  المسأأأأؤثلير فر
 مر الداأ التيمية المستدامة، حقض ا ثمتقحق حسب الحقجةع 3الإمل الإقلمية فر دطقر الندأ امقنة خطة  

 ثرحبت الوفود بقلتقد   ثالمإلومقت المسأأأأأأأأتلملة عر التقدي المح   فر تيفيم التواأأأأأأأأيقت الواردة فر - 62
داأ ثاليموذ  التشأأنيلر  التقد  ع ثاع ب احد الوفود عر تقد  و للف اأأة التر اتيحت له لمإقثدة اليظ  فر األل

، ثتإزيز دطقر ال اأأأأأأد ثالتقييم الخقص بنقع  19-لخطة الإمل الإقلمية ثتوضأأأأأأيحنمق فر ضأأأأأأوء جق حة كوفيد
ثفر اأيقت الجق حة الحقلر، لم يكر تحسأير التيسأيا ثالإمل المتضأقف  سيمق بير الشأ كقء الإقلميير فر مجقلر  

مر خالل ت شأأيد ااأأت مقراتنم بشأأكل افضأأل، يمكر للشأأ كقء  الصأأحة ثالتيمية اك   المية ممق لو عليه اآلن، ث 
فر خطة الإمل الإقلمية االضأأأطالع بدثر حقاأأأم فر مسأأأقعدة البلدان عل  بيقء نظم اأأأحية ا.و  ثاك   .درة 
عل  الصأأأأأأأأأأمود ث.درات التللب لحقالت الطوارئ الصأأأأأأأأأأحيةع ثاليونيسأأأأأأأأأأ ، مر جقنبنق، فر مو.ر جيد يمكينق  

  ،ر يسأأر فر الينوي بللداأ خطة الإمل الإقلمية، نظ ا لدعمنق الوااأأر اليطقت للبلداناالضأأطالع بدثر   مر
 عل  الصإيد الإقلمرع 19-فضال عر الدثر الحيوي المي تؤديه فر الجنود المستم ة لمواجنة جق حة كوفيد

يمق  تإلا بتحسأأأأأأأأأأأأأأير ثالحظ احد الوفود ان نتأق ج التقأد   تؤكد قيمأة التقأد  ات األثلية لققبلية التقييم س - 63
التيسأأأأأأأأأأأيا، ثالتوجه نحو تحقيا اليتق ج، ثراأأأأأأأأأأأد الب امج ثخطط الإمل المتإددة الوكقالت ثالمسأأأأأأأأأأأقءلة عينقع  
إت اليونيسأأأأ  عل  موااأأأألة تإزيز التقييمقت المشأأأأت كة لاللتزامقت المتإددة الوكقالت ثالمشأأأأقركة فينق   جِّّ ثشأأأأو

، ثعل  تققاأأأم نتق ج لما التقد   عل   2025-2022لفت ة عل  اليحو المتوخ  فر خطتنق للتقييمقت الإقلمية ل
د مد   الصأأأأحة فر ف يا   نطقت ثااأأأأر داخل ميظومة األمم المتحدة، بمق فر ذلك مر المجلس التيفيميع ثشأأأأدَّ
الب امج عل  انه مر اجل تحقيا الداأ التيمية المسأأأأأأأأتدامة، اأأأأأأأأتوااأأأأأأأأل اليونيسأأأأأأأأ  ثثكقالت األمم المتحدة 

جتمر المدنر ثالحكومقت ثالميظمقت المتإددة األط اأ األخ  ، االضطالع بدثر لقي  األخ  ، دل  جقنب الم
فر الب مجة ثالتيسأأأأأأأأأيا المشأأأأأأأأأت كير لضأأأأأأأأأمقن اأأأأأأأأأإر البلدان دل  تحقيا الدافنق ال امية دل  تحقيا األلداأ  

لمو   المتصأأأألة بقلصأأأأحةع ثال يمكر ألي كيقن بمف دو ان يكفل تحقيا لدأ مر الداأ التيمية المسأأأأتدامة ألن
 األلداأ مت ابطة دل  حد كبي ع

ثوقلييقبة عر ميظمة الصأأحة الإقلمية، ليل المسأأتشأأقر الخقص للمد   الإقي لميظمة الصأأحة الإقلمية  - 64
المد  ة التيفيمية ثرحب بنق، ثاشقر دل  ان لما البيد مر جدثل األعمقل كقن يحتل مو.إق بقر ا فر مالحظقتنق  

التيسأأأأأأأأأأأأأأيا ثالتإأأقثن داخأأل اليظأأقي المتإأأدد األط اأ للتإجيأأل بأأإح ا  تقأأدي  االفتتأأقحيأأة، عيأأدمأأق تحأأداأأت عر  
تحقيا الداأ التيمية المسأأأتدامةع ثشأأأدد المسأأأتشأأأقر الخقص عل  انه تم دنشأأأقء ليكل للتإقثن، ثان خطة   فر

الإمل الإقلمية لر ميب  لفنم ثتحليل ثتحسأأأأير التإقثن فر نظقي متإدد األط اأ مر اجل تقديم دعم مشأأأأت ك  
نحو افضل للبلدان للتإجيل بإح ا  تقدي فر تحقيا لمو األلداأع ثاشقر دل  المية تحسير ثإدارة حوافز   عل 

 التإقثن سيمق بير الوكقالت المتإددة األط اأ، م ل ب امج التمويل ثال اد المشت كةع

لتر بملت ثاشأأأأأأأأأأأأقر مم ل للجية الميظمقت  ي  الحكومية المإيية بقليونيسأأأأأأأأأأأأ  دل  التقد   للجنود ا - 65
، ثرحب  19-لوضأأأر الخطة االاأأأت اتيجية الجد دة، عل  ال  م مر الميقخ الصأأأإب المي تط حه جق حة كوفيد

 بقلمبقدرات المحددة فر مجقالت الت كيز الخمسة، التر تدعمنق الداأ التيمية المستدامةع

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/4
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/5
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 (عاألثل  )انظ  الم فا 2022/4ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 66
 

 2025-2022خطة التقييمات العالمية للفترة  - هاء 
(، التر اوعدَّت ثفقق لسأأأأأيقاأأأأأة التقييم الميقحة E/ICEF/2022/3ع ي مد   مكتب التقييم الوايقة ) - 67

 لليونيس  ث. ارات المجلس التيفيمي ذات الصلةع

، ث.أقلأت دننأق اداة منمأة  2025-2022بخطأة التقييمأقت الإأقلميأة للفت ة    ثرحبأت مجموعأة مر الوفود - 68
للتإلم فر دطقر الميظمة ثالمسأأأأأأقءلة ثالتطوي ع ثاع وت المجموعة عر تقد  لق للزيقدة فر التقييمقت المتصأأأأأألة 
بقلإمل اإنسأأأأقنر، فضأأأأال عر ددمق  الميظورير الجيسأأأأقنر ثاإنسأأأأقنر فر جمير التقييمقتع ثردا عل  اأأأأؤال  
ط حتأه المجموعأة ثثفأدان وخ ان بشأأأأأأأأأأأأأأألن كيفيأة ت جمأة لأما التلأقمأل دل  نتأق ج عل  اري الوا.ر، .أقل مأد    
التقييم دنه يمكر ال يقي بملك عل  الصأإيد ر القط ي ثاإ.ليمر فضأال عر الصأإيد الإقلمر، مر ددرا  ميظور  

للقفر .ق مق بقلفإلع ثسيمق  تإلا   تيقثل اأأأأأأأأأييقريولقت ليسأأأأأأأأأت حقليق فر حقالت الطوارئ ثمق دذا كقن التللب ا
بقلمسأأأأأأق ل الجيسأأأأأأقنية، .قل دن مر الضأأأأأأ ثري درااأأأأأأة مد  ددمق  ب امج اليونيسأأأأأأ  بصأأأأأأورة مجدية لميظور  

 جيسقنر، بدال مر مج د تصييف البيقنقتع

ثاشأأأقدت مجموعة الوفود بقلجنود التر تبملنق اليونيسأأأ  إنشأأأقء وليقت تمويل مختلفة، م ل اأأأيدثت  - 69
ا  اث االاأأأأأأتخداي المسأأأأأأتم  لصأأأأأأيقد ا التمويل الجمقعر الخقص بقلتقييم، لتيسأأأأأأي  األنشأأأأأأطة الإد دة حفز األ

د بقلواأأأأأأأأأأق ل المطلووة   الممكورة فر خطة الإملع  ي  ان المجموعة اع وت عر .لقنق ألن تلك األدثات لم توزثَّ
 تزال دثن النأأدأ المحأأدد، ثلو  فر الميزانيأأة المقت حأأةع ثمر دثاعر القلا األخ   ان اليفقأأقت عل  التقييم ال

فر المق ة مر نفققت الب امجع ث.قل مد   التقييم دن الخطة تقدي ميزانية درشأأأأأأأأأأأقديةع ثاضأأأأأأأأأأأقفت نق بة المد  ة  1
التيفيمية للشأأؤثن اإدارية ان اليونيسأأ  ملتزمة بتحقيا لما الندأ ثان ميق.شأأقت داخلية تج ي لمإ فة افضأأل 

بل، ليقك ايضأأأأأق امل فر  يقدة االاأأأأأت مقر سيمق  تإلا بقلجنود المبمثلة عل   السأأأأأبل لل يقي بملكع ثفر المسأأأأأتق
 المستو  المشت ك بير الوكقالت مر  اثية التقييمع

ثااي  احد الوفود عل  اليونيسأ  لمشأقركتنق المسأتم ة فر التطوي  الجقري لوظيفة التقييم عل  نطقت   - 70
شأأأأ اكقت تقييمية مر شأأأأ كقء مر خقر  األمم المتحدةع ثاع ب   ميظومة األمم المتحدة ثالتزامنق بموااأأأألة د.قمة

الوفأأأد عر املأأأه فر ان تيجح اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر تإبةأأأة األموال الال مأأأة لتيفيأأأم لأأأما الب نأأأقمج الطموح، بأأأقليظ   
د ثفد وخ  عل  المية ضأأأأأمقن ددرا    ان دل  ل مر موارد اخ  ع ثشأأأأأدَّ جزءا كبي ا مر التقييمقت المق رة اأأأأأيوموَّ

إت اليونيسأأ  عل   المسأأق ل ا جِّّ لمتإلقة بإدمق  القضأأقيق الشأأقملة لإدة .طقعقت فر جمير مواضأأير التقييمع ثشأأو
درااأأأأأأأأة الط يقة التر يمكر بنق للخطة ان تلقر الضأأأأأأأأوء عل  تإميم م اعقة الميظمة للمسأأأأأأأأقثاة بير الجيسأأأأأأأأير  

 ب مجةعثحقوت اإنسقن ثتني  الميقخ ث ي  ذلك مر المسق ل ذات الصلة فر جمير انواع ال

ثااي  احأأأد الوفود عل   يأأأقدة الت كيز عل  دعم تيميأأأة القأأأدرات الوطييأأأة فر مجأأأقل التقييم ث.أأأدرة  - 71
اليونيسأأأأأ  عل  دج اء تقييمقت عل  المسأأأأأتو  الالم كزيع ثطو َح اأأأأأؤالا بشأأأأألن التفلي  األثلر لمكتب التقييم 

ق لوحظ فر خطأة التقييمأقت الإأقلميأة، ان ت وط  تإزيز القأدرات الوطييأةع ثرد مد   التقييم بلنه مر المنم، كمأ فر
اليونيسأأأأ  جنودلق مر نظ ا نق فر الوكقالت األخ   لتإزيز .درة الحكومقت عل  المشأأأأقركة فر توليد ثتحليل 

 األدلة حول عملنق نحو تحقيا الداأ التيمية المستدامةع

 (عاألثل  )انظ  الم فا 2022/5ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 72
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معلومات مسددتكملة عن تنفيذ التو دديات الواردة في اسددتعراي الفريق المسددتقل السددتجابة   - واو 
الحماية من االسددددددددتتهل واالنتسا  الجنسدددددددديين وتقرير فرقة العمل  اليونيسددددددددف في مجال  

والمضددايقة واسدداءة اسددتعمال  المسددتقلة المعنية بالتمييز بين الجنسددين والتحرج الجنسددي  
 عملالسلطة في أماكن ال

(، ثتاللق كبي   E/ICEF/2022/6ع ضأأأأأأت نق بة المد  ة التيفيمية للشأأأأأأؤثن اإدارية المسأأأأأأتجدات ) - 73
 مستشقري شؤثن حمقية الطفل ثالمستشقرة ال  يسية لشؤثن اققفة الميظمة اللمان .دمق لمحة عقمةع

اليونيسأأ  للإمل المي اضأأطلإت به فر تلك المجقالتع ثاايقء اإدالء بقلبيقنقت   ثاايت عدة ثفود عل   - 74
الإأقمأة، حأث احأد الوفود اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  اليظ  فر التحأديأقت ثاالحتيأقجأقت المحأددة لبطفأقل المولود ر نتيجأة  

د ثفد وخ  عل  المية دج اء تح ي  ققت ثف ي الإي  الجيسأأأأأر فر حقالت اليزاع فر اأأأأأيقاأأأأأقتنق ثو امجنقع ثشأأأأأدَّ
 ععقووقت فورية فر جمير االدعقءات المتإلقة بسوء السلوك الجيسر، ثتقديم المسقعدة دل  الضحقيق 

ثاع وأت مجموعأة مر الوفود عر امتيأقننأق لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  قيأقدتنأقع ثاثجزت اروإأة مجأقالت تإتب   - 75
ات جد دة فر الخطة  اأأأأأأأأأأأأميم جنود كل ثكقلةع ثسيمق  تإلا بقل يقدة، شأأأأأأأأأأأأجإت المجموعة ددرا  مؤشأأأأأأأأأأأأ   فر

(ع ثطلبت المجموعة دطالع المجلس عل   PulseCheck) “جس اليب ”االاأأأأأأأأأأأأأأت اتيجية ثاشأأأأأأأأأأأأأأقدت بمبقدرة 
خطط عمل المق  بشأألن االاأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأيير، ثاأأللت عر الط يقة التر تلفل بنق اليونيسأأ  د الء 

  المسأأأتشأأأقرير لشأأأؤثن حمقية الطفل ان ذلك  جمير المكقتب القط ية التمقمق كقسيق لنمو المسأأأللةع ثاثضأأأح كبي
خالل اإبالغ عل  الصأأأإيد القط ي عر مؤشأأأ ات مير االاأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأيير، ثخطط عمل    تم مر

 اف .ة األمم المتحدة القط ية، ثإدارة األداءع

دت المجموعة عل  المية ضأمقن تخصأيص الموارد اللقسية، ثتسأقءلت عر كيفية قيقس ا  - 76 ليونيسأ   ثشأدَّ
ألداء ال يقدة فر مجقل مير االاأأأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأأأيير مر حيث المؤشأأأأأ ات الممقالة لتلك التر يسأأأأأتخدمنق  
ب نقمج األمم المتحدة اإنمق رع ثشأأأأأأأأأأأأجإت عل  موااأأأأأأأأأأأألة الجنود ال امية دل  ضأأأأأأأأأأأأمقن فنم الموظفير ثال يقدة  

يية بمكقفحة الإيصأأأ ية ثالتمييزع ث.قلت المجموعة  لمسأأأؤثليقتنم، ثتيفيم التواأأأيقت الصأأأقدرة عر ف .ة الإمل المإ 
ب بقلحصأول عل  تفقاأيل عر كيفية مشأقركة ميسأقر شأؤثن مير االاأتنالل ثاالنتنقك الجيسأيير عل   دننق اأت حِّّ
نطقت ميظومة األمم المتحدة عل  الصإيد القط يع ثاع وت المجموعة عر االرتيقح ألن جمير الش كقء الميفم ر  

مد  تققاأأمت اليونيسأأ    نر تق يبق خضأأإوا للتقييم ثاأأةلوا عر الإ بقت التر اأأقدفولق ثإل  اي مر المجتمر المد 
د  المجموعأأة عل  الميأأة اإبالغ الفوري عر جمير ادعأأقءات    ت مإأأقرفنأأق ثتجأأقرونأأق مر ثكأأقالت اخ  ع ثشأأأأأأأأأأأأأأأدَّ

عل  اليأقجير    االاأأأأأأأأأأأأأأتنالل ثاالنتنأقك الجيسأأأأأأأأأأأأأأيير، ثالحأقجأة دل  دج اء تح يقأقت ثاسيأة ثميأقاأأأأأأأأأأأأأأبأة التو.يأت ت كز 
ثالضأأأحقيق، مر تقديم مإلومقت مسأأأتلملة دل  الدثل األعضأأأقءع ثاثضأأأح كبي  المسأأأتشأأأقرير لشأأأؤثن حمقية الطفل  

تواأأأأأيفق مشأأأأأت كق للوظيفة للجية الدا مة المشأأأأأت كة بير الوكقالت يسأأأأأتخدي عقدة للميسأأأأأقير، ثاننم يإملون مر  ان 
ك الجيسأأأأأأأأأأيير، ثكبقر المسأأأأأأأأأأؤثلير فر البلدع ثثاجنت  اف .ة األمم المتحدة، ثشأأأأأأأأأأبكقت مير االاأأأأأأأأأأتنالل ثاالنتنق 

اليونيسأأأأأأأ ، سيمق  تإلا بشأأأأأأأ كق نق الميفم ر، تحديقت كبي ة فر  يقدة القدرات، ثللر كقن ليقك اتفقت عل  ليكل 
 عالمتحدة  ثاداة مشت كير لتقييم المخقط   تم تبقدلنق مر خالل بوابة ش كقء األمم 

انجز مر عمل مر اجل تإزيز الحمقية مر االاأأأأأأأأأتنالل ثاالنتنقك  ثاع ب احد الوفود عر تقد  و لمق - 77
الجيسيير ثالتح ش الجيسر، ثنوَّو بقلدثر ال يقدي لليونيس  فر اللجية الدا مة المشت كة بير الوكقالتع ثشجر  
الوفد اليونيسأأأأأأأأأأأ  عل  مإقلجة االختالالت بير الجيسأأأأأأأأأأأير داخل القوة الإقملةع ثاع ب عر تطلإه دل  مإ فة  
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طط ال امية دل   يقدة عدد الموظفقت ثإل  ااأأأأأأأأأأأتم ار الزخم ثالتزاي اليونيسأأأأأأأأأأأ  الطويل األجل ببيقء امقكر  الخ
عمل اك   دعمق ثتإزيز وليقت المسأأأأقءلةع ثشأأأأجر اليونيسأأأأ  عل  كفقلة حصأأأأول المكقتب القط ية ثالشأأأأ كقء  

 الميفم ر عل  التدريب ثالقدرة عل  مواجنة االاتنالل ثاالنتنقك الجيسييرع

ثاأأأأأأأألل ثفد وخ  عر الإمل الجقري لتيسأأأأأأأأي  اإبالغ، ثكيف اأأأأأأأأتإجل اليونيسأأأأأأأأ  بقلإمل الو.ق ر،   - 78
ثتإز  الإمل ال امر دل  كبح االاأأأأأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأأأأأيير فر السأأأأأأأيقت اإنسأأأأأأأقنر، ثتتصأأأأأأأد  للمخقط   

 ع19-المتزا دة فر ضوء جق حة كوفيد

ارية دن اليونيسأأأأأأأأأ  توااأأأأأأأأأل دعطقء األثلوية للتلقفؤ بير ث.قلت نق بة المد  ة التيفيمية للشأأأأأأأأأؤثن اإد - 79
الجيسأأير، بسأأبل مينق السأأيقاأأقت الصأأديقة لباأأ ة ثإيجقد ط ت اك   م ثنة للإمل مر الحفقو عل  ثجود .وي  
عل  الصأأأأأأأأأإيد القط ي لتحقيا نتق ج لبطفقلع ثيتطلب دضأأأأأأأأأفقء الطقبر المؤاأأأأأأأأأسأأأأأأأأأر عل  مير االاأأأأأأأأأتنالل  

نج كلر فر الب مجة  يبنر ان  يظ  فر مسأأأأأأق ل مر .بيل الإي  القق م عل  نوع ثاالنتنقك الجيسأأأأأأيير اتبقع ن
الجيس، ثالتإليم، ثننج اأأأأأأأأأأأأأأبأأل الاينع ثاأأأأأأأأأأأأأأيتطلأأب ذلأأك ان تتلأأقت  الوكأأقالت مر الحكومأأقت ثالميظمأأقت  

الحكومية، فضأأأأأأال عر الموارد ثااللتزاي الطويل األجلع ث.د .قمت اليونيسأأأأأأ  بقاأأأأأأت مقرات كبي ة فر مير    ي 
تنالل ثاالنتنقك الجيسأأأأأيير، بمق فر ذلك عر ط يا  يقدة القدرات، ثللر دح ا  تقدي دضأأأأأقفر اأأأأأيتطلب  االاأأأأأ

صةع  ايضق التإقثن بير األثاقط اإنسقنية ثاإنمق ية ثموارد ااقاية دضقسية مخصَّ

 (عاألثل  )انظ  الم فا 2022/6ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 80
 

كانون    31والبيانات المالية المراَجعة لليونيسددددددف عن السددددددنة المنتسية في التقرير المالي   - زاي 
 وتقرير مجلس مراجعي الحسابات، ورد اإلدارة 2020األول/ديسمبر 

ع ي مد   الم اجإة الخقرجية للحسأأقبقت، شأأيلر، مم ال لمجلس م اجإر حسأأقبقت األمم المتحدة،  - 81
يفيمية للشأأأؤثن اإدارية التق ي  المقلر ثالبيقنقت المقلية الم اَجإة  تق ي  لما المجلسع ثع ضأأأت نق بة المد  ة الت

ثرد اإدارة عل  تق ي  مجلس م اجإر الحسأأأأأأقبقت    2020كقنون األثل/ديسأأأأأأمب    31عر السأأأأأأية الميتنية فر 
(A/76/5/Add.3ع ثع ي الم ا.أب المأقلر ثمأد   شأأأأأأأأأأأأأأابأة ا)  إدارة المأقليأة ثالتيظيم اإداري التق ي  المأقلر

 (عE/ICEF/2022/AB/L.2ثالبيقنقت المقلية الم اَجإة ثرد اإدارة عل  تق ي  مجلس م اجإر الحسقبقت )

جإر الحسأأأأأأأأأأقبقت ثعمله فر اأأأأأأأأأأيق ة ثاع وت عدة ثفود عر تقد  لق للجنود التر  بملنق مجلس م ا - 82
راي م اجإر الحسأأأأأقبقت  ي  المشأأأأأفوع بتحفظقتع ثرحب احد الوفود بقلبيقن األثل بشأأأأألن الضأأأأأوابط الداخلية 

ع ثاعت افق بقلخطوات التر اتخمتنق اليونيسأ  لتإزيز  2020المي ااأدرته ددارة اليونيسأ  لجمير الإمليقت لإقي 
تنق، الحظ الوفد انه يمكر ددخقل تحسأأأأأأأييقت دضأأأأأأأقسية فر مجقالت تشأأأأأأأمل  ال .قبة المقلية ثاإدارية عل  عمليق

 ددارة الب امج، ثالموارد البش ية، ثإدارة الميزانية، ثإدارة الش كقء الميفم رع

ث.قلت االاة ثفود دنه  يبنر لليونيسأأأأأأ  ان تتخم التدابي  الال مة لتيفيم التواأأأأأأيقت المتب ية لمجلس  - 83
يمق التواأأيقت التر ابلغ عر انه لم  وبت فينق بإد فر السأأيوات السأأقبقةع ثاشأأقر احد  م اجإر الحسأأقبقت، ثال اأأ

 ع2020تواية متب ية كقنت مفتوحة فر بداية السية المقلية  72الوفود دل  ان اليونيس  نفمت بقلفإل 

لتيظيمية  ثرحَّب احد الوفود بقلتواأأأأأية الداعية دل  ان تضأأأأأر اليونيسأأأأأ  الصأأأأأينة الينق ية لإلج اءات ا  - 84
للتحويالت اليقدية التر تتم مبقشأأأأأ ة دل  المسأأأأأتفيد ر بحيث توجد تإليمقت ثاضأأأأأحة بشأأأأألن اإبالغ المقلر الد.يا  

ب امج التحويالت اليقديةع ثتسأأأقءل ثفد وخ  عمق دذا كقنت اليونيسأأأ  .د تمكيت مر ثضأأأر الصأأأينة الينق ية   عر 
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https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.2
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فأمت عمليأقت التو.إأقت السأأأأأأأأأأأأأأيويأة المتإلقأة بأقإمأدادات لنأمو اإج اءاتع ثالحظ الم ا.أب المأقلر ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ن 
االاأت اتيجية ثتقوي حقليق بقاأتإ اي دج اءات التو.إقتع ثتوجد وليقت .وية لضأمقن ثاأول اإمدادات الب نقمجية  
دثن انقطقع دل  البلدان ثلمإقلجة اي اختالفقت  ي  متو.إة تحدث بم ثر الو.تع ثاكد الم ا.ب المقلر ايضأأأأأأأأأأأأأق 

 عالإقي المقضر  فر  ء التيظيمر للتحويالت اليقدية .د ثضر فر اينته الينق ية ثودا الإمل به ان اإج ا 

ثتسأأأأقءل ثفدان عر عدد التواأأأأيقت الصأأأأقدرة عر مجلس م اجإر الحسأأأأقبقت، ثالتر بلغ مجموعنق   - 85
قبقت  ع ث.قل مد   الم اجإة الخقرجية للحس2019تواية فر عقي  55 أأأأأأأ، مققرنة ب2020تواية فر عقي   22

دن عدد التواأأيقت يختل  تبإق لليفية تصأأييف المالحظقت ثالتإقيبقت، ثيمكر ان  زداد فر السأأيوات المقبلة 
ألن م اجإر الحسأأأأأأأأأقبقت يصأأأأأأأأأممون اختبقرات اك   تحد داع ثاضأأأأأأأأأقأ الم ا.ب المقلر ان عدد التواأأأأأأأأأيقت،  

إ  األحيقن، تحتوي عل  عدة  تواية، مر تواية ثاحدة، فر ب  30ث    20اليقحية التقريخية،  ت اثح بير   مر
ت .درة  ا.سأأقي ف عيةع ثإذا ظل .سأأم ف عر ثاحد مفتوحق، فإن التواأأية ب متنق اأأتإتب  مفتوحةع ثلما الينج يإوِّ
اليونيسأأ  عل  د الت التواأأية تمقمق ثإظنقر تقديع ث.د اتفا مر م اجإر الحسأأقبقت السأأقبقير عل  تقسأأيمنق  

، كقن لد  2020أ بقلتقدي الف دي، ثللر بقليسأأأأبة للسأأأأية المقلية دل  تواأأأأيقت ميفصأأأألة بحيث يمكر االعت ا
مجلس م اجإر الحسأأأقبقت تواأأأيقت اثاأأأر نطق.ق لم  تم ددراجنق بشأأأكل ف ديع ثتبمل اليونيسأأأ  جنودا لتيفيم 

 توايقت دضقسية اتستإ ي خالل الم اجإة الينق ية للحسقبقت فر نيسقن/اب يلع

ر ثاالاتبق.ر فر التدريب عل  التوعية بقالحتيقلع ثاع ب احد الوفود ثاشقر ثفدان دل  الينج التإقثن - 86
عر تل يدو اللتزاي اليونيسأأأأأ  بقتخقذ تدابي  تجقو الشأأأأأ كقء الميفم ر الضأأأأأقلإير فر انشأأأأأطة احتيقلية عر ط يا  
ااأأأأأت داد الخسأأأأأق   ثمير لؤالء الشأأأأأ كقء مر د.قمة شأأأأأ اكقت فر المسأأأأأتقبل مر اليونيسأأأأأ  ث ي لق مر كيقنقت 

المتحأأأدةع ثردا عل  اأأأأأأأأأأأأأأؤال مر الوفأأأد يطلأأأب سيأأأه مزيأأأدا مر المإلومأأأقت عر التأأأدابي  التر اتخأأأمتنأأأق  مماأل
اليونيسأأأأأأأأ ، اب   الم ا.ب المقلر ان اليونيسأأأأأأأأ  تتإقثن مر ميظومة األمم المتحدة بقاأأأأأأأأتخداي بوابة شأأأأأأأأ كقء  

 المتحدة لتإزيز نزالة الش اكقت، ثتج ي دثرات تدريبية مشت كةع األمم

 (عاألثل  )انظ  الم فا 2022/7ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 87
 

جم  األموال من القطدا  الخداو واقدامدة الشدددددددددراكدات معدهم خطدة العمدل والميزانيدة المقترحة   - حاء 
 2022لعام 

ع ضأأأأأأأأأأأأأأت نأق بأة المأد  ة التيفيأميأة للشأأأأأأأأأأأأأأ اكأقت المؤ.تأة لأما البيأد، تلتنأق مأد  ة شأأأأأأأأأأأأأأؤثن جمر األموال  - 88
(،  E/ICEF/2022/AB/L.1لخقص ثإ.قمة الشأأ اكقت مإه، التر .دمت خطة الإمل ثالميزانية )القطقع ا مر

الأبأأأأأأأد أأأأأأأل/الأمأبأتألأ   الأتأمأويأأأأأأأل  د اء  االاأأأأأأأأأأأأأأأتأ اتأيأجأر  الأيأنأج  عأر  مسأأأأأأأأأأأأأأأتألأمألأأأأأأأة  بأمأإألأومأأأأأأأقت  ارفأقأأأأأأأت  الأتأر 
(UNICEF/2022/EB/5 ثمإلومقت مسأأتلملة عر اداة )    البيك الدثلر لتيسأأي  االاأأت مقر المسأأتداي فر جمر

 (عUNICEF/2022/EB/6األموال مر القطقع الخقص )

ثرحبت مجموعة مر الوفود بت كيز خطة الإمل عل  الموارد  ي  المقلية التر  تإير االاأأتفقدة مينق  - 89
عمأقل حقوت الطفألع ثطلبأت  مر األعمأقل التجأقريأة ثالتألاي  عل  الممأقراأأأأأأأأأأأأأأقت التجأقريأة القأق مأة عل  جأدثل ا 

مزيدا مر المإلومقت عر اليتق ج المتو.إة مر االلتزامقت للتلاي  عل  الممقراأأأأأأأأأأأأقت التجقرية للقطقع الخقص،  
ثدثر المكأقتأب القط يأة ثاللجأقن الوطييأةع ثرحبأت بأقلمإلومأقت المتإلقأة بتطوي  .أدرات المكأقتأب القط يأة عل   

مخطط لنق، ثوقلتفقاأأأأأأيل المتإلقة بقألا  الطويل األجل المتو.ر لنمو جمر األموال ثاإ  ادات ثاالاأأأأأأت مقرات ال
االاأأأأأأت مقرات، ثال اأأأأأأيمق عل  د  ادات الموارد الإقديةع ث.قلت مد  ة شأأأأأأؤثن جمر األموال مر القطقع الخقص  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.1
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ثإ.قمة الشأأأأأأأ اكقت مإه دن اليونيسأأأأأأأ  تإمل مر القطقع الخقص بشأأأأأأألن كيفية ددمق  ميظور   اعر احتيقجقت 
مليون   50ل فر الممقراأأقت التجقرية ثاأأالاأأل التوريدع ث.د اأأمحت اداة البيك الدثلر لليونيسأأ  بضأأ   األطفق

دثالر عل  شأكل ااأت مقرات فر األاأوات اليقشأةة حت  تتمكر المكقتب القط ية مر التإجيل بلنشأطتنق الخقاأة  
.ق مة عل  .وة المبيإقت  لجمر األموال، ممق .د  ولد موارد عقدية فر المسأأأأأأتقبلع ثيج ي نشأأأأأأ  ميصأأأأأأة ر.مية

 عدة مكقتب .ط ية، األم  المي يسقعد عل  ضمقن حمقية البيقنقت لف اد  المقنحيرع فر

ثاع وت المجموعة عر تطلإنق دل  ان تسأأأأأأأأتمر، خالل الدثرة السأأأأأأأأيوية، دل  اليتق ج ثالتحديقت التر  - 90
التقييم ثتإ ي نتق جه عل  المجلسع    تحققت مر السأأأأأأية األثل  ألداة البيك الدثلر ثإل  مإ فة مت  اأأأأأأيج ي 

ثافقد الم ا.ب المقلر ثمد   شأأابة اإدارة المقلية ثالتيظيم اإداري بلن اليونيسأأ  .د ااأأتوفت فر  ضأأون اأأتة 
 اشن  المحفزات المتصلة بقألداة، ممق يإير ان االات مقر .د ااف  عر نتيجة مستندفة لبداء، ثدفر الفق دةع

ويل البد ل/المبتل ، .قلت المجموعة دنه  يبنر للجقن الوطيية ان تسأأأأأقعد فر دا اء  ثسيمق  تإلا بقلتم - 91
ننج اليونيسأأأأأ ، ثطلبت مإلومقت عر ااأأأأأت اتيجيقت التخفيف مر حدة المخقط ، ثالمنقرات ثالقدرات الحقلية 

بتلقرع ثاثضأح  لليونيسأ ، ثدثر م كز التمويل االبتلقري الميشأل حد  ق كوحدة جد دة تقبإة للمكتب الإقلمر لال
الم ا.أأب المأأقلر ان فةأأة التمويأأل البأأد أأل/المبتل  تشأأأأأأأأأأأأأأمأأل عأأدة ادثات تإتب   ي  تقليأأديأأة، ثللر مإظم لأأمو 
المبقدرات لر تسأأف  عر د ون لليونيسأأ ع ثالميظمة بصأأدد السأأإر للحصأأول عل  موافقة الجماية الإقمة فقط  

تقر عل  اليونيسأأأأأأأأأأأ ع ثودثن لمو الموافقة،  عل  جوانب التمويل البد ل/المبتل  التر تيطوي عل  مسأأأأأأأأأأأؤثلية  
حت  لو تم تقديمه بفق دة ضأأةيلة اث بدثن فق دةع ث.قلت   -يمكر لليونيسأأ  االاأأتفقدة مر اال.ت اي الميسأأَّ    ال

مد  ة شأأأأأأأأأأؤثن جمر األموال مر القطقع الخقص ثإ.قمة الشأأأأأأأأأأ اكقت مإه دن اللجقن الوطيية حقاأأأأأأأأأأمة األلمية  
إلقة بقلتمويل البد ل/المبتل ، ثإن اليونيسأأأأأأأ  تإمل فر لما المجقل مر ثكقالت  بقليسأأأأأأأبة لالاأأأأأأأت اتيجيقت المت

ثمر    -م أل ب نأقمج األمم المتحأدة اإنمأق ر مر خالل مبأقدرة تمويأل مبتل ة را أدة    -األمم المتحأدة الشأأأأأأأأأأأأأأ يقأة  
يل اأأأأأأأأأيقد ا مشأأأأأأأأأت كة م ل اأأأأأأأأأيدثت الداأ التيمية المسأأأأأأأأأتدامةع ث.قل مد   مكتب االبتلقر دن م كز التمو 

االبتلقري اأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأقعد اليونيسأأأأأأأأأ  عل  فنم كيفية حفز األاأأأأأأأأأوات المقلية للت كيز بقدر اكب  عل  المسأأأأأأأأأقعدة  
تمويل األا  عل  األطفقلل ثإنشأأقء اط  ل يقس األا  االجتمقعر بقليسأأبة لبطفقل اليقشأأال عر االاأأت مقر   فر

القق م حول دنشأأقء مبقدرات جد دة،   المؤا  اجتمقعيقل ثالإمل عل  اليحو األم ل مر اأأيدثت األا  االجتمقعر
م ل اثل اأأأأأأأأيدثت عقلمر محتمل لباأأأأأأأأنم الخقاأأأأأأأأةع ثاأأأأأأأأتإمل الوحدة عل  مجموعة مر ميتجقت التمويل 
البد لة، ثاأأأأأتسأأأأأإ  دل  التوااأأأأأل مر مجتمإقت جد دة اث مر المجتمإقت التر لم  تم الواأأأأأول دلينق بقللقمل  

 بإد، حت  تتمكر مر ان تصبح ميقا ة لبطفقلع

ثشأجإت المجموعة اليونيسأ  بقوة عل  تبقدل افضأل الممقراأقت ثالدرثس المسأتفقدة بشألن التمويل  - 92
البد ل/المبتل  مر ثكقالت األمم المتحدة الشأ يقة، ثتحسأير التيسأيا بير مختل  األدثاتع ث.قلت مد  ة شأابة 

تقبر لمجموعة األمم المتحدة للتيمية الش اكقت الإقمة دن ف .ة الإمل المإير بتمويل الداأ التيمية المستدامة ال
المسأأأأأتدامة التر تسأأأأأقلم فينق اليونيسأأأأأ ، لر ولية رااأأأأأخة لتبقدل الممقراأأأأأقت الجيدة بشأأأأألن انشأأأأأطة التمويل 
المتطورةع ثتتطلر المجموعأأأة دل  ال ايأأأة ثاالاأأأأأأأأأأأأأأت اتيجيأأأة الإأأأقلميتير للتمويأأأل االبتلأأأقري مر اجأأأل األطفأأأقل  

 إلومقت المتإلقة بقلجدثل الزمير لإ ضنق عل  المجلسعثاات اتيجية االات مقر، ثت حب بقلم

، كقنت اللجقن الوطيية لليونيسأأأأأأأأأأأ  2016ث.قلت ر يسأأأأأأأأأأأة الف يا الدا م للجقن الوطيية دنه ميم عقي   - 93
جنة مقنحة للموارد الإقديةع ثكقن    20مر اكب     10مصأأأأأأدرا لقمق للموارد الإقدية لليونيسأأأأأأيفع ثكقنت اللجقن  

بليون دثالر مر اأأأأأأأقفر   1,7، ثتولد اك   مر 2021م األر.قي ال يقاأأأأأأأية المقلية فر عقي مر المتو.ر ان تحط
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بليون دثالرع ثيشأأأأمل دثر اللجقن، دل  جقنب مسأأأأقلمقتنق المقلية،    2,1مجموع د  ادات القطقع الخقص البقلغ  
ألفلقر  ثضأأأأأأأأأر ااأأأأأأأأأت اتيجيقت ثابتلقرات تتمحور حول الجمنورع ثشأأأأأأأأأجإت ال  يسأأأأأأأأأة عل  المزيد مر تال.ح ا

ثالتبقدالت السأأأألسأأأأة بير الموظفير التر يمكر ان تإز  المنقي عل  الصأأأأإيد الإقلمرع ثا.ت حت ان تيظم دثرة 
 اات يق ية بشلن اعمقل اللجقن خالل الدثرة الحضورية المقبلة للمجلس التيفيميع

الميظمة عل   ، ثحث  2022ثشأأجر احد الوفود اليونيسأأ  عل   يقدة د  ادات القطقع الخقص فر عقي  - 94
كقنت اعل     2021موااأألة جنودلق الجتماب مسأأقلمقت الموارد الإقديةع ثاشأأقر الوفد دل  ان اإ  ادات فر عقي 

مر المبلغ المدر  فر الميزانية، ثاشأأأأأأأأأأأأأقد بقلينج المتحفظ المتبر فر ثضأأأأأأأأأأأأأر الميزانية ثالتو.إقتع ثشأأأأأأأأأأأأأجر الوفد 
شأأأأأأأ اكقت القطقع الخقص مر ثكقالت األمم المتحدة    اليونيسأأأأأأأ  عل  تيسأأأأأأأيا الجنود ال امية دل  تواأأأأأأأير نطقت 

األخ   ثميصأأأأأأقت دشأأأأأأ اك القطقع الخقص، ثتلييف مق تقدمه مر قيمة مر اجل تواأأأأأأير .قعدة جنقتنق المقنحة  
القطأأأقع الخأأأقصع ثااي  الوفأأأد عل  اإطالت اليأأأقجح لبداة المأأأقليأأأة للبيأأأك الأأأدثلر ثاع ب عر تطلإأأأه دل    مر 

ع ثاشأأأأأأأقرت مد  ة شأأأأأأأؤثن جمر األموال مر القطقع  2023 ج ننقية الإقي فر عقي مإلومقت مسأأأأأأأتلملة بشأأأأأأألن نتق 
ص، ثلو اا  طبيإر لحقالت الطوارئع   الخقص ثإ.قمة الشأأأأأأأأأ اكقت مإه دل  االتجقو نحو  يقدة التمويل المخصأأأأأأأأأَّ

لحفقو  األلمية بمكقن ان تسأأأأت م  اليونيسأأأأ  فر جمر األموال مر القطقع الخقص ثالإطقء الف دي ل   زال مر  ثال 
ص )مر الموارد الإأقديأة(ع ثسيمأق  تإلا بأقلميزنأة   ص ث ي  المخصأأأأأأأأأأأأأأَّ عل  توا ن اأأأأأأأأأأأأأأليم بير التمويأل المخصأأأأأأأأأأأأأأَّ

 عثالتو.إقت، حقفظت اف .ة اليونيس  عل  الداأ طموحة ثللينق ااتيدت فر تخطيطنق دل  تيبؤات ثا.اية 

 (عاألثل  )انظ  الم فا 2022/8ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 95
 

 تقرير زيارة المجلس التنفيذي لليونيسف - طاء 
.أدمأت نأق بأة المم أل الأدا م لجمنوريأة كوريأق لأد  األمم المتحأدة تق ي  الزيأقرة التر .أقي بنأق اعضأأأأأأأأأأأأأأقء  - 96

ير تش   11دل    9المجلس التيفيمي لليونيس  دل  شابة اإمدادات فر اليونيس  فر كووينق ر فر الفت ة مر  
(ع ث.بل الإ ي، ع ي ال  يس شأأ يط فيد و اأألط الضأأوء  UNICEF/2022/EB/4)  2021ال قنر/نوفمب   

 عل  الزيقرةع

ث.أقلأت نأق بأة المم أل الأدا م للأدانم ك لأد  األمم المتحأدة ثنأق بأة ر يس المكتأب )مجموعأة دثل اثرثوأق  - 97
الف اأأأأأأأأأأأأة للت حيب بقلمجلس التيفيمي  الدانم ك( دن بلدلق  تشأأأأأأأأأأأأ أ بلنه .د اتيحت له  -الن وية ثدثل اخ   

ع ثثجنأت دعوة  19-كووينأق ر ثيسأأأأأأأأأأأأأأ و ان ب نأقمجأق حأقفال .أد ج   دعأدادو عل  ال  م مر جأق حأة كوفيأد فر
 مفتوحة دل  المد  ة التيفيمية لزيقرة كووينق ر ثشابة اإمداداتع

يمة ثاع ب عر تل يدو  ثاشأأأأأأقر احد الوفود دل  مق يكتسأأأأأأبه قيقي اعضأأأأأأقء المجلس بنمو الزيقرات مر ق - 98
للمالحظقت ثاالاأأأأأأأأأأتيتقجقت الواردة فر التق ي ع ثثجه الشأأأأأأأأأأك  دل  شأأأأأأأأأأابة اإمدادات عل  جنودلق لمواجنة  

متأأه مر دعم    140الجأأق حأأة ثعل  تقأأديمنأأق نحو بليون لقأأقح فر اك   مر   بلأأداع ثاواير عل  الشأأأأأأأأأأأأأأابأأة لمأأق .أأدَّ
عل  الصأأأأأأإيد    19-وفقكس إتقحة لققحقت كوفيدلباأأأأأأوات المحلية ثمسأأأأأأقلمقتنق المسأأأأأأتم ة مر خالل م فا ك

الإقلمر، فضأأأأأأال عر موااأأأأأألتنق الإمل مر المكقتب القط ية لليونيسأأأأأأ  ثالحكومقت لضأأأأأأمقن ان تظل عملية  
 تقديم اللققحقت ال ثتييية الميقمة للحيقة لبطفقل مر األثلويقتع

ت النما ية الإالجية الجقلزة  ثااي  الوفد عل  شأأأأأأأأابة اإمدادات لموااأأأأأأأألة دعمنق لسأأأأأأأأالاأأأأأأأأل اإمدادا  - 99
إت اليونيسأأ  عل   جِّّ لالاأأتخداي، ثال اأأيمق لمق تبمله مر جنود لتإزيز القدرات المحلية إدارة اأألسأألة التوريدع ثشأأو
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ان تظأل مواظبأة فر مجأقالت اأأأأأأأأأأأأأأالمأة األ أميأة ثكأملأك سيمأق  تإلا بأقالاأأأأأأأأأأأأأأتق ار المأقلر ثمكأقنأة ميتجر األ أميأة  
شأأأجر الوفد اليونيسأأأ  بقوة عل  ثضأأأر ضأأأوابط كقسية ثمال مة للم اجإة الداخلية  الإالجية الجقلزة لالاأأأتخدايع ث 

للحسأأأأقبقت .بل ميح الإقودع ثوقإضأأأأقفة دل  ذلك، رحب الوفد بقلجنود المتوااأأأألة التر تبملنق الشأأأأابة الاأأأأتخداي  
 عثالحد مر اليفقيقت   المواد المستدامة ثالتنليف المستداي ثاالبتلقرات التليولوجية لتإزيز كفقءة ااتخداي الطق.ة 

ثشأأأأأأأك ت مد  ة شأأأأأأأابة اإمدادات ثفد المجلس عل  مشأأأأأأأقركته ثالتمقمه خالل الزيقرة، ثكملك عل   - 100
تإقيبقتهع ثفر مإ ي الحد ث عر التإليققت المتإلقة بقأل مية الإالجية الجقلزة لالاأأأأأأأأأأتخداي، شأأأأأأأأأأددت عل   

دل  المية بمل الإيقية الواجبة فر التإق.د ثمر حيث الجودة لر احد الم مكونقت لمو األ ميةع ثاشأأأأأأأأأأأقرت   ان
نوعية الميتجقت التر يج ي ط حنق، ثال اأيمق سيمق  تإلا بقلمواد الخقي المسأتخدمة اايقء اإنتق ع ثشأك  نق ب 
المأد  ة التيفيأميأة لليتأق ج الميأدانيأة ثاالبتلأقر حكومأة الأدانم ك عل  دعمنأق ثموظفر شأأأأأأأأأأأأأأابأة اإمأدادات ثإدارتنأق  

 ووينق ر عل  جنودلم خالل الزيقرةعفر ك

د ال  يس عل  ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  امقمنق منمة لقمة لما الإقي بقليظ  دل  لدأ تحويل عملية  - 101 ثشأأأأأأأأأأأأأدَّ
 فر المق ة مر اكقن الإقلمع 70  أتصيير اللققحقت دل  عمليقت تطايم ل

 
 مسائل أخرى  - ياء 

 2022لعام  القائمة المؤقتة لبنود جدول أعمال الدورة السنوية    

 ع ي امير المجلس التيفيمي القق مة المؤ.تةع - 102
 

 اعتماد مشاري  القرارات - كاف 
 (عاألثل )انظ  الم فا 2022/8دل   2022/1اتخم المجلس التيفيمي الق ارات مر  - 103

ب ث.قلت مجموعة مر الوفود دنه مر دثاعر اأأأأأ ثرلق ان المجلس التيفيمي اتخم . ارا بإنشأأأأأقء ميصأأأأأ - 104
األمير الإأقي المسأأأأأأأأأأأأأأقعأد النأقي فر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، ثللينأق تشأأأأأأأأأأأأأأإ  بخيبأة امأل ألن المجلس التيفيأمي لم  تمكر  

