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    من جدول األعمال المؤقت*  8البند رقم  

 رّد اإلدارة على التقرير التقييمي
 
 

تقييم عام لبرامج اليونيسففففففففق المتعلقة والميا  والصففففففففر  الصففففففففحي  
  2014-2019 والنظافة الصحية في األزمات الطويلة األمد، للفترة

   

 موجز 
ـام عامام للةريقت التت اســتجا ت  را الارة اليونيقــم للتقييم الاالمت لبرام     يقّدم هذا التقرير اســتاراًـ

ــحيت مت األ ما  التت  ال  ــ ــحت والنمامت الصــ ــ ــرظ الصــ ــ ــم المانيت  تومير الميار والصــ ــ أمدها، للفترة اليونيقــ
. ويقّدم التقرير كذلك موجزام بشــ ن التواــيا  الُمقدومت واءجرا ا   2019، وقد أُنِجَز مت عام  2014-2019

 التت ستتخذها المنممت لماالجترا.

 يتضمن الققم القالس عناار ُمقّرر لينمر ميرا المجلس التنفيذي.

 

*E/ICEF/2021/9 .   
 أُِعدو  هذر الوثيقت ب كملرا ِمن ِقبل اليونيقم. مالحمت:

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/9
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 استعراض عام  -أوال  

تومير الميار  ساى التقييم الى تحديد الكيفيت التت تحامظ  را اليونيقم على التزاماترا مت مجال   .1
التت  ال   األ ما   سياقا   مت  الوقت  بمرور  للجميع  الصحيت  والنمامت  الصحت  الصرظ  وخدما  
أمدها، والكيفيت التت تقتوعب  را الصدما  الجديدة وحلول التكيم مارا، وتةبيقرا أمضل الممارسا ،  

ت والتةبيقيت. وقد اشتمل التقييم  وجرولها مت الربط  ين البرام  اءنقانيت واءنمائيت من الناحيتْين النمري 
 على أهداٍظ للتالُّم والمقا لت على حدٍّ سوا . 

الـ  .2 القياقا   التقييم جميع  نةاق  وقد    21تضّمن  أمدها.  التت  ال  األ مت  تاريف  تناسب  التت 
  2استمر  هذر األوًاع لمدة عام ونصم على األقل وُانِّفت على أنرا حاال   وارئ من المقتوى 

المقتوى  وخدما   3  أو  الميار  المتالقت  تومير  المقائل  اليونيقم بش ن  رّل  جميع عناار  وشملت   .
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت ما يلت: الامل على مقتوى التنفيذ )تقديم الخدما (، والامل على  
من   كالم  التقييم  وشمل  سوا .  حدٍّ  على  والحضريت  الريفيت  واالستجابا   والتنقيق،  اءعدال  مقتوى 

اءنمائيت( "المختلةت". كما شمل جميع  رائق تنفيذ البرام ،  -ستجابت اءنقانيت والبرمجت )اءنقانيتاال
بما مت ذلك التنفيذ المباشر والتنفيذ من خالل الشركا  الحكوميين والمنمما  غير الحكوميت/ مقدمت  

 الخدما  من القةاع الخاص.  

نان وأرض الصومال وجنوب القولان. واستند   وُأجريت لراسا  حالت ُقةريت مت الكاميرون ولب  .3
وهايتت   الديمقرا يت  الكونغو  جمروريت  من  أللت  الى  الاامت  الصحت  حول  الموًوعيت  الحالت  لراست 
من   أللت  الى  الحضريت  البيئا   حول  الحالت  لراست  واستند   الكوليرا(.  تفشت  مواقع  )جميع  واليمن 

 ت الى مقا الٍ  مع أاحاب المصلحت على الصايد الاالمت. الجمروريت الاربيت القوريت واليمن، باءًام 

 األطفال في األزمات التي طال أمدها    -ثانيًا  
عن    2020أابح األ فال أكثر ًافام مت األ ما  التت  ال أمدها. مومقام لتقريٍر ادر عام  .4

مليار    1.8مإّن ما يقرب من ربع سكان الاالم؛ أي   1، منممت التااون والتنميت مت الميدان االقتصالي
اٍع هّشت. ويمّثل هذا الادل أكثر من ثلث    -مليون  فل    670من  ينرم    -شخص   ًو يايشون مت أ

 .  2050مت المائت بحلول عام  30عدل األ فال مت الاالم، ومن المتوقع أن يرتفع  نقبت  

،  2017ورل أنه مت عام  2ار تحت القصم المي بانوان   2019مت تقريٍر ادر عن اليونيقم عام   .5
كانت احتماال  ممارست التغوط مت الارا  من قبل األشخاص الذين يايشون مت لول شديدة الرشاشت  
أعلى  نحو ثالثت أًااظ تقريبام من غيرهم، ميما تزيد احتماال  امتقارهم الى خدما  الصرظ الصحت  

ميار الشرب األساسيت عن  األساسيت ب كثر من ثالثت أًااظ، وتزيد احتماال  امتقارهم ال  ى خدما  
 ين منممت   3ثمانيت أًااظ غيرهم. وورل  احصا ا  اًاميت مثيرة للقلق مت  رنام  الراد المشترك 

 __________ 
ــالي، تقرير  1 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ تمنممــت التاــاون والتنميــت مت الميــدان االقتصـ ــّ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ (. متــام من خالل هـذا الرابط 2020)بـاريس،  2020  الـدول الرشـ

www.oecd.org/dac/states-of-fragility-fa5a6770-en.htm. 

ــــم،   2 ــــماليونيقـ ــياقا  المت ثرة بالنزاعا  1المجلد  ، الميار تحت القصـ ــ ت والقـ ــّ ــ ــياقا  الرشـ ــ ــــالم مت القـ : حاال  الةوارئ والتنميت والقـ
 متام على (.2019)نيويورك، 

www.unicef.org/reports/emergencies-development-peace-in-fragile-and-conflict-affected-contexts-2019. 
 .https://washdata.orgمتام على 3

http://www.oecd.org/dac/states-of-fragility-fa5a6770-en.htm
http://www.unicef.org/reports/emergencies-development-peace-in-fragile-and-conflict-affected-contexts-2019
https://washdata.org/
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حول التقدم مت الدول الرّشت": اذ ظرر أن    2019الصحت الاالميت واليونيقم "قاعدة البيانا  الاالميت 
واحدة مقط من كل   لميار  لول هّشت تقير على ا  5لولت  الصحيح نحو تحقيق اءتاحت الشاملت  لةريق 

 لدان يقير على الةريق    10، وهناك  لد واحد مقط من  ين كل 2030الشرب األساسيت بحلول عام 
الصحيح نحو تحقيق اءتاحت الشاملت لخدما  الصرظ الصحت األساسيت. ومت الوقت نفقه، تتناقص  

 لادل من البلدان الرّشت. التغةيت مت الواقع مت ما يقرب من ًام هذا ا

لأل فال مت سياق   .6 حيويام  أمرام  للجميع  الصحيت  والنمامت  الصحت  والصرظ  الميار  خدما   ُتاّد 
أّنه مت   4األ ما  التت  ال أمدها. وكشم التقرير الصالر عن اليونيقم بش ن الميار تحت القصم، 

ت للوماة من أمر  2017عام  اض اءسرال المرتبةت بالميار  كان األ فال لون سن الخامقت أكثر عًر
ًام َمن يتومون جرا  الانم   20وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت غير اآلمنت ب كثر من  

 مت النزاع. 

 التحليل والنتائج    -ثالثًا  
 تحقيق نتائج تصبُّ في صالح األطفال في األزمات التي طال أمدها   . أ

أمدها،   .7 التت  ال  األ ما   واسع مت  نةاق  األ فال على  االح  مت  تصبُّ  نتائ   تحقيق  اّن 
الةوارئ   حاال   مع  دايت  المقتخدمت  تلك  ُنُرجام تختلم عن  الغالب، يقتلزم  مت  النشةت  والنزاعا  

 األخرى.  

