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    *من جدول األعمال المؤقت 8البند 
 رد اإلدارة على تقرير التقييم  

  
 2021-2018اليونيسف االستراتيجية للفترة تقييم خطة   

  

 موجز 
، تتضـــمن  ذل الوة قد رإل ارإلارة علق تقي م  اد اليوف  ـــ  2013/13وفقا لقرار المجلس التنفيذي  

. ويتضـــمن رإل ارإلارة موجزا لاجرا ال التت ســـتتلذ ا اليوف  ـــ  اســـتجا د 2021-2018االســـترات ج د للفترة 
 تقرير التقي م.للتوص ال الوارإلة فت 

 وترإل فت الفرع الثالث عناصر مشروع قرار لينظر فيها المجلس التنفيذي. 

 
 

  

 

 * E/ICEF/2021/1. 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/1
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 لمحة عامة - أوال 

فت القرار  2021-2018وافق المجلس التنفيذي لليوف    علق  اد اليوف    االسترات ج د للفترة  - 1
. واللاد االســـترات ج د لها عا ا شـــام ، و ت م ـــممد 2017المتلذ فت إلورته العاإليد الثاف د لعام  2017/3

الم ــــاعدة علق تحقيق  لشــــرب ورل  ا  جاف  من جواف  عم  اليوف  ــــ ، اد ا من النتاية ارإلاريد  العوام 
الكفا ة فت المنظمد( وافتها   مجاالل أ دافها اللم ـــــد. وصـــــاابت اللاد االســـــترات ج د فظريال ت يير تبين 
ك ف د ت ــــــــلير اليوف  ــــــــ  لكام  الموارإل والقدرال المتااد لها لحمايد وتعزيز اقو  األعفال فت جم ا أفحا  

 علق األعفال فت إعار أ داف التنم د الم تدامد.  العالم، ولاسهام فت تحقيق ال ايال التت تراز

، 2021-2018وأُعّدل اللاد االســــترات ج د جنبا إلق جن  ما الميزاف د المتكاملد لليوف  ــــ  للفترة  - 2
مما أتاب ما يلزم من تحلي  مالت وتوقعال مال د لمواكبد النتاية واالســـــــــترات ج ال التت تنفذ ا اليوف  ـــــــــ  فت 

لم. وقد أُعّدل االســـــــــترات ج د ويجري تنفيذ ا اال ا  التعاوق والتن ـــــــــيق ما مجموعد ابيرة من جم ا أفحا  العا
الشــراا  وأصــحام الم ــلحد،  ما فت الت وااالل األمم المتحدة األ ري، تمشــ ا ما التوجيهال المقدمد عن 

ضــالا اها منظومد عريق االســتعراا الشــام  الذي يجري ا  أرلا ســنوال ل ــ اســد األفشــاد التنفيذيد التت ت
األمم المتحدة من أج  التنم د. وتتضــــــــــــمن اللاد االســــــــــــترات ج د الف ــــــــــــ  المشــــــــــــتر  الذي يرإل فت اللا  
االسترات ج د لبرفامة األمم المتحدة ارفمايت وصندو  األمم المتحدة لل كاق و يئد األمم المتحدة للم اواة اين 

ة(، وت ــــــــــ   عت الار  التت تعم  اها الوااالل األرلا الجن ــــــــــين وتمكين المرأة   يئد األمم المتحدة للمرأ 
معا. وعلق ففس القدر من األ م د، يحدإل إعار النتاية فت  اد اليوف  ــــــــ  االســــــــترات ج د أ دافا ومؤشــــــــرال 
قاالد للق اس، تحدإل النتاية المتو ق تحق قها ل ــالا األعفال، وال ســ ما أكثر م ارمافا،  من فيهم أولئت الذين 

 ل إف اف د.يع شوق ااال

وإلا   اليوف  ـ ، تؤإلي اللاد االسـترات ج د وف فد  ال د األ م د فت الم ـاعدة علق موا مد موارإل  - 3
المنظمد ما األ داف واالســــــــترات ج ال المشــــــــتراد، ما تمكين ارإلارة وتكل فها  الق ام  ا ت ارال اســــــــترات ج د. 

عن عريق توفير ارعار الرف ا الم ـــــتوي الذي  تؤإلي إلورا ااســـــما فت تعزيز الم ـــــا لد إلا   اليوف  ـــــ  كما
 ُي تند إل ه فت م ا لد جم ا أجزا  المنظمد عن األإلا  واالستلدام األمث  للوقت والموارإل. 

وعنـــدمـــا وافق المجلس التنفيـــذي علق اللاـــد االســـــــــــــــترات ج ـــد، علـــ  إلق اليوف  ـــــــــــــــ  أق تنفـــذ ــا  - 4
ن د، ما االســـــــترشـــــــاإل  المعا دال وال ـــــــكو  الدول د لحقو  لمبدأي الم ـــــــؤول د الوعن د واألولويال الوع وفقا

ارف ـــاق والمباإلإل ارف ـــاف د للم ـــاعدة ارف ـــاف د. وما فتئت اليوف  ـــ  ت ـــترشـــد، فت ســـعيها إلق تنفيذ اللاد 
االســترات ج د،  مجموعد شــاملد من االتفا  ال واألعر والمباإلإل. وتشــم   ذل المجموعد اتفا  د اقو  الاف ، 

د الوعن د واألولويال الوعن د، ومبدأ عدم تر  أاد  ل  الرا ، والم ــاواة اين الجن ــين، واالت ــا  والم ــؤول 
اين البرمجد ارف اف د وارفماي د، وأ م د الشراكال ما الحكومال والقااع اللاص والمجتما المدفت ومنظومد 

 األمم المتحدة ارفماي د. 

المتحدة ال تزال فت مراالها األولق، وتجدر ارشــــــــارة  ، اافت جهوإل إصــــــــ ب األمم2017وفت عام  - 5
ممت فت الت ال ــــ ا . ولهذا ال ــــب ، ال يمكن تقي م اللاد االســــترات ج د  إلق أق اللاد االســــترات ج د قد صــــُ
الحال د من ايث صلتها  جهوإل ارص ب تلت وجدوا ا فت الدفا اها قدما. وما الت، فإق اللاد االسترات ج د 

المشــــــتر ، وتحدإل العم  ما ســــــاير ا افال األمم المتحدة ومن   لها  اعتبار الت يشــــــك  تتضــــــمن الف ــــــ  
 إادي استرات ج ال الت يير. 
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، ااق لعدإل من االســـــتعرااـــــال والتقي مال الحاســـــمد 2018ومنذ اد  التنفيذ فت اافوق الثافت/يناير  - 6
واــا األســاس لللاد التال د، المقرر أق تشــم  إلور مفيد لل ايد فت تعزيز تنفيذ اللاد االســترات ج د الحال د و 

. فقد أســـــفر تقي م  اد عم  اليوف  ـــــ  الثاف د للم ـــــاي  الجن ـــــاف د، واســـــتعراا الحالد 2025-2022الفترة 
ارف ــاف د، واســتعراا وتنق ا االلتزامال األســاســ د إاا  األعفال فت مجال العم  ارف ــافت، من اين عمل ال 

فتاية مؤةرة تم قبولها وإإلماجها فت اللاد االســـــــــــــــترات ج د الحال د وُأ ذل فت اســـــــــــــــتعراا وتقي م أ ري، عن 
االعتبار عند إعداإل اللاد الجديدة. ويتضـــــــا أيضـــــــا من تقرير التقي م أق ا  عمل د من  ذل العمل ال الهامد 

 كاق لها أةر إيجاات علق إجرا  تقي م اللاد االسترات ج د الحال د وص اغد توص اته.

جرا   ذا التقي م، ااق اســــــــــتعراا منت ــــــــــ  المدة لللاد االســــــــــترات ج د، الذي ُعرا علق وقب  إ - 7
، أ م تقي م لللاد االســـــــــترات ج د الحال د. وااق 2020المجلس التنفيذي لليوف  ـــــــــ  فت إلورته ال ـــــــــنويد لعام 

فاإلة يتفق ترايز استعراا منت   المدة من با أساسا علق األإلا ، ولكن ما ورإل ف ه من تحلي  وإلروس م ت
 عموما ما فتاية التقي م. 

