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    من جدول األعمال المؤقت* 8البند 

 عن وظيفة التقييم في اليونيسف   2020لعام التقرير السنوي   
  

 موجز 
يعرض هـذا التررير لمحـ ع عـامـ ع عن و يـف  الترييم ظم من مـ  األمم المتحـدة للافوـل  فاليوني ــــــــــــــ     
. ويرــدم لــذلــم معلومــات محــدنفــ  باــــــــــــــــحن تنفيــذ  ــــــــــــــيــا ــــــــــــــــ  الترييم المنرحــ  لليوني ــــــــــــــ  2020ظم عــام 

 . E/ICEF/2018/3ف 2021-2018  وخا  الترييمات العالمي ، للفترة E/ICEF/2018/14ف

جميع م ــتويات المن م ، باإلضــاظ  ىلذ ذلم، يردم التررير تحلي ع مفًــ ع ألداي و يف  الترييم علذ  
« . 19-ف»لوظيد 2019مع الترليز باــللخ خاع علذ ا ــتجاب  و يف  الترييم لجامح  مرض ظيروس لورونا 

 ويتضمن موجزاع بالنتامج الرمي ي  لعدة ترييمات مؤ  ي .

 ويتضمن الر م التا ع عناًر قرار لين ر ظيها المجلس التنفيذي. 

 

 
  

 

 * E/ICEF/2021/9. 
 قامت اليوني   بإعداد هذه الوفير  بلاملها. :م ح    
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 مقدمة  - أوال   
ــببت جامح  مرض ظيروس لورونا لرد  - 1 ــبوق ، 19-ف»لوظيد 2019ت ـــــــ «  ظم أزم خ عالمي خ غير م ـــــــ

و ـت ل تداعياتها مح ـو ـ  ل ـنوات قادم . ظباإلضـاظ  ىلذ اافار الًـحي  المبااـرة، تدظع األزم  اةقتًـادي  
ــلااع هام ع علذ الخدمات اةجتماعي  وا ــع ضــ ــر نحو الفرر وتضــ ــل  بها مزيداع من األن ــ ــحي  المفرل  المتًــ لًــ

أًـــــــــــــ ع بحعبايخ تفول قدرتها. وبالن ـــــــــــــب  ىلذ األافال، ظإنن عواقي األزم  اـــــــــــــديدة لللاي ، مما يفاقم حاةت 
اإلقًــــــــــاي وانعدام الم ــــــــــاواة الموجودة ويتحدنع باــــــــــدة التزام المجتمع الدولم بعدم ترم أي افل يتخل  عن 

 الرَّلي.

ضــان ب بمهام العمل مع اة ــتمرار ظم الترليز علذ تحريل تتالني اة ــتجاب  لمزم   ــب ع جديدة ل   - 2
النتامج. ظالتعلنم من التجرب  أًـــــــبً هامناع لللاي  ظم هذه البيم  ال ـــــــريع  التاور، مع ماـــــــارل  البلدان ظم عملي  

ظم   اة ــــتجاب  والتعلم فم اة ــــتجاب  باــــللخ أظضــــل. وقد تمفنل التحدي الرمي ــــم لملتي الترييم التابع لليوني ــــ  
تليي  عمله بحيث يملنه اة ـتمرار ظم الم ـاهم  ظم التعلنم والم ـايل  مع دعم المن م  والاـرلاي لتحليل اافار 
ــملت   ــلً لمواجهتها. وقد تالي ذلم أظلاراع ابتلاري ، اـــ ــيرة والاويل  األجل لمزم  وترديم دليل علذ ما يًـــ الرًـــ

 موع خ وا ع خ من الجهات المعني  ظم الوقت اانم. ارقاع جديدة لجمع األدل  وتحليلها وماارلتها مع مج 

، ظإنن و يف  الترييم ة تزال 2020علذ الرغم من التحديات الهامل  التم واجهتها اليوني ــ  ظم عام  - 3
  وخا  الترييمات العالمي  E/ICEF/2018/14ت ــير ظم اةتجاه الًــحيً ظم تنفيذ  ــيا ــ  الترييم المنرح  ف

« 19-. وظم حين تالـبت جـامحـ  »لوظـيد2020 ، وـقد حرـرت نـتامج ملمو ــــــــــــــ  ظم عـام E/ICEF/2018/3ف
ي  التم تعديل خا  عمل و يف  الترييم، ظرد تملننت الو يف  من مواًــــــــــــــل  تعزيز العوامل المحرل  الرميـ ـــــــــــــ 

ــمان الجودة، والتوجيه  ــري ، والحولم  وضــــــــ حنددت ظم ن ري  تليير الترييم، بما ظم ذلم الموارد المالي  والباــــــــ
د األداي والارالات من أجل الترييم.  واألدوات، وتنمي  الردرات داخل اليوني   ومع الارلاي، ونن م لًر

يجابي . ويتواًـــــــــل ارتفاب عدد الترييمات  ى 2020باـــــــــللخ عام،  لت اتجاهات أداي الترييم ظم عام  - 4
المنفَّذة، اـــــــحنها ظم ذلم اـــــــحن تلاي  الترييمات. وتواًـــــــل المن م  تح ـــــــين أدامها ظم ىدما  الم ـــــــاواة بين  

بذلت جهوداع لضــمان ىدرا  اةعتبارات المتعلر  باإلعاق  أيضــاع. لما   2020الجن ــين ظم الترييمات، وظم عام 
ــتخدمه لان تنويع المنتجات التريي  ــرب ظم الوقت اانم والذي ت ــ ــياع ظم توظير دليل ترييمم أ ــ ــا ــ مي  عام ع أ ــ

 الملاتي لت هيل اإلدارة التليفي .

ــب  ىجمالم موارد البرنامج التم أننفرت علذ الترييم، من  - 5 ظم المام  ظم  0,86مع ذلم، انخفضــــت ن ــ
ًـــــــــــــًـــــــــــــات من ًـــــــــــــندول التمويل . ولان لتخفيض المخ2020ظم المام  ظم عام   0,64ىلذ  2019عام 

اةجتماعم المخًــــع للترييم تحفيراع علذ اإلنفال العام للو يف . باإلضــــاظ  ىلذ ذلم، أفنرت الريود المفروضــــ  
ــاع علذ اإلنفال علذ الترييم حيث انترلت الملاتي ىلذ جمع البيانات عبر 19-ب ــــــــــبي جامح  »لوظيد « أيضــــــــ

الترييم مع رظع حاةت اإلغ ل الاـــــــــــامل. وة تزال النفرات  اإلنترنت. ومن المتوقع أن يتح ـــــــــــن اإلنفال علذ
، علذ 2019ظم المـاـم  من اإلنفـال البرـنامجم بحلول نهـاـي  عـام  1اإلجمـالـي  أقـل من المعـيار المرجعم وهو 

ره   .10/2018النحو الذي حدنده المجلس التنفيذي ظم مررن

ــبل التم أحرزت بها و يف  التر - 6 ــل بتنفيذ  ويوجز هذا التررير ال ـــــــ ييم ظم اليوني ـــــــــ  تردماع بما يتًـــــــ
  يا   الترييم المنرح  وخا  الترييمات العالمي .
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 « 19- تقييم اليونيسف في عالم متغير: التكيف مع جائحة »كوفيد  - ثانيًا  

، أًدر ملتي الترييم مذلرة ظني  باحن ا تجاب  و يف  الترييم ظم اليوني   2020ظم آذار/ مارس  - 7
ــللخ لامل للتدابير 19-ألزم  »لوظيد ــوي علذ الحاج  ىلذ امتفال الو يف  باــــــــ ــلنات هذه المذلرة الضــــــــ «.  ــــــــ

ــرلاي  ــاريين والاــــ ــتاــــ ــيف  لحماي  المو فين والفرل واة ــــ ــعتها المن م  والحلومات المضــــ اةحترازي  التم وضــــ
ننهنجخ مبتلرة لجمع البيــانــات،  والمجتمعــات المحليــ  التم يعملون ظيهــا. لمــا اقترحــت المــذلرة الفنيــ  ا ــــــــــــــتخــدام

ــي ، والبيانات الفانوي  والبيانات   ــتخدام ننهنج وأدوات جمع البيانات اةظتراضـ ــريع، وا ـ ــتعراض والتجميع ال ـ واة ـ
ــــــد مفل أداة يو  . وأناــــــح ملتي الترييم أيضــــــاع مرلزاع U-Reportريبورت ف - ااني ، بما ظم ذلم بيانات الًر

  والتبادل المفتوح بين أو ــــاا الترييم التابع  لليوني ــــ  باــــحن اافار المترتب  علذ للموارد لدعم تبادل المعار 
 « بالن ب  للعمل الترييمم.19-أزم  »لوظيد

 
 التكنولوجيات المبتكرة للتقييم - أ 

مع تـردم التلنولوجـيا، أًــــــــــــــبحـت مجموع  متنوع  من أدوات الترييم مـتاح ، ومعـدنة لتلبـي  احتـياجات  - 8
مـــا ظم ذلـــم اتخـــاذ الررار باــــــــــــــلـــلخ آنم، والرقـــابـــ  والتعلنم، ولـــذلـــم تنـــاول المجـــاةت التم  هرت محـــددة، ب 

ًـبحت ألفر بروزاع ظم ال ـنوات األخيرة. وي ـتلاـ  ق ـم اةبتلار والتعلنم واة ـتيعاي التابع لملتي الترييم   أو أ
ف  جواني: فأ  التعجيل واةبتلار  هذه اةبتلارات بلرض زيادة جودة الترييمات. وتتمفل أهداظه المحددة ظم ف 

في  ا ــتل ل الماــهد الرقمم وت ــخيره من أجل توظير  من حيث جمع البيانات وتًــميم الترييم ومنهجياتهو و
ملـانـي  الحًــــــــــــــول علذ المنتجـات الترييمـي و و ف   زـيادة ا ــــــــــــــتخـدام الترييمـات   قـدر ألبر من الاــــــــــــــفـاظـي  واى

 لاي الخارجيين.وا تيعابها، داخلياع ولذلم من قبل الار 

«، أالل ق ــم اةبتلار والتعلنم واة ــتيعاي درا ــ  ا ــترًــامي  متعددة 19-وا ــتجاب ع لجامح  »لوظيد - 9
األقاليم لتعداد الهوات  المحمول ، ت ـــمذ الترييم ال ـــريع للمجتمع المحلم، لتتبع ال ـــلوليات ودواظعها ظم أفناي 

ل الهــد  ظم توظ ير بيــانــات مجتمعيــ  عــاليــ  الجودة وآنيــ  لتوجيــه برنــامج  الجــامحــ  ظم الوقــت اانم. وتمفــن
« والررارات المتعلر  بال ــــــيا ــــــات المابر  علذ الًــــــعيد الرناري. واــــــمل ذلم 19-التًــــــدي لجامح  »لوظيد

«. وقد وظرت النتامج التم جرع 19-عنًـــــــــــــر الفر  ال ـــــــــــــلولي  والعام ، والذي ل زم توحيده ظم أدوات »لوظيد
ـــل ىليها حتذ اا ن ًـــورة غني  تاـــتد الحاج  ىليها للعنًـــر ال ـــلولم للفااـــي  علذ الًـــعيدي ن الفردي التًو

ـــــاع ىضـــــاظي  لفحع  والمجتمعم. ومن خ ل اة ـــــتفادة من بيانات ال ـــــل ـــــل  الزمني ، أتاح الترييم أيضـــــاع ظًر
تحليل والمعاين  اةتجاهات الخاًــــ  بالرنار والمنار  بمرور الوقت. وألن الترييم هو عملي  تحدث آنياع، ظإنن ال

وتف ير النتامج ين تخدم بالفعل ظم عدنة منتديات علذ الًعيد الرناري لتوجيه التلييرات البرنامجي . لما أفبتت 
الدروس الم ـــتفادة من الترييم أننه يملن تابيل نهج ب ـــيا لجمع البيانات ال ـــلاني  ظم خ ل حاةت الاوار  

 والجوامً.