والمال .8 والفاعليت  الكفا ة  ماايير  تغةت  رئيقيت،  أسئلت  خمقت  لماالجت  التقييم  ُوًع   مت  وقد 
والترابط والتغةيت والتنقيق بش ن  رام  الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت  
األ ما  التت  ال أمدها. وتشير األسئلت الى التزاما  اليونيقم واستراتيجياترا الرئيقيت، بما مت ذلك  

والصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع    2030.5-2016للفترة    ا ار الامل االستراتيجت للميار 
وذلك باد تنقيح األسئلت األاليت بشكٍل مشترك   مترة  دايت التقييم،  وقد اُتفق على تلك األسئلت خالل 

 ِمن ِقبل مريق التقييم ومكتب التقييم والفريق االستشاري للتقييم.  

عالمي  .9 مكتبيت  ت ألكثر من  استخدم التقييم الةرق المتنوعت التاليت لإلجابت عن األسئلت: مراجات 
(؛ ولراست استقصائيت  3وثيقت؛ وأربع لراسا  حالت ميدانيت ولراستت حالت مكتبيتين )انمر الفقرة    600

عالميت عبر شبكت اءنترنت لموظفت اليونيقم وشركائرا الااملين مت األ ما  التت  ال أمدها وأعضا   
النمامت الصحيت للجميع؛ ومقا ال   المجموعت الاالميت المانيت  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت و 

من موظفت اليونيقم وأاحاب المصلحت الخارجيين. جرى تحليل األللت   25المبلغين الرئيقيين مع  
التت ُجمات باستخدام األساليب المذكورة أعالر وتجميارا مت نتائ  التقييم واستنتاجاته الشاملت المقدمت  

 ألنار. 

 __________ 
 .fire-under-www.unicef.org/stories/waterمتام على  4

 .PDFwww.unicef.org/wash/files/UNICEF_Strategy_for_WASH_2016.2030_متام على  5

http://www.unicef.org/stories/water-under-fire
http://www.unicef.org/wash/files/UNICEF_Strategy_for_WASH_2016_2030.PDF
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 النتائج الرئيسية  . ب

مع استمرار  يالة عدل األ ما  التت  ال أمدها ومدترا، أابح من األهميت بمكان أن تحامظ   .10
وتزيدها أيضام لتفايل جرول تومير الميار وخدما    واالستراتيجيت  ل  التشغيليت  قدرترا  اليونيقم على 

ل أمدها.  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع واالًةالع  دوٍر رائٍد مت خضّم األ ما  التت  ا 
واآلن، حيث يحر  الاالم تقدمام نحو ًمان تومير الميار النميفت وخدما  الصرظ الصحت للجميع  

رقم   )الردظ  مقتدام  بشكٍل  الميار    6وإلارترا  تومير  احتياجا   مإن  المقتدامت(،  التنميت  أهداظ  من 
أم  التت  ال  األ ما   مت سياقا   للجميع  الصحيت  والنمامت  الصحت  الصرظ  دها ستشمل  وخدما  

لون االهتمام    6بشكٍل متزايد جرول "الميل األخير" على الصايد الاالمت. ال يمكن تحقيق الردظ رقم 
والنمامت   الصحت  الصرظ  وخدما   الميار  تومير  مجال  الامل مت  تغيير  رق  على  والمرّكز  الفوري 

 الصحيت للجميع مت األ ما  التت  ال أمدها.  

تتمثل التحديا  الرئيقيت مت التنبؤ بمقار الموقم اءنقانت مبكرام وعند اجرا  التمييز  ين البد    .11
وربط   الازلت  تجاو   الصاب  تجال من  التحديا   أمدها. هذر  التت  ال  لأل مت  واالستجابت  المفاجئ 

 النُّر  اءنقانيت واءنمائيت.  

دالا  الميار مت األ ما  التت  ال أمدها،  حققت اليونيقم نجاحام ملحوظام مت تحقيق أهداظ ام  .12
لكنرا لم تحقق نجاحام بالقدر ذاته مت تحقيقرا ألهداظ تومير خدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت.  
قد ال يتقم بالاول على المدى   ولكنه  مااالم  درجت كبيرة عند البد ،  اذ يكون تشغيل وايانت المرامق 

 الةويل.  

أن تكون مقؤولت حقام تجار القكان المتضررين بالمحدوليت لحقيقت   تتصم قدرة اليونيقم على  .13
أنه، مت سياقا  األ ما  التت  ال أمدها، ال تقدم أققام  رام  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت للجميع مت المكاتب الُقةريت شرحام واًحام للنتائ  المتوقات أو التغييرا  مت الحياة  

األ ما   الناشئت   مت  للجميع  الصحيت  والنمامت  الصحت  الصرظ  الميار وخدما   تومير  اجرا ا   عن 
وخدما    الميار  تومير  المناسبت حول نتائ   رام   البيانا   ُتجمع  لذلك، ال  ونتيجت  أمدها.  التت  ال 
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع بشكٍل روتينت. لذلك، من الصاب التوال الى استنتاجا   

  ن النتائ  وتوجيه جرول المناارة.  بش 

يتاّين على  رام  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت األ ما    .14
التت  ال أمدها أن تكون قائمت أكثر على األللت. ومت حين أّن اليونيقم تجمع  يانا  واسات النةاق  

مإنرا   وتبلغ عنرا من خالل التقارير،  وهذا  عن المخرجا   ال تفال الشت  نفقه بالنقبت الى النتائ . 
 النقص مت  يانا  النتائ  يحول لون الفرم الحقيقت لفاعليت البرام  واالستجابت المناسبت.  

أيضام   .15 المجال موجوٌل  أن  والتغةيت، غير  الخدمت  تقديم  وقواعد  ماايير  كبير على  تركيز  هناك 
ا والجولة. يؤلي نقص  اءنصاظ  لون  للتحقين من حيث  المقتخدم  اشراك  وآليا   المصنفت  لبيانا  

باحتياجا    يتالق  بما  خاص  قلق  مصدر  يشكل  وهذا  المشكلت.  هذر  تفاقم  الى  األمثل  المقتوى 
 المقتخدمين ذوي اءعاقت لمرامق الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت.  

مج  .16 مت  اليونيقم  لبرام   األساسيت  القوة  نقاط  احدى  الشراكا   وخدما   تاد  الميار  تومير  ال 
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت األ ما  التت  ال أمدها ويبدو أنرا تدار عمومام على  
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وهناك   المحليت.  والقلةا   سّيما بالنقبت الى الاالقا  مع الحكوما   وهذا أمر احيح ال  نحو جيد. 
يت، ولكن األللت محدولة على أن قرارا   أمثلت على الدعم الجيد المقدم للمنمما  غير الحكوميت المحل 

مع   ما تفشل الشراكا   األجل أو استراتيجيت تو ين محلت. غالبام  الشراكت مدموعت  وجرت نمر  ويلت 
الحكوميت المحليت مت تةوير الاقول القابقت القائمت على المشاريع أو الاقول الفرليت.   المنمما  غير 

الصابت. مع ذلك،  وهناك أيضام أمثلت جيدة لشراكا  القة  التت تقدم الخدما  مت البيئا   اع الخاص 
تحتاج هذر الشراكا  الى ايال  مزيٍد من االهتمام ءشراك المقتخدمين وتحمل المقؤوليت أمام القكان  

 المتضررين.  

