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 موجز 
نوعه. والغرض هو التقييم األول من  2021- 2018هذا التقييم للخطة االســـــتراتيجية لليونيســـــ  للفترة  

دارة أنشطتها؛ وتيسير التعلم  الرئيسي منه هو تقييم استخدام الخطة االستراتيجية بوصفها أداة لتوجيه اليونيس  وا 
(؛ وتقــديم توصـــــــــــــيــات عمليــة 2021-2018من تجربــة اليونيســـــــــــــ  خلل فترة تنفيــذ الخطــة االســـــــــــــتراتيجيــة   

 خطيط االستراتيجي لدورة التخطيط االستراتيجي المقبلة. يتعلق باالستراتيجية العامة للمنظمة وعملية الت  ما  في 

وعلى العموم، خلص التقييم إلى أن الخطـة االســــــــــــــتراتيجـية ســــــــــــــديدة ومتوائمـة ب ح ـام م  رســــــــــــــالة  
اليونيســـــــ  واتفاقية حقوق الطفل وأهدا  التنمية المســـــــتدامة. وقد أعربت الجهات المعنية عن تقديرها لتوفير 

الوقت نفســـــــــــه المرونة اللزمة لموا مة البرامد على الصـــــــــــعيد القطري م  األولويات إطار شـــــــــــامل يتي  في  
ــ ل  ــتراتيجية ابت ارا مهما بشــــــ ــتراتيجيات التغيير الواردة في الخطة االســــــ الوطنية وحقوق الطفل. واعتُبرت اســــــ

ــل ــعوبات فيما يتعلق بالبرمجة المتعددة القطاعات، وتعزيز الصـــ ــه، لوحظت صـــ ة بين خاص. وفي الوقت نفســـ
الشــــقين اننســــاني واننمائي، والرصــــد وانبلأل، ومشــــار ة األطفال، وتوزي  الموارد، من بين مســــائل أخر . 
ويقدم التقييم مجموعة من التوصــيات فيما يتعلق بتلا المســائل و ذلا لتعزيز مســاهمات اليونيســ  في خطة 

 إصلح منظومة األمم المتحدة اننمائية.

 عناصر قرار لينظر فيها المجلس التنفيذي.ويتضمن الفرع الخامس  
 

  
 

 * E/ICEF/2021/1. 
انن ليزية من الموق  الشــــــــــــب ي لم تت التقييم التاب  يجري تعميم تقرير التقييم بجمي  اللغات الرســــــــــــمية. والتقرير ال امل متاح باللغة   ** 

 لليونيس   انظر المرفق(.

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/1
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 مقدمة  أوال   -  
هو أول تقييم من نوعه، وقد ُأجري  2021-2018هذا التقييم للخطة االســــتراتيجية لليونيســــ  للفترة   - 1

بالتقييم.  وفقًا ألح ام ســـــــــــــياســـــــــــــة التقييم التي تتبعها اليونيســـــــــــــ  وقواعد ومعايير فريق األمم المتحدة المعني 
 والغرض الرئيسي من هذا التقييم هو:

دارة أنشطتها؛  أ(   تقييم استخدام الخطة االستراتيجية بوصفها أداة لتوجيه اليونيس  وا 

 (؛2021-2018تيسير التعلم من تجربة اليونيس  خلل فترة تنفيذ الخطة االستراتيجية    ت( 

تيجـية العـامـة للمنظمـة وعملـية التخطيط تقـديم توصـــــــــــــــيات عملـية في مـا يتعلق ـباالســــــــــــــترا  ج( 
 االستراتيجي لدورة التخطيط االستراتيجي المقبلة.

. فهو ال يحــاول 2021-2018وينبغي أال يعتبر هــذا التقييم تقييمــا ألدا  اليونيســــــــــــــ  خلل الفترة  - 2
ــتراتيجية ونتائد محددة، بل يحاول تقييم فائدتها في توجيه المنظمة ــنوات   الربط بين الخطة االسـ على مد  السـ

 األرب  التي تستغرقها الخطة.

 واسترشدت العملية بمصفوفة تقييمية، تستخدم مجموعة تتأل  من خمسة أسئلة تقييم رئيسية، هي: - 3

م  رســـــــــــــالة   2021-2018إلى أي مد  تتوا م خطة االســـــــــــــتراتيجية لليونيســـــــــــــ  للفترة   أ( 
لى أي م  د  تسهم في تحقيق أهدا  التنمية المستدامة؟اليونيس  وخطة إصلح األمم المتحدة، وا 

 إلى أي مد  تفي الخطة االستراتيجية بالغرض في عالم سري  التغير؟  ت( 

 ما هي الدروس المستفادة من تفعيل الخطة االستراتيجية؟  ج( 

 إلى أي مد  تسهم الخطة االستراتيجية في تعزيز الشرا ات وأساليت العمل الجديدة؟  د( 

إلى أي مد  تمّ ن الخطة االســــــــتراتيجية الم اتت القطرية لليونيســــــــ  من دعم األولويات   ه( 
 الوطنية لتحقيق أهدا  التنمية المستدامة التي تر ز على الطفل؟

بدعم من فريق يتأل    2020وقد أجري التقييم في الفترة من تموز/يوليه إلى تشـــــــــــرين األول/أ توبر  - 4
 بار في مجال التقييم الخارجي. واســـتخدم نهد يقوم على أســـلوت مختلط، يشـــمل  من ســـتة خبرا  اســـتشـــاريين

و ائق  210إجرا  تحليلت  مية و يفية للبيانات. وشـــــــمل ذلا إجرا  اســـــــتعراض منهجي وشـــــــامل أل  ر من 
 مقابلة م  جهات معنية داخلية وشر ا  خارجيين. 100داخلية وخارجية، وما يزيد على 

ــاعــدا،  2018و يقــة من و ــائق البرامد القطريــة، من عــام  62تت ون من واختيرت مجموعــة  - 5 فصـــــــــــــ
 م اتت قطرية نجرا  تحليلت أ  ر تعمقا. 10نجرا  تحليلت أ  ر تعمقا. وبانضافة إلى ذلا، اختيرت 

وأجريت مقابلت ومناقشــــــــات ألفرقة تر يز على  ل من الصــــــــعيد القطري وانقليمي وعلى صــــــــعيد  - 6
وُدعم التقييم أيضـــــــا من جانت فريق مرجعي معني بالتقييم يتأل  من أعضـــــــا    ا  خارجيين.المقر وم  شـــــــر 

الشــــــــــــعت الرئيســــــــــــية في المقر ومن م اتت إقليمية مختارة. وأجريت مشــــــــــــاورات م  لجنة التقييم العالمية  من
 للتصديق على النتائد المستخلصة وتدقيق األدلة. 2020أيلول/سبتمبر  في
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 الش ل األول
 المنطقي ألسئلة التقييم التفسير

     

   
   
   

   
   
   

  

  
   

 النتائج الرئيسية  -  ثانيا  
مع رسالة اليونيسف   2021- 2018إلى أي مدى تتواءم خطة االستراتيجية لليونيسف للفترة  - ألف 

لى أي مدى تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟   وخطة إصالح األمم المتحدة، وا 
 التواؤم مع األطر القائمة  

المزم  تنفيذ الخطة االســـــتراتيجية بوصـــــفها إطارا شـــــامل واســـــتراتيجيا تحدد ضـــــمنه البلدان   ان من  - 7
المســـــتفيدة من البرامد توجه التنفيذ وتفاصـــــيله. وتســـــتند القرارات المتعلقة باألولويات البرنامجية إلى األولويات 

اون من أجــل التنميــة الوطنيــة، وتحليــل حــالــة  ــل بلــد، ودور اليونيســــــــــــــ  ضــــــــــــــمن إطــار األمم المتحــدة للتعــ 
ــتخدم الخطة  ــية تؤيد النية المتم لة في أن تســـــــــــ ــتدامة. وخلص التقييم إلى أن الجهات المعنية الرئيســـــــــــ المســـــــــــ

 االستراتيجية بوصفها إطارا وليس خطة.

و ذلا  ،وال شــــا في أن الخطة االســــتراتيجية، من حي، المبدأ، متوائمة تماما م  رســــالة اليونيســــ  - 8
الطفل وممت لة تماما لهما. وتبين أن الخطة، التي جر  تقييمها على أســاس والية اليونيســ  اتفاقية حقوق   م

وغيرهـا من الو ـائق واالتفـاقـات والتوافقـات الـدوليـة األســــــــــــــاســــــــــــــيـة، ســــــــــــــديـدة بـدرجـة  بيرة. وهنـاا درجـة  بيرة 
 المستدامة.التطابق بين العناصر األساسية واالستشرافية للخطة االستراتيجية وأهدا  التنمية  من

المتعلق باالســــــــــتعراض الشــــــــــامل الذي يجري  ل أرب   71/243وتمشــــــــــيا م  قرار الجمعية العامة   - 9
ســنوات لســياســة األنشــطة التنفيذية التي تضــطل  بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية، تتضــمن الخطة 

صــــــــل مشــــــــتر ا يبين ال يفية التي ســــــــتعمل بها اليونيســــــــ  م  برنامد األمم المتحدة اننمائي  االســــــــتراتيجية ف
وصـــــــندوق األمم المتحدة للســـــــ ان وهيئة األمم المتحدة للمســـــــاواة بين الجنســـــــين وتم ين المرأة، ويؤ د االلتزام 

ــتدامة. وال يتناول هذا التقييم  ــترا بدعم البلدان من أجل تحقيق التنمية المســ ــترا، ألن هذ  المشــ ــل المشــ الفصــ

المتعلق بالســــــياق: إلى أي مد  تفي  2ذو األولوية  السؤؤؤؤؤا  
 الخطة االستراتيجية بالغرض في عالم سري  التغير؟

 ما هي النتائج؟
 

 :5السؤال ذو األولوية 
  

ن  إلــى أي مـــــــد  تــمــ ــّ
الخطــة االســــــــــــــتراتيجيـــة 
ـــــــة  ــقــطــري ـــــــت ال ــمــ ـــــــات ال
لليونيســــــــــــــ  من دعم 
ـــــــة  ـــــــات الـــوطـــنـــي األولـــوي

التنميـــة لتحقيق أهـــدا  
المســـــــــــــتدامة التي تر ز 

 على الطفل؟

 لماذا؟
 

 : 1السؤال ذو األولوية 
 

إلـــى أي مـــــــد  تـــتـــوا م 
خطــــــة االســــــــــــــتراتيجيــــــة 
لــلــيــونــيســــــــــــــــيــ  لــلــفــتــرة 

مــــــــــــــ   2018-2021
رســـالة اليونيســـ  وخطة 
إصـــــــلح األمم المتحدة، 
لى أي مد  تســــهم في  وا 
تحقيق أهـــــدا  التنميـــــة 

 المستدامة؟

 

: ما هي الدروس المســـتفادة من 3الســـؤال ذو األولوية  كيف؟
 تفعيل الخطة االستراتيجية؟

 

: إلى أي مد  تســـــهم الخطة 4؟ الســـــؤال ذو األولوية مع من
 االستراتيجية في تعزيز الشرا ات وأساليت العمل الجديدة؟

 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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 العملية ستتطلت جهدا مشتر ا.

ــتراتيجية  - 10 ــ ل متزامن م  تنفيذ الخطة االســــ وبما أن إصــــــلح منظومة األمم المتحدة اننمائية بدأ بشــــ
 لليونيس ، فل يتوق  وجود أي روابط رسمية بين الو يقتين.