و لص اســـــــــــتعراا منت ـــــــــــ  المدة إلق أفه  عد عامين من تنفيذ اللاد االســـــــــــترات ج د، فإق أإلا   - 8
اليوف  ــــــــــــ  ااق جيدا فت جم ا مجاالل فتايجها الري  ــــــــــــ د، ايث ت ــــــــــــير األمور علق الاريق ال ــــــــــــح ا 

قلي  منها. غير أق اســـــــتعراا منت ـــــــ  المدة أكد  يتعلق اتحقيق معظم أ دافها، وقد تحقق  الفع  عدإل ف ما
أيضـــــــا أق العالم ال يمضـــــــت علق الم ـــــــار ال ـــــــح ا فحو تحقيق ال ايال التت تراز علق األعفال فت إعار 
أ داف التنم د الم ـــتدامد، والحد من جم ا أشـــكال الفقر اين األعفال. وأشـــار االســـتعراا إلق أق اليوف  ـــ  

ســـــــــــترات ج ال والُنُهة التت من شـــــــــــدفها التعجي   إاراا تقدم فت المجاالل التت  حاجد إلق إعاا  األولويد ل 
يمكن أق يكوق لها فيها أكبر أةر عالمت. و لص اســــــــــتعراا منت ــــــــــ  المدة أيضــــــــــا إلق أق فو  د الموارإل 

تزال تشـــــك  تحديا أمام تنفيذ اللاد االســـــترات ج د. فإســـــراع اللاق  الن ـــــق ال ام رعمال اقو  ا  عف   ال
 يتحقق  الكام  إال من   ل اياإلة التموي  المرق، من قبي  الموارإل العاإليد.  لن

كما تدةر  شـــــك  جذري تنفيذ اللاد االســـــترات ج د وما ُاذل من جهوإل اال صـــــلد للمضـــــت قدما  فت  - 9
( التت 19- كوفيد 2019 جايحد فيروس اوروفا  2020تنفيذ فتاية اســـــــــــتعراا منت ـــــــــــ  المدة   ل عام 

العالم. فقد اـــــــرلت الجايحد فت الوقت الذي اافت ف ه اليوف  ـــــــ  ومنظومد األمم المتحدة ارفماي د  شـــــــهد ا
، للشـــــــــــــــروع فت ارفجاا ف ما يتعلق  د داف التنم د 2030-2020كك  يتدهباق، و ما علق عتبد عقد العم  

العالم فت أامد  19-اوفيدالم ــــتدامد. وفت  ذا العام الثالث الحاســــم من اللاد االســــترات ج د، أغرقت جايحد 
صح د عالم د لم ي بق لها مثي  وفت راوإل ااإل. وقد تكّ فت اليوف      رعد ما الواا وااتول أوجه عدم 
ال قين  ذل. وقامت اليوف  ــــــ ، فت إعار التزامها الثاات اتحقيق فتاية اللاد االســــــترات ج د وغاياتها، اتوج ه 

اليوق إلوالر إلعما ل ستجا د الفوريد المنقذة لألرواب  1,6فال  ق مد فدا  عالمت للعم  ارف افت من أج  األع
والجهوإل المبذولد للتعافت من آةار الجايحد فت ملتل  أفحا  العالم. اما أســـــــــــــــرعت المنظمد اتعدي  جم ا 
جواف  البرمجد والعمل ال اتق تتمكن من امايد المكاســـــــــــــــ  التت تحققت، ومن مواصـــــــــــــــلد التعجي   التقدم 

 ل الا األعفال والشبام من أج  الوغ ال ايال المتعلقد  الاف  فت إعار أ داف التنم د الم تدامد.المحرا 

ولعد مرور عام تقريبا  علق اد  األامد، لم تتج   عد  الكام  جم ا آةار الجايحد المباشـــــــــــــــرة وغير  - 10
ك . ومن الت التحديال الواسعد المباشرة علق األعفال، شدفها فت الت شدق اآلةار االجتما  د واالقت اإليد ا

الناا  التت تواجه اقو  الاف  والتموي  العام،  ما فت الت قاعدة موارإل اليوف  ــ . ويبدو من الوااــا اآلق 
أق التقدم المحرا فت تحقيق أ داف التنم د الم ـــــــــــتدامد، الذي ااق قد ااتعد  الفع  عن م ـــــــــــارل ال ـــــــــــح ا، 
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مدي، ا  قد يشــــــهد فت  عت الحاالل تراجعا، ما إل ول العالم فت المرجا أق يشــــــهد افتكاســــــال  عيدة ال من
 االد راوإل إلوق وجوإل أي إشارة وااحد إلق ارعار الزمنت لتحقيق افتعاش اقت اإلي. 

و ذا  و ال ـــ ا  المت ير الذي أجرل ف ه المنظمد أول تقي م لها علق ارع   لللاد االســـترات ج د  - 11
. واافت األغراا الري  ــــــ د للتقي م 2020آم/أغ ــــــاس إلق تشــــــرين الثافت/فوفمبر لليوف  ــــــ  فت الفترة من 

ادإلاة لتوج ه اليوف  ــــــ  وإإلارة أفشــــــاتها   2021-2018 ت:  أ( تقي م اســــــتلدام اللاد االســــــترات ج د للفترة 
اتلاا   م( ت  ــــــير التعلم من تجرلد اليوف  ــــــ    ل فترة التنفيذ  و  ي( تقديم توصــــــ ال ُي ــــــتند اليها فت و

إجرا ال  شــــــدق االســــــترات ج د العامد لليوف  ــــــ  وعمل د التلا   االســــــترات جت لدورة التلا   االســــــترات جت 
 . 2025-2022المقبلد للفترة 

وينب ت أال ُيقرأ التقي م علق أفـــه تقي م ألإلا  اليوف  ـــــــــــــــ ، ألفـــه ال يحـــاول رل  ت ـــــــــــــــم م اللاـــد  - 12
ا  إق التقي م ااول تحديد مدي جدوي اللاد االســــترات ج د فت توج ه  االســــترات ج د أو تنفيذ ا انتاية محدإلة.

المنظمد عيلد مدة االســــــــــترات ج د البال د أرلا ســــــــــنوال. وتبلا اليوف  ــــــــــ  ســــــــــنويا عن األإلا  والتقدم المحرا 
 . تنفيذ  اتها االسترات ج د عن عريق التقرير ال نوي للمديرة التنفيذيد إلق المجلس التنفيذي ومرفقاته فت

وقـد تفــاعـ  الموففوق فت عموم المنظمــد  شـــــــــــــــكــ   إيجــاات ما اـ  من عمل ــد التقي م والنواتة التت  - 13
تملضـــــــت عنها، و و ما يبرا المشـــــــاورال المكثفد التت جري االاـــــــا ع اها ما األفرقد الُقاريد وارقل م د 

 ـــ  وأصـــحام الم ـــلحد اللارجيين. اما أعرم الموففوق  وأفرقد المقّر الري  ـــت، وما اللجاق الوعن د لليوف
عن تقدير م ل ســـــــــــتعراا المتعمق للوةايق والب افال المتااد. ولوجه  عام، ةبت أّق األإللد التت جري جمعها، 

 من ايث الكم د والجوإلة، تت م  اا ا  جو ري وتلبت ا ت اصال التقي م. 

 ــــــــ د التت ادإل ا التقي م ف ما يتعلق  م ــــــــارال التحقيق وتوافق اليوف  ــــــــ  عموما علق النتاية الري  - 14
ما رسالد اليوف     2021-2018الري   د اللم د. وفت س ا  تقي م مدي ات ا  اللاد االسترات ج د للفترة 

وإصــــ ب األمم المتحدة وإســــهامها فت تحقيق أ داف التنم د الم ــــتدامد،  لص التقي م إلق االت ــــا  واالمتثال 
د االســــترات ج د ما رســــالد اليوف  ــــ  وما اتفا  د اقو  الاف . ويتفق الت ما فتاية اســــتعراا التامين لللا

منت ــــــ  المدة، ويلقق ترايبا من إإلارة اليوف  ــــــ . و لص التقي م أيضــــــا إلق وجوإل إلرجد عال د من التاااق 
م ــــتدامد. وقد شــــّك  اين جو ر اللاد االســــترات ج د،  ما فت الت عناصــــر ا االســــتشــــراف د، وأ داف التنم د ال

الت فت الواقا عن را أساس ا فت ت م م اللاد االسترات ج د الحال د، وس كوق اذلت فت اللاد االسترات ج د 
المقبلد أيضا، استناإلا إلق التوج ه اي ال لد الذي تملضت عنه عمل د االستعراا الشام  الذي يجري ا  

 أرلا سنوال.

اد االســــــترات ج د لل را المنشــــــوإل منها فت عالم ســــــريا الت ير، وفت إعار تحديد مدي م  مد الل - 15
 لص التقي م إلق أق اللاد االسترات ج د الحال د أإل لت تح ينال ابيرة علق ا ف د إاراا أ م د النهة الشام  
لعدة قااعال فت البرمجد وغير ا عن عريق إإلماي قااعال متعدإلة فت مجاالل أ دافها، وال ســـــــــــــــ ما مجال 

. غير أق التقي م أشــــــــــــــــار إلق اســـــــــــــــتمرار وجوإل تحــديــال فت الت لــ  علق الن هة التقوقع ــد إلا ـ  1األ ــداف 
القااعال. ويدعم  ذل النت جد عموما تحلي  األإلا  الدا لت،  ما فت الت عن عريق اســــــــــــتعراا منت ــــــــــــ  

دكيدل  اعتبارل المدة، الذي  لص إلق أق اله ك  العام الحالت لللاد،  مجاالل أ دافها اللم ـــــــــــــــد، قد أعيد ت
م يما لل را المنشـــــــــــــوإل. وما الت، فقد أإلل  عت التحديال الم ـــــــــــــتمرة إلق التابيق غير المتكاف  للُنهة 
المتعــدإلة القاــاعــال علق فاــا  البرامة، وقــد تؤإلي الجهوإل المبــذولــد لمعــالجــد  ــذل الن هة عن عريق اللاــد 
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ية الرف ا الم ــــتوي للمنظمد من أج  اياإلة الترايز االســــترات ج د الجديدة إلق إإل ال تعدي ل علق ه ك  النتا
 علق األ م د البال د للحلول المتعدإلة القااعال وتعزيز ا.