وخدما    .17 الميار  المانيت  تومير  الاالميت  المجموعت  مت  اليونيقم  به  تنرض  الذي  الدور  ُياّد 
النمامت الصحيت للجميع أمضل تابيٍر عن ريالة المنممت مت ما يتالق  برام  تومير  الصرظ الصحت و 

الصحيت للجميع مت األ ما  التت  ال أمدها. ومع ذلك،   والنمامت  الصرظ الصحت  الميار وخدما  
يمكن لليونيقم تحقين قيالترا الفكريت مت هذا المجال البرنامجت. وقد اتخذ  المنممت اجرا ا   ّنا ة  

كاميام  م وتقديم تحليل بش نه، لكن هذا لم يكن  المشاركت مت التةور القةاعت  الاام الماًت ءعالة  ت 
باد. ويتمثل التحدي الرئيقت مت الحفاظ على الريالة الفكريت ك ولويٍت مت  رام  تومير الميار وخدما   

مر عن التحديا   الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت األ ما  التت  ال أمدها، بغّض الن 
 التشغيليت.  

وتتصدى   .18 عام،  بشكٍل  قويام  المجموعا   أو  القةاعا   التنقيق  ين  يكون  األ ما ،  مت خالل 
اليونيقم والمجموعت الاالميت المانيت  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع  

ا لدى  واًحت  حاجت  ثمت  ذلك،  ومع  القصور.  ألوجه  استباقت  التنقيق  بشكٍل  لتتجاو   لمجموعا  
والنمامت   الصحت  الصرظ  وخدما   الميار  تومير  لقةاع  وتوجيرام  ثاقبت  نمرة  وتومر  الفوري  التشغيلت 
الصحيت للجميع بش ن النُّر  والحلول الةويلت األجل. ثمت مق لت أخرى تتمّثل مت أّن لور مومر المالذ  

مكاتب   اليونيقم الُقةريت بالدخول مت التزاما  مفتوحت  األخير أّلى مت كثيٍر من األحيان الى قيام 
 لتقديم الخدما  األساسيت لون الارة كاملت للمخا ر الماليت والتشغيليت المرتبةت  را.  

وال تزال اليونيقم تةور من استراتيجيترا وقدرترا على التدخال  من أجل تومير الميار وخدما    .19
المن  مت  للجميع  الصحيت  والنمامت  الصحت  والامليا   الصرظ  الخبرة  تازيز  ويلزم  الحضريت.  ا ق 

الصرظ   وخدما   الميار  المتالقت  تومير  الحضريت  التحتيت  البنيت  مشاريع  لتولت  المناسبت  الداخليت 
الصحت والنمامت الصحيت للجميع على نةاق واسع. وقد اًةلات المكاتب الُقةريت  تدخال  من هذا  

منر بشكٍل  تقترن  لم  األنشةت  لكن  أيضام  النوع،  وهناك  والرقابت.  المخا ر  ءلارة  مناسبت  جت  تدا ير 
مخاوظ بش ن قدرة المنممت على تقديم الدعم الكامت للقلةا  والمرامق البلديت. ياال  اء ار الاالمت  
والنمامت الصحيت للجميع مت المنا ق الحضريت   6لليونيقم لتومير الميار وخدما  الصرظ الصحت 

من األ ما  مت القياقا  الحضريت ويحدل نقاط القوة األساسيت للمنممت. كما    ( الادل المتزايد2019)
النمم مت اميم عمل اليونيقم مت مجال تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت   يضع ُنُر  تازيز 
والنمامت الصحيت للجميع مت المنا ق الحضريت. ومع ذلك، ال يشير اء ار الى تدخال  البنيت التحتيت  

 __________ 
 hygiene-and-sanitation-water-urban-framework-www.unicef.org/documents/globalمتومر على هذا الرابط  6

http://www.unicef.org/documents/global-framework-urban-water-sanitation-and-hygiene
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لنةاق. وياكس هذا اءغفال النتائ  المتالقت بضام اليونيقم مت هذا المجال، وقد تحتاج  الواسات ا
 المكاتب الُقةريت الى قدرا  اًاميت لتقديم الدعم المناسب لمقدمت الخدما .  

واءنمائيت، األمر الذي سيتةلب   .20 ات اليونيقم جدول عمل تحولت لربط البرام  اءنقانيت  ًو
رام  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع لدى المنممت  تغييرام تدريجيام مت   

ٍع يمّكنرا حاليام   ًو الميدانيت ليقت مت  مإن المكاتب  مت خالل األ ما  التت  ال أمدها. ومع ذلك، 
الصرظ   وخدما   الميار  تومير  أققام  مت  اليونيقم  موظفو  يدرك  ما  وكثيرام  التغيير.  هذا  تنفيذ  من 

الصحيت للجميع مت المكاتب الُقةريت أنرم يقومون بالفال  تنفيذ الربط  ين البرام     الصحت والنمامت 
وما هو مةلوب بموجب   واءنمائيت، ولكن هناك ثغرة كبيرة  ين ما يحدث على أرض الواقع  اءنقانيت 

 اءجرا  الجديد مت هذا المجال.  

اليونيقم ع .21 قدرة  لون  تحول  التت  الكبيرة  الاوائق  الربط  ين  من  أعمال  مع جدول  التكيم  لى 
البرام  اءنقانيت واءنمائيت أن أققام تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع  
مت المكاتب الُقةريت التت تتاامل مع األ ما  التت  ال أمدها هت مضغو ت أساسام مت ًمانرا تومير  

والنمامت الص الصحت  حيت األساسيت وليس لديرا القدرة على تنفيذ التغييرا   الميار وخدما  الصرظ 
قدرة   المتضررين تاوق  األساسيت للقكان  المةلوبت. ان الضرورة اءنقانيت الملحت لتلبيت االحتياجا  
الصحت   الصرظ  وخدما   الميار  تومير  لورها، مت  نقل  أثنا   مت  والتكيم  اال تكار  على  اليونيقم 

 ما  التت  ال أمدها، من مجّرل التقليم التشغيلت نحو شمول النتائ   والنمامت الصحيت للجميع مت األ 
 األخرى. 

 التوصيات  -راوعًا 

توايت للتقييم، وامقت اليونيقم على تقع توايا  ووامقت جزئيام على توايتْين.    11من  ين  .22
 التوايا  هت كما يلت: 

 : تعريف األزمات التي طال أمدها 1التوصية  

أساليب   .23 للنمر مت  المناسبت  المحفزا   يحدل  أمدها  التت  ال  لأل ما   مؤسقت  تاريف  ع  ًو
عمل مختلفت. ويجب أن يبين هذا التاريف أيضام األشكال المختلفت التت قد تتخذها األ ما  التت  ال  

رام ،  أمدها. والدامع الى البرمجت المتكاملت يانت أن هذا التاريف ينبغت له أن يقري على جميع الب 
 وليس مقط على  رام  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع.  

 الجرت المقؤولت: مكتب  رام  الةوارئ، شابت البرام  

 الصحية  والنظافة الصحي والصر  الميا  احتياجات تغطية نطاق : 2 التوصية

ألسباب أي تبايٍن  ين الغايا    -على األاادة الاالميت واءقليميت والُقةريت    - ًمان وجول مرم   .24
المتالقت  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت/النمامت الصحيت. وإذا كانت احتياجا  الميار والصرظ  

وجول قدم المقاواة، ميجب على اليونيقم الت كد من  مبرر سياقت    الصحت لم ُيخةط الستيفائرا على 
ومّنت قوي لذلك. وينبغت عدم قبول األهداظ التت يتباين ميرا تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت  
مبرر من هذا النوع. كما يتاين على الموظفين النمر مت كيفيت تغير األهداظ   تباينام كبيرام من لون 
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مبكرة قد ترّكز بشكٍل مبرر على  بمرور الوقت مت األ ما  التت  ال أمدها؛ ومت حين أّن االستجابت ال
 امدالا  الميار، يجب تصحيح ذلك بمجرل أن يقمح القياق  ذلك.  