ضأأأأر الق ار تحت  مر التواأأأأل دل  توافا فر اآلراء اايقء المشأأأأقثرة  ي  ال اأأأأمية بشأأأألن مشأأأأقرير الق ارات ثثو
ثاأأأأأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأأأأأقثر المجموعة القلا  دج اء الموافقأة الصأأأأأأأأأأأأأأقمتأةع ثنقدرا مق حدث ذلك فر تقري  المجلس التيفيأمي،  

ااأأأأأأأبح اأأأأأأأقبقة جد دةع ثالحظت المجموعة ان ليكل التيسأأأأأأأيا م قل ممتق  عل  الط يقة التر تمكيت بنق   دذا
األمم المتحدة مر توحيد اأأفوفنق، ثاع وت عر .لقنق مر ان المداثالت حول الق ار اأأت اأأل دشأأقرة خقطةة دل  

 ألعضقء لنمو األنواع مر ليقكل التيسياعاليونيس  ثو ية األمم المتحدة بشلن دعم الدثل ا

ثا. َّت المجموعة بلن المجلس التيفيمي، بواأأأأفه جزءا مر ااأأأأ ة اليونيسأأأأ ، يم ل الإد د مر اآلراء   - 105
ثال ققفقت ثالخلفيقت المختلفة، ثلليه عقدة مق  تنلب، شأألنه شأألن األاأأ ة، عل  لمو االختالفقت للر   .  دل  

ونيسأ  لصأقلح األطفقل ثالم القير عل  الصأإيد الإقلمرع ثشأك ت المجموعة جمير  مسأتو  مسأؤثليته تجقو الي
الوفود عل  مق ابدته مر م ثنة .قلت دننق اأأأأتسأأأأمح لليونيسأأأأ  بلن تفإل مق تفإله عل  افضأأأأل ثجه اي تقديم 

 الخدمقت لجمير األطفقل المحتقجيرع

الميق.شأأأأأأأأأأأأة البيقءة ثتبقدل اآلراء خالل المشأأأأأأأأأأأأقثرات ثشأأأأأأأأأأأأك  احد الوفود جمير الوفود األخ   عل   - 106
ال اأأأأأأمية بشأأأأأألن مشأأأأأأقرير الق ارات المإ ثضأأأأأأة عل  المجلس التيفيمي، ثكملك ميسأأأأأأا مشأأأأأأقرير الق ارات   ي 

ثال  يس عل  جنودلمق للمسأأأقعدة فر تق يب ثجنقت اليظ  بشأأألن البيود المدرجة فر جدثل األعمقلع ثاع ب  
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قء ميصأأب امير عقي مسأأقعد فر اليونيسأأ  ل  قاأأة ليكل التيسأأيا المشأأت ك بير  تل يدو المطلا إنشأأ الوفد عر
عل  الصأأأأأأأأأأإيد الإقلمر، ثالمي .قل دنه يمكر ان يجلب الت كيز المي   19-الوكقالت إيصأأأأأأأأأأقل لققحقت كوفيد

ثيفضأأأأأأأر دل  دح ا  تقدي فر ددارتنقع ثاشأأأأأأأقر الوفد دل    19-تشأأأأأأأتد الحقجة دليه عل  ديصأأأأأأأقل لققحقت كوفيد
اآلراء بير اعضأأأأأأأقء المجلس اأأأأأأأحية ثييبنر تشأأأأأأأجيإنق، ثاع ب عر ااأأأأأأأفه لوجود بإ    ختالفقت فراال ان

 التيق.ضقت سيمق  تإلا بإنشقء لمو الوظيفةع
 

 بيانان ختاميان للمديرة التنفيذية لليونيسف ورئيس المجلس التنفيذي - الم 
ل  دعمنم لليونيسأأأأأأأ  ثعل  ت حيبنم شأأأأأأأك ت المد  ة التيفيمية ال  يس ثالمكتب ثالمجلس التيفيمي ع - 107

الحقر بنق فر دثرتنق األثل  للمجلسع ث.قلت دن ااأأأتم ار مشأأأقركتنم ام  حيوي فر الو.ت المي تتصأأأد  سيه  
الميظمة للتحديقت الإد دة التر  واجننق اطفقل الإقلمع ثاشأأأأقرت ايضأأأأق دل  اننق تتطلر دل  الإمل مر المجلس  

 ات اتيجية الجد دة ثاإبالغ عر التقدي المح   ثراد اإنجق اتعثش كقء اليونيس  لتيفيم الخطة اال

ث.قلت دنه فر حير ان اليونيسأأأأأأأأ  فر ثضأأأأأأأأر ممتق  ألداء منمتنق، فإننق اأأأأأأأأتحتق  دل  ااأأأأأأأأتخداي  - 108
اداة ثميزة بتصأأأأأأ فنق لمسأأأأأأقعدة مال ير األطفقل المإ ضأأأأأأير للخط  اليويع ث.د اتخمت عدة خطوات لقمة   كل

ثالإأد أد    19-ننأق ان تسأأأأأأأأأأأأأأأقعأد األطفأقل عل  ط يا التإأقفر مر عوا.أب جأق حأة كوفيأدخالل الأدثرة مر شأأأأأأأأأأأأأأأل
 األ مقت األخ   التر تؤا  علينمع مر

مر الب امج القط يأأة/المتإأأددة األ.طأأقر الجأأد أأدة التر   14ثرحبأأت المأأد  ة التيفيأأميأأة بتأأل يأأد المجلس   - 109
نتق ج ح ي ية لبطفقل فر السأأيق.قت اإنسأأقنية  انشأأةت مر خالل التإقثن القوي مر الحكومقت الوطيية لتحقيا 

ثاإنمق يةع ثاشأأأقرت دل  الدثر األاأأأقاأأأر المي توااأأأل اليونيسأأأ  االضأأأطالع به فر جنود التصأأأدي لجق حة 
، ث.قلت دن الميظمة اأأأأأأأأأتوااأأأأأأأأأل الدعوة دل  ان يكون األطفقل فر اأأأأأأأأأميم االاأأأأأأأأأتجقبقت ثخطط  19-كوفيد

 اإنإقش الإقلمية ثالوطيية ثالمحليةع

ثشأأأأأأأك ت المد  ة التيفيمية المجلس عل  تل يدو دنشأأأأأأأقء ميصأأأأأأأب الميسأأأأأأأا ال  يسأأأأأأأر الإقلمر للتللب  - 110
ثإيصأأقلنق عل  الصأأإيد القط يع ث.قلت دن لما الميصأأب اأأيوف  تيسأأيقق ااأأقاأأيق سيمق بير   19-للققحقت كوفيد

لبلأدان التر ت كأت خل   الوكأقالت لتحويأل اللقأقحأقت دل  عمليأقت تطايم، ال اأأأأأأأأأأأأأأيمأق فر المجتمإأقت المحليأة ثا
 ال كب فر الجنود المبمثلة لمواجنة الجق حة عل  الصإيد الإقلمرع

ثشأك ت المد  ة التيفيمية ال  يس ثالمجلس التيفيمي ثالمكتب عل  دعمنم خالل الدثرة ثفر األاأقبير  - 111
 إد الجق حةعالمقبلة، مشي ة دل  اننم ايبيون مإق عقلمق اك   احة ثامال لبطفقل فر م حلة مق ب

ثشك  ال  يس المد  ة التيفيمية عل  راقلتنق ثعل  مشقركتنق طوال الدثرة الإقدية األثل ع ثاشقر دل   - 112
ل عل  الدعم اللقمل للمجلس ثالمكتب، فضأأأأأأأأأأال عر دعمه الشأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأر،   ان المد  ة التيفيمية يمكينق ان تإوِّ

لدثرة، .قل دن فصأأأأأأأأأأأال جد دا .د بدا فر تقري  اأأأأأأأأأأأيقت االضأأأأأأأأأأأطالع بدثرلقع ثلد  تقييم مق تحقَّا خالل ا فر
 اليونيس ، ثلو  تزامر مر ثاول المد  ة التيفيمية الجد دةع

ثايقأأة ب نأأقمجيأأة .ط يأأة ثمتإأأددة األ.طأأقر، ت تبط بخطأأة التيميأأة   14ثخالل الأأدثرة، اعتمأأد المجلس   - 113
، ثاليونيسأ  عل  ثجه الخصأوصع  الوطيية للل بلد ثتإكس المجقالت التر تإمل فينق ميظومة األمم المتحدة

، التر تم ل التزامق 2025-2022ث.د اعتمدت الواق ا بموجب مبقدئ الخطة االاأأأأأأأت اتيجية لليونيسأأأأأأأ  للفت ة 
 تجقو األطفقل فر بيةة عقلمية جد دةع
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ثاب   ان مسأأأأأأأأأللة الحمقية االجتمقعية تلتسأأأأأأأأأر المية خقاأأأأأأأأأة فر الواق ا الب نقمجية لليونيسأأأأأأأأأ ،   - 114
مر ب امج التحويالت اليقأديأة عل  اأأأأأأأأأأأأأأبيأل الم أقلع ثالإأقلم  أدرك جيأدا عمأل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر مجأقل    تبير كمأق

الحمقية االجتمقعية، ثالمجلس يشأأأأأأأأأأأأأأقط  ال اَي القق ل بللمية تحقيا عقلم خقل مر األطفقل الم ر يايشأأأأأأأأأأأأأأون  
قعد ل  قاأأة ليكل  فق ع ثاشأأقر دل  انه تمت الموافقة ايضأأق خالل الدثرة عل  دنشأأقء ميصأأب امير عقي مسأأ فر

 عل  الصإيد الإقلمرع 19-التيسيا المشت ك بير الوكقالت إيصقل لققحقت كوفيد

ثاع ب ال  يس عر شك و ألعضقء المجلس ث مال ه فر المكتب، ثميسِّّ ي مشقرير الق ارات ثموظفر   - 115
مه مر دعم عل   مد  الإقيع  امقنة اليونيس ع ثشك  ايضق مكتب امير المجلس التيفيمي عل  مق .دَّ

ثااأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأ افق للدثرة السأأأأأأأأأيوية فر حزي ان/ ونيه، اع ب ال  يس عر امله فر عقد الدثرة بقلحضأأأأأأأأأور   - 116
الشأأأخصأأأرع ثفر الو.ت نفسأأأه، اع ب عر األمل فر ان تتقح المشأأأقركة االفت اضأأأية، ألننق تيطوي ايضأأأق عل   

 فوا د عد دةع
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 تنظيم الدورة  -  أوال  
 إقرار جدول األعمال المؤقت المشروح والجدول الزمني وتنظيم األعمال -ألف  

 (ع E/ICEF/2022/9/Rev.1الزمير ثتيظيم اعمقلنق ) ا.  المجلس التيفيمي جدثل اعمقل الدثرة ثجدثلنق   - 117

التيفيأأأأمي ان   - 118 المجلس  امير  بيينأأأأق ميظمأأأأة حكوميأأأأة دثليأأأأة ثاحأأأأدة،    55ثاعلر  ثفأأأأدا م اقبأأأأق، مر 
لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، .أدمأت ثاأق ا االعتمأقد ثفقأق  لجأقن ثطييأة   4  ميظمأقت  ي  حكوميأة ث 8  ميظمأقت دثليأة، ث 3 ث

 مر اليظقي الداخلرع 2-50للمقدة 
 

 بيانان افتتاحيان لرئيس المجلس التنفيذي والمديرة التنفيذية لليونيسف -باء  
افتتح ال  يس الدثرة السأأأيوية للمجلس التيفيميع ثرحَّب ال  يس بلعضأأأقء المجلس التيفيمي ثالم ا.بير  - 119

 قد بقلحضور الشخصر ميم اك   مر عقميرعدل  اثل دثرة توإ

  2019ثعلا ال  يس عل  الظ ثأ ثالتحديقت  ي  المسأأأأبو.ة بسأأأأبب جق حة م ي في ثس كورثنق   - 120
( ثعدي االاأتق ار فر جمير انحقء الإقلمع ثتوجه بقلشأك  دل  نواب ر يس المجلس التيفيمي، مشأي ا  19-)كوفيد

 دي للتحديقت التر ثاجنتنق اليونيس عدل  تفقنينم ثاالوونم الجمقعر فر التص

ثاأأأأأأأأأألط ال  يس الضأأأأأأأأأأوء عل  تزا د خط  دلحقت األذ  بقألطفقل نتيجة للجق حة ثتزا د االحتيقجقت  - 121
اإنسأأأأقنية نتيجة للصأأأأ اعقت ثاأل مقت، ممق  ؤدي دل  انتنقكقت لحقوت الطفلع ث.قل دن نصأأأأ  اطفقل الإقلم  

 الخدمقت األاقايةع  ، دثن الحصول عل 2021يايشون، مر عقي  

ثاع ب ال  يس عر ااأفه النتنقك حقوت اإنسأقن األاأقاأية المي  ؤا  عل  عدد متزا د مر األطفقل   - 122
بسأأأأبب ارتفقع مسأأأأتويقت الفق  ثالجوعع ثاشأأأأقر دل  ان انقطقع التإليم المدراأأأأر ظل يإ .ل التقدي نحو التإليم 

مليون طفل .د تسأأأأأ ووا    24ت تشأأأأأي  دل  ان مق ال يقل عر  ع ثافقد ال  يس بلن التقد  ا2021الجيد طوال عقي 
مليون طفل كقنوا بقلفإل خقر  المدراأأأأأأأأأأة .بل   260، بقإضأأأأأأأأأأقفة دل  اك   مر  2021مر الدرااأأأأأأأأأأة فر عقي  

الجق حةع ثاع ب عر .لقه ألن مق يق ب مر نصأأأ  جمير األطفقل الالجةير ليس لد نم مدارس  ملبون دلينقع  
بق مق ال تتقح لبطفقل المشأأأأأ د ر داخليق اث فر بيةقت لشأأأأأة دال ف ص تإليمية ا.لع  ثوقإضأأأأأقفة دل  ذلك، فنقل

ثاكد ان اليونيسأأأأأأ  تإمل فر جمير القطقعقت لدعم دعقدة فتح المدارس بشأأأأأأكل ومر ثمسأأأأأأقعدة األطفقل عل   
 التإقفر مر خسق   التإلم مر خالل تواير نطقت حلول التإلم ال .مر المصممة خصيصقع

مليون طفأأأل   49، اأأأأأأأأأأأأأأأأأقعأأأدت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مأأأق يق ب مر  2021ل  يس بأأألنأأأه طوال عأأأقي  ثافأأأقد ا - 123
مليون    31,7مال ير طفل متيقل ث    6,4الملتحقير بقلمدارس فر الحصأول عل  التإليم، بمق فر ذلك   ي  مر

 بقعتبقرلق رمزا لتفقنر الميظمةع “المدراة فر علبة”اثضقع دنسقنيةع ثاشقد بمجموعقت   طفل فر

ال  يس الوفود دل  ثضأأأأأأأأأأأأر األطفقل فر اأأأأأأأأأأأأميم جنودلق ثتجد د التزامنق بتإليم األطفقل .بل ثدعق   - 124
ل فر التإليم فر ا لول/اأأأأأأأأأأأأأأبتمب    ع ثدعأق دل  بأمل جنأد موحأد لتزثيأد  2022مؤتم  القمأة المإير بتحقيا تحوع

لتحقيا األلأداأ    األطفأقل بأقلمإ فأة ثالمنأقرات التر يحتأقجوننأق لال دلأقر ثدعأق دل  تيشأأأأأأأأأأأأأأيط الجنود الإأقلميأة
 المتإلقة بقلتإليم فر الداأ التيمية المستدامةع
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ثاع ب ال  يس عر تطلإه دل  جدثل اعمقل كقمل خالل األيقي المقبلةع ثاع ب عر شأأأأأأأأك و لخدمقت  - 125
المؤتم ات فر األمم المتحدة ثاألف .ة التقيية عل  دعمنق للدثرة، مشأأأأأأأأأأددا عل  المية تواف  الت جمة الشأأأأأأأأأأفوية  

 رية كإيص  ااقار فر ط ا ا تإددية األط اأعالفو 

ثفر الختأقي، ااي  عل  موظفر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر جمير انحأقء الإأقلم لتفأقنينم فر الإمأل، ثال اأأأأأأأأأأأأأأيمأق  - 126
التزامنم خالل األشأأأأأأأأأأأأأأن  الطويلأأة مر الجأأق حأأة ثفر اث.أأقت اليزاع، ممأأق مكر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مر اداء منمتنأأق  

 مواجنة تحديقت لم يسبا لنق م يلع فر

ثشأأأأأأأأأأأأددت المد  ة التيفيمية عل  حجم األ مة التر تلشأأأأأأأأأأأأفت فر اثك انيق، ثافقدت بلن ال ر األطفقل   - 127
 ويع ث.قلت دن اآلاقر    100األثك انيير .د شأأأأأأأأأأأو دثا ثان مةقت وخ ير .تلوا اث ااأأأأأأأأأأأيبوا بج ثح فر  ضأأأأأأأأأأأون  
التر تإتمد عل  اأأأأأأأقدرات المتالحقة للح ب انتشأأأأأأأ ت بسأأأأأأأ عة خقر  اثك انيق بسأأأأأأأبب الإدد اللبي  مر الدثل 

 األ مية ال ثاية ثاألثك انيةع

ثاع وت المد  ة التيفيمية عر .لقنق د اء ارتفقع ااإقر األ مية ثتإطل اإمدادات ممق  ؤدي دل  تفق.م  - 128
ا مة التنمية الإقلمية ثيزيد مر حدة المخقط  عل  األطفقل األشأد ضأإفقع ثاألطت الضأوء عل  لشأقشأة عقلم  

  ابط ثللر ايضق عل  .درته عل  الصمود ثالتضقمر ثالتقديعاليوي المت

ثاشأأقدت المد  ة التيفيمية بقدرة اليونيسأأ  عل  االاأأتجقبة بسأأ عة للظ ثأ المتني ة ثويقء القدرة عل   - 129
الصأأأأأأأأمود فر المسأأأأأأأأتقبلع ثااأأأأأأأأتشأأأأأأأأندت بإمل اليونيسأأأأأأأأ  المي شأأأأأأأأندته فر األشأأأأأأأأن  األخي ة، بمق فر ذلك  

 قن ثعل  الحدثد بير رثمقنيق ثاثك انيقعافنقنستقن ثوقكست فر

ث.قلت المد  ة التيفيمية دنه دل  ان  تم التواأأأأأأل دل  حل اأأأأأأيقاأأأأأأر للح ب فر اثك انيق، اأأأأأأتوااأأأأأأل   - 130
اليونيسأأأأ  بمل كل مق فر ثاأأأأإنق لتلبية االحتيقجقت اإنسأأأأقنية لبطفقل ثاألاأأأأ  المتضأأأأ رة مر الح بع ثفر  

اللوننو الديمق اطية ثرثاندا، اايت المد  ة التيفيمية عل  اأأأأألطة الوالية المزدثجة اأأأأأيقت  يقرتينق دل  جمنورية 
 لليونيس  فر تقديم المسقعدة اإنسقنية ثالدعم اإنمق ر عل  حد اواءع

مليون طفل يإقنون مر النزال الشأأأأأأأأأأأأأد د فر جمير انحقء   1,7ثافقدت المد  ة التيفيمية بلن اك   مر   - 131
حتأقجون دل  رعأقيأة عالجيأة عأقجلأة إنقأقذ حيأقتنمع ثادت الح ب فر اثك انيأق دل  تفأق.م لأمو الق ن األف يقر ثي

األ مة بسأأبب ارتفقع ااأأإقر المواد النما ية األاأأقاأأية ثاأل مية الإالجية الميقمة للحيقةع ثاعت افق بلن التحديقت 
عل  التصأأأأأأأأأأدي للإ بقت الإد دة التر التر تواجه األطفقل ال تزال تتزا د، حفزت المد  ة التيفيمية المشأأأأأأأأأأقركير  

 تحول دثن ضمقن مستقبل اك   االمق ثرخقء ثااتدامة للجميرع

تسأأأأأأأأببت فر ت اجر مسأأأأأأأأقر التقدي المح   نحو  19-ثاشأأأأأأأأقرت المد  ة التيفيمية دل  ان جق حة كوفيد - 132
ة األمير الإقي دل  تحقيا الداأ التيمية المسأأأتدامة ثان انتإقش الإقلم ال يج ي بصأأأورة ميصأأأفةع ثك رت دعو 

 دنققذ الداأ التيمية المستدامة ثذك ت ان السبيل الوحيد لل يقي بملك لو جإل األطفقل عل  راس األثلويقتع

 13ث  6ث  5ث  4ث   3ث  2ث  1ثاثضأأأأأأأأحت المد  ة التيفيمية كيف ان الداأ التيمية المسأأأأأأأأتدامة   - 133
فأقلع ث.أقلأت دن الخطأة االاأأأأأأأأأأأأأأت اتيجيأة الجأد أدة تتطلأب جميإنأق اتخأقذ دج اءات عأقجلأة لتحسأأأأأأأأأأأأأأير حيأقة األط

لر مخطط لأدفر عجلأة التقأدي نحو تحقيا جمير األلأداأ التر ت كز عل     2025-2022لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  للفت ة  
الطفل، ثعل  ال  م مر اننق تشأأأأأأأأإ  بقلتشأأأأأأأأجير د اء تيفيملق المبك ، دال اننق .قلت دن اليونيسأأأأأأأأ  بحقجة دل  

فر مأأق  تإلا بأأقلواأأأأأأأأأأأأأأول دل  جمير األطفأأقل، ا يمأأق كأأقنوا،    “المسأأأأأأأأأأأأأأتقبأألجأأقلزة لمواجنأأة تني ات  ”تلون   ان
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خالل تلمير التمويل المي يجإل عملنق ممكيقع ثاشأأأأأأأقرت دل  انه فر حير ان مجموع د  ادات اليونيسأأأأأأأ    مر
، فإن لما الدخل  تلون ااأأأأأأأأأأأقاأأأأأأأأأأأق مر مسأأأأأأأأأأأقلمقت  2021بال ير دثالر فر عقي  8,1بلغ ر.مق قيقاأأأأأأأأأأأيق .درو  
 فر المق ةع 4بيسبة   -الموارد الإقدية  -األموال  ي  المقيدة   مخصصةل ثانخفضت

ثاشأأأأأأأأأأأأأقرت المد  ة التيفيمية دل  ان الموارد الإقدية تتيح لليونيسأأأأأأأأأأأأأ  االبتلقر ثاالاأأأأأأأأأأأأأتجقبة بسأأأأأأأأأأأأأ عة  - 134
لحظة، ثتدعم .درة الميظمة عل  االاأأأأأأأأأأأأتجقبة لحقالت الطوارئ التر تإقنر مر نقص التمويلع ثفر عقي  اي  فر 

نداءات للطوارئ فقطع    10فر المق ة مر التمويل المخصأص المي تلقته اليونيسأ  دل    68، ذلبت نسأبة 2021
فر المق ة مر مجموع    2األ.ل تمويال دال عل  نسأأأأأأبة    10ثوقإضأأأأأأقفة دل  ذلك، لم تحظ حقالت الطوارئ الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  

تجنيز اليونيسأأ  للصأأمود امقي   التمويل، ثلو اتجقو شأأددت المد  ة التيفيمية عل  ضأأ ثرة عكس مسأأقرو مر اجل 
تني ات المسأأأأأأأتقبل فر .دراتنق للواأأأأأأأول دل  اك   األطفقل ح مقنق ثإعطقء  خم للتقدي نحو تحقيا الداأ التيمية 

 عفر المق ة مر مسقلمقتنق للموارد الإقدية   30المستدامةع ثح ت الدثل األعضقء عل  تخصيص 

انخفقي المسأقلمقت فر المسأقعدة اإنمق ية ال اأمية، ث.قلت ثاع وت المد  ة التيفيمية عر .لقنق د اء   - 135
دننق تلمل فر اال تصأأأبح لمو التخفيضأأأقت اتجقلق، ال اأأأيمق ثان االحتيقجقت ال تزال تتزا دع ث.قلت دن الح ب 

فر المأق أة مر تلأك الجنأقت    70فر اثك انيأق ثلأدت مسأأأأأأأأأأأأأأتويأقت  ي  مسأأأأأأأأأأأأأأبو.أة مر الأدعم الخأقص، نظ ا ألن  
جد دة عل  اليونيسأأأأأأأأأأأأ ، ممق يم ل ف اأأأأأأأأأأأأة لتقديمنق دعمق فر حقالت الطوارئ األخ  ،  المقنحة لر جنقت 

 ثدعمق طويل األجل للموارد األاقايةع

  2021ث.أقلأت المأد  ة التيفيأميأة دن الجنود اليأقجحأة التر بأملتنأق اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لجمر األموال فر عأقي   - 136
ظفر اليونيسأأأأأ ، ث.وة انشأأأأأطة الدعوة التر عكسأأأأأت الطقبر الملح للحظة، ثللينق ايضأأأأأق شأأأأأنقدة عل  خب ة مو 

تضأطلر بنق الميظمة، ثال قة التر ثضأإتنق الجنقت المقنحة فر اليونيسأ ع ثاثضأحت اننق رات بقلفإل، خالل  
الفت ة التر .ضأأأأأأأأتنق فر اليونيسأأأأأأأأ ، كيف ان .درة اليونيسأأأأأأأأ  عل  اداء منمتنق ت تبط ارتبقطق ثايقق بسأأأأأأأأمإة  

المسأأأأأأأأقءلة ثاليزالةع ث.قلت دن لد  اليونيسأأأأأأأأ  نظقمق للم اقبة الداخلية ثإدارة الميظمة سيمق  تإلا بقلشأأأأأأأأفقسية ث 
المخقط  يإمل بشأأأأأكل جيد ثضأأأأأمقنقت .وية للمبلنير عر المخقلفقتع ثاشأأأأأقرت دل  ان لمو الجنود تإد جزءا 
مر عملية مسأأأأأأأأتم ة للإمل عل  تإزيز فإقلية الحوكمة ثإدارة المخقط  ثالضأأأأأأأأوابط، ثويقء مكقن عمل شأأأأأأأأقمل  

ب للجميرع  ثومر ثمو حِّّ

ثاع وت المد  ة التيفيمية عر عدي التسأأأأقمح مطلقق مر اي اأأأألوك يقوي .درة اليونيسأأأأ  عل  الوفقء  - 137
بمنمتنق، بمق فر ذلك اأوء اإدارة ثاالحتيقل، ثدعت اليونيسأ  دل  االتحقد حول قيمنق األاأقاأية، مر التليف 

 مر تحديقت األث.قت المتني ة اليويع

قلت المد  ة التيفيمية دننق فخورة بلن تلون جزءا مر ميظومة األمم المتحدة ال ا إةع ثاشأأأأأأأأأقرت دل  ث. - 138
ان اليونيس  التزمت عل  الدثاي التزامق .ويق بإاالح األمم المتحدة كوايلة لزيقدة اليتق ج، ثإنه يش فنق كمد  ة 

ث.ت   اي ل بشكل اثاا ثوكفقءة اك   مرتيفيمية ان تبير عل  جنود ااالفنقع ثاضقفت ان مر الض ثري الإم
 مض  مر جمير ش كقء األمم المتحدة، ثال ايمق خالل األث.قت الصابة التر نايشنق اليويع

ثفر الختأقي، ثاأأأأأأأأأأأأأأفأت المأد  ة التيفيأميأة الو.أت ال الر بألنأه ث.أت الحأقالت التر تتطلأب تحّ كأق عأقجال   - 139
قلح األطفقل فر الإقود األخي ة ثيجب عليه اآلن ان يفإل  ثانتنق  الف صع ث.د اح   الإقلم تقدمق لق ال لصأأأأأأأأأأأأ

ذلك م ة اخ  ، بقتخقذ األطفقل ثالشأأأبقب كشأأأ كقء ث.وة تجمعر مر اجل التنيي  اإيجقبرع ثاع وت عر شأأأك لق  
 للمشقركير ث.قلت دننق تتطلر دل  المحقداقت فر األيقي المقبلةع
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 مداوالت المجلس التنفيذي  -   ثانيا  
 المقدم من المديرة التنفيذية لليونيسف 2021ير السنوي لعام التقر  -ألف  

(  E/ICEF/2022/10المقدي مر المد  ة التيفيمية لليونيسأ  )   2021ع ي ال  يس التق ي  السأيوي لإقي   - 140
 (ع E/ICEF/2022/12ة التفتين المشت كة ) ثتق ي  ميظمة األمم المتحدة للطفولة بشلن توايقت ثحد 

ثوإد مالحظقت ااأأتناللية ادل  بنق نق ب المد  ة التيفيمية لشأأؤثن الب امج، .دمت مد  ة شأأابة البيقنقت  - 141
مإلومقت    ثتضأأأأمر الإ ي ايضأأأأق   ع 2021ثالتحليالت ثالتخطيط ثال اأأأأد تفقاأأأأيل عر اليتق ج المحققة فر عقي 

  2025- 2022مسأأأأأأأأأأأأأأتلملأة موجزة لإلطأقر المتلأقمأل لليتأق ج ثالموارد للخطأة االاأأأأأأأأأأأأأأت اتيجيأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، للفت ة  
 (E/ICEF/2022/11 ع) 

اليونيسأأأأأأأ  عل  التقدي المي اح  ته، ثشأأأأأأأك ت ثرحبت ثفود عد دة بيتق ج التق ي  السأأأأأأأيوي، ثليلت  - 142
 الموظفير ثالش كقء الميفم ر عل  التزامنم بحقوت الطفل ثرفقلهع

ثاشأأأأأأأأأأأأأأأقدت عأدة ثفود بإمأل ال  يس ثالمأد  ة التيفيأميأةع ثامتأدحوا المأد  ة التيفيأميأة عل  عملنأق خالل  - 143
 تإندثا بتقديم دعمنم اللقمل لإملنقع وي األثل  مر ثال تنق، ثاشقرثا دل  قيقدتنق المقل ة ث  100 الأأ

ثإعقدة ت تيب اثلويقت الموارد، شأأددت مجموعة    19- ثفر اأأيقت اآلاقر السأألبية المسأأتم ة لجق حة كوفيد  - 144
مر الوفود عل  المخقط  التر تندد الداأ التيمية المسأأأأأأأأأأأتدامة ثح ت عل  انه ال ث.ت للتققعس، ثلو شأأأأأأأأأأأإور  

ثاشأأأأأأأقرت المد  ة التيفيمية فر ردلق دل  ان اليونيسأأأأأأأ  تؤدي دثرا نشأأأأأأأطق فر اف .ة ثافقت عليه المد  ة التيفيميةع  
 عمحددة   األمم المتحدة القط ية ثان اليونيس  تضطلر فر ك ي  مر الحقالت بدثر قيقدي فر اداء ثظق   

فود ثاع وت ثفود متإددة عر .لقنق ألن التقدي المح   فر مجقل التطايم بإيد عر مسقروع ثدعت الو  - 145
دل   يقدة االاأأأأأأأأأأت مقر فر التطايم ال ثتيير ثثجنت االنتبقو دل  اليلسأأأأأأأأأأقت التر ادت دل   يقدة عدد األطفقل  
الم ر لم  تلقوا التطايم ثإل  ااأأأتم ار الفجوة فر تلقر اللققحقتع ثردا عل  ذلك، شأأأددت المد  ة التيفيمية عل   

ال  زال يم ل تحديق،   19- ت بلن تقديم لققح كوفيدالمية التطايمقت ال ثتييية لصأأأأأأأأأأأأأأحة األطفقل ثنمق نمع ثا.
 ثاكدت مر جد د التزاي اليونيس  تجقو جمير األطفقل فر كل مكقنع

ل فر التإليم كف اأة لوضأر خقرطة  - 146 ثتتطلر ثفود عد دة دل  مؤتم  القمة الققدي المإير بتحقيا تحوع
التيفيأميأة عل  الحأقجأة دل  خطط ملمواأأأأأأأأأأأأأأة   ط يا الاأأأأأأأأأأأأأأتإأقدة مأق فوقأد فر تإليم األطفأقلع ثشأأأأأأأأأأأأأأددت المأد  ة

ثمإلومقت ملمواأأأة تيب ا عر مؤتم  القمة، فقألطفقل  تخلفون عر ال كب بسأأأ عة كبي ة، ثاثضأأأحت انه ليس  
ليقك ببسأأأقطة ث.ت لاللتققء ثالتحدثع ثثاأأأفت اف .ة اليونيسأأأ  بلننق مسأأأتإدة للتخطيط لليفية تإقفر البلدان  

 جننقعمر التحديقت الملاقثية التر توا

ثرحبأأأت مجموعأأأة مر الوفود بأأأقلزيأأأقدة فر د  ادات القطأأأقع الخأأأقص ثللينأأأق اع وأأأت عر .لقنأأأق د اء  - 147
انخفقي نسأأأأأأأأأأأبة الموارد الإقديةع ثدعت المجموعة اليونيسأأأأأأأأأأأ  دل  كفقلة ثجود نظم ميقاأأأأأأأأأأأبة إدارة التمويل 

لنقع ثاع ب احد الوفود عر .لقه  بفإقلية، بمق فر ذلك مير االحتيقل ث ي و مر اشأأأأكقل اأأأأوء اإدارة ثالتصأأأأدي 
 د اء االدعقءات األخي ة المتإلقة بقالحتيقل ثاأأأأأأوء السأأأأأألوك فر مكتب األمم المتحدة لخدمقت المشأأأأأأقريرع ثردا 

ذلك   عل  ذلك، شددت المد  ة التيفيمية عل  ال يمة التر تولينق اليونيس  لل .قبة ثاألخالقيقت ثالتقييم، بمق فر

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/10
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/12
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/11
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ثذات موارد جيدة للتقييم ثم اجإة الحسأأأأأأأأأقبقت ثاألخالقيقت، ثاكدت للوفود اقتنق    المية ثجود مكقتب مسأأأأأأأأأتقلة
 التقمة فر تلك الوظق  ع

ثثجنت ثفود عد دة االنتبقو دل  تني  الميقخ ثعواقبه، ثشأأأجإت دحد  المجموعقت اليونيسأأأ  عل   - 148
ل امية دل  تإزيز االاأتدامة البيةية  موااألة الحد مر بصأمتنق الل وونيةع ثالحظت المجموعة ان تيفيم التدابي  ا

ال  تسأأأا عل  نطقت الب امج القط ية لليونيسأأأ ، ثك ي ا مق   كز عل  ب امج الميقو ثالم افا الصأأأحية ثاليظقفة  
 الصحيةع ثدعت المجموعة اليونيس  دل  ددرا  تقييمقت االاتدامة البيةية فر التقييمقت المقبلةع

التر طقل امدلق ثالتضأأأأأأأأأأأخم ثارتفقع ااأأأأأأأأأأأإقر األ مية ثواقر تني    ثفر اأأأأأأأأأأأيقت الإد د مر األ مقت - 149
الميأقخ، دعأت ثفود عأد أدة دل   يأقدة التإأقثن ثاالاأأأأأأأأأأأأأأتجأقبأقت المتإأددة األط اأ ثالتفلي  االبتلأقري مر جأقنأب 
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ثإل  ثجود امم متحأدة اك   تلأقمال ثاتسأأأأأأأأأأأأأأق.أق ثكفأقءة ثتح كأق نحو تحقيا اليتأق جع ثدعأت الوفود  

ثالشأأأأأأأأأأأأ كقء الدثليير ثميظمقت المجتمر المدنر دل  التلقت  للتصأأأأأأأأأأأأدي للتحديقت الإد دةع ثاكدت    الحكومقت
المد  ة التيفيمية مر جد د ان اليونيسأأأأأأ  تإمل جقلدة عل  تحسأأأأأأير التإقثن ثثافقت عل  ان دعم اف .ة األمم  

 ن مر الجق حةعالمتحدة القط ية، ب يقدة الميسقير الم يمير، ايؤدي دثرا لقمق فر تإقفر البلدا

ثاشأقر احد الوفود دل  ان األ مة فر اثك انيق تسأببت فر ارتفقع ااأإقر األ مية فر األاأوات الإقلمية  - 150
دل  اعل  مسأأأأأأأتو  لنق ميم االاة عقود، ممق اا  بشأأأأأأأكل  ي  متيقاأأأأأأأب عل  اشأأأأأأأد اليقس ضأأأأأأأإفق فر البلدان  

للتصأأأأأأأأأأأأأأدي للجوعع ثردا عل  ذلأك، اع وأت المأد  ة التيفيأميأة  اليأقميأةع ثدعأق الوفأد دل  اتخأقذ دج اءات جمأقعيأة  
راي مفقدو ان التضأأأأأأأخم ثارتفقع ااأأأأأأأإقر األ مية يشأأأأأأأكالن تحديق خطي ا لليونيسأأأأأأأ  مر حيث القدرة عل    عر

 تحمل التلقليفل فإل  ابيل الم قل، ارتفإت تللفة األ مية الإالجية الجقلزة لالاتخداي ارتفقعق كبي اع

ة مر الوفود االنتبقو دل  الصأأأأأأأأحة الإقلية بواأأأأأأأأفنق تحديق نقشأأأأأأأأةق لبطفقلع ثاع وت  ثثجنت مجموع - 151
المجموعة عر دعمنق لليونيسأأأ  فر محقثلة كسأأأ  حقجز الصأأأمت المحيط بقلصأأأحة الإقلية ثفر حفز ثحشأأأد  

امج  الدعم لنمو المسأأأللةع ثثافقت المد  ة التيفيمية عل  ذلك، مشأأأددة عل  ضأأأ ثرة ددرا  الصأأأحة الإقلية فر ب  
 اليونيس  بط يقة مدرثاةع

الووقء ” ثفر اأأأيقت األمر ال .مر، اأأألطت مجموعة مر الوفود الضأأأوء عل  خط  األخبقر الزا فة ث - 152
عل  األطفقل، الم ر  تإ ضأون لمزيد مر المإلومقت المنلوطة اك   مر اي ث.ت مضأ ع ثدعت    “المإلومقتر

 كيز عل  األطفقل ثالبقلنير عل  حد اأأأأأأأأواءع ثاكدت المد  ة الوفود دل  بمل جنود لمكقفحة لمو التند دات للت
 التيفيمية دمكقن تإ ي األطفقل للتض ر عل  اإنت نت ثثعينق بنمو المسللةع

األمطأقر    ثاع وأت مجموعأة مر الوفود عر .لقنأق د اء الحأقلأة فر الق ن األف يقر، الأمي عأقن  مر نقص فر  - 153
مجموعة دل  ان فقدان المقشية بسبب الجفقأ الشد د ح ي األطفقل مر مصقدر  لمدة ارور ايوات متتقليةع ثاشقرت ال 

 علقمة للتنمية، ثاجب لم عل  االنقطقع عر الدرااة للإ ور عل  النماء ثالمقء، ثاد  دل  د الت المدارس 

تنقك ثا. ت مجموعة مر الوفود بقلجنود التر تبملنق اليونيسأ  لمير ثمواجنة مسأللة االاأتنالل ثاالن - 154
الجيسأأأأأأيير ثالتح ش الجيسأأأأأأرع ثك رت مجموعة الوفود عدي التسأأأأأأقمح مطلقق مر التققعس عر الإمل ثرحبت 
بأأأقلتقأأأدي المح  ، ثللينأأأق ا. ت بأأألنأأأه ال تزال ليأأأقك تحأأأديأأأقت كبي ةع ثدعأأأق ثفأأأد وخ  ثكأأأقالت األمم المتحأأأدة  

، ثم اجإأة الحسأأأأأأأأأأأأأأقبأقت ثالتحقيا  ثميظومأة األمم المتحأدة دل  تإزيز ثظأق   الحوكمأة، ثاألخالقيأقت، ثالتقييم
الداخلر، ثضأأمقن ااأأتيفقء المإق ي  الميقاأأبة لحمقية المبلنير عر المخقلفقت، ثااللتزاي ببيقء امقكر عمل اك    
اميق ثدعمق، بمق فر ذلك تإزيز المسأأقءلة عر الحمقية مر االاأأتنالل ثاالعتداء الجيسأأيير ثالتح ش الجيسأأرع  
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لتيفيمية عر ااأأأأأأفنق النتشأأأأأأقر الإي  ضأأأأأأد الم اة فر كل مجتمر ثفر كل جزء ثردا عل  ذلك، اع وت المد  ة ا
مر الإقلم، ثتإندت بقلتزامنق اللقمل بمير االاأأتنالل ثاالعتداء الجيسأأيير ثالتح ش الجيسأأر داخل اليونيسأأ ،  

 مشي ة دل  ان الميظمة ملتزمة بمإقلجة لمو المسللة بقوةع

كقن الإقي األخي  مر الفت ة المشأأأأأأأأمولة    2021الضأأأأأأأأوء عل  ان عقي ثاأأأأأأأألطت مجموعة مر الوفود   - 155
، ثاع وت عر اعت افنق بلن اليتق ج عل  مسأأأأتو   2021-2018بقلتق ي  للخطة االاأأأأت اتيجية لليونيسأأأأ  للفت ة  

الميظومة تسأأأأتن ت ث.تق للتلاي  عل  حيقة األطفقل ثاأأأأبل عيشأأأأنم، ثح ت اليونيسأأأأ  عل  ان تضأأأأر الصأأأأورة  
  2021عتبقرع ثاشأأأقرت الوفود دل  ان اليونيسأأأ  كقن بإمكقننق ان تسأأأتخدي التق ي  السأأأيوي لإقي  األكب  فر اال

لإلبالغ عر التقأدي المح   فر التنيي ات المينجيأة ثالم كبأة ثتقييمأه، ثكأملأك ع ي المجأقالت التر رات فينأق  
 قضيةعاليونيس  ان دثرلق حقام فر دج اء لمو التنيي ات عل  مد  السيوات األرور الم

ثرحبأت مجموعأة الوفود بأقلف اأأأأأأأأأأأأأأة المتأقحأة لميأق.شأأأأأأأأأأأأأأة اإطأقر المحأدَّث المتلأقمأل لليتأق ج ثالموارد،   - 156
ثااأتإ اي البيقنقت المصأيفة، ثدرااأة تفإيل ننج .ق م عل  حقوت اإنسأقنع ثح ت المجموعة اليونيسأ  عل   

ق.شأأة دقيقة، ثشأأجإت الميظمة عل   تحد د السأأية التر تحدد عل  ااأأقاأأنق قيم خط األاأأقس للسأأمقح بإج اء مي
ع ثشأأأأأأأددت الوفود عل  الحقجة  2025-2022االاأأأأأأأتإداد لتحليل اليتق ج ثالتقدي المح   خالل الفت ة بلكملنق،  

دل  تقديم تققري  شأأأأأأأأأأأأأفقفة ثفر الو.ت المحدد لتوفي  ال .قبة الال مة عل  اليتق ج عل  مسأأأأأأأأأأأأأتو  اليواتج، ثفقق  
مويل، ثاشأأقرت دل  ان المسأأقءلة ام  محوري للحفقو عل  دعم ط ا ا التمويل لاللتزامقت الواردة فر اتفقت الت

الم نأةع ثاايأت المجموعأة عل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لتولينأق  مأقي المبأقدرة فر جمر البيأقنأقت ثتمنيأد الط يا ليظم اك    
 اتسق.ق ثتلقمال لإلبالغ عر التني ات عل  الصإيد القط يع

الت كيز بوجه خقص عل  ا.ل البلدان نموا، ثال اأأأأأأيمق فر اف ي يقع ثاب   احد الوفود المية موااأأأأأألة  - 157
ثتو.ر الوفد ان  ؤدي االنخفقي فر السأأيوات الققدمة فر عدد ا.ل البلدان نموا المقت ن بزيقدة فر عدد البلدان  

فد  المتواأأأأأأطة الدخل دل  انخفقي فر المسأأأأأأقلمقت المقدمة دل  ا.ل البلدان نموا بقل يم المطلقةع ثتسأأأأأأقءل الو 
عمق دذا كقنت اليونيسأ  تإتزي دعقدة تإد ل تلك التقييمقت ثالمخصأصأقت لتلبية احتيقجقت اشأد البلدان ضأإفقع  
ثردا عل  ذلك، اشقرت المد  ة التيفيمية دل  ان تخصيص الموارد األاقاية يست شد بقلصينة التر ثافا علينق  

خ  ع ثا. ت بألن  أقلبيأة الفق اء الأم ر يإأقنون  المجلس التيفيأمي، مر م اعأقة مإأدالت ثسيأقت األطفأقل ثعوامأل ا
 مر فق  مد.ر فر الإقلم يايشون فر بلدان متواطة الدخل، ثمر ليق تلتر المية اليونيس  فر تلك البلدانع

ثشأأأأأأأدد احد الوفود عل  المية مإقلجة النشأأأأأأأقشأأأأأأأة ثعدي المسأأأأأأأقثاة، بسأأأأأأأبل مينق تإزيز نظم الحمقية  - 158
ب التإأقثن مر البلأدان المإييأة ثكأملأك مر جمير الجنأقت الفأقعلأة ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأة االجتمأقعيأة، األم  الأمي  تطلأ

داخل ميظومة األمم المتحدة ثخقرجنقع ثااقر الوفد ايضأق المية اأد الفجوة بير االاأت اتيجيقت المتإددة األثجه 
ليونيسأأأأأ   الممولة مر الموارد األاأأأأأقاأأأأأية ثالمشأأأأأقرير المحددة األلداأ اث المخصأأأأأصأأأأأةع ثاشأأأأأقد الوفد بكفقءة ا

الميدان، ثلليه .قل دن المشأأأأأأقرير المحددة األلداأ ثالمخصأأأأأأصأأأأأأة تؤدي دل   يقدة ثضأأأأأأوح ال اية ث يقدة  فر
 كفقءة اإبالغ مققرنة بقلمشقرير التر تستفيد مر التمويل األاقار ثاالات اتيجيقت المتإددة األثجهع

اليظقي المتإدد األط اأ  تإ ي لضأأأنوط  ثاأأألط احد الوفود الضأأأوء عل  المية االبتلقر، ثاشأأأقر دل  ان   - 159
شأأأأأأأأد دة مر ج اء ا مقت متإددة ثمت ابطةع ثتحدث الوفد عر الحقجة دل  تفلي  ابتلقري   كز عل  الحلول ثشأأأأأأأأدد  
عل  الميأة التمويأل الم ن ثالجيأد لليونيسأأأأأأأأأأأأأ ، مأمك ا الشأأأأأأأأأأأأأ كأقء بأقلتزامنم المشأأأأأأأأأأأأأت ك بأقتفأقت التمويألع ث.أقل الوفأد  

 عالمتحدة   ة ثالمسؤثلية ايضق لتلون دحد  القو  الدافإة ال  يسية فر داالح األمم اليونيس  لد نق القدر  دن 
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ثاشأأأأأأأأأأأأأأقر احأد الوفود دل  تزا أد االحتيأقجأقت اإنسأأأأأأأأأأأأأأقنيأة، فألب   الميأة الواليأة المزدثجأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   - 160
اليظم  مجأقلر التيميأة ثالإمأل اإنسأأأأأأأأأأأأأأقنرع ثرحأب الوفأد ايضأأأأأأأأأأأأأأق بأقلت كيز المتزا أد للتق ي  السأأأأأأأأأأأأأأيوي عل    فر