ولالمث ، أشـــــار التقي م إلق أق اســـــترات ج ال الت يير الثمافت فت اللاد االســـــترات ج د تعوإل  النفا  - 16
حتملد يمكن جنيها من الترايز علق ملتل  مكوفال اليوف  ـــــــــــ ، ولكن ســـــــــــتكوق  نا  م ـــــــــــتقب  فوايد م

اراـــــــــافت علق إلور اســـــــــترات ج ال الت يير، واياإلة إلعم تفعيلها وتتبا مدي فعاليتها  شـــــــــك  أكثر منهج د 
ملتل  مجاالل األ داف. و ذل فت جد مهمد تتماشـــــــــــق ما التفكير الناشـــــــــــ   شـــــــــــدق ت ـــــــــــم م اللاد  فت

 االسترات ج د الجديدة.

لدروس الم ــــــــــتفاإلة من تفعي  اللاد االســــــــــترات ج د، علق وة قد البرفامة ويراز التقي م، فت تقي مه ل - 17
ل ســــترات ج د المؤســــ ــــ د العالم د. وفت  ذا ال ــــ ا ، يبرا التقي م التحديال  “ اد التفعي ”القاري اوصــــفها 

لزمنت التت تواجه تنفيذ اللاد االســـــــــــــــترات ج د عن عريق البرامة القاريد التت ال تتزامن إلوراتها ما ارعار ا
ل ســــــــــترات ج د المؤســــــــــ ــــــــــ د العالم د الذي تبلا مدته أرلا ســــــــــنوال، ا  تتوافق ما إلورال التلا   الوعن د. 

تحـد عويـ  األمـد يؤةر علق معظم واـاالل األمم المتحـدة ارفمـاي ـد العـاملـد. غير أق الـدالالل المتعلقد  و ـذا
ال تعكس إلوما فظرة ةا بد  “إعار”أو  “اد ” ما إاا ااق من األفضــــ  ت ــــور اللاد االســــترات ج د علق أفها 

وال تحول إلوق قدرة اليوف  ــــــــــــــ  علق تحديد غايال وجداول امن د عالم د وفقا لواليتها وقدراتها، وعلق إلعمها 
 للحكومال الوعن د لبلوغ تلت ال ايال فت إعار من الشراكد.

واالرتقا   الشـــــــراكال ما القااع  وتبرا فتاية التقي م ف ما يتعلق  الشـــــــراكال مدي إمكاف د التح ـــــــين - 18
اللاص والمجتما المدفت ولاقت ا افال منظومد األمم المتحدة ارفماي د. وقد ُأا   علما اهذل النتاية، و ت 
متفقد ما النتاية المماةلد التت ُادإلل من   ل اســــتعراا منت ــــ  المدة. وتواصــــ  اليوف  ــــ  العم  علق 

 ت ل   الضو  عليها. تعزيز فعال د  ذل الشراكال واياإلة 

واستعرا التقي م مدي تمكين اللاد االسترات ج د المكات  القاريد لليوف    من إلعم األولويال  - 19
الوعن د لتحقيق أ داف التنم د الم تدامد التت تراز علق األعفال. وترا  اليوف     النت جد التت  لص 

د لكفالد أق يكوق إلور اليوف  ــــــــــ  فت إلعم تحقيق إليها التقي م  شــــــــــدق الحاجد إلق تو ت ال ــــــــــرعد والمروف
م  ه أ داف التنم د الم تدامد وامايد اقو  الاف  وتعزيز ا مناسبا لملتل  ال  اقال القاريد. ومن الم لّ 

أيضــــا أق واــــا اســــترات ج ال الت يير وفشــــر ا عن ــــراق ااســــماق فت التعام  ما  ذا التحدي وافالد أق 
وفعال د فت ملتل  أفواع البلداق، ايث قد تتباين االات اجال ارفماي د للبلداق تكوق لليوف  ـــــــــــــــ  جدوي 

 ابيرا. وقدرال اليوف    تباينا

  ويـدتت التقي م فت لحظـد ارجـد  ـالن ــــــــــــــــبـد للمنظمـد و ت تعـّد  اـد اســــــــــــــــترات ج ــد جـديـدة للفترة - 20
المتجدإلين لليوف  ــــــ ، و ت . وقد عرات الجايحد العالم د تحديا أمام التفاؤل والت ـــــم م 2022-2025

وت تجي  لدعوة األمين العام  2021-2018تجري استعراا منت   المدة للاتها االسترات ج د للفترة 
إلق عقد من العم . وعلق الرغم من االد عدم ال قين غير الم ـــــــــــبوقد التت ت ـــــــــــببت فيها الجايحد، فإق 

قد ااق لتجديد الاموب، واغتنام الفرص  ت ــــم م المنظمد ما اال ةااتا. و نا  شــــعور وااــــا  دق الوقت
التت يت حها الت يير، وال ــــعت إلق االســــتفاإلة من الفرص التت يت حها إصــــ ب األمم المتحدة، وارع اذور 

 الت يير الدايم ل الا م يين األعفال. 
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ا  و نا  أيضـــــــــــــــا إإلرا   دفه، لدي تجديد المنظمد عمواها ف ما يتعلق  حقو  الاف  فت جم ا أفح - 21
العـالم ولتحقيق أ ـداف التنم ـد الم ـــــــــــــــتـدامـد التت تراز علق األعفـال، يتعين عليهـا أق تبـدأ العمـ  علق فوع 
ملتل  من اللا  االســـترات ج د، يناســـ  عالما ســـريا الت ير. وســـيتعين علق المنظمد أق تت ـــدي للتحديال 

التقدم، ما   امها أيضا  م اعدة العالم المشتراد التت تاراها األامال والعقبال القايمد والماولد التت تعو  
 الحال د.  19-علق اللروي من أامد اوفيد

وســتواجه اليوف  ــ   ذا التحدي  شــك  مباشــر، ولكن الق ام اذلت ســيتال  واــا  اد اســترات ج د  - 22
يد أإل  ُي ـــــترشـــــد فيها  التقي مال واالســـــتعرااـــــال،  ما فت الت تقي م اللاد االســـــترات ج د الحال د، لتحديد رؤ 

لمكافد اليوف  ـــــــ  فت العالم. وســـــــيتال   ذا الجهد ت ييرا تدريج ا فت النهة الذي تتبعه المنظمد إاا  الت يير 
التحويلت وا ف د االســـــتفاإلة من أصـــــولها العديدة لق اإلة العالم علق م ـــــار التنم د الذي تريدل الدول األعضـــــا  

 وي تحقه أعفالنا. 

اليوف  ــــــ  ملتزمد  إإلماي فتاية  ذا التقي م فت إعداإل  اتها االســــــترات ج د وتحق قا لهذل ال ايد، فإق  - 23
. وقد قبلت اليوف  ــــــ  جم ا التوصــــــ ال ال ــــــبا الوارإلة فت التقي م ولدأل العم  2025-2022الجديدة للفترة 

ل علق إإلماجها فت ت ـــــم م اللاد االســـــترات ج د الجديدة وتنفيذ ا. ويتضـــــمن الفرع الثافت عناصـــــر ارجرا ا
 .المقتراد وما ُيتلذ من  اوال مقبلد استجا د للتوص ال
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 توصيات التقييم الرئيسية ورّد إدارة اليونيسف - ثانيا 

 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
تح ا  مسيييارات  تصيييور الخطة االسيييتراتيجية راعتإاررا إاارا سيييامص إلسيييماا أصيييوات ا افا ق مل تح ا  ع د قليل مم ا ولويات على مسيييتو  ال وات  إلى جان  :1توصيييية التقييم      

 واضحة للتعاون مل وكاالت ا مم المتح ة الشقيقة.

