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 عن وظيفة التقييم في اليونيسف   2020رّد اإلدارة على التقرير السنوي لعام    
 
  

 موجز 
، تقــده هـذل الوةيقــ  ادا ا دااة علق التقرير اللــــــــــــــنوي ل ــاه 2013/13وفقــال لقراا المجلس التنفيــذي   

. ويتناول ادا ا دااة ال ناصــــر الرةيلــــي  من (E/ICEF/2021/18)عن وظيف  التقييم في اليونيلــــ     2020
ــيا    و م  الوظيف  وترةيرها، ودواها في ســـــــــ تقرير التقييم، بما في ذلك اســـــــــــت داه األدوال والنة،  المبتةرة، وحف

 ونوعيت،ا.   2020إصالح منظوم  األمم المتحدة ا نماةي ، وتغطي  التقييمال التي أجريت في عاه 

 اصر مقرا لينظر فيه المجلس التنفيذي.ويتضمن الفرع التاسع عن  
 

 
  

 

 * E/ICEF/2021/9. 
 مالحظ : قامت اليونيل  بإعداد هذل الوةيق  بكامل،ا. 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/18
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/9
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 لمحة عامة  -   أوالا  

عن وظيف  التقييم   2020أعدل إدااة اليونيل  هذا الردا ا دااي للردا علق التقرير اللنوي ل اه  .1
. وي لاق التقرير علق ملاهمال هذل الوظيف  خالل اللن  وعلق  (E/ICEF/2021/18)في اليونيل   

الرةيلي    المؤسلي   الوظيف   التقييمال  التقرير أيضال است داه هذل  التقرير. ويتناول  في  إلي،ا  المشاا 
و م  الوظيف  وترةيرها علق ملتوى المنظم  ودواها في سيا  إصالح منظوم    أدوال وُن،جال مبتةرة، وحف

 األمم المتحدة ا نماةي . 

وخط     (E/ICEF/2018/14)تظل وظيف  التقييم علق الملاا الصحيح في تنفيذ سياس  التقييم   .2
للفترة   ال المي   ملحوظ (E/ICEF/2018/3)  2021- 2018التقييمال  نتاة   حققت  إذ  عاه    ،  في 

- )»كوفيد   2019 واونا  علق الرغم من الوضع البالغ الص وب  بلبب جاةح  مرض فيروس    2020
التقييم  19 تبذل،ا وظيف   التي  بالج،ود  ا دااة  تقنيال وأدوال  «(. وت ترف  بتقديم واست داه  والتزام،ا 

وُنُ،  مبتةرة مما يتيح تنفيذ النتاة  والتوصيال بشكٍل أسرع والملاهم  في تلريع فرص صنع القراا  
 وت ديل البرام . 

ال وجودت،ا وباالتجال نحو مزيد من التقييمال االستراتيجي ،  تشيد ا دااة بزيادة تغطي  التقييم  .3
الملتمرة   الج،ود  االعتباا  في  ُوض ت  وقد  الُقطري .  البرام   وتقييمال  األةر  تقييمال  ذلك  في  بما 
لضمان مناقش  الملاواة بين الجنلين وال مل ا نلاني، إلق جانب تقديم االعتبااال المت لق  باألطفال  

 التقييمال.   ذوي ا عاق  في 

في عاه   .4 أن  أن تالحظ  ا دااة  تجري،ا  2020يلرة  التي  التقييمال  لنوعي   تقييٌم ملتقل  ا  قدا  ،
في الماة  من تلك التقييمال هي إما "استثناةي " أو "ُمرِضي  للغاي " أو "ُمرِضي ".    97اليونيل  أن  

المشواة التقني    وضمان الجودة والرقاب  من قبل  وتشير هذل النتاة  إلق أنا زيادة القداة علق إسداء 
بالتقييم،   التمويل الجماعي ال اص  بموااد من صندو   بلدان مت ددة، الممول   التقييم من  أخصاةيي 
ُتحدث فرقال. وستواصل ا دااة التشجيع علق إجراء تقييمال للمواضيع الناشئ  وعلق ج ل الت لةم في  

 صميم عمل المنظم . 