 
 عالم سريع التغير؟ إلى أي مدى تفي الخطة االستراتيجية بالغرض في  - باء 

 مجاالت األهداف - 1 

متمت مجاالت أهدا  الخطة االســــــــتراتيجية بحي، تتوا م م  هد  أو أ  ر من أهدا  التنمية  - 11 صــــــــُ
المســـتدامة التي تر ز على الطفل. وقد جر  تصـــور جمي  مجاالت األهدا  لت ون مترابطة، وتع س الطاب  

. وتبين األدلة أن الخطة 2030به خطة التنمية المســـــتدامة لعام  المت امل الشـــــامل لعدة قطاعات الذي تتســـــم
طارا شامل واس  النطاق.  االستراتيجية تستخدم بوصفها سردا ُمح ما أعدته المنظمة وا 

ويتي  هي ل مجاالت األهدا  المعتمد في الخطة االســـــــــتراتيجية بالنســـــــــبة للم اتت القطرية المرونة  - 12
يات الوطنية التي تدعم التعجيل بتحقيق أهدا  التنمية المســــتدامة، م  التر يز بوجه اللزمة للتواؤم م  األولو 

خاص على قطاعات اليونيســ  التقليدية بدرجة أ بر، م ل الصــحة والتعليم والميا  والمرافق الصــحية والنظافة 
ــتراتيجية ال يطرح قيودا با ــت الم اتت القطرية إلى أن هي ل الخطة االســ ــحية. وقد خلصــ ــبة للتخطيط الصــ لنســ

من أجـل دعم مختل  األولوـيات الوطنـية. وتبين األدلـة إحراز تقـدم في جمي  مجـاالت األهـدا ، حـي، أظهر 
بعضــــــــها إحراز تقدم في مجاالت نتائد محددة أ  ر من غيرها، على النحو المبين بتفصــــــــيل في اســــــــتعراض 

 منتص  المدة للخطة.
 

 عدم ترك أحد خلف الركب 1-1 

في الخطـة االســــــــــــــتراتيجـية لليونيســــــــــــــ ،  “بعـدم ترا أحـد خل  الر ـت” 2030ام خطـة عـام يرد التز  - 13
ــاني، وتحقيق  وال ــانية، والعمل اننسـ ــيما من خلل النهد الذي تتبعه في البرمجة المراعية للعتبارات الجنسـ سـ

ــال  األطفـال ذوي انعـاقـة. وقـد أحرز تقـدم في عـدد من البلـدان في مجـال جم  البـيانـ  ات اللزمـة نـتائد لصــــــــــــ
للبرمجة الفعالة من أجل ضـمان عدم ترا أي طفل خل  الر ت. وفي البلدان التي لديها بيانات مصـنفة جيدة 
نســــبيا، تســــتطي  الم اتت القطرية والشــــر ا  تحديد احتياجات األطفال الذين يعيشــــون في أســــر معيشــــية فقيرة 

 ذين يعانون من الحرمان، وتلبية تلا االحتياجات.للغاية واألطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة واألطفال ال

أما في البلدان التي تعاني من محدودية البيانات، فهذ  الصــــــــعوبة أ  ر حدة. وتبين باســــــــتمرار أدلة  - 14
 مستقاة من عدد من التقييمات التي أجريت مؤخرا في سياقات العمل اننساني افتقارا إلى البيانات المصنفة.

ا تتعلق أ بر الصـعوبات بالمفاضـلة بين الوصـول إلى أضـع  الفئات وتحقيق النتائد على  غير أنه ربم - 15
وهذ  نتيجة تتســـــــق م  نتائد اســـــــتعراض منتصـــــــ  المدة. فال فا ة في اســـــــتخدام أموال الجهات   -نطاق واســـــــ  

ــع  الفئات   يرا م ــول إلى أضــ ــول إلى أ بر عدد مم ن من األطفال. غير أن الوصــ ا ي ون  المانحة يعني الوصــ
أ  ر   افة في اسـتهلا الموارد. وهذان الهدفان متنافران بطبيعتهما، وتحقيق التوازن السـليم أمر صـعت، ال سـيما  

 .(1  في ضو  محدودية الموارد. و  يرا ما ت ون هذ  المعضلة حادة بش ل خاص في سياقات العمل اننساني
 

__________ 

 .2020العمل اننساني لليونيس ، ، التقرير السنوي عن اليونيس  (1  
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 األولويات الشاملة - 2 

 مجاالت األهدا  الخمســــــة، تتضــــــمن الخطة االســــــتراتيجية أولويتين شــــــاملتين، همابانضــــــافة إلى  - 16
تشــجي   العمل اننســاني والمســاواة بين الجنســين. وهذا ابت ار رئيســي من ابت ارات الخطة  ان الهد  منه هو

بوصــفهما  لالمنظمة على النظر إلى العمل اننســاني والمســاواة بين الجنســين ليســا  مجالين قائمين بذاتهما، ب 
أظهرت التقييمات  جز ا ال يتجزأ من عمل اليونيســ  على صــعيد جمي  القطاعات وفي جمي  الســياقات. وقد

 األخيرة تحسنا  بيرا في  لتا األولويتين الشاملتين.
 

 العم  اإلنساني 2-1 

ــتراتيجي والتنفيذي الذي تتبع - 17 ــتراتيجية، يرد النهد االســــــ ــمن انطار العام للخطة االســــــ ه المنظمة ضــــــ
ــاني. وفي جمي  جوانت البرمجة  ــية إزا  األطفال في مجال العمل اننسـ ــاسـ ــاني في التزاماتها األسـ للعمل اننسـ
في اليونيسـ ،  مة عمليات منفصـلة للبرمجة اننمائية والعمل اننسـاني، بما في ذلا في مجاالت م ل عملية 

وهذ  المســائل الهي لية ال تخضــ   لها لســيطرة المنظمة. البرمجة، والتمويل وتعبئة الموارد، والرصــد وانبلأل. 
 غير أن هذ  الفروق تحد من تأ ير الخطة االستراتيجية في العمل اننساني الذي تقوم به اليونيس .

وخلص التقييم إلى أن بعض األدلة توحي بأن إدماج العمل اننســــــاني بوصــــــفه أولوية شــــــاملة  ان  - 18
ة، وال سيما الم اتت التي تتعامل م  أزمات طال أمدها. والحظ استعراض العمل مفيدا لبعض الم اتت القطري 

ــ  ــاني لليونيســ ــعت التطبيق على   ( 2  اننســ ــتراتيجية أمر صــ ــاني في الخطة االســ أن تعميم مراعاة العمل اننســ
 الصعيد القطري ألنه يتطلت إدخال تعديلت وتوخي المرونة حست السياقات.

 
 المساواة بين الجنسين 2-2 

بالتزامن م  هذ  الخطة   2021-2018وضــــــعت خطة عمل اليونيســــــ  للمســــــائل الجنســــــانية للفترة  - 19
المســائل الجنســانية اتباع نهد ذي مســارين في تحســين القدرات المؤســســية  االســتراتيجية. وتواصــل خطة عمل

دراج النتائد المتعلقة بالمســـائل الجنســـانية في البرامد، م  بذل جهود خاصـــة لتم ين المراهقات.  لليونيســـ  وا 
الستراتيجيات الرئيسية التي ستتحقق ويلحظ في الخطة االستراتيجية أن خطة عمل المسائل الجنسانية تحدد ا

 من خللها نتائد الخطة االستراتيجية المتعلقة بالمسائل الجنسانية.

وتبين أدلة مســـــتقاة من تقرير اســـــتعراض فعالية التنمية وتقييم خطة عمل المســـــائل الجنســـــانية أوجه  - 20
ــعيد مختل ــين على صـــــ ــاواة بين الجنســـــ ــأن المســـــ   المجاالت البرنامجية،  تقدم مهمة في عمل اليونيســـــــ  بشـــــ

ســيما في األولويات التي تســتهدفها الخطة، وفي تفعيل جهود المســاواة بين الجنســين. وتشــير األدلة أيضــا  وال
إلى تحســــــــــن  بير في النســــــــــبة المئوية للتقييمات التي تذ ر حدو، تحســــــــــن نحو المســــــــــاواة بين الجنســــــــــين، 

اـئة في أحـد، تقرير عن اســــــــــــــتعراض فعـالـية التنمـية في المـ  58إلى  2016في المـاـئة في تقرير عـام  48 من
وم  ذلا، يشـير أيضـا تقييم خطة عمل المسـائل الجنسـانية إلى أن الصـعوبات التي تواجه تعميم   .2020لعام 

مراعاة المنظور الجنســــاني ما زالت قائمة، بما في ذلا محدودية إدماج المســــاواة بين الجنســــين بشــــ ل شــــامل 

__________ 

 Strengthening UNICEF’s humanitarian action: The humanitarian review: findings and“الــيــونــيســـــــــــــــ ، (2  

recommendations” (2020) وتقييم الصـــلة بين الشـــقين اننســـاني واننمائي ســـيســـلط مزيدا من الضـــو  على ال يفية التي يســـهم .
 اننساني بوصفه أولوية شاملة في تحسين نتائد األنشطة اننسانية.بها العمل 
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 مؤسسية والنظم.البرامد والقدرات ال في

ــتراتيجية تحديد  - 21 ــية األخر  للخطة االســــــ ــتراتيجيات التغيير”ومن االبت ارات الرئيســــــ التي تتناول   “اســــــ
 الطرق التي ستحقق بها اليونيس  نتائد لصال  األطفال. وتشمل تلا الطرق ما يلي:

 البرمجة من أجل تحقيق نتائد واسعة النطاق لصال  األطفال؛  أ( 

 البرمجة المراعية للعتبارات الجنسانية؛  ت( 

  ست التأييد لقضية األطفال من جانت صانعي القرارات والجمهور عامة؛  ج( 

 تنمية الموارد والشرا ات واالستفادة منها لصال  األطفال؛  د( 

 تسخير قوة مؤسسات األعمال واألسواق لصال  األطفال؛  ه( 

 عمل األمم المتحدة معا؛  و( 

 تشجي  االبت ارات من أجل األطفال؛  ز( 

 تسخير قوة األدلة بوصفها محر ا للتغيير من أجل األطفال.  ح( 

وتشير األدلة عموما إلى أن استراتيجيات التغيير ال ماني، ال سيما على الصعيد الميداني، قد وفرت  - 22
أجـل بـنا  القـدرات الوطنـية، وتعزيز  توجيهـات مفـيدة للم ـاـتت القطرـية. وعززت الم ـاـتت االســــــــــــــتراتيجـيات من 

النظم، وتشــــــجي  مشــــــار ة المجتمعات المحلية، وتوليد األدلة اللزمة للدعوة في مجال الســــــياســــــات، والرصــــــد 
وانبلأل، ضــــــمن أمور   يرة أخر . ورغم صــــــعوبة إســــــناد تلا اننجازات إلى الخطة االســــــتراتيجية لوحدها، 

ة حتى عندما  انت تواجه تحديات،  انت تســــــــــــــتخدم اســــــــــــــتراتيجيات الم اتت القطري  المهم االعترا  بأن من
التغيير بنشــــــــــــاط، حتى قبل إدراجها بوضــــــــــــوح في الخطة االســــــــــــتراتيجية الحالية، من أجل الت ي  بســــــــــــرعة 

 التغيرات سعيا إلى إعمال جمي  حقوق الطفل. م 

ــتراتيجيات تغيي  - 23 ر محددة بشــــــــ ل مباشــــــــر على ويلزم مزيد من األدلة لفهم ال يفية التي تعمل بها اســــــ
تحســين ســرعة اســتجابة المنظمة للتهديدات الجديدة أو الناشــئة التي تواجه األطفال، بما في ذلا في مجاالت 

 م ل تغير المناخ والصحة العقلية.