فت إعار اللاد االســترات ج د الحال د من ايث اتباعها فهجا شــمول ا وتحليها  المروفد. ولذلت ينب ت ينب ت لليوف  ــ  أق تكف  اســتفاإلة اللاد المقبلد من المكاســ  التت تحققت  •
التعاوق لألمم المتحدة. ولاراافد إلق  أق ت مَّم اللاد االسترات ج د الجديدة اواوب  اعتبار ا إعارا يتضمن توجيهال للمكات  القاريد  التك ف إلعما لألولويال الوعن د وإعار

التنفيذ. ويج  النظر فت إلعم  لت، ينب ت لاعار االســـــترات جت المقب  أق يحدإل مجاالل العم  الري  ـــــ د والنتاية اال ال ـــــلد، مما يتال  اتباع فهة شـــــام  للمنظمد اك  فتا
ماع أصـــــــــــــــوال األعفال فت عمل ال البرمجد والتلا   الدا ل د آل ال التعاوق اين المقر والمكات  ارقل م د والمكات  القاريد، وما وااالل األمم المتحدة األ ري، لكفالد إســـــــــــــــ

 والمشتراد، وعدم تر  أي عف   ل  الرا . 

 لت:يج  من اآلق ف اعدا علق الشع  المعن د أق تكف  تحديد وتعزيز ارعار االسترات جت الجديد اواوب السترات ج د جديدة للت يير  شدق ما ي •

o  البرمجد إشرا  األعفال   ورة منهج د فت 

o  اعتبار ا صول األعفال وال ول المدافا عن م الا األعفال، فت جم ا ال  اقال. اليوف   إلور  
 

 رّد اإلدارة: مواِفقة

ج د  اعتبار ا إعارا شــام  واســترات ج ا ي ــما للبلداق فت ملتل  ال ــ اقال  الموا مد ما األولويال  ، إلق وجوإل أإللد علق تعمد تنفيذ اللاد االســترات1أشــار التقي م، فت عراــه للتوصــ د 
 الوعن د، وإسماع أصوال األعفال، والنهوا  حقو  الاف  وأ داف التنم د الم تدامد التت تراز علق األعفال، فت جم ا ال  اقال. 

هة، وأشــار، ال ســ ما علق ال ــعيد الميدافت، إلق أق اســترات ج ال الت يير الثمافت قد أتاات للمكات  القاريد التوجيهال ال امد  شــدق وأوصــق التقي م  دق تواصــ  اليوف  ــ  اتباع  ذا الن
سترات ج د رف عد الم توي م ممد لتوفير وة قد ا ك ف د إلعم األولويال الوعن د. وإا توافق اليوف    علق  ذل التوص د، فإفها تشير أيضا إلق أ م د ص اغد اللاد االسترات ج د  اعتبار ا
د وة قد ارفامج د عالم د تنفَّذ مباشـــــــــرة وتلضـــــــــا إعار للمنظمد للعم  فت ملتل  ال ـــــــــ اقال القاريد علق تحقيق فتاية متفق عليها عالم ا. وينب ت  التالت أال ُينظر إليها علق أفها  مثا 

 ؤولد عنها. فالعم  فت عالم معقد يتال  واا  اد استرات ج د أشد تعقيدا.لمناق النتاية الب  اد واللا د ما تحديد الجهال الم 
 

اريد وال ايال المنشــــــوإلة عالم ا. وســــــيت ا الت وفت ســــــ ا  إعداإل اللاد االســــــترات ج د الجديدة، وال ســــــ ما ال ايال المحدإلة فت إعار النتاية، ســــــتعزا المنظمد الموا مد اين األولويال الق



 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

1
/6

 

2
0

-1
7

0
6

2
 

8
/1

9
 

 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
 االسترات ج د وي ما  اتباع فهة شام  للمنظمد اك . للمنظمد تحديد البلداق اال األ م د الحاسمد فت الوغ غايال معيند من ال ايال المحدإلة فت اللاد     

شراا  وعوام  ت يير فت ملتل  عناصر ويجري أيضا ت م م اللاد االسترات ج د الجديدة ما الترايز  شك  غير م بو  علق إشرا  األعفال والشبام وافالد أق ينعكس إلور م ادعاة و 
 تت سيتم تحديد ا إلعما للنتاية المتو اة علق م توي النواتة التت ستتبلور اولها اللاد فت فهايد المااف.اللاد. ويشم  الت إلور م فت تنفيذ االسترات ج ال ال

 ســـــــــــــتكف  اليوف  ـــــــــــــ  أق ُي ـــــــــــــتند فت إعداإل اللاد االســـــــــــــترات ج د للفترة  1-1
إلق النهة الشـــــــــمولت لللاد االســـــــــترات ج د الحال د. وســـــــــت ـــــــــمَّم  2022-2025

ن توجيهال لمكات  اليوف  ـــــــــــــــ  للتك ف إلعما  اعتبار ا وة قد إعاريد تتضـــــــــــــــم
 لألولويال الوعن د وإعار األمم المتحدة للتعاوق من أج  التنم د الم تدامد. 

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد 

 ال ينابق قيد التنفيذ 2021أيلول/سبتمبر 

ه ك   2025-2022ســــــــتتضــــــــمن  اد اليوف  ــــــــ  االســــــــترات ج د للفترة  1-2
للنتــاية يرل  اين ارإلارة وفعــال ــد التنم ــد والنتــاية ارفمــاي ــد الرف عــد الم ـــــــــــــــتوي، 
ويتماشـــــــــق ما أ داف التنم د الم ـــــــــتدامد التت تراز علق األعفال. وســـــــــتشـــــــــك  

منظمد اك  إاا  صــ اغد فتاية اللاد اهذل الاريقد تج ــيدا تاما للنهة الشــام  لل
 تحقيق النواتة. 

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد

 ال ينابق قيد التنفيذ 2021أيلول/سبتمبر 

، ســــــــتتواصــــــــ  2025-2022فت إعار إعداإل اللاد االســــــــترات ج د للفترة  1-3
اليوف  ــ  ما األعفال والشــبام أكثر من أي وقت مضــق لكفالد ســماع أصــواتهم 

وجهال فظر م فت ا ت ار وصـــــــ اغد النتاية واالســـــــترات ج ال. وســـــــتعم  ومراعاة 
اليوف    أيضا ما وااالل األمم المتحدة األ ري علق إجرا  مشاورال مشتراد 

 ف ما يتعلق  إعداإل اللاد االسترات ج د الجديدة وت م مها.

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد 

 شعبد البرامة 

 ال ينابق قيد التنفيذ 2021أيلول/سبتمبر 
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 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
     
ســت ــعق اليوف  ــ ، فت اســتعرااــها وا ت ار ا وصــ اغتها ل ســترات ج ال  1-4

، إلق 2025-2022الري  ــــــــــ د التت تندري فت إعار اللاد االســــــــــترات ج د للفترة 
إإلراي م ـــدلد إشـــرا  األعفال والشـــبام فت البرمجد صـــرااد، وإلق االســـتفاإلة من 

 امت للمنظمد فت الجهر  شواغ  وآمال أعفال العالم واالرتقا  اها.الدور المتن

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد

 ال ينابق قيد التنفيذ  2021أيلول/سبتمبر 

ق اتم التركيز فيها رشيي ة على ال وات ق مل توخي المرونة الصةمة للتصيي ي للته ا ات ال اسيي ة 2030-2022وضييل اسييتراتيجية اويلة ا جل رشييفن ا افا  للفترة  :2توصييية التقييم 
 التي تطا  ا افا ق رالتعاون مل وكاالت ا مم المتح ة الشقيقة.

، ما اتباع فهة تنفيذ مرالت،  ما يتماشـــــق ما  اد التنم د الم ـــــتدامد لعام 2030-2022إعارا امن ا عوي  األج  يشـــــم  الفترة ينب ت أق يعتمد ارعار االســـــترات جت الجديد  •
تة وروا   لق م ـــــتوي النوا. وينب ت أق يكوق لاعار االســـــترات جت الجديد، الذي ي ـــــتند إلق ت ـــــريا تحقيق أ داف التنم د الم ـــــتدامد التت تراز علق األعفال، ترايز ع2030

لت التهديدال الناجمد عن جايحد مناق د ما النتاية المتو اة علق ال ــــــــــــــعيد القاري، ما تو ت المروفد ال امد للتك ف ما التهديدال الناشــــــــــــــئد التت تاال األعفال   ما فت ا
 ( وت  ير التعاوق المتزايد ما وااالل األمم المتحدة األ ري.19-كوفيد

ا األعفال النتاية واســترات ج ال الت يير، للميزال الن ــب د التت تتمتا اها اليوف  ــ  فت تقديم مشــورة ااســمد فت مجال ال ــ اســال رادا  ت يير ل ــال ، فت إعاراألولويدإعاا   •
القاريد المشـــتراد وأعر التعاوق من أج  والت ـــدي للتهديدال الناشـــئد التت تعو  اقو  األعفال. وينب ت أق تتضـــمن وةايق البرمجد والعمل ال القاريد،  ما فت الت التقي مال 