االجتمقعية التلّيفية ثتإزيز التمقاك االجتمقعر فر ب امج اليونيس ع ثثافقت المد  ة التيفيمية عل  ان الوالية 
 المزدثجة فر مجقلر التيمية ثالإمل اإنسقنر ض ثرية لالاتجقبة لدا  ة األ مقتع

ت كيز عل  التإليم ثإل  ثاشأأأأأقدت ثفود متإددة بوجود اليونيسأأأأأ  فر اثك انيق ثدعت دل  موااأأأأألة ال - 161
قيقي اليونيسأأأأأأأ  بجمر األدلة عل  وليقت التليف السأأأأأأألبية فر الح ب ضأأأأأأأد اثك انيق مر اجل الدعوة دل  تلبية 
احتيأقجأقت اليسأأأأأأأأأأأأأأقء ثاألطفأقلع ثردا عل  ذلأك، ا. ت المأد  ة التيفيأميأة بألن تإليم األطفأقل األثك انيير ال  زال 

ال  م مر ان اليظقي التإليمر ااأأأأأأأأأأأأبح ر.ميق فر مإظمه، ث.قلت    يشأأأأأأأأأأأأكل تحديق فر الإد د مر األمقكر، عل 
 اليونيس  بحقجة دل  مضقعفة الجنود لدعم ااتم ارية التإليمع دن

ثاأأأألط احد الوفود الضأأأأوء عل  مسأأأأللة النزال الشأأأأد د، مشأأأأي ا دل  ان اأأأأوء التنمية يمكر ان يكون   - 162
عل  نمأأقء األطفأأقلع ثردا عل  ذلأأك، اع وأأت المأأد  ة واأأقر تمتأأد لإقود طويلأأة ثواأأقر ممتأأدة عب  األجيأأقل   لأأه

 التيفيمية عر التزامنق بل.و  الابقرات بقلقضقء عل  النزال الشد دع

  19- كوفيد   ثاشأأقدت عدة ثفود بإمل اليونيسأأ  بواأأفنق شأأ يكق ر يسأأيق فر م فا كوفقكس إتقحة لققحقت  -   163
سأأأأأأأ  بصأأأأأأأفة خقاأأأأأأأة إدمقجنق الصأأأأأأأحة الإقمة  عل  الصأأأأأأأإيد الإقلمر )م فا كوفقكس(ع ثاشأأأأأأأقد ثفدا بقليوني

ثاالاأأأأأأأأأأأأأأتجأقبأقت للطوارئ ثالحأقالت االجتمأقعيأة ثاال.تصأأأأأأأأأأأأأأقديأة فر الخطط القط يأة ثاليأداءات اإ.ليميأة للإمأل 
 اإنسقنر مر اجل األطفقلع

  2021-2018ثرحبأت عأدة ثفود بأإنجأق ات خطأة عمأل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  للمسأأأأأأأأأأأأأأق أل الجيسأأأأأأأأأأأأأأقنيأة للفت ة  - 164
للميظور الجيسأأقنر فر كل مر ب امج اليونيسأأ  ثنظقمنق التيظيمر ثاققفة الإملع ثاأألط  تإزيز االاأأتجقبة   فر

احد الوفود الضأأوء ايضأأق عل  المسأأؤثليقت النقمة التر تقر عل  عقتا الجمير إعطقء األثلوية للمسأأقثاة بير  
 الجيسير لتمكير األطفقل ثالشبقبع

الوفود دن األمم المتحأدة اعليأت عر خط  حأدثث   ثفر دشأأأأأأأأأأأأأأقرة دل  ا مأة النأماء الإأقلميأة، .أقل احأد - 165
،  19-ا مأة .بأل عأقمير، ثاشأأأأأأأأأأأأأأقر دل  الأدثافر المتإأددة الرتفأقع األاأأأأأأأأأأأأأأإأقر، بمأق فر ذلأك عوا.أب جأق حأة كوفيأد

 ثالينج اال.تصقدية ذات الصلة، ثالح ثب التجقريةع

 (عاألثل  )انظ  الم فا 2022/9ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 166
 

 العمل اإلنساني الذي تضطل  به اليونيسف -باء  
 التقرير السنوي حول العمل اإلنساني لليونيسف  )أ(  

لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   - 167 اإنسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقنر  الإمأأأأأل  السأأأأأأأأأأأأأأيوي حول  التق ي   الطوارئ  ب امج  مكتأأأأأب  مأأأأأد    ع ي 
(E/ICEF/2022/13ع) 

قلجنود التر تبملنق اليونيسأأ  لتقديم مسأأقعدة دنسأأقنية .وية ثاالاأأتجقبة للصأأدمقت ثرحبت عدة ثفود ب - 168
المتإددة التر دفإت االحتيقجقت اإنسأأأأأأقنية دل  مسأأأأأأتويقت قيقاأأأأأأيةع ثاشأأأأأأقدت ثفود عد دة بجنود اليونيسأأأأأأ   

انب الخطة  ال امية دل  تطبيا الدرثس المستفقدة مر التقييمقت ال  يسية لتحسير عملنق اإنسقنر فر جمير جو 
ع ثامتدحت الوفود ايضأأأأأق الجنود المبمثلة للشأأأأأ اكة عل  جمير المسأأأأأتويقت  2025-2022االاأأأأأت اتيجية للفت ة 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/13
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لزيقدة اا  ثنطقت عمل اليونيسأأأأأأأأأأأ  دل  ا.صأأأأأأأأأأأ  حد، ثحث احد الوفود اليونيسأأأأأأأأأأأ  عل  تولر  مقي المبقدرة 
ل  التإليققت المتإلقة بقلتإقثن ثالشأ اكقت،  تإزيز التإقثن ثالتيسأيا بير الإمل اإنسأقنر ثاإنمق رع ثردا ع فر

.قل مد   مكتب ب امج الطوارئ دن اليونيسأأأأأأ  توااأأأأأأل تإزيز الشأأأأأأ اكقت مر الميظمقت األخ   فر ميظومة  
األمم المتحدة، ثاأألط الضأأوء عل  الشأأ اكة اليقجحة بير اليونيسأأ  ثميظمة الصأأحة الإقلمية بشأألن االاأأتجقبة 

 ع19-لجق حة كوفيد

ثالحظ احد الوفود مر التقد   ان اليونيسأأ  تضأأر الحمقية بصأأورة متزا دة فر اأأميم ننجنقع ثشأأدد  - 169
مد   مكتب ب امج الطوارئ عل  المية الحمقية ث.قل دن اليونيسأأأأأأأأ  تدعم بيشأأأأأأأأقط ااأأأأأأأأتإ اي اللجية الدا مة 

الت حيل القسأ ي لبطفقل    المشأت كة بير الوكقالت بشألن األلمية األاأقاأية لسأيقاأة الحمقيةع ثااقر الوفد مسأللة
فر حقالت اليزاعع ثردا عل  ذلك، اشأأأأأأأأأأقر المد   دل  .لا مكتب ب امج الطوارئ د اء لمو المسأأأأأأأأأأللة، فضأأأأأأأأأأال  

 شوا له بشلن خط  التبير فر حقالت اليزاعع عر

ثثاأأأأأأأأأأأأأأ  ثفأدا األ مأة فر الق ن األف يقر بألننأق م أقل عل  الجفأقأ اليأقجم عر الميأقخ، الأمي تفأق.مأت   - 170
ثفقدان التإلمع ثدعق الوفد الشأأأأأ كقء فر التيمية ثالبلدان دل   يقدة الدعم المقدي   19-رو بسأأأأأبب جق حة كوفيدواق

دل  البلدان المإ ضأأأة لخط  اللوارث المتصأأألة بقلميقخ ثالوفقء بقاللتزامقت بقلتصأأأدي المسأأأتداي لتني  الميقخ،  
 بسبل مينق خف  انبإقاقت الل وون دل  الصف ع

فود عد دة بجنود اليونيسأأأأأأ  ال امية دل  التخفيف مر واقر الجق حة ثدعت الميظمة دل  ثاشأأأأأأقدت ث  - 171
فر البلدان الميخفضأأأأأأأأأأأأأة الدخل ثويقء التللب ثالقدرة عل  الصأأأأأأأأأأأأأمود   19-دعم التو ير الإقدل للققحقت كوفيد

 لمواجنة األثوةة المحتملة فر المستقبلع

ير ثاأول المسأقعدات اإنسأقنية ثح ت اليونيسأ  عل  ثاشأقدت ثفود متإددة بقلجنود المبمثلة لتحسأ - 172
تإزيز ننجنق فر تحد د ثااأأأتنداأ السأأأكقن الم ر لم فر امس الحقجة دلينق ثتخصأأأيص الموارد لمر يصأأأإب  

 الواول دلينم ثاك  لم ضإفقع

ثااي  احد الوفود عل  ااأأأأأأأأأأأأأأت مقر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر تإزيز .درات الجنقت الفقعلة المحلية فر الإمل  - 173
نسأأقنر، تمشأأيق مر الصأأفقة اللب   ثااللتزامقت األاأأقاأأية د اء األطفقل فر مجقل الإمل اإنسأأقنر، ث.قل دنه اإ

  تطلر دل  دج اء مشقثرات عر ثضر اات اتيجية اليونيس  بشلن التوطيرع

تقبلنق ”ثاشأأأأأقر احد الوفود دل  تواأأأأأية ثاردة فر االاأأأأأتإ اي اإنسأأأأأقنر بلن تحدد اليونيسأأأأأ  مد   - 174
ثطلأب مزيأدا مر المإلومأقت عر لأما اإج اءع ثاشأأأأأأأأأأأأأأأقر مأد   مكتأب ب امج الطوارئ دل  ان تقبأل   “مخأقط لل

المخقط  لو محور دج اءات الطوارئ الجد دة لليونيسأأأ ، عقب مشأأأقثرة عقلمية بشأأألن ددارة المخقط ع ثاشأأأقر  
 عدي تقديم المسقعدةعدل  ان المسقعدة اإنسقنية ت كز عل  مفنوي عدي اليدي، ثان الم ندي محتمل لو  

ثاع وت عدة ثفود عر تقد  لق للتقدي المح   فر مير االاأأأأأأأأأأأأأتنالل ثاالعتداء الجيسأأأأأأأأأأأأأيير ثالتح ش   - 175
الجيسر، ثللينق اشقرت دل  ان نقص اإبالغ ال  زال يم ل تحديق َ لزي التصدي له مر دعطقء األثلوية لل عقية 

ية التر اثلت بنق اليونيسأأأأ  األثلوية لنما الإمل لضأأأأمقن  التر ت كز عل  الضأأأأحقيقع ثاأأأأللت الوفود عر الليف
ثجودو عب  نظم الميظمة ثعمليقتنق، ثدعت دل  تقديم تققري  اك   تفصأأيال عر المسأأقثاة بير الجيسأأير ثكيفية 
تإميم م اعقة الميظور الجيسأأأأقنر، بمق  تجقث  الإي  الجيسأأأأقنر ثالحمقية مر االاأأأأتنالل ثاالعتداء الجيسأأأأيير  

الجيسأأرع ثلفت مد   مكتب ب امج الطوارئ االنتبقو دل  ان جمير المخصأأصأأقت مر اأأيدثت ب امج  ثالتح ش  
الطوارئ ثالصأأأأيدثت المواضأأأأيإر اإنسأأأأقنر الإقلمر تضأأأأم ااأأأأت مقرا فر مير االاأأأأتنالل ثاالعتداء الجيسأأأأيير،  
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إير ال يقي به، لليه مشأأأأأي ا دل  ان لمو المسأأأأأللة محورية فر الجنودع ثا.  بلن ليقك المزيد مر الإمل المي  ت
مليون طفل ثوقلغ مر خالل .يوات اإبالغ التر يمكر   61دل    2021اب   ان اليونيسأأأأأأأأ  ثاأأأأأأأألت فر عقي  

 ع2018مال ير فر عقي  7الواول دلينق للحمقية مر االاتنالل ثاالعتداء الجيسيير، بزيقدة عر 

ة امقي السأأأأأكقن المتضأأأأأ ريرع ثطلب  ثاع ب عدد مر الوفود عر تقد  و للت كيز مؤخ ا عل  المسأأأأأقءل - 176
احد الوفود تفسي ا ثاضحق للحواجز التر حقلت دثن دح ا  تقدي فر تحسير المسقءلة امقي السكقن المتض رير،  
فر حير ا.ت ح ثفد وخ  د.قمة ش اكة لتحسير المسقءلة، م ال مر خالل وليقت الشكقث  المشت كةع ثشدد مد    

المكقتب القط ية ثالمم لير القط يير ثاإدارة الإليق عل  الصأأإيد القط ي  مكتب ب امج الطوارئ عل  ان جمير  
 دركون انه عيدمق تحدث ا مة، فإن دنشأأأأأأأقء وليقت للمسأأأأأأأقءلة ثاإبالغ ثحلققت الاأأأأأأأتققء التإقيبقت، ثإدمقجنق  

، كقن  2021ااأأتجقبقت اليونيسأأ ، لو عيصأأ  ااأأقاأأر فر مق تقوي به الميظمةع ثاشأأقر دل  انه فر عقي  فر
بلدا، ث.قل دن بيقء المسأأقءلة المينجية   42ليقك وليقت الاأأتققء اآلراء التر تسأأت شأأد بنق عمليقت التخطيط فر 

 ثالمتلقملة امقي السكقن المتض رير لو مجقل ت كيز ر يسرع

ثاع وأأت مجموعأأة مر الوفود عر التمأأقمنأأق بفنم كيفيأأة ددمأأق  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لبطفأأقل ذثي اإعأأق.أأة   - 177
جأق اتنأق الإأقمأةع ثشأأأأأأأأأأأأأأأدد مأد   مكتأب ب امج الطوارئ عل  ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  تأدمج اإعأق.أة  انشأأأأأأأأأأأأأأطتنأق ثإن فر
 ب امجنق بصورة متسقة ثمجدية ثاننق اح  ت تقدمق فر لما الصددع فر

ثاايت عدة ثفود عل  اليونيسأأ  لمق تقدمه مر دعم للتحويالت اليقدية اإنسأأقنية ثدعم ليظم الحمقية  - 178
التيسأأأأيا اليقدي ام  ااأأأأقاأأأأرع ثشأأأأدد مد   مكتب ب امج الطوارئ ايضأأأأق عل  المية  االجتمقعية، مإت فة بلن 

التيسأأأأأأأأأيا اليقدي، عل  الصأأأأأأأأأإيد القط ي عل  ثجه الخصأأأأأأأأأوص، ممق يفسأأأأأأأأأح المجقل للشأأأأأأأأأ كقء للمشأأأأأأأأأقركة  
 الب مجة اليقدية بط يقة ميسقة ثميسجمةع فر

قحألع ثفر ردو، ثافا مأد   مكتأب ثااأقر عأدد مر الوفود الحأقجأة الملحأة دل  الأدعم فر ميطقأة السأأأأأأأأأأأأأأ - 179
 ب امج الطوارئ بشدة عل  ذلكع

 (عاألثل )انظ  الم فا 2022/10ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 180

لليونيسأأأأأ  ألثرثوق ثواأأأأأيق الواأأأأأط  ايضأأأأأق  ة اإ.ليمي   ة مد   مكتب ب امج الطوارئ ثالمد    كل مر  ث.دي  - 181
دحأقطأة عر الحأقلأة فر اثك انيأقع ثشأأأأأأأأأأأأأأددت ثفود عأد أدة عل  الميأة موااأأأأأأأأأأأأأألأة تسأأأأأأأأأأأأأأجيأل االنتنأقكأقت الم تلبأة  

األطفقل فر اثك انيق ثراأأأأدلق ثاإبالغ عينقع ثاع ب احد الوفود عر .لقه ألن اإحقطة اإعالمية لم يإلر  ضأأأأد 
امير المجلس التيفيمي دل  ان المكتب ا د طلب دضأأأقفة اإحقطة اإعالمية  عينق مسأأأبققع ثردا عل  ذلك، اشأأأقر  

دل  بيد جدثل األعمقل المتإلا بقلإمل اإنسأأأأأقنر لليونيسأأأأأ  خالل اجتمقع اأأأأأقبا للمكتب، ثان ممك ة محضأأأأأ   
، .دي مد   مكتب 2021تلك الجلسة .د عوممت عل  جمير الدثل األعضقءع ثاضقأ امير المجلس انه فر عقي  

 عالدثرة   امج الطوارئ تحد  ق بشلن افنقنستقن، لم  تم ددراجه ا احة فر جدثل اعمقل ب  
 

 19- معلومات مستكملة عن التقدم المحرز من خهل الشراكة المعنية بتوزي  لقاحات كوفيد  )ب(  

اة 19-.دي الميسأأأأأأأأا ال  يسأأأأأأأأر الإقلمر، ثالشأأأأأأأأ اكة المإيية بإيصأأأأأأأأقل لققحقت كوفيد - 182 ، مإلومقت محدَّ
المشقركة    92بير الليقنقت الأأأأأأأأأأأأ   19-التقدي المح   مر خالل الش اكةع ثع ي حقلة التطايم ضد كوفيد عر
، ثاأأأأألط الضأأأأأوء عل   19-االلتزاي المسأأأأأبا للسأأأأأوت، ثمسأأأأأقلمة الشأأأأأ اكة فر تسأأأأأ ير التطايم ضأأأأأد كوفيد فر

 ثكملك التحديقتع ،اإنجق ات ال  يسية
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ته الشأأأأ اكة فر  يقدة التنطية بقللققحقت ثثجنت الشأأأأك  دل  ثاشأأأأقدت ثفود عد دة بقلتقدي المي اح    - 183
القأق مير عل  التطايم عل  عملنم، ثللينأق اع وأت عر .لقنأق ألن التقأدي ال  زال متفأقثتأق، مر انخفأقي مإأدالت  
التطايم فر السأأأأأأأأيق.قت اإنسأأأأأأأأقنيةع ثاع وت عدة ثفود عر دعمنق القوي المسأأأأأأأأتم  إننقء الم حلة الإصأأأأأأأأيبة  

، ثشأأأأأأأأك ت الحكومقت ثاليونيسأأأأأأأأ  عل  دثرلمق فر الجنود ال امية دل  دننقء الجق حة،  19-وفيدجق حة ك مر
 ثالتزمت بمسقعدة البلدان عل  دعقدة البيقء عل  نحو افضلع

فر المق ة فر اف ي يق،  18ثتسأأأأأأأأقءل احد الوفود، مسأأأأأأأأتشأأأأأأأأندا بمإدالت التطايم المبلغ عينق البقلنة   - 184
ر الو.ت المي  وجد سيه ثف ة فر الإ ي، ثتسأأأأأأأأأأقءل عر األا  اال.تصأأأأأأأأأأقدي  اأأأأأأأأأأبب ثجود لما التبق ر ف عر

النخفقي التنطيةع ثردا عل  ذلك، اثضأأأح الميسأأأا ال  يسأأأر الإقلمر ان الف اأأأة .د ضأأأقعت فر اثا ل عقي  
عيأأدمأأق لم تلر اللقأأقحأأقت متأأقحأأة فر الحأأقلل ثان متحور اثميك ثن  ي  تصأأأأأأأأأأأأأأورات المخأأقط  بحيأأث   2021

لققحقت مشأأأأأكلة بقإضأأأأأقفة دل  الت ددل ثان اليظم الصأأأأأحية كقنت مجندة ثتإقلج الإد د ااأأأأأبح الطلب عل  ال
األثلويقت الصأأأأأأأحيةع ثاثضأأأأأأأح كيف تدعم الشأأأأأأأ اكة البلدان لمإقلجة لمو المسأأأأأأأق ل مر خالل المشأأأأأأأقركة   مر

   يقدة السأأيقاأأية ثالصأأ أ السأأ ير للتمويل السأأ ير األا  ثالمسأأقعدة التقييةع ث.قل دن الشأأ اكة تإمل ايضأأق عل
التنطية بقللققحقت فر السأأأأأأأأأيق.قت اإنسأأأأأأأأأقنية، مر خالل األف .ة القط ية ثالشأأأأأأأأأ اكقت، ثا.  بللمية جإل ولية  

 كوفقكس لالحتيقطر الخقص بقألثضقع اإنسقنية اداة انلة االاتخداي  تيس  الواول دلينقع

للققحقت، ثاع ب عر امله ثحث احد الوفود عل  موااأأأأأألة الت كيز عل  الفجوات الح جة فر تقديم ا - 185
فر تإزيز التطايم ال ثتيير ثخدمقت الصأأأأأأأأأأأحة ثالتنمية، ثالإكس   19-فر ان تسأأأأأأأأأأأقعد االاأأأأأأأأأأأتجقبقت للوفيد

ع ثردا عل  ذلك،  19-اأأأأأأأأحيح، اي ان تتمكر .درات التطايم الإقلمية الحقلية مر تسأأأأأأأأ ير دعطقء لققح كوفيد
إيد فينق اليونيسأأأأ  توجيه .درات التطايم ضأأأأد شأأأألل .دي الميسأأأأا ال  يسأأأأر الإقلمر م قال عل  األمقكر التر ت

، ثا.  بلن تجمير الحمالت اث تسألسألنق ااأت اتيجية لقمةع ثت كز الشأ اكة 19-األطفقل الاأتخدامنق ضأد كوفيد
عل  كفأقلأة ثفأقء البلأدان بأقأللأداأ الوطييأة، مر الت كيز عل  الفةأقت ذات األثلويأة الإليأق، ثتواِّّا بأقاأأأأأأأأأأأأأأتم ار  

، ثتوفي  تمويل م ن إيصأقله 19-قدةع ثطلب موااألة االلتمقي السأيقاأر بقلتطايم ضأد كوفيدالدرثس المسأتف
 فر األنشطة اإنسقنيةع 19-ثتقديم دعم إدمق  التطايم ضد كوفيد

ثح أت الوفود الأدثل األعضأأأأأأأأأأأأأأقء ثالشأأأأأأأأأأأأأأ كأقء عل  الحفأقو عل  الزخم ثتإزيز التضأأأأأأأأأأأأأأقمر الإأقلمر   - 186
 حد الوفود دل  مزيد مر االات مقر ثال يقدة القط ية المستدامةعالتنلب عل  التحديقت، ثدعق ا فر

ثتطلإق للمسأأأأأأتقبل، رحب احد الوفود بقلدرثس المسأأأأأأتفقدة التر مر شأأأأأألننق درشأأأأأأقد االاأأأأأأتجقبة للووقء  - 187
المقبل، ثال اأيمق فر مق  تإلا بإدي اإنصأقأ ث يقدة التنطية فر السأيق.قت اإنسأقنيةع ثثافا الميسأا ال  يسأر 

، ثذك  ان توايا الدرثس المسأأتفقدة اأأيكون  19-إقلمر عل  انه مر األلمية بمكقن التإلم مر جق حة كوفيدال
احد نتق ج الشأأأأأأأأأ اكةع ثسيمق  تإلا بقلدرثس المسأأأأأأأأأتفقدة حت  اآلن، شأأأأأأأأأدد عل  المية االاأأأأأأأأأت مقر فر ال عقية 

مر المحلر، ثاالاأأأأأأأأأت مقر  الصأأأأأأأأأحية األثلية، بمق فر ذلك دفر اجور الإقملير الصأأأأأأأأأحيير عل  مسأأأأأأأأأتو  المجت
اإنتق  المحلر للسأأأأأألر الصأأأأأأحية، ثتواف  وليقت بسأأأأأأيطة ثاأأأأأأنلة االاأأأأأأتإمقل للجنقت الفقعلة فر المجقل   فر

 اإنسقنر للحصول عل  اللققحقت بمج د الحقجة دلينقع
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 2021-2018التقرير السنوي عن تنفيذ خطة عمل اليونيسف للمسائل الجنسانية،  -جيم  
المد  ة المإقثنة لف يا ب نقمج المسأأأأأأأقثاة بير الجيسأأأأأأأير التق ي  السأأأأأأأيوي عر تيفيم خطة عمل  .دمت  - 188

(، المي تضأأمر شأأ يط فيد و عر عمل  E/ICEF/2022/14)  2021-2018اليونيسأأ  للمسأأق ل الجيسأأقنية،  
 الجيسيرعاليونيس  فر مجقل المسقثاة بير  

ثاشأأأأأأأأقدت ثفود عد دة بقليونيسأأأأأأأأ  لمق حققته مر نتق ج عقمة لق لةع ثليلت الوفود اليونيسأأأأأأأأ  عل   - 189
تجقث لق جمير الداأ خطة الإمل للمسأأأأأق ل الجيسأأأأأقنية تق يبق ثعل  تجقث لق المإق ي  الم جاية لبمم المتحدة 

سأأأأأأأأقثاة بير الجيسأأأأأأأأير ثتحقيا التلقفؤ عل   للمسأأأأأأأأقثاة بير الجيسأأأأأأأأير، بمق فر ذلك  يقدة االاأأأأأأأأت مقرات فر الم
ع  2025-2022المسأأتويقت الإليقع ثرحب الل ي ثن ايضأأق ببدء خطة الإمل الجد دة للمسأأق ل الجيسأأقنية للفت ة  

ثتم االعت اأ بوجأه خأقص بألعمأقل تقأديم ال عأقيأة ثالميأة الصأأأأأأأأأأأأأأحأة الإقليأةع ثرحبأت الوفود بإمأل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   
ر فت ة الطمث، ثحمقية الطفل، ثالإي  الجيسأأأقنر، ثدعت دل  تواأأأير  مجقل الصأأأحة ثاليظقفة الصأأأحية ف فر

نطقت عملنق فر مجقل الصأأأأأأأأأأأأحة ثاليظقفة الصأأأأأأأأأأأأحية فر فت ة الطمث، ثالصأأأأأأأأأأأأحة الإقلية، ثالدعم اليفسأأأأأأأأأأأأر 
ثاالجتمقعرع ثشأأأددت الوفود عل  المية اتبقع ننج متبق ية مصأأأممة خصأأأيصأأأق لتال م كل حقلة مر الحقالت،  

لم القير بواأأأأأفنم عوامل للتنيي ع ثاشأأأأأقر احد الوفود دل  ان دشأأأأأ اك الفتيقن فر .ضأأأأأية ثرحبت بقالعت اأ بق
المسأأقثاة بير الجيسأأير ام  ااأأقاأأر للتإجيل بإح ا  التقدي، ثتسأأقءل عر اداء اليونيسأأ  فر لما الصأأددع ثردا 

فر خطة الإمل   عل  ذلك، شأأأأددت المد  ة المإقثنة عل  المية الشأأأأ اكقت مر الفتيقن ثال جقل كلثلوية شأأأأقملة
، ثااأتشأندت بلم لة عل  كيفية عمل اليونيسأ  مر الفتيقن  2025-2022الجد دة للمسأقثاة بير الجيسأير للفت ة  

لمير األضأأأأأ ار فر المققي األثلع ثاشأأأأأقرت ايضأأأأأق دل  ان الإد د مر الفتيقن يشأأأأأقركون فر ب امج عر الصأأأأأحة  
 امة الإقر ثالمح مقتعفت ة الطمث ثيتخمثن مو.فق فر مدارانم لوضر ننقية لو  فر

ثاع وت مجموعة مر الوفود عر .لقنق د اء انخفقي الموارد األاأأأأأأأأأأأأأقاأأأأأأأأأأأأأية لخطة الإمل للمسأأأأأأأأأأأأأق ل  - 190
الجيسأأأقنية، مشأأأي ة دل  ان الصأأأيدثت المواضأأأيإر المإير بقلشأأأؤثن الجيسأأأقنية لو مر ا.ل الصأأأيقد ا تمويالع  

لمسأأأأأأأقلمقت الحكومية دل  الصأأأأأأأيدثت المواضأأأأأأأيإر  ثردا عل  ذلك، رحبت المد  ة المإقثنة بتقديم المزيد مر ا
المإير بقلشأأأؤثن الجيسأأأقنية، المي .قلت دنه  تيح لليونيسأأأ  الإمل بم ثنة ثال يقي بإمل حيوي بشأأألن القضأأأقيق  

 الجد دة ثاليقشةةع

ثوقليظ  دل  انه .د م  اآلن نصأأأأأأأ  عقي عل  تيفيم خطة اليونيسأأأأأأأ  االاأأأأأأأت اتيجية الجد دة ثخطة   - 191
ق ل الجيسأأقنية، اأأللت مجموعة مر الوفود عمق تإتب و ددارة الشأأؤثن الجيسأأقنية اكب  التحديقت التر الإمل للمسأأ

را نق   تواجه تحقيا األلداأ الم جوة المحددة فر الخطط الجد دةع ثردا عل  ذلك، اع وت المد  ة المإقثنة عر
  19- مقت المتزامية، م ل كوفيدبلن الم الققت يم لر التحدي األكب  ألننر لم يكّر فقط فر خط  بسأأأأأأأأأأبب األ

 ثا    ثتني  الميقخ ثاليزاعقت ثاأل مقت اإنسأأأأقنية المسأأأأتم ة، بل ثاجنر ايضأأأأق خط ا اك   ثضأأأأوحق  تم ل فر
األطفقل ثالإي  ثت ك الدرااأأأأأأأأة بسأأأأأأأأبب د الت المدارسع ثثاأأأأأأأأفت دعقدة فتح المدارس بلننق ف اأأأأأأأأة ذلبية 

ل المدراأأأأأأأأأية، تتيقثل الصأأأأأأأأأحة ثاليظقفة الصأأأأأأأأأحية فر فت ة لليونيسأأأأأأأأأ  إطالت خدمقت متلقملة داخل النيقك
 الطمث، ثالصحة الإقلية، ثالإي  الجيسقنر ثالو.قية مر فق  الديع

ثتسأقءل احد الوفود عر الليفية التر تشأ ك بنق اليونيسأ  األطفقل مر مجتمإقت الشأإوب األاألية   - 192
الحواجز النيكلية، ثحث عل  الت كيز عل  الت  يف ثالميحدرير مر اال اف يقر فر ب امجنق ال امية دل  د الة  

الجيسأأر الشأأقمل ثالحصأأول عل  الحقوت دثن تمييزع ثشأأددت المد  ة المإقثنة عل  الحقجة دل  ااأأت اتيجيقت  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/14
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محددة األلداأ للواأأأأأأأول دل  فتيقت الشأأأأأأأإوب األاأأأأأأألية ثفتيقت األ.ليقت اإايية عر ط يا ب امج مك اأأأأأأأة  
 للمنقرات، عل  ابيل الم قلع

عل  المسأقثاة بير الجيسأير ثشأجإت عل   19-ثاشأقرت ثفود عد دة دل  األا  السألبر لجق حة كوفيد - 193
مليون فتقة مإ ضأأقت لخط    11الت كيز بقوة عل  التإليم ثالمسأأقثاة بير الجيسأأير فر الجنود ال امية دل  دعم 

عل  ذلك، اع وت المد  ة  ثاالضأأأأأأأأأط ابقت ذات الصأأأأأأأأألةع ثردا 19-عدي الإودة دل  المدراأأأأأأأأأة بسأأأأأأأأأبب كوفيد
المإقثنة عر .لقنق د اء ارتفقع مسأأأأأأأتويقت  ثا  األطفقل، ثتشأأأأأأأويه/بت  األعضأأأأأأأقء التيقاأأأأأأألية لإلنقث، ثالإي   

 الجيسقنر، ثافقدت بلن د الت المدارس اا  عل  خدمقت لقمة اخ  ، م ل تو ير الحد د ثحم  الفوليكع

تق  دل  دشأأأأأأأقرات محددة دل  الحمقية مر االاأأأأأأأتنالل يف 3ثاشأأأأأأأقر احد الوفود دل  ان مجقل الندأ   - 194
ثاالعتداء الجيسأأأأأيير ثالتح ش الجيسأأأأأر فر مؤشأأأأأ اته، ثدعق اليونيسأأأأأ  دل  اليظ  فر دضأأأأأقفة تدابي  محددة 
لإملنق فر لما الصأأأأأأأأأددع ث.قلت المد  ة المإقثنة دن الجنود جقرية لضأأأأأأأأأمقن دذكقء الوعر ثالمسأأأأأأأأأقءلة بشأأأأأأأأألن  

ء الجيسأأأأأأأأأأأأأيير ثالتح ش الجيسأأأأأأأأأأأأأر، ثللينق ا. ت بلنه ال تزال ليقك ان ات التصأأأأأأأأأأأأأدي لالاأأأأأأأأأأأأأتنالل ثاالعتدا
 التوظيف ثالخب ات ثفا الميظور الجيسقنر الال مة لدعم المكقتبع فر
 

 التعاون البرنامجي لليونيسف -دال  
 وثائق البرامج القطرية  )أ(  

( ثجمنوريأأأأة تيزانيأأأأق E/ICEF/2022/P/L.16نظ  المجلس فر ثاأأأأق ا الب امج القط يأأأأة لليييأأأأق ) - 195
 (عE/ICEF/2022/P/L.18( ثالجمنورية الإ وية السورية )E/ICEF/2022/P/L.17المتحدة )

ثشأأأأأأأأدد مد   ف يا الب امج، فر مالحظقته االاأأأأأأأأتناللية، عل  ان نقص التإليم  لقر بظالله الل يفة  - 196
طوال حيأقة الطفأل، ممأق  ؤا  عل  .أدرتأه عل  التإلم ثاللسأأأأأأأأأأأأأأب ثتحقيا كأقمأل دمكأقنأقتأهع ام .أدي مأد   ب امج  

مر سيمق  تإلا بقلتإليم ثا مة التإلم، تلتنق حلقة  التإليم ثتيمية .درات الم القير لمحة عقمة عر السأأأأأأأأأأأأأيقت الإقل
 لصور فوتو  اسية تصور بإ  اعمقل اليونيس  فر جمير انحقء الإقلمع

ثاعقب ذلك حلقة نققش شأأأأأأأأأأقرك فينق المد   الإقي للتإلم المبك  ثالتإليم األاأأأأأأأأأأقاأأأأأأأأأأر، بو ارة التإليم  - 197
جةير فر الجمنورية الإ وية السأأأأأأوريةل ثشأأأأأأقرك فينق  كيييقل ثالمد   القط ي السأأأأأأقبا للمجلس الي ثيجر لال فر

مدافر عر الشأبقب مر جمنورية تيزانيق المتحدةع ثثجه اعضأقء حلقة اليققش الشأك  دل  اليونيسأ  عل  دعمنق  
المسأأأأتم  لضأأأأمقن تيفيم ثاق ا الب امج القط ية، ثشأأأأددثا عل  المية االلتزاي الموحد بإ الة الحواجز التر تحول  

ليم ومر ثشأأقمل ثجيد لجمير األطفقل، ثموااأألة التصأأدي للتحديقت الإد دة التر تفق.مت بسأأبب  دثن توفي  تإ
 ثتني  الميقخع 19-كوفيد

 (عاألثل  عل  ااقس عدي االعت اي )انظ  الم فا 2022/11ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 198

وانأأأأب دطأأأأقر األمم المتحأأأأدة ثعقأأأأب اعتمأأأأقد الق ار، اع وأأأأت مجموعأأأأة مر الوفود عر .لقنأأأأق د اء ج - 199
للجمنورية الإ وية السأأأأأورية، ثإمكقن المخقط ة بفإقلية ب امج األمم المتحدة  2024-2022االاأأأأأت اتيجر للفت ة 

عل  المسأأأأأأأأأأأأتو  القط ي المصأأأأأأأأأأأأممة للمسأأأأأأأأأأأأقعدة فر تخفيف مإقنقة الشأأأأأأأأأأأأإب السأأأأأأأأأأأأوريع ثتحث المجموعة  
 لإ وية السورية إيجقد حلول مبتل ة لنمو المسللةعالمتحدة عل  الإمل مر الف يا القط ي للجمنورية ا األمم

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/P/L.16
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/P/L.17
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/P/L.18
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ثاع وت عدة ثفود عر .لقنق د اء تسأأأأأأأأأييس اإطقر االاأأأأأأأأأت اتيجر للجمنورية الإ وية السأأأأأأأأأورية ثاط    - 200
ثادثات التيميأة الالحقأةع ثشأأأأأأأأأأأأأأددت الوفود عل  الميأة احت اي مبأدا السأأأأأأأأأأأأأأيأقدة فر ثاأق ا الب امج القط يأة ثاط   

 ثن مر اجل التيمية المستدامة ثالمية رف  محقثالت تقويضهعالمتحدة للتإق األمم

ثشأأأأأأك  نق ب المد  ة التيفيمية لشأأأأأأؤثن الب امج الوفود عل  موافقتنق عل  ثاق ا الب امج القط ية ثا.    - 201
 بلنه ج ت اإحقطة بتإليققتنقع

 
 تمديد البرامج القطرية الجارية  )ب(  

، اأأأأأأأأأأأأأأيبلَّغ المجلس بتمأد أد الب امج القط يأة 2009/11ذك  ال  يس انأه ثفقأق لق ار المجلس التيفيأمي   - 202
ع ثيشأأأأأأأأأأأأأأمأل ذلأك اثل تمأد أد لمأدة شأأأأأأأأأأأأأأن ير  E/ICEF/2022/P/L.19الجأقريأة عل  اليحو المبير فر الوايقأة  

ر، ثاثل تمد د لمدة شأأأأن ير للب نقمج المتإدد األ.طقر لجزر المحيط النقدئ، ثالتمد د للب نقمج القط ي إكوادث 
األثل لمدة اأأتة اشأأن  للب نقمجير القط يير لبقبوا  يييق الجد دة ثشأأيلر، ثاثل تمد د لمدة اأأية ثاحدة للب نقمج  

 القط ي لميقنمقر، ث.د ثافقت المد  ة التيفيمية عل  جمير لمو التمد داتع

ثطولأأأب دل  المجلس التيفيأأأمي الموافقأأأة عل  تمأأأد أأأد الب نأأأقمج القط ي لجمنوريأأأة كوريأأأق الشأأأأأأأأأأأأأأإبيأأأة   - 203
 الديمق اطية لمدة اية ثاحدة، بإد تمد دو اقبقق لمدة ايٍة ثاحدةع

 (عاألثل )انظ  الم فا 2022/12ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 204
 

 تقارير التقييم وردود اإلدارة -هاء  
 عن وظيفة التقييم في اليونيسف، ورد اإلدارة   2021التقرير السنوي لعام    

بشأأأأأأأأأأأأأأألن ثظيفأة التقييم فر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ    2021ع ي مأد   مكتأب التقييم التق ي  السأأأأأأأأأأأأأأيوي لإأقي   - 205
(E/ICEF/2022/17ثتلته مد  ة شأأأأأأأأأأأابة البيقنقت ثالتحليال ،) ت ثالتخطيط ثال اأأأأأأأأأأأد التر .دمت رد اإدارة
(E/ICEF/2022/18ع) 

ثاشأأأأأأأأأأأأأأقدت ثفود عأد أدة بوظيفأة التقييم لمأق تقوي بأه مر عمأل ممتأق  فر ظ ثأ بأقلنأة الصأأأأأأأأأأأأأأإووأة،  - 206
اة بير الجيسأير ثاإعق.ة ثالإمل اإنسأقنر، ثتإزيز  اأيمق جنودلق ال امية دل   يقدة التنطية المتإلقة بقلمسأقث  ثال

 ثظيفة التقييم الالم كزي، ثاالات مقر فر طق فة اثار مر ميتجقت التقييم، ثتإظيم االاتفقدة مر نتق ج التقييمع 

ثاع ب احد الوفود عر التمقمه بلن توااأأأأل اليونيسأأأأ  ااأأأأتلشأأأأقأ دمكقنية د.قمة التحقلفقتع ثاأأأألط   - 207
ل  دمكقنقت االبتلقر ثالشأأأأ اكقت مر ااأأأأحقب المصأأأألحة اآلخ ير، فر الو.ت المي تلون سيه  الوفد الضأأأأوء ع

لشأأأأأأأأأأأأأأؤثن الب امج عل     ةالتيفيمي  ةالموارد شأأأأأأأأأأأأأأحيحة، لتإظيم اا  تدخالت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ع ثشأأأأأأأأأأأأأأدد نق ب المد   
ق ج ، التر ت كز عل  اليت2025-2022الشأأأأأأ اكقت تقر فر اأأأأأأميم الخطة االاأأأأأأت اتيجية لليونيسأأأأأأ  للفت ة  ان

 ثاألا ، ثا.  بلن لمو اليتق ج لر تتلتَّر مر عمل اليونيس  ثحدوع

ثرحب احد الوفود بقلزيقدة فر التقييمقت المشأأأأأأت كة، ثال اأأأأأأيمق عل  المسأأأأأأتو  الالم كزي، بقعتبقرلق  - 208
قييمقت ثايلة لقمة لتحسير الب مجة المشت كة ثتإزيز اليتق ج الجمقعيةع ثثافا مد   مكتب التقييم عل  ان الت

المشأت كة تلتسأر المية بقلنة ثان ال دثد المشأت كة لإلدارة لر دا مق اليتيجة المتوخقة مر لمو الإمليقتع ثااقر  
بإ  التحديقت اللقمية فر التقييمقت المشأأأأت كة .بل ان يشأأأأدد عل  ان مكتب التقييم  ندأ، .بل كل شأأأأرء،  

 دل  ان تؤدي التقييمقت ثال دثد دل  تنيي  ذي منز ع

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/P/L.19
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ثسيمأأأق  تإلا بأأأقلتحأأأدي المتم أأأل فر بيأأأقء القأأأدرات الوطييأأأة عل  التقييم، طلأأأب احأأأد الوفود مزيأأأدا   - 209
المإلومقت عر الليفية التر تإمل بنق اليونيس  عل  تحقيا الدافنقع ثردا عل  ذلك، اثضح مد   مكتب   مر

م الوطيية مر بإ  اليواحر  التقييم ان التق ي  يقلل مر شأأأأأأأأأأأأألن حجم الإمل المي بومل فر تطوي  .درات التقيي
ألن مكتأب التقييم ال  تتبر نوعيأق كأل مأق يضأأأأأأأأأأأأأأطلر بأه عل  المسأأأأأأأأأأأأأأتو  الالم كزيع ثعمومأق، .أقل دن  مالءو 
 يإملون عل  لمو المسللة عل  الصإيد ر اإ.ليمر ثالقط ي عل  السواء، ثا.  بقلحقجة دل  تقييم لما الإملع

فر المق ةع ثردا  1التقييم، التر  بدث اننق تقت ب مر لدأ الأأأأأأأأ  ثرحب احد الوفود بقلزيقدة فر نفققت  - 210
عل  ذلك، اكدت مد  ة شأأأأأأأأأأأأأابة البيقنقت ثالتحليالت ثالتخطيط ثال اأأأأأأأأأأأأأد مر جد د التزاي اإدارة بتحقيا ذلك  

 الندأ ثشك ت الوفود عل  مشورتنق ثدعمنق بشلن الحفقو عل  .وة ثظيفة التقييمع
 

 وكالة قائدة للمجموعة/مشاركة في قيادة المجموعة تقييم دور اليونيسف بصفتسا    

.دي مد   مكتب التقييم التق ي  عر تقييم دثر اليونيسأأأأأأأأ  بواأأأأأأأأفنق القق دة للمجموعة/مشأأأأأأأأقركة فر قيقدة   - 211
 (ع E/ICEF/2022/20الطوارئ المي .دي رد اإدارة ) (، تالو مد   مكتب ب امج  E/ICEF/2022/19المجموعة ) 

ثااي  عدد مر الوفود عل  اليونيسأأأأأأأأ  للط يقة التر تضأأأأأأأأطلر بنق بمسأأأأأأأأؤثليقت التيسأأأأأأأأيا الم تبطة  - 212
مت  قت ال يقدية لنما الدثرع ثاأأأألّ بدثرلق كوكقلة .ق دة للمجموعة، ثللينق دعتنق دل  موااأأأألة تحسأأأأير المسأأأأؤثلي

  الوفود بقلحقجة دل  ان تيتنج المجموعقت ننجق اك   ااأأأأأت اتيجية ثتصأأأأأبح ااأأأأأن  حجمق ثافضأأأأأل تلقمال مر
ب يأة الميظمأةع ثرحب مد   مكتأب ب امج الطوارئ بتإليقأقت الوفود ثتوجينأقتنأق، مشأأأأأأأأأأأأأأددا عل  ان دثر الوكقلة  

مقتنق األاأقاأيةع ثاشأقر دل  ان االاأتإ اي اإنسأقنر يقدي حجة .وية القق دة للمجموعة ااأقاأر لليونيسأ  ثالتزا
 لدثر اليونيس  كقق دة لمجموعة، ثاع ب عر اعتققدو بلننق اتحقا مزيدا مر التلقمل ثإمسقكق بزمقي األمورع

ثحأأأددت مجموعأأأة مر الوفود االث ف ص لتإزيز ردثد اإدارة عل  التقييم لر: تحأأأد أأأد المجأأأقالت  - 213
التر مر  ي  الم جح ان تتحقا التواأيقت بشألننق، فر ضأوء اإج اءات الحقلية التر ثوضأإت كجزء   المحددة

اليظ  فر ال ن ات القأأأق مأأأة فر تيسأأأأأأأأأأأأأأيا المجموعأأأقت ثإدارة المإلومأأأقت ثكيفيأأأة مإأأأقلجتنأأأق  ث مر رد اإدارةل  
ي ثاللجيأة الأدا مأة  المضأأأأأأأأأأأأأأر دل  األمأقيل ثتقأديم تقأقري  اأأأأأأأأأأأأأأيويأة عر التقأدي المح   دل  المجلس التيفيأم فر

 المشت كة بير الوكقالتع

ثاع وت عدة ثفود عر تقد  لق للجنود المتجددة التر تبملنق اليونيسأأأأأأأ  لتقييم ادا نق بواأأأأأأأفنق ثكقلة  - 214
.ق دة للمجموعة، ثللينق الحظت ان لما الدثر ال يحظ  بقألثلوية اللقسية داخل الميظمة، مشأأأأي ةى دل  مسأأأأق ل  

دلق ثعدي ثجود توافا فر اآلراء بشأأأأأأأأأأأأألن راية ااأأأأأأأأأأأأأت اتيجية مشأأأأأأأأأأأأأت كةع ثا دت الوفود  التوظيف التر طقل ام
التوايقت ال  يسية للتقييم ثشجإت اليونيس  عل  اتخقذ دج اءات لمإقلجة الإ بقت القق مة التر ااقرلق التقييم 

ان التقدي األاأألر بشأألن الموضأأوع نفسأأه ميم اك   مر اأأبر اأأيواتع ثشأأدد مد   مكتب ب امج الطوارئ عل  
جقرع ثالحظ، فر جملة امور، التي يح الجقري لتواأأأأأيفقت الوظق   للبقر المد  ير مر اجل تإزيز المسأأأأأقءلة 
عر دثر الوكقلة القق دة للمجموعة، ثتحسأأأأأأير تحد د مسأأأأأأؤثليقت الوكقلة القق دة للمجموعة عر مختل  كيقنقت 

المتإلقة بتيسأأأيا المجموعقتع ثتإند بلن  يظ     الميظمة، ثثضأأأر الصأأأينة الينق ية الاأأأت اتيجية ددارة الموالب
بإيقية فر الشأأأأأوا ل التر اع وت عينق الوفود ث.قل دن مكتبه اأأأأأيقدي بقنتظقي مإلومقت مسأأأأأتلملة دل  المجلس  