ــتراتيجية بين مجاالت األهدا   المعبر عنها  - 24 ــا عدم توازن في التر يز في الخطة االســــ ولوحظ أيضــــ
(. وبالنظر إلى الفهم الجيد نسبيا  “ ي ” ستراتيجيات التغيير وعناصر التم ين  المعبر عنها بــــــــــ ( وا“ماذا” بــــــــــ 

للنُّهد البرنامجية، قد ي ون من المرج  أن تتحقق الســــرعة التي تســــعى المنظمة إليها باتباع خطة اســــتراتيجية 
 منظمة القدرات المناسبة.تر ز بدرجة أ بر على استراتيجيات التغيير وبذل جهود لضمان أن تتوافر لل

 
 ما هي الدروس المستفادة من تفعي  الخطة االستراتيجية؟  - جيم 

 البرامج القطرية - 1 

أشــارت اندارة العليا على مســتو  الم اتت القطرية باســتمرار إلى أن الخطة االســتراتيجية إطار جيد  - 25
تحــديــد األولويــات على الصــــــــــــــعيــد العــالمي، ول ن يمن   نعــداد و ــائق برامجهــا القطريــة، ممــا يتي  للمنظمــة 

للم اتت مســــــــــــاحة  افية لموا مة األولويات الوطنية م  أهدا  التنمية المســــــــــــتدامة المهمة للبلد، بالتنســــــــــــيق 
 أفرقة األمم المتحدة القطرية. وقد أدرجت تلا اآلرا  أيضا في تحليل و ائق البرامد القطرية. م 
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أن الم اتت القطرية تنوع استخدامها للخطة االستراتيجية من أجل توجيه أعمالها وخلص التقييم إلى  - 26
في مجـال البرمجـة، ويعز  ذـلا جزئـيا إلى اختل  دورات التوقـيت. ـفالم ـاـتت القطرـية التي ـلديهـا وـ ائق برامد 

تراتيجية، تقوم قطرية غير متزامنة م  الدورة، أي تلا التي تعتمد خلل النصـــــ  ال اني من دورة الخطة االـســــ 
عموما بموا مة اســــــــــــتراتيجياتها الحالية المتعلقة بانبلأل عن البرامد والمؤشــــــــــــرات م  الخطة االســــــــــــتراتيجية 

 القائمة، أو وفقا لروح الخطة المقبلة، بدال من استخدام الخطة االستراتيجية بوصفها أداة لتصميم برنامجها.

تائد نحو أهدا  التنمية المســـــــــتدامة، ف ن نصـــــــــ  البلدان  وعندما يتعلق األمر بالتعجيل بتحقيق الن  - 27
ــار النصـــــ   ــتتناولها في برامجها. وأشـــ الواردة في العينة قد بينت صـــــراحة على األقل بعض األهدا  التي ســـ

 اآلخر من العينة إلى تواؤم و يقة البرنامد القطري بش ل عام م  األهدا .
 

 العم  اإلنساني - 2 

ن الخطة االســـــــتراتيجية  ان لها أ ر إيجابي أو ســـــــلبي على جم  األموال من الصـــــــعت اســـــــتنتاج أ - 28
ألغراض العمل اننســــاني. فعلى الرغم من الزيادة األخيرة في التمويل، ما زال قاصــــرا عن تلبية االحتياجات، 

  وال يزال نوع التمويل اننســــــاني يطرح إشــــــ الية، إذ يقيد التمويل المشــــــروط والقصــــــير األجل عمل اليونيـســـــ 
 المجال اننساني. في

وحدد اسـتعراض العمل اننسـاني القيادة في سـياقات العمل اننسـاني بوصـفها معوقا  بيرا للسـتجابة  - 29
إلى أن محدودية فهم موظفي  ( 3  اننسـانية التي تقوم بها المنظمة. وبانضـافة إلى ذلا، تشـير أدلة تقييم سـابقة

ي بعض األحيان، إلى تعريض تلا المباد  للخطر. ومن الواضـ  أنه اليونيسـ  للمباد  اننسـانية قد أد ، ف
 إذا ما أريد لليونيســـــ  أن تحقق أهدا  العمل اننســـــاني المبينة في الخطة االســـــتراتيجية، ف نها ســـــتحتاج إلى

 دعم قدرة داخلية أ بر.

بالمخاطر بوصــــــفها نهجا وتشــــــدد الخطة االســــــتراتيجية على اســــــتخدام البرمجة القائمة على الوعي  - 30
بة  ــاح  ــتخلص البيانات المصـ ــير مسـ ــاني والبرمجة اننمائية. ويشـ ــلة بين برمجة العمل اننسـ ــيا لتعزيز الصـ رئيسـ

في المائة  37للمديرة التنفيذية لليونيســــــــــ  إلى أن   2019وســــــــــجل األدا  الواردين في التقرير الســــــــــنوي لعام 
شـــــــــــأن تنفيذ البرمجة القائمة على الوعي بالمخاطر في عام الم اتت القطرية اســـــــــــتوفت معايير المنظمة ب  من

 .2019في المائة من الم اتت القطرية في عام  41، واستوفى تلا المعايير 2018

وعلى الرغم من التقــدم المهم المحرز في البرمجــة القــائمــة على الوعي بــالمخــاطر، من الحيوي إلقــا   - 31
ــين تح  ــموال من أجل تحســـ ــياقية أ  ر شـــ ــتجابة نظرة ســـ ــتعراض أجري مؤخرا للســـ ــار اســـ ليلت المخاطر. فقد أشـــ

اننســانية التي تقوم بها اليونيســ  في فنزويل إلى ضــرورة إدراج تحليل متصــل بالســياق الســياســي واالقتصــادي 
في تحليل المخاطر المتعلق باتخاذ القرارات. وأشــار االســتعراض إلى أن االســتجابة اننســانية في فنزويل تأخرت  

الحاالت، يلزم   يا بســـــــــــبت هذا انغفال. وقد عززت مرا  واردة من الميدان هذا االســـــــــــتنتاج. ونظرا لتعقد هذ  جزئ 
 .وحجمها  اتباع نهد شامل للمنظمة برمتها، يضم القدرة التقنية اللزمة لفهم مد  تعقد السياقات 

 

__________ 

 Evaluation of the coverage and quality of the UNICEF humanitarian response in complexاليونيســــــــ ، (3  

humanitarian emergencies ،2018. 
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 المساواة بين الجنسين - 3 

ســــــتعراض فعالية التنمية التقدم المحرز نحو إدراج المنظور يقدم تحليل االتجاهات الوارد في تقرير ا - 32
ــل  83الجنســـــــــــاني في البرمجة. ووفقًا لمقياس مر ت لادماج الجنســـــــــــاني، اســـــــــــتوفى  م تبا قطريا من أصـــــــــ

. وتبين أدلـة أحـد، عهـدا مســــــــــــــتقـاة من مســــــــــــــتخلص البـياـنات  ( 4  2019م تـبا معـيار المنظمـة في عـام  128
بة وســـجل األدا  الوار  ــاح  ــنويين لعامي المصـ للمديرة التنفيذية لليونيســـ   2019و   2018دين في التقريرين السـ

 إحراز تقدم جيد في جمي  نتائد البرامد التي أدرجت المسائل الجنسانية.

وتبين أيضـــــــــــــــا من تقييم خطــة عمــل المســـــــــــــــائــل الجنســـــــــــــــانيــة أن النهد البرنــامجيــة في المجــاالت  - 33
. وُأبلغ  ( 5  مـلة من الخطـة ـقد تحســـــــــــــــنت عمومـا على الصــــــــــــــعـيد القطرياألولوـية ومجـاالت البرمجـة المت ـا ذات
إحراز تقدم إضـــــــافي في النســـــــبة المئوية للم اتت القطرية التي تجري اســـــــتعراضـــــــات برنامجية للمســـــــائل  عن

ــانية. غير ــاواة بين الجنســــــــين في و ائق البرامد القطرية ومذ رات  الجنســــــ أنه ُأحرز تقدم أقل في إدماج المســــــ
االسـتراتيجيات البرنامجية للبلدان التي تشـهد حاالت إنسـانية. وخلص التقييم إلى أن العمل اننسـاني يفتقر إلى 
 التر يز على المساواة بين الجنسين بما يتجاوز نطاق مشار ة النسا  والرجال على قدم المساواة في البرمجة.

 
 تعبئة الموارد والمصروفات - 4 

مقارنة بالســـــــــنة األولى   2019في المائة في عام  6إيرادات اليونيســـــــــ  بنســـــــــبة رغم زيادة إجمالي  - 34
في المائة تقريبا. وتنشـــــأ عن هذا النقصـــــان  4الخطة االســـــتراتيجية، انخفضـــــت انيرادات العادية بحوالي  من

 ليا.م ار مهمة بالنسبة لليونيس  ولتفعيل الخطة ألن الموارد العادية ال تخصص وبالتالي يم ن رصدها داخ

بل إن االنخفاض في الموارد العادية جدير بالملحظة بشـ ل أ بر عند مقارنته بمسـتويات انيرادات  - 35
مليون دوالر من الموارد العادية  1,512المقررة. فقد خطط انطار المالي األصــلي للخطة االســتراتيجية لمبلغ 

 مليون دوالر. 141غ المقرر بمقدار . غير أن الموارد العادية الفعلية قلت عن المبل2019في عام 
 

 الش ل ال اني
 مقارنة بالموارد المقررة 2019الموارد العادية الفعلية المتاحة في عام   

 

 

 

 

 

 

 .2023-2020منظمة األمم المتحدة للطفولة، الخطــة االستراتيجيــة لليونيســ : تقديـرات مالية مست ملة للفترة  :المصدر 
 

__________ 

دراج نتائد ذات أولوية متصـــــــلة بالمســـــــائل يشـــــــمل المقياس المر ت معايير للمســـــــا لة المؤســـــــســـــــية تتولى  (4   تتب  التحليل الجنســـــــاني، وا 
 الجنسانية، والرصد، وتوفير الموارد، والقدرات، والمسا لة.

 .Evaluation of the UNICEF Gender Action Plan, 2020اليونيس ،  (5  
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ــادر القطـاع الخـاص. ويطرح العجز ال بير فيو ـان  - 36   معظم العجز في الموارد العـادـية المـتأتـية من مصـــــــــــ

 .الموارد العادية الفعلية مقابل الموارد العادية المقررة المتاحة لليونيس  تحديا حقيقيا أمام تفعيل الخطة االستراتيجية 

م  و ـاالت األمم المتحـدة األخر ، وم  ذلـا،  مـة أدوات تموـيل قـائمـة تنطوي على تنســــــــــــــيق  بير  - 37
التي يم ن استخدامها للدعوة إلى زيادة التمويل الموجه للموارد العادية. ويوفر الحوار المنظم المتعلق بالتمويل  
أحد سـبل تشـجي  الدول األعضـا  على إيصـال الموارد األسـاسـية الخاصـة بالعمل المشـترا المتعدد القطاعات 

. وبالم ل، ترد في الصــــــــفقة 2023في المائة بحلول عام  30هد  المتفق عليه وهو والمتعدد الو االت إلى ال
 .( 6  ال بر  التزامات مهمة بتحسين نوعية التمويل اننساني

ويلزم ســــــــرد مصــــــــمم جيدا خاص بأنشــــــــطة الدعوة ومدعوم بتقارير قائمة على األدلة من أجل تلبية   - 38
وشــــــــــــروط الجهات التي تم لها، وذلا نبلأل المجموعة الشــــــــــــروط الخاصــــــــــــة ب ل جهة من الجهات المانحة 

شرا ها و ست دعمها.  المتنوعة الم ونة للجهات المانحة للمنظمة وا 

ــبيا على  - 39 وعموما، ظل توزي  المصـــروفات حســـت فئة الموارد وعلى نطاق الم اتت انقليمية  ابتا نسـ
ر توزي  الموارد على نطاق الم اتت القطرية مد  الســنوات ال ل، الماضــية. وفي الوقت نفســه، تر ز باســتمرا

مليون  100، م ل، أنفق عدد صغير من الم اتت القطرية أ  ر من  2019على عدد قليل من البلدان. ففي عام  
دوالر  ل ـل م ـتت قطري(. ومن بين تـلا الم ـاـتت، شـــــــــــــ ـلت خمســــــــــــــة  جمهورـية ال ونغو اـلديمقراطـية، وجنوت  

 (.بليون دوالر من المصروفات  انظر الش ل ال ال،   1,6ونيجيريا، واليمن( ما مجموعه السودان، ولبنان، 
 

 الش ل ال ال،
 2019مليون دوالر في البلدان في عام  100مصروفات اليونيسف التي تتجاوز 

  بمليين دوالرات الواليات المتحدة(

 

 

 

 

 

 
  

 .“ InSight” منظمة األمم المتحدة للطفولة،  :المصدر 
 
 

  

__________ 

 Implementation of UNICEF procedure on linking humanitarian action and developmentاليونيســـــــــــــ ، (6  

programming, 2020. 
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ــتويات اننفاق وبلدانا أخر   - 40 ــة األ بر من حي، مســـــــــ وبح ت تحليلت أخر  تخص البلدان الخمســـــــــ
ــير األدلة إلى  ــعيد القطري واالحتياجات اننمائية. وتشـــ ــروفات على الصـــ ــوائيا العلقة بين المصـــ اختيرت عشـــ

ــتنتاج م  المعلومات الواردة النفقات لم ت ن  أن ــ ل جيد م  احتياجات البلدان. ويتســــــق هذا االســــ مترابطة بشــــ
ــة التي حـددت  من الم ـاـتت القطرـية التي تشــــــــــــــير إلى أن المصــــــــــــــروفـات في المجـاالت البرـنامجـية الخـاصــــــــــــ
ة، وـ ائقهـا للبرامد القطرـية تعتمـد إلى حـد  بير على الموارد التي تحشــــــــــــــد على مســــــــــــــتو  الم ـاـتت القطريـ  في
خلل اتفاقات محددة م  الجهات المانحة؛ وبعبارة أخر ، لقد اتســـمت المصـــروفات بطاب  انتهازي بدرجة  من

 أ بر ال بطاب  استراتيجي.
 