المحمول أيضـــــــاع ظم ترييم اليوني ـــــــ  لحاةت الاوار  المعردة واـــــــديدة ا ـــــــتنخدمت بيانات الهات   - 10
ظم نيجيريا ويجري ا ــــــتخدامها حالياع ظم ترييمخ ماــــــترمخ مع ًــــــندول األمم المتحدة  3الخاورة من الم ــــــتوع 

لل ــلان باــحن المرحل  الفالف  من البرنامج الماــترم بين الًــندول واليوني ــ  للرضــاي علذ تاــويه األعضــاي 
ــلي  األنفوي . تندمج هذه البيانات ااني ، التم جنمعت من خ ل أداة يوالتن   ، مع U-Reportريبورت ف - ا ـــــــــ

ــــــــــــــد المـيدانم الذي أجرته أارا  فالـف  لجمع المعلومات من مجموع  مو ــــــــــــــعـ  من  بـيانات محخوذة من الًر
يم المؤ ــــ ــــم للن هج التم الجهات المعني ، من بينهم ال ــــلان المتضــــررين. باإلضــــاظ  ىلذ ذلم، ا ــــتخدم التري 
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ــاني ، بما ظم ذلم البرمج  الرامم  علذ  تتبعها اليوني ــــــــــ  ظم برمج  الحماي  اةجتماعي  ظم الحاةت اإلن ــــــــ
   ظم م وي لجزيخ من ا تراتيجيته لجمع البيانات. U-Reportريبورت ف - النرد، أداة يو

  لدعم جمع U-Reportريبورت ف - اة يووي ــتلاــ  ملتي الترييم  ــب ع ىضــاظي  تتيً ا ــتخدام أد - 11
البيانات ظم ىاار الجهود األو ــــــــــــع نااقاع الرامي  ىلذ الحًــــــــــــول علذ تعليرات مبااــــــــــــرة من مختل  الفمات 

 ال لاني  علذ الًعيد الرناري.
 

 النُّهج المبتكرة للتقييم - ب 

اليوني ـ  ظم التلي   مع البيم  المتليرة، «، نجحت ملاتي 19-منذ المراحل األولذ لجامح  »لوظيد - 12
ــعت حلوةع لتنفيذ بعض  وأجرت تعدي تخ علذ األعمال الجاري ، وحدندت اةحتياجات الجديدة من األدل ، ووضـ
األناـــــــا  الترييمي  ال زم  لدعم اة ـــــــتجاب . وباإلضـــــــاظ  ىلذ ذلم، ظرد اضـــــــالع ملتي الترييم، للما أملن، 

ــمنم   ــا  ترييمي  مًـ ــريع  التاور. وترد ظم بحناـ ــنع الررار ال ـ ــاع لدعم الرقاب  والتعلنم ظم عمليات ًـ ــيًـ خًـ
 الفررات التالي  بعض هذه العمليات.

، وضــــــــــعت اليوني ــــــــــ  2020ظم أيار/ مايو   األدلة التقييمية للتعّلم المستتتتتتتتمر والدارة التكيفية  - 13
«. وعلذ علس الترييم المؤ ــــــــــــــ ــــــــــــــم 19-ـيدوأالرـت ترييمـاع تعليمـياع لرـياس لفـاية ا ــــــــــــــتجـابتهـا لجـامحـ  »لوظ

منم  ًـن النموذجم، الذي يميل ىلذ الترليز الروي علذ الم ـايل ، ظإنن هذه العملي  اـدندت بوضـوح علذ التعلنم. و
ًـر الترييم ظم الوقت اانم والترييم التنموي لتوظير أدل     “جيدة بما ظيه اللفاي  ”ترييم التعلنم باةعتماد علذ عنا

ررار ظم اليوني ــــــــــــــ  بـالمعلومـات لتليي  نهج المن مـ  مع ال رو  الجـديـدة علذ امتـداد لـدعم ًــــــــــــــانعم ال
اة ـتجاب  للجامح . وحددت ىدارة اليوني ـ  أ ـمل  التعلنم ذات األولوي  من خ ل المراب ت والمناقاـات وأخيراع 

ــابيع لجمع البـياـنات وتحليلهـا، ظحع  ظريل التر ييم األ ــــــــــــــمـل  من خ ل المرتـب . وظم جوـل خ دامـت فمـانـي  أ ــــــــــــ
ا تمع ظيه المرينمون المدمجون   “مراقب  عن لفي”التااور مع الجهات الم عني ، وا تعرض الوفامل، واتبع نهج 

 ىلذ اةجتماعات والملالمات، حيث حضروا بًف  مراقبين بدةع من ماارلين.

هيلل التن ـــــيل الذي ونضـــــع  ن رت أ ـــــمل  التعلنم ذات األولوي  ظم مجموع  قضـــــايا وتاـــــمل: فأ  أداي  - 14
« 19- إلدارة ا ــتجاب  المؤ ــ ــ و في  الو ــامل التم أعاد المو فون من خ لها تًــور البرمج  ظم بيم  »لوظيد 

 الجديدةو ف   ماارل  المرر الرمي م وترديم الدعم الترنم للملاتي الرناري . 

ظم على الصتتتتعيد الق.طري     «19-التقييم اآلني الستتتتتجابة اليونيستتتتف المستتتتتمرة لجائحة »كوفيد - 15
الوقت الذي لانت البلدان تتًــارب ظيه مع التداعيات اةجتماعي  واةقتًــادي  للجامح  والتلالي  الفانوي  لها، 

« قد بدأت بالفعل ظم التحفير علذ عمل اليوني ـــــ ، ونضـــــع تًـــــور لو يف  19-ولانت تدابير احتواي »لوظيد
« التابع  لليوني ــــ  والملاتي اإلقليمي ، للترييم اانم 19-جامح  »لوظيدالترييم، بالتن ــــيل مع األمان  العام  ل
ــ  لجامح  »لوظيد ــتجاب  اليوني ــــــ ــعيد الرناري فالمرحل  19-ة ــــــ منم الترييم اانم 1« علذ الًــــــ ــن  . ولرد ًــــــ

ىلذ تحليل   باعتباره انعلا ـاع تالعياع لليفي  ا ـتجاب  الملاتي الرناري  لليوني ـ  للجامح  عند انتاـارها. ويهد ن 
ــامل المتعلر  بالجودة، بنل ي    ــا  الم ــــ ــتلاــــ ــتجاب  وتنفيذها، وا ــــ مدع ظاعلي  الملاتي الرناري  ظم تليي  اة ــــ
ا ــتخ ع الدروس الم ــتفادة من حال  الاوار  الجاري  ولذلم بالن ــب  لحاةت الاوار  ظم الم ــتربل. انرح 

ــبا  2020  بين آي/ أغ ـــاس  1الترييم اانم فالمرحل    وجرع تخًـــيًـــه ل ـــبع مناال   2021ا/ ظبراير واـ
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بلداع. وقد  ـــاعدت نتامجه باـــللخ ظعال ظم ىفراي المناقاـــات واألظلار، خاًـــ ع علذ الًـــعيدين اإلقليمم   43 و
 والرناري. لما أتاح الناال الجلراظم للترييم ظًر ع قينم  للتعل م عبر البلدان وعبر األقاليم.

بينما  « واالستتتجابات المستتتقبلية للحماية االجتماعية 19-جائحة »كوفيدتقييم ستتريع ألثر أةمة  - 16
« علذ الم ـــــــتوع الللم، ظإنن 19-تتناول درا ـــــــات عالمي  لفيرة األبعاد الوبامي  واةقتًـــــــادي  لجامح  »لوظيد

التم أبحافاع قلن  ن ــــبياع تحاول ا ــــتلاــــا  الرضــــايا المتو ــــا  ىلذ الاويل  األجل الخاًــــ  باأل ــــر المعياــــي  
ــيما ظم البلدان التم تؤدي ظيها اليوني ــــــ  دوراع قيادياع ظم قااب  تح ذ باهتمام خاع لدع اليوني ــــــ ، ة  ــــ
ًـ  للن ـاي واألافال، بحيث يوظر  الحماي  اةجتماعي . لذا، ن ر الترييم ال ـريع ظم الرضـايا ذات األهمي  الخا

ــيا ت قابل  للتنفيذ علذ الفور علذ األًــعدة الراري  مرجعاع للبيانات باإلضــاظ  ىلذ تحلي ت ا ــتراتيجي  وتًو
واإلقليمي  والعالمي . بعد اةنتهاي من الترييم ال ــــــريع، أتاحت اإلًــــــدارات ال حر  ىملاني  ىجراي ترييم أاــــــمل 

 للديناميات المتو ا  األجل للجامح  ول  تجابات ال يا ي  المتعلر  بها.

أنجريت   «: تجميع سريع لألدلة بشأن التدريس والتعّلم 19-داالستجابة في مجال التعليم لتتتتت»كوفي - 17
هذه الدرا ــــــــ  التجميعي  لتوحيد مًــــــــادر البيانات الحالي  المتعلر  باة ــــــــتجابات ظم مجال التعليم الخاًــــــــ  

ــاب المتعلر  بالتدريس والتعلنم ظم 19-بجامح  »لوظيد ــلً لتح ـــــين األوضـــ « ولتلوين رؤعع جديدة حول ما يًـــ
ن  ظم 19-م ظم أفناي أزم  »لوظيدنن م التعلي  «. تناولت الدرا ــــــــ  التجميعي  ليفي  تحريل نواتج تعليمي  مح ــــــــن

حـاةت الاوار  ظم خ ل ظترة ىغ ل المـدارس. لمـا حـددت ممـار ـــــــــــــــات جيـدة وأمفلـ  ابتلـاريـ  لـدعم التعلنم 
عادة ظتً مدارس أظضــــــل. وقد اــــــملت تلم الممار ــــــات و ــــــامل لترليل ظجوات ا ن واى لتعلنم ظم المناهج المح ــــــن

الدرا ي ، وخلل بيمات آمن ، وتعزيز قدرة الن ام علذ الًمود. ت اهم الدرا   التجميعي  أيضاع ظم ا تخ ع 
دروس م ــــــــــــــتفـادة هـامـن  ظم المجـاةت ذات األولويـ  مفـل التـدريس والتعلنم والتعليم ظم مرحلـ  الافولـ  المبلرة 

ارام ااباي والمجتمع المحلم.وتنمي  قدرات المعلمين واإلدارة المدر ي    وتردير نواتج التعلم واى

ــع وتنفيذ قامم   - 18 ــي  علذ وضــــــــ ــن  الماضــــــــ ع وة علذ ذلم، ظرد رلزت و يف  الترييم علذ مدار ال ــــــــ
مو ــــــــــــــع  من المنتجات الترييمي  التم تدعم اتخاذ الررارات ظم المراحل األولذ، حين تلون األدل  ذات أهمي  

ًـ . علذ  ـبيل المفا ًـميمها  خا ل، يملن أن تعزز ا ـتعراضـات األدل  ال ـريع  من عملي  تخايا البرامج وت
 بو امل من بينها ىدخال تح ينات تضمن ىملاني  ترييم البرامج بفاعلي  ظم الم تربل.

 
 المحاور الجديدة والناشئة - ج 

لعمـل الجـدـيدة مًــــــــــــــممـ  لترييم أوضــــــــــــــاب مجـاةت ا 2020ارح  ملـتي الترييم أداة جـدـيدة ظم عـام  - 19
ــيات  أو منم ترييم التحهي لين ــتخدم لحداة تاــخيًــي  لعرض ا ــتنتاجات وتًو المتنامي  لدع اليوني ــ . وقد ًــن

قامم  علذ األدل  با ــــــــــتخدام البيانات األولي  والفانوي . رلنز ترييم التحهي التجريبم علذ المنا  والبيم ، ولان 
بات اة ـــتدام . لرد ا ـــتفاد تًـــميم خا  العمل اة ـــتراتيجي  يترًـــذ قضـــايا التح ـــين وقابلي  التو ـــع ومتالن 

الخاًــ  بالمنا  والااق  والبيم  والحد من أخاار اللوارث التم تعد ها اــعب  البرامج التابع  اليوني ــ  باــللخ 
 مباار من األدل  الم تمدة من هذا الترييم.