المشــــــــورة فت مجال ال ــــــــ اســـــــال التنم د الم ــــــــتدامد ووةايق البرامة القاريد وما يت ــــــــ  اها من فظريال عن الت يير و ا  إإلارة البرامة القاريد،  شــــــــك  أكثر واــــــــواا تقديم 
 وعمل د إص ب منظومد األمم المتحدة ارفماي د عموما. 2030إلعما للاد عام  االسترات ج د ل ستفاإلة الكاملد من المزايا الن ب د والتعاوف د لليوف   

ســــــــوا  إلا   اليوف  ــــــــ  م ــــــــتويال المنظمد، ينب ت أق تواصــــــــ  فظم ارا غ االاتعاإل عن الحوافز التت تؤإلي إلق ارا غ المكث  وتتجه فحو التعلم وتباإلل األإللد،  جم اعلق  •
  : ري، ومن شدق الت أق يفيد فت مواصلد تكي ف البرامة، استناإلا إلق ما يلتما وااالل األمم المتحدة األ أو

o  ،داعمة التي تتيحها الوقت المناسب، بأعمال الرصد وبإجراء استعراضات للبرامج والعمليات وتقييمات في الوقت الحقيقي، مع االستفادة من القدرات التقنية ال فتالقيام

 فريق األمم المتحدة القطري؛المكاتب اإلقليمية، بالتنسيق مع 

o ألارى، وكذلك مع تبادل الدروس المستتتتتتتتفادة والابرات داال المنعمة، ومع اللتتتتتتتركاء الحكوميين ووكاالت األمم المتحدة اللتتتتتتتقيقة والجهات الفاعلة اإلنما ية ا

 المانحة. الجهات
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 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
 رّد اإلدارة: مواِفقة     

(، يتم الترايز فيها  شدة علق تحقيق فواتة أق ، ما تو ت المروفد ال امد للت دي للتهديدال 2030-2022استرات ج د عويلد األج   شدق األعفال  يوصت التقي م  دق تعتمد اليوف    
توص د جديرة  التراي ، سيتم إإلراجها اآلق امبدأ  الناشئد التت تاال األعفال. و ذا النهة الاوي  األج ، ما ما ي حبه من ترايز علق النواتة واآلةار وااللتزام  لفت عدإل النواتة،  و

 ت م مت ف ما يتعلق  اللاد االسترات ج د الجديدة.

تفاقم ه د غير المرفد الق ـــــيرة األج . ويزإلاإل وقد أعاإلل الجايحد العالم د تدكيد الدروس التت اافت قد ادأل تتضـــــا معالمها  الفع  ف ما يتعلق  دوجه الق ـــــور التت تعتري اللا  التوجي
تة، التت تحافظ علق الترايز الثاات أوجه الق ــــــور  ذل عندما تراز تلت اللا  علق الم ــــــا لد علق م ــــــتوي النواتة علق ا ــــــام اللا  المرفد ال ــــــريعد االســــــتجا د القايمد علق النوا

االســترات ج د الجديدة  اريقد تهدف إلق معالجد  ذا اال ت ل. وتوصــ د التقي م الت يير المنشــوإل عوا الترايز علق اللدمال والمنتجال التت يجري تقديمها. ويجري ت ــم م اللاد  علق
  ت مح  تراي   اعتبار ا وسيلد للوصول إلق فهة أكثر جدوي وفعال د فت التلا   االسترات جت علق ال عيد العالمت.

الذي يمكن أق تؤإليه اليوف    فت س اقال قاريد ملتلفد. ويشم  الت االستفاإلة من إمكافال المنظمد كما أق الترايز علق م توي النواتة يت ا قدرا أكبر من االاتكار والمروفد فت الدور 
 فت ملتل  ايئال العم . وقدرتها علق استلدام المشورة االسترات ج د فت مجال ال  اسال رادا  الت يير المنشوإل وتذلي  العقبال اله كل د التت تعو  اقو  الاف 

ســــتلدام معلومال األإلا   اريقد اليوف  ــــ  أيضــــا علق ارجرا  الموصــــق  ه ل فتقال من ارا غ المكث  إلق توليد األإللد والتعلم، وســــتضــــا فهجا جديدا إاا  الرصــــد لكفالد اوتوافق إإلارة 
 مجال ال  اسال واالرتقا  ادور ا فت ه ك  اللاد االسترات ج د الجديدة.م  رة وأكثر استرات ج د. وتوافق اليوف    أيضا علق التوص د القاا د  استعراا إلور المشورة االسترات ج د فت 

إعار امنت أعول،  2025-2022ســـــــــــ كوق لللاد االســـــــــــترات ج د للفترة  2-1
، ما اتباع فهة تدريجت فت التنفيذ، 2030إلق عام  2022  حيث تمتد من عام

م ــــــتوي النواتة . اما أفها ســــــتراز أكثر علق 2030 ما يتماشــــــق ما  اد عام 
 مقارفد  اللاد االسترات ج د الحال د واللا  ال ا قد.

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد

 ال ينابق قيد التنفيذ 2021أيلول/سبتمبر 

فت إعـــار تحـــديـــد مناق النتـــاية الـــذي يرل  اين النتـــاية المتو ـــاة علق  2-2
-2022الم ــــــــــــتوي العالمت،  ال ــــــــــــ  د الوارإلة فت اللاد االســــــــــــترات ج د للفترة 

، والنتاية المتو اة علق الم ــــــــــــتوي القاري،  ال ــــــــــــ  د الوارإلة فت وةايق 2025
يد وفتايجها فت البرامة القاريد، ســـــــــــــتؤاد اللاد الجديدة علق إلور البرامة القار 

ارسهام فت تحقيق النتاية المتو اة عالم ا، عوا االكتفا   ارشارة إلق إسهامها 
فت مجموعد النتاية المحدإلة علق م ــــــــتوي النواتة. وســــــــ  ــــــــما الت لللاد  دق 

لب افال والتحلي ل شعبد ا
 والتلا   والرصد

 ال ينابق قيد التنفيذ 2021أيلول/سبتمبر 
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 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
تدمة  شــــك  أســــه  إســــهامال اليوف  ــــ  فت الت يير، وي ــــما اتتبعها ف ما  عد،      

ند فت اللاد االســترات ج د الحال د. وســ عّبر أيضــا يتجاوا النواتة العامد المبي  ما
عن إلعم قرارال البرمجــد األكثر مروفــد،  مــا فيهــا تلــت الرام ــد إلق الت ـــــــــــــــــدي 
للتهـديـدال النـاشـــــــــــــــئـد التت تاـال األعفـال  مثـ  التهـديـدال النـاجمـد عن جـايحـد 

 (، وي ّ ر التعاوق المتزايد ما وااالل األمم المتحدة األ ري.19-كوفيد

ســتواصــ  اليوف  ــ ، فت إعار إعداإل اللاد االســترات ج د الجديدة، اتلاا  2-3
قرارال اســــــــترات ج د اســــــــتناإلا إلق المزايا الن ــــــــب د والتعاوف د. ويشــــــــم  الت الميزة 
الن ــــــب د التت تتمتا اها اليوف  ــــــ  ف ما يتعلق اتقديم مشــــــورة ااســــــمد فت مجال 

تهديدال الناشئد التت تعو  ال  اسال رادا  ت يير ل الا األعفال والت دي لل
 اقو  األعفال. 

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد

 ال ينابق ر ن البد  2021أيلول/سبتمبر 

ســـــــــــــــتتضـــــــــــــــمن وةايق البرامة والعمل ال القاريد، المرتباد اتنفيذ اللاد  2-4
ال ــــ اســـال االســــترات ج د الجديدة،  شــــك  أكثر واــــواا تقديم المشــــورة فت مجال 

االســـــــترات ج د ل ســـــــتفاإلة الكاملد من المزايا الن ـــــــب د والتعاوف د لليوف  ـــــــ  إلعما 
 وعمل د إص ب منظومد األمم المتحدة ارفماي د عموما. 2030للاد عام 

شعبد الب افال والتحلي ل 
والتلا   والرصـــــــــد/وادة 

 التوج ه البرفامجت

الــثــــــــافــت/يــنــــــــايــر  كــــــــافــوق 
2022 

 ال ينابق ر ن البد 

ســـتبدأ اليوف  ـــ  العم   إعار وفظام جديدين للرصـــد وارا غ ما اللاد  2-5
االســـــترات ج د الجديدة. وســـــ  ـــــاعد النظام الجديد المنظمد علق التحول فحو فهة 
رصــــد وإا غ يعات األولويد للتعلم وتباإلل األإللد، ســــوا  إلا   اليوف  ــــ  أو ما 

 وااالل األمم المتحدة األ ري. 