ب ا دااة بنتاة  تق  .5 . وقد  ان هذا  2021- 2018ييم ال ط  االستراتيجي  لليونيل  للفترة  ُترحِا
ل تقييٍم ل ط  استراتيجي  لليونيل  ُيجرى ألغراض أساسي  هي: )أ( تقييم إمكاني  است داه ال ط    أوا

 رداة لتوجيه وإدااة أنشط  اليونيل ؛ )ب( تيلير الت لةم من تجرب    2021- 2018االستراتيجي  للفترة  
الت طيط  اليونيل  دواة  أجل  من  ت طيط  وعملي   للتنفيذ  قابل   استراتيجي   توصيال  تقديم  )ج(   ؛ 

االستراتيجي القادم . وقد وفَّر التقييم دليالل بالغ األهمي  لتوجيه تصميم ال ط  االستراتيجي  الجديدة  
 ووافقت ا دااة علق جميع التوصيال. 

ة تقييمال مؤسلي  ُأجريت  تلقت ا دااة بكل سروا االستنتاجال والتوصيال ا  .6 لتي وض ت،ا عدا
، بما في ذلك تقييم االستجاب   عصاا إيداي، والذي  ان أول تقييم يقيس ملاهم   2020في عاه  

؛  2018آلي  التف يل الموس   الجديدة منذ أن اعتمدت،ا اللجن  الداةم  المشتر   بين الو االل في عاه  
ل حول الملاواة بين الجنلين وتمكين النلاء والفتيال؛ وتقييم  والتقييم ا نلاني المشترك بين الو اال 

حاالل   في  والنظاف   الصحي  والصرف  الميال  برام   وتقييم  الحضري ؛  المناطق  في  اليونيل   عمل 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/18
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2018/14
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2018/3
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ا ا دااة بوجٍه خاص جميع الملاهمال المقدم  التي أتاحت استجاب    األزمال التي طال أمدها. وتقدا
 «.  19-   »كوفيد تنظيمي  سري   تجال جاةح 

تالحظ ا دااة ان فاض نفقال اليونيل  علق التقييم  نلب  مئوي  من إجمالي النفقال البرنامجي    .7
«. وتلتزه ا دااة  19- في الماة ، وهو ما ُي زى جزةيال إلق القيود المت لق  بجاةح  »كوفيد   0.64إلق  

في الماة ، وذلك تب ال    1تدايجيال إلق نلب   ببذل ج،ود متجددة  ي يصل المعياا المرج ي لإلنفا   
نتاة    من  القصوى  االستفادة  ولتحقيق  التقييمال.  إنجاز  علق  المنظم   قداة  علق  الجاةح   لترةير 
وتوصيال التقييمال، يلزه زيادة االستثماا في جمع البيانال علق نطا  أوسع وتوافر البيانال علق  

 ملتوى النتاة  من أجل البرام . 

وتؤ د من    2020 دااة عن ااتياح،ا لنجاح وظيف  التقييم في إنجاز برنام  عمل،ا ل اه ُت رب ا  .8
 جديد التزام،ا بت زيز هذا الدوا الوظيفي. 

»كوفيد   - ثانياا   جائحة  مع  التكيُّف  متغّير:  عالٍم  في  اليونيسف  أعمال   « 19- تقييم 

 تسخير التكنولوجيات المبتكرة ألغراض التقييم  . أ 

ا   .9 ا دااة الج،ود المبذول  لتقديم مجموع  أكثر تنوعال من األدوال التقييمي  التي تلمح بزيادة  ُتقدِا
لم الج    المبذول   الج،ود  إلق  با ضاف   والت لم،  وبالرقاب    ، آنيا وقٍت  في  القرااال  القداة علق صنع 

استقصاةي  مت دد  إجراء دااس   في  البدء  الناشئ . ويشمل ذلك  البرامجي   لللكان  المواضيع  األقاليم  ة 
تتبع الللو يال ودواف ،ا في   للمجتمع المحلي" ب،دف  "التقييم اللريع  ال،وات  المحمول  تلمق  عبر 
، بما يلمح باالست داه الفواي لميزة إجراء ت ديالل برامجي  عند الحاج .   أةناء الجاةح  في الوقت اآلنيا