 التيفيمي بشلن التقدي المح  ع
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ال ن ات التر ثردا عل  التإليققت، اع ب نق ب المد  ة التيفيمية لشأؤثن الب امج، عر التزامه بمإقلجة   - 215
حددلق التقييم، ثثافا عل  ان ليقك حقجة دل  تحفيز دثر ميسأأأأأقر المجموعقت، ثاشأأأأأقر دل  ان تلمير تمويل  
دضأأأأأأأأأأأأأأقفر اأأأأأأأأأأأأأأيتطلأب ننجأق خال.أق فر ث.أت تتيأق.ص سيأه الموارد الإأقديأةع ثاع ب عر اعتزامأه ددرا  مإلومأقت  

ة للمجموعة فر التق ي  السأأأأأأأيوي عر الإمل  مسأأأأأأأتلملة عر التقدي المح   بشأأأأأأألن حقلة تيفيم دثر الوكقلة القق د
 اإنسقنر المي تضطلر به اليونيس  كل عقيع

 (عاألثل )انظ  الم فا 2022/13ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 216
 

 ، ورد اإلدارة2021تقرير مكتب األخهقيات التاب  لليونيسف لعام  -واو  
(، ثتالو مد   شأأأابة الموارد البشأأأ ية E/ICEF/2022/15ع ي مد   مكتب األخالقيقت التق ي  ) - 217

 (عE/ICEF/2022/16المي ع ي رد اإدارة عليه )

 يأقاأأأأأأأأأأأأأأر للطلبأقت التر عولجأت  ثليألت مجموعأة كبي ة مر الوفود مكتأب األخالقيأقت عل  الإأدد ال - 218
ثاع وت عر تقد  لق لالاأأأأأت اتيجية الو.ق ية ثاالاأأأأأتبققية بشأأأأألن المسأأأأأق ل األخالقية، ثرحبت عل  ثجه التحد د 
بأقلجنود المبأمثلأة الاأأأأأأأأأأأأأأتنأداأ الموظفير الأم ر لأد نم احتيأقجأقت اكب  ثمحأددة للتأدريأب، ثوأإطالت شأأأأأأأأأأأأأأبكأة 

لجنود المبمثلة للتإقثن ثالتيسأأأأيا مر مكقتب اليونيسأأأأ  األخ    األخالقيقت ثال ققفةع ثاشأأأأقدت الوفود بق ابطقل
ثلمتقبإة التواأأأأأيقت المتإلقة ب ققفة مكقن الإمل، ثللينق .قلت دننق تشأأأأأإ  بقلا بقلغ د اء ااأأأأأتم ار عدي كفقية  
الموارد ثانخفقي عدد ثظق   موظفر األخالقيقتع ثاشأأأأأقرت الوفود دل  ان التمويل لم  تحسأأأأأر عل  مق  بدث 

، عل  ال  م مر . ارات المجلس التيفيمي السأأأأأأأأقبقة، ثان مكتب األخالقيقت التقبر لليونيسأأأأأأأأ   2020 عقيميم 
لو احأد ا.أل مكأقتأب األخالقيأقت موارد فر ميظومأة األمم المتحأدةع ثح أت الوفود اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  تواأأأأأأأأأأأأأأير  

، ثافا مد   مكتب  المقلية ثالبشأأأأأأأ ية لت اأأأأأأأي  مكتب األخالقيقت كمؤاأأأأأأأسأأأأأأأة مسأأأأأأأتقلةع ثردا عل  ذلك الموارد
ليقك حقجة دل   يقدة الدعم ثالتمويلع ثاشقر دل  انه تم دج اء ميق.شقت بيقءة مر اإدارة  األخالقيقت عل  ان

بشأأأأأأأألن ااأأأأأأأأت مقر اّثلر فر ثظيفة دضأأأأأأأأقسية ثاحدة لبخالقيقتع ثاشأأأأأأأأقر ايضأأأأأأأأق دل  الجنود المبمثلة للتإقثن  
ثالتوعية، ثذلك م ال عر ط يا االاأأأأأأتفقدة مر شأأأأأأبكة اليونيسأأأأأأ  ألبطقل  الزمالء داخليق لتحسأأأأأأير الو.قية  مر

 األخالقيقت ثال ققفةع

ثااي  مد   شأأأابة الموارد البشأأأ ية عل  مكتب األخالقيقت عل  عقٍي تللل بقليجقح ثاع ب عر دعم  - 219
ء لجس اليب  اإدارة لتإزيز المكتب ثتوفي  موارد دضأأأأأأقسيةع ثاشأأأأأأقدت مجموعة مر الوفود بإج اء ااأأأأأأتقصأأأأأأق

مؤخ ا، ثاع وت عر راي مفقدو ان االاتقصقء الإقلمر للموظفير ال  زال منمق، ثاع وت عر اافنق لإدي دج اء  
، ثتسأأقءلت عر موعد دج اء االاأأتقصأأقء التقلرع ثذك  مد   شأأابة الموارد  2021االاأأتقصأأقءات المق رة لإقي 

ثمر الملمول دج اء ااأأأأأتقصأأأأأقء وخ     2021  البشأأأأأ ية ان وخ  ااأأأأأتقصأأأأأقء عقلمر للموظفير .د اج ي فر عقي
 ع2022خالل ال ور األخي  مر عقي 

 (عاألثل )انظ  الم فا 2022/14ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 220
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م من مكتب اليونيسددددددف للمراجعة الداخلية للحسددددددابات    2021التقرير السددددددنوي لعام   -زاي   المقدَّ
 التنفيذي، ورد اإلدارةوالتحقيقات إلى المجلس 

 التنفيذي  المقدم من لجنة اليونيسف االستشارية لمراجعة الحسابات إلى المجلس   2021التقرير السنوي لعام   

(، E/ICEF/2022/AB/L.5ع ي مد   مكتب الم اجإة الداخلية للحسقبقت ثالتح يققت التق ي  ) - 221
( تتضأأأأأمر تفقاأأأأأيل .ضأأأأأقيق التحقيا التر E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1المي كقن مشأأأأأفوعق بإضأأأأأقفة )

عأأأأأأقي   .أأأأأأدمأأأأأأ2021ا لقأأأأأأت  ام  اإدارة   ةنأأأأأأق بأأأأأأ  تع  رد  اإداري  ثالتيظيم  المأأأأأأقليأأأأأأة  اإدارة  شأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأأة  مأأأأأأد   
(E/ICEF/2022/AB/L.6ثتال ،)ي نق.ن نتق ج التق ي   مر يس اللجية االاتشقرية لم اجإة الحسقبقت، ال قل

 ع2021السيوي للجية لإقي 

ثليلت مجموعة مر الوفود اليونيسأ  عل  ال اي التوكيدي الإقي، ثاايت عل  تيفيم دج اءاتنق المتفا   - 222
لينق فر الو.ت الميقاأأأأب ثوشأأأأكل شأأأأقملع ثاتفقت المجموعة عل  ان الإمل عر بإد ال يمكر ان يحل محل  ع

الإمأل الميأدانر بأقللأقمأل، ثاع وأت عر تقأد  لأق إدرا  الفوا أد ثالمخأقط  التر تإود عل  ااأأأأأأأأأأأأأأت اتيجيأقت الإمأل 
 بإد فر التق ي ، ممق  دعم اتبقع ننج مختلطع عر

اليونيسأأأأأأأأأأ  دل  تقديم مزيد مر المإلومقت المسأأأأأأأأأأتلملة عر كيفية تشأأأأأأأأأأجير  ثدعت مجموعة الوفود - 223
الموظفير ثالمسأأأأأأأتفيد ر عل  اإبالغ عر اأأأأأأأوء السأأأأأأألوكع ثشأأأأأأأدد مد   مكتب الم اجإة الداخلية للحسأأأأأأأقبقت 
ثالتح يققت عل  ان وليقت اإبالغ يجب ان تلخم دا مق فر الحسأأأأأأأأأأأأأبقن الظ ثأ ثاألع اأ المحلية ثعل  اننق  

   جمير موظفر اليونيس  فر اإبالغ ثتشجر المستفيد ر عل  ان يحمثا حمثلمعتإتمد عل

ثاع وت ثفود متإددة عر .لقنق ألن الموارد المقلية  ي  المتصأأأأأأأألة بقلوظق   ال تزال ميخفضأأأأأأأأة، عل    - 224
 ااأأأأأتخداي مجموعة مر ال  م مر الزيقدة اللبي ة فر عبء الإملع ثاثضأأأأأح المد   انه فر الو.ت المي يج ي سيه 

تدابي  توفي  التلقليف لمإقلجة التخفيضأأأأقت األخي ة فر الموارد  ي  المتصأأأألة بقلوظق  ، فإن الزيقدات المتو.إة  
 عثمق بإدو .د تشكل تحديقت كبي ة فر مجقل الموارد فر المستقبل   2023فر السف  ثحجم الإمل فر عقي 

ي بنق المكتب االضأأأأأأأأأأطالع بدثر اك   فإقلية ثمبقشأأأأأأأأأأ ة ثتسأأأأأأأأأأقءل احد الوفود عر الليفية التر يإتز  - 225
التحقيا فر ادعقءات االحتيقل ثالفسأأأأأأقدع ثردا عل  ذلك، .قل المد   دن مر شأأأأأألن  يقدة الموارد ان تمكر   فر
تقديم مزيد مر ال دثد المبقشأأأأ ة عل  حقالت االحتيقل ثالفسأأأأقد، ثإن المكتب يإمل بشأأأأكل ثايا مر شأأأأابة   مر

ا.سأأأأأقي اليونيسأأأأأ  األخ   لتحسأأأأأير الإمليقت الداخلية، ثال اأأأأأيمق سيمق  تإلا بقلبق إير   اإمدادات فضأأأأأال عر
 ثالش كقء الميفم رع

ثالحظ ثفد وخ  بقلا بقلغ الزيقدة فر حقالت االاأأأأأأتنالل ثاالعتداء الجيسأأأأأأيير التر تشأأأأأأمل موظفر   - 226
ابي  المتخمة لضأأمقن التحقيا عل   ع ثاثجز المد   التد2021حقلة فر عقي   75الشأأ كقء الميفم ر، مشأأي ا دل  

 نحو ثاٍأ دا مق فر ادعقءات االاتنالل ثاالعتداء الجيسييرع

 (عاألثل )انظ  الم فا 2022/15ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 227
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المتعلق بدداعددادة تنظيم    72/279معلومددات مسدددددددددتكملددة عن تنفيددذ قرار الجم يددة العددامددة   -حاء  
الذي يجري كل أرب  سدنوات  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في سديا  االسدتعراي الشدامل  

 لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطل  بسا منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية
، ثتاللق نق ب مد   شأأأابة  ع ضأأأت نق بة المد  ة التيفيمية بقلييقبة لشأأأؤثن الشأأأ اكقت بيد المسأأأتجدات - 228

 الش اكقت الإقمة المي ع ي لمحة عقمةع

ثشأددت مجموعة مر الوفود عل  ان تحقيا الداأ التيمية المسأتدامة  تإ ي للتند د ثشأددت عل   - 229
االنتبقو دل    مجموعةال تالمية التإقثن سيمق بير الوكقالت ثإاأأأأأأأأأأأأأأالح ميظومة األمم المتحدة اإنمق يةع ثثجن

الاأأأأأتجقبقت المتلقملة لب مقت، بمق فر ذلك التحليل ثالتخطيط التإقثنيقنل ثإج اء تقييم انتققدي لوجود  المية ا
جمير ثكقالت األمم المتحدة مر اجل اكتسأأأأأقب المنقرات ثالخب ات الميقاأأأأأبةل ثضأأأأأمقن مواءمة ثاق ا الب امج  

ثتإزيز الينج القق م عل  حقوت اإنسأأقن  اإ.ليمية مر اط  األمم المتحدة للتإقثن مر اجل التيمية المسأأتدامةل 
 داخل اليونيس ل ثإطقر اإدارة ثالمسقءلةع

ثردا عل  ذلك، شأأددت مد  ة شأأابة الشأأ اكقت الإقمة عل  ان الندأ الإقي لإلاأأالح لو الحصأأول   - 230
حليل عل  دعم متلقمل عل  نطقت ميظومة األمم المتحدة، ثال اأأأأأأيمق عل  الصأأأأأأإيد القط ي، ب يقدة عملية الت

القط ي المشأأأأأأأت كع ثاأأأأأأألطت الضأأأأأأأوء عل  الدثر ال يقدي لليونيسأأأأأأأ  فر الإد د مر المجقالت، بمق فر ذلك  
ال اأأأأأأد ثالتقييمع ثك رت المد  ة تلكيد التزاي اليونيسأأأأأأ  القوي بقللفقءة ث.درتنق عل  التمحور حول الحصأأأأأأول  

طة االاأأأأأأأت اتيجية لليونيسأأأأأأأ  للفت ة عل  المنقرات الميقاأأأأأأأبة حي مق تدعو الحقجة دلينقع ثاكدت ايضأأأأأأأق ان الخ
تضأأميت اأأ احة مإق ي  حقوت اإنسأأقن ثالطفل فر كل مق تقوي به الميظمةع ثثاأأفت دطقر    2022-2025

اإدارة ثالمسأأأأأأأأقءلة بلنه جزء ااأأأأأأأأقاأأأأأأأأر مر اإاأأأأأأأأالح المي  ؤتر امقرو مر االتجقو اإيجقبر المتزا د لإلبالغ 
بمق فر ذلك بشأألن التسأألسأأل اإداري المزدث  ثالمواءمة اللقملة    اإدارة، ثاكدت امت قل اليونيسأأ  لإلطقر، عر

 لواق ا الب امج القط ية مر اط  التإقثنع

ثاشأأأأأأأأأأأأأأقرت نأق بأة المأد  ة التيفيأميأة للشأأأأأأأأأأأأأأؤثن اإداريأة دل  ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  حققأت الأدافأق فر الإأد أد  - 231
ثااأأأأأأأت اتيجيقت تسأأأأأأأيي  األعمقل،  مجقالت اللفقءة اث تجقث تنق، بمق فر ذلك فر امقكر الإمل المشأأأأأأأت كة،   مر

ثالخدمقت المشت كة الإقلميةع ثالطت الضوء عل  اات مقرات اليونيس  فر تخضي  المبقنر، م ال مر خالل  
الطق.ة الشأأأأأأمسأأأأأأيةع ثاشأأأأأأقرت ايضأأأأأأق دل  دمكقنقت دطقر االعت اأ المتبقدل المي مر شأأأأأألنه ان يسأأأأأأمح بمزيد 

ثكملك جمير    ،لتمويل ثالموارد البشأأأأأأأأأ ية، ثشأأأأأأأأأجإت الوفودالإمل المشأأأأأأأأأت ك فر المجقالت التيفيمية م ل ا مر
 اجزاء األمم المتحدة عل  دعم ذلكع

ثسيمق  تإلا بلط  التإقثن، اكد نق ب المد  ة التيفيمية لشأأأأأأأأأأأأأأؤثن الب امج مر جد د دثرلق ال  يسأأأأأأأأأأأأأأر  - 232
 ية، التر تسأأأأأأتمد مينق  تحد د التخطيط المتلقمل ثاليتق ج الجمقعية عل  مسأأأأأأتو  اف .ة األمم المتحدة القط فر

 الوكقالت ب امجنق القط ية ثتحدد اليواتج التر تسنم فر اليتيجة الجمقعيةع

 (عاألثل )انظ  الم فا 2022/16ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 233
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جم  األموال من القطا  الخاو واقامة الشدددددددراكات معهم التقرير المالي للسدددددددنة المنتسية   -طاء  
 2021كانون األول/ديسمبر  31 في

ع ضأأأأت نق بة المد  ة التيفيمية بقلييقبة لشأأأأؤثن الشأأأأ اكقت لما البيد، ام ع ضأأأأت مد  ة شأأأأابة جمر  - 234
  (عE/ICEF/2022/AB/L.4األموال مر القطقع الخقص ثإ.قمة الش اكقت مإه التق ي  )

اشأأأأأأأأأأأأأأأقدت مجموعأأة مر الوفود بأأقليتأأق ج الممتأأق ة التر تجأأقث ت الأأداأ اإ  ادات، ثللينأأق الحظأأت ث  - 235
نمو الموارد الإأقديأة كأقن متواضأأأأأأأأأأأأأأإأق، ممأق اد  دل  انخفأقي حصأأأأأأأأأأأأأأة الموارد الإأقديأة مر مجموع د  ادات  ان

اأأأأأأأأت مقر  القطقع الخقصع ثاأأأأأأأأللت المجموعة عر الليفية التر تإتزي بنق اليونيسأأأأأأأأ  ااأأأأأأأأتخداي اأأأأأأأأيقد ا اال
ثالتمويل االبتلقري ااأأأأأأأأأأتخدامق ااأأأأأأأأأأت اتيجيق، لزيقدة ددرار الموارد الإقدية، ثاع وت عر التمقمنق بقاأأأأأأأأأأت اتيجية 
اليونيسأأ  المبتل ة للتمويل ثاالاأأت مقرع ثردا عل  ذلك، اب  ت مد  ة شأأابة جمر األموال مر القطقع الخقص  

م ة، ألننق ال تسأأأأف  عر نتق ج فوريةع ثاثضأأأأحت  ثإ.قمة الشأأأأ اكقت مإه، ضأأأأ ثرة ان تلون االاأأأأت مقرات مسأأأأت
االات مقر الجقري فر عمليقت جمر األموال مر القطقع الخقص .د اثجد .قعدة للموارد الإقدية ثاتقح   كيف ان

 دمكقنقت لق لة مر خالل اجتماب مصقدر جد دة للتمويلع

ثالمكقتب القط ية لليونيسأ  التر  ثاعليت مجموعة الوفود اننق منتمة بقالاأتمقع دل  اللجقن الوطيية - 236
لأأد نأأق .أأدرات ميظمأأة لجمر األموال مر القطأأقع الخأأقص بشأأأأأأأأأأأأأأأألن دمكأأقنأأقت ثتحأأديأأقت جمر الموارد الإأأقديأأة 

 ايق.قتنق القط يةع فر

ثاكدت مجموعة الوفود اعتققدلق بلن المشأأقركة اليقجحة لليونيسأأ  مر القطقع الخقص توف  مخططق   - 237
ألخ   للشأأأأأأأ اكة مر القطقع الخقص ثالدعوة دل  مشأأأأأأأقركتنق اليشأأأأأأأطة فر المسأأأأأأأقلمة  لوكقالت األمم المتحدة ا

ع ثا. ت المد  ة بوجود تإقثن .وي مر ثكقالت األمم المتحدة 2030تحقيا خطة التيمية المسأأأأأأأأأأأتدامة لإقي  فر
األخ  ، ث.قلت دن ليقك الل ي  مر الإمل الجقري مر مؤاأأأأأأسأأأأأأقت األعمقل، ليس فقط مر حيث عال.ة جمر  

لتب عقت بمإقمالت مإيية ثللر ايضأأأأق فر التلاي  علينق إدرا  ميظور حقوت الطفل فر ممقراأأأأقتنقع ث.دمت  ا
م قال ذا اأأألة بقلموضأأأوع عر الليفية التر ت ع  بنق اليونيسأأأ  المسأأأقلمقت التر تقدي لم ة ثاحدة فر رحالت 

مر مؤاأأأأسأأأأة بدات كمسأأأأقلمة  طويلة األجل للمقنحير مر اجل تمويل متإدد السأأأأيوات ثم ن، ثااأأأأفة شأأأأ اكة 
 طقر ة، ثوإد التشقثر ثفنم مصقلحنق، تحولت دل  تمويل لب امج اليونيس  األخ  ع

ابة اإدارة   - 238 ثردا عل  شأأأأأأأوا ل الوفود بشأأأأأأألن انخفقي الموارد الإقدية، شأأأأأأأدد الم ا.ب المقلر ثمد   شأأأأأأأو
مكر اليونيسأأأأأأأ  مر تحقيا الداأ التيمية المقلية ثالتيظيم اإداري عل  ان التمويل عر ط يا الميح ثحدلق لر ي 

المسأأتدامة ألطفقل الإقلمع ثاشأأقر ايضأأق دل  انه ليس مر الضأأ ثري ان يلتر كل التمويل دل  اليونيسأأ  مبقشأأ ةل  
 عثتمكيت اليونيس ، بفضل تلاي لق ث.درتنق فر مجقل الحشد، مر تلمير مصقدر متإددة لتمويل ب امجنق 

قمأأه الخأأقص بأأقلنبأأقت ثالصأأأأأأأأأأأأأأيأأقد ا االاأأأأأأأأأأأأأأتةمأأقنيأأةع ثردا عل  ذلأأك،  ثاع ب احأأد الوفود عر التمأأ - 239
الم ا.أب المأقلر دل  ان لؤالء جميإأق يشأأأأأأأأأأأأأأي ثن فر ننأقيأة المطأقأ دل  المأقنحير التقليأد ير، ثالأدثل   اشأأأأأأأأأأأأأأقر

القطقع الإقي، ثان لؤالء المقنحير يقدمون موارد أل  اي مخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة ثيخفضأأأأأأأأأون الموارد   األعضأأأأأأأأأقء فر
 ةعاألاقاية بصورة متزا د

 )انظ  الم فا(ع 2022/17ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 240
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معلومات مسددددتكملة عن أداة البند الدولي لتيسددددير االسددددتثمار المسددددتدام في جم  األموال   - ياء 
 القطا  الخاو من

بة عقب مقدمة .دمتنق نق بة المد  ة التيفيمية بقلييقبة لشأأأأؤثن الشأأأأ اكقت، ع ضأأأأت التق ي  مد  ة شأأأأا - 241
 جمر األموال مر القطقع الخقص ثإ.قمة الش اكقت مإهع

ثرحب احد الوفود بقالاأأأأتإ اي الجقري ألداء األداة، ثطلب مزيدا مر التإليققت بشأأأألن الليفية التر  - 242
تإتزي بنق اليونيسأأ  دبالغ المجلس التيفيمي ثااأأحقب المصأألحة اآلخ ير بيتق ج االاأأتإ اي ثتققاأأمنقع ثردا 

التإليققت، حدد الم ا.ب المقلر خططق إج اء ااأتإ اي ثتقييم مسأتقلير ألداة البيك الدثلر بإد اثل عقي  عل  
 ع2022كقمل مر التشنيل فر عقي 

ثاع ب ثفأد وخ  عر تأل يأدو القوي ألداة التمويأل المبتل ة لأمو ثتسأأأأأأأأأأأأأأقءل عمأق دذا كأقنأت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   - 243
المجلس التيفيمي عل  ادثات د ر مقبلة اث تمويل مر لما   اأأأأتسأأأأإ  فر المسأأأأتقبل دل  الحصأأأأول عل  موافقة

 اليوعع ثاشقر الم ا.ب المقلر دل  ان الموافقة الفإلية تقر عل  عقتا الجماية الإقمةع
 

 كلمة رئيس الرابطة العالمية لموظفي اليونيسف - كاف 
نيسأأأأأأ  ثدعوتنق التر شأأأأأأك  ال  يس الدثل األعضأأأأأأقء عل  دعمنق القوي ثتقد  لق لإمل موظفر اليو  - 244

ننقية لنق دل  تقديم الدعم الإقلمر للإالمة التجقرية لليونيسأأأأ ع ثشأأأأدد عل  التضأأأأحيقت النق لة التر .دمنق   ال
ع ثدعق دل  عمليقت اك    19-موظفو اليونيسأأأأأأ  لضأأأأأأمقن عدي المسأأأأأأقس بتيفيم الب امج بسأأأأأأبب جق حة كوفيد

   ثقيمنق حقض ة ا يمق كقنت الميظمة موجودةعشموال ثتيقظق ثحفزا عل  ضمقن ان تلون راية اليونيس

ثاشأأأأأأأأقد ال  يس، بقلييقبة عر الموظفير، بشأأأأأأأأن  ثم قب ة .قدة اليونيسأأأأأأأأ ، مشأأأأأأأأي ا بوجه خقص دل   - 245
 طق.تنم التر تتجل  فر السإر دل  تيفيم ثالية اليونيس  ثدعمنم ل فقو الموظفيرع

تو.يت نواتجنم، ث.درتنم عل  التليف، ثاشأأأأأأأأأأأأقد ال  يس بموظفر اليونيسأأأأأأأأأأأأ  عل  نوعية ثحسأأأأأأأأأأأأر   - 246
ثإبداعنم، ثمشأأقريإنم، ثطق.تنم، ثحمقاأأنمع ثا.  بقلتزاي قيقدة اليونيسأأ  بتإزيز التنيي  ال ققفر ثعدي التسأأقمح  
مطلقق مر جمير اشأأأكقل المضأأأقيقة ثاأأأوء المإقملةع  ي  انه الحظ ان رابطة الموظفير الإقلمية ال تزال تواجه  

 ثالوا.ر عل  األري، مر عدي انحسقر الشوا ل بشلن خوأ الزمالء مر االنتققيع تيق.ضقت بير البيقنقت

ثافقد ال  يس بلن ال ابطة عز ت دعوتنق إج اء ااأأأأأتإ اي شأأأأأقمل لفةة الموظفير الوطيييرع ثكفلت   - 247
قت  ال ابطة ايضأأأأأأق تشأأأأأأكيل ف يا عقمل مإير بقضأأأأأأقيق الموظفير الوطييير فر لجية التيسأأأأأأيا لليققبقت ثال ابط

الدثلية لموظفر ميظومة األمم المتحدة، حيث كقنت اليونيسأ  عضأوا فر المجلس التيفيمي ألثل م ة، ثكفلت  
 ان تلون .ضقيق الموظفير الوطييير مر بير التوايقت ال  يسية آلخ  جماية عقمة للف يا الإقملع

عل   19-جق حة كوفيد  ثا.  ثفد تحدث بقاأأأم مكتب المجلس التيفيمي بقلإبء النق ل المي تف ضأأأه - 248
موظفر اليونيسأأأأأأأ  ثااأأأأأأأ لم ثااي  علينم الرتقق نم دل  مسأأأأأأأتو  التحديقت الإد دة مر دظنقر التزاي ال  تزعزع 
بتحقيا نتق ج لبطفقل ثااأأ لمع ثليل المم ل ايضأأق قيقدة ال ابطة الإقلمية لموظفر اليونيسأأ  عل  عملنق النقي  

ع ثاع ب عر تقأد  و 19-ثتنيي  تيظيمر ااأأأأأأأأأأأأأأتجأقبأة لجأق حأة كوفيأدفر الأدعوة دل  دج اء تنيي  فر الموظفير  
 للجنود المبمثلة لتحسير اققفة عمل اليونيس  عل  جبنقت متإددةع
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 مسائل أخرى  - الم 
 2022القائمة المؤقتة لبنود جدول أعمال الدورة العادية الثانية لعام    

 المؤ.تةعع ي امير المجلس التيفيمي القق مة  - 249
 

 اعتماد مشاري  القرارات - ميم 
 ع2022/17دل   2022/9اتخم المجلس التيفيمي الق ارات مر  - 250

 
جوائز أفرقة موظفي اليونيسددددددف والبيانان الختاميان للمديرة التنفيذية لليونيسددددددف ورئيس   -نون  

 المجلس التنفيذي
اف .ة    10، مشيدة بأأأأأأأأأأأأ 2021ة موظفر اليونيس  لإقي اعليت المد  ة التيفيمية عر الفق زير بجوا ز اف .  - 251

م لأت افضأأأأأأأأأأأأأأل مأق فر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ع ث.أد مويحأت الجوا ز لبف .أة التأقليأة: )ا( المكتأب القط ي للجمنوريأة الإ ويأة 
السأأأأأأأأأأأأأأوريأة، لمأق  بأملأه مر جنود لتإزيز حا األطفأقل ذثي اإعأق.أة فر التإليم فر حلأبل ث )ب( مجتمر اإمأداد  

ل ث ) ( المكتب القط ي فر بقكستقن، لحملته 19- ليونيس ، لجنودو ال امية دل  نش  لققح كوفيد الإقلمر التقبر ل 
للقأقح الحصأأأأأأأأأأأأأأبأة ثالحصأأأأأأأأأأأأأأبأة األلمأقنيأةل ث )د( المكتأب القط ي فر النيأد، لأدعم األطفأقل خالل الموجأة ال أقنيأة 

لمسأأألسأأأله التلفزيونر بيتر  ل ث )ه( المكتب القط ي فر جمنورية الث الديمق اطية الشأأأإبية،  19- جق حة كوفيد  مر 
للتإليم فر م حلة الطفولة المبك ة ثاأأط د الت المدارسل ث )ث( الشأأ اكة التإقثنية فر مبقدرة ثضأأر تصأأور جد د 

لالتصقالت، بير المكتب اإ.ليمر لش ت اف ي يق ثالجيوب األف يقر،   Airtel Africaللتإليم، التر تدعمنق ش كة  
ثالمكتأب اإ.ليمر لن ب ثثاأأأأأأأأأأأأأأط اف ي يأقل ث ) ( المكتأب القط ي فر بوتسأأأأأأأأأأأأأأوانأق، الحتفأقلأه دثن اإ.ليمر بأقليوي 

للقأأأأقح كوفيأأأأد  القط ي فر كيييأأأأق، لحملتأأأأه  المكتأأأأب  للطفأأأألل ث )ح(  القط يأأأأة   ل ث 19- الإأأأأقلمر  المكأأأأقتأأأأب  )ط( 
فقاأأأأأو ثمقلر ثالييج  لتإقثننق مر المكتب اإ.ليمر لن ب ثثاأأأأأط اف ي يق، ث.سأأأأأم حمقية الطفل التقبر   ركييق بو  فر 

مسأأأأأأأأأللة  ثا  األطفقلل   لليونيسأأأأأأأأأ ، ثشأأأأأأأأأابة االتصأأأأأأأأأقالت ثالدعوة الإقلمية، إشأأأأأأأأأ اك المجتمإقت المحلية فر 
 عجنة األ مقت المتإددة مكتب اليونيس  فر دثلة فلسطير، الاتجقبته المتإددة األثجه فر موا  )ي(  ث 

ثشأك ت المد  ة التيفيمية الوفود عل  مشأقركتنق اليشأطة خالل الدثرة السأيوية ثعل  ااأتخدامنق الجيد  - 252
ثالم م  لو.تنق مإقع ثاايت عل  الدعم المي تقدمه خدمقت المؤتم ات فر األمم المتحدة ثشأأأأأأك ت مكتب امير  

ثثجنأت المأد  ة التيفيأميأة الشأأأأأأأأأأأأأأك  دل  الموظفير المتقأقعأد ر،    المجلس التيفيأمي عل  كفأقلأة نجأقح االجتمأقعع
ثاع وأأت عر تقأأد  لأأق ل يأأقدة ر يس المجلس التيفيأأميع ثاع وأأت عر تقأأد  لأأق ألعضأأأأأأأأأأأأأأأأقء المجلس لمأأق .أأدموو  

ا.ت احأقت ثلأدعمنم ثتضأأأأأأأأأأأأأأقمينم، ث.أقلأت دننأق تتطلر دل  الإمأل مر األعضأأأأأأأأأأأأأأقء فر الو.أت الأمي تيفأم سيأه   مر
  اتيجية للمسقعدة فر تحقيا راية عقلم افضل للل طفلعاليونيس  الخطة االات

ثركز ال  يس فر مالحظأقتأه الختأقميأة عل  الميأة تإأدديأة األط اأ ثإحيأقء التإأقثن المتإ   سيمأق بير  - 253
المجتمر الإقلمرع ثلخص اإنجق ات الإد دة التر حققتنق اليونيسأأأأأأأأأأأأ ، م ل التدخالت الميقمة للحيقة، ثالتإلم،  

  الميقو الملمونة ثالصأأأأأ أ الصأأأأأحر، ثالحمقية االجتمقعية، ثالواأأأأأول الإقدل ثالمتسأأأأأقرع دل  ثالحصأأأأأول عل
، ثلليأه اشأأأأأأأأأأأأأأقر دل  التحأديأقت المتزا أدة، بمأق فر ذلأك اليزاعأقت، ثاأل مأقت المتيأقميأة، ثواأقر  19-لقأقحأقت كوفيأد

ن احت اي حقوت  تني  الميقخع ثشأأأأأأك  ال  يس اعضأأأأأأقء المجلس ثدعق الجمير دل  موااأأأأأألة الإمل مإق لضأأأأأأمق
  األطفقل ثالشبقب ثت جمتنق دل  ف ص للحقض  ثالمستقبلع
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 تنظيم الدورة  -  أوال  
 جدول األعمال المؤقت المشروح والجدول الزمني وتنظيم األعمالإقرار  - ألف 

اعأأمأأأأأأأقلأأنأأأأأأأق   - 254 ثتأأيأأظأأيأأم  الأأزمأأيأأر  ثجأأأأأأأدثلأأنأأأأأأأق  الأأأأأأأدثرة  اعأأمأأأأأأأقل  جأأأأأأأدثل  الأأتأأيأأفأأيأأأأأأأمي  الأأمأأجأألأأس  ا.أأ  
(E/ICEF/2022/22/Rev.1ع) 

، مر بيينأأأق ميظمأأأة حكوميأأأة دثليأأأة، ثميظمأأأة  (2)ثفأأأدا م اقبأأأق  40ثاعلر امير المجلس التيفيأأأمي ان   - 255
مر لجأأأقن اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  الوطييأأأة، .أأأدمأأأت ثاأأأق ا االعتمأأأقد ثفقأأأق    6ميظمأأأقت  ي  حكوميأأأة، ث    6دثليأأأة، ث  

 مر اليظقي الداخلرع 2-50 للمقدة
 

 بيانان افتتاحيان لرئيسة المجلس التنفيذي والمديرة التنفيذية لليونيسف - باء 
ال  يسأأأأأأة دننق تتشأأأأأأ أ ب  قاأأأأأأة الدثرة عقب تإييينق مؤخ ا مم لة دا مة للواأأأأأأتقريكق لد  األمم .قلت  - 256

المتحأأدة، ثإننأأق اأأأأأأأأأأأأأأتؤدي لأأما الأأدثر بتفأأقٍن ثرثح مر الزمأأقلأأةع ثاع وأأت عر امتيأأقننأأق لمجموعأأة بلأأدان ام يكأأق 
يأأة التر تيتنر فر كأأقنون  الالتيييأأة ثميطقأأة البح  اللأأقريبر لتأأل يأأد تولينأأق ال  أأقاأأأأأأأأأأأأأأأأة للفت ة المتب يأأة مر الوال

ع ثاكأأدت ان تإييينأأق لو دليأأل عل  التزاي بلأأدلأأق ب فأأقو األطفأأقل ثحقو.نم داخأأل البلأأد 2022األثل/ديسأأأأأأأأأأأأأأمب   
ثعقلميق، ثوتإزيز عمل اليونيسأأأأأأأأأ  فر جمير انحقء الإقلمع ثثّجنت ال  يسأأأأأأأأأة الشأأأأأأأأأك  للمم ل الدا م السأأأأأأأأأقبا  

درينو اع كقرا ث، المي .قد اعمقل المجلس التيفيمي حت  ننقية للواتقريكق لد  األمم المتحدة، اإقدة السيد رث 
حزي ان/ ونيه، ثنق ب ر يس المجلس التيفيمي، اأإقدة السأيد ميشأقل ملييقر، المم ل الدا م لسألوفقكيق لد  األمم  

 المتحدة، المي تول  ال يقدة مؤ.تق ميم تمو / وليهع

خالل الدثرة عمل اليونيسأأأأأأأأأأ  فر مجقالت متإددة، ثافقدت ال  يسأأأأأأأأأأة بلن المجلس اأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأتإ ي  - 257
اأأأأأأأأأأأأأأيإز  اا  الميظمأأة عل  اري الوا.ر ثيأأدعم .أأدرتنأأق عل  مواجنأأة التحأأديأأقت الإأأد أأدة التر  واجننأأق   ممأأق

ثايقة جد دة مر ثاق ا الب امج القط ية،   22األطفقل ثاألاأ  فر اجزاء ك ي ة مر الإقلمع ثاأييظ  المجلس فر 
شأأأة مواضأأأياية بشأأألن القدرة عل  الصأأأمود ثتيمية .درات الم القير، مر الت كيز  ثاأأأيكون ذلك مصأأأحووق بميق.

ب نقمجق جقريق مر ب امج التإقثنع ثيتضمر جدثل األعمقل    18عل  الفتيقتع ثايج ي ايضق ااتإ اي تمد د  
 ايضأأق مإلومقت مسأأتلملة عر مسأأق ل ال .قبة، ثتحد دا لمحة عقمة عر اعمقل اليونيسأأ  فر مجقل التح يققت 

ثم اجإة الحسأأأأقبقت، ثتقييمق لمد  ااأأأأتقالل المكتب ذي الصأأأألةع ثشأأأأددت ال  يسأأأأة عل  انه فر حير  تطلب  
السأأأأأأأأأأأأأأيأأقت الحأأقلر مزيأأدا مر االلتمأأقي ثالتأأد.يا فر مسأأأأأأأأأأأأأأأق أأل ال .أأقبأأة عمومأأق، مر المنم االعت اأ بأألن للأألٍّ  

ليقك ننج ثاحد  يقاأأأب  ميظمقت األمم المتحدة خصأأأواأأأيقتنق ثممقراأأأقتنق الخقاأأأة ثان  يبنر اال يكون  مر
الجميرع ثاع وت عر اقتنق فر ان الميق.شأأقت ثالمشأأقثرات  ي  ال اأأمية اأأتيظ  فر الحقلة الف يدة لليونيسأأ ،  
 ثشددت عل  المية الحفقو عل  التوا ن األم ل بير االات مقرات فر مسق ل ال .قبة ثاالات مقرات فر الب امجع

ضأأأأأأأأق نظقَي المسأأأأأأأأقءلة المسأأأأأأأأتلمل فر الميظمة ثجنودلق  ثتقبإت .ق لة دن المجلس اأأأأأأأأيسأأأأأأأأتإ ي اي - 258
المسأأتم ة لتحسأأير النيقكل التر يوسأأيِّد مر خاللنق المسأأؤثلية ثيتيح المسأأقءلةع ثاأأتج ي ايضأأق ميق.شأأة التمويل 
ثاالحتيقجقت مر الموارد التر تتطلبنق اليونيسأأأأأ  لتحقيا الدافنق االاأأأأأت اتيجيةع ث.قلت ال  يسأأأأأة دننق شأأأأأندت،  

لبلد مر البلدان المسأأأأأأتفيدة مر الب امج، اليتق ج ال  يسأأأأأأية التر حققتنق اليونيسأأأأأأ  فر شأأأأأأ اكة   بواأأأأأأفنق مم لة

__________ 

 االعتمقد المقدمة اايقء الدثرة، بإد دعالن األمير الإقيعثفدا، بمق فر ذلك ثاق ا  48بلغ الإدد الينق ر للوفود الم اقبة  (2) 
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حكومة بلدلقع ثشأأددت عل  المية دعم ثالية الميظمة مر خالل تإزيز المسأأقلمقت فر الموارد األاأأقاأأية   مر
 ة المستدامةعالمخصصة التر تدعم تيفيملق للخطة االات اتيجية ثتسنم فر تحقيا الداأ التيمي  ي 

ثليلت المد  ة التيفيمية المم لة الدا مة للواأأأأأأأأأأأأتقريكق عل  دثرلق الجد د ك  يسأأأأأأأأأأأأة للمجلس التيفيمي  - 259
 ثشك ت المم ل الدا م لسلوفقكيق عل  عمله ك  يس مؤ.تع

ثنق.شأأأأأأأأت المد  ة التيفيمية اآلاقر المتضأأأأأأأأقف ة لليزاعقت ثاأل مقت ثجق حة م ي في ثس كورثنق لإقي  - 260
( ثتني  الميقخ عل  األطفقلع ثاشأقرت دل  ان الفيضأقنقت اللقراية فر بقكسأتقن، ثالجفقأ  19-)كوفيد  2019

فر اأأأأ ي النلق،   19-التقريخر فر ميطقة السأأأأقحل ثالق ن األف يقر، ثعدي االاأأأأتق ار السأأأأيقاأأأأر ثتلاي  كوفيد
فر ذلأأك فر ميطقأأة تين اي   ثالإأأد أأد مر حأأقالت الطوارئ األخ   األ.أأل شأأأأأأأأأأأأأأن ة التر يشأأأأأأأأأأأأأأنأأدلأأق الإأأقلم، بمأأق

دايوويق، ال تزال تإّ ي مال ير األطفقل للخط ع ثليقك مليونق طفل دضأأأأأأأأأأأأأقفر فر افنقنسأأأأأأأأأأأأأتقن ثجمنورية   فر
الديمق اطية ثمد شأأأق  ثلق تر ثاليمر مإ ضأأأون لخط  النزال الشأأأد دع ث.دمت المد  ة التيفيمية تق ي ا  اللوننو

ت اليونيسأأأ  ب نقمجق للمسأأأقعدة اليقدية اإنسأأأقنية ثاأأأل بقلفإل دل  عر بإ تنق األخي ة دل  اثك انيق، حيث نفم
 طفلع 350 000اك   مر  

ثتأأقبإأأت .أأق لأأة دن اايير مر اخط  التنأأد أأدات التر  واجننأأق األطفأأقل نتيجأأة للجأأق حأأة لر حأأقالت  - 261
مة الصحة الإقلمية  التو.  التر يشندلق التحصير ال ثتيير ثاألا  المدم  عل  التإلمع فقلبيقنقت األخي ة لميظ

مليون طفل اللققحقت األاأأقاأأية ضأأد الخيقت ثاللزا     25ثحدو، لم  تلا   2021ثاليونيسأأ  تظن  انه فر عقي 
ثالسأإقل الديكر، ثلو اكب  انخفقي فر مإدالت التحصأير ال ثتيير ميم جيل ثاحدع ثتدعو اليونيسأ  جمير  

 ر لم  تلقوا التحصأأأأأأأأأييقت دل  االاأأأأأأأأأت مقر عل  ثجه الدثل األعضأأأأأأأأأقء التر لد نق اعداد كبي ة مر األطفقل الم
 الس عة فر حمالت مخصصة للحقت بقل كبع

ثنق.شأأت المد  ة التيفيمية عمل اليونيسأأ  ثشأأ كق نق ال امر دل  مإقلجة مسأأللة الخسأأق   التر تلبدلق  - 262
تدعو اليونيسأأأأأأأأ  جمير  ،  2022التإلم نتيجة للجق حةع ففر الفت ة التر تسأأأأأأأأبا مؤتم  .مة تحويل التإليم لإقي 

الحكومقت دل  ضأأأأأأأمقن ان  تمكر كل طفل، ثكل فتقة، مر دعمقل حقنم فر التإليمع ثتشأأأأأأأمل بإ  الطلبقت  
المحأأددة دعوة الأأدثل األعضأأأأأأأأأأأأأأأأقء دل  خف  مإأأدل فق  التإّلم، ثخف  عأأدد األطفأأقل الأأم ر تبلغ اعمأأقرلم  

إون . اءة .صأأأة بسأأأيطة اث فنمنق دل  اأأأيوات فر البلدان الميخفضأأأة ثالمتواأأأطة الدخل الم ر ال يسأأأتطي 10
، ثاأد الفجوة فر الموارد التإليمية مر خالل دفر االاأت مقرات الجد دة نحو دحداث 2030اليصأ  بحلول عقي  

 تحول فر التإليم للل طفلع

ثمضأأأأأأأأأأأأت تقول دن اليونيسأأأأأأأأأأأأ ، ب ية مكقفحة األا  المتفق.م لتني  الميقخ، تيّفم ااأأأأأأأأأأأأت مقرات ذكية  - 263
لدان عل  ضأأأمقن ان تلون الخدمقت الحيوية التر يإتمد علينق األطفقل .قبلة للتليف ث.قدرة عل   لمسأأأقعدة الب

الصأأأأأأأأمودع ثتإمل اليونيسأأأأأأأأ  عل  دعداد األطفقل للبققء ثاال دلقر فر عقلم متني  ميقخيق، بسأأأأأأأأبل مينق دعم  
 المزيد مر التدريب عل  المنقرات الم اعية للبيةةع

التيفيأميأة عل  الحأقجأة المتزا أدة دل  تمويأل اك   م ثنأة ثجودة ثح أت عل  عكس  ثشأأأأأأأأأأأأأأددت المأد  ة  - 264
اتجقو انخفقي التمويل األاأأقاأأر كيسأأبة مةوية مر دجمقلر التمويل، بمق فر ذلك انخفقي التمويل األاأأقاأأر  

ء ع ثااأأتشأأندت بقلتزامقت مي قت التمويل، ثدعت الدثل األعضأأق2021فر المق ة فر عقي   4لليونيسأأ  بيسأأبة  
دل  االضأأأأأأأأأأأطالع بلنشأأأأأأأأأأأطة الدعوة لد  دثا  لق االنتخقبية ثو لمقنقتنق ثاأأأأأأأأأأأقنإر الق ار فينق مر اجل الوفقء  

 بقلتزامقتنق ث يقدة مسقلمقتنق فر التمويل األاقار ثالم ن لفق دة ألطفقلع
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ومة  ثافقدت بلن مر الضأأأأ ثري، فر السأأأأيقت الحقلر، االاأأأأتفقدة مر مواطر القوة لد  اليونيسأأأأ  ثميظ  - 265
األمم المتحدة بلاأأأأأأأ لقع ثيمكر للتيسأأأأأأأيا الجيد ثاللفقءة ثالمسأأأأأأأقءلة فر ميظومة األمم المتحدة اإنمق ية ان يكفل 
تح يقنق نتق ج مر شأأأأأألننق ان تدعم مسأأأأأأتقبال اك   ااأأأأأأتدامة للجميرع ثتشأأأأأأمل اثلويقت اليونيسأأأأأأ  كال مر التلكد  

لإمأل ثتإزيز اقأقفتنأق التيظيميأة، ثذلأك جز يأق عر ط يا  ان موظفينأق لأد نم الموارد ثالأدعم الال مأقن إنجأق  ا  مر 
 عتإميا التزامنق بقلوفقء ب يمنق األاقاية المتم لة فر ال عقية ثاالحت اي ثاليزالة ثال قة ثالمسقءلة ثاالاتدامة 

ثتقبإت .ق لة دن نظقي المسأأأأأقءلة المسأأأأأتلمل فر اليونيسأأأأأ  لو جزء مر نظقي فإقل لل .قبة الداخلية   - 266
كمة ثإدارة المخقط ع ثاع وت المد  ة التيفيمية عر امتيقننق لإمل المكقتب المسأتقلة، ثعر التزامنق بتإزيز  ثالحو 

 ثدعم ااتقالل نظم ال .قبة الداخليةع

ثافتتحت ال  يسأأة بقب اإدالء بقلبيقنقت الإقمةع ثاع وت الوفود عر امتيقننق لل  يس السأأقبا للمجلس   - 267
ال  يسأأأأأأأأأة الجد دة ث.قلوا دننم  تطلإون دل  التإقثن ثومل الجنود المشأأأأأأأأأت كة مر اجل  التيفيميع ثليلثا ايضأأأأأأأأأق 

دعمقل حقوت كل طفلع ثوقإضأأقفة دل  ذلك، رحبوا ببيقن المد  ة التيفيمية ثوت كيزلق عل  األثلويقت ثالمسأأق ل  
 امة لفق دة جمير األطفقلعال  يسية التر تحتق  دل  مإقلجة، ثال ايمق سيمق  تإلا بتحقيا الداأ التيمية المستد