الجرت المقؤولت: ققم  رنام  الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت، المجموعت الاالميت  
يت، المكاتب  المانيت  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع، المكاتب اءقليم 

 الُقةريت 
الصر   3التوصية   وخدمات  الميا   لبرامج توفير  نتيجًة  األفراد  حياة  على  التي طرأت  التغييرات   :

 الصحي والنظافة الصحية للجميع 

 ينبغت لليونيقم أن تقاى الى:   .25

ايجال مرم واًح مت مرحلت تصميم البرام  بش ن النتائ  المتوخاة من  رام  تومير الميار   ( أ )
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت مت األ ما  التت  ال أمدها على الصايد الُقةري وكيفيت  وخدما   

وينبغت   ومراقبترا.  عليرا  المتفق  النتائ   توثيق  من  وال  د  األمرال.  حياة  مت  وقياسرا  التغيرا   راد 
ديل البرمجت  للمكاتب الُقةريت وًع نرٍ  استراتيجٍت ءحرا  تقدم نحو هذر النتائ  بمرور الوقت، مع تا 

 كلما تةّور  االحتياجا  والقياقا ؛ 

النتائ    ( ب) لمجموعت  واًحت  بصياغت  ذلك مدعومام  يكون  أن  يجب  الاالمت،  الصايد  على 
والنمامت الصحيت   الصرظ الصحت  وخدما   ماقول من  رام  تومير الميار  التت يمكن توقارا بشكٍل 

ُر  البرمجت الشاملت التت تكون ًروريت على  للجميع مت األ ما  التت  ال أمدها، والتوجيرا  حول نُ 
 األرجح لتحقيق هذر النتائ ، وتقديم المشورة بش ن تصميم أنممت المراقبت المناسبت.  

الميار   تومير  شابت  رنام   اءقليميت،  المكاتب  من  الُقةريت،  دعم  المكاتب  المقؤولت:  الجرت 
 وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت 

 البرمجة المبنية على البيانات : 4التوصية  

الت كد من تصميم  رام  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت   .26
األ ما  التت  ال أمدها وتكييفرا بمرور الوقت  نا م على  يانا  وأللت قويت لتلبيت احتياجا  القكان  

 المتضررين واالستجابت للتغييرا  مت القياق والحاجت.  

لضمان جولة   ( أ ) اجرا ا  مشدلة  ع  ًو الُقةريت  المكاتب  من  تةلب  أن  لليونيقم  ينبغت 
البيانا  والت كد من أن االستنتاجا  المقتخلصت من البيانا  احيحت ومقتندة الى الحد األلنى من  

 متةّلبا  الراد الماتمدة؛  

والتقييم الخاات  ( ب) وثائق الراد  بالمكتب    ينبغت تضمين خةت استخدام البيانا  مت جميع 
ماعليت البرنام  واتخاذ   لمراجات  استخدام البيانا   والبرام ( لتوجيه  الُقةري )على اايدّي المشاريع 

 قرارا  مقتنيرة بش ن البرمجت المنقحت أو الجديدة؛ 

والمخا ر لضمان بقا  جميع الامليا  ذا  الت   ( ج ) اجرا  تقييم مقتمر للقياق  وال  د من 
قديم تقييم المخا ر مت اجتماعا  الارة المكاتب الُقةريت وتصايدر ومقام  بالقياق واالحتياجا . ينبغت ت 

 للمحفزا  المتفق عليرا؛  
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الراد   ( ل ) نمم  مّاال  بشكٍل  تنقق  أن  الُقةريت  للمكاتب  يمكن  را  التت  الكيفيت  استاراض 
واءنمائيت، بما مت ذلك الارة المخا ر اذا كانت ا البرمجت اءنقانيت  لبرمجت  المختلفت المقتخدمت مت 

البرنام    ب هداظ  الت  الراد على  أنممت  تكون  أن  يجب  واءنمائيت.  اءنقانيت  الةرائق  تنتقل  ين 
 المالنت، بما مت ذلك جمع البيانا  على مقتوى النتائ  حيثما يكون ذلك مناسبام؛  

يجب على المقر الرئيقت لليونيقم تقديم يد الاون للمكاتب الُقةريت لتمكينرا من االستاانت   ( ه )
والتكيُّم عند جمع  يانا  من هذا المقتوى. كما ينبغت لليونيقم   لضمان الجولة  باأللوا  الال مت 

 أن تةور  ريقت لمنع المكاتب الُقةريت من انفاق الموارل لتةوير أنممت تكرر األلوا  الموجولة.  

ومكتب  رام    والتخةيط والراد  والتحليال   الةوارئ وشابت  رنام   الجرت المقؤولت: شابت البيانا  
 تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع والمكاتب اءقليميت والمكاتب الُقةريت 

 : المساواة وجودة برامج الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة الصحية 5التوصية  

27.  ً من  رام  تومير  الت كد من اعةا  الجولة واءنصاظ اعتبارا  متقاويت تجار ماايير الخدمت 
 الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع: وترل التوايا  مت ما يلت: 

يجب أن تكون المقا لت بش ن ماايير الجولة مقاويت للمقا لت بش ن ماايير الخدمت  د ام   ( أ )
 من التصميم وما يليه؛  

احتيا  ( ب) تلبت  البرمجت  أن  من  للت كد  شامل  بشكٍل  البيانا   تصنيم  الفئا   ويلزم  جا  
وهو أمٌر يتةلب اهتمامام   المرمشت. وُياّد األشخاص ذوو اءعاقت من  ين هذر الفئا  ذا  األولويت، 

 موريام؛ 

من الضروري أن يلتزم الموظفون والشركا   تنفيذ آليا  اشراك المقتخدم )مع ايال  اهتمام   ( ج )
ل مترة البرمجت. يجب استخدام  خاص للفئا  الضايفت اجتماعيام أو المرمشت(  د ام من التصميم و وا 

البيانا  النوعيت لضمان اثبا  تغةيت الفئا  المرمشت لتلبيت االحتياجا  المحدلة لألمرال. كما ينبغت  
القيام على الفور بالامل الاالجت مت األ ما  الحاليت التت  ال أمدها. وحيثما أمكن، يجب أن تكون  

 ؛  آليا  مشاركت المقتخدمين شاملت لادة قةاعا  

ينبغت أاّل ُيقتران بالثغرة الموجولة حاليام مت القدرا  المتالقت  تنفيذ راد ماايير الجولة،   ( ل )
 وينبغت لعم المكاتب الُقةريت بشكٍل كاٍظ لماالجت هذا األمر.  

ومكتب  رام  الةوارئ وشابت  رنام    والتخةيط والراد  والتحليال   الجرت المقؤولت: شابت البيانا  
 دما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع والمكاتب اءقليميت والمكاتب الُقةريت تومير الميار وخ 

 : الشراكات ودعم الجهات الفاعلة على الصعيد المحلي 6التوصية  

وخدما    .28 الميار  تومير  الخاات  برام   الاقول  على  القائمت  للشراكا   الحالت  النموذج  تازيز 
للجميع مت األ ما  التت  ال أمدها للت كد من أنرا تتجاو  الاالقا   الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  

 التااقديت وتجّقد جميع جوانب التزاما  اليونيقم بالتو ين المحلت. وترل التوايا  مت ما يلت: 

الت كد من أن أققام تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت   ( أ )
اليونيقم ءًفا  الةابع المحلت على عملياترا وآثار ذلك على  رام    المكاتب الُقةريت تفرم تاريف 
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للنروض   التخةيط  ذلك  ويشمل  للجميع،  الصحيت  والنمامت  الصحت  الصرظ  وخدما   الميار  تومير 
 بإًفا  الةابع المحلت ًمن نر  النتائ  والتحليل الخاص  را؛  

ةاع الخاص والتت يمكن  استخالص الدروس بش ن كيفيت عمل الشراكا  الناجحت مع الق  ( ب)
اءقليمت   المقتويين  المالوما  على  لم   و/أو  الحاليت  الُقةريت  المكاتب  من  رام   تكرارها/تكييفرا 
والاالمت لدعم  يالة نقل المارمت مت هذا المجال. ينبغت توجيه اهتمام خاص بالمخا ر الفريدة المتالقت  

دامت الناشئت عن الامل مع مقدمت الخدما  من  بالمقا لت أمام القكان المتضررين واءنصاظ واالست 
الخاص. وا تدا م من مرحلت التصميم، يجب أن تتضمن شراكا  القةاع الخاص المقتقبليت   القةاع 

 ُنُر  التخفيم من اءخفاق مت مراقبت اشراك المقتخدمين.  