ايبوال"  - المحمول، بما في ذلك من خالل أداة "يو   وتقرا ا دااة أيضال بإمكاني  است داه بيانال ال،ات  
 (U-Report  علق النحو الذي طبقته اليونيل  في تقييم،ا لحاالل الطواائ الم قدة من الملتوى ،)
في نيجيريا والتقييم المشترك للمرحل  الثالث  من البرنام  المشترك لصندو  األمم المتحدة لللكان    3
 لحد من تشويه األعضاء التناسلي  لإلناث. البرنام  المشترك لليونيل  ل   - 

 النُّهج المبتكرة للتقييم  . ب 

تشيد ا دااة بالت ديالل التي أجريت لتطبيق النة،  المبتةرة علق نحو فواي في التقييم وتحديد   .10
- االحتياجال من األدل  الجديدة لدعم المنظم  في التةيةف اللريع مع األةر الذي ت لافه جاةح  »كوفيد 

لتر يز علق األدل  التقييمي  من أجل الت لةم الملتمر وا دااة التةيةفي ، مقترنال بالتقييم اآلني  «. فا 19
« علق الص يد الُقطري، قد وفار اؤى ةاقب  قيام ،  19- الستجاب  اليونيل  الملتمرة لجاةح  »كوفيد 

ل للتغيرال المفاجئ  في  وا دااة ملتزم  بتطبيق الداوس الملتفادة من هذل المباداال علق االستجابا 
 الملتقبل علق الص يد ال المي. 

وُتقر ا دااة أيضال بتنفيذ مزيٍد من الج،ود التقييمي  المواضيعي  للتصدي لترةير الجاةح  علق   .11
اللريع  التقييم  ذلك  في  بما  وأسرهم،  األطفال  »كوفيد   حياة  جاةح   أزم   واالستجابال  19- لترةير   »

«: تجميع سريع لألدل  بشرن الت ليم  19- الت ليم لجاةح  »كوفيد   ، واستجاب المرتقب  للحماي  االجتماعي  
 . وقد قده  ال التقييمين اؤىل برامجي  هاما  لمزيد من التجاوب مع الجاةح .  والت لةم 
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 المواضيع الجديدة والناشئة  . ج 

اة باالاتياح إزاء الج،ود المبذول  لتقييم المواضيع الجديدة والناشئ ، بما في ذلك من  تش ر ا دا  .12
خالل تقييم الترهب المت لق برموا المناخ والبيئ ، الذي اسُترشد بنتاةجه مباشرةل في تصميم خط  ال مل  

ا   وُتحيط  والةوااث.  والبيئ   والطاق   المناخ  أخطاا  من  للحد  للمنظم   أيضال  االستراتيجي   دااة علمال 
ا نلاني   المجالين  في  البرام   بين  الصل   بشرن  اليونيل   ل مل  المكتمل  شبه  المواضي ي  بالتقييم 

 وا نماةي. 

 تقييم اليونيسف في سياق إصالح األمم المتحدة  - ثالثاا  

عاه   .13 في  اليونيل   لدى  التقييم  وظيف   بملاهمال  تنوال  أن  ا دااة  ت زيز    2020يلرة  نحو 
مال المشتر   وعلق نطا  المنظوم ، بما يتماشق مع إصالح منظوم  األمم المتحدة ا نماةي   التقيي 

. وتالحظ ا دااة الملاهمال الملتمرة لليونيل   2030بغي  دعم تنفيذ خط  التنمي  الملتدام  ل اه  
ا ت،ا في  في الج،ود المبذول  علق نطا  المنظوم  لت زيز وظيف  التقييم، بما في ذلك من خالل مشا 

بالتقييم والدوا الرةيلي الذي تضطلع به اليونيل  في   م تل  مباداال فريق األمم المتحدة الم ني 
ل اه   التقييم  لممااسال  االفتراضي  لبدء  2020التبادل  المبذول   الج،ود  أيضال جميع  ا دااة  ا  وُتقدِا  .