، ثذلك بسأأأأأأأبل مينق شأأأأأأأ اء 19-ثاشأأأأأأأقدت عدة ثفود بقاأأأأأأأتجقبة اليونيسأأأأأأأ  المسأأأأأأأتم ة لجق حة كوفيد - 268
اللققحقت ثإيصأأقلنق، مر ال يقي فر الو.ت نفسأأه بمواجنة التحديقت الجد دة ثالمسأأتم ةع ثاب  ت الوفود ان ليقك  

قليسأأأأأأأبة للإد د مر الطالب فر جمير انحقء الإقلم نتيجة خط ا فر ان يصأأأأأأأبح االنقطقع المي شأأأأأأأندو التإليم ب
 للجق حة دا مق، مر مق  ت تب عل  ذلك مر عوا.ب ثخيمة عل  حقو.نم ثف انم ثمستقبلنمع

ثاشأأأأقرت الوفود ايضأأأأق دل  ان مؤتم  .مة تحويل التإليم، المي اأأأأيإقد خالل الدثرة المقبلة للجماية  - 269
ة ر يسأأأية فر لما الصأأأدد، ثرحبت بمشأأأقركة اليونيسأأأ  ثقيقدتنق فر التحضأأأي   الإقمة لبمم المتحدة، لو مبقدر 

لنما الحدثع ثاب َ  احد الوفود ان مؤتم  القمة لما  تيح ف اأأأة فر الو.ت الميقاأأأب مر اجل حشأأأد دج اءات 
ذثي  عملية لتإوي  الخسأأأق   التر تلبدلق التإلم فر مق  تصأأأل بقلجق حة، ثال اأأأيمق بقليسأأأبة للفتيقت ثاألطفقل 

مر الداأ التيمية  4اإعق.ة ثالفةقت المنمشأأأأأأة األخ  ، ثمر اجل تيشأأأأأأيط الجنود ال امية دل  تحقيا الندأ  
المسأأأأأأأأأتدامة ثالتإليم الجيدع ثشأأأأأأأأأدد ثفد وخ  عل  الدثر المنم المي يضأأأأأأأأأطلر به الشأأأأأأأأأبقب فر مؤتم  القمة،  

تيفيمية عل  ان الزخم المحيط بمؤتم   ثالحقجة دل  االاأأأأأأتمقع دل  شأأأأأأوا لنمع ثردا عل  ذلك، ثافقت المد  ة ال
القمة بقلغ األلمية ث.قلت دن اليونيسأأأأأ  تإمل عل  جإل الحدث م م ا لتلون ليقك نتق ج ملمواأأأأأة تؤدي دل  

 تنيي  مر اجل األطفقلع

ثشأأأأأأأجر احد الوفود اليونيسأأأأأأأ  عل  تواأأأأأأأير نطقت الشأأأأأأأ اكقت فر مجقل التإليم مر اجل مسأأأأأأأقعدة   - 270
اليأأقميأأة عل  ثجأأه الخصأأأأأأأأأأأأأأوص ثتإزيز ف ص التإلم مأأد  الحيأأقة للجميرع ثاب   الوفأأد  األطفأأقل فر البلأأدان  

الحقجة دل  االاأأأأت مقر فر البيية التحتية التليولوجية للتإليم، ثاشأأأأقر دل  ان تيسأأأأي  الواأأأأول دل  التليولوجيق 
دل    يسأأأأأتحا التمقمق اكب  مر اي ث.ت مضأأأأأ ع ثشأأأأأدد ثفد وخ  عل  ان االتصأأأأأقل ال .مر ثإتقحة الواأأأأأول

األدثات ثالمإأدات ال .ميأة لمأق نقطأة انطالت ضأأأأأأأأأأأأأأ ثريأة نحو تج وأة تإليميأة فإأقلأة ثحأد  أة، ثدعأق المجتمر  
الدثلر دل  حشأأد الموارد لضأأمقن شأأمول جمير المتإلمير ثالقضأأقء عل  الفجوة ال .ميةع ثردا عل  ذلك، .قلت  

.مية ثلر تإمل بجد لقطر اشأأأأأأواط فر مجقل  المد  ة التيفيمية دن اليونيسأأأأأأ  يسأأأأأأقثرلق .لا بقلغ د اء الفجوة ال  
 االتصقل اإللت ثنر ث ي لق مر مجقالت التليولوجيقع
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ال تزال .أق مأة، ممأق يإوت التيميأة االجتمأقعيأة    19- ثاب  ت مجموعأة مر الوفود ان واأقر جأق حأة كوفيأد  - 271
فر اإنصأأأأأأأأأأأقأ فر تو ير ثاال.تصأأأأأأأأأأأقدية للإد د مر البلدان اليقميةع ثشأأأأأأأأأأأددت المجموعة عل  ثجود فجوة كبي ة 

، األم  المي اأأأأأأيتطلب جنودا مر جقنب اليونيسأأأأأأ  ث ي لق مر شأأأأأأ كقء التيمية الم ر  تإير 19- لققحقت كوفيد 
 ع زيدثا دعمنم فر مجقل تمويل اليظم الصحية ثالمشقرير االجتمقعية فر بلدان الجيوب، ثال ايمق فر اف ي يق  ان 

ان الطقبر الملح للتحدي الصحر اليقجم عر الجق حة .د اخل ثعل  نفس الميوال، الحظ احد الوفود  - 272
بب امج التحصأأأأأأأير لبطفقل، ثال اأأأأأأأيمق فر اف ي يقع ث.د اتقح لما السأأأأأأأيقت المجقل امقي بإ  ام اي الطفولة  
لد  ال ضأأأأر ثاد  دل  ت اجر دنجق ات اليونيسأأأأ  فر لما الصأأأأددع ث.قلت عدة ثفود دن مر الضأأأأ ثري تإزيز  

ال تخ   مبقدرات التحصأأير ال ثتيير عر مسأأقرلقع ثشأأدد احد الوفود عل  ان مير الت دد   اليظم الصأأحية حت 
فر التحصأأأير ام  ااأأأقاأأأر لتحسأأأير مإدالت التحصأأأير شأأألنه شأأألن مإقلجة دمكقنية الواأأأول دل  اللققحقتع  

ير  ث.قل ثفد وخ  دنه يجب ان  تواف  لليونيسأأأأأ  التمويل الال ي لضأأأأأمقن حسأأأأأر اأأأأأي  ب امج التحصأأأأأير ال ثتي
ع ثردا عل  ذلك، شأأأأأددت المد  ة التيفيمية عل   19-لد نق، دل  جقنب حمالت التحصأأأأأير ضأأأأأد في ثس كوفيد

اليونيسأأأأأأأأأ  ثشأأأأأأأأأ كقءلق مق فتةوا يح  ثن تقدمق ملمواأأأأأأأأأق سيمق  تإلا بقلتحصأأأأأأأأأييقت ال ثتييية، عل  ال  م   ان
تيير يجب ان يكون اثلوية  اعق.ت الجنود المبمثلةع ثثافقت عل  ان التحصأأأأير ال ث   19-جق حة كوفيد ان مر

 ثانه مر الض ثري الإودة دل  المسقر الصحيح ألن تلاي  لمو المسللة عل  األطفقل مدم ع

ثعوا.بنق، مر الضأأأأأ ثري مواجنة   19-ثشأأأأأددت الوفود ايضأأأأأق عل  انه بقإضأأأأأقفة دل  جق حة كوفيد - 273
ثيزيد مر اثجه عدي المسأأأأأأقثاة ثيدفإنم  ح يقة ان تني  الميقخ  ؤا  عل  حيقة الجمير، بمر فر ذلك األطفقل،  

دل  مزيأد مر الفق ع ثافأقدت مجموعأة مر الوفود بألن الجفأقأ الأمي طأقل امأدو فر ميطقأة السأأأأأأأأأأأأأأأقحأل ثالق ن  
األف يقر  تطلب بشأأأأأدة التمقي اليونيسأأأأأ  ثعملنق، ألنه ال  زال  ؤا  عل  حيقة المال ير مر اليقس، ثال اأأأأأيمق  

ضأأأأأأأأقفة دل  التحديقت المتم لة فر الجوع ثاأأأأأأأأوء التنمية، اد  الجفقأ دل  األطفقلع ث.قلت المجموعة دنه بقإ
  يقدة اليزثح، ثتسبب فر تإطل المدارس، ثعّ ي األطفقل لمختل  التحديقت الصحية ثالممقراقت الضقرةع

ثاشأأأقرت عدة ثفود دل  الفيضأأأقنقت التر حدات مؤخ ا فر بقكسأأأتقن ثدعت دل  موااأأألة االاأأأتجقبة   - 274
اليونيسأأأأأأ  دل  االحتيقجقت القق مة ثاليقشأأأأأأةة عل  حد اأأأأأأواء، حيث ال  زال اليقس، ثاألطفقل عل   مر جقنب 

ثجه الخصأأأأأأوص،  تحملون الإبء األكب  مر واقر تني  الميقخع ث.قل ثفد وخ  دن ليقك حقجة دل  تضأأأأأأقف   
ت المد  ة التيفيمية  الجنود للتصأأأأدي بشأأأأكل فوري لب مقت البيةية فر جمير انحقء الإقلمع ثردا عل  ذلك، ذّك  

بزيقرتنق دل   ودي، دايوويق، حيث شأأأأأأأقلدت بيفسأأأأأأأنق واقر الجفقأ عل  المجتمإقت المحلية ثاألطفقلع ث.قلت  
دن مسأأأأأأللة تني  الميقخ تب   فر جمير األعمقل التر تضأأأأأأطلر بنق اليونيسأأأأأأ ، عل  اليحو المبير فر الخطة  

 ع2025-2022االات اتيجية لليونيس  للفت ة 

ك ت عدة ثفود المد  ة التيفيمية عل  ميق.شأأة  يقرتنق األخي ة دل  اثك انيق، ثاشأأقر احد الوفود دل  ثشأأ - 275
ان اطفقل اثك انيق يحتقجون دل  راأأأأأأأأقلة األمل ثالدعم القوي مر اليونيسأأأأأأأأ  ثمر األمم المتحدة بشأأأأأأأأكل عقيع  

حيث التإليم ثالصأأأأحة الإقلية   ثاشأأأأقدت الوفود بقليونيسأأأأ  لمق تقدمه مر مسأأأأقعدة لبطفقل فر ذلك البلد، مر
ثالأدعم اليفسأأأأأأأأأأأأأأر ثاالجتمأقعرع ثردا عل  ذلأك، اكأدت المأد  ة التيفيأميأة مر جأد أد ان الح ب مأدم ة لبطفأقل،  

 ثشك ت البلدان التر تستقبل الالجةير نتيجة للح بع

للفت ة   ثاكدت الوفود انه مر ا.ت اب اليونيسأأأأأأأأأأأ  مر ننقية السأأأأأأأأأأأية األثل  مر الخطة االاأأأأأأأأأأأت اتيجية - 276
، يكتسأأأأأر تواف  الموارد اللقسية فر الميظمة المية بقلنة للر تتمكر مر موااأأأأألة دنجق  الإمل  2022-2025
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ثالحفأقو عل  ننج مبتل  فر التصأأأأأأأأأأأأأأأدي للتحأديأقت التر  واجننأق األطفأقلع ثاع ب احأد الوفود عر .لقأه د اء 
فقي نسأأأبة الموارد األاأأأقاأأأيةع ثدعق الوفد  اليقص فر الموارد اإنمق ية المي تواجنه اليونيسأأأ ، ثال اأأأيمق انخ

جمير البلدان المقنحة دل  الوفقء بيشأأأأأأأقط بقلتزامقتنق بموجب اتفقت التمويل، ث يقدة نسأأأأأأأبة الموارد األاأأأأأأأقاأأأأأأأية  
فر المق ة حت  تتواف  لليونيسأأأأأأأأ  موارد ااأأأأأأأأقاأأأأأأأأية م نة ثكقسية ثيمكر التيبؤ بنق   30للوكقالت اإنمق ية دل  
 و افضل ثتيفيم الب امج القط يةعألداء ثظق فنق عل  نح

ثااي  ثفأد وخ  عل  الإمأل الأمي تقوي بأه اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  فر توليأد حصأأأأأأأأأأأأأأة كبي ة مر د  اداتنأق مر القطأقع   - 277
تقد  لق    الخقص، ثشأأجر اليونيسأأ  عل  موااأألة تيوير .قعدة مقنحينقع ثردا عل  ذلك، اع وت المد  ة التيفيمية عر 

 عة للموارد األاقاية، التر رات اننق تتيح لليونيس  ان تلون اك   كفقءة ثفإقلية للتإليققت بشلن األلمية الحقام 

ثرحبت عدة ثفود بقاأأتإ اي منقي مكتب الم اجإة الداخلية للحسأأقبقت ثالتح يققت التقبر لليونيسأأ    - 278
خالل الدثرة   ثتقييم مد  ااأأأتقاللهع ثشأأأك  احد الوفود ددارة اليونيسأأأ  عل  االاأأأتجقبة السأأأ يإة لق ار المجلس

المتإلا بقلتد.يا ثال .قبة، ثعل  االلتزاي بتإزيز وليقت المسأأأقءلة فر الميظمة، مشأأأي ا دل    2022السأأأيوية لإقي 
 ان  يقدة ال .قبة اتإز  بقلفإل المزيد مر ال قة لد  المقنحيرع

األلمية لفإقلية ميظومة  ثاب   ثفد وخ  ان ددارة المخقط  ثم اجإة الحسأأأأأأأأأأقبقت ثال .قبة امور بقلنة  - 279
األمم المتحدة ثكفقءتنق، ثدعق دل  موااأألة تحسأأيينق ثتإزيزلقع ثرحب الوفد بموافقة ددارة اليونيسأأ ، ااأأتجقبة 
لم اجإة الحسأقبقت التر اج الق مكتب الم اجإة الداخلية للحسأقبقت ثالتح يققت التقبر لليونيسأ ، عل  توضأيح  

المسأأأأأأأأأأأأأقءلة المتإلقة بقلحوكمة ثال .قبة المتصأأأأأأأأأأأأألتير بقإدارة الم كزية   ثتإميم األدثار ثالمسأأأأأأأأأأأأأؤثليقت ثط ا ا
للمخقط ع ثشأأأأأأددت المد  ة التيفيمية عل  األلمية التر تلتسأأأأأأينق م اجإة الحسأأأأأأقبقت ثال .قبة فر الحفقو عل   

 اقة المقنحير ثالموظفير ثجمير الش كقءع
 

 2023ام برنامج العمل المقترح لدورات المجلس التنفيذي في ع - جيم 
(، المي اعدو مكتب E/ICEF/2022/23.دي امير المجلس التيفيمي، للإلم، ب نقمج الإمل المقت ح ) - 280

بشأأأأأألن    2020/14األمير بقلتشأأأأأأقثر مر مكتب المجلس التيفيمي عل  ااأأأأأأقس المقتضأأأأأأيقت اليظقمية، ثالق ار  
ااأأأقليب الإمل، ثالطلبقت المقدمة فر . ارات المجلس التيفيمي، ثالمقت حقت المقدمة مر األمقنةع ثاشأأأقر امير  

دطقر م ن يمكر تي يحه عل  مدار الإقي، بقلتشأأأأأأأأأأقثر   المجلس التيفيمي دل  ان ب نقمج الإمل اأأأأأأأأأأيكون بم قبة
 األعضقء ثاألمقنة مر خالل اعضقء المكتبع مر

، ثلمق التنيي  فر تصييفقت بيود جدثل األعمقل 2023ث.د اوب   تحد  قن  تإلققن بقلدثرة السيوية لإقي   - 281
ثالتحد ث المتإلا بقل ققفة التيظيمية    المتإلقة بقلتحد ث المتصأأأأأأل بقلحمقية مر االاأأأأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأأأأيير، 

 عثالتيوع، عل  ان يإ ي كال البيد ر عل  المجلس للر  تخم . ارا بشلننمق بدال مر ع ضنمق أل  اي اإبالغ 
 

 2023القائمة المؤقتة لبنود جدول أعمال الدورة العادية األولى لعام    

جأدثل األعمأقل فر دطأقر ب نأقمج الإمأل المقت ح ع ي امير المجلس التيفيأمي القأق مأة المؤ.تأة لبيود   - 282
 ع2022لإقي 
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 مداوالت المجلس التنفيذي  -   ثانيا  
 التعاون البرنامجي لليونيسف - ألف 

 وثائق البرامج القطرية  )أ(  

نظ  المجلس فر ثاق ا الب امج القط ية الخقاأأأأأأأة بقألردن، ثوقكسأأأأأأأتقن، ثولنقريق، ثالجبل األاأأأأأأأود،   - 283
فق، ثجيوب السأأأأأأأأأأأأأأودان، ثرثمقنيق، ث امبيق، ثاأأأأأأأأأأأأأأ ي النلق، ثطقجيكسأأأأأأأأأأأأأأتقن، ث قبون، ث قنق،  ثجمنورية مولدث 

ث.ي  يزاأأأتقن، ثك ثاتيق، ثليبيق، ثمصأأأ ، ثالمن ب، ثمينوليق، ثالييج ، ثنيجي يق، ثالنيد، ثاليمرع ثوإد ع ي  
اأت اتيجية لليونيسأ   موجز .دمه مد   ف يا الب امج، .دمت نق بة مد   ف يا الب امج لمحة عقمة عر الينج اال

 د اء القدرة عل  الصمود ثتيمية .درات الم القير، مر الت كيز عل  الفتيقتع

بإد ذلك، عو ي شأأأ يط فيد و، تلته حلقتق نققش ضأأأمتق مم لير عر الحكومقت ثاألثاأأأقط األكقديمية  - 284
ت الللمة للدثل األعضأأأقء ثميظومة األمم المتحدة ثالقطقع الخقص ث.قدة الشأأأبقبع ثوإد حلقتر اليققش، اعطي

 إبداء تإليققتنقع

ثا. ت عدة ثفود بقلشأأأأأأأ اكقت الطويلة األمد بير اليونيسأأأأأأأ  ثحكومقت كل مينق ثاع وت عر تقد  لق  - 285
لنق ثعر التزامنق بموااألة التإقثنع ثااي  الإد د مر الميدثوير عل  اليونيسأ  لمق تقوي به مر عمليقت شأقملة  

ق ا الب امج القط ية ثاكدثا اتسأأق.نق مر الخطط ثاألثلويقت ثاالاأأت اتيجيقت الوطييةع  ثتشأأقثرية تتإلا بوضأأر ثا
ثاكدت ثفود عد دة مواءمة ثاق ا الب امج القط ية الخقاأأأأة بنق مر األط  ذات الصأأأألة لبمم المتحدة للتإقثن  

 فر مجقل التيمية المستدامةع

، 19-عم الأمي .أدمتأأه خالل جأق حأأة كوفيأأدثاع وأت ثفود عأد أدة عر امتيأأقننأأق لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  الأد - 286
فر ذلأك الأدعم فر مجأقل توفي  اللقأقحأقت ثالتإليم عر بإأد ثالتإأقفر مر واأقر الجأق حأةع ثاع وأت عأدة ثفود   بمأق
تقد  لق للخطط المبيية فر ثاق ا الب امج القط ية الجد دة الخقاأة بنق للر توااأل اليونيسأ  تقديم الدعم   عر
 لة بقلتإقفر مر الجق حة ثإعقدة التلليلعمختل  المجقالت المتص فر

ثاع وت بإ  الوفود عر امتيقننق لليونيسأأأأأأأ  عل  الإمل المشأأأأأأأت ك المي تضأأأأأأأطلر به مر الحكومقت   - 287
لتقديم المسأأأأأأأأأأأأقعدة دل  األطفقل الالجةير مر الح ب فر اثك انيقع ثاع ب احد الوفود عر اعتزا و بمشأأأأأأأأأأأأقركته فر  

 عنسقنر المي تدعمه اليونيس  فر البلدان ثالميقطا األخ   المتض رة مر األ مقت المشقرير اإنمق ية ثالإمل اإ 

ثا. ت عدة ثفود بمواطر الضأأأإ  التر يسأأأببنق تني  الميقخ، بمق فر ذلك الفيضأأأقنقت اللب  ، التر  - 288
ب مجأأة  ابلغ عينأأق ثفأأدانع ثرحأأب احأأد الوفود بوا.ر ان ثايقأأة الب نأأقمج القط ي الخأأقاأأأأأأأأأأأأأأأة بأأه تإكس تإزيز  

اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر مجأأقالت تني  الميأأقخ ثالطأأق.أأة ثالبيةأأة مر خالل الت كيز المتزا أأد عل  تإزيز البييأأة التحتيأأة 
 الم اعية للميقخ عل  نطقت عدة عيقا  ب نقمجيةع

ثاع ب ثفدان عر تطلإنمق دل  ان تتمكر اليونيسأ  مر دعقدة ت تيب ثاق ا الب امج القط ية الجد دة   - 289
ويأة ثتيفيأملأق بم ثنأة، نظ ا لبثضأأأأأأأأأأأأأأقع المتني ة فر بلأد نمأق نتيجأة لللوارث الطبيايأة ثاللوارث  مر حيأث األثل

 ثالبش ية الميشلع
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ثشأأأأأأأأأأأأأأك ت المأأد  ة التيفيأأميأأة الميأأدثوير عل  تإليقأأقتنم المنمأأةع ث.أأقلأأت دن ثاأأق ا الب امج القط يأأة  - 290
ي  الب امج القط ية كقن مشأأأأجإق،  جول  عمل اليونيسأأأأ ع ثاضأأأأقفت ان الإمل الحقاأأأأم المي بمل فر تطو  لر

 ثان الإمل فر ش اكة مر الحكومقت ام  ااقار ليجقح ب امج اليونيس ع

 عل  ااقس عدي االعت اي )انظ  الم فا األثل(ع 2022/18ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 291
 

 تمديد البرامج القطرية الجارية  )ب(  

، بقلتمد د األثل للب نقمج القط ي  2009/11بلغ، ثفققى لق ارو افقدت ال  يسأأأأأأأأأأأة بلن المجلس التيفيمي او  - 292
الخأقص بكأل مر موريتأقنيأق ثنيبأقلل ثالتمأد أد األثل لمأدة شأأأأأأأأأأأأأأن ير للب نأقمج القط ي المشأأأأأأأأأأأأأأت ك للأقبو في ديل  
ثالتمد د األثل لمدة شأأأأأأأن ير لب نقمج الميطقة المتإلا بقألطفقل ثاليسأأأأأأأقء الفلسأأأأأأأطيييير فر األردن ثالجمنورية  

 وية السأأأأأأأأأأأأورية ثلبيقن ثدثلة فلسأأأأأأأأأأأأطيرل ثالتمد د األثل لمدة اأأأأأأأأأأأأية ثاحدة للب نقمج القط ي للل مر اننوال  الإ
 ثاثك انيق ثرثاندا ث يييقع

اإاأأأأأأأأأأأأأأالميأة( ثالب ا يل    -ثطولأَِّب مر المجلس الموافقأة عل  تمأد أد الب امج القط يأة إ  ان )جمنوريأة   - 293
ثو ييسأأيبر ث قمبيق لمدة شأأن ير، بإد تمد دلق لمدة اأأية ثاحدةل ثعل   ثجمنورية اف ي يق الواأأط  ثاأأقن تومر 

تمد د الب نقمج القط ي للبيقن لمدة شأأأأأأأأن ير، بإد تمد دو لمدة اأأأأأأأأية م تير عل  التوالرل ثعل  تمد د الب نقمج  
لرل  القط ي لجمنورية فيزثيال البوليفقرية لمدة شأأأأأأأأأأأأن ير، بإد تمد دو لمدة اأأأأأأأأأأأأية ثاحدة االث م ات عل  التوا

ثعل  تمد د الب نقمجير القط يير لتشقد ثالسودان لمدة اية ثاحدة، بإد تمد دلمق اقبقق لمدة اية ثاحدةل ثعل   
 تمد د الب نقمج القط ي لبوركييق فقاو لمدة اية ثاحدة، بإد تمد دو لمدة ايتيرع

 )انظ  الم فا األثل(ع 2022/19 ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار - 294
 

 2021-2018وار المنّظم المتعلق بتمويل نتائج الخطة االستراتيجية لليونيسف للفترة الح - باء 
ع ضت نق بة المد  ة التيفيمية المؤ.تة لشؤثن الش اكقت لما البيد، ام ع ضت مد  ة شابة الش اكقت  - 295

( ثالمإلومقت المسأأأأأأأأأأأأتلملة المصأأأأأأأأأأأأقحبة له عر التقدي المح   فر تيفيم E/ICEF/2022/25الإقمة التق ي  )
 (عUNICEF/2022/EB/12التزامقت اتفقت التمويل )

ثشأجإت الميظمَة عل    2021ثاشأقدت عدة ثفود بقليونيسأ  لمق حققته مر د  ادات قيقاأية فر عقي   - 296
يةع ثح ت بإ  الوفود اليونيسأأ  عل   موااأألة تواأأير .قعدة مقنحينق ثحشأأد المزيد مر المسأأقلمقت األاأأقاأأ

كفقلة الحوافز ثاإب ا  الميقاأأأأأأأأأب، ثشأأأأأأأأأجإت عل  الإمل فر مجقل التمويل االبتلقري ثالتإقثن مر الشأأأأأأأأأ كقء 
اآلخ يرع ثرحبت بإ  الوفود بقلجنود التر تبملنق اليونيسأأأأأأأأأأ  لتحسأأأأأأأأأأير تق ي لق عر الحوار الميظم بشأأأأأأأأأألن  

مم المتحأدة اإنمأق ر ثاأأأأأأأأأأأأأأيأدثت األمم المتحأدة للسأأأأأأأأأأأأأأكقن ثليةة األمم  التمويل ثمواءمتأه مر تقأقري  ب نقمج األ
 المتحدة للمسقثاة بير الجيسير ثتمكير الم اةع

ث.قلت بإ  الوفود دننق مسأأأأأأأأأأأأأ ثرة ب اية  يقدات فر حصأأأأأأأأأأأأأة القطقع الخقص مر الموارد الإقدية،  - 297
.قل احد الوفود دنه  لزي ديجقد ط يقة  ثللينق اع وت عر .لقنق د اء االنخفقي الإقي فر األموال األاأأأأأأأقاأأأأأأأيةع ث 

 اك   توا نق لضمقن األداء الفإقل لمؤاسقت م ل اليونيس ع

 يبنر ان تظل   2025-2022ثشأأأأأأأأأأأأددت مجموعة مر الوفود عل  ان الخطة االاأأأأأأأأأأأأت اتيجية للفت ة  - 298
مر ثكقالت   ممولة تمويال كقسيقع ثرحبت المجموعة بقرتفقع نسأأأأأأأأبة مكقتب اليونيسأأأأأأأأ  التر تإمل فر شأأأأأأأأ اكة
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األمم المتحدة األخ   ثح ت عل   يقدة الجنود المبمثلة فر لما الصأددع ثشأجإت المجموعة اليونيسأ  ايضأق  
عل  موااأأألة التإقثن سيمق بير بلدان الجيوب ثالتإقثن ال الار، ثال اأأأيمق بقلتإقثن مر اأأأيقد ا ثو امج األمم  

 المتحدة األخ  ع

موااأأأأأأأألة ابتلقر ثتلييف ااأأأأأأأأت اتيجيتنق لتإبةة الموارد، ثعل     ثشأأأأأأأأجر احد الوفود اليونيسأأأأأأأأ  عل  - 299
موااأأأأأأأألة الت كيز عل  ال .قبة اإدارية ثالضأأأأأأأأوابط الداخلية الفإقلةع ثطلب الوفد توضأأأأأأأأيحق للف ت بير الموارد  
األاأأأأقاأأأأية المخصأأأأصأأأأة لليتق ج ثالموارد األاأأأأقاأأأأيةع ثشأأأأ حت مد  ة شأأأأابة الشأأأأ اكقت الإقمة الف ت بلنه دعقدة  

فضأأأال   ،ثيقصأأأد به التإبي  عر الطقبر التلاأأأيسأأأر لنمو الموارد، التر تسأأأتخدي لدعم اليتق ج الب نقمجيةتسأأأمية،  
 عر منقي ال .قبة ثالمسقءلةع

، لليه 2021ثرحب احد المتحداير، المي تللم كمقنح، بقليمو المي شندو التمويل اإنسقنر فر عقي  - 300
عل  عأدد .ليأل مر حأقالت الطوارئع ثطلأب المتحأدث مإلومأقت  اع ب عر ااأأأأأأأأأأأأأأفأه ألن التمويأل لم  ت كز دال  

عر خطط اليونيسأأأأأأأ  لتوجيه انتبقو المقنحير دل  األ مقت الميسأأأأأأأية ثلالضأأأأأأأطالع بلنشأأأأأأأطة توعية مشأأأأأأأت كة 
ميظمقت المإونة األخ  ع ث.قلت مد  ة شأأابة الشأأ اكقت الإقمة دن اليونيسأأ  تإمل عر ك ب مر الجنقت   مر

   ثتسأأتلشأأ  اأأبال لحشأأد دعم دضأأقفر، بمق فر ذلك الوفقء بقلتزامقت الصأأفقة اللب  ع  الفقعلة اإنسأأقنية األخ
ثشأأأأأأأأأجر المتحدث اليونيسأأأأأأأأأ  عل  موااأأأأأأأأألة دعم التدخالت المشأأأأأأأأأت كة لبمم المتحدة لتحقيا ا.صأأأأأأأأأ  .در  

 اللفقءة الب نقمجيةع مر

بال ير دثالر    5,6رو ثذك ت ر يسأأأأأأأأأأأأأة الف يا الدا م للجقن الوطيية ان اللجقن كقنت مصأأأأأأأأأأأأأدرا لمق .د - 301
ع ثلر، بواأأفنق ف يقق، تم ل اكب  مصأأدر لبموال  2021ث    2018دجمقلر د  ادات اليونيسأأ  بير عقمر  مر

، 2021مليون دثالر فر عقي   717المقيدة لليونيسأأأأ ، حيث تبلغ مسأأأأقلمقتنق فر الموارد الإقدية مق .درو   ي 
ر تقدي ايضأأأأأأأأأق مسأأأأأأأأأقلمقت كبي ة فر التمويل يق ب مر نصأأأأأأأأأ  الموارد األاأأأأأأأأأقاأأأأأأأأأية لليونيسأأأأأأأأأيف، ثل مق اث

المواضأأأأأأأأأيإرع ث.قلت ال  يسأأأأأأأأأة دن المقنحير للجقن  تو.إون ايضأأأأأأأأأق مر الحكومقت ان تسأأأأأأأأأنم بل.صأأأأأأأأأ  .در  
 الموارد األاقاية لليونيس ع مر

ثاشأأأأأأقر احد الوفود دل  التضأأأأأأخم ثاا  تني  الميقخ بواأأأأأأفنمق تحد ير مسأأأأأأتم ير امقي الحفقو عل   - 302
تنق ب ية ضأأأأأأأأأأأأمقن تحقيا نتق ج ملمواأأأأأأأأأأأأة لبطفقلع ثتسأأأأأأأأأأأأقءل الوفد عر الليفية التر تواجه بنق  الموارد ث يقد

اليونيسأ  لمو التحديقت ثالليفية التر تإتزي بنق مواجنتنق ثمسأقعدة مؤاأسأقت األعمقل التر تواجه اأإووقت  
عل  ال  م  لر ايضأأأأأأأأأأأقع ث.قلت مد  ة شأأأأأأأأأأأؤثن جمر األموال مر القطقع الخقص ثإ.قمة الشأأأأأأأأأأأ اكقت مإه، دنه 

اليدرة، فقد اع وت مؤاأأأأأأسأأأأأأقت األعمقل عر التمقمنق بإج اء حوار مر اليونيسأأأأأأ ، ثان الميق.شأأأأأأقت يمكر   مر
ت كز عل  دعم لمو المؤاأأأأأأأسأأأأأأأقت القصأأأأأأأي  األجل ثالطويل األجل ثان توجه االلتمقي ايضأأأأأأأق دل  حقالت  ان

 الطوارئ التر تشند نقصق فر التمويلع

 )انظ  الم فا األثل(ع 2022/20ق ار ثاتخم المجلس التيفيمي ال - 303
 

 19- معلومات مستكملة عن التقدم المحرز من خهل الشراكة المعنية بتوزي  لقاحات كوفيد  - جيم 
 مإلومقت مستلملةع  19-.دي الميسا ال  يسر الإقلمر للش اكة المإيية بتو ير لققحقت كوفيد - 304

لمتب ية فر مجقل اإنصأأأأأأأأأقأ مر حيث الحصأأأأأأأأأول عل  ثاع وت عدة ثفود عر .لقنق د اء الفجوات ا - 305
ع ثتسأأأأأقءل احد الوفود عر الدرثس ال  يسأأأأأية ثكيف يمكر االضأأأأأطالع بقألعمقل التحضأأأأأي ية  19-لققح كوفيد
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المشأأت كة التخقذ دج اءات ااأأ ع بشأألن الجوا ح ثاأل مقت فر المسأأتقبلل ثمق لر الجنود المبمثلة لإكس اتجقو 
الإد د مر البلدان، ثال اأيمق فر اأفوأ الفةقت المنمشأةل ثمق دذا كقن لدأ   انخفقي التحصأير ال ثتيير فر

فر المأق أة ال  زال ذا منز ل ثكيف يمكر  يأقدة الجنود المبأمثلأة للواأأأأأأأأأأأأأأول دل    70التنطيأة الإأقلميأة البأقلغ  
الفةقت المإ ضأأأأأأأأة لخط  شأأأأأأأأد د ثالإقملير فر الخطوط األمقميةع ثااأأأأأأأأتفسأأأأأأأأ  ثفد وخ  ايضأأأأأأأأق عر الدرثس  

 تفقدة مر دنشقء الش اكة ثتيظيمنقعالمس

ث.قل الميسأأأا دن الت كيز اأأأيظل ميصأأأبق عل  الفةقت ذات األثلوية الإقلية ثاأأأيشأأأمل ددخقل الج عقت   - 306
المإزِّ ةع ث.د يس ت الش اكة دمكقنية اليفقذ السيقار عل  المستو  ال سير مر اجل الدعوة ثالحصول عل  التمويل  

لدرثس المسأأأتفقدة فر ضأأأ ثرة تحقيا الالم كزية فر ثاأأأق ل دنتق  السأأألر الصأأأحية السأأأ ير األا ع ثتتم ل بإ  ا 
مر اجل تلبية االحتيقجقت المحلية عل  نحو افضأأأأأأل، ثالمية الت كيز عل  ال عقية الصأأأأأأحية األثليةع ث.قل نق ب  

  19- د المأد   التيفيأمي لشأأأأأأأأأأأأأأؤثن الب امج دن االاأأأأأأأأأأأأأأتإ اي الجأقري لمبأقدرة تسأأأأأأأأأأأأأأ ير دتأقحأة ادثات مكأقفحأة كوفيأ
الم جح ان  ب   الحقجة دل  ت كيز متزامر عل  اإمداد ثالتسليم ميم البداية، ثإن اليونيس  ثميظمة الصحة  مر 

 عالإقلمية مق فتةتق تإمالن عل  ثضر خطة تس ير لمإقلجة انخفقي مإدالت التحصير ال ثتيير 

ثإيصأقل اللققحقت  19-قت كوفيدثاع ب احد الوفود عر ااأفه ألن عمل الشأ اكة المإيية بتو ير لققح - 307
ال  زال يإقنر مر نقص التمويل، ثلو ثضأأأر يمكر ان  زداد اأأأوءاع ث.قل الوفد دن اليونيسأأأ  فر ثضأأأر ف يد 
يمكينق مر دعم الدثل األعضأأأأأقء، ثال اأأأأأيمق البلدان اليقمية، فر تإزيز نظمنق الصأأأأأحية، ثييبنر ان توااأأأأأل  

 ل  اللققحقتعمسقعدتنق فر مإقلجة اابقب انخفقي اإقبقل ع

ثانه  19-ث.قل احد الوفود دنه  يبنر ااتخداي المجموعة اللقملة مر اللققحقت الفإقلة لمكقفحة كوفيد - 308
 يبنر ميح ميتجر اللققحقت شأأأأأأنقداتع ثاع ب الميسأأأأأأا عر التزاي الشأأأأأأ اكة بقاأأأأأأتخداي اللققحقت التر ادرجت 

 لصحة الإقلميةعب ثتوكول االاتخدامقت الطقر ة، المي تقودو ميظمة ا فر

ثعر مسأأتويقت اإنفقتع   19-ثطلب ثفد وخ  مإلومقت عر التمويل الجقري إيصأأقل لققحقت كوفيد - 309
ث.قل الميسأأأأأأأأأأأأأا دن الشأأأأأأأأأأأأأ اكة توااأأأأأأأأأأأأأل الإمل مر البلدان، حيث ثردت طلبقت تمويل جد دة مر قيقي البلدان  

قءة االاأأأأأتجقبقت لطلبقت التإجيل بحمالت تحصأأأأأير دضأأأأأقسيةع ثاشأأأأأقر دل  ان الشأأأأأ اكة تقوي بتتبر كال مر كف
 فر المق ةع 64الواردة مر البلدان ثااتخداي األموال، التر تبلغ حقليق نحو 

م احد الوفود بلن التزاي الحكومة ثالشأأأأأأ اكة كقنق عقملير ااأأأأأأقاأأأأأأيير فر دح ا  تقدي فر مواجنة  ثاأأأأأألّ  - 310
تزا د اأأأأأأأأأأأأوء تنمية األطفقل ثحقالت التإطيل اللبي ة الم حلة الخطي ة مر الجق حةع ثاع ب الوفد عر .لقه د اء  

  19-التر شأأأأأأأأأأأأأأندلق التحصأأأأأأأأأأأأأأير ال ثتيير ثطلب مإلومقت عر افضأأأأأأأأأأأأأأل الممقراأأأأأأأأأأأأأأقت لدمج لققحقت كوفيد
، ثتإزيز  19-التحصأأييقت ال ثتييية لبطفقلع ثحث الوفد عل   يقدة تواأأير نطقت التنطية بلققحقت كوفيد مر

ية الصأأأأأأأأأحية األثلية، ثومل الجنود لضأأأأأأأأأمقن ان تلون البلدان افضأأأأأأأأأل القو  الإقملة الصأأأأأأأأأحية ث.درات ال عق
 ااتإدادا للجوا ح فر المستقبلع

ثاع ب احد الوفود عر امله فر ان يكون المسأأأأأتقبل اك   ثضأأأأأوحق بقليسأأأأأبة للشأأأأأ اكة المإيية بتو ير  - 311
نق الشأأأأأأأ اكة ثالتر  مر انخفقي عدد اإاأأأأأأأقبقتع ثاحقط الوفد علمق بقلشأأأأأأأبكقت التر تدعم 19-لققحقت كوفيد

شأأأأألننق ان تزيد مر الفإقلية ثتشأأأأأجر عل   يقدة تولر  مقي الإملية عل  المسأأأأأتو  المحلرع ث.قل الميسأأأأأا   مر
مر الت كيز المسأأأأتم  عل  الفةقت ذات األثلوية الإقلية، ثاأأأأد الفجوات    2023الإمل اأأأأيسأأأأتم  حت  عقي   دن
  19-قل التأدريجر للتحصأأأأأأأأأأأأأأير ضأأأأأأأأأأأأأأد كوفيأدمجأقل اإنصأأأأأأأأأأأأأأقأ، ثوأدء دعطأقء الج عأقت المإز ة، ثاإدخأ فر
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ال عقية الصأأأحية األثلية ثإدمقجه فينق، ثم افقة البلدان لتحصأأأير السأأأكقن الضأأأإفقء تحصأأأييق كقمال ث يقدة  فر
مسأتويقت التنطيةع ثاشأقر دل  ان ط ا ا التإقثن التر بداتنق الشأ اكة، عيدمق تت اجر تدريجيق، اأتتوااأل بدعم  

 ثميظمة الصحة الإقلمية، ثالتحقل  الإقلمر للققحقت ثالتحصير، ث ي لق(عالوكقالت )اي اليونيس ،   مر
 

 تقرير عن نظام المساءلة في اليونيسف - دال 
ثفود    (، المي اع وت عدة E/ICEF/2022/24ع ي كبي  المسأتشأقرير للشأ اكقت االاأت اتيجية التق ي  )  - 312

 ع 2009عر تقد  لق له، ثاشقرت بإ  الوفود دل  التحسييقت التر ادخلت عل  نظقي المسقءلة ميم تق ي  عقي  

فإأأأأأ - 313 نظأأأأأقي  المخأأأأأقط  ثثجود  المإأأأأأقرأ ثإدارة  نقأأأأأل  الميأأأأأة  الوفود عل   احأأأأأد  قل لإلبالغ ثشأأأأأأأأأأأأأأأأأأدد 
المخقلفقتع ث.قلت نق بة المد  ة التيفيمية للشأأأأأؤثن اإدارية دن اليونيسأأأأأ  بصأأأأأدد االنتنقء مر تإيير كبي    عر

موظفير لشأأأؤثن المخقط ، مر شأأألنه ان يكمل القدرة القق مة المتصأأألة بإدارة المخقط  عل  الصأأأإيد الإقلمرع  
مشأقركة المجدية لبطفقل ثالشأبقب سيمق  تإلا بقلمسأقءلة ثتسأقءل الوفد عر الليفية التر تلفل بنق اليونيسأ  ال

مر   12فر البلدان المسأأأتفيدة مر الب امجع ثاكد نق ب المد  ة التيفيمية لشأأأؤثن الب امج التزاي اليونيسأأأ  بقلمقدة 
طفل ثشأقب فر دطقر ثضأر الخطة    200  000اتفققية حقوت الطفل، كمق  تضأح مر المشأقثرات مر اك   مر  

 ة، ثمر مشقركة األطفقل فر تصميم الب امج القط يةعاالات اتيجي

ثطلبت مجموعة مر الوفود ان تبير التققري  المقبلة بقلتفصأأأأأأأأأأأيل الصأأأأأأأأأأألة ثالتلقمل بير الإيقاأأأأأأأأأأأ    - 314
الوظيفية ال  يسأأية، ثطلبت ايضأأق مإلومقت عر نظقي المبلنير عر المخقلفقتع ثاثضأأح مد   مكتب الم اجإة  

يققت ان ليقك .يوات دبالغ متإددة للمبلنير عر المخقلفقت ثان ال دثد اأأأأأأأأأأتتو.   الداخلية للحسأأأأأأأأأأقبقت ثالتح 
عل  طبيإة المسأق ل التر يج ي اإبالغ عينقع ث.قل مد   مكتب األخالقيقت دنه تم دنشأقء .يوات دبالغ اأ ية  

  السأأأأأأأأأأأأأأيوي تحجأأب النويأأة أل  اي المنأأقي المتإلقأأة بأأقألخالقيأأقت ثالتحقياع ثثجأأه انتبأأقو المجلس دل  التق ي
(، الأأأمي  تضأأأأأأأأأأأأأأمر تفأأأقاأأأأأأأأأأأأأأيأأأل ثويأأأقنأأأقت عر حمأأأقيأأأة المبلنير  E/ICEF/2022/15لمكتأأأب األخالقيأأأقت )

المخأأقلفأأقت ثالمسأأأأأأأأأأأأأأأق أأل المتإلقأأة بأأقالنتقأأقيع ث.أأد حأأداأأت  يأأقدة مط دة فر عأأدد الموظفير الأأم ر  لجأألثن   عر
الدرااأأأأأأقت االاأأأأأأتقصأأأأأأق ية الداخلية تلشأأأأأأ  عر ااأأأأأأتم ار شأأأأأأوا ل   ان   ال  م مرمكتب األخالقيقت، عل دل 

فر الميظمةع ثاشأأأأقرت نق بة المد  ة التيفيمية للشأأأأؤثن    “الخطل عدي السأأأأكوت عر”الموظفير سيمق  تإلا ب ققفة 
اإدارية دل  الإمل الجقري مر مكتب األخالقيقت لضأأأأأأمقن حمقية نظقي المبلنير عر المخقلفقت ثاأأأأأأي  عمله  

 ععل  اليحو الميشود

ثطلبت المجموعة دل  اليونيسأأ  ان تيفم تواأأيقت م اجإة داخلية للحسأأقبقت اأأدرت مؤخ ا بشأألن  - 315
ارة الم كزية للمخقط  ثان تإز  ددارة المخقط ع ثافقدت المجموعة بلننق اأأأأأأأت حب بإج اء ميق.شأأأأأأأة محددة اإد

الندأ للمجلس بشأأأألن كيفية مإقلجة اإدارة الم كزية للمخقط  ثوتحد  قت ثميق.شأأأأقت اك   توات ا بشأأأألن نظقي  
ء حوار لقدأ بشأأأأأألن اإدارة الم كزية المسأأأأأأقءلةع ثرحبت نق بة المد  ة التيفيمية للشأأأأأأؤثن اإدارية ايضأأأأأأق بإج ا

 للمخقط ، ثاع وت عر تطلإنق دل  دج اء ااتإ اي متقبإة بشلن م اجإة الحسقبقت فر  ضون عقيع

ثااأأأأأأأأتفسأأأأأأأأ ت بإ  الوفود عر اإج اءات التر اتخمتنق اليونيسأأأأأأأأ  لزيقدة .درة الموظفير عل  فنم  - 316
  التيفيمية للشأأأؤثن اإدارية دنه تم تقديم عدة مبقدرات، بمق فر نظقي المسأأأقءلة ثاالمت قل لهع ث.قلت نق بة المد  ة

 ذلك التدريب اإلزامر لجمير الموظفير، ثمختل  جنود االتصقل، ثتبقدل الخب ات ثالتإلم عل  نطقت البلدانع

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/24
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/15
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ثااي  احد المتحأداير عل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، متللمأق بصأأأأأأأأأأأأأأفتأه مقنحأق، اللتزامنأق بقلمسأأأأأأأأأأأأأأقءلة الب نقمجيأة  - 317
ريةع ثرحب المتحدث بقلمإلومقت المتإلقة بقلتدابي  ال امية دل   يقدة تحسأأأأأأأأأير المسأأأأأأأأأقءلة امقي السأأأأأأأأأكقن  ثاإدا

المتضأأأأ رير، فر حير اأأأألل احد الوفود عر الليفية التر تتالءي بنق لمو المسأأأأللة مر اليظقي الإقي للمسأأأأقءلةع  
 .ة األمم المتحدة القط ية،  ثشأأأأأجر المتحدث اليونيسأأأأأ  عل  موااأأأأألة تإميا عملنق ثتيسأأأأأيقنق مر شأأأأأ كقء اف

تحت قيقدة الميسأأا الم يم اث ميسأأا الشأأؤثن اإنسأأقنيةع ثابلغ نق ب المد  ة التيفيمية لشأأؤثن الب امج عر  يقدة 
بلأداع ثاع ب المتحأدث   90فر    U-Reportتإزيز المسأأأأأأأأأأأأأأقءلأة امأقي السأأأأأأأأأأأأأأكأقن المتضأأأأأأأأأأأأأأ رير، مر تواف  اداة  

تيتنجنق الميظمة مر جمير اشأأأكقل النن ثالفسأأأقد، ثشأأأجر عل   تل يدو لسأأأيقاأأأة عدي التسأأأقمح مطلقق التر   عر
 مواالة اتبقع ننج شفقأع