 استراتيجيات التغيير - 5 

 البرمجة على نطاق واسع 5-1 

ــير المقابلت إلى أن الم اتت القطرية تعتمد ف رة البرمجة المتعددة القطاعات   - 41 من حي، المبدأ.  تشـــــــ
ــينات التي  ل ن من الناحية العملية، تشـــعر الم اتت بأن اليونيســـ  ما زالت تعمل بشـــ ل انعزالي. ورغم التحسـ
أدخلت على الخطة االســتراتيجية مقارنة بســابقتها، ما زال ينظر إليها على أنها غير متعددة القطاعات بشــ ل 

ود بعض القطـاعـات بتموـيل محـدد األهـدا ، ممـا يؤدي  ـامـل. والتوزي  الرأســــــــــــــي للموارد من خلل الخطـة يز 
بالعديد من الم اتت القطرية إلى التر يز على تلا القطاعات. والهي ل الرأسي لشعبة البرامد يؤ ر أيضا على 
الجهود المبذولة لتعزيز العمل المتعدد القطاعات، إذ ال يوجد وضــــــــــوح بشــــــــــأن المســــــــــا لة عن نتائد البرمجة 

 ت.المتعددة القطاعا

وتعتر  الدول األعضا  بالطاب  المتعدد القطاعات ألهدا  التنمية المستدامة. غير أن زيادة الدعم  - 42
من أجل ربط مصــــــــــادر التمويل والبرمجة المتعددة القطاعات على نحو ســــــــــليم أمر بالغ األهمية. ففي العمل 

ــاني، بصــــــــفة خاصــــــــة،  مة تردد مســــــــتمر من جانت الجهات   المانحة في ترجمة التزامها بدعم الجهود اننســــــ
 المتعددة القطاعات إلى نوع من التمويل الذي يم تن من إقامة تلا الروابط.

ــنوات األخيرة،  - 43 ــاني واننمائي في السـ ــقين اننسـ ــلة بين الشـ وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الصـ
اســتعراض   هذا الميدان. فقد أبرزت األدلة المســتقاة من ما زال  مة مجال لليونيســ  لوضــ  نهد أ  ر اتســاقا في  

العمل اننسـاني أن المنظمة تخطط للبرامد اننسـانية واننمائية بشـ ل منفصـل، باسـتخدام عمليات وجداول زمنية 
ــاني في فئـات برـنامجـية منعزلـة،   مختلفـة. والموظفون موزعون إلى مهنيين في مجـال التنميـة وفي العمـل اننســــــــــــ

ســو  روابط محدودة. وال يســت مر بشــ ل  ا  في اســتخدام التنمية قبل وقوع ال وار، لتعزيز االســتجابة  توجد   وال 
ــاني. وعلى الرغم من  انجرا  الجديد الذي تتبعه  لحاالت الطوار  أو تحقيق م اســـــــــــت إنمائية من العمل اننســـــــــ

 .قار للوضوح فيما يتصل بالتنفيذ المنظمة فيما يتعلق بالربط بين البرمجة اننسانية واننمائية، هناا افت 

، على الرغم من تحقيق زيادة  بيرة 2020ووفقا الستعراض منتص  المدة للخطة االستراتيجية لعام   - 44
ــاس الـبالغ  في المـاـئة من الم ـاـتت القطرـية ُتشــــــــــــــرا  31، فقط 2017في المـاـئة في عـام  16من خط األســــــــــــ

البالغ  2019ذها ورصـــــــــــدها وتقييمها. وم  أن هد  عام األطفال بصـــــــــــورة روتينية في تخطيط البرامد وتنفي 
في المائة بحلول  60في المائة قد تحقق، ف ن هذا الرقم المتواضـــــــــــــ  يبع، على القلق بالنظر إلى هد    30
الذي حددته المنظمة. وبوصـــــ  اليونيســـــ  أول مداف  عن حقوق الطفل على الصـــــعيد العالمي،  2021 عام

 ة من يشجعون مشار ة األطفال وي فلون إسماع صوتهم.فينبغي لها أن ت ون في طليع
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 البرمجة المراعية لالعتبارات الجنسانية 5-2 

بة وســجل األدا  لعام  - 45 إحراز تقدم  ( 7  2019تبين أدلة حدي ة مســتقاة من مســتخلص البيانات المصــاح 
ــائل  ــانية على الصـــــــــعيد القطري. وتقييم خطة عمل المســـــــ في برمجة اليونيســـــــــ  المراعية للعتبارات الجنســـــــ
لى التوجيهات  الجنســـانية يؤيد تلا النتائد. ويم ن أن تعز  مباشـــرة أوجه التحســـن إلى الخطة االســـتراتيجية وا 

ــانية ــائل الجنســ ــتهدفة. البرنامجية الداعمة المقدمة من خطة عمل المســ ــيما في األولويات الخمس المســ ، وال ســ
ــاني على نطــاق المنظمــة مــا زالــت محــدودة،  غير أن الجهود المبــذولــة لــدعم تعميم مراعــاة المنظور الجنســـــــــــــ

ــانـية الراهـنة على أرض الواق .  ومـا زال يلزم عمـل ال  ير لتحقيق تواؤم أولوـيات المنظمـة م  الحقـائق الجنســــــــــــ
ــافة إلى ذلا، من الضـــــــر  ــتباقي لدعم فريق األمم المتحدة القطري في البلدان التي وبانضـــــ وري اتباع نهد اســـــ

 تتمت  فيها اليونيس  بحضور أقو  وقدرة أ بر مقارنة بالو االت األمم المتحدة األخر .
 

 كسب الدعم للقضية 5-3 

بوصــــفهم عوامل تشــــير األدلة المتعلقة بقدرات الموظفين إلى تزايد أهمية إشــــراا األطفال والمراهقين  - 46
تغيير. ومن الحيوي اســـــــــــتمرار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الموظفين على إشـــــــــــراا الشـــــــــــبات ومجتمعاتهم 

 .( 8  المحلية بسبل ت فل احترام ال قافات المحلية، م  ضمان مشار ة الفئات الضعيفة بش ل مجد وممن
 

 هاتنمية الموارد والشراكات من أج  األطفا  واالستفادة من 5-4 

، حققت اليونيس  نجاحا  بيرا في تنفيذ استراتيجية  ( 9  على نحو ما لوحظ في استعراض منتص  المدة  -   47
ــتراتيجية  انت، بوجه عام، إطارا مفيدا في توجيه اليونيســــــــــ   التغيير هذ . وتشــــــــــير األدلة إلى أن الخطة االســــــــ

الخطة. غير أن الخطة لم ت ن مفيدة بنفس القدر  حشد الموارد اللزمة لمجاالت األهدا  الخمس الواردة في   في 
 إتاحة حشد الموارد لمبادرات عالمية جديدة، م ل تغير المناخ أو الصحة العقلية للمراهقين.  في 

ــل م  الشــــــــــــــر ـا   - 48 وأعرت عن شــــــــــــــواغـل مفـادهـا أن القـيادة العلـيا تخصــــــــــــــص موارد أ بر للتواصــــــــــــ
 بفراد  الجهات المانحة لليونيس .الشر ات، على حسات جهود االتصال  من
 

 تسخير قوة مؤسسات األعما  واألسواق لصالح األطفا  5-5 

طار نتائجها يشـــــــــــ لن منبرين قويين للشـــــــــــرا ة م  القطاع  - 49 تبين األدلة أن الخطة االســـــــــــتراتيجية وا 
ســـتهلت مؤخرا تظهر الخاص. وهناا توافق مرا  واســـ  النطاق على أن مبادرة األعمال من أجل النتائد التي ا

ــجعة ــتغرق وقتا، ف ن تنفيذ مبادرة األعمال من أجل ( 10  نتائد مشـــــــ ــيســـــــ . وعلى الرغم من أن تحقيق النتائد ســـــــ
ــائل  ــا  نظم وبنا  قدرات الموظفين، وهذ  المســـــ نشـــــ ــيتطلت تحوال  قافيا، وا  النتائد نم ل تحوال تنظيميا مهما ســـــ

 النتـائد المتوقعـة واألهـدا  والمؤشــــــــــــــرات في إطـار ول  هـذا التحال ل، تتطلـت وقتـا طويل. ويجـت أن تع س 
 نتائد الخطة االستراتيجية المقبلة.

__________ 

 Report on the midterm review of the UNICEF Strategic Plan, 2018–2021 and annual report،اليونيســــ  (7  

for 2019 of the Executive Director of UNICEF. 
 .2020، 17المرج  نفسه، الفقرة   (8  
 .96المرج  نفسه، الفقرة  (9  
 تشير المقابلت إلى أن حلقات العمل المتعلقة بمبادرة األعمال من أجل النتائد قد حظيت بالترحيت. (10  
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ــي ون   - 50 ــتر ة. وسـ ــأن توليد قيمة مشـ ــتحتاج إلى توجيهات بشـ ــير األدلة إلى أن الم اتت القطرية سـ وتشـ
ل  المباد  من المفيد أيضـــا التف ير في نوع المؤشـــرات اللزمة لمســـا لة مؤســـســـات األعمال عن احترام مخت 

 التي يقوم عليها النهد القائم على الحقوق الذي تتبعه اليونيس  في ما يتعلق بالتنمية.

 
 للعم  معا األمم المتحدةمبادرة  5-6 

ــتراتيجية  - 51 ــ ل  بير م  و االت األمم المتحدة األخر  في إطار الخطة االســـ ــل اليونيســـــ  بشـــ تتواصـــ
عن تنفيذ االســــــتعراض الشــــــامل الذي يجري  ل أرب  ســــــنوات  2020لعام الحالية. ويشــــــير تقرير اليونيســــــ  

التي تضــــطل  بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية إلى أن المنظمة أبانت التنفيذية لســــياســــة األنشــــطة  
عن قدرة  بيرة على الدخول في شــــــــرا ات ضــــــــمن األمم المتحدة ودعم تلا الشــــــــرا ات. وم  ذلا، هناا قلق 

ــفها  بير، ال ــالة اليونيســـــ  وتعزيزها بوصـــ ــيما من جانت الم اتت الميدانية، بشـــــأن الحاجة إلى حماية رســـ  ســـ
المنظمة التي تعنى باألطفال. وتدعم تلا اآلرا  نتائد دراســة اســتقصــائية أجريت مؤخرا في الم اتت القطرية، 

ة بحقوق الطفل( م  األعضــــا  تشــــير إلى أن التواصــــل في ما يتعلق بالمســــائل المعيارية  م ل الخطة المتعلق
. ( 11  اآلخرين في أفرقـــة األمم المتحـــدة القطريـــة هو مجـــال من المجـــاالت التي تحتـــاج إلى مزيـــد من البحـــ،

وبانضـــــافة إلى ذلا، أبرزت الم اتت القطرية ضـــــرورة تحســـــين اســـــتخدام المزايا النســـــبية لليونيســـــ  في دعم 
 عملية إصلح منظومة األمم المتحدة اننمائية.