الميار وخدما   الجرت المقؤولت: ققم  رنام  الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت، وحدة  
الصرظ   الميار وخدما   أققام ققم تومير  اءمدالا ،  شابت  الصحيت مت  والنمامت  الصحت  الصرظ 

 الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت المكاتب الُقةريت، المكاتب اءقليميت 
: القيادة الفكرية لجهود توفير الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة الصحية للجميع  7التوصية  

 األزمات التي طال أمدها في  

الفكريت على   .29 القيالة  الى  قيمتم  أن تضفت  خاللرا  لليونيقم من  يمكن  التت  الةريقت  مت  النمر 
أمضل وجه لصالح  رام  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت األ ما   

ع خةت عمل مدترا  سنوا  يمكن ا القرا   10التت  ال أمدها على مدى الاقد المقبل عن  ريق ًو
 . ينبغت لليونيقم أن تقاى الى:  2020مت مااليت قةاعيت عالميت ذا  الت مت عام 

واءنمائيت    الميار تحت القصم جدول أعمال     مواالت  ( أ ) البرام  اءنقانيت  وجدول أعمال 
المرتبط به مت االستجابت الحضريت مع لراست االستثمار مت القدرا  اءًاميت المناسبت على الصايد  
اءقليمت. وينبغت للمكاتب اءقليميت أن تكون استباقيت مت تازيز الارة المارمت وتحديد المجاال  ذا   

 يت؛  األولويت لدعم المكاتب الُقةر 

الميار   ( ب) على اليونيقم أن تنمر مت الكيفيت التت يمكن  را لمجموعا / قةاعا  تومير 
للجميع أن توّسع قدرترا على ماالجت قضايا وتحديا    الصحيت  والنمامت  وخدما  الصرظ الصحت 
)من   األنشةت  تنقيق  تتجاو   تنقيقيت  ب لوار  واالًةالع  أمدها  التت  ال  باأل ما   تتالق  محدلة 

التت  4Wرنام  األسئلت األربات  خالل    ( حيث تتجاو  البرمجت تقديم الخدما  األوليت مت األ ما  
وينبغت أن يشمل ذلك التحديا  المحدلة التت تحدث عندما يكون هناك تنقيق قةاعت    ال أمدها. 

  دالم من تنقيق المجموعت.  

الصرظ   وخدما   الميار  تومير  شابت  رنام   المقؤولت:  للجميع،  الجرت  الصحيت  والنمامت  الصحت 
والنمامت الصحيت للجميع، شابت   المجموعت الاالميت المانيت  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت 

  رنام  المناخ، البيئت، القدرة على الصمول وبنا  القالم، مكتب  رام  الةوارئ، المكاتب اءقليميت 
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وفير الميا  وخدمات الصففر  الصففحي والنظافة الصففحية : تنسففيق المجموعة العالمية المعنية بت8التوصففية 
 للجميع

للمجموعت مت قةاع تومير الميار وخدما    .30 الرائدة  اليونيقم بش ن لور الوكالت  تازيز مقا لت 
والت كد من أّن المجموعا  و/أو القةاعا  الو نيت تلبت   الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع 

 الوظائم األساسيت. جميع المتةّلبا  الدنيا للوما  ب 

على اليونيقم لعم التدريب وتازيز التوجيه اءرشالي لفرق قيالة المكاتب الُقةريت حول   ( أ )
لور اليونيقم كوكالٍت رائدٍة للمجموعت المانيت  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  

 األساسيت؛    للجميع، مع ا را  المتةّلبا  األوسع لرذا الدور خارج نةاق الوظيفت

المجموعت المانيت  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت   ( ب) عند تنشيط 
للجميع، ينبغت لليونيقم الت كد من أن المكاتب الُقةريت تفرم لور مومر المالذ األخير ومت أي سياقا   

خدما ،  قد يتةلب ذلك من اليونيقم الارة تقديم الخدما . وعندما تتولى اليونيقم مقؤوليا  تقديم ال
ينبغت أن ُيةلب من المكاتب الُقةريت اجرا  تحليل للمخا ر لفرم اآلثار المؤسقيت والماليت والبرنامجيت  

 على المدى المتوسط والةويل.  

الجرت المقؤولت: المجموعت الاالميت المانيت  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  
 الصرظ الصحت والنمامت الصحيت، مكتب  رام  الةوارئ للجميع، ققم  رنام  الميار وخدما  

 : توفير الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة الصحية للجميع في السياقات الحضرية9التوصية 

الصحيت   .31 والنمامت  الصحت  الصرظ  وخدما   الميار  المانيت  تومير  االستجابت  تتةلب  عندما 
اعالة ت هيل البنيت التحتيت مت  يئت حضريت، ينبغت لليونيقم  للجميع، مت أ مٍت  ال أمدها،  نا  أو  

وواسات   األجل  تحتيت  ويلت  مشاريع  نيت  مت  الدخول  مت  والرغبت  الجدوى  مت مدى  بانايت  تنمر  أن 
النةاق تتةلب مدخال  هندسيت واسات النةاق على مدى مترة  ويلت. ينبغت لليونيقم كذلك أن تقّيم  

 ذ االلتزاما  األخرى. المخا ر التت تواجه تنفي 

)بما مت   ( أ ) األخرى  الفاعلت  الجرا   قيام  تقريل  لليونيقم  ينبغت  ممكنام،  ذلك  كان  حيثما 
للبرمجت بما يتماشى مع   مع اعتمال اليونيقم  مناسبام(  ذلك الامل،  ذلك الحكومت، حيثما يكون ذلك 
والنما الصحت  والصرظ  الميار  لتومير  الاالمت  اء ار  مت  المحدلة  والنُّر   األساسيت  قوترا  مت  نقاط 

 الصحيت للجميع مت المنا ق الحضريت؛  

لضمان تومير الخدما ،   ( ب) عندما يكون من الضروري أن تضةلع اليونيقم  ذلك الامل 
يجب على المنممت اجرا  تقييم شامل للمخا ر قبل الدخول مت المشروع وتنفيذ عمليا  واسات النةاق  

 ا.  ءلارة المخا ر والرقابت على مقتوى المكاتب الُقةريت الالي

والنمامت   الصحت  الصرظ  وخدما   الميار  تومير  شابت  رنام   الُقةريت،  المكاتب  المقؤولت:  الجرت 
 الصحيت للجميع 
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: الربط بين البرامج اإلنسانية واإلنمائية ببرامج الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة  10التوصية  
 الصحية في األزمات التي طال أمدها 

واءنمائيت على  الت كد من أن استراتيجيت ا  .32 لنتائ  تتماشى مع نر  الربط  ين البرام  اءنقانيت 
( وأن المكاتب تنّفذ باستمرار جميع المكونا  ذا  الصلت  3مقتوى المكاتب الُقةريت )انمر التوايت 

 لربط البرام  اءنقانيت واءنمائيت.  