ثطلب احد الوفود ان تتضأأأأأأأأمر التققري  المقبلة بيقنقت ملمواأأأأأأأأة اث مجقالت محددة للتقدي المح  ع   - 318
دل    ثسيمق  تإلا بمير االاأأأأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأأأأيير، اأأأأأألل الوفد عمق اضأأأأأأطلر به لزيقدة ف ص الواأأأأأأول

.يوات اإبالغ ثالمسأأأأأأأأأأأأقعدة التر ت كز عل  اليقجيرع ثحث الوفد اليونيسأأأأأأأأأأأأ  عل  ددرا  دمكقنية الواأأأأأأأأأأأأول  
التي يحقت المدخلة عل  نظقي المسأأأأأأأقءلة ثميق.شأأأأأأأقتهع ثافقدت نق بة المد  ة التيفيمية للشأأأأأأأؤثن اإدارية بلن   فر
ن ثميسأأأأأأأأأأأأأأ ، ثانأأه كأأقنأأت ليأأقك  يأأقدة بلأأدا يمكينم اإبالغ عل  نحو مأألمو   93مليون طفال ثوأأقلنأأق فر   61
مر مكقتب اليونيسأ  القط ية التر تقدي تققري  بيشأقط   128مكتبق .ط يق مر ااأل   117اإبالغل ثشأقرك   فر
ثضأأأأأأر نظم لمير االاأأأأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأأأأيير ث/اث تواأأأأأأير نطق.نقع ثمر األم لة عل  ذلك جمنورية   فر

ونيسأأأ  قيقدات نسأأأق ية محلية للإمل كجنقت تيسأأأيا، ثلق تر، التر اللوننو الديمق اطية التر َاشأأأ كت فينق الي
انشأألت فينق اليونيسأأ  ليكال مكتبيق داخليق مإييق بمير االاأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأييرع ثكقن الإمل المشأأت ك 
بير الوكقالت حقاأأأأأأأأأأمق فر تحقيا تلك اإنجق اتع ثسيمق  تإلا بقلتيوع ثالشأأأأأأأأأأمول، عز ت اليونيسأأأأأأأأأأ  مؤخ ا  

 ، ثلر تإمل عل  ثضر ايقاقت جد دة بشلن اإعق.ة ثحمقية الطفلعف يقنق

ث.أقلأت ر يسأأأأأأأأأأأأأأة الف يا الأدا م للجأقن الوطييأة دن االعت اأ بأدثر اللجأقن الوطييأة التر يج ي تفإيلنأق  - 319
دطقر نظقي المسأأأأأقءلة يم ل تقدمق للل طفلع ثاكدت ان اللجقن ال تتسأأأأأقمح مطلقق مر جمير اشأأأأأكقل النن   فر

 ثان ددارتنق تست شد بقختبقر ا امة االارعثالفسقد  
 

 معلومات مستكملة عن مسائل الرقابة - هاء 
.دي مد   مكتب الم اجإة الداخلية للحسأأأأأأقبقت المإلومقت المسأأأأأأتلملةع ث.دمت نق بة المد  ة التيفيمية   - 320

 للشؤثن اإدارية رد اإدارة الشفوي عل  ذلكع

قد  لق للجنود التر تبملنق اإدارة لتيسأأي  .يوات االتصأأقل المبقشأأ ة ثاع وت مجموعة مر الوفود عر ت - 321
بير مكتب الم اجإة الداخلية للحسأأأأقبقت ثالمجلس، ثالاأأأأتجقبة المكتب فر الو.ت الميقاأأأأب لطلب دج اء تقييم 
ذاتر الاأأتقاللهع ثطلبت المجموعة دل  اليونيسأأ  ثالمجلس دنشأأقء .يقة اتصأأقل مسأأتقلة بير المجلس ثالجنقت  

 قحبة المصلحة ثالليقنقت ال  يسية المإيية بقل .قبةعا

ثاأأأأأأأألل احد الوفود عر تخصأأأأأأأأيص موارد للمكتب لتجيب التيقفس عل  التمويل مر الموارد الإقديةع  - 322
ث.قل مد   المكتب دنه يمكر تحد د ط ت مبتل ة لتخصأأأأأأأأأأأأيص موارد دضأأأأأأأأأأأأقسية، بمق فر ذلك تواأأأأأأأأأأأأير نطقت  

ر المبتد ير المي ااأأأأأأأتخدمه المكتب بيجقح فر المقضأأأأأأأرع ثا.  الوفد بإبء ااأأأأأأأتخداي ب نقمج الموظفير الفييي
الإمل اللبي  فر المكتب، المي  تم ل فر .ضأأأأقيق تتصأأأأل بمسأأأأق ل متإلقة بقلتوااأأأأل بير األشأأأأخقص، ثاأأأألل  

الليفية التر يمكر بنق لليونيسأأأأ  ان تلفل بصأأأأورة ااأأأأتبققية تبير قيقدتنق ال يَم األاأأأأقاأأأأية للميظمةع ث.قل   عر
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د   المكتأأب دن اإدارة الإليأأق توافا عل  ضأأأأأأأأأأأأأأ ثرة تقليأأل عأأبء الإمأأل بأأإيجأأقد ط ت بأأد لأأة لحأأل الإأأد أأد مأأ
المسأأأأأأأأأأأق ل بواأأأأأأأأأأأق ل  ي  التحقيا، ثلليه اشأأأأأأأأأأأقر دل  التحدي المتم ل فر التإقمل بكفقءة مر تلك األنواع  مر
 المسق ل الشخصية فر ميظمة كبي ة ثالم كزيةع مر

 اأ بقلموارد الميقاأأأأأأأأبة لوكقالت األمم المتحدة ثشأأأأأأأأجر الوكقالت عل  ثشأأأأأأأأجر ثفد وخ  عل  االعت - 323
ددرا  تلقليف ال .قبة فر تمويل المشأأقريرع ثشأأدد عل  المية الو.قية، ثعل  تل يدو لبنشأأطة ال امية دل  تإزيز  

 اليظم ثالحد مر المخقط  ثتوفي  ااتجقبقت .وية للمخقلفقتع

ق جقء فر التقييم مر ميق.شأأأأأأأأأأأأة محدثدة لمسأأأأأأأأأأأأللة مير االاأأأأأأأأأأأأتنالل  ثاع ب احد الوفود عر .لقه د اء م  - 324
ثاالنتنقك الجيسأأأأيير، ثطلَب مإلومقت دضأأأأقسية عر التدابي  المتخمة، فضأأأأال عر مإلومقت مسأأأأتلملة عر عبء 
الإمل الحقلر للتح يققت ث.درتنق االاأأأتيإقبيةع ثاأأألل عمق دذا كقن ااأأأتقالل المكتب  تلا  بقاأأأتإ اي اليونيسأأأ   

ثتح ي لق لمشأأأأ ثع التق ي  السأأأأيوي للمكتبع ثااأأأأتفسأأأأ  ايضأأأأق عر الليفية التر يمكر بنق تب ي  الميزانية  اإداري 
ال قبتة للمكتب عل  مد  السأأأأأأأأأأأيوات الخمس المقضأأأأأأأأأأأية، عل  ال  م مر  يقدة عبء الإملع ث.قل مد   المكتب  

المتإلقة بقالاأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأيير  دثر المكتب يقتصأأأ  عل  ددارة عملية التحقيا ثإن  قلبية المسأأأق ل   دن 
التر  تلققلق المكتب تتصأأأأأأأأأل بشأأأأأأأأأ كقء ميفم ر توجد لنم ولية ميفصأأأأأأأأألةع ثيقدي التق ي  السأأأأأأأأأيوي للمكتب ثم فقه  
مإلومقت جول ية عر عبء الإمل ثيمكر تقديم تفقاأيل دضأقسيةع ثاع ب المد   عر اقته فر االاأتقاللية التقمة 

ل  ان تإليققت اإدارة الإليق محدثدة ثويقءة بوجه عقيع ثاثضح ان الميزانية  ي  المتإلقة  للتق ي  السيوي، مشي ا د 
بأقلوظأق   ال تزال اأقبتأأة بوجأه عأقي، فر حير  اد عأدد الوظأق  ع ثمر ذلأك، اأأأأأأأأأأأأأأتتو.  كفأأقيأة الإأأدد اإجمأأقلر 

 علوظق   المكتب فر ننقية المطقأ عل  مد  تحمل اليونيس  ثالمجلس التيفيمي للمخقط  

ثافأقدت نأق بأة المأد  ة التيفيأميأة للشأأأأأأأأأأأأأأؤثن اإداريأة بألن اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  نفأمت مإظم التواأأأأأأأأأأأأأأيأقت الميب قأة   - 325
االاأأأأأأأتإ اي المسأأأأأأأتقل لإملنق المتإلا بمير االاأأأأأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأأأأأيير ث.قمت بقاأأأأأأأت مقرات فر عدة  عر 

متبقدلة ثعملية مسأأأتم ة، ث.قلت   مجقالت، ثللر  لزي بمل جنود متوااأأألةع ثثافقت عل  ان اإشأأأ اأ لو محقداة 
دن الخط  األكب  لر يصأأأأأأل دل  األطفقل ثان ددارة المخقط  يجب ان تتم بط يقة حصأأأأأأيفة ثمدرثاأأأأأأة توضأأأأأأأر  
بموجبنق تدابي  التخفيف الميقاأأأأأبةع ثشأأأأأددت عل  المية كل مر دج اء ميق.شأأأأأقت بشأأأأألن ال .قبة داخل األثاأأأأأقط  

قت  ي  الحكوميأة، ثااأأأأأأأأأأأأأأتإ اي الأدرثس المسأأأأأأأأأأأأأأتفأقدةع ثاكأدت  اإنمأق يأة األثاأأأأأأأأأأأأأأر نطأق.أق، بمأق فر ذلأك الميظمأ
المكتب يمول مر الميزانية المؤاأأأسأأأية التر ثافا علينق المجلس ثان اليونيسأأأ  مسأأأتإدة الاأأأتلشأأأقأ ثاأأأق ل  ان 

 عاخ   لتمويل المنقي المتصلة بقل .قبةع ث.د .قمت اليونيس  بقات مقرات كبي ة لتإزيز .درتنق الو.ق ية بشكل عقي 

 )انظ  الم فا األثل(ع 2022/21ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 326
 

 2025-2022الخطة االستراتيجية لليونيسفم التقديرات المالية المستكملة للفترة  - واو 
ع ي الم ا.ب المقلر ثمد   شأأأأأأأأأأأابة اإدارة المقلية ثالتيظيم اإداري التقد  ات المقلية المسأأأأأأأأأأأتلملة   - 327

(E/ICEF/2022/AB/L.8ع) 

  19- ثذك  احد الوفود ان مر المنم اإشأأأأأقرة فر التقييم دل  انه  تو.ر انخفقي التمويل المتإلا بكوفيد  - 328
مر انحسأأأأأأأأأأأأأقر الجق حةع ثاشأأأأأأأأأأأأأقر الوفد دل  انه بقلقدر المي ت كز سيه الميظمة عل  التمويل المتصأأأأأأأأأأأأأل بقأل مة 

ألثك انية ثاالاأأأتجقبة لنق، ليقك حقجة دل  ان توااأأأل اليونيسأأأ  تقديم الدعم فر  ي لق مر األ مقت اإنسأأأقنية ا 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.8
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ال  يسأأية الجقريةع ثاأألل الوفد عر الليفية التر تسأأتإد بنق اليونيسأأ  لمواجنة التحديقت الإقلمية المتزا دة ثاآلاقر  
 عبقلتوا ي مر  يقدة الضنط عل  ميزانيقت التإقثن اإنمق ر   التر يمكر ان يحدانق ارتفقع ااإقر األ مية ثالو.ود 

،  2025-2022ثاع ب ثفأد وخ  عر تقأد  و للتفأقاأأأأأأأأأأأأأأيأل الواردة فر التق ي  ثدعمأه للتو.إأقت للفت ة   - 329
 ثشجر اليونيس  عل  مواالة ااتلشقأ ااقليب جد دة ثمبتل ة لزيقدة الموارد األاقايةع

 لتقد  ات المقلية المسأأأأأتلملة تتضأأأأأمر تو.إقت عملية ثحصأأأأأيفة تسأأأأأتيد دل ث.قل الم ا.ب المقلر دن ا - 330
  المإلومأقت المتأقحأة، تألخأم فر االعتبأقر البيةأة الإأقلميأة ثاأأأأأأأأأأأأأأيتم تحأد  نأق اأأأأأأأأأأأأأأيويأق كلمأق تني ت األمورع ث.أقل

مسأأللة الموارد األاأأقاأأية منمة جدا ثإن اليونيسأأ  تيظ  فر اأأبل مبتل ة لزيقدة جمر األموالع ثاشأأقر دل   دن
اليونيسأأأأ ، بواأأأأفنق ميظمة مكلفة بوالية، تإتمد اعتمقدا كبي ا عل  الموارد األاأأأأقاأأأأية فر منقمنق اإدارية   ان

ثال .قبية ثإدارتنق الداخليةع ثاع ب ايضأق عر امله فر ان تسقعد الدثلو األعضقء فر ضمقن ان تظل الميظمة 
التحديقت التر  قت ثال .قبة عل  ال  م مر.قدرة عل  دنجق  الإمل فر كل مر الب امج ثمنقي م اجإة الحسأأأأأأأأأأأقب

 .د تواجننق بوافنق بلدانق ميف دةع

 )انظ  الم فا األثل(ع 2022/22ثاتخم المجلس التيفيمي الق ار  - 331
 

 مسائل أخرى  - زاي 
 لم ت   اي مسق ل اخ  ع - 332

 
 اعتماد مشاري  القرارات - حاء 

 )انظ  الم فا األثل(ع 2022/22دل   2022/18اتخم المجلس التيفيمي الق ارات  - 333
 

 بيانان ختاميان للمديرة التنفيذية لليونيسف ورئيسة المجلس التنفيذي - طاء 
شأأك ت المد  ة التيفيمية ال  يسأأة ثاعضأأقء المكتب عل  اإدارة السأألسأأة للدثرة، ثالمت جمير الشأأفويير  - 334

المتحدة، ثمكتب امير المجلس التيفيمي، ثجمير موظفر اليونيسأأأ  الم ر ااأأأنموا فر نجقحنقع    التقبإير لبمم
ثشأأأأك ت المجلس عل  اعتمقدو بتوافا اآلراء خمسأأأأَة . ارات، بمق فر ذلك . ارات بشأأأألن ثاق ا الب امج القط ية  

لس عأددا مبن ا مر الق ارات ب نأقمجأق .ط يأق جأقريأقع فقأد اعتمأد المج  18ثايقأة ثتمأد أد    22الجأد أدة البأقلغ عأددلأق  
 . اراع 22 بلغ مجموعنق   2022فر عقي  

ثشأأأك ت المد  ة التيفيمية الدثل األعضأأأقء التر اع وت عر تفنمنق للدثر الحقاأأأم للموارد األاأأأقاأأأية   - 335
فر مسأأأقعدة اليونيسأأأ  عل  دعم األطفقل، ثال اأأأيمق األطفقل األك   ضأأأإفقع ثدعت جمير الدثل األعضأأأقء،  

  اال.تصأأأأأقدات اليقشأأأأأةة، دل  المسأأأأأقعدة عل  تنيي  مسأأأأأقر انخفقي الموارد الإقدية كيسأأأأأبة مةوية مربمق فينق  
مجموع الموارد التر تتلققلق اليونيسأأأ ع ثح ت عل   يقدة المسأأأقلمقت فر تلك الموارد األاأأأقاأأأية، األم  المي  

 ا  األكب  عل  األطفقلعمر شلنه ان يسقعد عل   يقدة التمويل فر المجقالت التر يمكر ان يكون لنق األ

ثاع وت المد  ة التيفيمية عر امتيقننق ل راء ثالتوجينقت التر .دمنق المجلس بشلن جمير بيود جدثل  - 336
األعمقل، ثاشأأقرت بصأأفة خقاأأة دل  الجنود الجقرية التر تبملنق اليونيسأأ  لتإزيز نظمنق المتإلقة بقلمسأأقءلة 

 دة تبسيط دطقر مسؤثليتنق ثالطتنق ثمسقءلتنق تمشيق مر ثال تنقعثال .قبة، ممق ايسقعد الميظمة عل   يق
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ثشأأأك ت المد  ة التيفيمية نق بة ر يسأأأة المجلس التيفيمي، اأأأإقدة السأأأيدة ومقل مدللر، المم لة الدا مة  - 337
للبيقن لد  األمم المتحدة، التر تحضأأأأأأأأأ  دثرتنق ال اأأأأأأأأأمية األخي ة للمجلس التيفيميع ثابلنت المجلس ببإ   

لتنيي ات التر ط ات عل  ميقاأأأأأأأأب كبقر الموظفير داخل اليونيسأأأأأأأأ ، بمق فر ذلك منقدرة سيق  كييغ، نق ب ا
المأد  ة التيفيأميأة لشأأأأأأأأأأأأأأؤثن االبتلأقر ثاليتأق ج الميأدانيأة، ثاع وأت عر امتيأقننأق لمسأأأأأأأأأأأأأأقلمأقتأهع ثفر الختأقي، دعأت  

ويأة السأأأأأأأأأأأأأأتير لإمليأة اإمأداد  الميأدثوير دل   يأقرة ع ي فر ردلأة دار اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  احتفأقال بأقلأمك   السأأأأأأأأأأأأأأي
 ثاللوجستيقت التر تقوي بنق الميظمة فر الدانم كع

ال  يسأأأأأأأأأأأأأأأة دنأه عل  ال  م مر ان الأدثرة الإأقديأة ال أقنيأة كأقنأت ا.صأأأأأأأأأأأأأأ  مر دثرتر المجلس   ث.أقلأت - 338
د د السأأأأأأأأأأأقبقتير، فإن الحقل لم يكر كملك مر حيث نطق.نق ثالميتنقع ث.قلت دن المجلس تيقثل طوال الدثرة الإ

مر التقأقري  المتإلقأة بألعمأقل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، بمأق فر ذلأك، فر جملأة امور، التق ي  المتإلا بجنود المسأأأأأأأأأأأأأأقءلأة  
الجأأقريأأة حأأقليأأق لتإزيز .أأدرة الميظمأأة عل  تحقيا نتأأق ج لفأأق أأدة جمير األطفأأقل فر جمير انحأأقء الإأأقلم، ثتقييم 

ثمإلومقت مسأأأأأأأأتلملة عر عمل الشأأأأأأأأ اكة    لمنقي مكتب اليونيسأأأأأأأأ  للم اجإة الداخلية للحسأأأأأأأأقبقت ثالتح يققت،
 ع19-المإيية بتو ير لققحقت كوفيد

ثاشأأقرت دل  انه فر دطقر الميق.شأأقت المتصأألة بقلحوار الميظم المتإلا بتمويل نتق ج الخطة االاأأت اتيجية   - 339
ثتلتسأأأأأأأأأأأر    ، ك ر المجلس التلكيد عل  المية ثجود موارد عقدية يمكر التيبؤ بنق، 2021- 2018لليونيسأأأأأأأأأأأ  للفت ة  

عر التمويل    المية ااأأأأقاأأأأية بقليسأأأأبة لليونيسأأأأ  لموااأأأألة تقديم الخدمقت بشأأأأكل ميصأأأأ  لجمير األطفقل، فضأأأأال 
 عالمواضيإر الم ن، ثلو ام  ض ثري لليونيس  لتس ير الب مجة مر اجل تحقيا الداأ التيمية المستدامة 

خالل الدثرة، ثاايت عل   ثاأأأأأأألطت ال  يسأأأأأأأة الضأأأأأأأوء ايضأأأأأأأق عل  الق ارات الخمسأأأأأأأة التر اعتمدت - 340
قء بير الوفود للتواأأأأأأل دل  اتفق.قت دعمق لوالية اليونيسأأأأأأ ع ثشأأأأأأك ت الميسأأأأأأ ير ثالميسأأأأأأا الإقي  التإقثن البيّ 

 لمشقرير المق رات، فضال عر جنقت التيسيا التقيية التقبإة لليونيسيف، عل  عملنمع

ق بقاأأأم اطفقل الإقلم للجنود التر تبملنق ثاع وت ال  يسأأأة عر امتيقننق ألعضأأأقء المكتب، ثعر تقد  ل - 341
نق بة ال  يسأأأأأأأأأأأأة مدللرع ثشأأأأأأأأأأأأك ت ايضأأأأأأأأأأأأق المد  ة التيفيمية ثف يا ددارتنق الإليق، ثموظفر المؤتم ات ثالدثا    

األمم المتحأأدة ثالمت جمير الشأأأأأأأأأأأأأأفويير ث ي لم مر الموظفير الأأم ر دعموا الأأدثرة، ثمكتأأب امير المجلس   فر
 خالل الدثرات ال امية ثعل  مدار السيةعالتيفيمي عل  دعمه 
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 المرفق األول
 2022القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في عام   

 
 2022شباط/فبراير  11-8الدورة العادية األولى،   
  2022 /1 
 وثائق البرامج القطرية   

 ،إن المجلس التنفيذي 

بلن ثاق ا الب امج القوط ية، بمق فر ذلك الميزانيقت اإرشأأأأأأقدية اإجمقلية، للل  يحيط علما - 1 
بيسأأأأأأأأقث، ثفييت نقي، ثمقليزيق،    -مر بليز، ثوي ث، ثتق ليد، ثجقمقيكق، ثالسأأأأأأأألفقدثر، ثاأأأأأأأأورييقي ث يقنق، ث يييق 

–E/ICEF/2022/P/L.1ثملأأأديف، ثمو امبيا، ثليأأأدثراس، ثاليونأأأقن، ثميطقأأأة شأأأأأأأأأأأأأأ ت البح  اللأأأقريبر )

E/ICEF/2022/P/L.14  د اوتيحت للدثل األعضأأأأأأأأأأأأقء للر تبدي تإليققتنق علينق ثتقدي مسأأأأأأأأأأأأقلمقتنق فينق. )
 ل2021األثل/ديسمب   كقنون   6تش ير ال قنر/نوفمب  دل   16الفت ة مر   فر

، عل  ثاق ا الب امج القوط ية، 2014/1عل  ااأأأأأأأأقس عدي االعت اي، ثثفقق للق ار   يوافق - 2 
بمق فر ذلك الميزانيقت اإرشأأأأقدية اإجمقلية، للل مر بليز، ثوي ث، ثتق ليد، ثجقمقيكق، ثالسأأأألفقدثر، ثاأأأأورييقي 

، ثمو امبيا، ثليدثراس، ثاليونقن، ثميطقة ش ت البح   بيسقث، ثفييت نقي، ثمقليزيق، ثملديف -ث يقنق، ث يييق  
 (عE/ICEF/2022/P/L.1–E/ICEF/2022/P/L.14اللقريبر )

 
 الدثرة الإقدية األثل 

   2022شبقط/فب ا     10
  2022 /2 
 تمديد البرامج القطرية الجارية   

 
 ،إن المجلس التنفيذي 

بأقلتمأد أدات األثل  للب امج القوط يأة لأدثلأة بوليفيأق المتإأددة القوميأقت ثالجمنوريأة    يحيط علمدا  - 1 
بإد تمد ٍد اأأأأقبٍا لمدة اشأأأأن ،    10الدثميييكية ثكواأأأأتقريكق لمدة شأأأأن يرل ثوتمد د الب نقمج القوط ي للمن ب لمدة  

 ل E/ICEF/2022/P/L.15مر الوايقة   1شن ير، ثلر تمد دات ثافقت علينق المد  ة التيفيمية ثت د فر الجدثل  

لمدة اأأيتير  شأأن اى، بإد تمد ٍد اأأقباٍ   11عل  تمد د الب نقمج القوط ي ألفنقنسأأتقن لمدة  يوافق  - 2 
ثتمد د لمدة االاة اشأأأأأأأأأن ل ثعل  تمد د الب نقمج القط ي للجزا   لمدة اأأأأأأأأأية ثاحدة، بإد تمد د لمدة اأأأأأأأأأية ثاحدة 
ثتمد د لمدة شأأأأأأن يرل ثعل  تمد د الب نقمج القوط ي للجمنورية الإ وية السأأأأأأورية لمدة اأأأأأأتة اشأأأأأأن ، بإد تمد َد ر  

 ل ثتمد د لمدة االاة اشأأأن ل ثتمد د لمدة شأأأن يرل ثتمد د لمدة اأأأقبقير لمدة اأأأية ثاحدةل ثتمد د لمدة تسأأأإة اشأأأن 
 ع E/ICEF/2022/P/L.15مر الوايقة    2اروإة اشن ل ثتمد د لمدة امقنية اشن ل ثلمو تمد دات ت د فر الجدثل  

 
 الدثرة الإقدية األثل 

  2022شبقط/فب ا     11
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  2022 /3 
إنشاء منصب األمين العام المساعد في اليونيسف لرئاسة هيكل التنسيق المشتر  بين الوكاالت إليصال   

 على الصعيد العالمي   19- لقاحات كوفيد 
 

 ،إن المجلس التنفيذي  

 ثومختل  الحواجز التر تحول  19-بأقلسأأأأأأأأأأأأأأيأقت المحيط بأإعطأقء لقأقحأقت كوفيأد  يحيط علمدا  - 1 
 دثن دعطقء اللققحقت عل  الصإيد القوط يل

بقلحقجة دل  تإزيز التإقثن ثالتيسأيا عل  المسأتويقت الإقلمر ثاإ.ليمر   يحيط علما أيضدا  - 2 
للجمير عل  نحو كأقمأل ثفر الو.أت الميأقاأأأأأأأأأأأأأأب    19-ثدثن اإ.ليمر ثالوطير مر اجأل دتأقحأة لقأقحأقت كوفيأد

عر األثلويقت الصأأأأأأحية ثاإنسأأأأأأقنية األخ  ، بمق فر ذلك ب امج  ثعل  .دي المسأأأأأأقثاة، مر عدي تحويل الموارد  
 التحصير ال ثتيييةل

بقلدثر المي .قمت به اليونيسأأأأأأأأأ  ثالمي يمكر ان توااأأأأأأأأأل ال يقي به فر الينوي   يسددددددّلم  - 3 
 ثنقلنق ثتخزيينق ثتو يإنق ثإعطق نقل 19-بق.تيقء لققحقت كوفيد

كقالق إنشأأأأأأقء ليكل التيسأأأأأأيا المشأأأأأأت ك بير بقلجنود التر تبملنق اليونيسأأأأأأ  ثشأأأأأأ    يرحب  - 4 
عل  الصأأأأإيد الإقلمر، ثيشأأأأي  دل  ان تيسأأأأيا اعمقل لما الليقن عل    19-الوكقالت إيصأأأأقل لققحقت كوفيد

 اعل  مستو  عقلمر ممكر حقام لضمقن نجقحهل

عل  دنشأأأأأقء ميصأأأأأب امير عقي مسأأأأأقعد لمدة عقمير تحت دشأأأأأ اأ المد  ة التيفيمية    يوافق  - 5 
ثإيصأأأأقلنق عل  الصأأأأإيد   19-سأأأأ  لالضأأأأطالع بدثر الميسأأأأا ال  يسأأأأر الإقلمر للتللب للققحقت كوفيدلليوني

القط ي، بقلتإقثن مر الشأأأأأأأأ كقء اآلخ ير ذثي الصأأأأأأأألة، بمق فر ذلك ميظمة الصأأأأأأأأحة الإقلمية ثتحقل   قفر  
 الإقلمر للققحقت ثالتحصيرل

دل  اليونيسأ  ان تقدي دل  المجلس التيفيمي مإلومقت مسأتلملة عر التقدي المح      يطلب  - 6 
عل  الصأإيد الإقلمر فر دثرته  19-مر خالل ليكل التيسأيا المشأت ك بير الوكقالت إيصأقل لققحقت كوفيد

يأد جأدثل ، ثذلأك فر دطأقر ب2023ثدثرتأه الإأقديأة األثل  لإأقي    2022السأأأأأأأأأأأأأأيويأة ثدثرتأه الإأقديأة ال أقنيأة لإأقي  
 األعمقل المإيون ”مإلومقت مستلملة عر الإمل اإنسقنر“، مر بير مإلومقت مستلملة اخ  ع

 
 الدثرة الإقدية األثل 

  2022شبقط/فب ا     11
  2022 /4 
 تقدير مشتر  لقابلية تقييم خطة العمل العالمية للحياة الصحية ورفاه الجمي ، ورد اإلدارة   

 ،التنفيذي إن المجلس  

بقلتقد   المشأأأأأأأأأأأأأأت ك لققبلية تقييم خطة الإمل الإقلمية للحيقة الصأأأأأأأأأأأأأأحية ثال فقو للجمير،    يحيط علما   
 (عE/ICEF/2022/5( ثرّد اإدارة عليه )E/ICEF/2022/4ثموجزو )

 الدثرة الإقدية األثل 
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  2022 /5 
 2025- 2022خطة التقييمات العالمية للفترة    

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

 ثيؤيدلقل( E/ICEF/2022/3) 2025-2022بخطة التقييمقت الإقلمية للفت ة   يرحب  - 1 

ثيطلب دل  اليونيسأأأ  ان توااأأأل االاأأأتفقدة  ، 2018/2دل  . ار المجلس التيفيمي    يشددير  - 2 
مر الدرثس المسأأأأأأتخلصأأأأأأة ممق اأأأأأأبا مر عمليقت االاأأأأأأتإ اي ثتققري  التقييم ثردثد اإدارة لضأأأأأأمقن فإقلية  

 التقييمقت المق ر دج االقل

،  2021-2018سأتفقدة مر خطة الفت ة بكون الخطة الجد دة تسأتيد دل  الدرثس الم  يرحب  - 3 
  2025-2022ااأأأأأتإ اضأأأأأق لخطة الفت ة   2025ثيطلب دل  اليونيسأأأأأ  ان تقدي فر الدثرة الإقدية ال قنية لإقي 

 تضميه الدرثس المستفقدةل

اليونيسأأأ  عل  التواأأأر فر ااأأأتخداي تقييمقت اا  اأأأقرمة فر الفت ة الممتدة حت    يشددج   - 4 
جقالت المواضأأأياية التر يمكر فينق التواأأأر فر الإمل بقلينج الجد دة اث عيدمق  ، ثال اأأأيمق فر الم2025عقي  

 ال تلون ليقك ادلة عل  ثجود اا  للينجل

المية التقييم بقعتبقرو اداة ااأأأأأأأأقاأأأأأأأأية للتإلم ثالمسأأأأأأأأقءلة، ثيطلب كملك دل    يؤكد من جديد  - 5 
 ل2025-2022اليونيس  ضمقن توفي  الموارد اللقسية لتيفيم خطة التقييمقت الإقلمية للفت ة 

 ،فر المق ة مر نفققت الب امج للتقييم 1دل  الندأ التمويلر المتم ل فر تخصأأأيص   يشددير  - 6 
 التإجيل بمق تبمله مر جنود لبلوغ لما الندألثيطلب دل  اليونيس  

دل  اليونيسأأأأأ  ان توااأأأأأل تواأأأأأير نطقت األلمية التر تإز  دل  التإقثن سيمق بير   يطلب  - 7 
مير التقييمقت ( لتشأأمل جE/ICEF/2021/25)  2025-2022الوكقالت فر تيفيم الخطة االاأأت اتيجية للفت ة 

 التر توج   للب امج ثالمشقرير التر تشمل ش اكقت مر كيقنقت اخ   تقبإة لبمم المتحدةع
 

 الدثرة الإقدية األثل 
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  2022 /6 
معلومات مسدددتكملة عن تنفيذ التو ددديات الواردة في اسدددتعراي الفريق المسدددتقل السدددتجابة اليونيسدددف    

الحماية من االسدتتهل واالنتسا  الجنسديين وتقرير فرقة العمل المسدتقلة المعنية بالتمييز بين مجال  في 
 والمضايقة واساءة استعمال السلطة في أماكن العمل الجنسين والتحرج الجنسي  

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

ت الواردة  بقلمإلومقت المسأأأأأأأأتلملة التر .ّدمتنق اليونيسأأأأأأأأ  عر تيفيم التواأأأأأأأأيق  يحيط علما  - 1 
االاأأأتإ اي المي اج او الف يا المسأأأتقل الاأأأتجقبة اليونيسأأأ  فر مجقل الحمقية مر االاأأأتنالل ثاالنتنقك   فر

الجيسأأأيير، ثتق ي  ف .ة الإمل المسأأأتقلة المإيية بقلتمييز بير الجيسأأأير ثالتح ش الجيسأأأر ثالمضأأأقيقة ثإاأأأقءة  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/25


E/2022/34/Rev.1 

E/ICEF/2022/7/Rev.1  

 

65/86 22-23892 

 

(، دضأأأأقفة دل  التواأأأأيقت الصأأأأقدرة عر ف .ة الإمل  E/ICEF/2022/6ااأأأأتإمقل السأأأألطة فر امقكر الإمل )
 المإيية بمكقفحة الإيص ية ثالتمييز، ثيالحظ مر التقد   تزا د التإقثن سيمق بير الوكقالتل

 بلن تيفيم التواأأأأأأأأأأيقت الصأأأأأأأأأأقدرة عر ف .ة الإمل المإيية بمكقفحة  يحيط علما م  التقدير  - 2 
، ثيطلب دل  اإدارة ان تسأأأأأتحدث 2022الإيصأأأأأ ية ثالتمييز اأأأأأيكون عل  راس اثلويقت اليونيسأأأأأ  فر عقي 

 ولية ل اد ثقيقس التقدي المح   فر تيفيم توايقت ف .ة الإمل بقنتظقيل

الّتقأأأدي المح   ثالحأأأقجأأأة دل  موااأأأأأأأأأأأأأألأأأة بأأأمل الجنود ثالت كيز عل  مير اعمأأأقل   يهحظ  - 3 
الجيسأيير ثالتح ش الجيسأر، ثاتخقذ دج اءات فورية للتصأدي لتلك األعمقل، بط ت مينق  االاأتنالل ثاالنتنقك  

الح ص عل  ان تلون السأأأأأأأأأأيقاأأأأأأأأأأقت ثاإج اءات نقجإة ثمسأأأأأأأأأأيودة بمق يكفر مر الموارد، ثعل  ان  تم تيفيم 
 اإج اءات المقت حة عل  المستويقت القط ي ثاإ.ليمر ثالإقلمرل

ااأأأأأأأأل اتخقذ اإج اءات الال مة مر اجل ضأأأأأأأأمقن اّتبقع ننج دل  اليونيسأأأأأأأأ  ان تو   يطلب  - 4 
مّتسأأأأا عل  نطقت الميظومة   ّكز عل  الضأأأأحقيق/اليقجير ابتنقء مير اعمقل االاأأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأأيير  
ثالتحّ ش الجيسأأأأأأأر ثالتصأأأأأأأدي لنق، ثان تإمَل فر الو.ت نفسأأأأأأأه عل  االاأأأأأأأتفقدة مر ثال تنق، ثتتصأأأأأأأد  لتزا د 

 ( ثالتإقفر ميهل19-)كوفيد 2019مكقفحة م ي في ثس كورثنق لإقي   المخقط  فر اايقء

التقأدي المح   ثالحأقجأة دل  موااأأأأأأأأأأأأأألأة بأمل الجنود ثالت كيز عل  مير السأأأأأأأأأأأأأألوك   يهحظ  - 5 
المحظور ثاتخقذ دج اءات فورية للتصدي له، ثيطلب ايضق دل  اليونيس  ان تحقفظ عل  التقدي المي اح  ته  

تسأأأأتيد بشأأأأكل اكب  دل  ال يم، ثفر تواأأأأير نطقت الجنود ال امية دل  تحقيا التيوع  فر دراأأأأقء اققفة مؤاأأأأسأأأأية
 ثاإنصقأ ثاإدمق ل

 ، بتق ي  عر 2023دل  اليونيسأأأأأأأ  موافقة المجلس التيفيمي، فر دثرته السأأأأأأأيوية لإقي  يطلب  - 6 
مسأتجدات الليفية التر تمير بنق اليونيسأ  اعمقل االاأتنالل ثاالنتنقك الجيسأيير ثكيفية تصأد نق لتلك األعمقل،  
ثذلك فر اأيقاأقتنق ثإج اءاتنق ثعمليقتنق عل  مسأتو  المق  ثعل  الصأإيد ر اإ.ليمر ثالقط ي، ثيطلب تضأمير  

ة عل  نطقت الميظومة، بمق فر ذلك ب ثتوكول الشأأأأأأأ كقء  التق ي  تحليال للبيقنقت المتقحة ثلتيفيم المبقدرات المتخم 
 لللتحقا مر السوابا   ClearCheckالميفم ر ثااتخداي تقييم .درات الش كقء الميفم ر ث.قعدة البيقنقت 

،  2023دل  اليونيسأأأأأأأأأ  موافقة المجلس التيفيمي، فر دثرته السأأأأأأأأأيوية لإقي   يطلب أيضددددددا  - 7 
ي بنق الميظمة بتحسأير ال ققفة المؤاأسأية، ثعر اإج اءات التر تتخملق  بتق ي  عر مسأتجدات الليفية التر تقو 

لمير جمير اشأكقل التمييز ثالتصأدي لنق، بمق فر ذلك الإيصأ ية ثالتمييز الإيصأ ي، ثالتح ش الجيسأر، ثذلك  
 فر ايقاقتنق ثإج اءاتنق ثو امجنق عل  مستو  المق  ثعل  الصإيد ر اإ.ليمر ثالقط يل

دل  اليونيسأأ  ان توااأأل الإمل بينج طويل األمد فر مير اعمقل االاأأتنالل   يطلب كذلد  - 8 
 ثاالنتنقك الجيسيير ثالتح ش الجيسر ثالتصدي لنق، تمشيق مر الخطة االات اتيجيةل

اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  الح ص عل  ان تلون ال يأأقدة عل  المسأأأأأأأأأأأأأأتو  القط ي ثاعيأأة    يحددث  - 9 
نتنقك الجيسأأأأأيير ثالتح ش الجيسأأأأأرل ثعل  ان يكون فر جمير  بمسأأأأأؤثليقتنق عر الحمقية مر االاأأأأأتنالل ثاال

المكقتب القط ية موظفون مسأأأأأأأأأؤثلون عر الحمقية مر االاأأأأأأأأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأأأأأأأأيير ثالتح ش الجيسأأأأأأأأأر  
يشأأأأأأقركون فر وليقت التيسأأأأأأيا سيمق بير الوكقالت حسأأأأأأب اال.تضأأأأأأقءل ثعل  تزثيد الموظفير بقلتدريب اللقفر  

 ارلم، دضقفة دل  التدريب اإلزامر الميتظم، دعمقى لتنيي  ال ققفةلالميقاب للل دثر مر ادث 
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دل  اليونيسأأأأأأأأ  ان ت اأأأأأأأأد اا  الجنود المبمثلة للحمقية مر االاأأأأأأأأتنالل ثاالنتنقك   يطلب  - 10 
الجيسأأأأأأيير ثالتح ش الجيسأأأأأأر عل  الصأأأأأأإيد القط ي، ثان تحدد افضأأأأأأل الممقراأأأأأأقت ثتإ ضأأأأأأنق، ثان تإقلج  

اليونيسأأأأأأأأأ  دل  مإقلجة الفجوة اللبي ة القق مة بير االاأأأأأأأأأت اتيجيقت الإقمة المتإلقة    الحواجز الجمقعية، ثيدعو
 بقالاتنالل ثاالنتنقك الجيسيير ثمق تحداه تلك االات اتيجيقت مر اا  عل  اري الوا.رل

ال يأأأقي فر الو.أأأت الميأأأقاأأأأأأأأأأأأأأأأأب بأأأإج اء تح يقأأأقت شأأأأأأأأأأأأأأأأأقملأأأة ت كز عل    يطلددب أيضددددددددددا  - 11 
لدثل األعضأأقء فورا، ثتخصأأيص الموارد اللقسية للتح يققت المتإلقة بقالاأأتنالل  الضأأحقيق/اليقجير، مر دبالغ ا

 ثاالنتنقك الجيسيير ثالتح ش الجيسرل

عل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لموافأقتنأق األمير الإأقي اأأأأأأأأأأأأأأيويأق بخطط الإمأل المتإلقأة بمير اعمأقل   يثني  - 12 
ق  ثعل  الصأأإيد ر اإ.ليمر ثالقط ي،  االاأأتنالل ثاالنتنقك الجيسأأيير ثالتصأأدي لنق التر تويفم عل  مسأأتو  الم 

 لثيطلب دل  اليونيس  ان تطلر المجلس التيفيمي ايويق عل  خطط الإمل التر تويفم عل  مستو  المق  

،  2023دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  موافأقة المجلس التيفيأمي، فر دثرتأه الإأقديأة األثل  لإأقي    يطلدب  - 13 
دي المح   فر التصأدي لالاأتنالل ثاالنتنقك الجيسأيير بتق ي  عر مسأتجدات المقق يس المسأتخدمة ل يقس التق

ثالتح ش الجيسأأأأأأأأأأأأأر، ثعر كيفية مواءمة مؤشأأأأأأأأأأأأأ ات اإطقر المتلقمل لليتق ج ثالموارد المتإلقة بقالاأأأأأأأأأأأأأتنالل 
ارور   ثاالنتنقك الجيسيير ثالتح ش الجيسر مر المؤش ات ذات الصلة مر االاتإ اي الشقمل المي يج ي كل

التيفيمية التر تضأأطلر بنق ميظومة األمم المتحدة مر اجل التيمية، ثمؤشأأ ات اأأق     اأأيوات لسأأيقاأأة األنشأأطة
الوكقالت التقبإة لميظومة األمم المتحدة اإنمق ية، ثضأأأأأأأأأمقن االاأأأأأأأأأتفقدة بط يقة مينجية مر البيقنقت المتلتية 

ك البيقنقت متإلقق  بقاأأأأأأأأتخداي لمو المقق يس ثالمؤشأأأأأأأأ ات ثمق  تبإنق مر تحليالت، بمق فر ذلك مق يكون مر تل
 بقالدعقءات، فر ثضر االات اتيجيقت ثالسيقاقت ثاإج اءاتع

 
 الدثرة الإقدية األثل 

   2022شبقط/فب ا     11
  2022 /7 
كانون    31التقرير المالي والبيانات المالية المراَجعة لليونيسددددددف عن السددددددنة المنتسية في   

 الحسابات، ورد اإلدارةوتقرير مجلس مراجعي  2020األول/ديسمبر 
 

 ،إن المجلس التنفيذي  

الأمي ااأأأأأأأأأأأأأأدرو مجلس م اجإر   2020بأقل اي  ي  المشأأأأأأأأأأأأأأفوع بتحفظأقت عر عأقي    يرحدب  - 1 
  2020كقنون األثل/ديسأمب    31الحسأقبقت، ثوتق ي  مجلس م اجإر الحسأقبقت عر الفت ة المقلية الميتنية فر 

(A/76/5/Add.3( ثكملك ب د اإدارة ،)E/ICEF/2022/AB/L.2ل) 

بقلتقدي المي اح  ته اليونيسأ  فر تيفيم تواأيقت مجلس م اجإر الحسأقبقت،   يرحب أيضدا  - 2 
 ثيؤيد الجنود الجقرية التر تبملنق ددارة اليونيس  لتيفيم توايقت مجلس م اجإر الحسقبقتل

اليونيسأأأأأأ  عل  المضأأأأأأر فر مواءمة شأأأأأأكل تققري لق مر تققري  اأأأأأأيقد ا ثو امج   يشددددج   - 3 
اإدارة عل  تق ي  مجلس م اجإر الحسأأأأأأأأأقبقت ثتيفيم التواأأأأأأأأأيقت، حسأأأأأأأأأب    المتحدة األخ   بشأأأأأأأأألن رد األمم

اال.تضأقء، بمق يشأمل، حي مق امكر، األط  الزميية لتقديم تققري لق المفصألة ثتصأييف التواأيقت، ثعل  الإمل  

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.2
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فر لما الصأأأأأأدد، حسأأأأأأب اال.تضأأأأأأقء، مر ب نقمج األمم المتحدة اإنمق ر، ثاأأأأأأيدثت األمم المتحدة للمشأأأأأأقرير  
قجية، ثاأأأأأأيدثت األمم المتحدة للسأأأأأأكقن، ثمكتب األمم المتحدة لخدمقت المشأأأأأأقرير، ثليةة األمم المتحدة اإنت

 للمسقثاة بير الجيسير ثتمكير الم اة )ليةة األمم المتحدة للم اة(، ثو نقمج األ مية الإقلمرع
 

 الدثرة الإقدية األثل 
   2022شبقط/فب ا     11

  2022 /8 
 2022ا  الخاو واقامة الشراكات معهم خطة العمل والميزانية المقترحة لعام  جم  األموال من القط   

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

، عل  اليحو 2022دل  اأأأأأأأأييقريولقت الدخل الم تفر ثالمتواأأأأأأأأط ثالميخف  لإقي   يشدددددير  - 1 
 لE/ICEF/2022/AB/L.1مر الوايقة  3المبير فر الجدثل  

رد مليون دثالر مر الموا 158عل  ميزانية لبنشأأطة ذات األ  اي الخقاأأة .درلق  يوافق - 2 
مليون دثالر للتلقليف األخ   لجمر األموال    73مليون دثالر لصأأأأأأأيقد ا االاأأأأأأأت مقر، ث    85الإقدية، تشأأأأأأأمل  

مليون دثالر ااأأأأأأأتيقدا دل  السأأأأأأأييقريو  60القطقع الخقص، ثعل  د. ار حد ا.صأأأأأأأ  للموارد األخ   بمبلغ  مر
 ل3المتواط الممكور فر الجدثل 

مليون دثالر مر اأأأيدثت د يقمو المتجدد لمزيد   20بلغ بقالاأأأتخداي المقت ح لم  يحيط علما  - 3 
 مر االات مقر فر جمر األموال مر القطقع الخقصل

 لليونيس  بمق  لر:  يأذن  - 4 

ل  )ا(  دعأأأقدة تو ير الموارد بير مختل  بيود ميزانيأأأة الموارد الإأأأقديأأأة )عل  اليحو المفصأأأأأأأأأأأأأأأأأَّ
 لمبقلغ المإتمدةلفر المق ة مر ا 10اعالو( بمق ال  تجقث    1الفق ة  فر

ثال أأأأأقلأأأأأث  )ب(  األثل  الإمود ر  المبييأأأأأة فر  المسأأأأأأأأأأأأأأتويأأأأأقت  اليفقأأأأأقت حت   اث  يأأأأأقدة  تخفي  
حير يظن  ان اإ  ادات المتأألتيأأة مر جمر األموال    E/ICEF/2022/AB/L.1مر الوايقأأة    3 الجأأدثل مر

 ل  المستويقت المبيية فر الإمود ر األثل ثال قلثلارتفإت د انخفضت اث

دنفقت مبلغ دضأأأأأأأأأقفر فر فت ة مق بير دثرات المجلس التيفيمي، عيد الضأأأأأأأأأ ثرة، فر حدثد  ) ( 
 ل2022القدر المي تتسبب سيه تقلبقت ااإقر الإمالت، ثذلك لتيفيم خطة الإمل المإتمدة لإقي 