الب افال والتحلي ل شعبد 
والتلا   والرصـــــــــد/وادة 

 رصد البرامة

 شعبد البرامة 

 مكت  ارامة الاوارإل 

األول/إلي ـــــــــــــــمبر  كـــــافوق 
2022 

 ال ينابق ر ن البد 
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 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
 التركيز ب فس الق ر على قياس استراتيجيات وعوامل التغيير إلى جان  نتائ  البرام . :3توصية التقييم      

 ال وعوام  الت يير. وألغراا يج  علق اليوف  ـــــــــــــ ، لدي تفعي  ارعار االســـــــــــــترات جت الجديد، أق تولت ففس القدر من اال تمام للتقدم المحرا فت فتاية البرامة واســـــــــــــترات ج •
وااالل أق يتم الت  اريقد ت ـــــــــــتفيد فيها المنظمد من النتاية لتعزيز ســـــــــــرعد اســـــــــــتجااتها للتهديدال الناشـــــــــــئد التت تاال األعفال، والت  التن ـــــــــــيق ما والتعلم، يج   الرصـــــــــــد

 المتحدة األ ري.  األمم

التقرير ال نوي للمديرة التنفيذيد إلق المجلس التنفيذي  والتقي مال  يج  رصد استرات ج ال وعوام  الت يير   ورة أكثر منهج د وتقي مها وعراها فت وةايق ارإلارة الري   د، مث  •
مال أ م د  ال د فت تحديد اســترات ج ال القاريد  والتقي مال والتقارير المشــتراد اين وااالل متعدإلة، وتقارير الجهال المافحد واللجاق الوعن د لليوف  ــ . وســتكت ــت  ذل المعلو 

 دة،  ما يدعم البرمجد علق ال ــــــــــعيد القاري علق فحو أكثر مروفد واســــــــــتدامد، والتعاوق فت مجال البرمجد والتلا   ما وااالل األمم المتحدةوعوام  الت يير لك  الد علق ا
ع  والمكات  الم ـــــؤولد أق تكف  وجوإل قدرال ااف د فت جم ا ال ـــــ اقال لتح ـــــين ا غ والرصـــــد وتوليد األإللد را األ ري علق فحو أفضـــــ . وتحق قا لهذل ال ايد، يج  علق الشـــــُ

تنم د الم ــتدامد التت تراز علق الســترات ج ال الت يير اللاصــد  ك  الد اهدف تح ــين ســرعد اســتجا د المكات  القاريد  ما يدعم علق فحو أفضــ  األولويال الوعن د وأ داف ال
 األعفال، والت  التن يق ما وااالل األمم المتحدة الشق قد.

 رّد اإلدارة: مواِفقة

اعتبار الت أاد الم ــتجدال الري  ــ د فت اللاد شــار التقي م، فت توصــيته الثالثد، إلق تعريف اســترات ج ال الت يير التت تتناول الار  التت تحقق اها اليوف  ــ  فتاية ل ــالا األعفال،  أ
توافق إإلارة اليوف  ــ  علق الت وتقب  التوصــ د. وإا توافق اليوف  ــ  علق  ذل التوصـ د االســترات ج د الحال د. ويدعو أيضــا إلق تتبا اســترات ج ال الت يير ورصــد ا  شــك  أكثر منهج د. و 

علق النواتة، ت ــــعق اليوف  ــــ  من   لها  وعلق ارجرا ال اال ال ــــلد، فإفها تشــــير إلق األ م د المتزايدة الســــترات ج ال الت يير فت واــــا  اد اســــترات ج د أرفا م ــــتوي وأكثر ترايزا
الت إعاإلة تقويم  ثر من أي وقت مضــــــــــــق علق إادا  الت يير والتحفيز عل ه وت ــــــــــــليرل من أج  التعجي   إاراا تقدم فت تحقيق أ داف التنم د الم ــــــــــــتدامد. وســــــــــــيتال الترايز أك إلق

 علق م توي النواتة وارسهام ف ه.استرات ج ال الت يير التت ت اغ أساسا علق م توي النواتة لدعمها اوصفها عناصر ااسمد فت فهة المنظمد إاا  تحفيز الت يير 
، ســـــــــــــــتكف  2025-2022فت إعار تفعي  اللاد االســـــــــــــــترات ج د للفترة  3-1

اليوف  ـــــــــــ  وجوإل فظم لرصـــــــــــد فايدة وفعال د ملتل  فئال النتاية،  ما فيها تلت 
المتعلقد  االســــترات ج ال البرفامج د واســــترات ج ال وعوام  الت يير أو ما يعاإللها. 

أ داف إعار الرصـــــــد الجديد، فإق الت ســـــــيدعم أيضـــــــا  دف تعزيز وتمشـــــــ ا ما 
التعلم فت إعار المنظمد، وس مكن من ارا غ عن  ذل النتاية عن عريق وةايق 

 إإلاريد ري   د مث  التقرير ال نوي للمديرة التنفيذيد لليوف   .

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد

 ال ينابق البد ر ن  2023ازيراق/يوف ه 
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 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
     
ه 2025-2022فت إعار واـــــــــــــــا  ا  إإلارة المكات  للفترة  3-2 ، ســـــــــــــــتوجَّ

ع  الم ـــؤولد عن تفعي  ورصـــد اســـترات ج ال وعوام  الت يير لتناول م ـــدلد  الشـــ 
كفايد القدرال  شــــك  وااــــا. وســــ حدإل الت الحاجد إلق توفير القدرة المؤســــ ــــ د 

وتوليد األإللد  شــــــــــدق الك ف د التت يمكن اها ال امد لتح ــــــــــين ارا غ والرصــــــــــد 
الســــترات ج ال وعوام  الت يير أق تدعم البرمجد والتن ــــيق علق ال ــــعيد القاري 

 ما وااالل األمم المتحدة الشق قد.

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد 

شـــــــــــــــعبــــد ارإلارة المــــال ــــد 
 والتنظ م ارإلاري 

 ال ينابق ر ن البد  2021أيلول/سبتمبر 

 تعزيز اإلبصغ على مستو  ال وات  ومصادر التمويل الم اسإة التإاا نه  متع د القطاعات. :4توصية التقييم 

ســــــــترات جت المقب  ترتيبال اللاد اســــــــتناإلا إلق النهة المتعدإل القااعال لمجموعال مجاالل األ داف المحدإلة فت إعار اللاد االســــــــترات ج د الحال د، يج  أق يعزا ارعار اال •
ال فت البرمجد المشـــتراد وأق المتعدإلة القااعال  ذل وأق يضـــا مؤشـــرال اال صـــلد علق م ـــتوي النواتة. وينب ت أق تشـــم   ذل التح ـــينال التعقيدال األكبر المتعدإلة القااع

جهال المافحد لرل  م اإلر التموي  علق النحو المناس  تعالجها، تمش ا ما متالبال التلا   ألفرقد األمم المتحدة القاريد. ويج  علق اليوف    أق تواص  التفاوا ما ال
وقع د أق ي ـــهم فت فهم ا ف د تعزيز أوجه  البرمجد المتعدإلة القااعال، لتشـــج ا المنظمد علق الت ل  علق الن هة التقوقع د التت تعو  عملها. ومن شـــدق االاتعاإل عن الن هة التق

 ال لد علق فحو أفض . التعاوق ما وااالل األمم المتحدة الشق قد اال

 رّد اإلدارة: مواِفقة

، وأق يكوق الت 2021-2018علق أفه ينب ت لليوف  ـــــــ  أق تواصـــــــ  تعزيز النهة المتعدإل القااعال والمتكام  الذي افزل عل ه اللاد االســـــــترات ج د الحال د للفترة  4تنص التوصـــــــ د 
ن إلعم تحقيق مدعوما  ارا غ علق م ـــتوي النواتة والرل  المناســـ  لم ـــاإلر  التموي . وتنص التوصـــ د اذلت علق أق  ذا ســـ  ـــاعد علق اـــماق مزيد من التماســـت الدا لت،  ما يح ـــّ

 ذل التوصـــ د، مم المتحدة ارفماي د. وقد ُقبلت أ داف التنم د الم ـــتدامد التت تراز علق األعفال، وي ـــاعد علق تعزيز المزايا التعاوف د لليوف  ـــ  فت ال ـــ ا  األكبر رصـــ ب منظومد األ
 وستنعكس فت ت م م اللاد االسترات ج د الجديدة،  ما فت الت الترايز اراافت علق االسترات ج ال وارا غ علق م توي النواتة.