 
 تعزيز االبتكار لصالح األطفا  5-7 

على الرغم من االبت ارات الحدي ة في ُنهد البرمجة واســـــتخدام الت نولوجيا الجديدة ألغراض التنمية،   - 52
، و ــذلــا م ــانتهــا الرفيعــة في جــدول 2030واالعترا  العــام بــأهميــة هــذ  النهد في دعم تحقيق خطــة عــام 

تشـــير األدلة إلى أن اآلرا  ما زالت متباينة فيما يتعلق بمد  فعالية الخطة  أعمال المديرة التنفيذية لليونيســـ ،
االســــتراتيجية في دعم االبت ار. وم  ذلا، من أجل تشــــجي  النهد واألف ار المتســــمة بقدر أ بر من االبت ار،  

دة اننمائية تلزم توجيهات بشــــــأن  يفية االبت ار فيما يتعلق بما يلي:  أ( ســــــياق إصــــــلح منظومة األمم المتح
طار االســتعراض الشــامل الذي يجري  ل أرب  ســنوات لســياســة األنشــطة التنفيذية التي تضــطل  بها منظومة  وا 

و  ت( ســــــــــــــيــاقــات العمــل اننســـــــــــــــاني وحــاالت الطوار ؛ و  ج( الــدخول  األمم المتحــدة من أجــل التنميــة؛
 لية في المنظمة.الشرا ات االبت ارية؛ و  د( العوائق الهي لية وال قافية الداخ في
 

 تسخير قوة األدلة كدافع للتغيير لصالح األطفا  5-8 

تشــير أدلة مســتقاة من اســتعراض لو ائق ذات الصــلة بالموضــوع إلى أن فعالية نظم الرصــد واندارة  - 53
 القائمة على النتائد على الصـــعيد القطري تشـــ ل صـــعوبة مســـتمرة تواجه اليونيســـ . وحددت أيضـــا صـــعوبة

 ي تقرير استعراض فعالية التنمية وتقرير الدروس المستفادة الستعراض منتص  المدة.مما لة ف

وتشـــــمل جمي  و ائق البرامد القطرية الحالية جز ا متعلقا بالرصـــــد والتقييم،   يرا ما يشـــــدد على نية  - 54
العمل م  الشـــــــر ا  الح وميين من أجل تحســـــــين نوعية البيانات ومليات الرصـــــــد والتقييم. بيد أن تلا األجزا  

شــواغل بشــأن ما تنتجه الم اتت تميل إلى االختل  من حي، درجة الدقة واال تمال، وتوحي باســتمرار وجود  

__________ 

 Information note on the implementation of General Assembly resolution 72/279مشـــار إليها في اليونيســـ ، (11  

on the repositioning of the United Nations development system, 2020. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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القطرية وما تســـــــتخدمه من بيانات الرصـــــــد. وتشـــــــعر الم اتت القطرية بأنها م قلة بالعت  الذي يشـــــــ له عدد 
طلبات التقارير الواردة من المقر، وتشـعر بانحباط بسـبت االفتقار الظاهر إلى األدلة التحليلية اللزمة التخاذ 

 اتت القطرية بشأن البيانات التي تجمعها تلا الم اتت.القرارات التي تتبادلها م  الم 

وفي إطار الخطة االســـتراتيجية الحالية، بذلت بعض الجهود لمعالجة هذ  المســـائل، وال ســـيما داخل  - 55
شــعبة البيانات والتحليلت والتخطيط والرصــد، حي، ُأدخلت تحســينات  بيرة أو يجري إدخالها بهد  التعجيل 

 برامد.بتحقيق فعالية ال
 

 إلى أي مدى تسهم الخطة االستراتيجية في تعزيز الشراكات وأساليب العم  الجديدة؟  -دا   
 تسـخير قوة مؤسـسـات األعمال واألسـواق لصـال  األطفال( تحسـنا  5يم ل إدراج اسـتراتيجية التغيير  - 56

اســتعراض فعالية التنمية إلى أنه حتى مقارنة بالخطة االســتراتيجية الســابقة. وتشــير األدلة المســتقاة من تقرير 
قبــل بــد  العمــل بــاســــــــــــــتراتيجيــات التغيير،  ــانــت لــد  المنظمــة قــدرة قويــة على التواصـــــــــــــــل م  الشــــــــــــــر ــا .  

ــا إلى أن الشـــرا ات م  القطاع الخاص وقطاع األعمال  لغير أغراض جم   أن غير ــار أيضـ االســـتعراض أشـ
لم ل، قبل الجهود األخيرة، بما في ذلا بد  العمل بالفصــــل األموال( أقل شــــيوعا وأقل نجاحا على العموم. وبا

صلح منظومة األمم المتحدة اننمائية، لوحظ عمل مشترا م  و االت  المشترا، واستراتيجية التغيير هذ ، وا 
 األمم المتحدة األخر ، ول ن بطريقة أقل انتظاما وتنسيقا.

ة تؤ د أهمية التواصــــــــــل م  منظمات المجتم  وعموما، تشــــــــــير األدلة إلى أن الخطة االســــــــــتراتيجي  - 57
المــدني، غير أن هــذا االلتزام ال يع س تمــامــا األهميــة المتزايــدة التي ت تســــــــــــــيهــا حر ــات المجتم  المــدني 

مجال الدعوة. فالشرا ات المبت رة م  منظمات المجتم  المدني، وال سيما تلا التي يقودها الشبات، تحمل  في
 ل بتحقيق النتائد.طياتها إم انية التعجي  في

، قامت الشـــــــرا ات البرنامجية العالمية بدور مهم في تســـــــخير موارد اليونيســـــــ  2018وبحلول عام  - 58
التنظيمية والمالية للعمل من أجل الطفل. وتشـــ ل هذ  الشـــرا ات في الوقت نفســـه مصـــدرا مهما للغاية للموارد 

 Gavi, the Vaccine Alliance and the Joint United Nations Programme on انــــظــــر: 

HIV/AIDS ووســـــــــيلة للســـــــــتفادة من الدعوة والقوة التقنية وقدرة اليونيســـــــــ  على جم  األطرا  من أجل )
ــرا ات البرنامجية  ــتراتيجية. ونظرا ألهمية الشــــــ ــة للخطة االســــــ إحراز تقدم في جمي  مجاالت األهدا  الخمســــــ

 نيس  فيها، ربما عن طريق تقييم مواضيعي رئيسي.العالمية، من الضروري إعادة النظر في مشار ة اليو 
 

إلى أي مدى تمّكن الخطة االسؤؤؤؤؤؤتراتيجية المكاتب القطرية لليونيسؤؤؤؤؤؤف من دعم األولويات   هاء - 
 الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تركز على الطف ؟ 

تعقيبـــات الواردة من المبلغين  تشــــــــــــــير جمي  و ـــائق البرامد القطريـــة إلى حقوق الطفـــل. غير أن ال - 59
الم اتت القطرية تشــــــــــير إلى أن مفهوم الحقوق ُينظر إليه على أنه طموح. وت من الصــــــــــعوبة الرئيســــــــــية  في
القيام على نحو  ا  بقياس التقدم المحرز نحو إعمال حقوق  ل طفل في  ل بلد. ومن الضـروري إقامة  في

 والعمليات اليومية التي تجري في البلدان.جسر أوض  بين إعمال حقوق الطفل 

ول ي تســــــــــــــاهم جهود الم ـاـتت القطرـية في تحقيق األهـدا  العـالمـية لليونيســــــــــــــ  ومجـاالت النـتائد  - 60
الرئيســــــــــية، يجت أن ت ون الخطة االســــــــــتراتيجية شــــــــــاملة بما ي في الســــــــــتيعات المجموعة الواســــــــــعة النطاق 
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قة باألطفال في جمي  الســـــــــــياقات المختلفة. وتتفق الجهات المجيبة األولويات واالحتياجات الوطنية المتعل من
 على أن الخطة الحالية تتي  هذ  المرونة وتم تن من موا مة عناصر البرامد القطرية.

وأعربت بعض الم اتت القطرية عن ارتياحها ألن الخطة االســــــتراتيجية تتســــــم بالشــــــمولية واالبت ار   - 61
ــئة م ل الصــــحة العقلية والرقمنة وتغير المناخ. وارتأت ي في للســــتجابة ل ولو  بما يات الوطنية الجديدة والناشــ

م اتت أخر ، ال ســــيما تلا الموجودة في ســــياقات العمل اننســــاني، أن هناا نقصــــا في الت زر بين ســــياقات 
 ومــات، بلــدانهــا والخطــة الحــاليــة. وتواجــه مجموعــة فرعيــة من الم ــاتــت القطريــة قيودا في تعــاملهــا م  الح

تفرضها في الغالت الشروط المحددة التي تطلبها الح ومات المانحة، مما يحد من قدرة الم اتت القطرية على 
 االستجابة ل ولويات الوطنية.

وسـي ون من الصـعوبات الرئيسـية عند صـياغة الخطة االسـتراتيجية الجديدة اسـتيعات هذ  المجموعة  - 62
ُتوجه دعوة إلى تحقيق توازن أقو  بين االحتياجات األســــــاســــــية والتهديدات المتنوعة من الســــــياقات القطرية. و 

الناشـــــــــــــئة التي تواجه األطفال وتعزيز أعمال الدعوة، ال ســـــــــــــيما في ســـــــــــــياق أوحه التراج  المحتملة الناجمة 
(. وتحقيق هذا التوازن يم ن أن ي ون صـــــــعبا للغاية، ال ســـــــيما 19-جائحة مرض فيروس  ورونا   وفيد عن
 لمجاالت الناشئة ذات األولوية دون تخصيص التمويل ال افي.ا في

وفي ما يتعلق بدعم األولويات الوطنية، تســــــــترشــــــــد الم اتت القطرية باســــــــتراتيجيات التغيير ال ماني   - 63
ــتراتيجية. وم  ذلا، دعت الم اتت إلى تقديم مزيد من األدلة والتوجيهات الخاصــــــــة  المحددة في الخطة االســــــ

ــياقات محدد ــتراتيجيات التغيير بفعالية في ما يتعلق ببعض المجاالت اننمائية بســـــــــ ــأن  يفية تنفيذ اســـــــــ ة بشـــــــــ
 الرئيسية الجديدة، بما في ذلا تغير المناخ والصحة العقلية.

  
 استنتاجات  ثالثا  -  

ية يبين هذا التقييم األول للخطة االســــــتراتيجية التعقيدات التي ينطوي عليها وضــــــ  هذ  االســــــتراتيج - 64
بالنسـبة لمنظمة بالغة التعقيد م ل اليونيسـ ، ويعتر  بتلا التعقيدات، بالنظر إلى واليتها اننسـانية واننمائية  
المزدوجة واألدوار المتعددة التي ينطوي عليها  ونها و الة األمم المتحدة المعنية باألطفال. وقد أســـــــفر تحليل 

 الخطة عن االستنتاجات الواردة أدنا .

تشـــــــير األدلة إلى أن الخطة االســـــــتراتيجية تحظى بالتقدير وتســـــــتخدم بوصـــــــفها إطارا،  ما يتضـــــــ   - 65
التعقيبات المباشـــــــــــرة الواردة من اندارة العليا للم اتت القطرية والتحليل المنهجي لو ائق البرمجة القطرية.  من

طارا يح ــتو  الم اتت القطرية، تعتبر الخطة و يقة توجيهية مهمة وا  ــد الدعم وعلى مســـ ــتر ا لحشـــ ــردا مشـــ دد ســـ
ــة. ويعطي الهي ـل ال لي للخطـة  ــا لـة لـد  الجهـات المـانحـة ونظهـار نـتائد عـالمـية ملموســــــــــــ ألغراض المســــــــــــ
الم اتت القطرية مرونة في الت ي  م  األدوار والواليات المتعددة والمعقدة التي تقوم بها المنظمة وســــــــــياقاتها 

نية بالتنســيق م  و االت األمم المتحدة األخر . غير أن الحاجة إلى المتنوعة، وال ســيما لدعم األولويات الوط
 تحقيق التوازن بين إطار  لي وما تر ز عليه المنظمة أمر بالغ األهمية لتوفير رؤية جماعية لدعم األطفال.