اليوني ــــــــ  ظم ربا البرامج اإلن ــــــــاني  واإلنمامي  ظم ىضــــــــاظ ع ىلذ ذلم، بدأ ترييم مواضــــــــيعم لعمل  - 20
 .2021ومن المررر اةنتهاي منه ظم ني ان/أبريل  2020 عام
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 مساهمات تقييمات اليونيسف في إصالح األمم المتحدة  - ثالثًا  

يعرض هذا الر ــــــم م ــــــاهمات اليوني ــــــ  ظم خا  ىًــــــ ح األمم المتحدة، بما ظم ذلم الترييمات  - 21
 ناال المن وم  والترييمات الماترل  وتعزيز الردرات الواني  ظم مجال الترييم. علذ لامل

ـًـ 2020ظم خ ل عام  - 22 ــترل  ظم  ل ترليز واضــــ ــل ملتي الترييم دعم تنفيذ العمليات الماــــ ، واًــــ
ــترل  إلجراي  ــمل ذلم بذل جهود ماــــ ــال الترييم دعماع للترييم علذ لامل ناال المن وم . واــــ علذ تعزيز ات ــــ

« علذ لـامـل ناـال المن ومـ . تعـد  اليوني ــــــــــــــ  عضــــــــــــــواع ظم اللجـن  19-رييم ل  ــــــــــــــتجـاـب  لجـامحـ  »لوظـيدت 
« والتعاظم من آفارها، وقد 19-اة ـــــتاـــــاري  لًـــــندول األمم المتحدة متعدد الاـــــرلاي لمواجه  جامح  »لوظيد

لما انتدبت المن م  أحد  ــاهمت ظم عملي  ا ــتخ ع الدروس الم ــتفادة ذات الًــل  وتردير قابلي  الترييم. 
لبار المو فين ىلذ الملتي التنفيذي لممين العام لدعم جهود الترييم علذ لامل ناال المن وم ، وتنواًـــــــــــــل 
ًـفتها عضـواع ظم الترييم الاـامل للامل ناال  لذلم ترديم م ـاهماتها ىلذ ظريل األمم المتحدة المعنم بالترييم ب

 «.19- تجاب  لجامح  »لوظيدالمن وم  والفريل العامل المعنم باة

علذ الًــــــــــــعيد العالمم، اختتمت اليوني ــــــــــــ  تردير قابلي  ترييم الفًــــــــــــل الماــــــــــــترم من الخاا  - 23
ــتراتيجي  للفترة  ــــــــندول األمم المتحدة 2021-2018اة ــــــ ، باةاــــــــترام مع برنامج األمم المتحدة اإلنمامم ًو

ــين وتم ــاواة بين الجن ــــ ــلان وهيم  األمم المتحدة للم ــــ ــاظ  ىلذ ذلم، أجرت اليوني ــــــ  لل ــــ لين المرأة. باإلضــــ
ــؤون   خمسمجموعه  ما ــيل الاــــ ــرال  مع ملتي األمم المتحدة لتن ــــ ــانم. بالاــــ ــترل  للعمل اإلن ــــ ترييمات ماــــ

اإلن ــاني ، اختتمت اليوني ــ  ترييماع ماــترلاع للعمل اإلن ــانم لًــندول التمويل اةجتماعم المخًــع للترييم  
ترم بين الولاةت ل  ـــتجاب  إلعًـــار ىيداي، حيث أدارته باةاـــترام مع ملتي ىلذ جاني ترييم ىن ـــانم ماـــ 

تن ـــــــــيل الاـــــــــؤون اإلن ـــــــــاني  فالرميس   والمن م  الدولي  للهجرة وبرنامج األغذي  العالمم ومن م  الًــــــــح  
بين    باــــحن الم ــــاواة  2020العالمي . لما أنجري ترييم للعمل اإلن ــــانم الماــــترم بين الولاةت ظم خ ل عام 

ــندول األمم  ـ ــاني  ًو ــؤون اإلن ـ ــيل الاـ ــيل مع ملتي تن ـ ــاي والفتيات، ولان ذلم بالتن ـ ــين وتملين الن ـ الجن ـ
ــلان ومن م   ــؤون   “لير”المتحدة لل ــــ ــامي  لاــــ ــي  األمم المتحدة ال ــــ الدولي  وبرنامج األغذي  العالمم ومفوضــــ

عنم بفيروس العوز المنــــــاعم  ال جمين. لــــــذلــــــم، وبــــــالتعــــــاون مع برنــــــامج األمم المتحــــــدة الماــــــــــــــترم الم
ــتجاب  من وم  األمم  ــتر ع ة ـ الباـــري/مت زم  نرع المناع  الملت ـــي فاإليدز ، أجرت اليوني ـــ  ترييماع م ـ

 . 2019ىلذ  2016المتحدة لإليدز ظم الفترة من 

وني ـــ  أخيراع، بدأ ىجراي ترييم تلراري لمخاا مفوضـــي  األمم المتحدة ال ـــامي  لاـــؤون ال جمين والي  - 24
ــترم الخاع باألافال ال جمين ظم عام  ــامل لمبادرة تفعيل المخاا 2020للعمل الماــــــ . ويتمفل الهد  الاــــــ

قااعات رمي ـــــي  فالتعليم، والمياه والًـــــر  الًـــــحم والن اظ   ف ثظم تحريل تليير نوعم قابل للرياس ظم  
 ـــــــرهم. يًـــــــاحي الترييم الم ـــــــترل الاـــــــخًـــــــي ، وحماي  الافل  لمافال ال جمين والعامدين ىلذ أواانهم وأ

المتلرر تنفيذ المخاا لم يتملن من تحليل النتامج با ــتمرار ة ــتنتا  األدل  لتوجيه التنفيذ الم ــتمر وعملي  
اتخـاذ الررارات اة ــــــــــــــتراتيجيـ  اوال المرحلـ  التجريبيـ  من المخاا. لـذلـم،  ــــــــــــــيتملن من تحـديـد الـدروس 

رات الاـــــرال  بين مفوضـــــي  األمم المتحدة ال ـــــامي  لاـــــؤون ال جمين الم ـــــتفادة والممار ـــــات الجيدة ظم مباد
ز هذا 2022واليوني ــــ  باــــللخ أو ــــع إلفراي مذلرة التفاهم العالمي  المنرح  بين المن متين ظم عام  ــيننج  . و ــ

 .2022الترييم ظم عام 
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من ولاةت األمم علذ الًـــــــــعيد الرناري، جرت ىدارة ترييمين باةاـــــــــترام مع ولال  واحدة أو ألفر  - 25
المتحدة. ظم توغو، عملت اليوني ـــــ  مع ًـــــندول األمم المتحدة لل ـــــلان وهيم  األمم المتحدة للم ـــــاواة بين  
الجن ـــــــــين وتملين المرأة ومن م  الًـــــــــح  العالمي  علذ ىدارة ترييم ماـــــــــترم لليفي  دعم مبادرة مو ـــــــــلولا، 

ود تح ـــــــــين ًـــــــــح  األمهات والمواليد ، جهود  حلوم  توغو من أجل ت ـــــــــريع الخاذ ظم جه2012-2018
 - واألافال والمراهرين ظم الب د مع الترليز علذ التلذي  من خ ل اعتماد ن ام ًــــــــــحم معزز. وظم غينيا

ــباي والمراهرين  ــروب تعبم  الاـ ــ  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمامم ظم ىدارة ترييم لماـ ــترلت اليوني ـ ــاو، ااـ بي ـ
ــروب ىلذ تاوير المهارات الريادي  بين  ظم المناال الريفي  للعمل لرادة ــعذ الماـــــــــــ ــ م، حيث  ـــــــــــ لبناي ال ـــــــــــ

 المراهرين والاباي ظم المناال الريفي  ظم مجال بناي ال  م. 

ــارلتها ظم ظريل األمم المتحدة المعنم بالترييم ظم عام  - 26 ــاع ماــــــــــ ، حيث 2020عززت المن م  أيضــــــــــ
اــرالات، ظضــ ع عن مجموعات ظرعي  لتنمي  قدرات اــارلت ظم رما ــ  مجموعات عمل ا ــتعراض الن راي وال

الترييم وترييم العمل اإلن انم وتن يل الترييم. لذلم، نهضت اليوني   بدورخ رمي مٍّ ظم ىدارة تبادل ممار ات 
 . 2020الترييم اةظتراضم لعام 

مل ذلم التعاو  - 27 ن مع حلوم  وعملت أيضـــاع مع خمس حلومات إلجراي ترييمات لبرامجها الواني . اـــ 
جمهوري  أظريريا الو ــــــــاذ لترييم الن هج الذي اتبعته ظم خدمات الًــــــــر  الًــــــــحم الاــــــــامل  بريادة المجتمع 

، ومع حلوم  زامبيا ظم ترييم منتً  المدة الذي تروده الدول  لخا  2018ىلذ    2013المحلم ظم الفترة من 
ــابع  للفترة  ــحن ترييمها لبرامج التحوي ت النردي    ، ومع حلوم  ظيجم2021-2017التنمي  الواني  ال ـــــــــ باـــــــــ

. باإلضــاظ  ىلذ ذلم، دعمت اليوني ــ  حلوم  أوغندا ظم ترييمها  2018-2013اةجتماعي  ظم جزر لوم، 
لمنتًــــــــــــــ  المـدة ل  ــــــــــــــتراتيجـي  الوانـي  إلنهـاي زوا  األاـفال وحمـل المراهـرات، ودعمـت حلومـ  جمهورـي  

 لوي التعليم المتلامل الفراظات الفنامم اللل . ظنزوي  البوليفاري  ظم ترييم لجودة أ 

  
 تغطية التقييمات وجودتها في إطار سياسة التقييم الجديدة  - رابعًا  

ــمن  - 28 ــم  الواردة ضــ ــيع الجديدة والنااــ ــم الرابع تلاي  الترييمات وجودتها وين ر ظم المواضــ يحلل الر ــ
 .2020الترييمات التم أجرتها اليوني   خ ل عام 

 
 التقييمات المقّدمة وتغطيتها - أ 

ــتفمارات التم تعود بردر لبير من النفع.   - 29 ــتفمارات ظم تخايا الترييم وبناي الردرات من اة ـ تعد اة ـ
منتجاع ترييمياع بحلول نهاي  دورة   155يتواًـــــل ارتفاب عدد الترييمات المنفَّذة  ـــــنوياع، حيث أنجري ما مجموعه 

ترديرات لرابلي  الترييم وت ـــــــع     ـــــــتمنتجاع ترييمياع آخر ف 15 ترييماع و 140اـــــــمل  . وهذا ي 2020الترييم لعام 
ــتعراضـــــــــــات ترييمي   ـــــــــــريع  . تنمفل هذه زيادة لبيرة مرارن  بالترييمات والمنتجات الترييمي  البال  عددها  ا ـــــــــ

فان ر الاــــــــلل األول  وينمفل ألبر عدد من الترييمات المردم  منذ   2019ترييماع ومنتجاع ترييمياع ظم عام  116
، ويرجع ذلم 2020بدي التتبع. وقد اـــــــــــهدت مع م المناال زيادات ظم عدد الترييمات التم أجريت ظم عام 

« فان ر 19-يوني ـــــ  لجامح  »لوظيدجزمياع ىلذ الحاج  ىلذ وجود أدل  ترييمي  ل  ـــــتنارة بها ظم ا ـــــتجاب  ال
الاـلل الفانم . ولان تنوب المنتجات الترييمي  أيضـاع عام ع رمي ـياع ظم ترديم أدل  م ـتمدنة من الترييمات باـللخ 

  ريع ظم الوقت الفعلم ت تايع الملاتي ا تخدامها لت هيل اإلدارة التليفي .
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 الالل األول  

 2020-2016المقّدمة، عدد التقييمات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 منً  تلامل ن م المعلومات المتعلر  باألدل . المًدر: 
 

ترييمعا، منها   42علذ الًعيد اإلقليمم، قدنمت منار  غري وو ا أظريريا ألبر عدد من الترييمات ف - 30
انتهــاي دورة ترييم الن ــام العــالمم وجرع ترــديمهــا بعــد  2019ترييمــاع لــانوا جزياع من برنــامج العمــل لعــام  24

 . وجـايت منارـ  اــــــــــــــرل أظريريـا والجنوي األظريرم ظم المرتبـ  الفـانيـ  بعـد 2019لمراقبـ  ترـارير الترييم لعـام 
ترييماع. وقدَّمت لل من منار  جنوي آ ــــــيا ومنار  الاــــــرل األو ــــــا   22منار  غري وو ــــــا أظريريا بمعدل 

ترييماع   15 و  17روبا وآ ــيا الو ــاذ والمرر الرمي ــم العالمم لليوني ــ  منتجاع، وقدمت أو  18واــمال أظريريا 
ترييماع، بينما قدمت منار  اــرل آ ــيا   12علذ التوالم. أما منار  أمريلا ال تيني  والبحر اللاريبم ظرد قدمت 

 ترييماع لما هو منوضً ظم الالل الفانم. 11والمحيا الهاد  
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 الالل الفانم  