     اريقد متعدإلة القااعال. وما أ ذ الت فت وست تند اللاد االسترات ج د الجديدة إلق التقدم المحرا من   ل اللاد االسترات ج د الحال د فت الجهوإل الرام د إلق تدعير عم  اليوف
الاا ا القااعت أو التقوقعت. وســـــتزيد اللاد الح ـــــباق، ســـــتهدف اللاد االســـــترات ج د الجديدة إلق افالد عدم الرجوع إلق الممارســـــد المتمثلد فت التعبير عن النتاية  اريقد يا ق عليها 

 الاف ، وال ســـــ ما األعفال الذين يعافوق من أوجه ارماق متعدإلة. وســـــتروي صـــــرااد للنهة المتعدإلة القااعال علق ال ـــــعد العالمت  االســـــترات ج د الجديدة من الترايز علق ا  ما يتعلق
الجديدة فت ص  تها النهاي د د االسترات ج د وارقل مت والقاري،  ما فت الت من   ل ه ك  اللاد االسترات ج د فف ها. وس ظ  الت من االعتبارال الري   د الم تقبل د، ما واا اللا

   ل األشهر المقبلد.
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 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
يذ ا، ما مراعاة اوق الم ــؤول د عن النتاية وســتحدإل اللاد االســترات ج د الجديدة أيضــا مؤشــرال متعدإلة القااعال علق م ــتوي النواتة يتم من   لها ارا غ عن التقدم المحرا فت تنف     

 المتو اة علق م توي النواتة م ؤول د مشتراد ما مجموعد متنوعد من الشراا . 

لنهة المتعــدإل القاــاعــال لمجموعــال مجــاالل األ ــداف اســـــــــــــــتنــاإلا إلق ا 4-1
المحدإلة فت إعار اللاد االســـــترات ج د الحال د، ســـــتتضـــــمن اللاد االســـــترات ج د 
 الجديدة مؤشرال متعدإلة القااعال ومشتراد اين القااعال علق م توي النواتة. 

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد 

 شعبد البرامة 

 ال ينابق قيد التنفيذ 2021أيلول/سبتمبر 

ســتواصــ  اليوف  ــ  التفاوا ما الجهال المافحد لرل  م ــاإلر التموي   4-2
علق النحو المناســــــــــــــــ   البرمجد المتعدإلة القااعال، إلعما للجهوإل التت تبذلها 
المنظمد للت ل  علق الن هة التقوقع د التت تعو  عملها. وســــتقوم اليوف  ــــ ، فت 
ســــــــــــ ا  المفاواــــــــــــال التت تجريها ما الجهال المافحد،  إاراا أ م د اتباع ُفهة 
متعدإلة القااعال  اعتبار ا اافزا لتعزيز التعاوق ما الشــــــــــراا  اآل رين،  ما فت 

 الت وااالل األمم المتحدة األ ري.

 شعبد الشراكال العامد 

شــــــــــــعبد جما األموال من 
القاــــاع اللــــاص وإقــــامــــد 

 الشراكال معه 

   

علقة راالةدواجية في البرمجة التعبير عم الوالية المزدوجة للم ظمة التي تشمل المجاليم اإلنمائي واإلنساني في االستراتيجية الطويلة ا جلق وتذليل الصعوبات المت :5توصية التقييم 
 واإلبصغ وتعب ة الموارد ومصك الموظفيمق ودم  عمليات ب اء السصم.

 العم  ارف افت وارفمايت:الضروري، من اآلق ف اعدا، اتلاا عدة  اوال لتذلي  ال عولال القايمد التت تعو  تعزيز فعال د البرمجد  ما يمّكن من تمتين ال لد اين من  •

o الموففين،  ما ي ـــــــــــاعد المنظمد علق الوفا  اواليتها أق يكف  ارعار االســـــــــــترات جت أاكاما تمّكن من تفاإلي االاإلواج د فت البرمجد وارا غ وتعبئد الموارإل وم    يجب
 ارف اف د وارفماي د المزإلوجد إلعما  لألعفال 

o الموارإل ال امد لدعم تشج ا الموففين  اريقد مرفد علق اكت ام اللبرال المهن د ال امد فت ال  اقين ارف افت وارفمايت  كفالة 

o تتناول ال ـــــــــــــلد اين الموارإل ال امد لتموي  العم  الدعوي لدي الجهال المافحد من أج  تدمين تموي  مرق وعوي  األج  لكفالد تنفيذ أفشـــــــــــــاد فت األج  الاوي   تأمين
 العم  ارف افت وارفمايت، اهدف تحديد م ار وااا رإلماي انا  ال  م فت استرات ج د المنظمد.
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 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
اريد، ما اصـــــ  إلعم إإلماي البرمجد الوا  د  الملاعر التت ترل  اين ارمجد األفشـــــاد ارف ـــــاف د وارفماي د فت وةايق البرمجد والتلا   للمكات  القيج  علق اليوف  ـــــ  أق تو  •     

ات جت الجديد إي   ا تمام ااف فت الترايز علق االســـترشـــاإل اها فت الوةايق ال ـــاإلرة علق فاا  منظومد األمم المتحدة اك . ومن اآلق ف ـــاعدا، يج  أق يكف  ارعار االســـتر 
ملاعر والفرص،  ما ي ـــهم علق فحو المكات  القاريد لبنا  قدرال الموففين وتوفير الموارإل وإلعم إإلارة العمل ال اتق يت ـــنق إإلماي ال ـــ ا  ال ـــ اســـت واالقت ـــاإلي فت تقي م ال

 األعفال.أشم  فت الورة البرامة المشتراد اين العم  ارف افت وارفمايت من أج  

 رّد اإلدارة: مواِفقة

ن عملها ارف ـــافت وارفمايت، علق الرغم من تقر اليوف  ـــ   دق المنظمد، شـــدفها فت الت شـــدق جم ا المنظمال العاملد فت ال ـــ اقين ارفمايت وارف ـــافت معا، ال تزال تواجه افف ـــاما اي
 ملد. ارسهام اريجاات لللاد االسترات ج د الحال د فت جع  العم  ارف افت أولويد من األولويال الشا

 اراــــافد إلق إإلماي االلتزامال األســــاســــ د إاا  األعفال فت مجال العم   5-1
ارف ـــــــافت وتوصـــــــ ال عمل د اســـــــتعراا األفشـــــــاد ارف ـــــــاف د، ســـــــتكوق اللاد 

أول  اد اســــــترات ج د للمنظمد تدمة  شــــــك   2025-2022االســــــترات ج د للفترة 
تتبلور علق أســــــــاســــــــه فظريال الت يير منهجت منظورا  إف ــــــــاف ا  فت التحلي  الذي 

وإعار النتاية المترت  عليها. وســـــــتبرا اللاد اواـــــــوب األ م د الن ـــــــب د للعم  
ارف ـــــــــــــافت ف ما يتعلق  ك  غايد من ال ايال الرف عد الم ـــــــــــــتوي، وتتدكد من أق 

 استرات ج ال وفظريال الت يير المقاالد تعكس مدي تلت األ م د.

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد 

 مكت  ارامة الاوارإل 

 شعبد البرامة

 ال ينابق قيد التنفيذ 2021أيلول/سبتمبر 

اســـتناإلا إلق االســـتعرااـــال والتقي مال التت أجريت مؤ را،  ما يشـــم  علق  5-2
الح ــر إإلماي االلتزامال األســاســ د إاا  األعفال فت مجال العم   ســبي  المثال ال

ارف ــــــــافت وتوصــــــــ ال عمل د اســــــــتعراا األفشــــــــاد ارف ــــــــاف د، ســــــــتتناول اللاد 
االســـــــترات ج د الجديدة العوام  التت ت ـــــــهم اال ا فت إيجاإل ال ـــــــعولال التت تعو  

ف ــــافت وارفمايت. تعزيز فعال د البرمجد،  ما يمّكن من تمتين ال ــــلد اين العم  ار
وســـ جري اســـتعراا الم ـــاي  اال ال ـــلد المتعلقد اتقي م وإإلارة الملاعر، والموارإل 

 البشريد، والموارإل والتموي ، لدي واا اللاد االسترات ج د الجديدة. 

 مكت  ارامة الاوارإل 

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد 

شـــــــــــــــعبــــد ارإلارة المــــال ــــد 
 والتنظ م ارإلاري 

 شعبد البرامة 

 شعبد الشراكال العامد

 شعبد الموارإل البشريد

األول/إلي ـــــــــــــــمبر  كـــــافوق 
2022 

 ال ينابق ر ن البد 
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 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
     
سـتواصـ  اليوف  ـ  إلعم إإلماي البرمجد الوا  د  الملاعر،  االسـتناإل إلق  5-3

عوام  منها ال ـــــــ ا  االقت ـــــــاإلي وال ـــــــ اســـــــت، ما الرل  اين ارمجد األفشـــــــاد 
ارف ـــــــاف د وارفماي د، فت وةايق البرمجد والتلا   للمكات  القاريد، ما الترايز 

 ومد األمم المتحدة اك . علق االسترشاإل اها فت الوةايق ال اإلرة علق فاا  منظ

شعبد الب افال والتحلي ل 
والتلا   والرصـــــــــد/وادة 

 التوج ه البرفامجت 

 مكت  ارامة الاوارإل 

 شعبد البرامة 

األول/إلي ـــــــــــــــمبر  كـــــافوق 
2022 

 ال ينابق ر ن البد 

 معالجة االختص  في توةيل المواردق ال سيما خارج سياق العمل اإلنسانيق لكفالة ع م ترك أح  خلف الرك .  :6توصية التقييم 

ؤةر توايا الموارإل، ال س ما وأفه يفت إعار مفاواال واتفاقال التموي  ما الجهال المافحد، يج  علق الُشع  الم ؤولد فت اليوف    أق تعات األولويد لمعالجد اال ت ل فت  •
ألمم المتحدة اك  اهدف علق المكات  القاريد  اري ســـــــ ا  العم  ارف ـــــــافت. ويج  علق اليوف  ـــــــ  أق تشـــــــجا الجهوإل الدعويد المشـــــــتراد، ما الترايز علق فاا  منظومد ا

ادعم من اللجاق الوعن د وشـــــــبكال التموي   تل ـــــــ ص الموارإل لدعم الجهوإل الدعويد لجما األموال من   ل إعداإل ســـــــرإل محدإل م ـــــــمَّم   ـــــــ  ـــــــا لملتل  الجهال المافحد،
ل تقديم المقتراال، والحوار المنظم ارقل م د. وينب ت أق تشــــم  الجهوإل المبذولد اســــتلدام جم ا قنوال المفاواــــال المتااد،  ما فت الت المشــــاورال ال ــــنويد للمافحين، وعمل ا

  شدق التموي ،  التن يق ما وااالل األمم المتحدة األ ري.
 