   أ( إســــــــــــــماع أصـــــــــــــوات األطـفال؛  والحظ التقييم أـنه يم ن القـيام ـبالمزـيد  ي يجري بشــــــــــــــ ل منهجي:  - 66
ــيما األطفال المترو ون خل  الر ت إلى    ت(  و  ــة أي انتهاا لحقوق الطفل، وال ســـــــــــ تم يلهم والجهر بمناهضـــــــــــ
ــتراتيجية الحالية األح ام اللزمة لتت لم اليونيســــــ  باســــــم األطفال في جمي   بعيد. ولم  حد  تتضــــــمن الخطة االســــ

مســتو  الم اتت القطرية. وعلى   ذلا في تفعيل إصــلح منظومة األمم المتحدة اننمائية على  في  الســياقات، بما 
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الخطة االســــتراتيجية الحالية تســــترشــــد باتفاقية حقوق الطفل وتغطي أهدا  التنمية المســــتدامة التي  أن  الرغم من 
تر ز على الطفل، ف ن الخطة ال تولي اهتماما  افيا نســـــــــــــماع صـــــــــــــوت األطفال في عمليات التخطيط والتنفيذ  

غفال  غرة  بيرة، ال ســـــيما عندما يقارن بالنهد األوضـــــ  المتب  في إقامة  مختل  الســـــياقات. ويشـــــ ل هذا ان  في 
مختل  الجهـات الفـاعلـة، بمـا في ذلـا الح ومـات ومنظمـات المجتم  المـدني والقطـاع الخـاص   الشـــــــــــــرا ـات م  

 .الخطة  وو االت األمم المتحدة األخر ، وهو نهد ُمبين بوضوح في استراتيجيات التغيير الواردة في 

طرح انطار الزمني القصــــير للخطة االســــتراتيجية صــــعوبة بالنســــبة للم اتت القطرية التي تخطط وي  - 67
ــر فترة  ــا إلى أن قصــ ــير األدلة أيضــ ــئة التي تواجه األطفال. وتشــ ــدي للتغيرات النظمية والتهديدات الناشــ للتصــ

صــر المرونة والتنمية الخطة يحد من قدرة المنظمة على اتباع رؤية طويلة األجل، وهي ضــرورية لتطوير عنا
وبنا  الســــــــلم من الصــــــــلة بين الشــــــــقين اننســــــــاني واننمائي. وبينت مقابلت أجريت م  اندارة العليا للم اتت 
بلأل جديدة واستخدامها م   ل خطة استراتيجية جديدة.   القطرية ت الي  المعاملت المرتبطة بتعلم نظم رصد وا 

اســـــــتراتيجية طويلة األجل ل طفال بمقومات االســـــــتمرار، تلزم توجيهات مدروســـــــة و ي تتمت  خطة   - 68
ــياســـات إلى الح ومات والشـــر ا  العالميين وانقليميين بشـــأن  يفية  ــتراتيجية في مجال السـ لتقديم المشـــورة االسـ

سـياق إصـلح   معالجة الحواجز الهي لية وتنقي  األولويات. وينبغي وضـ  هذ  االسـتراتيجية الطويلة األجل في
منظومة األمم المتحدة اننمائية، من خلل تحســــــــــــين التنســــــــــــيق والتعاون م  و االت األمم المتحدة األخر . 
واعتُبر عدم وجود أســاس منطقي رأســي بين مؤشــرات النتائد على المســتو  األعلى والمؤشــرات على مســتو  

عديد من الجهات المعنية الرئيســــية في هذا الم اتت القطرية ضــــعفا عاما في الخطة االســــتراتيجية. ويشــــترا ال
 الشاغل، الذي تحقق من صحته استعراض للو ائق ذات الصلة و ذلا تحليل للمؤشرات الرئيسية.

ــاجم  - 69 ــل النـ ــت  ال قيـ ــا أن العـ ــة عمومـ ــت القطريـ ــاتـ ــا الم ـ ــة التي عرضــــــــــــــتهـ ــاط المهمـ ــان من النقـ و ـ
فوائد عملية بالنســــــــــــــبة التخاذ القرارات المباشــــــــــــــرة.  متطلبات انبلأل في الخطة االســــــــــــــتراتيجية ال تقابله عن

وبانضــافة إلى ذلا، هناا تصــور واســ  االنتشــار بأن الخطة صــممت إلى حد  بير لتلبية احتياجات المقر. 
م به عموما أن إعداد و ائق التخطيط المر زي، م ل الخطة االســــتراتيجية، يطرح صــــعوبة المســــلّ  ورغم أنه من

المناطق التي تعمل فيها اليونيســـــــ ، ف ن الحوافز على تبادل الدروس المســـــــتفادة ونظمها نظرا لتنوع البلدان و 
مهمة للغاية. وينبغي اسـتخدام أم لة مسـتقاة من المجموعات انقليمية ودون انقليمية والشـب ات المشـتر ة بين  

ة من أجل توجيه العملية. الو االت بشـــــــــأن تبادل األدلة والتعاون في مجال القدرات التقنية ودعم أعمال الدعو 
ويصب  تبادل الدروس المستفادة أ  ر أهمية في سياق إصلح منظومة األمم المتحدة اننمائية لضمان حسن 

 التنسيق والتعاون م  و االت األمم المتحدة األخر .

ــائل محددة تؤ ر على األ  - 70 طفال، ف ن  ونظرا لفهم المنظمة الجيد للنهد البرنامجية المتبعة في معالجة مســــ
خطة اســـتراتيجية تر ز بشـــ ل أ بر على اســـتراتيجيات التغيير، باالقتران م  بذل جهود لضـــمان القدرات المناســـبة  
لتنفيذها، تضـ  أسـاسـا للمنظمة  ي ت ون أ  ر مرونة، وأن تتصـد  للتهديدات الجديدة التي يتعرض لها األطفال،  

ــل م  و االت األ  ــ ل أفضــــــ ــتراتيجيات  وأن تفهم  يفية التعاون بشــــــ مم المتحدة األخر . وحتى قبل بد  العمل باســــــ
تزايد االعترا    التغيير في الخطة االســـــــتراتيجية الحالية، أشـــــــارت أم لة مختلفة مســـــــتقاة من الم اتت القطرية إلى 
 .بأهمية استراتيجيات التغيير في تحديد ال يفية التي يم ن بها للم اتت أن تنج  في تحقيق النتائد 

وال تتطلـت الســــــــــــــيـاقـات القطريـة المتنوعـة التي تعمـل فيهـا اليونيســــــــــــــ  فهمـا للحتيـاجـات المختلفـة  - 71
واألولويات الوطنية المقابلة فحســت، بل تتطلت أيضــا مزيدا من التقدير ل يفية تحقيق األهدا  ذات األولوية، 
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 بير بالســـــــــياق القطري   بما أن اســـــــــتخدام اســـــــــتراتيجيات التغيير ومســـــــــاهمتها من المرج  أن يرتبطا إلى حد
ــتراتيجيات التغيير   ــبة والقطرية حيوية لفهم ال يفية التي يم ن بها الســ ــد والتقييم المناســ الخاص. وبيانات الرصــ

 القطرية أن تحسن سرعة العمل البرنامجي على مستو  الم اتت القطرية.

ــتدامة ي  - 72 ــد عن   ت االعترا  العام بأن تحقيق أهدا  التنمية المســـــــــــ تطلت اتباع نهد  لي ويتجســـــــــــ
ومتعدد القطاعات في إقرار بالتحديات العديدة التي ما زالت قائمة. فعلى الرغم من التحسينات الهي لية ال بيرة 
التي أدخلت على الخطة االســتراتيجية الحالية من خلل مجموعات مجاالت األهدا  الواردة فيها والتوجيهات 

التي قدمهـا إصــــــــــــــلح منظومة األمم المتحـدة اننمـائـية، ما زالت هـناا  المتزايدة المتعلـقة بالتعـاون والتنســــــــــــــيق
ــمل تلا التحديات انبلأل عن الجهود المتعددة  ــتخدام نهد متعدد القطاعات. وتشــــــ تحديات   يرة تعترض اســــــ
القطاعات، وانعزالية هيا ل الشـرا ات الح ومية، والقيود المفروضـة من خلل التمويل الموجه أو المخصـص. 

أن ت ون اليونيس  على وعي بالضغوط التي قد تؤدي إلى إعادة التخطيط االستراتيجي إلى نهد أ  ر   ويجت
 انعزالية، دعما للم اتت القطرية والبرمجة المشتر ة لمنظومة األمم المتحدة على حد سوا .

زمة لفهم وقد من  هي ل الخطة االســــــــــــــتراتيجية المتعدد القطاعات الم اتت القطرية العناصــــــــــــــر الل - 73
ــتراتيجيات المتعددة القطاعات وتصـــــــممها بفعالية. غير أن عملية التعلم هذ  تتطلت وقتا وموارد لتحقيق  االســـــ
الـدمد الســــــــــــــليم للنُّهد المتعـددة القطـاعـات في هيـا ـل الم ـاتـت القطريـة وأخـذ احتيـاجـات فريق األمم المتحـدة 

ــتخلص دروس مهمة من مجموع ــياقات القطرية والهيا ل القطري في االعتبار. ويم ن اســـــ ة متنوعة من الســـــ
الح ومية، بالتعلم من الم اتت القطرية التي تعتمد ُنهجا متعددة القطاعات. وتشــــــــــــمل هذ  الدروس ضــــــــــــرورة 

وتعزيز تصــــــــميم الم اتت  إدخال تغييرات هي لية  بيرة على الم اتت القطرية دعما للنهد المتعددة القطاعات؛
طـاعـات محـددة؛ واعتمـاد هـذ  النهد ـبال ـامـل في وـ ائق البرامد القطرـية. وينبغي  القطرـية للبرامد على نطـاق ق

أن ترشــد تلا الدروس الجهود التي تبذلها المنظمة. وبانضــافة إلى ذلا، من أجل تحقيق نهد تحويلي متعدد 
تدف  الشــــر ا  األبعاد على نطاق المنظمة، من الحيوي فهم الهيا ل المحددة وانرادة الســــياســــية والحوافز التي 

الح وميين إلى اتباع النهد المتعددة القطاعات، فضـل عن التعقيدات المرتبطة بالتنسـيق والتعاون م  و االت 
 األمم المتحدة األخر  بما يتماشى م  متطلبات التخطيط ألفرقة األمم المتحدة القطرية.

ــين في  - 74 ــاواة بين الجنســــــ مختل  المجاالت البرنامجية، وقد لوحظت أوجه تقدم مهمة في مجال المســــــ
سـيما تلا المتعلقة باألولويات المسـتهدفة لخطة عمل المسـائل الجنسـانية، و ذلا في تفعيل جهود المسـاواة  وال

بين الجنسـين، مما مّ ن المنظمة من تخصـيص الموارد لهذ  األولويات المسـتهدفة. ول ن،  ما لوحظ في تقييم  
وجه التحســـــــن المذ ورة ما زال من الضـــــــروري تحســـــــين تعميم مراعاة خطة عمل المســـــــائل الجنســـــــانية، رغم أ

المســـاواة بين الجنســـين في  ل من البرامد والقدرات والنظم المؤســـســـية، وما زال هناا ال  ير مما ينبغي عمله 
لموا مة جهود المنظمة م  الحقائق الجنســـــــــانية الراهنة على أرض الواق . ولد  اليونيســـــــــ  القدرة على دعم 

ــين، باتباع نهد    أفرقة ــاواة بين الجنســــ ــائل المســــ ــر ا  انقليميين في ما يتعلق بمســــ األمم المتحدة القطرية والشــــ
 استباقي، ال سيما في البلدان التي تمتلا فيها اليونيس  قدرات قوية.