ينبغت أن تنمر اليونيقم مت جدوى مةالبت المكاتب الُقةريت بإجرا  حواٍر لاخلّت )بقيالة   ( أ )
والنمامت الصحيت   كبير مخصص( للبرنام  الُقةري لتومير الميار وخدما  الصرظ الصحت  موظم 
مت الوقت الذي يشير ميه التحليل الى أن القياق من المرجح أن يصبح أ مت  ويلت األمد. ويمكن أن  

كون هذا جز ام من تفكير أوسع متادل القةاعا  لاخل المكتب الُقةري. يجب أن يكون الوقت الال م  ي
التباع نر  متوسط الى  ويل األجل مبكرام مت االستجابت )خالل األشرر القتت األولى(  ينما ال يزال  

 االهتمام والموارل متاحين؛  

تتكّيم مع اءجرا ا  المتالقت بالربط  ينبغت لليونيقم أن تتحول من اتباع نرٍ  تقلقلّت و  ( ب)
 ين البرمجت اءنقانيت واءنمائيت. ينبغت للمكاتب الُقةريت أن ُتثبت قدرترا على التكُّيم مع مقتجدا   
واءنمائيت   )القةاعيت  المجاال   مختلم  يشمل  بشكٍل  والمخا ر  للنزاعا   تحليل  وإجرا   األوًاع، 

تكامل مع هذا التحليل ويرتبط به مع التاميم بش نه مت عمليا   اءنقانيت(. وال  د لالستادال من أن ي 
تخةيط المكاتب الُقةريت. ينبغت أن تتضمن البرمجت خةوا  استباقيت لتقليل المخا ر وتازيز القدرة  

 على الصمول؛ 

وخدما    ( ج ) الميار  وأققام تومير  الُقةري  المكتب  يبلغ  أن  لليونيقم  الرئيقت  للمقر  ينبغت 
مامت الصحيت للجميع  توّقع النمر مت جدوى اتباع ُنُرٍ   ديلت للتنفيذ، كجزٍ  من  الصرظ الصحت والن

وعندما ال   قةاعا .  لادة  الشامل  والامل  النقديت  التحويال   ذلك  بما مت  والمخا ر،  القياق  تحليل 
يكون هذا النر  مناسبام، يجب أن يكون ققم تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  

 جميع قالرام على  يان سبب ذلك.  لل

وبنا  القالم   والصمول  المكاتب الُقةريت، المجموعت    -الجرت المقؤولت: المناخ والبيئت  شابت البرام ، 
مكتب  رام    للجميع،  الصحيت  والنمامت  الصحت  الصرظ  وخدما   الميار  المانيت  تومير  الاالميت 

 ت والنمامت الصحيت الةوارئ، شابت  رنام  الميار وخدما  الصرظ الصح
 : القدرة على استيعاب طرق جديدة للعمل 11التوصية 

ْغَيت تحقيق هذر التغييرا .   .33 للمكاتب الُقةريت ُب المناسب مت الوقت المناسب  ًمان تقديم الدعم 
المكاتب   موارل  على  كبيرام  عبئام  الخدما   تقديم  أجل مواالت  الضغط من  يشكل  الراهن،  الوقت  ومت 

 الُقةريت. وبدون قدرا  اًاميت، لن يكون باءمكان تنفيذ هذر التغييرا .  

ينبغت لليونيقم أن تقّيم ما اذا كانت الكفا ا  الحاليت مت مجال الموارل البشريت وآليا      ( أ )
القدرة على سّد االحتياجا  اءًاميت المفاجئت مناسبتم للغرض بالنقبت الى األ ما  التت  ال أمدها  

اع اءًاميت المماثلت ومقام لذلك. يجب أن تاال  المنممت الثغرا    ل  من  والتكيم مع األًو التت ُحدِّ
عند الحاجت الى تخصصا  اًاميت. كما ينبغت لليونيقم أن تقّر   خالل توظيم القدرا  المناسبت 
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الدعم   الُقةريت  المكاتب  األجل، حيث ستتةلب  قصير  يكون  أن  يمكن  النوع ال  الدعم من هذا  ب ن 
 بمرور الوقت مت األ ما  التت  ال أمدها للتخةيط والت ثير وتحقيق التغيير. 

 الجرت المقؤولت: شابت البرام ، مكتب  رام  الةوارئ، المكاتب اءقليميت، شابت الموارل البشريت 
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 توصيات التقييم الرئيسية ورّد إدارة اليونيسق -خامسًا 

 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 : تعريف األزمات التي طال أمدها1توصية التقييم 

ــ  ــت لأل ما  التت  ال أمدها يحدل المحفزا  المناســـبت للنمر مت أســـاليب عمل مختلفت. ويجب أن يبين هذا التاريف أيضـــام األشـ ــقـ ــع تاريف مؤسـ ـ المختلفت التت قد تتخذها كال  ًو
ـــــري على جميع البرام ، وليس مقط على  را ـ ــ ــ ــ ـــــرظ  األ ما  التت  ال أمدها. والدامع الى البرمجت المتكاملت يانت أن هذا التاريف ينبغت له أن يقــ ـ ــ ــ ــ م  تومير الميار وخدما  الصــ

 الصحت والنمامت الصحيت للجميع.

 رّد اإلدارة: مواِفقة

ع تاريف مؤسقت  لأل ما  التت  ال أمدها مت  ًو
االلتزاما  المنقحت األساسيت ا ا  األ فال مت الامل  

 . 2020اءنقانت لاام 

تشرين   مكتب  رام  الةوارئ 
األول/أكت 

 2020وبر 

ُمنجزة. االلتزاما  المنقحت  
األساسيت ا ا  األ فال مت  

  2020الامل اءنقانت لاام 
 تتضمن تاريفام.  

ـــيت مقـــــرل االلتزاما  المنقحت   ـــاســ األســ
 ا ا  األ فال مت الامل اءنقانت 

 

ا الق االلتزاما  األساسيت ا ا  األ فال مت الامل  
عبر المنممت ومع الشركا  من   2020اءنقانت لاام 

خالل االتصاال  ومجموعا  األلوا  وموال التاّلم  
 (. 5)انمر التوايت 

حزيران/يون  مكتب  رام  الةوارئ 
 2021يه  

.  قيد التنفيذ 
ُأ ِلقت االلتزاما  األساسيت  

ا ا  األ فال مت الامل  
مت   2020اءنقانت لاام 

تشرين األول/أكتوبر    15
، ويجري الامل على  2020

 تنفيذها.  

 استراتيجيت النشر 
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

ـــــلـت عن "البلـدان التت تمر بـ  مـا   ـال  ـ ــ ــ ــ ـ مفصـ انتـاج  يـانـا  
التخةيط واء ال   أجـــــل  ـــــا ، من  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ االقتضـ ـــد  عنــ ـــا"،  ـــدهــ أمــ

 المؤسقت.

البيانا    شابت
والتحليال   

والتخةيط والراد،  
ققم البيانا   
 والتحليال   

.  قيد التنفيذ  جاريت 
جرى االتفاق على قائمت  
"البلدان التت تمر ب  ما   

  ال أمدها". 

 

 : تغطية احتياجات الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة الصحية للجميع2توصية التقييم 

ــمان وجول مرم  ــادة الاالميت واءقليميت والُقةريت على    -ًــ ــحيت. وإذا كانت   -األاــ ــحت/النمامت الصــ ــرظ الصــ ألســــباب أي تبايٍن  ين الغايا  المتالقت  تومير الميار وخدما  الصــ
ي لذلك. وينبغت عدم قبول األهداظ التت  احتياجا  الميار والصــرظ الصــحت لم ُيخةط الســتيفائرا على قدم المقــاواة، ميجب على اليونيقــم الت كد من وجول مبرر ســياقت ومّنت قو 

كبيرام من لون مبرر من هذا النوع. كما يتاين على الموظفين النمر مت كيفيت تغ ـــــحت تباينام  ـــــرظ الصــ ير األهداظ بمرور الوقت مت األ ما   يتباين ميرا تومير الميار وخدما  الصــ
 مبرر على امدالا  الميار، يجب تصحيح ذلك بمجرل أن يقمح القياق  ذلك. التت  ال أمدها؛ ومت حين أّن االستجابت المبكرة قد ترّكز بشكلٍ 

 رّد اإلدارة: مواِفقة جزئيًا 

اع الةوارئ الماقدة ليقت متقاويت بالضرورة؛ وال تخفق األنممت لائمام أو تتقبب مت احد اث الضرر  نقٍب متقاويت. وتقاى اّن االحتياجا  من الميار والصرظ الصحت مت أًو
ـــيرة وبميزانياٍ  محدولٍة مت كثير من األحيان. وهذا يتةلب تحديد أولويا اليون ــ ــ ـــمن ُأُ ر  منيت قصــ ــ ــ ـــم جاهدةم التخاذ تدا ير منقذة لألروام ًــ ــ ــ التدخال . قد ال تاكس أهداظ  يقــ

صــحت والنمامت الاامت الشــاملت. والنص على عدم قبول أهداظ اليونيقــم االســتجابت الفاليت، ألن شــركا  المجموعت اآلخرين يقــاهمون أيضــام مت تومير احتياجا  الميار والصــرظ ال
 غير متكامئت لون مبرر يتاارض مع نموذج اءلارة الالمركزيت لليونيقم. 