 « علق نطا  المنظوم . 19- تقييم االستجاب  لجاةح  »كوفيد 

المتحدة.  كذلك، تال  .14 في األمم  التقييم  بوظيف   للن،وض  الملتمرة  الج،ود والشراكال  حظ ا دااة 
ال طط االستراتيجي    المشترك حول  للفصل  التقييمي  التقدير  إلي،ا  التي خلص  النتيج   ا ا دااة  وُتقدِا

ل ،  لبرنام  األمم المتحدة ا نماةي، وصندو  األمم المتحدة لللكان، واليوني   2021- 2018للفترة  
الجنلين وتمكين المرأة   بين  المتحدة للمرأة(. ومما يشجع    وهيئ  األمم المتحدة للملاواة  )هيئ  األمم 

ا دااة أيضال إجراء خمل  تقييمال إنلاني  مشتر   فضالل عن تنفيذ تقييمْين مشتر ْين علق الص يد  
 الُقطري مع عدة و االل وصناديق وبرام  أخرى.  

 التغطية بالتقييم ونوعيتها في إطار سياسة التقييم الجديدةنطاق    - رابعاا  

 تقديم التقييم ونطاق تغطيته والتوزيع المواضيعي له  . أ 

تغطيت،ا منذ عاه   .15 التقييمال ونطا   الملتمر في عدد  بالنمو  ، إذ وصلت  2018تشيد ا دااة 
  2019تقييمال قد ُأجريت عاه  24، مع مالحظ  أنا هناك  2020طلب تقييم في عاه    140الزيادة إلق 

مت في عاه   . وتداك ا دااة أن تزايد عدد التقييمال نات  أيضال عن ت زيز قداة التقييم  2020لةن،ا ُقدا
بموااد من   مت ددة، ممولون  بلدان  تقييم من  توظيف أخصاةيي  الصل  من خالل  المناطق ذال  في 

هؤ  ه  قدَّ وقد  بالتقييم.  ال اص  الجماعي  التمويل  الملاعدة  صندو   حديثال  الم ينون  األخصاةيون  الء 
التقني  في الوقت المناسب مع ضمان جودة التقييمال بتةليف من المكاتب الُقطري .  ما أنا الج،ود  
المؤسلي، وشامل ل   الت لةم  بتحول أسرع في عملي   يلمح  بما  تقييمي  أخرى،  لتوليد منتجال  المبذول  

 بتقدير  بير.   «، تحظق 19- االستجاب  لجاةح  »كوفيد 
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تالحظ ا دااة أيضال تزايد نطا  تغطي  التقييم في جميع المناطق. ومما يشجع ذلك ااتفاع نلب    .16
الُقطري  )  تقييمال واحدال علق األقل منذ عاه    98المكاتب  نفاذل  التي  الماة (  ، فضالل عن  2018في 

 تنفيذ تقييم واحد علق األقل. قد شرعت في    2018حقيق  أن البلدان التي لم ُتجر أي تقييم منذ عاه  

ال ط    .17 أهداف  مجاالل  عبر  للتقييمال  النطا   الواس    للتغطي   تقديرها  عن  ا دااة  ت رب 
للفترة   لليونيل   التغطي   2021- 2018االستراتيجي   ُتطاِبق  التي  المتواصل   للج،ود  و ذلك   ،

ا د  ال،دف. وتالحظ  البرنام  حلب مجال  نفقال  للتقييم مع  نلب   المواضيعي   في  الزيادة  أيضال  ااة 
 التقييمال التي تتضمن الموضوع الشامل المت لق بال مل ا نلاني. 

تشيد ا دااة بالتر يز علق تقديم األدل  في دعم دم  االعتبااال ال اص  بالنوع االجتماعي في   .18
- 2016لفترة  التقييمال والتقديرال علق النحو المبيان في نتاة  است راض فاعلي  التنمي  لليونيل  ل 

د االست راض المذ وا الزيادة في نلب  التقييمال التي أبلغت عن تحلينال في مجال  . فقد أكا 2019
الملاواة بين الجنلين. يتضح ذلك أيضال من خالل استمراا تحقيق نتيج  "يفي بالمتطلبال"  ما هو  

الملاواة   بشرن  المتحدة  األمم  نطا  منظوم   ال مل علق  إليه في خط   الجنلين وتمكين  مشاا  بين 
 المرأة. 