 2020-2018ت المقّدمة حسب المنطقة، عدد التقييما  

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  

 .2020وللنه انتهذ ظم عام  2019جزي من برنامج العمل لعام  * 

 منً  تلامل ن م المعلومات المتعلر  باألدل . المًدر:  
 

ــنوات الف ث  - 31 ــاع ارتفاب عدد الملاتي الرناري  التم أجرت ترييماع ظم ال ــــ ــل  أيضــــ ــي  ظم تواًــــ الماضــــ
 . 2020 عام
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 الالل الفالث  

النستتتتبة المئوية لعدد المكاتب الق.طرية التابعة لليونيستتتتف التي أجرت تقييمات خالل فترة ثال  ستتتتنوات،   
2013-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 منً  تلامل ن م المعلومات المتعلر  باألدل . المًدر: 
 

تنجِر ترييمـات نتيجـ  لوجود ملـاـتي تنفـنذ اــــــــــــــروا التلاـي  حـدث انخفـاض ظم عـدد الملـاـتي التم لم  - 32
ظم المام   ترييماع واحداع  98ملتباع ف 133، أجرع 2020-2018الجلراظي  ل ـــــــيا ـــــــ  الترييم. ظفم خ ل الفترة 

ظم المـاـم   أي ترييم خ ل الفترة نف ــــــــــــــهـا. ترع هـذه البـلدان ظم منار   2علذ األـقل. ولم تنجر ف ـف  ملـاـتي ف
ــعودي  . وقد الاــــرل ا ــلان  عنمان والمملل  العربي  ال ــ ــمال أظريريا فجمهوري  ىيران اإل ــــ مي  و ــ ــا واــ ألو ــ

ــتنتهم ظم عام  ن التلاي  الجلراظي  2021بدأت الترييمات ظم هذه البلدان و ــــــــــ ــ  . وعموماع، يتواًــــــــــــل تح ــــــــــ
 اإلقليمي .
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 الالل الرابع  

 حسب المنطقة 2020 و 2018تقييمات بين عامّي عدد المكاتب الق.طرية لليونيسف التي أجرت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 منً  تلامل ن م المعلومات المتعلر  باألدل . المًدر: 
  

 التوةيع المواضيعي - 1 

لتردير الجودة الترييمي . وقد لاــــــــ   2020ترييماع جرع ترديمها ظم عام  140خضــــــــع ما مجموعه  - 33
، 2021-2018مجاةت األهدا  ظم الخا  اة ـــــــــتراتيجي  لليوني ـــــــــ  للفترة تحليل هذه الحاظ   من خ ل  

، وهــذا يعلس جزميــاع  4وأدنذ رقم ظم مجــال الهــد   1عن ترليز ألبر عــدد من الترييمــات ظم مجــال الهــد  
توزيع النفرات البرنامجي  ظم ال ــن  ال ــابر . و ــتواًــل و يف  الترييم ال ــعم لضــمان ىجراي الترييمات باــللخ 

 لس أولويات اليوني   ونفراتها.يع
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 1الجدول   

 2020التوةيع المواضيعي للتقييمات لعام   

 مجال الهد 

الن ــب  المموي  النفرات  2020ترييمات عام 
البرنامجي  لليوني ــــــــ  

 عدد الترييمات 2019لعام 
الن ـــــــــــــب  المموي  لجميع 

 الترييمات
 38,2 18,6 26 واةزدهارللل افل الحل ظم البراي     

 20,4 13,6 19 للل افل الحل ظم التعلنم
 12,5 12,8 18 للل افل الحل ظم الحماي  من العن  واة تل ل

 19,6 8,6 12 للل افل الحل ظم بيم  آمن  ون يف 
 9,3 10,0 14 للل افل الحل ظم ظًر  مت اوي  ظم الحياة

  36,4 51 مجاةت متعددة األهدا 
 100 100 140 المجموع 

 
 الن ام العالمم لمراقب  ترارير الترييم.  المًدر: 
 

: المستاواة بين الجنستين والعمل 2021-2018األولويات الشتاملة للخطة االستتراتيجية لليونيستف للفترة   - 2 
 النساني

ًـل ملتي الترييم ترديم األدل  لدعم ىدما  الم ـامل الجن ـاني  ظم ترييماته وترديراته. وتوظر األدل   - 34 وا
ــتعراض ظاعلي  التنمي  لعام  ــتمدة من ا ـ والذي ين هر   2019-2009تحلي ع ل تجاهات من الفترة   2020الم ـ

تحريل الم ــاواة بين الجن ــين. تدعم  زيادة ظم الن ــب  المموي  للترييمات التم أبللت عن التح ــينات ظم مجال
ــاهم باــــللخ   2019هذه النتامج ما خلنع ىليه ترييم عام  ــاني ، والذي  ــ ــامل الجن ــ لخا  عمل اليوني ــــ  للم ــ

ــتراتيجي  للفترة  ــاواة بين الجن ــــــــــين عبر مجاةت أهدا  الخا  اة ــــــــ . وبدون 2021-2018لبير ظم الم ــــــــ
ــامل ال ــاني ، ظإننه ظم عام احت ــــاي تحفير ترييم خا  العمل للم ــ لان األداي ظم ىاار خا  العمل   2020جن ــ

ــراع مع أداي عام  ــين وتملين المرأة مت ــــ ــاواة بين الجن ــــ ــحن الم ــــ  2019علذ ناال من وم  األمم المتحدة باــــ
  .“يفم بالمتالنبات”ف
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 الالل الخامس  

 2020-2016األداء في إطار خطة العمل على نطاق المنظومة للفترة   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
   

بعد أن أجرت اليوني ـــ  ترييماع مؤ ـــ ـــياع بعنوان تحريل اإلملانات: ترييم خاا   2019ظم عام   9,9ارتفعت الدرج  ىلذ   * 
 عمل اليوني   للم امل الجن اني .

ــتيفاي المتالنباتو  6,49 -   3,50: ة يفم بالمتالنباتو 3,49  -   0 مفتاح معدل الترييمات:    :  9,0- 6,50: قريي من ا ـــــــــ
 : يفول المتالنبات 12  -   9,01يفم بالمتالنباتو  

 الن ام العالمم لمراقب  ترارير الترييم. المًدر:  
 

التزمت اليوني ـــــــــ  لجميع ولاةت األمم المتحدة بترديم ترارير حول أدامها بما يتعلل با ـــــــــتراتيجي   - 35
ــتراتيجي  ىجراي تردير األمم المتحدة إلدما  من ور اإلعاق . من المتوقع أن تنتيً الترارير حو  ل تنفيذ هذه اة ـــ

لمـدع تعميم مفهوم ىدمـا  من ور اإلعـاقـ  ظم عمـل المن مـ . لمـا  ــــــــــــــتن ــــــــــــــلا تلـم الترـارير الضــــــــــــــوي علذ 
الممار ــات الجيدة و ــتحدد الفلرات واةحتياجات الرمي ــي ، ومنها علذ  ــبيل المفال ما يتعلل بتاوير معرظ  

ــاد بالترارير الواردة من هيمات األمم المو فين وقدراتهم وتاوير الموارد ا لترني  والم ـــــــاعدة. ويملن اة ـــــــتراـــــ
 المتحدة ظم تررير األمين العام عن ىدما  من ور اإلعاق  ظم من وم  األمم المتحدة.

ودعمــاع لهــذه الخاــ ، التزم ملتــي الترييم بضــــــــــــــمــان ىدرا  اعتبــارات اإلعــاقــ  ظم الترييمــات. تحتوي  - 36
لومات المتعلر  باألدل  حالياع علذ مؤاـرات متعلر  باإلعاق  للملاتي ة ـتخدامها لبيان منًـ  تلامل ن م المع

ــاظ  ىلذ ذلم، جرع تحديث ترديرات الجودة للن ام العالمم لمراقب  ترارير  مدع تلاي  اإلعاق  ظم الترييم. ىضـــ
ــمل  حول ليفي  دمج الترييمات لإلعاق . ىنن تعزيز ىدما  من ور اإلعاق  ظم الترييمات من   الترييم لتاـــــــمل أ ـــــ

ــي   ــ ــ ــايل  المؤ ــ ــتوع الم ــ ــاعد ل ع من من م  اليوني ــــ  ومن وم  األمم المتحدة علذ رظع م ــ ــحنه أن ي ــ اــ
ــتدام ، بما  ــاهم ظم تنفيذ اتفاقي  حرول األاــــخاع ذوي اإلعاق  وتحريل أهدا  التنمي  الم ــ ــي ــ والتعلنم لما  ــ

 الرَّلي.ظم ذلم اةلتزام األ ا م بعدم تخلن  أحد عن 
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، ومن خ ل العمل عن لفي مع الر ـــــم المعنم باإلعاق  ظم اليوني ـــــ  وبا ـــــتخدام 2020ظم عام  - 37
أار معياري  مختلف ، قدَّر ملتي الترييم مدع جودة ترييمات العمل اإلن ــــــــــانم التم أجرتها اليوني ــــــــــ  والتم 

ــي . وأ هرت عملي  ــر الماضــ ــنوات العاــ ــايا اإلعاق  علذ مدع ال ــ التردير أن فلث ترييمات العمل  تعلس قضــ
اإلن ــانم التم أجريت ظم ال ــنوات العاــر الماضــي  لانت قد أخذت اإلعاق  ظم اةعتبار. للم ــاعدة ظم  ــد 
هـذه الفجوة، أدر  ملتـي الترييم بعض أ ــــــــــــــملـ  الترييم المحـددة المتعلرـ  ـباإلعـاقـ  ظم المـذلرة التوجيهيـ  لترييم  

ًـدر ظم ًـل  ترديم الدعم ال زم 2021عام  العمل اإلن ـانم، والتم  ـت .  ـيعمل ملتي الترييم أيضـاع علذ موا
 للملاتي الرناري  لمعالج  الفجوة وترييم التنفيذ بوا ا  الن ام العالمم لمراقب  ترارير الترييم.

ــتجاب  ألزم  »لوظيد - 38 ــريع لفهم لي  أملن  19-ظم ا ــــــــ ــتعراض  ــــــــ « للن  ملتي الترييم بإجراي ا ــــــــ
وني ــــ  ظم مجال التعليم أن تعزز من التعليم الاــــامل. ووجد هذا اة ــــتعراض أن األافال ذوي ة ــــتجاب  الي 

اإلعاق  لم يندرجوا علذ نحو دامم ظم وفامل التوجيه الخاً  بالمرر الرمي م. أما الوفامل التم تناولت الرضايا 
اق . وضعت وفامل التوجيه اإلقليمم المتعلر  باألافال ذوي اإلعاق  ظرد اتخذت موقفاع اام ع باحن م امل اإلع

«، للن ظم أوقات 19-ظم بعض األحيان تًــــــوراع ة ــــــتجاب  محددة اــــــامل  لم ــــــامل اإلعاق  لجامح  »لوظيد
أخرع اعتبرت األافال ذوي اإلعاق  جزياع من مجموع  أو ـــــــــع من األافال المعرَّضـــــــــين للخار. وقد تباينت 

بنلدان من بين أحد عاـــــر بلداع اـــــملها اة ـــــتعراض لم يلن لديها ا ـــــتجابات البلدان باـــــللخ لبير. ىذ أنن  ـــــت   
وفامل مناـورة متاح  تاـرح ليفي  ىدرا  األافال ذوي اإلعاق  ظم ا ـتجاب  البرنامج. وقدمت خم ـ  بلدان أدل  

 «.19-علذ اة تجابات الاامل  لم امل اإلعاق  تجاه جامح  »لوظيد

ــامل للعمل ، لانت هنام زيادة 2019مرارن  بعام  - 39 ــب  الترييمات التم تلام الموضــــــــوب الاــــــ ظم ن ــــــ
ظم المام   28ترييماع  هذا الموضـــــوب، مرارن ع بن ـــــب   44ظم المام  من الترييمات ف 31اإلن ـــــانم. ظرد غات  

ــانم ظم ترييمات اليوني ــــ  تح ذ باألولوي ، ن راع 2019ترييماع  ظم عام  31ف . و ــــت ل تلاي  العمل اإلن ــ
 علذ العمل اإلن انم.لزيادة اإلنفال 

 
 جودة التقييمات - 3 

ترييماع خضــعت لترييم م ــترل من قبل اــرل  خارجي  با ــتخدام الن ام العالمم لمراقب   140من بين  - 40
نفت   97ترييماع ف 136ترارير الترييم، لان هنام  ــن ــتفنامي ”ظم المام   ذات نوعي  جيدة فًــــــ ــي  ”أو   “ا ــــــ منرضــــــ