نشر مذكرة احا ت حول مؤشرا  تومير الميار وخدما   
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع ورمع خدما   

الصرظ الصحت والنمامت الصحيت الى المكاتب  

، ققم  شابت البرام  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  

تمو /يوليه  
2021 

  رهن البد  
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

اءقليميت والُقةريت  نا م على ملحق ارشالا  مؤشر  
االلتزاما  األساسيت ا ا  األ فال مت الامل اءنقانت  

 .  2020لاام 

والنمامت الصحيت  
 للجميع 

ا الق ندوا  وحلقا  عمل عبر شبكت اءنترنت حول  
اء ار الاالمت لليونيقم للميار والصرظ الصحت  
 والنمامت الصحيت للجميع مت المنا ق الحضريت، 

حاال  األ ما  التت  بما مت ذلك الصرظ الصحت مت 
  ال أمدها. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

حزيران/يون 
 2021يه  

  قيد التنفيذ 

اجرا  تحليل تجميات لملخصا  قروا  مراجات الامل  
اءنقانت لتحديد األساس المنةقت واالتجاها  الخاات  

تومير الميار وخدما  الصرظ    بالتناقضا  مت أهداظ 
الصحت والنمامت الصحيت للجميع مع الراج مراجات  

للتوا ن المقتردظ مت مراجاا  الامل اءنقانت  
 المقتقبليت. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

   2021 ر 

  رهن البد  

اادار ماايير بش ن تومير خدما  الصرظ الصحت مت  
المنا ق الحضريت مت حاال  الةوارئ من خالل الفريق  

الاامل التقنت المانت بإلارة الحم ة البرا يت التابع  
للمجموعت الاالميت المانيت  تومير الميار وخدما   

 الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع.  

 مكتب  رام  الةوارئ 
الاالميت  المجموعت 

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  

حزيران/يون 
 2021يه  

  قيد التنفيذ 
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 الصحيت للجميع 

ع ارشالا  لخرائط الةريق المانيت بالنمامت الصحيت   ًو
لليدين بحيث تربط خةط االستجابت مت حاال  الةوارئ  

 بالخةط الو نيت الةويلت األجل. 

قم  شابت البرام ، ق
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

حزيران/يون 
 2021يه  

  قيد التنفيذ 

مراجات تةبيق ارشالا  مراقبت النمامت الصحيت الشرريت  
 الجديدة مت سياق حاال  الةوارئ. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

 : التغييرات التي طرأت على حياة األفراد نتيجًة لبرامج توفير الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة الصحية للجميع 3توصية التقييم 

الصرظ الصحت والنمامت الصحيت مت األ ما  التت  ال  ايجال مرم واًح مت مرحلت تصميم البرام  بش ن النتائ  المتوخاة من  رام  تومير الميار وخدما   .1
ع نرٍ   أمدها على الصايد الُقةري وكيفيت راد التغيرا  وقياسرا مت حياة األمرال. وال  د من توثيق النتائ  المتفق عليرا ومراقبترا. ينبغت ل لمكاتب الُقةريت ًو

 ل البرمجت كلما تةّور  االحتياجا  والقياقا . استراتيجٍت ءحرا  تقدم حيال هذر النتائ  بمرور الوقت، وتادي 

خدما   على الصايد الاالمت، يجب أن يكون ذلك مدعومام بصياغت واًحت لمجموعت النتائ  التت يمكن توقارا بشكٍل ماقول من  رام  تومير الميار و  .2
  البرمجت الشاملت التت تكون ًروريت على األرجح لتحقيق هذر  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت األ ما  التت  ال أمدها، والتوجيرا  حول ُنرُ 

 النتائ ، وتقديم المشورة بش ن تصميم أنممت المراقبت المناسبت. 
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 رّد اإلدارة: مواِفقة

نشر مذكرة احا ت بش ن مخرجا  تومير الميار وخدما   
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع ومؤشرا   

ميت والمكاتب الُقةريت استنالام  النتائ  الى المكاتب اءقلي
الى الملحق اءرشالي لمؤشرا  االلتزاما  األساسيت  

 . 2020ا ا  األ فال مت الامل اءنقانت لاام 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

تمو /يوليه  
2021 

  رهن البد  

الميار وخدما  الصرظ   رم أولويا   رام  تومير 
الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت جدول أعمال  

مت األ ما  التت  ال    الميار تحت القصم   رنام 
 أمدها على المكاتب اءقليميت والُقةريت. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  قيد التنفيذ 

تضمين جلقت حول تخةيط النتائ  ورادها مت  
 مراجاا  الامل اءنقانت القنويت.  

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

مراجات التدريب على تومير الميار وخدما  الصرظ  
الصحيت مت حاال  الةوارئ ليشمل  الصحت والنمامت 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

كانون  
األول/ليقم 

  رهن البد  
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

الصرظ الصحت   التوجيه على مقتوى النتائ . 
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

 2021 ر 

 : البرمجة المبنية على البيانات4توصية التقييم 

ــميم  رام  تومير الميار  ــحيت للجميع مت األ ما  التت  ال أمدها وتكييفرا بمرور الوقت  نا م على  يانا  وأللت قويت لتلبيت الت كد من تصــ ــحت والنمامت الصــ ــرظ الصــ وخدما  الصــ
 احتياجا  القكان المتضررين واالستجابت للتغييرا  مت القياق والحاجت:

لضمان ( أ ) الُقةريت وًع اجرا ا  مشدلة  المكاتب  تةلب من  أن  لليونيقم  البيانا     ينبغت  من  المقتخلصت  االستنتاجا   أن  من  والت كد  البيانا   جولة 
 احيحت وتقتند الى الحد األلنى من متةّلبا  الراد الماتمدة؛ 

لتوجيه   ( ب ) والبرام (  المشاريع  اايدّي  )على  الُقةري  بالمكتب  الخاات  والتقييم  الراد  وثائق  جميع  مت  البيانا   استخدام  خةت  تضمين  استخدام  ينبغت 
 البيانا  لمراجات ماعليت البرنام  واتخاذ قرارا  مقتنيرة بش ن البرمجت المنقحت أو الجديدة؛ 

ت اجتماعا   وال  د من اجرا  تقييم مقتمر للقياق والمخا ر لضمان بقا  جميع الامليا  ذا  الت بالقياق واالحتياجا . ينبغت تقديم تقييم المخا ر م  ( ج )
 تصايدر ومقام للمحفزا  المتفق عليرا؛ الارة المكاتب الُقةريت و 

يت، بما مت ذلك  استاراض الكيفيت التت يمكن  را للمكاتب الُقةريت أن تنقق بشكٍل مّاال نمم الراد المختلفت المقتخدمت مت البرمجت اءنقانيت واءنمائ ( ل )
الةرائق اءنقانيت واءنمائيت. يجب أن تك البرمجت تنتقل  ين  كانت  المخا ر اذا  المالنت، بما مت ذلك جمع  الارة  البرنام   الراد على الت ب هداظ  ون أنممت 