ب ا دااة بااللتزاه بمراعاة ا عاق  في التقييمال، علق النحو المبيان في التقرير اللنوي ل،ذا   .19 ُترحِا
ال اه حول وظيف  التقييم في اليونيل .  ما تالحظ ا دااة إدااج ال المال المت لق  با عاق  في منص   

ضافي  حول ا عاق   جزء من النظاه ال المي لمراقب  تقااير  تةامل نظم م لومال األدل  واألسئل  ا  
 التقييم، مما يشير إلق مدى مراعاة االعتبااال المت لق  با عاق  في التقييمال. 

 نوعية التقييم  . ب 

تصنيف   .20 مع  التقييم،  لنوعي   المرتف    بالداجال  ا دااة  من    97تشيد  الماة   تقييمال    140في 
جيدة النوعي  من خالل تقييم ملتقل. وُتشير ا دااة إلق أنا االستثماا  برن،ا    2020صاداال في عاه  

في ت زيز الملاعدة التقني  والقداة علق ضمان الجودة، عن طريق إنشاء وظاة  ألخصاةيي التقييم  
من بلدان مت ددة بموااد من صندو  التمويل الجماعي ال اص بالتقييم، يلاعد في الحفاظ علق تلك  

 ي . الداجال ال ال 

أنواع   .21 قبل  من  ع  ُمشجِا نحو  أُعدَّل علق  قد  االستثناةي   النوعي   ذال  التقييمال  أن  ا دااة  تجد 
م تلف  من المكاتب الُقطري . وهذا يشمل تقييم برنام  الت اون الُقطري بين حكوم  مدغشقر واليونيل   

(؛  2020- 2016يل  ) (؛ وتقييم برنام  الت اون الُقطري بين حكوم  أوزبكلتان واليون 2019- 2015) 
البرنام    وتقييم  في جامايكا؛  المداس   ملتوى  ا يجابي علق  الللو ي  والتدخل  الدعم  مباداة  وتقييم 

األادن؛   في  للشباب  االقتصادي  لإلشراك  لليونيل   للبرام   التابع  األقطاا  المت دد  الموجز  والتقييم 
ين في ساو تومي وبرينليبي.بيلاو؛ وتقييم برنام  - المداسي  المالةم  لألطفال في غينيا   تثقيف األبوف

 مستوى التقييم ونوعيته  . ج 

تقييمال للترةيرال.    15ُت رب ا دااة عن سرواها لتنامي عدد التقييمال االستراتيجي ، ومن بين،ا   .22
( التي اسُترشد ب،ا في تصميم البرام  الُقطري   17كما تالحظ أيضال عدد تقييمال البرام  الُقطري  ) 
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والتي قدمت اؤى وتوصيال هاما     2021- 2018ييم خط  اليونيل  االستراتيجي  للفترة  الجديدة، وتق 
لل ط  االستراتيجي  الجديدة. وتالحظ  ذلك الدعم المتزايد لتنفيذ التقييمال التي اضطل ت ب،ا البلدان  

اي ،  ،  ما  انت الحال في جم،واي  أفريقيا الوسطق، وفيجي، وجم،واي  فنزويال البوليفا 2020عاه  
 وزامبيا. 

 الحفاظ على حوكمة قوية لعمليات التقييم في اليونيسف  - خامساا  

 الَحوكمة  . أ 

و م  القوي  لوظيف  التقييم، بما في ذلك الرقاب  والتوجي،ال القيام    .23 ُتقرا ا دااة بالتر يز علق الحف
ال المي    التقييم  الحلابال ولجن   واللجن  االستشااي  لمراج    التنفيذي  اليونيل   م،ا مجلس  قدا التي 

 والفريق االستشااي للتقييم.  

دير التقييم، بما في ذلك عن طريق استحداث ترتيبال  تالحظ ا دااة ت زيز الرقاب  من جانب م  .24
أن   تالحظ  أن  ا دااة  ويلرة  ا قليمي .  المكاتب  في  التقييم  ملتشااي  أجل  من  "المصفوف "   دااة 
علق   التقييمال  جودة  وضمان  الرقاب   ت زيز  علق  عملوا  مت ددة  بلدان  من  الجدد  التقييم  أخصاةيي 

 ملتوى المكاتب الُقطري . 