نفت ن ـب   . وباـ “منرضـي ”أو   “لللاي  ًـن ظم  47 ، و“ا ـتفنامي ”ترييماع  بحنها  17ظم المام  ف 12للخ أدل، ظرد 
ــي  لللاي ”ترييماع  لانت  66المام  ف ــي ”ترييماع  لانت  53ظم المام  ف 38 ، و“منرضـــــــــ ظم المام   3 و  “منرضـــــــــ

ـــــــــــن  أي ترارير بحنها “مربول ”ترييمات   4ف اةنخفاض الافي  . ويملن أن ينعزع “غير منرضـــــــــــي ”. ولم تًن
الذي حدث مؤخراع ظم الجودة الجيدة فالاـــــــــــلل ال ـــــــــــادس  ىلذ التعدي ت ظم األداة التم أدخلت معايير ترييم 

 ألفر ًرام .
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 الالل ال ادس  

 2020-2012اتجاه جودة التقييمات،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 الن ام العالمم لمراقب  ترارير الترييم. المًدر: 
 

ــنيفات الجودة: ترييم  أعاذ  - 41 الن ام العالمم لمراقب  ترارير الترييم عدنة ترييمات لليوني ــــــ  أعلذ تًــــ
 و ترييم البرنامج الرناري للتعاون  2019-2015البرنامج الرناري للتعاون بين حلوم  مدغاــــــرر واليوني ــــــ  ف

علذ م ـــتوع المدر ـــ   و ترييم التدخل ال ـــلولم اإليجابم 2020-2016بين حلوم  أوزبل ـــتان واليوني ـــ  ف
ًـادي  للاـباي ظم األردنو الترييم التجميعم  ومبادرة الدعم ظم جامايلاو ترييم برنامج اليوني ـ  للماـارل  اةقت

ــي  الم مم  للافل ظم غينيا ــاو  - المتعدد البلدان للبرامج المدر ـــ ــاوو وترييم برنامج تفري  الوالدين ظم  ـــ بي ـــ
 تومم وبرين يبم.

 
 التقييم ونوعهمستوى  - 4 

ترييمـات علذ  108 ، لـاـنت هـنام خم ــــــــــــــ  ترييمـات علذ م ــــــــــــــتوع المخرجـات، و2020ظم عـام  - 42
ــتوع المخرجات والنواتج، و ــتوع النواتج، و 12  م ـــــــ ــبع   15 علذ م ـــــــ ــتوع األفر. ولان هنام  ـــــــ علذ م ـــــــ

 علذ حد  ــــــــــــــواي، بينما لان هنام  ترييماع تجميعياع وتلوينياع   57 ترييماع تجميعياع و  34 وأربعون ترييماع تلوينياع و
 افنان من الترييمات الفوقي .
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 2الجدول   

 2020مستوى ونوع التقييمات التي أجريت في عام   

 الن ب  المموي  لجميع الترييمات عدد الترييمات م توع الترييم
 3,6 5 المنخر     

 3,6 12 الناتج
 77,1 108 المخر  والناتج

 10,7 15 األفر
 

 الن ب  المموي  لجميع الترييمات عدد الترييمات نوب الترييم
 33,6 47 تلوينم   

 24,3 34 تجميعم
 40,7 57 تجميعم وتلوينم

 1,4 2 ترييم ظوقم
 
 الن ام العالمم لمراقب  ترارير الترييم. المًدر: 
 

أنجريت. وقد ا ــتنراــد بهذه الترييمات ظم تجدر اإلاــارة ىلذ تزايد ن ــب  ترييمات البرامج الرناري  التم  - 43
 وفامل البرامج الرناري  الجديدة التم لانت قيد التًميم.

 
 الالل ال ابع  

 2020موضوع التقييم،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 الن ام العالمم لمراقب  ترارير الترييم. المًدر: 
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 الحفاظ على حوكمة قوية للتقييم في اليونيسف  - خامسًا  

 الحوكمة - أ 

ــ  الترييم المنرح  لعام  - 44 ــيا ـ ــمن  ـ ــحن ترتيبات حولم  الترييم. ة يزال   2018تتضـ ــح  باـ أحلاماع واضـ
ملتي الترييم يواًــــــل ترديم اإلاــــــرا  والتوجيه ال زمين، بما ظم ذلم من خ ل العمل مع عدنة جهات معني  

رارات باــحنها ظم جميع جل ــاته المعرودة ظم رمي ــي : المجلس التنفيذي، الذي ا ــتعرض ترارير الترييم واتخذ ق
و واللجن  اة تااري  لمراجع  الح ابات، التم واًلت عملها علذ الم تويين المرلزي وال مرلزي 2020عام  

بخًـــــوع و يف  الترييم بما يتعلل بمؤاـــــرات أداي الترييم وخاا العمل والميزانيات والتو ي و ولجن  الترييم 
لذ مواًــل  الحوار البنناي مع اإلدارة العليا ظم اليوني ــ و والفريل اة ــتاــاري المعنم العالمي ، التم عملت ع

 بالترييم، الذي دعم مدير الترييم ظم األمور المتعلر  بالردرة الترني  العام  للو يف .

م  عن عززت  ـيا ـ  الترييم المنرح  الرقاب  التم يمار ـها مدير الترييم، لونه يتحمل الم ـؤولي  العا - 45
لإلدارة، تدعم ظيها الملاتي اإلقليمي ،   “مًـــفوظ ”و يف  الترييم. وتاـــمل هذه الم ـــؤولي  التنفيذ الناجً لترتيي 

من خ ل المديرين اإلقليميين وم تااري الترييم اإلقليميين، و يف  الترييم ظم اليوني  . تعمل الملاتي أيضاع 
 .  مع ولاةت األمم المتحدة األخرع لدعم الترييم

ا ـتااعت اليوني ـ  تعيين أخًـاميم ترييمات من أقاار متعددة ظم جميع المناال بفضـل الموارد   - 46
التم أًــــبحت متاح  من خ ل ًــــندول التمويل اةجتماعم المخًــــع للترييم. وقد أفبتت هذه الاــــبل  من 

ًـاميين قدرتها علذ ىحداث ظارل ملموس ظم قدرة الو يف  علذ الم ـتوع الميدانم ، لما يتضًـ من نتامج  األخ
ــــــــــــــوظـ  ظم هـذا التررير. وقـد تحررـت هـذه النتـامج علذ الرغم من تفاــــــــــــــم جـامحـ  »لوظيـد « 19-األداي المًو

 وانخفاض مخًًات ًندول التمويل اةجتماعم المخًع للترييم.

 
 الموارد - ب 

 الموارد المالية - 1 

ظم المـام ، أي   0,64علذ الترييم  2020عام بللـت ن ـــــــــــــــب  ىجمـالم موارد البرنامج التم أننفـرت ظم   - 47
. ويملن اعتبار هذا اةنخفاض مرتبااع جزمياع  2019ظم المام  الم ـــــجل  ظم عام   0,86بانخفاض عن ن ـــــب  

باةنخفاض اللبير ظم مخًـــًـــات ًـــندول التمويل اةجتماعم المخًـــع للترييم. ولان التمويل الجماعم 
ــياع ظم تعزيز اإل ــت األموال للترييم.  التلميلم عام ع رمي ـ ــًـ ــنوات األخيرة، حيث خنًـ نفال علذ الترييم ظم ال ـ
ًـات   ًـ تحفيراع  ـلبياع علذ اإلنفال اإلجمالم للو يف . باإلضـاظ  ىلذ ذلم،   2019وبالتالم، لان ةنخفاض مخ

لت « علذ اإلنفال الخاع بالترييم أيضـــــاع حيث انتر19-ظرد أفنرت الريود المفروضـــــ  ا ـــــتجاب ع لجامح  »لوظيد
الملــاتــي ىلذ جمع البيــانــات عبر اإلنترنــت. ومن المتوقع أن يتح ــــــــــــــن اإلنفــال علذ الترييم مع رظع حــاةت 

اختًـــاًـــياع من أقاار متعددة ىلذ ترليل  16اإلغ ل الاـــامل. ع وة علذ ذلم، أدع التو ي  األخير لعدد 
 .الحاج  ىلذ ال فر، حيث أنجريت الترييمات من قبل اختًاًين داخل الرنار
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 الالل الفامن  

 2020-2014إنفاق اليونيسف على التقييم كنسبة مئوية من مجموع النفقات البرنامجية،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 فن ام ىدارة األداي ظم اليوني    Insightلوح  أداي و يف  الترييم ظم  المًدر: 
 

ظم المام  ما زال يمفل تحدياع،  1البال  علذ الًــــــعيد اإلقليمم، ظإنن تحريل هد  ال ــــــيا ــــــ  العام   - 48
 ـــيما ظم منار  الاـــرل األو ـــا واـــمال أظريريا، التم تضـــم بعضـــاع من ألبر برامج العمل اإلن ـــانم التم  ة

تنفذها اليوني ــ . ي ــتلاــ  ملتي الترييم أظضــل ال ــبل لم ــاعدة المناال علذ زيادة نفرات الترييم. وياــمل 
ظم الرنار الذي أجريت ظيه، وتعزيز قدرة الموارد الباــــري ، ظضــــ ع عن   3توع ذلم بيان تلالي  ترييمات الم ــــ 

 ضمان أن تحدد الملاتي وتتتبنع نفرات الترييم الخاً  بها باللخ ًحيً.
 

 3الجدول   

حستتتتتتتتب المنطقة: النفقات المتوقعة ونستتتتتتتتبتها المئوية من إجمالي  2020النفاق على التقييم في عام    
 النفقات البرنامجية

 المنار 

 فمليون دوةر أمريلم  

 نفرات الترييم الفعلي  نفرات الترييم المتوقع  النفرات البرنامجي  مالن ب  المموي  نفرات التريي
 0,21 3,6 17,3 1732,1 الارل األو ا وامال أظريريا     

 0,50 7,3 14,8 1482,7 غري وو ا أظريريا
 0,71 10,4 14,6 1457,6 ارل أظريريا والجنوي األظريرم

 0,79 3,0 3,8 382,1 أمريلا ال تيني  واللاريبم
  0,83 11,6 13,9 1392,9 المرر الرمي م
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 المنار 

 فمليون دوةر أمريلم  

 نفرات الترييم الفعلي  نفرات الترييم المتوقع  النفرات البرنامجي  مالن ب  المموي  نفرات التريي
 0,85 6,9 8,1 807,2 جنوي آ يا     

 1,04 3,5 3,4 337,4 أوروبا وآ يا الو اذ
  1,05 4,8 4,5 453,9 ارل آ يا والمحيا الهادي

  0,64 51,1 80,5 8046,0 المجموع
 الن ب  المموي  الرمي ي 

0–0,50  0,51–0,80  0,81-1,0   
 
 فن ام ىدارة األداي ظم اليوني    Insightلوح  أداي و يف  الترييم ظم  المًدر: 

  
 الموارد البشرية وبناء القدرات - 2 

، أحرزت اليوني ــــــــــــــ ، بــالتعــاون مع لليــ  مو فم األمم المتحــدة، ترــدمــاع لبيراع ظم 2020ظم عــام  - 49
ــير التعلنم عبر  ــتمل علذ تي ــــ ــا من خ ل برنامج التعلنم المختلا، والذي ااــــ ــتوع المتو ــــ اإلنترنت علذ الم ــــ

منًــ  تفاعلي ، يعربه تدريي متردم علذ الترييم للمو فين والاــرلاي ينجرع وجهاع لوجه لمدة أ ــبوعين. ويجري 
ارح الدورة التدريبي  عبر اإلنترنت، لما يجري تًميم المناهج الدرا ي  للتدريي المباار مع جامع   نلاظورة 

 ع أن تبدأ التدريبات بمجرد رظع الريود المفروض  علذ ال فر.الواني . ومن المتوق

ع برنامج التعلنم نااقه ظم الوقت الحاضــــــــــــر، وذلم مع ترديم مجموع  من األناــــــــــــا  لتعزيز   - 50 و ــــــــــــن
المهارات لمو اا المعني  بالترييم. وباإلضاظ  ىلذ الدورات األولي ، ياتمل البرنامج حالياع علذ دورتين ياارم 

متدري ح ــي وتيرة التعلنم الخاًــ  به، واحدة تتعلل ب ــيا ــ  الترييم والحولم  وهم مخًــًــ  لمو فم ظيها ال
 الترييم، واألخرع تتعلل بالمهارات الترني  األ ا ي  الم تخدم  ظم الترييم وهم لجميع المو فين.  