المد  ة التيفيمية عل  تحد د مق  وتقح مر ف ص جد دة فر السأأأأأوت ثعل  ااأأأأأتنالل   يشدددج   - 5 
 لمو الف ص، مت  نشلت، فر فت ة مق بير دثرات المجلس التيفيمي، ثإخطقر المجلس بملكل

.درلق   2023عل  مخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأقت مؤ.تة لمدة شأأأأأأأأأأأأأأن  ثاحد للقنون ال قنر/ يق    يوافق - 6 
مليون    158 ة مر الموارد الإقدية المخصأأصأأة لب  اي الخقاأأة ث.درلق  فر المق 10مليون دثالر )اث  15,8

 ع2023دثالر(، توستوَعب فر الميزانية السيوية لجمر األموال مر القطقع الخقص ثإ.قمة الش اكقت مإه لإقي  
 

 الدثرة الإقدية األثل 
  2022شبقط/فب ا     11
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 2022حزيران/يونيه  17-14الدورة السنوية،   
 

  2022 /9 
 المقدم من المديرة التنفيذية لليونيسف   2021التقرير السنوي لعام    

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

المقأأأدي مر المأأأد  ة التيفيأأأميأأأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ    2021بأأأقلتق ي  السأأأأأأأأأأأأأأيوي لإأأأقي    يحيط علمددا  - 1 
(E/ICEF/2022/10   ثكأأملأأك التق ي ،)  عر تيفيأأم اإطأأقر المتلأأقمأأل لليتأأق ج ثالموارد للخطأأة االاأأأأأأأأأأأأأأت اتيجيأأة

ل ثالتق ي  عر تيفيم االاأتإ اي الشأقمل المي يج   كل ارور اأيوات لسأيقاأة 2021–2018لليونيسأ ، للفت ة  
األنشأأأأأطة التيفيمية التر تضأأأأأطلر بنق ميظومة األمم المتحدة مر اجل التيميةل ثالم فا المشأأأأأت ك بشأأأأألن تيفيم 

للل مر ب نقمج األمم المتحدة اإنمق ر، ثاأيدثت    2021-2018ل الموحد للخطط االاأت اتيجية، للفت ة  الفصأ
األمم المتحدة للسأأأأأأكقن، ثميظمة األمم المتحدة للطفولة، ثليةة األمم المتحدة للمسأأأأأأقثاة بير الجيسأأأأأأير ثتمكير  

 ل األداءلالم اة )ليةة األمم المتحدة للم اة(ل ثمستخلص البيقنقت المصقحبة ثاج

دحقلة التققري  الممكورة اعالو دل  المجلس اال.تصأقدي ثاالجتمقعر، مشأفوعة بموجز   يقرر  - 2 
 لتإليققت المجلس التيفيمي ثتوجينقتهل

الفق ة    يشدددددددددير  - 3  . ارو    3دل   . ارو    7ثالفق ة    2021/13مر  ثيطلأأأأأأأب 2021/14مر   ،
 السأأأأيوية للمد  ة التيفيمية بشأأأألن تيفيم الخطة االاأأأأت اتيجية للفت ة اليونيسأأأأ  ان توااأأأأل تضأأأأمير التققري   دل 

، بمق فر ذلك فر ااأأأأتإ اضأأأأنق لميتصأأأأ  المدة، مإلومقت عر اليتق ج التر تحققت بقالشأأأأت اك 2022-2025
 مر كيقنقت ميظومة األمم المتحدة اإنمق ية المحددة مر خالل مؤش ات مشت كة ثمتلقملةع

 
 الدثرة السيوية 

   2022ان/ ونيه  حزي   16
  2022 /10 
 التقرير السنوي حول العمل اإلنساني لليونيسف   

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

 (لE/ICEF/2022/13بقلتق ي  السيوي عر الإمل اإنسقنر لليونيس  )  يحيط علما   - 1 

بقلجنود التر تبملنق اليونيسأأأأأأأأأأ  ثيتطلر دل  تيفيم الدرثس المسأأأأأأأأأأتفقدة مر الإمل  يشددددددديد - 2 
ب ية تحسأأير نتق ج األلداأ المحددة فر الخطة االاأأت اتيجية للفت ة   2021-2018اإنسأأقنر لليونيسأأ  للفت ة 

 ل2022-2025

لتوايقت دل  اليونيس  ان تقدي مإلومقت عر مستجدات التقدي المح   نحو تيفيم ا  يطلب  - 3 
 ع2023الميب قة عر ااتإ اضنق اإنسقنر خالل الدثرة الإقدية األثل  لإقي 

 
 الدثرة السيوية 

  2022حزي ان/ ونيه   16

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/10
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/13


E/2022/34/Rev.1 

E/ICEF/2022/7/Rev.1  

 

69/86 22-23892 

 

  2022 /11 
 وثائق البرامج القطرية   

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

بألن ثاأق ا الب امج القط يأة، بمأق فر ذلأك الميزانيأقت اإرشأأأأأأأأأأأأأأأقديأة اإجمأقليأة،    يحيط علمدا  - 1 
(  E/ICEF/2022/P/L.17ث    E/ICEF/2022/P/L.16الخأأأقاأأأأأأأأأأأأأأأأة بجمنوريأأأة تيزانيأأأق المتحأأأدة ثكيييأأأق )

وذار/مأأقرس دل    22اوتيحأأت للأأدثل األعضأأأأأأأأأأأأأأأقء للر تبأأدي تإليقأأقتنأأق علينأأق ثتقأأدي داأأأأأأأأأأأأأأنأأقمأأقتنأأق فينأأق مر   .أأد
( اتيحأت E/ICEF/2022/P/L.18نيسأأأأأأأأأأأأأأأقن/اب يأل، ثتلأك الخأقاأأأأأأأأأأأأأأأة بأقلجمنوريأة الإ ويأة السأأأأأأأأأأأأأأوريأة ) 11
 نيسقن/اب يلل 13وذار/مقرس دل   24 مر

، عل  ثاق ا الب امج القط ية، 2014/1، عل  ااأأأأقس عدي االعت اي، ثثفقق للق ار  يوافق - 2 
لية، لجمنورية تيزانيق المتحدة ثالجمنورية الإ وية السأأأأأأأأأأأأأأورية ثكيييق  بمق فر ذلك الميزانيقت اإرشأأأأأأأأأأأأأأقدية اإجمق

(E/ICEF/2022/P/L.16–E/ICEF/2022/P/L.18ع) 
 

 الدثرة السيوية 
   2022حزي ان/ ونيه   16

  2022 /12 
 تمديد البرامج القطرية الجارية   

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

بقلتمد د األثل للب نقمج القوط ي إكوادثر لمدة شأأأأأن يرل ثوقلتمد د األثل للب نقمج   ُيحيط علما   - 1 
المتإأدد األ.طأقر لميطقأة جزر المحيط النأقدئ لمأدة شأأأأأأأأأأأأأأن يرل ثوأقلتمأد أد األثل للب نأقمجير القط يير لبأقبوا  يييأق 

ي لميقنمقر، ثلر التمد دات التر الجد دة ثشأيلر لمدة اأتة اشأن ل ثوقلتمد د األثل لمدة اأية ثاحدة للب نقمج القوط  
 ل E/ICEF/2022/P/L.19مر الوايقة   1ثافقت علينق جميإقى المد  ة التيفيمية ثي د بيقننق فر الجدثل 

دة اأأأأية ثاحدة، عل  تمد د الب نقمج القوط ي لجمنورية كوريق الشأأأأإبية الديمق اطية لم  يُوافق  - 2 
 عE/ICEF/2022/P/L.19مر الوايقة  2بإد تمد ٍد اقبٍا لمدة اية ثاحدةل ثي د لما التمد د فر الجدثل 

 
 الدثرة السيوية 

 2022حزي ان/ ونيه   16
 

  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/P/L.16
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  2022 /13 
 تقارير التقييم وردود اإلدارة   

 
 ،التنفيذي  إن المجلس  

عدلدمدددددا   - 1  لأإأأأأأأأقي    يدحديدط  السأأأأأأأأأأأأأأأيأوي  لألأيأونأيسأأأأأأأأأأأأأأأ     2021بأأأأأأأقلأتأقأ يأ   الأتأقأيأيأم  ثظأيأفأأأأأأأة  عأر 
(E/ICEF/2022/17( ثرد اإدارة عليه )E/ICEF/2022/18ل) 

بتقييم دثر اليونيسأأأ  بصأأأفتنق ثكقلة .ق دة للمجموعة/مشأأأقركة فر قيقدة   يحيط علما  أيضددا   - 2 
 (لE/ICEF/2022/20ه )(، ثرد اإدارة عليE/ICEF/2022/19المجموعة ثموجزو )

اليونيسأ  عل  اتخقذ الخطوات الال مة لموااألة تإزيز ثظيفة التقييم، بمق فر ذلك   يشدج   - 3 
 مر خالل تيفيم لمو الإيقا  فر اثاننق عل  اليحو الوارد فر رد اإدارةل

عل    2023المجلس التيفيمي فر دثرته السأأأأأأأأأأأأأيوية لإقي   دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  ان تطلر  يطلب  - 4 
التقدي المي اح  ته اليونيسأأأأ  نحو تيفيم اإج اءات المبيية فر رد اإدارة عل  تقييم دثر اليونيسأأأأ  بصأأأأفتنق  

 ثكقلة .ق دة للمجموعة/مشقركة فر قيقدة المجموعة فر اثاننقل

اة لليونيسأأأ  ثال  يتطل   - 5  إملية المفضأأأية دل  اعتمقد لمو السأأأيقاأأأة  دل  اأأأيقاأأأة التقييم المحدَّ
اة، بمق فر ذلك نتق ج ااتإ اي األ. ان المستقلل  المحدَّ

فر المأأق أأة    0,91بزيأأقدة نفقأأقت التقييم اإجمأأقليأأة لتصأأأأأأأأأأأأأأأأل دل     يحيط علمدد ا م  التقدددير - 6 
 . يب الميقللفر المق ة  1، ثلكما اابح لدأ بلوغ نسبة 2021مجموع اليفققت الب نقمجية فر عقي  مر

بت كيز ثظيفة التقييم المسأأأأأتم  عل  التقييمقت عل  مسأأأأأتو  اليواتج ثعل  مسأأأأأتو   يرحب - 7 
 األا  ثعل  المتقبإة التيظيمية للتقييمقت، ثيشجر اليونيس  عل   يقدة عدد التقييمقت عل  مستو  األا ل

، ثيطلب دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  ان تقدي، فر التق ي  2021/10مر . ارو   9دل  الفق ة   يشددددددددير  - 8 
بشأأأأأأأأأأأأأأألن ثظيفأأة التقييم، مإلومأأقت موحأأّداأأة عر تطبيا التليولوجيأأقت ثالينج المبتل ة،    2022لإأأقي    السأأأأأأأأأأأأأأيوي 

 ذلك ميق.شة للمخقط  المتصلة بنق ثخطط ددارة اليونيس  لمإقلجتنقل فر بمق

اليونيسأ  عل   يقدة عدد التقييمقت المشأت كة التر تج   عل  المسأتويير الإقلمر  يشدج  - 9 
 إزيز المتقبإة التيظيمية، بمق فر ذلك مر خالل ردثد اإدارة المشت كةلثالالم كزي ثعل  ت

بأقلتقأدي المتواضأأأأأأأأأأأأأأر المح   نحو تإزيز القأدرات الوطييأة فر مجأقل   يحيط علمدا م  القلق  - 10 
 التقييم، ثيطلب دل  اليونيس  تس يَر ثتي ة التقديع
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  2022 /14 
 ، ورد اإلدارة 2021مكتب األخهقيات التاب  لليونيسف لعام    تقرير   

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

عدلدمدددددا - 1  لأأإأأأأأأأقي    يدحديدط  لأألأأيأأونأأيسأأأأأأأأأأأأأأأ   الأأتأأأأأأأقبأأر  األخأأالقأأيأأأأأأأقت  مأأكأأتأأأأأأأب    2021بأأتأأقأأ يأأ  
(E/ICEF/2022/15( ثو د اإدارة عليه )E/ICEF/2022/16ل) 

بلنشأأأطة التوعية اليقجحة التر اضأأأطلر بنق مكتب األخالقيقت التقبر   يحيط علما م  التقدير  - 2 
 للليونيس  ثوقاتجقبته فر الو.ت الميقاب للإدد المضقع  مر الطلبقت دثن االاتإقنة بموظفير دضقفيير 

بأأإطالت شأأأأأأأأأأأأأأبكأأة ابطأأقل األخالقيأأقت ثال قأأقفأأة التر تنأأدأ دل  دذكأأقء الوعر   ط علمدايحي - 3 
بأقألخالقيأقت ثاليزالأة عل  نطأقت الميظمأة مر خالل المتطوعير ثفر حأدثد الموارد المتأقحأة للمكتأب، ثيطلأب  

 دل  مكتب األخالقيقت ان يقدي مإلومقت مستلملة عر لمو المبقدرة، فر دطقر التققري  الحقليةل

بقاأأأأأأأأأأأتم ار تزا د عبء الإمل المي يضأأأأأأأأأأأطلر به مكتب األخالقيقت،  يحيط علما أيضدددددددا - 4 
يسأأأأأأأقثرو القلا بشأأأأأأألن .دراته المحدثدة، يطلب دل  اليونيسأأأأأأأ  ان تلفل .درة مكتب األخالقيقت عل  تيفيم  ثإذ

ثيطلب عل  ثجه االاأأأأأأأأأأأأتإجقل دل  ،  2020/19ثال ته عل  نحو ثاٍأ، ثيشأأأأأأأأأأأأي  فر لما الصأأأأأأأأأأأأدد دل  . ارو 
توف  لمكتب األخالقيقت مق يكفر مر الموارد المقلية ثالموارد المتصأأألة بقلموظفير، بمق فر ذلك   اليونيسأأأ  ان

 الموظفون الميدانيون، ااتيقدا دل  تقييم االحتيقجقتل

دل  مكتأب األخالقيأقت ان يحأقفظ عل  ااأأأأأأأأأأأأأأتقالليتأه ثيإز لأق، ثفقأق لق اري الجمايأة   يطلدب - 5 
المتإلقير بإنشأأقء مكتب األخالقيقت، ثيشأأجر عل  التوااأأل المبقشأأ  ثالمسأأتقل    60/254ث    60/248الإقمة 

مر المجلس التيفيمي، حسأب اال.تضأقء، مر خالل التققري  اث اإحقطقت اإعالمية، ثال اأيمق بشألن الشأوا ل  
 المتصلة بمسق ل حمقية المبّلنير عر المخقلفقت مر االنتققيل

 عالمتقحة   األخالقيقت مواالة اإبالغ عر مد  كفقية الموارد   دل  اليونيس  ثمكتب   يطلب أيضا  - 6 
 

 الدثرة السيوية 
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  2022 /15 
م من مكتب اليونيسدددف للمراجعة الداخلية للحسدددابات والتحقيقات إلى    2021التقرير السدددنوي لعام    المقدَّ

   المجلس التنفيذي، ورد اإلدارة 
 

 ،إن المجلس التنفيذي  

المقدي مر مكتب الم اجإة الداخلية للحسأأأأأأأأقبقت   2021بقلتق ي  السأأأأأأأأيوي لإقي   يحيط علما  - 1 
( الأأتأأيأأفأأيأأأأأأأمي  الأأمأأجأألأأس  دلأأ   بأأأأأأأقلأأيأأونأأيسأأأأأأأأأأأأأأأأ   ثإضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقفأأتأأأأأأأه  E/ICEF/2022/AB/L.5ثالأأتأأحأأ أأيأأقأأأأأأأقت   )

(E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1( ثو د ددارته ،)E/ICEF/2022/AB/L.6 ثكملك بقلتق ي  السأأأيوي ،)
بقليونيس  دل  المجلس التيفيمي، ثي حب بقل اي المقدي مر اللجية االاتشقرية لم اجإة الحسقبقت    2021لإقي  

 الإقي المتإلا بمد  كفقية ثفإقلية دطقر الميظمة للحوكمة ثإدارة المخقط  ثال .قبةل

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/15
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/16
https://undocs.org/ar/A/RES/60/248
https://undocs.org/ar/A/RES/60/248
https://undocs.org/ar/A/RES/60/254
https://undocs.org/ar/A/RES/60/254
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.6
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بقلتقدي المي اح  ته اليونيسأأأأأأأأأ  فر مإقلجة المسأأأأأأأأأق ل اإدارية المتصأأأأأأأأألة بم اجإة   يرّحب  - 2 
بمثلة لتيفيم تواأأأأأأأأأأيقت م اجإة الحسأأأأأأأأأأقبقت التر ، ثيالحظ مر التقد   الجنود الم2021الحسأأأأأأأأأأقبقت فر عقي  

 تويّفم بإدل لم

ثيك ر تأألكيأأد الميأأة توفي  الموارد اللأأقسيأأة لمنأأقي م اجإأأة ،  2020/20دل  الق ار    يشدددددددددير  - 3 
 الحسقبقت ثالتحقيال

ان  تلق  المجلس التيفيأأأمي مزيأأأدا مر اإحأأأقطأأأقت اإعالميأأأة المنلقأأأة الميتظمأأأة   يطلددب  - 4 
ت الميقاأأأب ثعل  مدار السأأأية، حسأأأب اال.تضأأأقء، بشأأألن المؤشأأأ ات التر تيمر بمخقط   المكتب، فر الو. مر

 محتملة، ثنتق ج م اجإة الحسقبقت، ثحقلة التح يققتل

دل  مد   مكتب الم اجإة الداخلية للحسأأأأأقبقت ثالتح يققت ان يقدي فر الدثرة    يطلب أيضدددا  - 5 
تب،  تضأأأأأمر افلقرا بشأأأأألن )مسأأأأأق ل تشأأأأأمل عل  اأأأأأبيل تقييمق عر ااأأأأأتقاللية المك  2022الإقدية ال قنية لإقي 

الم أقل ال الحصأأأأأأأأأأأأأأ ( مأد  ح يأة المكتأب فر تحأد أد مأق  لر: )ا( كيفيأة ثتو.يأت تقأديم التقأقري  ثاإحأقطأقت دل  
المجلس التيفيأميل ث )ب( نطأقت عمليأقت م اجإأة الحسأأأأأأأأأأأأأأقبأقت ثالتح يقأقتل ث ) ( المحتويأقت ثالجنأقت التر 

فينأأقل ث )د( التقييمأأقت التر  تإير دج االأأقل ث )ه( كيفيأأة ااأأأأأأأأأأأأأأتخأأداي األموال     تإير م اجإتنأأق اث التحقيا
المتأقحأةل ث )ث( عال.تأه مر مكتأب خأدمأقت ال .أقبأة الأداخليأةل ثيطلأب دل  المأد   ايضأأأأأأأأأأأأأأأق ان يقأدي ا.ت احأقت 

الوالية ثمسأأأقرات عمل بشأأألن اأأأبل  يقدة تإزيز ااأأأتقاللية المكتب، فضأأأال عر تقد  ات الميزانية الال مة لتيفيم 
كقملة، ثيطلب عقد اجتمقع تحضي ي منلا بير ددارة مكتب الم اجإة الداخلية للحسقبقت ثالتح يققت ثاعضقء  

 ل2022المجلس التيفيمي ثالم ا.بير بشلن لما الموضوع .بل انإققد الدثرة الإقدية ال قنية لإقي 

قبة فر الدثرة الإقدية  تقديم تحد ث بشأأأأأأأألن مسأأأأأأأأق ل التقييم ثم اجإة الحسأأأأأأأأقبقت ثال .  يقرر  - 6 
 التخقذ . ار بشلنهع 2022ال قنية لإقي 
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المتعلق بداعدادة تنظيم منظومدة األمم   279/ 72معلومدات مسدددددددددتكملدة عن تنفيدذ قرار الجم يدة العدامدة    

الذي يجري كل أرب  سدنوات لسدياسدة األنشدطة التنفيذية  المتحدة اإلنمائية في سديا  االسدتعراي الشدامل 
 التي تضطل  بسا منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية 

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

  72/279ار الجمايأأة الإأأقمأأة  بأأقلمإلومأأقت المسأأأأأأأأأأأأأأتلملأأة المقأأدمأأة عر تيفيأأم .    يحيط علمدا  - 1 
المتإلا بإعقدة تيظيم ميظومة األمم المتحدة اإنمق ية فر اأأأأأأأيقت االاأأأأأأأتإ اي الشأأأأأأأقمل المي يج ي كل ارور  

 ايوات لسيقاة األنشطة التيفيمية التر تضطلر بنق ميظومة األمم المتحدة مر اجل التيميةل

، ثدعم 76/4ث    75/233ث   72/279اليونيسأأأأأأأأ  عل  موااأأأأأأأألة تيفيم الق ارات   يشدددددج   - 2 
 ر تيفيم الواليقت ذات الصلةلالجنود التر  بملنق األمير الإقي ف
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بأقلتقأدي الأمي اح  تأه اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر مواءمأة ثاأق ا الب امج القط يأة مر اط  األمم   يرحدب  - 3 
المتحدة للتإقثن مر اجل التيمية المسأأأأأتدامة، ثيشأأأأأجر اليونيسأأأأأ  عل  موااأأأأألة التمقس تلكيد مر الميسأأأأأقير  

 لالم يمير بشلن مواءمة الب امج القط ية مر اط  التإقثن 

بقلشأ اكقت القق مة مر المؤاأسأقت المقلية الدثلية، ثيطلب مإلومقت مسأتلملة،   يرحب أيضدا  - 4 
، بشأأأأألن تإقثن اليونيسأأأأأ  مر المؤاأأأأأسأأأأأقت  2023كبيد .ق م بماته فر جدثل اعمقل الدثرة الإقدية األثل  لإقي 

 المقلية الدثليةل

التإقثن عل  نطقت الإمليقت عل  المية ديجقد حلول متلقملة، بمق فر ذلك تإزيز    يشدددددددد  - 5 
اإنسأأأأأقنية ثاإنمق ية ثعمليقت السأأأأأالي التقبإة لميظومة األمم المتحدة، حسأأأأأب اال.تضأأأأأقء، مر اجل التصأأأأأدي 
للتحديقت المإقدة ثالمتإددة األثجه التر تؤا  عل  تحقيا الداأ التيمية المسأأأأأأأتدامة، ثيطلب دل  اليونيسأأأأأأأ   

لية، عل  وخ  المسأأأأأتجدات بشأأأأألن كيفية تإقثننق فر اأأأأأيقت التحليل ان تطلر المجلس، فر دطقر التققري  الحق
 المشت ك، ثتقييم االحتيقجقت، ثالتخطيط، بمق فر ذلك اليتق ج الجمقعية، ثتيفيم الب امجل

دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان تزثد المجلس التيفيأمي بمإلومأقت مسأأأأأأأأأأأأأأتلملأة عر تيفيأم دطأقر    يطلدب  - 6 
المم لير عل  الصأأأأأأأأأأأإيد القط ي ثالمد  ير اإ.ليميير فر تيفيم   اإدارة ثالمسأأأأأأأأأأأقءلة، بمق فر ذلك مسأأأأأأأأأأأقلمقت

 داالح ميظومة األمم المتحدة اإنمق ية، فر دطقر التققري  الحقليةل

دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان تزثد المجلس التيفيأأمي، فر دطأأقر التقأأقري  الحأأقليأأة،   يطلدب أيضدددددددددا  - 7 
ثجنودلأق ال اميأة دل  تحقيا مكأقاأأأأأأأأأأأأأأأب    بمإلومأقت ثويأقنأقت عر المكأقاأأأأأأأأأأأأأأأب التر حققتنأق فر مجأقل اللفأقءة

اللفقءة مر خالل مسأأأأقلمقتنق فر تحقيا االتسأأأأقت ثالتإقثن ثالمواءمة عل  نطقت الميظومة، ثيشأأأأدد عل    فر
مر ميطوت . ار    14ضأأأأأأ ثرة موااأأأأأألة تحقيا مكقاأأأأأأب فر اللفقءة، عل  اليحو الميصأأأأأأوص عليه فر الفق ة 

 ع72/279الجماية الإقمة  
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كانون  31  جم  األموال من القطا  الخاو واقامة الشدددددراكات معهم التقرير المالي للسدددددنة المنتسية في   

 2021األول/ديسمبر  
 

 ،إن المجلس التنفيذي  

بجمر األموال مر القطقع الخقص ثإ.قمة الشأ اكقت مإه: التق ي  المقلر للسأية   يحيط علما  - 1 
 (لE/ICEF/2022/AB/L.4) 2021كقنون األثل/ديسمب    31الميتنية فر 

خضأأر لم اجإة خقرجية  بلن ار.قي اإ  ادات المإ ثضأأة فر لما التق ي  ت  يحيط علم ا أيضدا  - 2 
 للحسقبقت ثان اليتق ج  ي  المقلية درشقديةل

بمجموع اإ  ادات المتأألتيأأة مر القطأأقع الخأأقص، بيأأد انأأه  الحظ   يحيط علمد ا م  التقددير  - 3 
بقلا ااأتم ار االتجقو المتم ل فر تيق.ص الموارد الإقدية كحصة مر مجموع د  ادات القطقع الخقص، ثيشجر  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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قدة جنودلق فر مجقل جمر الموارد الإقدية مر مصأأأأأأأأأأأأأقدر خقاأأأأأأأأأأأأأة تتإد  نطقت ف اد  اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  عل   ي
 المقنحير، لتشمل الجنقت المتب عة ألعمقل الخي  ثالمؤاسقت الخي ية ثالمؤاسقت التجقريةل

دل  اليونيسأأ  ان تقدي دل  المجلس التيفيمي مإلومقت محّداة، فر شأأكل دحقطة  ي    يطلب  - 4 
، عر ااأأأأأأأأأت اتيجية التمويل المبتل  ثالبد ل التر تتبإنق، مر 2023دثرة الإقدية األثل  لإقي راأأأأأأأأأمية .بل انإققد ال 

الت كيز عل  توليد موارد م نة، بمق فر ذلك عر ر بتنق فر ااأأتخداي مصأأقدر تمويل بد لة لالاأأت مقر فر انشأأطة  
، جلسأأأة 2023ة األثل  لإقي جمر األموال مر القطقع الخقصل ثيطلب دلينق ان تيظم، عل  لقمن الدثرة الإقدي 

 عت كيز خقاة بشلن التمويل المبتل  تتضمر ميظورات المكقتب القط ية ثاللجقن الوطيية 
 

 الدثرة السيوية 
   2022حزي ان/ ونيه   16

 2022أيلول/سبتمبر  8-6الدورة العادية الثانية،   
 

  2022 /18 
 وثائق البرامج القطرية   

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

بأألن ثاأأق ا الب امج القط يأأة، بمأأق فر ذلأأك الميزانيأأقت اإرشأأأأأأأأأأأأأأأقديأأة اإجمأأقليأأة،    يحيط علمددا  - 1 
ثرثمأأأأأأقنيأأأأأأق   لبردن  السأأأأأأأأأأأأأأودان  ثجيوب  مولأأأأأأدثفأأأأأأق  ثجمنوريأأأأأأة  األاأأأأأأأأأأأأأأود  ثالجبأأأأأأل  ثولنأأأأأأقريأأأأأأق  ثوأأأأأأقكسأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأقن 

ثالمن ب   النلأأأأأأق  ثاأأأأأأأأأأأأأأ ي  ث امبيأأأأأأق  ثمصأأأأأأأأأأأأأأ   ثليبيأأأأأأق  ثك ثاتيأأأأأأق  ث.ي  يزاأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأقن  ث أأأأأأقنأأأأأأق  ثطأأأأأأقجيكسأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأقن 
)  جأأأيأأأ يأأأأأأأق ثنأأأيأأأ ثالأأأيأأأيأأأجأأأ   ثمأأأيأأأنأأأولأأأيأأأأأأأق  ثالأأأيأأأمأأأر    E/ICEF/2022/P/L.20–E/ICEF/2022/P/L.37ثالأأأنأأأيأأأأأأأد 

( .أد اوتيحأت للأدثل األعضأأأأأأأأأأأأأأقء للر تبأدي تإليقأقتنأق  E/ICEF/2022/P/L.39–E/ICEF/2022/P/L.41 ث 
فينأأأأق فر  ثوأأأألن ثايقأأأأة  أأأأقبون    5حزي ان/ ونيأأأأه دل     14الفت ة مر    علينأأأأق ثتقأأأأدي مسأأأأأأأأأأأأأأأأأقلمأأأأقتنأأأأق  تمو / وليأأأأه، 

 (E/ICEF/2022/P/L.38 اوتيحت للدثل األعضأأقء للر تبدي تإليققتنق علينق ثتقدي مسأأقلمقتنق فينق فر الفت ة )
 لتمو / وليه   11حزي ان/ ونيه دل    17مر 

، عل  ثاق ا الب امج القط ية، 2014/1ثثفقق للق ار  عل  ااأأأأأأأأأقس عدي االعت اي،   يوافق  - 2 
بمق فر ذلك الميزانيقت اإرشأأأأأأأأأقدية اإجمقلية، لبردن ثوقكسأأأأأأأأأتقن ثولنقريق ثالجبل األاأأأأأأأأأود ثجمنورية مولدثفق  
ثجيوب السأودان ثرثمقنيق ث امبيق ثاأ ي النلق ثطقجيكسأتقن ث قبون ث قنق ث.ي  يزاأتقن ثك ثاتيق ثليبيق ثمصأ   

 (عE/ICEF/2022/L.20-E/ICEF/2022/P/L.41ينوليق ثالييج  ثنيجي يق ثالنيد ثاليمر )ثالمن ب ثم
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  2022 /19 
 تمديد البرامج القطرية الجارية   

 
 ،إن المجلس التنفيذي  

بأقلتمأد أد األثل لمأدة شأأأأأأأأأأأأأأن ير للب نأقمجير القط يير لموريتأقنيأق ثنيبأقلل ثالتمأد أد   علمدا يحيط  - 1 
األثل لمدة شأأأأأأأأأأن ير للب نقمج القط ي المشأأأأأأأأأأت ك للقبو في ديل ثالتمد د األثل لمدة شأأأأأأأأأأن ير لب نقمج الميطقة  

ثدثلة فلسأطيرل ثالتمد د ثلبيقن   ةالمتإلا بقألطفقل ثاليسأقء الفلسأطيييير فر األردن ثالجمنورية الإ وية السأوري
األثل لمأدة اأأأأأأأأأأأأأأيأة ثاحأدة للب امج القط يأة ألننوال ثاثك انيأق ثرثانأدا ث يييأق، التر ثافقأت علينأق جميإنأق المأد  ة 

 لE/ICEF/2022/P/L.42/Rev.1مر الوايقة  1التيفيمية ثي د بيقننق فر الجدثل 

عل  تمأأد أأد الب امج القط يأأة للب ا يأأل ثجمنوريأأة اف ي يأأق الواأأأأأأأأأأأأأأط  ثجمنوريأأة د  ان   يوافق  - 2 
اإاأأأالمية ثاأأأقن تومر ثو ييسأأأيبر ث قمبيق لمدة شأأأن ير، بإد تمد دلق لمدة اأأأية ثاحدةل ثتمد د الب نقمج القط ي  

القط ي لجمنورية فيزثيال    لب نقمج مد د ا للبيقن لمدة شأأأأأن ير، بإد تمد دو لمدة اأأأأأية ثاحدة م تير عل  التوالرل ثت 
البوليفقرية لمدة شأن ير، بإد تمد دو لمدة اأية ثاحدة االث م ات عل  التوالرل ثتمد د الب نقمجير القط يير لتشأقد  
ثالسأودان لمدة اأية ثاحدة، بإد تمد دلمق اأقبقق لمدة اأية ثاحدةل ثتمد د الب نقمج القوط ي لبوركييق فقاأو لمدة اأية  

 ع E/ICEF/2022/P/L.42/Rev.1مر الوايقة    2لمدة ايتير، ثت د جميإنق فر الجدثل   تمد دو ، بإد  ثاحدة 
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  2022 /20 
 2021- 2018المنّظم المتعلق بتمويل نتائج الخطة االستراتيجية لليونيسف للفترة    الحوار   

 
 ،المجلس التنفيذي إن 

بقلتق ي  المتإلا بقلحوار الميظم بشأأألن تمويل نتق ج الخطة االاأأأت اتيجية لليونيسأأأ   يرحب - 1 
(، ثالم فا ذي الصأأأأأأأأأأأأأألأأأة، ثوأأأقلتقأأأدي النأأأقي المح   سيمأأأق  تإلا  E/ICEF/2022/25)  2021-2018للفت ة  

ثيشأأأأأأأأأأأأأأجر    ،بأقاللتزامأقت الخأقاأأأأأأأأأأأأأأة بكأل كيأقن مر كيأقنأقت األمم المتحأدة بموجأب اتفأقت األمم المتحأدة للتمويأل
  اليونيسأأأأأأأ  عل  موااأأأأأأألة جنودلق للوفقء بقلتزامقتنق بموجب اتفقت التمويل، ثيشأأأأأأأي  دل  . ار الجماية الإقمة

ثالأدعوة الموجنأة سيأه دل  كيأقنأقت ميظومأة األمم المتحأدة اإنمأق يأة ثالأدثل األعضأأأأأأأأأأأأأأقء لإلاأأأأأأأأأأأأأأنأقي    75/233
 تيفيمو بقللقمل ثوفإقليةل فر

الميأأأة توفي  الموارد الإأأأقديأأأة بأأأقلقأأأدر اللأأأقفر ثعل  نحو يمكر التيبؤ بأأأه، حيأأأث    يهحظ - 2 
  المية لمو الموارد حقاأأأأأمة فر دتقحة القدرة لليونيسأأأأأ  للر تسأأأأأتم  فر توفي  خدمقتنق لجمير األطفقل فر دن
،  2025- 2022 للفت ة مكقن بشأكل ميصأ ، ثتلبية احتيقجقتنم ثااتيفقء حقو.نم، ثإنجق  الخطة االات اتيجية    كل 

اإنسأأأأأقنية المختلفة، ثدعم تحقيا خطة  ( ثاأل مقت 19-ثالتصأأأأأدي آلاقر جق حة م ي في ثس كورثنق )كوفيد
 ، مر الحفقو عل  نظم .وية لل .قبة الداخلية ثالمسقءلةل2030التيمية المستدامة لإقي 

د اء تدنر مسأأأأأأأأأأأأأتو  التب عقت المقدمة مر الدثل األعضأأأأأأأأأأأأأقء دل  الموارد  يعرب عن قلقه - 3 
 الإقدية ثاتجقلنق اآلخم فر االنخفقي حقليقل

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/P/L.42/Rev.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/P/L.42/Rev.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/25
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
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الجنود اليقجحة التر بملتنق اليونيسأأأأأ  لزيقدة الموارد الإقدية مر خالل  يريهحظ م  التقد - 4 
 المسقلمقت المقدمة مر القطقع الخقصل

المية التمويل المواضأأأيإر الم ن الممكر التيبؤ به ثالتمويل الجمقعر اللم ر  يهحظ أيضددا - 5 
يسأأأأأأ  مر تسأأأأأأ ير الب امج لإلاأأأأأأنقي  يشأأأأأأكالن ايضأأأأأأق تلملة حقاأأأأأأمة األلمية للموارد الإقدية، للر تتمكر اليون

بسأأأأبب جق حة   تيميةتحقيا الداأ التيمية المسأأأأتدامة، ال اأأأأيمق فر المجقالت التر تاكلت فينق مكقاأأأأب ال فر
 ثاأل مقت اإنسقنيةل 19-كوفيد

الميأة تواأأأأأأأأأأأأأأير .أقعأدة المسأأأأأأأأأأأأأأقلمير فر التمويأل الممكر التيبؤ بأه ثالمتإأدد   يهحظ كدذلدد - 6 
ونيسأأأأأ  موااأأأأألة الإمل مر الدثل األعضأأأأأقء ب ية اليظ  فر دعطقء األثلوية لتقديم السأأأأأيوات، ثيطلب دل  الي

ثومق  تمقشأأأ    ،المسأأأقلمقت فر الموارد الإقدية لليونيسأأأ  فر األثان المطلوب ثعل  نحو م ن يمكر التيبؤ به
عت اأ  مر اتفقت التمويل، ثيطلب ايضأأأق دل  اليونيسأأأ  موااأأألة بمل الجنود مر حيث دب ا  المسأأأقلمقت ثاال

 بنق، ثال ايمق المسقلمقت فر الموارد الإقديةل

المية التيوع فر .قعدة المسأأأأأأأأأأقلمير، ثيشأأأأأأأأأأجر اليونيسأأأأأأأأأأ  عل  موااأأأأأأأأأألة الإمل  يهحظ - 7 
ااأأأحقب المصأأألحة ذثي الصأأألة لتيوير مصأأأقدر تمويلنق المحتملة، بمق فر ذلك القطقع الخقص )األعمقل   مر

  اأأسأأقت األف اد، ثالمحسأأيون(، ثمر خالل تإزيز الشأأ اكقت مر المؤ التجقرية، ثالمجتمر المدنر، ثالمؤاأأسأأقت، ث 
 المقلية الدثليةع
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  2022 /21 
 مستكملة عن مسائل الرقابة   معلومات   

 
 ،المجلس التنفيذي إن 

بتق ي  مد   مكتب الم اجإة الداخلية للحسأأقبقت ثالتح يققت التقبر  يحيط علما م  التقدير - 1 
(، الأمي يقأدي تقييمأق لمأد  االاأأأأأأأأأأأأأأتقالليأة فر الإمليأقت اإداريأة ثالت تيبأقت E/ICEF/2022/26لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  )

 ل2022/15يق مر الق ار التشنيلية ثتوايقت بشلن ددخقل تحسييقت علينق، تمش

ان مكتب الم اجإة الداخلية للحسأأأأأأأأأقبقت ثالتح يققت التقبر لليونيسأأأأأأأأأ   يهحظ م  التقدير - 2 
ثثفقق ألنظمة اليونيسأأأأ  ث.واعدلق ثاأأأأيقاأأأأقتنق    2022/15اج   التقييم الماتر امت قال للطلب الوارد فر الق ار 

م اجإأأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأقبأأقت   قينأأق دثليأأق الميطبقأأة عل  منأأثإج اءاتنأأق، بمأأق فر ذلأأك اليظ  فر المإأأق ي  المإت أ ب
 ثالتح يققت، ثي حب بقل دثد الواردة فر تق ي  التقييم الماتر التر تشند عل  ااتقاللية المكتبل

بقال.ت احقت ثالمسأأقرات المواأأ  بنق فر تقييم ااأأتقاللية المكتب، ثيطلب دل   يحيط علما - 3 
، لتيفيم التواأأيقت الواردة فر التقييم، ثان تبلغ، فر رد ددارتنق اليونيسأأ  ان تتخم دج اءات، حسأأب اال.تضأأقء

، عر التقدي 2023لإقي  يويةعل  التق ي  السأأأأيوي لمكتب الم اجإة الداخلية للحسأأأأقبقت ثالتح يققت للدثرة السأأأأ
ة،  المي اح  ته اليونيسأأأأأ  فر تيفيملق، ثيطلب دل  ددارة اليونيسأأأأأ  ان تقدي تفسأأأأأي ات، ثفقق للممقراأأأأأة المتبإ

 حقلة عدي تيفيم اإدارة لتواية مق اث عدي موافقتنق علينق كليق اث جز يقل فر

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/26
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عل  المية كفقلة تمتر مكتب الم اجإة الداخلية للحسأقبقت ثالتح يققت التقبر لليونيس    يشددد  - 4 
ب المصأأأألحة  بقالاأأأأتقاللية التقمة فر تقديم خدمقته لتزثيد المجلس التيفيمي ثإدارة اليونيسأأأأ  ث ي لمق مر ااأأأأحق 

 لددارته ثر.قبته الداخلية   قط  ذثي الصلة بقلضمقنقت ثالمشورة الال مة ثالميقابة بشلن حوكمة الليقن ثمخ 

، ثي حب فر لما الصأأأدد بتقديم دحقطقت دعالمية 2022/15مر . ارو   4دل  الفق ة  يشددير - 5 
منلقة مر .بل مكتب الم اجإة الداخلية للحسأأأأقبقت ثالتح يققت التقبر لليونيسأأأأ  بشأأأأكل اك   انتظقمق، حسأأأأب  

بمخقط    تيمراال.تضأأأأأأقء، فر الو.ت الميقاأأأأأأب ثعل  مدار السأأأأأأية، بمق فر ذلك سيمق  تإلا بقلمؤشأأأأأأ ات التر 
ثمسأأأأأأق ل ال .قبة الداخلية، ثنتق ج م اجإة الحسأأأأأأقبقت ثحقلة التح يققت، مر د الء محتملة، ثالمخقط  اليقشأأأأأأةة 

 االعتبقر الواجب للس ية ثالخصوايةل

، ثيك ر تلكيد المية توفي  الموارد اللقسية 2022/15مر الق ار  3دل  الفق ة  يشددير أيضددا - 6 
المكتب ثنزالته ثمنييته، ثإتقحة تيفيم لمنقي م اجإة الحسأأأأأأأأقبقت ثالتح يققت مر اجل الحفقو عل  ااأأأأأأأأتقاللية 

ثتحد ث السأأأأيقاأأأأقت، حي مق    مطبقة،ثالية المكتب تيفيما كقمال ثثاسيق ثفإقال، فر دطقر عملية الميزنة القق مة ال
 انطبا ذلكل

دل  اليونيسأأأأأأأ  ان تدر ، فر شأأأأأأأكل م فا دا م بتق ي لق السأأأأأأأيوي المقدي دل  المجلس   يطلب  - 7 
لوظق   ال .قبة المسأأؤثلة عر م اجإة الحسأأقبقت ثالتحقيا ثاألخالقيقت ثالتقييم ثحمقية   التيفيمي، موجزا مقتضأأبق 

لما الموجز  وافا عليه   فر المبلنير عر المخقلفقت، ثيطلب ايضأأأأأأق دل  اليونيسأأأأأأ  ان تلفل اتبقع نموذ  موحد 
 لالمتحدة اإنمق ية مكتب المجلس التيفيمي، بإد ميق.شته مر المكقتب ذات الصلة فر كيقنقت ميظومة األمم 

دل  مكتب الم اجإة الداخلية للحسأأقبقت ثالتح يققت التقبر لليونيسأأ  ان  در   يطلب كذلد - 8 
فر الموجزات التيفيمية للتققري  التر  وافر بنق المجلس التيفيمي، حسأأأأأأأأأب اال.تضأأأأأأأأأقء، المؤشأأأأأأأأأ ات التر تيمر  

ثحقلة التح يققت،   بقت،، ثنتق ج م اجإة الحسأأأأأقبمخقط  محتملة، ثالمخقط  اليقشأأأأأةة ثمسأأأأأق ل ال .قبة الداخلية
 التر تتطلب التمقمق خقاق مر .بل المجلس التيفيميل

بقلجنود التر  بملنق مكتب الم اجإة الداخلية للحسقبقت ثالتح يققت التقبر لليونيس    يرحب - 9 
المتحدة، ثيشأأأأأأجر عل    لمواءمة الينج مر مكقتب التحقيا ثم اجإة الحسأأأأأأقبقت األخ   التقبإة لوكقالت األمم

 كقالتلمواالة جنود التإقثن لمو لتإزيز الفإقلية ثاللفقءة ثالتإلم المتبقدل بير الو 

دل  المكتب ان يقدي، بقلتشأأأأأأأأقثر مر المكقتب ذات الصأأأأأأأألة فر كيقنقت ميظومة األمم  يطلب  - 10 
المتحدة اإنمق ية، خيقرات ثتقد  ات للتلقليف تتإلا بإج اء تقييم، بمق يشأأأأمل جدث  دج اء تقييم مر جقنب ط أ  

ة ثال .قبة،  يصب عل  الحوكم  ر اقلث  توالو كيقن مر خقر  ميظومة األمم المتحدة  تمتر بخب ة مستقلة فر مجقل 
الليفية التر يقوي بنق المجلس التيفيمي، بقلتإقثن مر اليونيسأ  ثميظومة األمم المتحدة، بتيفيم منقمه فر مجقلر  

 لالحوكمة ثال .قبة، ب ية كفقلة اتسقت لمو المنقي مر اعل  المإق ي  ثافضل الممقراقت الدثلية 

يأقرات عل  نظ  المجلس التيفيأمي بحلول دل  المكتأب ان يإ ي لأمو الخ  يطلدب أيضدددددددددا - 11 
، ب ية تقديم التقييم الينق ر ثالتواأأأأأأأيقت ذات الصأأأأأأألة دل  المجلس التيفيمي 2023الدثرة الإقدية األثل  لإقي  

 ع2023فر موعد ال  تجقث  الدثرة السيوية لإقي 
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 2025- 2022االستراتيجية لليونيسفم التقديرات المالية المستكملة للفترة    الخطة   

 
 ،المجلس التنفيذي إن 

بصأأأأأأأأأأأأأأينتنأق الواردة فر الوايقأة   2025–2022بأقلتقأد  ات المأقليأة المق رة للفت ة    يحيط علمدا - 1 
E/ICEF/2022/AB/L.8 فنق دطقرا م نق لإلنفقت عل  ب امج اليونيس لبوا 

، ثيوافا  2025-2022عل  دطأقر الموارد المتلأقمأل للتقأد  ات المأقليأة المق رة للفت ة    يوافق - 2 
مال ير    605عل  دعداد بيقنقت نفققت الب امج القط ية التر اأأأأأأأأأأتقدي دل  المجلس التيفيمي بحد ا.صأأأأأأأأأأ  .درو 

  المقلية المق رةل التقد  ات، رليق بتواف  الموارد ثااتم ار احة لمو 2023ي دثالر مر الموارد الإقدية فر عق

دل  اليونيسأأأ  ان تقدي تحد  قت اأأأيوية دل  المجلس التيفيمي بشأأألن التقدي المح     يطلب - 3 
 فر تمويل احتيقطيقتنق الخقاة بقاللتزامقت المت تبة عل  ااتحقق.قت الموظفيرع
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 الثاني المرفق
االجتما  المشدتر  للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ دندو  األمم    تقرير  

المتحدة للسددكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشدداري ، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة،  
 (1)(2022حزيران/يونيه  3وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي )

 
عددم تر  أي أحدد خلف  ”االسدددددددددتثمدار المسدددددددددتددام في النداس والكوكدبم نسج متكدامدل نحو    

 كمبدأ للعمل المناخي لضمان األخذ بمسار للتحول لصالح السكان األشد ضعفا “الركب
افتتحأأأت ر يسأأأأأأأأأأأأأأأأأة المجلس التيفيأأأمي لب نأأأقمج األمم المتحأأأدة اإنمأأأق ر/اأأأأأأأأأأأأأأيأأأدثت األمم المتحأأأدة  - 1

ير االجتمقع المشأأت ك بقلت حيب بجمير المشأأقركير مر المجقلس  للسأأكقن/مكتب األمم المتحدة لخدمقت المشأأقر 
األ أميأة الإأقلمر،    ثو نأقمجالتيفيأميأة لميظمأة األمم المتحأدة للطفولأة )اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ( ثليةأة األمم المتحأدة للم اة  

فضأأأأأال عر نق بة األمير الإقي لبمم المتحدةع ثشأأأأأددت عل  ان االجتمقع المشأأأأأت ك جقء فر الو.ت الميقاأأأأأب  
نأة التحأديأقت المإقأدة ثالإأقجلأة ثالمت ابطأة التر  واجننأق الإأقلم ثتتطلأب األخأم بينج متلأقمأل بأقتجأقو ال يأقي لمواج