 الموارد  . ب 

ُتقرا ا دااة بت فيض اليونيل  نفقات،ا علق التقييم  نلب  مئوي  من مجموع نفقال البرام  إلق   .25
في الماة ، وهو ما ي زى جزةيال إلق نقص الموااد من صندو  التمويل الجماعي ال اص بالتقييم    0.64

د علق اللفر، ناهيك  « وما يرتبط بذلك من قيو 19- و ذلك القيود المفروض  لمواج،  جاةح  »كوفيد 
عن أوجه الةفاءة األخرى التي تحققت بلبب قرب أخصاةيي التقييم من بلدان مت ددة من مكان إجراء  

 التقييمال. 

،  2021تلتزه ا دااة ببذل ج،ود متجددة ل كس االتجال التنازلي لنفقال التقييم بحلول ن،اي  عاه   .26
قداة المنظم  علق إنجاز التقييمال. ولتحقيق    غير أن ذلك ي تمد علق ترةير الجاةح  المتواصل علق 

االستفادة القصوى من نتاة  وتوصيال التقييمال، يلزه زيادة االستثماا في جمع البيانال علق نطا   
أوسع وتوافر البيانال علق ملتوى النتاة  من أجل البرام .  ما تالحظ ا دااة الج،ود المبذول  لزيادة  

 قليمي، وال سيما في منطق  الشر  األوسط وشمال أفريقيا، التي تشتمل  نفقال التقييم علق الص يد ا 
 علق ب ض البرام  ا نلاني  األوسع لدى اليونيل . 

ا ا دااة جميع الج،ود المبذول  في مجال بناء قداال التقييم، بما في ذلك ما ُيبذل من خالل   .27 ُتقدِا
المتحدة وجام   سنغافوا  اليونيل   الت اون مع  لي  موظفي األمم  نحو موظفي    ، الموجَّ الوطني ،  ة 

الت لام   ف اليال  إلق سللل   أيضال  ُأشيرف  للتقييم. وقد  الحكوميين وجمعيال ومنظمال أخرى  والشر اء 
التقييم جرااء جاةح  »كوفيد  «، وتتطلاع ا دااة إلق  19- المنظواة حول الداوس الملتفادة من وظيف  

 ال الملتقبلي . تطبيق الداوس الملتفادة في التقييم 
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 التوجيهات واألدوات وضمان الجودة  . ج 

تالحظ ا دااة تطوير وتحلين األدوال والتوجي،ال الرامي  إلق ت زيز  فاءة الوظيف ، بما في   .28
وتنفيذ   التقييم  أجل  أفضل من  تتيح وضع خطط  التي  األدل ،  نظم م لومال  تةامل  في منص   ذلك 

 استجابال ا دااة.  

الملتمر ألدوال وأنظم  ضمان الجودة وقداة التقييم ا ضافي  مع أخصاةيي    تشيد ا دااة بالت زيز  .29
أجل   من  الجودة  لضمان  باليونيل   خاص  إجراء  بإعداد  ا دااة  ب  وُترحِا مت ددة.  بلدان  من  التقييم 
وظيف  التقييم برمت،ا. ُأشيرف أيضال إلق است داه مراج ين خااجيين من األقران لضمان جودة التقييمال  

 ؤسلي . الم 

 منظمة قادرة على التعلمل التقييم دعماا    - سادساا 

 تعزيز تنفيذ إجراءات االستجابة اإلدارية  . أ 

ال بشرن،ا وجرى تقديمه   .30 ل ا دااة ادا تشيد ا دااة بالنلب  المئوي  ال الي  للتقييمال المنجزة التي أعدَّ
ا دااة في أقرب وقت ب د االنت،اء  في األوان المطلوب. وتالحظ ا دااة أنه يمكن إعداد مزيٍد من ادود  

 من التقييم، وا دااة ملتزم  بمتاب   إعداد الردود من جانب،ا في الوقت المحدد. 