ل اجتمــاب الترييم العــالمم لعــام  - 51 ب ــــــــــــــبــي  2021ام ويوم الترييم العــالمم حتذ نهــايــ  عــ  2020تــحجــن
الجامح . ومع ذلم، يجري التخايا ل ــــل ــــل  من ظعاليات التعلنم باــــحن الدروس الم ــــتفادة من و يف  الترييم، 

 حيث ىنها تتلي  مع ال ياقات وال رو  المختلف  اخت ظاع لبيراع. 

ي الترييم  ولتاجيع ا تخدام الترييمات باللخ متزايد ظم تخايا البرامج ووضع ال يا ات، أجرع ملت  - 52
درا   ماترل  مع مرلز ىينواينتم لمبحاث التابع لليوني   حول أظضل األبحاث والترييمات    2020ظم عام  

ظم اليوني ــــــــــــــ . واختارت هذه الدرا ــــــــــــــ  فمانم ترييمات قندنرت بحنها ألفرها تحفيراع ظم دعم الحلومات لتعزيز  
ــاتها الموجه  لمافال. ومن بين تلم التريي  ــيا ــ ترييمات باعتبارها   ف ثمات الفماني ، اختار ظريٌل  برامجها و ــ

 ألفر الترييمات تحفيراع.
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 التوجيه واألدوات وضمان الجودة - ج 

واًـــــــــل ملتي الترييم تاوير وتح ـــــــــين األدوات والتوجيهات لتعزيز لفاية و يف  الترييم. تتضـــــــــمن  - 53
ميزات ىخاـار للملـاتـي إلا عهـا علذ  منًـــــــــــــــ  تلـامـل ن م المعلومـات المتعلرـ  بـاألدلـ  ظم الوقـت الحـالم

التحديفات باــــــــحن اإلدخاةت، وقد أدع ذلم ىلذ تح ــــــــين دق  المعلومات المخزن  علذ المنًــــــــ . ويملن أن 
ــات  ــتجابات اإلدارة ىلذ هذه الميزات الجديدة. وة زالت المناقاـــــــ ن ظم تخايا الترييم وتنفيذ ا ـــــــ ــ  ينعزع التح ـــــــ

ــــــد والترييم ظم منًــــــ  تلامل ن م المعلومات المتعلر  باألدل  للحًــــــول جاري  إلدما  الخا  المتلامل  لل ًر
 علذ ن خ  ىللتروني  من الخا .

اتخذ ملتي الترييم ىجرايات رمي ــــــي  من أجل تعزيز ضــــــمان جودة الترييمات. وا ــــــتندت التحديفات  - 54
. من 2019أجراه الن ام ظم عام األخيرة للن ام العالمم لمراقب  ترارير الترييم ىلذ اة ــــتعراض الاــــامل الذي 

بين التلييرات/التح ــــــــــــــيـنات الرمي ـــــــــــــــي  ظم نموذ  الن ـام العـالمم لمراقـب  ترـارير الترييم ىدخـال ن ـام للترجيً 
حات بحيث يملن معالج  أنواب  ــن ــتفنامم. لذلم، دنمجت المراــ ــني  معدل مع ترديم ظم  متميز/ا ــ ومرياس تًــ

عالمم لمراقب  ترارير الترييم. ىضــاظ ع ىلذ ذلم، أنضــيفت أ ــمل  جديدة مختلف  من المنتجات من خ ل الن ام ال
حول اةبتلار والدروس الم ـــــتفادة وا ـــــتخدام الو ـــــامل البًـــــري ، مع وضـــــع تعليرات خبراي اة ـــــتعراض ظم 

 اةعتبار.  

ر ملتي الترييم أيضـــــــاع إلجراي خاع لضـــــــمان الجودة ظم اليوني ـــــــ  لو يف  الترييم بحلملها - 55  يحضـــــــ 
ـــــــي  من ترييم آليات ضـــــــمان الجودة علذ الم ـــــــتويين المرلزي وال مرلزي. وأخيراع، بدأ ملتي  ا ـــــــتجاب ع لتًو
الترييم عملي  عينن من أجلها خبراي ا ـتعراض خارجيين من الن راي لدعم مدير الترييم ظم توظير ضـمان جودة 

 الترييمات المؤ  ي .

  
 التعّلم   التقييم دعمًا لمنظمة حريصة على  - سادسًا  

 تعةية تنفيذ إجراءات ردود الدارة - أ 

يوماع من  60ىعداد ردن اإلدارة للل ترييم ملتمل وتدعو ىلذ ترديمه ظم غضون   يا   الترييمتتالي   - 56
ــ  تلـامـل ن م المعلومـات المتعلرـ  ـباألدلـ ترـديم ذلـم الترييم ىلذ  . ومع ذلـم، ظرـد مـنددت هـذه الفترة ىلذ منًــــــــــــ

، قـندنمـت ردود اإلدارة علذ 2020«. وبحلول نهـاـي  عـام 19-بجـامحـ  »لوظـيد يومـاع ن راع للتحـدـيات المتعلرـ  90
ظم المام  عما لوح  ظم الربع األخير  2. وتعد هذه زيادة بن ــب  2019ترييماع لانت قد أنجريت ظم عام   110

ظم المــامــ   من الترييمــات التم  96ترييم ف 100، ظم حين لــان هنــام ردن من اإلدارة علذ 2019من عــام 
ــل 2018أنجريــت عــام  ترييمــاع   92، قــندنم ردن اإلدارة علذ 2020ترييمــاع أنجريــت خ ل عــام  140. ومن أًـــــــــــــ

ــارة ىلذ أن  34ترييماع ف  48ظم المام  . وبينما ة يزال هنام  66ف ظم المام   تفترر ىلذ ردن اإلدارة، تجدر اإلاــ
ــمبر ولانون الفانم/يناير ولا 45 ــمن مهل  منها قندمت ظم لانون األول/دي ــــــــ يوماع لترديم   90نت ة تزال ضــــــــ

 2020ترييمــات ظرا فف فــ  من دورة عــام  خمسردود اإلدارة وقــت لتــابــ  هــذا التررير. وبــالتــالم، ظــإنن هنــام 
 يوماع .   90  تحخر ردن اإلدارة عليها فانرضذ ألفر من 2018 و 2019وواحد من لل من عامم 
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 الالل التا ع  

 2020-2018رّد من الدارة،  التقييمات المقّدمة مع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 منً  تلامل ن م المعلومات المتعلر  باألدل . المًدر: 
 

، حيث قندمت مع م الترييمات  2021ظم الربع الفانم من عام   2020 ـــــــتنتاح البيانات اللامل  لعام  - 57
، لـان تنفـيذ  2021نهـاـي  اـــــــــــــــباا/ ظبراير ظم نهـاـي  اــــــــــــــهر لـانون الـفانم/يـناير، قـبل ىغ ل دورة الترييم. ظم 

ــحن الترييمات المننجزة ظم عام  ــبته   2018ىجرايات ردن اإلدارة باـــــــــ ظم  82ظم المام  فأننجز   96قد بللت ن ـــــــــ
ظم المــامــ  ، مرــارنــ  بــإجرايات عــام  2ظم المــامــ  لم يبــدأ، وأنللم  2 ظم المــامــ  قيــد التنفيــذ، و 14 المــامــ ، و

ــب  تنف2019 ــحن الترييمات المننجزة  ، والتم بللت ن ــ ظم المام ،  35ظم المام  فأننجز  83يذ ردن اإلدارة ظيها باــ
ظم المام  لم يبدأ . لرد تحخر تنفيذ بعض ىجرايات ردن اإلدارة ب بي تدابير  17  ظم المام  قيد التنفيذ، و  48 و

ــيا ــــــــ ــامل، حيث لانت ملاتي اليوني ــــــــــ  ظم مع م الحاةت تنفنذ التًو ــرلاي حال  اإلغ ل الاــــــــ ت مع الاــــــــ
 والحلومات المضيف .
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 2020-2018تنفيذ إجراءات ردود الدارة على التقييم للفترة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 منً  تلامل ن م المعلومات المتعلر  باألدل . المًدر: 

المرر الرمي ــــم، ومنار   ، لان تنفيذ ردود اإلدارة بايماع بدرج  ألبر ظم  2019- 2017بالن ــــب  ىلذ الفترة  - 58
ظم الـماـم   24  ظم الـماـم  و  25غري وو ـــــــــــــا أظريرـيا، واـــــــــــــرل أظريرـيا والجنوي األظريرم، حـيث لم يـبدأ بـعدن تنفـيذ 

ظم المام ، علذ التوالم، من اإلجرايات فان ر الـالل الحادي عـار . أما ظم منار  الـارل األوـ ا وـامال  20 و 
ــاذ وجنوي  أظريريا، وأمريلا ال تيني  ومنار  ا  ــيا الو ــــ ــيا والمحيا الهاد ، وأوروبا وآ ــــ ــرل آ ــــ لبحر اللاريبم، واــــ

ــب  المموي  لردود اإلدارة التم لم تبدأ بعدن  ــيا، ظرد بللت الن ــــــ ظم المام ،    15  ظم المام ، و   17  ظم المام ، و   18آ ــــــ
 ظم المام  علذ التوالم.   9  ظم المام  و   11 و 
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 ، حسب المنطقة2020-2018إجراءات ردود الدارة للفترة تنفيذ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 منً  تلامل ن م المعلومات المتعلر  باألدل . المًدر: 
  

 مواصلة تعةية استخدام التقييمات وتأثيرها - ب 

إلتاح  األدل  الم ـتمدنة من الترييمات باـللخ ألبر للجهات المعني  والاـرلاي الرمي ـيين، أالل ملتي  - 59
ىينواـينتم و ـبع  اـرلاي من الجامعات واـبل  حلول التنمي   -الترييم، بالاـرال  مع ملتي اليوني ـ  للبحوث  

، وهم منً  “مي  العالمي  الماترل التن ”« منً   19-»لوظيد ةن يتالم تدام  التابع  لممم المتحدة ولجن   
 لمدل  الرقمي  ترلز علذ ال يا ات والبرامج التم تنعنم بالافول . 

«. 19-»لوظيد ةن يتتعمل المنً  أيضاع بمفاب  مرلز لتبادل التعلنم والو يا إلدارة المعرظ  للجن    - 60
علنم التم ا ـــتعانت بمًـــادر خارجي  من وقد أفبتت  ـــل ـــل  من الحلرات الدرا ـــي  الاـــبلي  وعمليات تبادل الت 

الجمهور أنها و ـــــيل  مفيدة لماـــــارل  التوجيهات والخبرات والدروس الم ـــــتفادة من الترييمات. علذ نحو أهم، 
ون راع ألن محتوع المنً  يعتمد ىلذ حد لبير علذ الارلاي الخارجيين، يملن ا تلمال الترييمات بم اهمات 

 ذ األرض.خارجي  من ارلاي اليوني   عل

ًـ  ف ث حلرات درا ـي  اـبلي : حلرتان درا ـيتان اـبليتان للاـباي 2020ظم عام  - 61 ، ا ـتضـاظت المن
تضـــمنان ًـــانعم التليير من الاـــباي، وحوار اظتتاحم ظم مجال ال ـــيا ـــات ا ـــتنضـــي  باةاـــترام مع لجن  

ليوني ــــــــــ . جرع الترويج  « واــــــــــمل عم ع ترييمياع من مجموعات الحماي  اةجتماعي  ل19-»لوظيد ةن ــــــــــيت
ــباي الفاتيلان  ــ  لذلم من قبل المدير التنفيذي ظم ندوة اــــــ ــرام  2020للمنًــــــ ــي  ظم محاول  إلاــــــ اةظتراضــــــ

 الاباي ظم الم اهم  ظم تعلنم ما يًلً لمافال ظم المنً .
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 التقييمات المؤسسية  - سابعًا  

الترييمـات المؤ ــــــــــــــ ـــــــــــــــي  اوال المـدة التم تاــــــــــــــملهـا الخا  تنحـد د خاـ  الترييمـات العـالمـي  برـنامج  - 62
. وي ـــــــــــير تنفيذ الخا  ظم اةتجاه الًـــــــــــحيً، بما ظم ذلم 2021-2018اة ـــــــــــتراتيجي  لليوني ـــــــــــ  للفترة 

. فان ر المرظل 2021«، والذي انتهذ ظم أوامل عام 19-ا تعراض التدريس والتعلنم ظم خ ل جامح  »لوظيد
ًـيل المت  وباألعمال اإلضـاظي ، مفل الترييمات   2021 و  2020علر  ببرنامج العمل لعامم ل ا ب علذ التفا

 الماترل ، التم ناحت بعد ىقرار المجلس التنفيذي للخا . 