  اإلدارة: مواِفقةردّ 

ئد الموارإل من أج  األعفال  و الحفاظ علق كافت النتاية التت  لص إليها استعراا منت   المدة من جمد ما تلت التت  لص إليها التقي م فت التدكيد علق أق التحدي األكبر أمام تعب
اللتزامال التت قاعتها الدول األعضـــــا  اتقديم التموي  الجيد، فإّق  ذا المجال لم يشـــــهد  عد مكاســـــ   اإلفد، الموارإل العاإليد واألرصـــــدة المرفد األ ري للمنظمد واياإلتها. وعلق الرغم من ا

يا أكثر من لتموي  المرق والعالت الجوإلة اــرور ف ما تتال  اياإلة المشــروع ال وماالبال الشــراا   الرقا د ولذل العنايد الواجبد مزيدا من الموارإل للتلف ف من ادة الملاعر. ا  أصــبا ا
 .19-اي قب  لكفالد تمتا اليوف     المروفد ال امد لمواصلد االستجا د ل ات اجال الناشئد اول العالم فت س ا  جايحد اوفيد

تق  أ م د عن التموي ، وستعكس اللاد االسترات ج د ولتحقيق أ داف التنم د الم تدامد والنواتة اال ال لد التت تعم  وااالل مث  اليوف    علق تحق قها، فإق تعبئد الموارإل المال د ال 
الوعن د وموارإل منظومد األمم المتحدة ارفماي د الجديدة الت  إاراا ا لأل م د البال د ل ســـــــــــــــترات ج ال التت يمكن أق تعزا تعبئد الموارإل المال د ل ـــــــــــــــالا األعفال،  ما فت الت الموارإل 

 والمؤس ال المال د الدول د.
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 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
     
ســـتواصـــ  اليوف  ـــ ، فت إعار مفاواـــال واتفاقال التموي  ما الجهال  6-1

المــــافحــــد، توج ــــه االفتبــــال إلق اـــــــــــــــرورة معــــالجــــد اال ت ل فت توايا الموارإل، 
الت الار  التت يحد اها الت من عمل ال اليوف  ـــــــــــــــ   اري ســـــــــــــــ ا   فت  ما

 ارف افت.  العم 

 شعبد الشراكال العامد 

شــــــــــــعبد جما األموال من 
اللــــاص وإقــــامــــد  القاــــاع

 الشراكال معه 
شـــــــــــــــعبــــد ارإلارة المــــال ــــد 

 والتنظ م ارإلاري 

الــثــــــــافــت/يــنــــــــايــر  كــــــــافــوق 
2022 

 ال ينابق م تمرة

ســــــــتواصــــــــ  اليوف  ــــــــ  اذل جهوإل إلعويد مشــــــــتراد إلا   منظومد األمم  6-2
المتحدة لتح ـــــــــــــــين جوإلة التموي  المقدم للمنظومد وإمكاف د التنبؤ  ه، وت ـــــــــــــــل   

 التحديال التت تواجه امتثال الشراا  التفا  التموي .الضو  علق 

 شعبد الشراكال العامد

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد

الــثــــــــافــت/يــنــــــــايــر  كــــــــافــوق 
2022 

 ال ينابق م تمرة

 
 كفالة أن ت عم المخصصات برنام  م ظومة ا مم المتح ة اإلنمائيةق مل تعزيز رسالة اليونيسف ومزايارا ال سبية والتعاونية. :7توصية التقييم 

ع  الم ـؤولد، لدي تفعي  ارعار االسـترات جت الجديد، أق تكف  توفير الموارإل ال امد لمواصـلد العم  ما جم ا وااالل األم • المتحدة الشـق قد فت سـ ا  إصـ ب م يج  علق الشـُ
إللد، وت ير المناخ، والم ـاواة اين الجن ـين، منظومد األمم المتحدة ارفماي د. ويج  اتباع فهة متعدإل القااعال لدعم األولويال المشـتراد القايمد،  ما فت الت توليد الب افال واأل

جاالل العم  األ ري اال ال ـــلد التت ســـتنشـــد أةنا  إعداإل ارعار االســـترات جت المقب . ويج  أق يكف  والقضـــا  علق الفقر، وتح ـــين صـــحد المرا قين واألمهال، فضـــ  عن م
 ما فت الت اوفها منظمد تت ــــــــم  قدر ابير من ال مرازيد وتتمتا  حضــــــــور  -ارعار االســــــــترات جت الجديد توفير ما يكفت من الموارإل للحفاظ علق المزايا التعاوف د لليوف  ــــــــ  

الم ـــــــــــتدامد التت تراز علق  المت، وتعزيز ا القوي للتعبئد المجتمع د، وجهوإل انا  القدرال التت تبذلها لدعم الشـــــــــــراا  الوعنيين فت ال ـــــــــــعت إلق تحقيق أ داف التنم دميدافت ع
 عفال.واست  ل  ذل المزايا لدعم أ داف التنم د الم تدامد، ولتعزيز إلور اليوف     اعتبار ا صوتا لجم ا األ -األعفال 
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 تاريخ ارفجاا المتوقا دم الم ؤولاق األ ارجرا 

ــــــلـــــــذة  ــــــمــــــت ارجــــــرا ال ال
 ومرالد التنفيذ:

 ر ن البد 

 قيد التنفيذ

 منجزة

 الوةايق الداعمد مل اة
 رّد اإلدارة: مواِفقة     

، ولالتالت ال يمكن توقا وجوإل روا   مباشـــــرة اينهما. وما 2021-2018جا ل أاد  ارصـــــ اال فت منظومد األمم المتحدة ارفماي د  عد واـــــا  اد اليوف  ـــــ  االســـــترات ج د للفترة 
األ ري، الرؤيد واأل داف المتعلقد  إصــــــ ب منظومد األمم المتحدة ارفماي د. وســــــت ــــــتكشــــــ  اللاد االســــــترات ج د الجديدة الت، فإق اليوف  ــــــ  تدعم، إلق جاف  وااالل األمم المتحدة 

 وق.المزيد من الفرص المتااد للبرمجد المشتراد وتشجا المكات  القاريد علق اياإلة تعزيز م ا مد اليوف    فت إعار األمم المتحدة للتعا 2025-2022لليوف    للفترة 

سـتواصـ  المكات  القاريد، فت إعار تفعي  اللاد االسـترات ج د الجديدة،  7-1
التحلت  ـــــالمروفـــــد فت العمـــــ  ما واـــــاالل األمم المتحـــــدة األ ري فت ملتل  
ال  اقال والقااعال التت تعم  فيها، وستواص  تعزيز األ م د البال د للم ؤول د 

  د. الوعن د وموا مد البرامة القاريد ما األولويال الوعن

شـــــــــــــــعبــــد ارإلارة المــــال ــــد 
 والتنظ م ارإلاري 

شعبد الب افال والتحلي ل 
 والتلا   والرصد 

األول/إلي ـــــــــــــــمبر  كـــــافوق 
2022 

 ال ينابق قيد التنفيذ
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 مشروا قرار - ثالثا 

 إن المجلس الت فيذي 

اتقي م عمــــ  اليوف  ـــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــــــالا األعفــــال فت المنــــاعق الحضـــــــــــــــريــــد، وموجزل  يحيط علميييا 
 E/ICEF/2021/3  ورإل ارإلارة عل ه )E/ICEF/2021/4  االســــــــترات ج د للفترة (، ولتقي م  اد اليوف  ــــــــ

 (.E/ICEF/2021/6( ورإل ارإلارة عل ه  E/ICEF/2021/5، وموجزل  2018-2021

 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/4
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/4
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/6
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/6