  86تالحظ ا دااة النلب  المئوي  ال الي  لتنفيذ إجراءال ادود ا دااة، حيث اكتمل بالف ل تنفيذ   .31
تقييمال عاه   المنبثق  عن  ا جراءال  من  الماة   الحالي.  أو    2019في  الوقت  في  التنفيذ  قيد  أن،ا 

وتالحظ ا دااة أيضال وجود ب ض االختالفال بين المناطق في تنفيذ إجراءال ادا ا دااة ولذلك ت مل  
 علق ت زيز ج،ودها في متاب   تنفيذ تلك ا جراءال. 

 مواصلة تعزيز استخدام التقييم وتأثيره  . ب 

(  Innocentiمر ز إينوشينتي لألبحاث التابع لليونيل  ) ت رب ا دااة عن تقديرها للشراك  مع  .32
النليت  وسب   شر اء جام يين، وشبك  حلول التنمي  الملتدام  التاب   لألمم المتحدة، ولجن  مجل   

»كوفيد  بشرن  منص  19- الطبي   وهي  ك ،  المشترف ال المي   التنمي   منص   إطال   أجل  من  لألدل     « 
التقييمال   الستةمال  الفرص   و تاح   الطفل،  حول  المتمحواة  والبرام   لللياسال  ُمةرَّس   الرقمي  

 بملاهمال خااجي  من شر اء اليونيل  علق األاض. 

 التقييمات المؤسسية   - سابعاا 

خطت،ا   .33 المحدد  كمال  الزمني  للجدول  وفقال  تلير  التقييم  وظيف   تجد  أن  ا دااة  بشرن  يلرة 
- وبما يشمل ال مل ا ضافي بلبب جاةح  »كوفيد   2020التقييمال الشامل  وفقال لبرنام  ال مل ل اه  

 «. وتؤ د ا دااة من جديد دعم،ا ل،ذل الوظيف  والتزام،ا بم الج  التوصيال المتفق علي،ا. 19

للفترة   .34 لليونيل   االستراتيجي   ال ط   بتقييم  ا دااة  وفار  2021- 2018تشيد  إذ  أدل   ،  التقييم 
ا ا دااة   هاما  لتصميم ال ط  االستراتيجي  الجديدة ووافقت ا دااة علق التوصيال اللبع  لا،ا.  ما ُتقدِا

، والذي  2019- 2016االستنتاج الذي خلص إليه است راض فاعلي  التنمي  التابع لليونيل  عن الفترة  
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وقده أفةااال قيام  حول أداء اليونيل     2019إلق    2016جمع النتاة  من تقييمال اليونيل  للفترة من  
با ضاف  إلق عدد من التوصيال ال،اما ،  الدعوة إلق طموح مؤسلي أوسع في ما يت لق بالملاواة  
بين الجنلين وزيادة المشاا   وإجراء المشاواال مع أفراد المجتم ال ل دم  الفئال الم،ماش  علق نحو  

حظال االست راض المذ وا بشرن الحاج  إلق تحلين فاعلي  أنظم   أكثر فاعلي . وتتفق ا دااة مع مال 
 الرصد وا دااة القاةم  علق النتاة ، وال سيما علق ص يد المكاتب الُقطري . 

تالحظ ا دااة استةمال تقييم عمل اليونيل  في المناطق الحضري ، وهو أحد تقييمال مواضيعي    .35
ة، وأسفر عن صدوا توصيال هاما    بشرن إعداد البرام  في تلك األوضاع، ووافقت ا دااة  مؤسلي  عدا

بالميال   المت لق   اليونيل   لبرام   الشامل  التقييم  باكتمال  ا دااة  تشيد  التوصيال.  ما  جميع  علق 
التقييم داوسال ملتفادة   التي طال أمدها. وقد وفَّر  في األزمال  الصحي   والصرف الصحي والنظاف  

زف الشراكال المحلي  واست ادف  هاما  وأوصق بتحلين جمع ال  بيانال واست دام،ا بصواة أفضل،  ما عزا
 القيادة الفةري  لليونيل  في هذا القطاع. 