ــانـي  ظم الربع األول من  - 63 ـبدأ ترييم الن هج المتبعـ  ظم برامج الحمـاـي  اةجتمـاعـي  ظم الحـاةت اإلن ــــــــــــ
لمت ماــاريع الترارير ، وقد اــمل ذلم البرامج الر2020عام  ومن بينها   -امم  علذ التحوي ت النردي . وقد  ــن

ــ  تجميعي  عالمي  وأربع حاةت قناري    ــمبر  -درا ــــــ ومن المتوقع اةنتهاي منها  2020ظم لانون األول/دي ــــــ
 . وجرع اةنتهاي من الترييم المؤ ــــ ــــم لعمل اليوني ــــ  ظم البيمات2021بحلول نهاي  الربع الفانم من عام 

، وقندم ىلذ المجلس التنفيذي لليوني ـــــ  ظم دورته العادي  األولذ 2020الحضـــــري  ظم لانون األول/دي ـــــمبر 
، ظم اــباا/ظبراير. تضــمنن الترييم م ح ات هامن  علذ البرامج واألداي الحضــري لليوني ــ ، لما 2021لعام 

يات واظرت عليها اإلدارة العليا.  امل عدنة تًو

، 2020، ظم لانون األول/دي ـمبر 2021-2018ا  اة ـتراتيجي  لليوني ـ  للفترة التمل ترييم الخ - 64
. لــان هــذا أول ترييم للخاــ  2021وقــند م ىلذ المجلس التنفيــذي لليوني ــــــــــــــ  ظم دورتــه العــاديــ  األولذ لعــام 

راتيجي  للفترة اة ـــتراتيجي  لليوني ـــ ، وقد أنجري  لمغراض األ ـــا ـــي  التالي : فأ  ترييم ا ـــتخدام الخا  اة ـــت 
دارة أناــــا  اليوني ــــ و في  ت ــــهيل التعلنم من تجرب  اليوني ــــ و ف   ترديم 2018-2021 ، لحداة لتوجيه واى

ـــــــــيات عملي  ا ـــــــــتراتيجي  وتخاياي  قابل  للتنفيذ لدورة التخايا اة ـــــــــتراتيجم الرادم . وقد عرض  هذا  تًو
ــــيات الترييم أدل  حا ــــم  باــــحن توجيه تًــــميم الخا  اة ــــتراتيج ي  الجديدةو وواظرت اإلدارة العليا علذ التًو

 ال بع للها.  

النتامج المنجمنع  من ترييمات اليوني ـــــــــ  من   2019-2016جمع ا ـــــــــتعراض ظاعلي  التنمي  للفترة   - 65
. ـباإلضــــــــــــــاـظ  ىلذ التحلـيل الفوقم المنهجم لوـفامل الترييم، ـقدنم ا ــــــــــــــتعراض عـام 2019ىلذ عـام  2016عـام 

تجاهات أداي اليوني ـــ  بنايع علذ مجموع  من معايير الترييم: ومنها أهمي  التدخلو وتحريل تحلي ع ة  2020
ــده لتح ــين الفاعلي . وباــللخ عام،  األهدا و والمحاور الاــامل و واة ــتدام و واللفايةو وا ــتخدام الترييم وًر

المتعلر  بهم، مما يدل علذ لوح  أن برامج اليوني ـــــ  تنا ـــــبت با ـــــتمرار مع احتياجات األافال واألولويات 
ــاواة  األداي الجـيد للبرـنامج، مع اةلتزام الروي ـبالاــــــــــــــرلـاي واألولوـيات الوانـي . لمـا لوح  ترـدنم هـام ظم الم ــــــــــــ
ــع علذ  ــتعراض بماامً أو ـ ــذ اة ـ ـ ــين للخار. أًو ــين والمعرنضـ ــين لمافال المهمناـ ــا  بين الجن ـ واإلنًـ

 ـــين وزيادة الماـــارل  والماـــاورات مع أظراد المجتمع المحلم م ـــتوع المن م  بما يتعلل باإلنًـــا  بين الجن 
لخدم  الفمات المهمناـــــــ  باـــــــللخ ألفر ظاعلي . أاـــــــارت النتامج ىلذ أن قابلي  البرامج التم تدعمها اليوني ـــــــ  
ــيما المنفذ ىلذ تمويل موفول من الحلومات والرااب الخاع  ــتدام  التمويل، وة  ــــــــ للتو ــــــــــع تعتمد علذ ا ــــــــ

مدنم. باإلضــــــــــــاظ  ىلذ ذلم، وعلذ الرغم من أن نن م الترييم قد تح ــــــــــــنت با ــــــــــــتمرار علذ مدع والمجتمع ال
د واإلدارة المبني  علذ النتامج ة تزال تالل تحدياع، ة  يما  ال نوات العار الماضي ، ظإنن ظاعلي  أن م  الًر

أ ا ي  وتحلي ت باحن بعض   علذ ًعيد الملاتي الرناري . وأخيراع، أاار اة تعراض ىلذ أهمي  تحديد أدل 
 . 2021-2018ا تراتيجيات التليير لتوجيه ترييم الخا  اة تراتيجي  للفترة 
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 2020وأننجزا ظم عام  2019امل ترييمان ماترلان بين الولاةت للعمل اإلن انم ا تنه  ظم عام  - 66
ــاواة بين ال ــار ىيداي، والم ـ ــاي والفتيات. اة ـــتجاب  الماـــترل  بين الولاةت باـــحن ىعًـ جن ـــين، وتملين الن ـ

ل ترييم اة تجاب  لمزم  اليمني  ب بي جامح  »لوظيد  .2021« بحيث ينجرع ظم عام 19-وتحجن

لان ترييم اة ــتجاب  إلعًــار ىيداي هو أول ترييم لم ــاهم  آلي  تو ــيع ناال التفعيل الجديدة منذ   - 67
ــترل  بين ال . وخلنع الترييم ىلذ أن زيادة ناال 2018ولاةت ظم عام اعتمادها من قبل اللجن  الدامم  الماــــــ

التفعيل، والتحهي الماـــــــــترم والتعاون الروي مع الحلومات، مرترناع بالترييمات الجوي  الماـــــــــترل  ظم حينه، قد 
لفلت توقنع اةحتياجات اإلن ـاني  العاجل  بًـورة ًـحيح  و ـاهمت ظم النجاح الاـامل ل  ـتجاب . ولما هو 

ظرـد  ـــــــــــــــاعـدت عمليـ  زيـادة ناـال التفعيـل علذ زيـادة الرـدرات داخـل الرنار وعلذ تعبمـ  الموارد مخاا لـه، 
 الباري  والمالي  ظم المراحل األولذ من اة تجاب .

حدد الترييم أيضـاع عدنة ظرع لتح ـين اة ـتجابات الجماعي  الم ـتربلي  ظم  ـياقات ممافل . وياـمل  - 68
ل اة ــــــــتباقم/المبلر والتدخ ت الرامم  علذ التحوي ت النردي ، وزيادة ذلم ا ــــــــتخدام أظضــــــــل لمحفزات العم

ـــد والترييم.   ــيراع لبيانات الًر دارة ألفر تن ـ الماـــارل  مع من مات المجتمع المدنم المحلي  والرااب الخاع، واى
ر لما  ـــــــــلا التررير الضـــــــــوي علذ بعض الفرع الضـــــــــامع ، مفل التحخير ظم تلبي  احتياجات اإلنعا  المبل

لل ــلان المتضــررين. وعلذ وجه الخًــوع، ظرد واجه اةنترال ىلذ ا ــتجاب  اإلنعا  المبلر تحديات ب ــبي 
 اةظترار ىلذ التخايا الماترم وعدم حاد التمويل اللاظم ل حتياجات. 

لان ترييم العمل اإلن ــــانم الماــــترم بين الولاةت للم ــــاواة بين الجن ــــين وتملين الن ــــاي والفتيات  - 69
ول ترييم مواضــيعم يضــالع به ظريل العمل اإلن ــانم الماــترم بين الولاةت. وقد أ هر الترييم أنه منذ عام أ

ــين 2017 ــاواة بين الجن ـــــــــ ــترل  بين الولاةت تردماع ملحو اع ظم ىدما  الم ـــــــــ ، أحرزت اللجن  الدامم  الماـــــــــ
ت التم اال أمدها. وتضــــمنت عوامل وتملين الن ــــاي والفتيات ظم ا ــــتجاباتها اإلن ــــاني ، ة  ــــيما ظم األزما

النجاح تاوير ىاار الم ـــايل  عن الم ـــاواة بين الجن ـــين للجن  الدامم  الماـــترل  بين الولاةت، والتوجيهات 
ــتاـــــاري الاـــــؤون  ــانم، وزيادة تواظر م ـــ علذ م ـــــتوع المجموع  والولال  باـــــحن تعميم مراعاة المن ور الجن ـــ

حتيااي  المعني  بالم ــــــامل الجن ــــــاني  وآليات التًــــــدي ل حتياجات الجن ــــــاني  من خ ل ماــــــروب الردرة اة
اإلضــــــــاظي  المفاجم  الخاًــــــــ  بالولال  قامدة المجموع . لذلم،  ــــــــاعدت اة ــــــــتفمارات ظم التوجيه والتدريي 
وتواظر الخبرات ظم مجال الم ــــــــاواة بين الجن ــــــــين وتملين الن ــــــــاي والفتيات الجهات  الفاعل  ظم مجال ترديم 

عدة اإلن ــــاني  ظم ا ــــتاــــارة الن ــــاي والفتيات المتضــــررات علذ نحو ألفر منهجي  وزيادة جمع البيانات الم ــــا
 المًنف  ح ي الجنس والعمر واإلب غ عنها.

ــريع  - 70 ــار ال ــ ــتربلي ، ومنها اةنتاــ ــتجابات الجماعي  الم ــ ــين اة ــ ــاع عدنة ظرع لتح ــ حدد الترييم أيضــ
حاةت الاوار  المفاجم ، وزيادة الردرات ظم الم امل الجن اني  التم يملن للخبراي ظم الم امل الجن اني  ظم  

ــاواة  ــانم، وزيادة تمويل البرامج ظم مجال الم ــ التنبؤ بها علذ م ــــتوع المجموع  والفريل الرناري للعمل اإلن ــ
مج علذ بين الجن ــــــــين وتملين الن ــــــــاي والفتيات، وتح ــــــــين التن ــــــــيل والم ــــــــايل  لتعميم هذا الجزي من البرا

 الًعيدين الرناري والعالمم.

ــينردَّم الترييم العالمم لبرامج اليوني ــــ  المتعلر  بتوظير المياه وخدمات الًــــر  الًــــحم والن اظ   - 71  ــ
ــنوي  لعام  الًــــــــــــحي  للجميع ظم األزمات التم اال أمدها ىلذ المجلس التنفيذي لليوني ــــــــــــ  ظم دورته ال ــــــــــ

ــياقات األزمات التم . وقد لان هذا أول ترييم مواضـــيع2021 م عالمم لليوني ـــ  يرلز باـــللخ خاع علذ  ـ
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اال أمدها. ومع بلوغ متو ــــا مدة األزم  اان ألفر من ت ــــع  ــــنوات، تضــــمَّن الترييم درو ــــاع قابل  للتابيل 
علذ ناال اليوني ــ  وعلذ ناال أو ــع ظم قااب توظير المياه وخدمات الًــر  الًــحم والن اظ  الًــحي  

با بين البرامج اإلن ــاني  واإلنمامي . وجد الترييم أن اليوني ــ  نجحت ىلذ حدن لبير ظم تحريل للجميع عند الر 
األهدا  المتعلر  بتلاي  المياه، ب ي د أن التردم المحرز ظم مجال توظير خدمات الًــــــــر  الًــــــــحم والن اظ  

ظي ، لانت فم  حاج  ىلذ الًــــــــحي  مازال متحخراع. ع وة علذ ذلم، ظفم حين لانت معايير تلاي  الخدم  لا
زيـادة الترليز علذ اإلنًــــــــــــــا  والجودة. وأخيراع، يلزم اةضــــــــــــــا ب بمزيـد من األعمـال لتنفيـذ جـدول أعمـال 
اليوني ـــ  التحولم باـــحن ربا البرامج اإلن ـــاني  واإلنمامي  علذ الًـــعيد الرناري لتليي  البرامج مع ا ـــتمرار 

ــ   ـــــــذ الترييم بحن تنح ـــــ ن اليوني ـــــــ  من ارل جمع البيانات وا ـــــــتخدامها، وأن تعزز األزمات وتاورها. وأًو
 الارالات المحلي ، وأن ت تعيد الريادة الفلري  لليوني   ظم هذا الرااب. 