األولويات وقد أســــــــهمت الخطة االســــــــتراتيجية إســــــــهاما إيجابيا في العمل اننســــــــاني بجعله أولوية من  - 75
الشــاملة. وفي الوقت نفســه، وفرت منظومة األمم المتحدة عامة توزيعا واضــحا للعمل في عالم الشــؤون اننســانية 
والطوار . غير أنه م  االعترا  بأن بعض الجوانت خارجة عن سـيطرة المنظمة، ف ن اليونيسـ  تواجه انفصـاال  

بانفصــال النظامين الشــاملين للبرمجة اننســانية واننمائية،   بين عملها اننســاني واننمائي. فاالختناقات المتصــلة 
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وانعزالية توفير الموارد والقدرات، وانفصـــال نظامي الرصـــد وانبلأل، مســـائل تحول دون تحقيق اليونيســـ  برمجة  
 .طويلة  أ  ر فعالية من حي، ربط الصلت، ال سيما في البلدان التي تعاني من أزمات 

جرا  يتعلق بـالبرمجـة القـائمـة على الوعي بـالمخـاطر خطوة مفيـدة في تعزيز وشــــــــــــــ ـل بـد  العمـل بـ  - 76
النهد الذي تتبعه اليونيســــ ، إذ عزز الصــــلة بين الشــــقين اننســــاني واننمائي. غير أن العناصــــر الســــياســــية 

ــورة منهجية عند إعداد تحليلت البرمجة القائمة على ال ــياقية لم ُتدرج بصــــ ــادية الســــ وعي واالجتماعية االقتصــــ
ــانية طويلة األمد.  ــمل أزمات إنســـ ــياقات تشـــ ــبة للم اتت القطرية التي تعمل في ســـ ــيما بالنســـ بالمخاطر، وال ســـ

السياق  ويجت إجرا  هذا التحليل الخاص بالبرمجة من أجل توجيه البرمجة التي تقوم بها الم اتت القطرية في
ــعيد منظومة األمم المتحدة. وبعد ــيق والتعاون على صــ ــياســــي، األعم للتنســ ــادي والســ ــياق االقتصــ م مراعاة الســ

تحليل المخاطر في االعتبار بشــ ل فعال بعض المخاطر األ  ر  تتأخر االســتجابة اننســانية، وقد ال يأخذ قد
 وخامة التي تهدد األطفال.

ــديد التر يز في عدد قليل  - 77 وفي ما يتعلق بتوزي  الموارد، ت شـــ  األدلة عن وجود نمط تخصـــيص شـ
ن، وهو مدفوع إلى حد  بير بمخصــــــــصــــــــات العمل اننســــــــاني المحددة األهدا . وتصــــــــاحت توزي  من البلدا

ــًل لعام  ــبة المقررة أصـــــــ ــبة أقل  من النســـــــ ( من الموارد العادية  حصـــــــــة 2019المصـــــــــروفات المتخال  نســـــــ
ــتخدم ال من ــتراتيجية. ومن الحيوي أن تسـ منظمة مجموع الموارد، مما خل  م ارا مهمة على تفعيل الخطة االسـ

أدوات مختلفة لمعالجة التغيرات في احتياجات التمويل م  الدول األعضـــــــــا  واللجان الوطنية وفراد  الجهات 
المانحة وشـب ات التمويل انقليمية والعالمية وما شـابه ذلا. وفي هذا الصـدد، من المهم ت يي  السـرد الخاص 

تلبية الشــــروط المحددة ل ل جهة مانحة وشــــروط   بأنشــــطة الدعوة والمدعوم بتقارير قائمة على األدلة من أجل
الجهات التي تم لها. ويم ن اســـــــــــتخدام أدوات التمويل الحالية من أجل ممارســـــــــــة الدعوة بشـــــــــــ ل مشـــــــــــترا،  

يتطلت تنســيقا  بيرا م  و االت األمم المتحدة األخر ، لزيادة التمويل الموجه للموارد العادية. وبانضــافة  مما
ــاهمين،  ــفقة إلى فراد  المسـ ــد باتفاق التمويل، واتفاق الصـ ــترشـ يوفر الحوار المنظم المتعلق بالتمويل، الذي يسـ

ال بر  ســـــبل لتشـــــجي  الدول األعضـــــا  على مواصـــــلة تقديم دعمها من أجل توفير الموارد األســـــاســـــية للعمل 
 المشترا المتعدد القطاعات والمتعدد الو االت والتنسيق في مجال العمل اننساني.

ر  التقييم بأن الخطة االسـتراتيجية الجديدة يجري وضـعها في سـياق جغرافي سـياسـي توجد فيه ويعت  - 78
منظومة األمم المتحدة بوجه عام في وضـــــــــــ  أضـــــــــــع ، وُيشـــــــــــ ا فيه في أهمية األمم المتحدة. وذلا يعزز 

لجهود والموارد  ضـــرورة إقامة شـــرا ات بين و االت األمم المتحدة من أجل زيادة الت زر. وقد تبين عدم  فاية ا
ــتراتيجي  ــلح منظومة األمم المتحدة اننمائية من خلل إطار اســ ــها المنظمة لدعم إصــ ــصــ التي تبذلها وتخصــ
مرن يم ن أن يدعم مختل  األولويات الوطنية القطرية بالتنســــــــيق م  المنســــــــق المقيم. و مة حاجة  بيرة إلى 

ــتراتيجي مرن نتاحة وضـــــ  رؤية طويلة األجل تســـــم   بالتخطيط الطويل األجل وتحســـــين التنســـــيق إطار اســـ
ــتراتيجيات التغيير   م  ــأن ال يفية التي يم ن بها الســـــــــ و االت األمم المتحدة األخر ، وتقديم أدلة للبلدان بشـــــــــ
تســاعد على نحو أفضــل على اســتجابة المنظمة بســرعة، بما في ذلا اســتراتيجيات التغيير المتعلقة بعملية  أن

 حدة اننمائية الجارية.إصلح منظومة األمم المت 

وتعزيز انبلأل وربط التمويل بالعمل المتعدد القطاعات حيويان لتحقيق أهدا  التنمية المســــــــــــتدامة  - 79
التي تر ز على الطفل؛ والتغلت على االختناقات التي تعوق الجهود الرامية إلى الربط بين البرمجة اننســـــانية 

ــيق والتعاون م  و اال ــ  أنه يجت النظر في أوجه واننمائية؛ والتنســـــــــ ت األمم المتحدة األخر . ومن الواضـــــــــ
المعاوضــــــــــــــة بين التنســــــــــــــيق الوظيفي والتنســــــــــــــيق الفعال على نطاق الو االت، و ذلا في الت الي  اندارية 
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والتنســــــــيقية ذات الصــــــــلة، عند إقامة شــــــــرا ات من أجل تحقيق النتائد لدعم إصــــــــلح منظومة األمم المتحدة 
ب م ان اليونيســ  أن تســتخدم مزاياها النســبية بقدر أ بر في دعم هذا انصــلح، بما في ذلا  اننمائية. و ان

الترويد للرســــــالة األســــــاســــــية التي تؤديها المنظمة وهي الدفاع عن حقوق جمي  األطفال، دون ترا أي منهم 
 ورا  الر ت.

  
 التوصيات  رابعا  -  

ــيات الواردة في التقييم  - 80 ــتنتاجات. وقد ُعرضــــــت على اندارة العليا  التوصــــ ــتمدة من النتائد واالســــ مســــ
 .2020واسترشدت بالتعليقات التي وردت خلل حلقة عمل ُعقدت في تشرين ال اني/نوفمبر 

 
: تصؤور الخطة االسؤتراتيجية باعتبارها إطارا شؤامال إلسؤماو أصؤوات األطفا ، مع تحديد عدد 1التوصؤية  

سؤؤؤتوى النواتج إلى جانب تحديد مسؤؤؤارات واضؤؤؤحة للتعاون مع وكاالت األمم قلي  من األولويات على م
 المتحدة الشقيقة.

ينبغي لليونيســــــــــــــ  أن ت فل اســــــــــــــتفادة الخطة المقبلة من الم اســــــــــــــت التي تحققت في إطار الخطة  •
تصــــــــــم م ولذلا ينبغي أن  االســــــــــتراتيجية الحالية من حي، اتباعها نهجا شــــــــــموليا وتحليها بالمرونة.

الخطة االســــــتراتيجية الجديدة بوضــــــوح باعتبارها إطارا يتضــــــمن توجيهات للم اتت القطرية بالت ي  
طــار التعــاون ل مم المتحــدة. وبــانضـــــــــــــــافــة إلى ذلــا، ينبغي لاطــار  دعمــا ل ولويــات الوطنيــة وا 

ــلة، مما يتطلت ــية والنتائد ذات الصــ ــتراتيجي المقبل أن يحدد مجاالت العمل الرئيســ اتباع نهد  االســ
ويجت النظر في دعم مليات التعاون بين المقر والم اتت انقليمية  شـــــامل للمنظمة   ل في التنفيذ.

والم اتت القطرية، وم  و االت األمم المتحدة األخر ، ل فالة إســماع أصــوات األطفال في عمليات 
 البرمجة والتخطيط الداخلية والمشتر ة، وعدم ترا أي طفل خل  الر ت.

ــتراتيجي الجديد  • يجت من اآلن فصــــــــاعدا على الشــــــــعت المعنية أن ت فل تحديد وتعزيز انطار االســــــ
 بوضوح الستراتيجية جديدة للتغيير بشأن ما يلي:

o إشراا األطفال بصورة منهجية في البرمجة؛ 

o   السياقات دور اليونيس  باعتبارها صوت األطفال والصوت المداف  عن مصال  األطفال، في جمي. 

، يتم التركيز فيها 2030-2022: وضؤؤؤؤع اسؤؤؤؤتراتيجية طويلة األج  بشؤؤؤؤفن األطفا  للفترة  2التوصؤؤؤؤية  
بشؤؤؤؤؤؤؤؤدة على النواتج، مع توخي المرونة الالزمة للتصؤؤؤؤؤؤؤؤدي للتهديدات الناشؤؤؤؤؤؤؤؤئة التي تطا  األطفا ، 

 بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة الشقيقة.

ــتراتيجي الجديد إطارا زمنيا طويل األجل يشـــــــمل الفترة  ينبغي أن يعتمد انطار   • ، 2030-2022االســـــ
وينبغي أن ي ون  .2030م  اتباع نهد تنفيذ مرحلي، بما يتماشــى م  خطة التنمية المســتدامة لعام 

لاطار االســـــتراتيجي الجديد، الذي يســـــتند إلى تســـــري  تحقيق أهدا  التنمية المســـــتدامة التي تر ز 
 يز على مســــتو  النواتد وروابط منطقية م  النتائد المتوخاة على الصــــعيد القطري، على األطفال، تر 

ــئة التي تطال األطفال  بما في ذلا التهديدات   م  توخي المرونة اللزمة للت ي  م  التهديدات الناشــــــــ
 .( وتيسير التعاون المتزايد م  و االت األمم المتحدة األخر  19- الناجمة عن جائحة  وفيد 
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ا  األولوية، في إطار النتائد واســـــتراتيجيات التغيير، للميزات النســـــبية التي تتمت  بها اليونيســـــ   إعط •
في تقديم مشـــورة حاســـمة في مجال الســـياســـات نحدا، تغيير لصـــال  األطفال والتصـــدي للتهديدات 

وينبغي أن تتضــــــــــــــمن و ــائق البرمجــة والعمليــات القطريــة،  النــاشــــــــــــــئــة التي تعوق حقوق األطفــال.
ذلا التقييمات القطرية المشــــــتر ة وأطر التعاون من أجل التنمية المســــــتدامة وو ائق البرامد  في ماب 

القطرية وما يتصــل بها من نظريات عن التغيير وخطط إدارة البرامد القطرية، بشــ ل أ  ر وضــوحا 
والتعاونية   تقديم المشـــــورة في مجال الســـــياســـــات االســـــتراتيجية للســـــتفادة ال املة من المزايا النســـــبية

 وعملية إصلح منظومة األمم المتحدة اننمائية عموما. 2030لليونيس  دعما لخطة عام 

على جمي  مســــــــــــــتوـيات المنظمـة، ينبغي أن تواصــــــــــــــل نظم انبلأل االبتعـاد عن الحوافز التي تؤدي   •
الت انبلأل الم    وتتجــه نحو التعلم وتبــادل األدلــة، ســــــــــــــوا  داخــل اليونيســــــــــــــ  أو م  و ــا إلى

 المتحدة األخر ، ومن شأن ذلا أن يفيد في مواصلة ت يي  البرامد، استنادا إلى ما يلي: األمم

o   القيام، في الوقت المناســــت، بأعمال الرصــــد وب جرا  اســــتعراضــــات للبرامد والعمليات وتقييمات
قليمية، في الوقت الحقيقي، م  االســــــــــــتفادة من القدرات التقنية الداعمة التي تتيحها الم اتت ان

 بالتنسيق م  فريق األمم المتحدة القطري؛

o  تبادل الدروس المســـــــــــتفادة والخبرات داخل المنظمة، وم  الشـــــــــــر ا  الح وميين وو االت األمم
 المتحدة الشقيقة والجهات الفاعلة اننمائية األخر ، و ذلا م  الجهات المانحة.