ب باستةمال   .36 ا ا دااة الج،ود الجااي  في المشاا   في التقييمال المشتر   بين الو االل وُترحِا ُتقدِا
عاه   في  الو االل  بين  المشتر ْين  ا نلانيْين  بين  2020التقييمْين  المشتر    االستجاب   تقييم  .  ان 

الو االل حيال إعصاا إيداي هو أول تقييم بشرن ملاهم  آلي  التف يل الموس   الجديدة منذ اعتمادها  
في عاه   الو االل  بين  المشتر    الداةم   اللجن   قبل  التف يل  2018من  أنا  إلق  التقييم  وقد خلص   .

ال  والت اون  المشترك  والترهب  ع  في  الموسا المشتر    الجوي   التقييمال  جانب  إلق  الحكوم ،  مع  قوي 
الوقت المناسب، ضمنفت وضع توق ال صحيح  باالحتياجال ا نلاني  ال اجل  وساهمت في نجاح  
في   الملتقبل  في  الجماعي   التقييم عدة فرص لتحلين االستجابال  د  االستجاب  بشكٍل  لاي.  ما حدا

ال م  تقييم  و ش   مماةل .  الجنلين  سياقال  بين  الملاواة  بشرن  الو االل  بين  المشترك  ا نلاني  ل 
أنه، منذ عاه   تقدمال  2017وتمكين النلاء والفتيال  بين الو االل  اللجن  الداةم  المشتر    ، أحرزل 

ملحوظال في دم  ملاةل الملاواة بين الجنلين وتمكين النلاء والفتيال ضمن استجابات،ا ا نلاني ،  
ة فرص لتحلين االستجابال الجماعي  في  وال سيما في األ  د التقييم عدا زمال التي طال أمدها.  ما حدَّ

 الملتقبل. 

 استنتاجات - ثامناا  

علق الرغم من التحديال الةبيرة    2020تشيد ا دااة بالتقده الذي أحرزته وظيف  التقييم في عاه   .37
«، والتي  19- مناسب في ظل جاةح  »كوفيد التي واج،ت،ا نتيج  ل ده القداة علق جمع البيانال بشكٍل  

أمكنف التغلب علي،ا مع ذلك من خالل التةيةف اللريع ونشر أساليب جديدة مبتةرة.  ما تالحظ ا دااة  
اكتمال عدد  بير من التقييمال ال الي  الجودة والمنتجال التقييمي ، وُتحيط علمال بالحاج  إلق مواصل   

و ذلك، تالحظ ا دااة الت فيض المبلاغ عنه في الموااد في الصندو   التشجيع علق است داه التقييم.  
المجماع للتقييم، وهي ملتزم  باتباع خيااال عملي  لضمان ا نفا  الةافي علق التقييمال علق امتداد  

 ال ط  االستراتيجي  الجديدة. 

ا ا دااة الج،ود المبذول  في سبيل التةيةف اللريع مع الوضع وفي اال  .38 ستجاب  للدعوة إلق  ُتقدِا
« مناسب  أه ال.  ما  19- تقديم إجابال في الحال بشرن ما إذا  انت استجاب  البرنام  لجاةح  »كوفيد 
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ر   ت رب ا دااة عن تقديرها  دخال أدوال ومن،جيال جديدة سمحت بالتحول اللريع في النتاة  مما يلا
ز الملاءل  المؤسلي  ضمن االستج   اب . الت لةم شبه اآلني وعزا

 مشروع قرار  - تاسعاا 

 إن المجلس التنفيذي، 
  اليونيل   في   التقييم   وظيف   عن   2020  ل اه   اللنوي   بالتقرير   علمال   يُحيط  .1

)E/ICEF/2021/18(   عليه   ا دااة   وادا  )E/ICEF/2021/19( ؛ 

  والصرف  الميال   ب دمال  ال اص    اليونيل    لبرام    الشامل   بالتقييم    ذلك   علمال   يُحيط  .2
ة   األزمال   إبان   في   الصحي    والنظاف    الصحي    وموجزل   ، 2019- 2014  للفترة   الممتدا

)E/ICEF/2021/20(   عليه   ا دااة   وادا  )E/ICEF/2021/21( . 
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