 . 2021 و 2020ان ر المرظل ل ا ب علذ برنامج العمل للعامين  - 72

  
 الخاتمة  - ثامنًا  

العـالمـي  التم تـلت ذـلم تحـدـياع لـردرة و يـف  الترييم علذ تولـيد  « واألزمـ  19-اــــــــــــــلنـلت جـامحـ  »لوظـيد - 73
األدل  باـــللخ أ ـــرب. ولان علذ الو يف  أن تتلي  وتتعلم ب ـــرع  باـــحن ما لان يًـــلنً لمافال ظم  رو  
ًـعب  لللاي . دنعيت و يف  الترييم، علذ وجه الخًـوع، ىلذ ترديم ىجابات ظم الوقت المنا ـي ىلذ مديري 

ــتنخلع عدٌد   البرامج حول ــب  وتحرل النتامج المتوقع  من عدمه. وقد ا ـــ ــتجابتهم لمزم  منا ـــ ما ىذا لانت ا ـــ
ه عمل الو يف  من اان ظًاعداع.  من الدروس الهامن ، والتم  توجن

أ هر الترييم ال ـريع للمجتمع المحلم ظامدة البيانات المت ـل ـل  زمنياع والخفيف  وال ـريع  ظم األزمات  - 74
لترييمات ااني  واة ــتعراضــات ال ــريع ، حيث أفبتت مدع قيمتها ظم لل من التعلنم والم ــايل . علذ وأيضــاع ا

. 2020نحوخ عام، ت ارعت لفيراع وتيرة اةبتلارات ظم جمع البيانات لتوليد أدل  م تمدة من الترييمات ظم عام 
ع ناـال المنتجـات ال ــالـيي الجـدـيدة، لمـا تو ــــــــــــــن ترييمـي  المـتاحـ  للملـاـتي الرنارـي  وقـد عنممـت األدوات واأل ــــــــــــ

 والارلاي. وة بد لهذه الجهود من أن تتواًل حتذ بعد انتهاي األزم ، بحيث ت فر عن و يف  ترييم أقوع.

بفضـــــــل تلم التعدي ت، واًـــــــلت الو يف  أدايها الجيد علذ نحو ا ـــــــتفنامم ظم جميع المؤاـــــــرات  - 75
لفيرة. وقد أتذ اة ــتفمار خ ل العامين الماضــيين ظم ًــندول  الرمي ــي  ترريباع علذ الرغم من وجود تحديات

التمويل اةجتماعم المخًع للترييم بفماره، ىذ  اعد علذ ترديم عدد قيا م من ترييمات عالي  الجودة. وقد 
 ـــاهم ىناـــاي و ام  ترييم ىقليمي  متعددة األقاار بوضـــوح ظم تحريل هذا اإلنجاز. ب ي د أن تخفيض ًـــندول 

بدأ يرونض الملا ـــــــــــــي التم تحررت.   2020ل اةجتماعم المخًـــــــــــــع للترييم بمردار الفلفين ظم عام التموي 
ويناـــــــــــــلنل الًـــــــــــــندول عام ع هامناع ظم اةنترال نحو المعيار المرجعم الذي حدده المجلس التنفيذي ظم مررره 

 . ويتحتم تــحمين هــذه ظم المــامــ  من النفرــات البرنــامجيــ  1، والــذي دعــا ظيــه ىلذ أن يمفــل الترييم 10/2018
 الموارد وجعلها قابل  للتنبؤ بها لفترة ال نوات األربع الرادم .

مع تزايد المنتجات الترييمي  ظم المجال العام اان، أًـــبً من األولويات أيضـــاع زيادة ا ـــتخدام أدل   - 76
ج المنبفـر  عن األدل  إلاــــــــــــــرام المجتمع المحلم ظم التفلير ظم النـتام  2020الترييمـات. بـنذـلت جهود ظم عـام 
ــ    ــترل ”الترييمي ، مع اعتبار منًــــ ــاع. وهنام حاج  اان ىلذ تحويل أدوات   “التنمي  العالمي  الماــــ مفاةع رمي ــــ



 E/ICEF/2021/18 

 

21-05539 27/29 

 

ــتخدام  لفيرة متاح  للمن م ، مفل ردود اإلدارة وترييمات الن ام العالمم لمراقب  ترارير الترييم، لتوايد فراظ  ا ــ
 اظ ع ىلذ الم ايل .الترييم للتعلنم والتاوير ىض

 هر اهتمــام بــالترييمــات التم ترودهــا األقاــار وترييمــات البرامج الرناريــ ، ورباهــا بترييمــات أنار  - 77
األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمي  الم ــتدام  واة ــتعراضــات الواني  الاوعي  للتردم المنحرز نحو تحريل 

ييم ظم وضـــــــع قوي ي ـــــــمً لها بالم ـــــــاهم  ظم تعزيز قدرة الترييم  أهدا  التنمي  الم ـــــــتدام . وتنعد و يف  التر
 الواني  وتعزيز الترييم علذ ناال المن وم  مع ولاةت األمم المتحدة األخرع من أجل عر دخ من العمل.

  
 مشروع قرار   - تاسعًا  

 ،إّن المجلس التنفيذي

 E/ICEF/2021/18)اليوني ـــــ  ف  عن و يف  الترييم ظم  2020بالتررير ال ـــــنوي لعام   يحيط علماً  - 1
  وE/ICEF/2021/19ورد اإلدارة عليه ف

بالترييم العالمم لبرامج اليوني   لتوظير المياه وخدمات الًر  الًحم والن اظ    يحيط علماً أيضاً  - 2
  ورد اإلدارة E/ICEF/2021/20، وموجزه ف2019-2014الًــــــــــــــحيـ  ظم األزمـات التم اـال أمـدهـا للفترة 

  .E/ICEF/2021/21http://www.undocs.org/E/ICEF/2021/21عليه ف
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 المرفق  
 2021-2020برنامج العمل للفترة   

 
 1الجدول 

 2020التقييمات وغيرها من المنتجات التقييمية الم.نجةة في عام 

 2020ا تنهل وأننجز ظم عام  2020وأننجز عام  2020ا تنهل قبل عام 

 ترييم عمل اليوني   المتعلل باألافال ظم البيمات الحضري  •  
 الترييم التلوينم إلارام اليوني   للاباي ظم بناي ال  م •
 من اهم  اليوني   ظم التعليم ظم الحاةت اإلن اني  •
ــحن  • ــترم بين الولاةت باـ ــانم الماـ ــاي الترييم اإلن ـ ــين وتملين الن ـ ــاواة بين الجن ـ الم ـ

 فأ  والفتيات فماترم 
  فأ  تردير قابلي  ترييم الفًل الماترم من الخاا اة تراتيجي  فماترم  •
 فأ  لمزم  ظم جمهوري  ظنزوي  البوليفاري  2ا تعراض ا تجاب  اليوني   من الم توع  •
 ل ودان فالجزي الفانم ترييم ا تجاب  اليوني   لمزم  اإلن اني  ظم جنوي ا •
الترييم العالمم لبرامج اليوني ـــــــــ  المتعلر  بتوظير المياه وخدمات الًـــــــــر  الًـــــــــحم  •

 2019-2014والن اظ  الًحي  للجميع ظم األزمات التم اال أمدها للفترة 
ــتجاب  من وم  األمم المتحدة لإليدز ظم الفترة  • ــترل ة ـــــــــــ  2019-2016الترييم الم ـــــــــــ

ــترم مع برنامج  ــري/ فماــ ــترم المعنم بفيروس العوز المناعم الباــ األمم المتحدة الماــ
 فأ  نرع المناع  الملت ي فاإليدز  مت زم 

 ا تعراض ظاعلي  التنمي  لدع اليوني   •

ترييم العمل اإلن ــــــانم الماــــــترم بين الولاةت باــــــحن اة ــــــتجاب  إلعًــــــار ىيداي ظم  •
 فأ  موزامبيل فماترم 

المردنم  من المديري  العام  للعمليات األوروبي  للحماي  المدني  الترييم الم ــــــــــترل للمنح    •
ــانـي  ىلذ مجموعـ  التعليم العـالمـي : تعزيز تن ــــــــــــــيل التعليم ظم حـاةت  والمعوـن  اإلن ــــــــــــ

 فأ   2017-2019الاوار  ف
 ترييم التحهي المنا  والبيم  •
 2021-2018ترييم الخا  اة تراتيجي  لليوني   للفترة  •
«  ظم تررير 19-ف»لوظيد 2019ىضـــــــــــاظم حول جامح  مرض ظيروس لورونا ظًـــــــــــل   •

 الترييم التلوينم حول التعليم الاامل لمافال ذوي اإلعاق 
 فأ  ترييم  ريع لمدل  علذ حماي  األافال المتنرلين فماترم  •

 
 ترييمات ناحت بعد ىقرار المجلس التنفيذي لخا  الترييمات العالمي . فأ  
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 2الجدول 
 2021التقييمات وغيرها من المنتجات التقييمية قيد التنفيذ في عام 

 2021و يننج ز ظم عام  2021ا تنهل ظم عام  2021و يننج ز ظم عام  2020ا تنهل ظم عام 

 ترييم النماي ظم مرحل  الافول  المبلرة والتحفيز المبلر والرعاي    
 البرامج اإلن اني  واإلنمامي ترييم عمل اليوني   لربا  •
ــاني   • ــاني  لليوني ــــــــ  ظم حاةت الاوار  اإلن ــــــ ترييم تلاي  وجودة اة ــــــــتجاب  اإلن ــــــ

الترييمـات الرناريـ : أظلـان ــــــــــــــتـان وجمهوريـ  أظريريـا الو ــــــــــــــاذ  - 2المعرـندة، المرحلـ  
 ونيجيريا والًومال

ــــــــــــــفهــا ولــالــ  رامــدة فماـــــــــــــــار  • لــ  ظم الريــادة  الترييم التلوينم لــدور اليوني ــــــــــــــ  بًو
 فأ  للمجموعات

 فأ  الترييم اإلن انم الماترم بين الولاةت باحن اة تجاب  لمزم  ظم اليمن فماترم  •
 في  «19-ا تعراض التدريس والتعلنم ظم أفناي جامح  »لوظيد •
ترييم الن هنج المتبع  ظم برامج الحماي  اةجتماعي  ظم األوضـاب اإلن ـاني ، بما ظم ذلم  •

 البرامج الرامم  علذ التحوي ت النردي 
 «19-ا تعراض  ريع ة تجابات الحماي  اةجتماعي  العالمي  تجاه جامح  »لوظيد •
ترييم برنامج عمل اليوني ــ  باــحن تعزيز الوقاي  المتعددة الرااعات من العن  و ــوي  •

 ــــــــــــــتجـاـب  لتلـم المعـاملـ  وا ــــــــــــــتل ل األافـال المتنرلين ظم منارـ  الررن األظريرم واة
 الحاةت

 ترييم التحهي لمعمال من أجل النتامج •
ترييم المرحل  الفالف  من البرنامج الماــــــــــــــترم بين ًــــــــــــــندول األمم المتحدة لل ــــــــــــــلان  •

 واليوني   للرضاي علذ تاويه األعضاي التنا لي  لإلناث

« 19-لوظيدترييم العمل اإلن ـــانم الماـــترم بين الولاةت ل  ـــتجاب  العالمي  لجامح  » •
 فماترم 

ــاي علذ زوا   • ــ  للرضــــــــ ــلان واليوني ــــــــ ــندول األمم المتحدة لل ــــــــ البرنامج العالمم لًــــــــ
 «19-»لوظيد بـ ترييم عمليات التلي  البرنامجي  المتًل  األافال: األافال

 الترييم األ ا م للمعايير البيمي  واةجتماعي  علذ الًعيد الرناري •
 م  ظم الجمهوري  العربي  ال وري ترييم ا تجاب  اليوني   لمز  •

 ترييمات ناحت بعد ىقرار المجلس التنفيذي لخا  الترييمات العالمي .  فأ  
ر ىجراؤه للتعلنم المبلر في   بما يامل الترييم المررن

 