تتجقث  ثاليقت ف اد  الوكقالت ث.درات اي حكومة بمف دلقع    لوكببقاأأأأأأأت مقرات مسأأأأأأأتدامة لصأأأأأأأقلح اليقس ثال
تإيا التقأدي نحو    –اعأقت ثتني  الميأقخ  ثاليز   19-جأق حأة كوفيأد  -ثلفتأت االنتبأقو دل  ان االاأة عوامأل مت ابطأة  

تحقيا الداأ التيمية المسأأأأأأأأأأتدامة، ثلو مق  تضأأأأأأأأأأح مر تزا د عدي المسأأأأأأأأأأقثاة ثالفق  ثمر ا مة األمر النما ر 
ثفقدان التيوع البيولوجر  ي  المسأأبوت ثانإداي امر الطق.ة ثارتفقع اعداد الالجةير ثالمشأأ د ر داخليقع   إقلميةال

مينجيأة ثنتأق ج تحويليأة لمإأقلجأة اثجأه الضأأأأأأأأأأأأأأإ  ثالمخأقط  المتإأددة األبإأقد التر ثليأقك حأقجأة دل  حلول  
تواجننق الفةقت السكقنية األك   تنميشق ثاألك   تخلفق عر ال كب، ااتيقدا دل  المزايق اليسبية للل ميظمة ثإل   

خطة التيمية التإقثن الوايا بير الوكقالت عل  جمير المسأأأأأأأأأأتويقت ثفر جمير المجقالتع ثشأأأأأأأأأأددت عل  ان 
مسأأأؤثلية مشأأأت كةع ث.د ااأأأبح الإمل المشأأأت ك ثالمتسأأأا بير المجقلس التيفيمية اآلن    2030المسأأأتدامة لإقي  

مسأأأأللة ضأأأأ ثرة ملحة اك   مر اي ث.ت مضأأأأ  لجإل ميظومة األمم المتحدة اإنمق ية، مر خالل اإاأأأأالح  
ثعل  المسأأأأأأأأأأأأأأتو  القط ي ثفر  عل  األري    –المسأأأأأأأأأأأأأأتم ، ميأقاأأأأأأأأأأأأأأبأق للن ي لتحقيا األمور األك   الميأة  

 المجتمإقت المحلية ثفر حيقة اليقس فر جمير انحقء الإقلمع

ث.قلت نق بة األمير الإقي، فر مالحظقتنق االفتتقحية، دن االجتمقع المشأأت ك للمجقلس التيفيمية يم ل  - 2
وانب ميظومة األمم  ميصأأة متزا دة األلمية متزا دة لمإقلجة القضأأقيق التر تتطلب دج اءات متسأأقة فر جمير ج

التحوالت ال  يسأأأية دل  اال.تصأأأقدات الخضأأأ اء،   نقالمتحدة اإنمق يةع ثلفتت االنتبقو دل  القوة الحقفزة التر تم ل
عل  المسأتو  القط ي حت    2030بقلتوا ي مر االاأت مقر فر راس المقل البشأ ي، مر اجل تحقيا خطة عقي 

تإمل بشأكل   -مة األمم المتحدة اإنمق ية .درات ال م يل لنق  ال  تخل  احد عر ال كبع ثاكدت ان لد  ميظو 
ثمزايقلق اليسأبية لحشأد الشأ كقء ثالدفر .دمق بقلتحوالت ال  يسأية عل  نطقت    لجمقعيةلتوجيه ااأولنق ا -متسأا  

ع ثاايأت عل  مأق تقوي بأه المجأقلس التيفيأميأة  2030ثااأأأأأأأأأأأأأأر ثلتحقيا الأداأ التيميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة بحلول عأقي  
  عأتلجإأل ميظومأة األمم المتحأدة اإنمأق يأة ميأقاأأأأأأأأأأأأأأبأة للن ي ث.أقدرة عل  مواجنأة التحأديأقت، ثدعمأل   مر

مر    -  2030المجقلس دل  تسأ ير ثتي ة عملنق عل  عيقاأ  اإاأالح المتب ية ثإل  تإميا تسأ ير خطة عقي  
  االاة ثاليزاعقت ثتني  الميقخع ثاأأأأأأأأأأألطت الضأأأأأأأأأأأوء عل 19-م اعقة االنتلقاأأأأأأأأأأأقت اليقجمة عر جق حة كوفيد

__________ 

 لم تح ر اليونيس  لما التق ي ع (1) 
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دعم األثلويقت القط ية   ابلمجقالت تلتسر توجينقت المجقلس فينق المية بقلنة: )ا( توجيه الميظمقت بشلن 
المحددة ذاتيق لتحقيا األلداأ ثتسأأأأأأأأ ير الإمل الميقخرل )ب( التلكد مر ان الواق ا االاأأأأأأأأت اتيجية للميظمقت  

دعم األلداأ، ثال اأأأأأأأأأأأأيمق الإمل الميقخرل  ثنمقذ  اعمقلنق تسأأأأأأأأأأأأتفيد ااأأأأأأأأأأأأتفقدة كقملة مر جنود اإاأأأأأأأأأأأأالح ل
مر خالل تمويل مسأأأأأتداي ثيمكر التيبؤ به ثم ن،    لقفرضأأأأأمقن حصأأأأأول الميظمقت عل  الدعم المقلر ال ) (

ثالإمل فر دطقر المجقلس لالنتققل تدريجيق دل  المزيد مر المشأأأأأأورة ثالخيقرات السأأأأأأيقاأأأأأأقتية المتلقملة للتإقثن  
بأأقلغ .لقنأأق د اء التخفيضأأأأأأأأأأأأأأأقت األخي ة فر التمويأأل الأأمي تقأأدمأأه الأأدثل   عل  نطأأقت الميظومأأةع ثاع وأأت عر

دل  دج اء ميق.شأأقت مخصأأصأأة كجزء مر حوارات التمويل الميظمة، بمق فر ذلك    مجقلساألعضأأقءع ثدعت ال
الب مجة المتلقملة ثت تيبقت التمويل المشأأأأأأأأت ك، ثإل  االنخ اط بقوة فر الجنود الققدمة لوضأأأأأأأأر .ق مة م جاية  

 تيفيم خطة اإاالح ثتحقيا مق تإد بهعبشلن  
 

 النقاجم النسج المتكامل نحو االستثمار المستدام في الناس والكوكب   حلقة   

شأأأأأأأأأأأأأأددت المأد  ة التيفيأميأة لنيةأة األمم المتحأدة للم اة عل  ثجوب الإمأل الجمأقعر، ثاكأدت فر الو.أت  - 3
عية للميظور الجيسأقنر ثلبطفقل لتحقيا خطة عقي نفسأه عل  الحقجة الملحة دل  المزيد مر االاأت اتيجيقت الم ا 

ثالبيقت ثاألطفقل  تلا ثن بشأأكل  يسأأقء ثضأأمقن االاأأت مقرات المسأأتدامة فر اليقس ثاللوكبع ثاكدت ان ال   2030
 ي  متيقاأب، ثال اأيمق فر حقالت اليزاع ثاألثضأقع اإنسأقنية ثفر الميقطا ال يفية، ثالم ر  يتمون دل  األ.ليقت 

السأأأأكقن األاأأأأليير ثالمنقج ير ثالالجةيرع ث قلبق مق  ؤدي عدي تلقفؤ ف ص الواأأأأول دل  الإدالة    اث مجموعقت 
اليسأأأقء ثالبيقتع ثلمواجنة لما الوضأأأر، تحتق  اليسأأأقء ثالبيقت دل  الحصأأأول عل    تنمين ثالموارد ثالف ص دل   

قت، ليقك حقجة دل   اأأأأأأوت متسأأأأأأقث فر اأأأأأأير السأأأأأأيقاأأأأأأقتع ثللتمكر مر بيقء القدرة عل  الصأأأأأأمود امقي األ م 
ااأأأت مقرات مسأأأتدامة فر االاأأأتإداد للصأأأدمقت المسأأأتقبلية ثتطوي  ااأأأتجقبقت اك   ااأأأتدامةع ثيإتب  اأأأد فجوات  

ثاليزاعقت ثتني  الميقخ، عقمال ااأقاأيق فر بيقء    19- عدي المسأقثاة ثالنشأقشأة، ثالتر تفق.مت بسأبب جق حة كوفيد 
تإير عل  ميظومة األمم المتحدة، فر اأأأأأأأأأإينق للتواأأأأأأأأأل دل   ع ثي 2030القدرة عل  الصأأأأأأأأأمود ثتيفيم خطة عقي 

ثالتإأقثن الأدثلر لأدعم الجنود الوطييأة    ألط اأ حلول تحويليأة ثافلأقر عمليأة، ان تسأأأأأأأأأأأأأأتفيأد مر دمكأقنأقت تإأدديأة ا 
 عالمصممة ثفقق لبثلويقت الوطيية، ثان تبير ش اكقتنق ثتإز لق عب  محور الإمل اإنسقنر ثالتيمية ثالسالي 

 ح مد   الجلسأأأأأة األاأأأأأةلة التقلية عل  رااأأأأأقء ميظمقت األمم المتحدة السأأأأأت المم لة مجقلسأأأأأنق  ثط - 4
 االجتمقع المشت كع فر
 

 : كيف يسقلم الإمل الميقخر فر االنتإقش األخض  الشقمل للجمير، بمق فر ذلك االنتققل الإقدل؟1  السؤال  

شدد مد   ب نقمج األمم المتحدة اإنمق ر عل  ان اآلاقر االجتمقعية ثاال.تصقدية المشت كة لفي ثس   - 5
فر ا.ل البلدان نموا ثالدثل  ثتني  الميقخ ثاليزاعقت، ثال اأأأأأأأأأأأيمق عل  اك   البلدان ضأأأأأأأأأأأإفق  19-جق حة كوفيد

الجزرية الصأني ة اليقمية، تؤدي دل  ا مة فر النماء ثالطق.ة ثالمقل لم يسأبا لنق م يل فر جمير انحقء الإقلمع  
ثليقك حقجة دل  المشقركة اليشطة ثالجمقعية لبمم المتحدة اك   مر اي ث.ت مض  لتإزيز حلول ثش اكقت  

يد اداء األمم المتحدة الواردة فر االاأأأأأأأأأأأتإ اي الشأأأأأأأأأأأقمل المي يج    متلقملة تسأأأأأأأأأأأت شأأأأأأأأأأأد بمبقدئ مبقدرة توح
  2020  مر اجل التيمية فر ميظومة األمم المتحدة لإقي  لتيفيميةاأأأأأأأأأأأأأيوات لسأأأأأأأأأأأأأيقاأأأأأأأأأأأأأة األنشأأأأأأأأأأأأأطة ا ارور كل

اإنمق ر بنما الجند، ثلو يإمل عل  تسأأأأأأأأأأأأ ير   (ع ثيلتزي ب نقمج األمم المتحدة75/233الجماية الإقمة   ). ار
الحلول اإنمق ية النتشأأأأقل المال ير مر ب اار الفق  المتإدد األبإقد، ثتوفي  ف ص الحصأأأأول عل  طق.ة نظيفة  

األاأأأأأأأأأأأأأأإأقر، ثويأقء القأدرة عل  التليف مر تني  الميأقخع ثوأقلتإأقثن مر الشأأأأأأأأأأأأأأ كأقء،   كز ب نأقمج األمم    إقولأةم

https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
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االاة مجقالت ع يضأأأأأأة: )ا( دمج تدابي  ثاأأأأأأيقاأأأأأأقت الحمقية االجتمقعية فر اليسأأأأأأيج    المتحدة اإنمق ر عل 
المتحأدة اإنمأق ر المتإلا    ماالجتمأقعر اال.تصأأأأأأأأأأأأأأأقدي للبلأدانل )ب( دعم البلأدان مر خالل ثعأد ب نأقمج األم

ميظور  رايأة ت اعر ال  لبأقلميأقخ لتإزيز ثتيفيأم المسأأأأأأأأأأأأأأقلمأقت المحأددة ثطييأق ث يأقدة طموحأقت التليف مر خال
الجيسأأأأأأأقنرل ث ) ( تإزيز الحوافز السأأأأأأأيقاأأأأأأأية ثنشأأأأأأأ  ادثات مقلية مبتل ة للدفر بقلتمويل الإقي ثالخقص عل   

ع ث.د اأأممت لمو الجنود الجمقعية لتحقيا تحول تقريخر مةالداأ التيمية المسأأتدا نطقت ثااأأر  تمقشأأ  مر
ذكية مسأأأأأأتجيبة للميقخ مر اجل  اخضأأأأأأ  اك   شأأأأأأموال للجمير   تلز عل  ااأأأأأأت اتيجيقت   ثعقدل نحو ا.تصأأأأأأقد

 التيمية الإقدلة ثالشقملة للجميرع
 

ااتيقدا دل  مبدا عدي ت ك احد  تخل  عر ال كب، كيف تإمل اليونيس  مر الميظمقت األخ    : 2  السؤال   
 لضمقن عدي تخل  األطفقل عر ال كب فر الإمل الميقخر؟ 

الميقخ لر ا مة اطفقلع فقد اظن  مؤشأ  اليونيسأ  لمخقط   .قلت المد  ة التيفيمية لليونيسأ  دن ا مة  - 6
الميقخ عل  األطفقل ان مق يق ب مر نصأأأ  اطفقل الإقلم يايشأأأون فر بلدان عقلية المخقط  ثيتإ ضأأأون ألشأأأد 

فر جمير انحقء الق ن األف يقر   ل األخطقر ثالصأأأأأدمقت ثالضأأأأأنوطع ث.د اب   تلاي  الجفقأ الشأأأأأد د عل  األطفق 
صأأأأأأأأأدمقت ثاأل مقت الميقخية ثالمي اد  دل  ا مقت متإددة فر الصأأأأأأأأأحة ثالتنمية ثالتإليمع ثيوإتب   الت ابط بير ال 

عمل األمم المتحدة المتلقمل مطلووق اك   مر اي ث.ت مض  لتإزيز اليظم ثالخدمقت النما ية ثالحد مر ضإ   
لمتحدة األخ  ، تإمل المحليةع ثوقالشأأأأأأأأأأأت اك مر ميظمقت األمم ا   مجتمإقت األطفقل عل  مسأأأأأأأأأأأتو  األاأأأأأأأأأأأ  ثال 

اليونيسأأأأ  عل  دمج اثلويقت الميقخ فر الميزانيقت الوطيية ثدفر التنيي  مر خالل االاأأأأتفقدة مر الموارد الإقمة  
ثالخقاأأأة بط ت جد دة، بقلتإقثن الوايا مر الشأأأ كقء الشأأأبقب، مر اجل مزيد مر المسأأأقءلة بشأأألن تني  الميقخع  

الشأأأأأبقب ثاألطفقل ثان تضأأأأأمر لنم مكقنق عل  مق دة ميق.شأأأأأقت الميقخع   ثيتإير عل  األمم المتحدة ان تدافر عر 
ثدعت البلدان دل  ثضأأأر األطفقل فر اأأأميم االاأأأتجقبة لتني  الميقخ مر خالل  يقدة اأأأمود اليظم التر يإتمد 

ت  اك   ااأأتدامة، ثإعطقء األثلوية الحتيقجق   مسأأتقبل علينق األطفقل، ثإعداد كل طفل للتليف ثالمشأأقركة فر خلا 
 عكل طفل مر حيث التمويل ثالموارد الال مة للتليف ثالصمود 

 
: مأأأق الأأأمي  يبنر ان تفإلأأأه ميظومأأأة األمم المتحأأأدة لأأأدعم الإمأأأل الميأأأقخر الم اعر للميظور  3  السأأأأأأأأأأأأأأؤال   

 الجيسقنر ثالمي تستفيد ميه اليسقء ثالبيقت؟ 

.أأقلأأت المأأد  ة التيفيأأميأأة لنيةأأة األمم المتحأأدة للم اة دن النيةأأة تإمأأل دا مأأق فر .لأأب ميظومأأة األمم  - 7
إمل الميقخر المشأأأأأأأأأأأأأأت كع ثليقك حقجة ملحة لبمل جنود مشأأأأأأأأأأأأأأت كة المتحدة ثمر خاللنق، بمق فر ذلك فر ال

ثتني  الميقخ ثاليزاعقت المسأأأأأأتدامة، فنر   19-للتصأأأأأأدي لب مقت ال الث المت ابطة المتم لة فر جق حة كوفيد
ا مقت تؤا  بشأكل  ي  متيقاأب عل  اليسأقء ثالبيقت، ثتؤدي دل  تفق.م عدي المسأقثاة، ثتندد الوظق   ثاأبل  

ضأأأأأأأأأأأأأأأقع  الفق ، ثوأأملأأك تإيا تحقيا الأأداأ التيميأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة ثمبأأدا عأأدي ت ك احأأد  تخل   الاين، ثت
ثااأت اتيجيقت دنمق ية طويلة األجل تضأمر   يقاأقتال كبع ثيجب ان تصأقحب الإمل الميقخر ثالتمويل اأ عر

الضأأأأأوء عل   الحمقية االجتمقعية اللقسية مر خالل ننج متلقملة لدعم احتيقجقت البلدان ثاثلويقتنقع ثاأأأأألطت  
ان لجية ثضأأر الم اة، فر دثرتنق السأأقداأأة ثالسأأتير، ثف ت ااأأقاأأق مايقريق ثاضأأحق يمكر عل  ااأأقاأأه تإزيز  

الجيسأأقنر مر خالل ميظومة األمم المتحدة الميسأأقة ثالمتسأأقة عل  المسأأتو     للميظورالإمل الميقخر الم اعر 
قدي للم اة ثمشأأأأأأأأأأأقركتنق ثإدرا  ميظورات اليسأأأأأأأأأأأقء  القط ي ثالتر تإطر األثلوية لمق  لر: )ا( تإزيز الدثر ال ي

ثالبيقت فر الإمل الميقخر حت  يسأأأأأتفدن مر االنتققل دل  الطق.ة المسأأأأأتدامةل )ب( التحوالت الإقدلة الم اعية  
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للميظور الجيسأأأأأأقنر ثالتر تشأأأأأأمل االاأأأأأأت مقر فر تواأأأأأأير نطقت الخدمقت الإقمة الم اعية لنما الميظور، ثفر  
الشأقملة، ثانظمة ال عقية الصأحية، ثالدعم ثالبيية التحتية المسأتدامير، ثتوفي  ف ص عمل  الحمقية االجتمقعية 

) ( االاأأأأأأت مقر الإقي فر ا.تصأأأأأأقد ال عقية، ممق يوإتب     .قءلجد دة ال قة لليسأأأأأأقء فر الوظق   الخضأأأأأأ اء ثالزر 
يسأأأأأقنية ثالبيقنقت ركيزة ااأأأأأقاأأأأأية للإمل الميقخر الم اعر للميظور الجيسأأأأأقنرل )د( تحسأأأأأير اإحصأأأأأقءات الج

المصأأأأأيفة ثاالاأأأأأت مقر فينق لتزثيد جمير ااأأأأأحقب المصأأأأألحة بقلبيقنقت التر يوسأأأأأت شأأأأأد بنق فر اتخقذ الق ارات 
 ثالب امجع يقاقتالمتإلقة بقلس

 
 : مق لو دثر البيية التحتية فر تني  الميقخ ثضمقن عدي تخل  احد عر ال كب؟ 4  السؤال   

لمكتب األمم المتحدة لخدمقت المشأأأأأأأأأأأأأقرير دن مر األلمية بمكقن األخم .قل المد   التيفيمي بقلييقبة   - 8
بميظور ثااأأأأأأأأأأر للبيية التحتية يشأأأأأأأأأأمل مكونقتنق التقليدية ثالخقاأأأأأأأأأأة بقلطق.ة ثال .مية ثكملك جوانب التخفيف 
ثالتليفع ث.أد مّكر الحفأقو عل  توا ن بير ميظورات البييأة التحتيأة لأمو مر موااأأأأأأأأأأأأأألأة الت كيز عل  تحقيا  

ع ثللبيية التحتية المية ااأأأقاأأأية لتحقيا تلك األلداأ بشأأأكل عقي  2030أ التيمية المسأأأتدامة ثخطة عقي  الدا
ألننق تؤا  عل  مإظمنق بشكل مبقش  اث  ي  مبقش ، خقاة ثان اي تدخل ثاحد لصقلح البيية التحتية يلتر 

ل  اأأأأأأأأأأأبيل الم قل، تحدد البيية بفوا د محتملة عد دة ثمتإددة األبإقدع سبقإضأأأأأأأأأأأقفة دل  الفوا د الخضأأأأأأأأأأأ اء، ع
اأأأأأأأبل عين اليقس، ثتحسأأأأأأأر دمكقنية الواأأأأأأأول ثاالندمق ع   -عيد اليظ  دلينق عل  نطقت ثااأأأأأأأر    - التحتية

سيمق  تإلا بإنشأأأأقء مبقٍن يمكر ثاأأأأول األشأأأأخقص   “التصأأأأميم الشأأأأقمل”ثيمكر للمفنوي المإمقري القق م عل   
مأل البييأة التحتيأة ثاإدمأق  مإأق لمإأقلجأة تيوع ان  وضأأأأأأأأأأأأأأح مر ميظور اثاأأأأأأأأأأأأأأر كيف تإ  لينأقاإعأق.أة د ذثي 

االحتيأقجأقتع ثمر األلميأة بمكأقن ان تإأقلج ميظومأة األمم المتحأدة احتيأقجأقت البييأة التحتيأة فر جمير انحأقء 
ثااأأأأأأأأإةع   تالبلدان ثليس فقط فر المدن الحضأأأأأأأأ ية، بمق  تمقشأأأأأأأأ  مر األثلويقت الوطيية ثمر خالل شأأأأأأأأ اكق

يم المإقد تيشيطه اداة ااقاية لتيفيم طموح األمم المتحدة بشلن الميقخ عل  المستو   ثيوإتب  نظقي الميسا الم 
 القط ي حيث يكون اا  البي  التحتية اك   الميةع

 
: كيف يسأأأأأت شأأأأأد عمل اأأأأأيدثت األمم المتحدة للسأأأأأكقن بشأأأأألن تني  الميقخ بت كيزو عل  اليسأأأأأقء  5 السأأأأأؤال   

ت اليسأأأأأأأأأأأأأأأقء ثالبيأقت فر الإمأل مر اجأل عأدي ت ك احأد  تخل  ثالبيأقت، ثلمأقذا يإطر الميأة إدرا  ميظورا 
 عر ال كب ثتني  الميقخ؟ 

ع ي نق ب المد   التيفيمي )للب امج( لصيدثت األمم المتحدة للسكقن ام لة عل  تلاي  تني  الميقخ  - 9
الإقلم  ثاللوارث المتصأأألة بقلميقخ بشأأأكل  ي  متيقاأأأب عل  اليسأأأقء ثالبيقت، ثلو مق  تضأأأح فر جمير انحقء 

م افا الميقو ثالصأ أ الصأحر   يةمر  يقدة الإي  الجيسأقنر، ثاالتجقر، ثالحمل  ي  الم  وب سيه، ثعدي كفق
ثاليظقفة الصأأأأأأحية، مر بير امور اخ  ع ثيإمل الصأأأأأأيدثت بشأأأأأأكل ثايا مر ميظمقت األمم المتحدة األخ    

قت الصأأأأأحة الجيسأأأأأية ثاإنجقبية لضأأأأأمقن حصأأأأأول اليسأأأأأقء ثالبيقت فر الميقطا المتلا ة مر الميقخ عل  خدم
ثالخدمقت األاأأأقاأأأية، ثالمسأأأقعدة فر كسأأأب الاين،    ،ثاأأأحة األي، ثثاأأأولنر دل  األف .ة الصأأأحية المتيقلة

فضأأأأأال عر الدعم اليفسأأأأأر ثاالجتمقعر للضأأأأأحقيق اليقجيقت مر الإي  الجيسأأأأأقنرع كمق يإمل الصأأأأأيدثت عل   
خ   ثمر خالل دعم التإقثن سيمق بير بلدان الجيوب،  مستو  السيقاقت، دل  جقنب كيقنقت األمم المتحدة األ

ثفر المجتمإقت المحلية مر الميظمقت التر تقودلق اليسأقء ثالشأبقب إيجقد   ،مر ااأحقب المصألحة الوطييير
حلول ثويقء القدرة عل  التليف مر تني  الميقخع ثيدعم الصأيدثت توفي  م افا بد لة لتقديم الخدمقت الخقاأة  

  لحقالت الطوارئ، ممق يسأأأأأأأأأأأأقعد عل  ضأأأأأأأأأأأأمقن الوالدة اآلمية، ثالمدفوعقت اليقدية مر اجبصأأأأأأأأأأأأحة األي فر 
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الصأأأأأحة، ثمجموعقت نقل الدي .بل الج احة فر رعقية األطفقل حد  ر الوالدةع ثيسأأأأأتفيد الصأأأأأيدثت مر خب ته 
قنية، إرشأقد بيقء فر مجقل جمر البيقنقت ثاألدلة، بقاأتخداي المخقط  السأكقنية ثانظمة البيقنقت الجن اسية المك

ثوقالشأأأأأت اك مر ميظمقت األمم المتحدة  م،انظمة اأأأأأحية ثحمقية .قدرة عل  الصأأأأأمودع ثو يقدة الميسأأأأأا الم ي
ثعل  دعأقدة الإأقلم دل    19-األخ  ، يإمأل الصأأأأأأأأأأأأأأيأدثت عل  التإوي  عر التألخ  اليأقجم عر جأق حأة كوفيأد

 احد  تخل  عر ال كبعالمسقر الصحيح لتحقيا الداأ التيمية المستدامة ثعدي ت ك 
 

: كيف تتإقثن كيقنقت األمم المتحدة لتحقيا التليف ثويقء الصأأأأأأأأأمود بشأأأأأأأأأكل كقأ فر مواجنة 6  السأأأأأأأأأؤال   
 الصدمقت الميقخية لحمقية اليظم النما ية ثضمقن عدي تخل  احد عر ال كب؟ 

 ومر تصأأأأأأأأأأأأأأيأب واأقرو .أقل نأق أب المأد   التيفيأمي لب نأقمج األ أميأة الإأقلمر دن ا مأة الميأقخ لر ثا.ر   - 10
األشأأد ثضأأوحق المجتمإقت األك   ضأأإفق عل  طول خطوط التصأأدع المتم لة فر اليزاعقت ثالظوال  الميقخية 

حقاأأأأأمة االعت اأو بلن    لميةالمتط فة ثتضأأأأأخم ااأأأأأإقر النماء ثالتفقثتقت االجتمقعية اال.تصأأأأأقديةع ثيكتسأأأأأر ا 
تحديق كبي ا فر مإقلجة لمو الحقلة بسأأأأبب .لة االاأأأأت مقر   نظقي المإونة ثالتيمية الدثلر، ثادثاته المقلية،  واجه

فر اأأأأيق.قت النشأأأأقشأأأأة ثضأأأأإ  التمقاأأأأك االجتمقعر ثاليزاعقتع لملك فإن مر الضأأأأ ثري ان تإمل ميظومة  
األك   فإأقليأة للحأد مر اثجأه الضأأأأأأأأأأأأأأإ  امأقي ا مأقت الميأقخ    يقأةاألمم المتحأدة كميظومأة موحأدةع ثتتم أل الط

بأقع ننج متلأقمأل يقوي عل  مجموعأة ثااأأأأأأأأأأأأأأإأة مر الجنأقت الفأقعلأة مر جمير انحأقء ثاأل مأقت األخ   فر ات
ميظومة األمم المتحدة ثشأأأأأأأأأأ اكقتنقع ثيجب ان يج ي لما التإقثن عل  مسأأأأأأأأأأتو  الميظومة عب  محور الإمل  

كزي  ليكون فإقال ثمسأأأأأأأأتدامقع ثللميظمقت اإنمق ية التقبإة لبمم المتحدة دثر م    السأأأأأأأأالياإنسأأأأأأأأقنر ثالتيمية ث 
كإوامل ر يسأأأأأأأأأأأأأأية فر بيقء القدرة عل  الصأأأأأأأأأأأأأأمود مر خالل عملنق الوايا مر اك   الفةقت ضأأأأأأأأأأأأأأإفق، ثعملنق  

  تخطيطالحكومأأقت إدرا  الحمأأقيأأة مر الميأأقخ ثويأأقء القأأدرة عل  الصأأأأأأأأأأأأأأمود ثالحمأأقيأأة االجتمأأقعيأأة فر ال مر
لمجتمإقت النشأأأأأأأة لبيقء اإنمق ر الوطيرع ثيشأأأأأأأمل ذلك مإقلجة األاأأأأأأأبقب الجمرية للضأأأأأأأإ  ثدعم البلدان ثا

 .درتنق عل  الصمود ثعدي ت ك احد  تخل  عر ال كبع
 

 مستققة مر حلقة اليققش   نتق ج   

اشأأأأأأأأقر مد   الميق.شأأأأأأأأة دل  االث نتق ج ر يسأأأأأأأأية: )ا( يوإتب  عدي ت ك احد  تخل  عر ال كب ثعدا   - 11
الواأأأأأأأأأأأأأول دل  الفةقت األك   تخلفق  يسأأأأأأأأأأأأأي  جيبق دل  جيب مر الحقجة دل    2030تحوليق م كزيق لخطة عقي 

السأأأيقاأأأقت ثمإقلجة   يمال كب، ثيتطلب ااأأأت مقرات فر البيقنقت المصأأأيفة ثاألدلة التج يبية إرشأأأقد تصأأأم عر
التفقثتقت المتداخلةل )ب( يكتسأأأر االاأأأت مقر المية حقاأأأمة فر مير الصأأأدمقت المتإلقة بقلميقخ فر المسأأأتقبل 

األ مقت مر خالل الإمل التا ري، ثنظم الحمقية االجتمقعية األ.و ،    ثويقء القدرة عل  الصأأأأأأأأمود فر مواجنة
األك   ضأأأأأإفق ثتطبيا راية ت اعر الميظور الجيسأأأأأقنرل   ةقتثالتيفيم الميسأأأأأا مر خالل تحد د ثااأأأأأتنداأ الف

) ( ليقك حقجة دل  ااأأأأأأتجقبة عقجلة ثج يةة ثعقلمية، تتيقاأأأأأأب مر حجم األ مة ثخطورتنق ثتإطر األثلوية 
ولوجيأق ثالتمويأل الأمي يمكر الواأأأأأأأأأأأأأأول دليأه أل  اي الإمأل الميأقخر المبير عل  التيسأأأأأأأأأأأأأأيا القوي بير  للتلي

 الوكقالت ثالش اكقت عب  محور الإمل اإنسقنر ثالتيمية ثالساليع
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 التفاعليم أ وات من الميدان   الجزء   

 الحكومقت   مم لو   

ثالتحو  - 12 ثالميأأأأأقو  البيةأأأأأة  البيةأأأأأة، ث ارة  نأأأأأق أأأأأب ث ي   بلأأأأأدو  تإأأأأأقثن  .أأأأأقل  دن  دكوادثر،  اإيكولوجر،  ل 
ميظمأقت األمم المتحأدة لمإأقلجأة واأقر تني  الميأقخ، ثفقأدان التيوع البيولوجر، ثالتلوث، مر ميظور الأداأ   مر

ثالقضأأأأأقء عل  الفق ع ثتوإتب    صأأأأأقديةالتيمية المسأأأأأتدامة المي يسأأأأأإ  دل  تإزيز المسأأأأأقثاة ثتوليد الف ص اال.ت
مإقلجة تني  الميقخ مر ميظور جيسأأأقنر، حيث ادمجت الميظور الجيسأأأقنر فر ددارتنق  دكوادثر بلدا را دا فر

لتني  الميقخ مر خالل ااأأأأأأأت اتيجية شأأأأأأأقملة ثويةة تمكييية تإز  المسأأأأأأأقثاة ثعدي التمييز فر اأأأأأأأيقاأأأأأأأقت تني   
ثاالاأأأأأأأأأأأأأتنالك    ثالتيوع البيولوجر فر البلد، ثتّإز  اإنتق   اإيكولوجيةالميقخع ثنتيجة لملك، تحسأأأأأأأأأأأأأيت اليظم  

المسأأأأأأأؤثالن مر خالل ميظور جيسأأأأأأأقنرع ثتإمل دكوادثر مر ميظمة األ مية ثالزراعة لبمم المتحدة، ثو نقمج  
األمم المتحدة اإنمق ر، ثو نقمج األ مية الإقلمر، مر خالل اأأأأأأأأأأأيدثت الميقخ األخضأأأأأأأأأأأ ، عل  ب امج ت كز  

لنقبقت بشأأأأأأكل مسأأأأأأتداي بندأ دشأأأأأأ اك مجموعة  الميقخ فر ميطقة األمق ثن لتإزيز حفظ النقبقت ثإ الة ا  عل
ثااأأأأأإة مر ااأأأأأحقب المصأأأأألحة، بمق فر ذلك مجتمإقت السأأأأأكقن األاأأأأألييرع ثشأأأأأمل الب نقمج تإزيز القدرات 

 لتحفيز مصدر مستداي للدخل، بندأ الحد مر عدي المسقثاة ثاد الفجوة بير الجيسيرع

قعية فر الملديف، دن الحكومة ادخلت ث.قل ث ي  الشأأأأأأأأأؤثن الجيسأأأأأأأأأقنية ثاألاأأأأأأأأأ ة ثالخدمقت االجتم - 13
الخدمقت الصأأأأأأأأأحية، ثالمالجال، ثاأأأأأأأأأيقد ا الطوارئ، ثالميح الزراعية، ثعز ت الدخل لدعم األاأأأأأأأأأ  المتلا ة 

اللقمل لسأأأأأأأيقاأأأأأأأتنق    يمالميقخ للتخفيف مر ااأأأأأأأوا واقر تني  الميقخ عل  اليسأأأأأأأقء ثالبيقتع ثلضأأأأأأأمقن التيف مر
تإطر الملديف األثلوية لتإميم م اعقة الميظور الجيسأأأأأأأأقنر مر خالل  الميقخية الم اعية للميظور الجيسأأأأأأأأقنر، 

خطة عملنق االاأأأأت اتيجية ث.د حققت تقدمق لق الع ثاأأأأيت الحكومة اأأأألسأأأألة مر التشأأأأ يإقت التر تدعم مبقدئ  
الزيقدة فر عدد اليسأأأأقء فر األدثار ال يقدية السأأأأيقاأأأأية    انب نقمج عمل المؤتم  الدثلر للسأأأأكقن ثالتيمية، كمق 

عطت الم اة اأوتق ا.و  فر اأيق ة تني  الميقخ ثالبيةة ثفر جنود الحد مر مخقط  اللوارث عل  المسأتو  ا 
إت الحكومة عل  دطقر األمم المتحدة للتإقثن مر اجل التيمية المسأأأأأتدامة المي يشأأأأأجر عل   المحلرع ث.د ث.ّ 
قمة، ثثافقت الحكومة مؤخ ا عل  خطة  فر الحيقة االجتمقعية ثاال.تصأقدية ثالسأيقاأية ثالإ الم اة  يقدة مشأقركة  

، بدعم مر ب نقمج األمم المتحدة اإنمق ر، ثتسأأأأأأتخدي  2026-2022عملنق الوطيية للمسأأأأأأقثاة بير الجيسأأأأأأير،  
ثالم اجإة الم اعية للميظور   ةالخطة حلوال مبتل ة لمواجنة تحديقت التيمية المإقدةع ث.د ادخلت عمليقت الميزن

مم المتحدة للسأأأأأأأأأأأأكقن شأأأأأأأأأأأأمل تقد   تلقليف تني  الميقخ ثالتخطيط للحد  الجيسأأأأأأأأأأأأقنر بدعم مر اأأأأأأأأأأأأيدثت األ
مخأقط  اللوارثع ثتإمأل الملأديف ايضأأأأأأأأأأأأأأق مر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  إدخأقل االاأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة البيةيأة ثالإمأل الميأقخر   مر
 عي ايقاقتنق التمكييية التر تحشد الشبقب كإوامل للتني فر
 

 عر الشبقب   مم ل   

 مبقبوي، دن تني  الميقخ يم ل ا مة لبطفقلع ثمر الضأأأأأ ثري دعطقء الشأأأأأبقب .قل مم ل الشأأأأأبقب،   - 14
ثاألطفقل اأأأأأوتق فر . ارات الإمل الميقخر حت   تمكيوا مر اداء دثرلم فر تشأأأأأكيل المسأأأأأتقبلع ثلفت االنتبقو  

ثيسأأأأأقعدلم فر الدعوة   قبدل  ب نقمج اليونيسأأأأأ  ل اأأأأأم خ ا ط ميقخية فر  مبقبوي ثالمي يإط  اأأأأأوتق للشأأأأأب
للإمل الميقخر عل  المسأأأأأأتو  المحلر ثمسأأأأأأقءلة الزعمقءع ث.د ّملر الب نقمج ايضأأأأأأق الشأأأأأأبقب مر المشأأأأأأقركة  

ميق.شقت الدثرة السقداة ثالإش ير لمؤتم  األط اأ فر اتفققية األمم المتحدة بشلن تني  الميقخ ثميتديقت  فر
 تني  الميقخ الدثلية األخ  ع
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 جقلس التيفيمية التفقعلية بير رااقء الم   الميق.شة   

.دي رااأأأأأأأقء المجقلس التيفيمية األروإة ثرااأأأأأأأقء الميظمقت السأأأأأأأت التقبإة لبمم المتحدة ثاعضأأأأأأأقء   - 15
المجقلس التيفيمية عدة تإليققت ردا عل  األاأأأأأأأأأأأةلة السأأأأأأأأأأأتة التر ط حت خالل حلقة اليققش بشأأأأأأأأأأألن دثر   فر

لضأأأأأأأأأأأأأأمأقن األخأم   لميأقخرب كمبأدا للإمأل اميظومأة األمم المتحأدة اإنمأق يأة فر عأدي ت ك احأد  تخل  عر ال كأ
 بمسقر تحولر ألك   الفةقت ضإفقع ثالطوا الضوء عل  اليققط التقلية:

االجتمقع المشأأت ك للمجقلس التيفيمية ميصأأة لقمة لتبقدل المإ فة بير المجقلس للمسأأقعدة  )ا( 
 يمير فر ميظومة  تحت قيقدة الميسأأأأأأأأأأقير الم  2030فر تسأأأأأأأأأأ ير الإمل عل  نطقت الميظومة نحو خطة عقي 

 األمم المتحدة اإنمق ية المإقد تيظيمنقل

عل  المجأقلس التيفيأميأة ان توااأأأأأأأأأأأأأأل اداء ادثارلأق ال .أقبيأة ثالتوجينيأة لضأأأأأأأأأأأأأأمأقن االمت أقل   )ب( 
 للواليقت المتفا علينق لميظمقتنق ثتإزيز ثتحقيا دمكقنقت كيقنقت األمم المتحدة ث.دراتنقل

 ي  متيقاأب عل  الفةقت األك   ضأإفق، ال اأيمق عل  اليسأقء ثالبيقت  تؤا  ا مة الميقخ بشأكل   ) ( 
 لثالشبقب ثاألطفقل ثاألشخقص ذثي اإعق.ة ثمجتمإقت السكقن األاليير ثالبلدان اليقمية الم قلة بقلد ون 

ليأأقك حأأقجأأة دل  عمأأل جمأأقعر تحويلر   تلز عل  التضأأأأأأأأأأأأأأأأقمر الإأأقلمر لأأدعم الجنود  )د( 
   الصمود امقي الصدمقت المستقبليةلالوطيية لبيقء القدرة عل

يوإتب  االتجقو نحو دج اء تخفيضأأأأأقت كبي ة فر الموارد األاأأأأأقاأأأأأية للتيمية مصأأأأأدر .لا كبي    )ه( 
 لثمر شلنه ان يإيا تقديم ميظومة األمم المتحدة دعمنق اللقمل لجنود البلدان اليقمية ال امية لتحقيا األلداأ 

ك   ااأأأأأأأأأأأتدامة ثاأأأأأأأأأأأمودا، ثان تسأأأأأأأأأأأّ ع اليونج اإيكولوجية  يجب ان تلون اليظم النما ية ا )ث( 
ثالداأ التيمية المسأأأأأأأأأأأأأتدامة، ثيوإتب  التخفيف القق م عل  تليف   2030الزراعية ثالمبتل ة، لتحقيا خطة عقي 

 اليظم النما ية ض ثريق للتنيي  التحويلر ثضمقن عدي تخل  احد عر ال كبل

لمسأأأأأأأأأأأقعدة السأأأأأأأأأأأكقن عل  االاأأأأأأأأأأأتجقبة لب مقت ليقك حقجة ألنظمة الحمقية االجتمقعية   ) ( 
 المتإلقة بقلميقخ ثاالاتإداد لنقل

يمكر ان  ؤدي ت شأأيد التجقرة الزراعية الدثلية دل  تصأأحيح التشأأولقت فر السأأوت الإقلمية  )ح( 
 ثمسقعدة المزارعير فر البلدان اليقمية عل  الميقفسةل

تمويل الميسأأأأأأأأأأأ  الطقرئ فر الو.ت ليقك حقجة دل  الم ثنة ثالسأأأأأأأأأأأ عة لضأأأأأأأأأأأمقن توفي  ال )ط( 
 لالميقاب ثالمي   كز عل  التحويل اإيجقبر للموارد دل  البلدان التر تإقنر مر ضق قة اجتمقعية ثا.تصقدية

مليقر دثالر )مر ااأأأأأأأأل    250 يبنر ان  ندأ المجتمر الدثلر دل  توجيه مق ال يقل عر   )ي( 
ا مة السأأأأأأأأأيولة فر البلدان اليقمية، ثييبنر للبلدان  مليقر دثالر مر حقوت السأأأأأأأأأحب الخقاأأأأأأأأأة( لمإقلجة   650

 تخصأأأأأأأأأأأأأأيص مليأأأقر دثالر اأأأأأأأأأأأأأأيويأأأق لتمويأأأل الميأأأقخ ثو  100المتقأأأدمأأأة ان تفر بأأأقلتزامأأأقتنأأأق المتإلقأأأة بتوفي   
 المق ة مر الدخل القومر اإجمقلرل فر 7,0

ز الم اة العب ال  ي  عيه فر تحقيا مجتمإقت اأأألمية ثعقدلة ثشأأأقملة للجمير ثفر تإزي )ك( 
 لاليمو اال.تصقدي ثالمستداي
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تتطلأب التحأديأقت ثاأل مأقت المتإلقأة بأقلميأقخ جنودا مشأأأأأأأأأأأأأأت كأة مر جأقنأب ميظومأة األمم  )ل( 
 المتحدة اإنمق ية، بل ثاك  ، لتحقيا اليجقحل

توإتب  الخطط االاأأأت اتيجية التر تط حنق ميظمقت األمم المتحدة مخططقت لبيقء ميظومة   )ي( 
دة ا.و  ثاك   فإقلية تتمقشأ  مر اإاأالح ثتّإمم الميظور الجيسأقنر ثتنيع  الميقخ ثتضأر  دنمق ية لبمم المتح

 الش اكقت فر اميمنقل

عل  ميظمقت األمم المتحدة ان تإز  جنودلق مر خالل عمليقت مشأأأت كة للتخطيط ثالتيفيم   )ن( 
ة ثمر التإقثن فر دطقر محور الإمل  مر االاأأأأتفقدة ممق لد نق مر مزايق نسأأأأبي  - ثتإبةة الموارد ثاإبالغ ثال اأأأأد 

فر اأأأأأيقت التحليل   لجيسأأأأأقنر عل  ااأأأأأقس تحليل ميقخر ثتحليل   اعر الميظور ا   - اإنسأأأأأقنر ثالتيمية ثالسأأأأأالي  
 لالقط ي المشت ك، مر االلتزاي اللقمل بخطة اإاالح ثوقلشفقسية ثالتمقاك ثالإيقية الواجبة ثالمسقءلة 

ب االجتمأقع بأقال.ت اح الأد )س(  اعر دل  ثضأأأأأأأأأأأأأأر .أق مأة م جايأة ) ي  مأدفوعأة بأقلإمليأقت( رحأّ
ل اأأأأأأأأأأأأأد تيفيم داأأأأأأأأأأأأأالح ميظومة األمم المتحدة اإنمق ية، ثاعتوب ت القق مة اداة مفيدة لتتبر التقدي المي تح  و  

 الميظمقت عل  ااقس ف دي ثجمقعرع

الميقخ، التر تفق.مت ثتلخيصأأأأق للميق.شأأأأقت التفقعلية، .قل ر يس المجلس التيفيمي للب نقمج دن ا مة  - 16
بسأأأأبب اليزاعقت ثعدي المسأأأأقثاة اال.تصأأأأقدية، تصأأأأّإب تحقيا القضأأأأقء عل  الجوع عل  اليحو الوارد فر خطة  

دل  مزيأد مر الشأأأأأأأأأأأأأأ اكأقت   قجأةع ثمر ان التإأقثن تزا أد بير ميظمأقت األمم المتحأدة، فأإن ليأقك حأ2030عأقي  
ي ميظمأة ثاحأدة بمف دلأق ان تحأل التحأديأقت المت ابطأة لالاأأأأأأأأأأأأأأتجأقبأة بفإأقليأة أل مأة الميأقخ ثواأقرلأقع ثال يمكر أل

المتم لة فر تني  الميقخ ثاليزاعقت ثانإداي األمر النما رع ثليقك حقجة دل  ب امج متلقملة تسأأأأأأأأأأأتيد دل  اثجه 
الجنود التإأقثنيأة لجمير الميظمأقتع ثلأملأك، يجأب اال   كز داأأأأأأأأأأأأأأالح    ي القوة لأد  كأل ميظمأة ثتزيأد مر تألا

 عل  الإمليقت، بل عل  تحسير حيقة اليقس، ثال ايمق اك  لم ضإفقعاألمم المتحدة 
 

 ختامية   مهحظات   

فر الختقي، تّوجه ر يس المجلس التيفيمي لليونيسأأأأ  بقلشأأأأك  للوفود ثميظمقت األمم المتحدة السأأأأت  - 17
تحدة اإنمق ية عل  مشأقركتنق فر االجتمقع المشأت كع ثشأدد عل  المية التإقثن الوايا عب  ميظومة األمم الم

ثاليزاعأقت ثتني  الميأقخع فللإمأل المشأأأأأأأأأأأأأأت ك الميأة    19-لمواجنأة التحأدي ال الار المتم أل فر جأق حأة كوفيأد
حقاأأمة، بقلبيقء عل  ام لة الينج المتلقملة التر اأألط االجتمقع الضأأوء علينق، ثوقالاأأتفقدة مر المزايق اليسأأبية 

يمية المسأأأأأأتدامةع ثليقك دليل ثاضأأأأأأح عل  انه عيد الإمل  للل ميظمة، لموااأأأأأألة التقدي فر تحقيا الداأ الت
مإق ثوقلت كيز عل  اك   الفةقت ضأأأأأأأأأأأإفق ثعدي ت ك احد  تخل  عر ال كب، فإن ميظومة األمم المتحدة .قدرة 

 عل  تحويل اليظم التر تبير القدرة عل  الصمود ثتحمر حيقة اليقس ثاللوكبع
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