 استراتيجيات وعوام  التغيير إلى جانب نتائج البرامج.: التركيز بنفس القدر على قياس 3التوصية 

يجت على اليونيســــــــــــ ، لد  تفعيل انطار االســــــــــــتراتيجي الجديد، أن تولي نفس القدر من االهتمام   •
وألغراض الرصــــــــــــد والتعلم، يجت  للتقدم المحرز في نتائد البرامد واســــــــــــتراتيجيات وعوامل التغيير.

المنظمة من النتائد لتعزيز سـرعة اسـتجابتها للتهديدات الناشـئة التي يتم ذلا بطريقة تسـتفيد فيها  أن
 تطال األطفال، وذلا بالتنسيق م  و االت األمم المتحدة األخر .

يجت رصـــــد اســـــتراتيجيات وعوامل التغيير بصـــــورة أ  ر منهجية وتقييمها وعرضـــــها في و ائق اندارة  •
التنفيذية إلى المجلس التنفيذي؛ والتقييمات القطرية؛ والتقييمات  الرئيسية، م ل التقرير السنوي للمديرة  

 والتقـارير المشــــــــــــــتر ـة بين و ـاالت متعـددة، وتقـارير الجهـات المـانحـة واللجـان الوطنـية لليونيســــــــــــــ .
ــتراتيجيات وعوامل التغيير ل ل بلد على حدة،  ــت تســــي هذ  المعلومات أهمية بالغة في تحديد اســ وســ

مجـال  البرمجـة على الصــــــــــــــعـيد القطري على نحو أ  ر مروـنة واســـــــــــــــتدامـة، والتعـاون فيبمـا ـيدعم 
وتحقيقا لهذ  الغاية، يجت   البرمجة والتخطيط م  و االت األمم المتحدة األخر  على نحو أفضـــــــل.

عت والم اتت المســــؤولة أن ت فل وجود قدرات  افية في جمي  الســــياقات لتحســــين انبلأل  على الشــــُ
يد األدلة السـتراتيجيات التغيير الخاصـة ب ل بلد بهد  تحسـين سـرعة اسـتجابة الم اتت والرصـد وتول

القطرية بما يدعم على نحو أفضــــــــل األولويات الوطنية وأهدا  التنمية المســــــــتدامة التي تر ز على 
 األطفال، وذلا بالتنسيق م  و االت األمم المتحدة الشقيقة.

 .النواتج ومصادر التموي  المناسبة التباو نهج متعدد القطاعات   : تعزيز اإلبالغ على مستوى 4التوصية  

اســــــــــــــتنــادا إلى النهد المتعــدد القطــاعــات لمجموعــات مجــاالت األهــدا  المحــددة في إطــار الخطــة  •
االسـتراتيجية الحالية، يجت أن يعزز انطار االسـتراتيجي المقبل ترتيبات الخطة المتعددة القطاعات 
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وينبغي أن تشمل هذ  التحسينات التعقيدات  ات صلة على مستو  النواتد.هذ  وأن يض  مؤشرات ذ
األ بر المتعددة القطاعات في البرمجة المشـــتر ة وأن تعالجها، تمشـــيا م  متطلبات التخطيط ألفرقة 

ويجـت على اليونيســــــــــــــ  أن تواصــــــــــــــل التفـاوض م  الجهـات المـانحـة لربط  األمم المتحـدة القطرـية.
ــادر التمويل على ال على التغلت نحو المناســــت بالبرمجة المتعددة القطاعات، لتشــــجي  المنظمة مصــ

ومن شـأن االبتعاد عن النُّهد التقوقعية أن يسـهم في فهم  يفية   على النُّهد التقوقعية التي تعوق عملها. 
 .تعزيز أوجه التعاون م  و االت األمم المتحدة الشقيقة ذات الصلة على نحو أفضل 

التعبير عن الواليؤة المزدوجؤة للمنظمؤة التي تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤ  المجؤالين اإلنمؤائي واإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاني : 5التوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤة 
االسؤؤؤؤؤتراتيجية الطويلة األج ، وتذلي  الصؤؤؤؤؤعوبات المتعلقة باالزدواجية في البرمجة واإلبالغ وتعبئة  في

 الموارد ومالك الموظفين، ودمج عمليات بناء السالم.

دة خطوات لتذليل الصــــــعوبات القائمة التي تعوق تعزيز  من الضــــــروري، من اآلن فصــــــاعدا، اتخاذ ع •
 فعالية البرمجة بما يمّ ن من تمتين الصلة بين الشقين اننساني واننمائي:

o  يجت أن ي فل انطار االســــــــــــــتراتيجي أح اما تمّ ن من تفادي االزدواجية في البرمجة وانبلأل
ى الوفا  بواليتها اننســــــانية واننمائية  وتعبئة الموارد وملا الموظفين، بما يســــــاعد المنظمة عل

 المزدوجة دعمًا ل طفال.

o  ــات الخبرات المهنـية  فـاـلة الموارد اللزمـة ـلدعم تشــــــــــــــجي  الموظفين بطريقـة مرـنة على ا تســــــــــــ
 اللزمة في السياقين اننساني واننمائي.

o  تـأمين تمويـل مرن  تـأمين الموارد اللزمـة لتمويـل العمـل الـدعوي لـد  الجهـات المـانحـة من أجـل
ــاني  ــقين اننســــــ ــلة بين الشــــــ ــطة في األجل الطويل تتناول الصــــــ وطويل األجل ل فالة تنفيذ أنشــــــ

 واننمائي، بهد  تحديد مسار واض  ندماج بنا  السلم في استراتيجية المنظمة.

يجـت على اليونيســــــــــــــ  أن تواصــــــــــــــل دعم إدمـاج البرمجـة الواعيـة بـالمخـاطر التي تربط بين برمجـة  •
نشــــــــــــــطـة اننســــــــــــــانـية واننمـائـية في و ائق البرمجـة والتخطيط للم ـاتت القطرية، م  التر يز على األ

ــادرة على نطاق منظومة األمم المتحدة   ل. ــاد بها في الو ائق الصــ ــترشــ ــاعدا،  االســ ومن اآلن فصــ
يجـت أن ي فـل انطـار االســــــــــــــتراتيجي الجـديـد إيل  اهتمـام  ـا  في الم ـاتـت القطريـة لبنـا  قـدرات 
الموظفين وتوفير الموارد ودعم إدارة العمليات حتى يتســـــنى إدماج الســـــياق الســـــياســـــي واالقتصـــــادي 

تقييم المخاطر والفرص، بما يســـــــهم على نحو أشـــــــمل في بلورة البرامد المشـــــــتر ة بين الشـــــــقين  في
 اننساني واننمائي من أجل األطفال.

الموارد، ال سؤؤؤيما خاري سؤؤؤياق العم  اإلنسؤؤؤاني، لكفالة عدم : معالجة االختال  في توزيع  6التوصؤؤؤية  
 ترك أحد خلف الركب.

عــت المســــــــــــــؤولــة  • في إطــار مفــاوضـــــــــــــــات واتفــاقــات التمويــل م  الجهــات المــانحــة، يجــت على الشــــــــــــــُ
ــيما وأنه يؤ ر على  في اليونيســـــــــــــ  أن تعطي األولوية لمعالجة االختلل في توزي  الموارد، ال ســـــــــــ

رج ســـــياق العمل اننســـــاني. ويجت على اليونيســـــ  أن تشـــــج  الجهود الدعوية الم اتت القطرية خا
المشــــــــــــــتر ـة، م  التر يز على نطـاق منظومـة األمم المتحـدة   ـل بهـد  تخصــــــــــــــيص الموارد ـلدعم 
الجهود الدعوية لجم  األموال من خلل إعداد ســــــــرد محدد مصــــــــم م خصــــــــيصــــــــا لمختل  الجهات 
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ــمل الجهود المبذولة  ب ات التمويل انقليمية.اللجان الوطنية وـشـــــــ  المانحة، بدعم من وينبغي أن تشــــــ
اســـــتخدام جمي  قنوات المفاوضـــــات المتاحة، بما في ذلا المشـــــاورات الســـــنوية للمانحين، وعمليات 

 تقديم المقترحات، والحوار المنظم بشأن التمويل، بالتنسيق م  و االت األمم المتحدة األخر .

خصؤؤؤصؤؤؤات برنامج منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، مع تعزيز رسؤؤؤالة : كفالة أن تدعم الم7التوصؤؤؤية  
 اليونيسف ومزاياها النسبية والتعاونية.

عت المســــــؤولة، لد  تفعيل انطار االســــــتراتيجي الجديد، أن ت فل توفير الموارد اللزمة  •  يجت على الشــــــُ
إصـــــلح منظومة األمم المتحدة  لمواصـــــلة العمل م  جمي  و االت األمم المتحدة الشـــــقيقة في ســـــياق  

اننمـائـية. ويجـت اتـباع نهد متعـدد القطـاعـات ـلدعم األولوـيات المشـــــــــــــتر ـة القـائمـة، بمـا في ذـلا تولـيد  
ــحة   البيانات واألدلة، وتغير المناخ، والمســــــــاواة بين الجنســــــــين، والقضــــــــا  على الفقر، وتحســــــــين صــــــ

ــل عن مجاالت العمل األخر  ذات ا  ــأ أ نا  إعداد انطار  المراهقين واألمهات، فضـ ــتنشـ ــلة التي سـ لصـ
ويجت أن ي فل انطار االســــــــتراتيجي الجديد توفير ما ي في من الموارد للحفاظ  االســــــــتراتيجي المقبل. 

بما في ذلا  ونها منظمة تتســـــــم بقدر  بير من اللمر زية وتتمت    - على المزايا التعاونية لليونيســـــــ  
عبئـة المجتمعيـة، وجهود بنـا  القـدرات التي تبـذلهـا لـدعم بحضـــــــــــــور ميـداني عـالمي، وتعزيزهـا القوي للت 

 - الشـــــــــــــر ا  الوطنيين في الســـــــــــــعي إلى تحقيق أهدا  التنمية المســـــــــــــتدامة التي تر ز على األطفال  
ــتدامة، ولتعزيز دور اليونيســـ  باعتبارها صـــوتا لجمي    واســـتغلل هذ  المزايا لدعم أهدا  التنمية المسـ

 األطفال. 
  

 مشروو قرار  خامسا -  
 ،إن المجلس التنفيذي 

ــة، وموجز   علمؤؤؤا يحيط  ــاطق الحضــــــــــــــريــ ــال في المنــ ــل اليونيســــــــــــــ  لصــــــــــــــــــال  األطفــ بتقييم عمــ
 E/ICEF/2021/3 ورد اندارة عليه )(E/ICEF/2021/4) وبتقييم خطة اليونيســــــــ  االســــــــتراتيجية للفترة ،

 (.E/ICEF/2021/6( ورد اندارة عليه  E/ICEF/2021/5، وموجز   2018-2021

 

  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/4
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/6
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 المرفق
 2021-2018االستراتيجية للفترة تقييم خطة اليونيسف   

 
نظرا للقيود المفروضــة على الحيز، ال يرد في هذا المرفق تقرير تقييم خطة اليونيســ  االســتراتيجية  - 1

 .2021-2018للفترة 

ــيســـــــــــــــــ :   - 2 ــونـ ــيـ ــلـ ــ  لـ ــابـ ــتـــــ ــم الـ ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــتـــــــت الـ ــ ـ ــمـ ــي لـ ــ ـ ــ  الشـــــــــــــــــبـ ــوقـ ــمـ ــى الـ ــلـ ــاح عـ ــتـــــ ــر مـ ــريـ ــقـ ــتـ والـ
www.unicef.org/evaluation/executive-board. 
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