 البيانا  على مقتوى النتائ  حيثما يكون ذلك مناسبام؛ 

عند جمع  يانا   يجب على المقر الرئيقت لليونيقم تقديم يد الاون للمكاتب الُقةريت لتمكينرا من االستاانت باأللوا  الال مت لضمان الجولة والتكيُّم   ( ه )
 هذا المقتوى. كما ينبغت لليونيقم أن تةور  ريقت لمنع المكاتب الُقةريت من انفاق الموارل لتةوير أنممت تكرر األلوا  الموجولة.  من 
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 رّد اإلدارة: مواِفقة جزئياً 

ـــتخدام البيانا  وكفا ة جمع البيانا  هت أهداظ هاّمت ومرغوبت. ويجب أن   ــ ـ ــ ــ ــ ـ للريكل  تقّر اءلارة بكون جولة البيانا  واسـ ـــبت  ــ ـ ــ ــ ــ ـ تكون الحلول الراميت الى تحقيق هذر األهداظ مناسـ
حاجت الى أنممت لضمان جولة البيانا . الالمركزي لليونيقم، الذي يادُّ قوة تنميميت، مضالم عن مبالئ اال تكار وتخفيم الاب  على موظفت الخةوط األماميت. كما تقر أيضام بال

لت السـتخدام البيانا / ممارسـت التخةيط لم يُتفق على أنه الحل األمضـل. ولذلك، سـتركز  ومت حين أّن التركيز على اسـتخدام البيانا   هو أمر مقبول أيضـام، ااّل أّن  رم خةت مفصـو
ـــتخدام البيانا  مت الوقت الحقيقت لأل فال لتازيز الدوامع مت جانب الةلب بخ ــ ـــــرولت اســ ـــــفاميت وتوامر وســ ـــــوص جولاءجرا ا  المقترحت على  يالة الشــ ـــتخدامرا.  صــ ــ ة البيانا  واســ

ــــيت هو أمر مرغوب، ممن األهميت الحفاظ على خيار للمكاتب الُقةريت لدمع ا ــ ــقــ ــ ــ ــــتخدام األنممت المؤســ ــ لحلول واألنممت المحليت المبتكرة وبالمثل، مفت حين أن هدظ الكفا ة مت اســ
ــركا  الحاليت التخةيط وإعدال ــايد الُقةري   حيثما تجد ســـببام للقيام  ذلك. وتدعم مامم أنممت الشـ التقارير  دالم من اجرا  عمليا  الراـــد. وبالتالت، مإن اســـتمرار اال تكار على الصـ

ــــيت، مما ياول بالفائدة على ــــقــ ــــيع نةاقرا وإلراجرا مت الحلول المؤســ ــام لتحديد الحلول التت يمكن توســ ــ جميع البلدان. تتناول اءجرا ا  التت    مت أنممت المراقبت أمر مرغوب ميه أيضــ
 ، مق لت لم  تقارير البرام  الُقةريت والخةت االستراتيجيت.2025-2022حاليام كجزٍ  من التحضير للخةت االستراتيجيت لليونيقم،   تُتخذ

انشا  نمام مؤشرا  استراتيجيت للخةت االستراتيجيت،  
، للموا مت  ين متةّلبا  البرام   2022-2025

ممت  المؤسقيت والُقةريت للراد واء ال  واستبدال أن 
(/ نموذج تقييم  HACالامل اءنقانت المتالق باأل فال ) 

(  SMQ(/ أسئلت المراقبت االستراتيجيت ) RAMالنتائ  ) 
 الحاليت األحاليت الغرض. 

شابت البيانا   
والتحليال   

والتخةيط والراد،  
ققم البيانا   
 والتحليال   

كانون  
الثانت/يناير  

2022 

رهن البد . المؤشرا   
االستراتيجيت مدرجت مت  

توايا  التحقين التنميمت  
 لمكتب المديرة التنفيذيت. 

 

تضمين تقييم االستخدام المناسب لمؤشرا  المخرجا /  
)بما مت ذلك تومير الميار وخدما   النتائ  القياسيت  

الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع( وكذلك مدى  
كفايت استراتيجيا  الراد مت نمام مراجات جولة  

شابت البيانا   
والتحليال   

والتخةيط والراد،  
ققم البيانا   

حزيران/يون 
 2021يه  

.  قيد التنفيذ 
  مؤشرا  جديدة مت ألاة  لم 

مراجات الجولة الخاات  
بمذكرا  استراتيجيت البرنام   
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 . 2020لاام  والتحليال    مذكرا  استراتيجيت البرنام . 

تجريب و رم وحدة الراد الميدانت "اي تولز"  
(eTools  وأسئلت المراقبت االمتراًيت المصاحبت التت )

تتضمن أسئلت نموذجيت لدعم تتبع التغييرا  مت  
القياقا  التشغيليت  القياقا  المحليت والنتائ  مت 

 التنمويت/ اءنقانيت. 

شابت البيانا   
والتحليال   

والتخةيط والراد،  
ققم البيانا   
 والتحليال  

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

.  قيد التنفيذ 
يجري تجربت وحدة الراد  

الميدانت مت  وروندي  
 وأوغندا واليمن.  

 

انشا  ا ار ألخذ الاينا  يقوم على المخا ر  
راض جولة نتائ  المخرجا  المبلغ عنرا من خالل  الستا 

راد البرام  وتقييمرا والمكاتب اءقليميت كذلك وإنشا   
ا ار ألخذ الاينا  على أساس األهميت الحيويت للبرام   

 من أجل  يارا  الراد الميدانت. 

شابت البيانا   
والتحليال   

والتخةيط والراد،  
ققم البيانا   
 والتحليال  

  رام  الةوارئ مكتب  

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

تةوير مجموعا  من البيانا  والتوجيرا  والموال  
التدريبيت لتحقين تحليل المخا ر مت المكاتب الُقةريت  

وتخةيط الت هب باستخدام منصت الت هب لحاال   
الةوارئ الجديدة، وتةوير ونشر ارشالا  اًاميت  

 ما   ال أمدها. للبلدان التت تاانت من أ  

كانون   مكتب  رام  الةوارئ 
األول/ليقم 

 2021 ر 

. نمام منصــت الت هب  قيد التنفيذ
ــــتخدمه جميع  ــ للةوارئ الذي تقــ
البلــــدان   ــا مت ذلــــك  البلــــدان، بمــ
 التت تمر ب  ما   ال أمدها.

ــب لحــــاال    ــل المخــــا ر والتــــ هــ تحليــ
 ( SharePointالةوارئ "شيربوينت" )

ــب لحـــاال    ـــت التـــ هـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ الةوارئ  منصـ
 (SharePoint"شيربوينت" )
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 يالة عدل البلدان التت تمتلك تقديرا  و نيت متاحت من  
أجل أهداظ التنميت المقتدامت لمؤشرا  تومير الميار  

وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت  
 األسر والمدارس ومرامق الرعايت الصحيت.  

شابت البيانا   
والتحليال   

والتخةيط والراد،  
ققم البيانا   
 والتحليال   

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

. تقــديم الــدعم التقنت قيــد التنفيــذ
ــرا  أهداظ التنميت  ءلماج مؤشــ
ــــد الو نت   ــــتدامت مت الراــ المقــ

  لدام مت القنت(؛ 10-15)
 دأ  المشاورا  الفنيت مع  
القلةا  الو نيت حول  

التقديرا  المحدوثت لبرنام   
الراد المشترك  ين منممت  
الصحت الاالميت واليونيقم  

  لدام(.   234)

األسـئلت األسـاسـيت والمؤشـرا  الخاات  
ـــــرظ   ـ ــ ــ ــ ـــا  الصــ ـــدمــ ـــار وخــ الميــ  تومير 
الصـحت والنمامت الصـحيت للجميع مت 
ــت   ــايـ ـــــر والمــــدارس ومرامق الرعــ ـ ــ ــ ــ األســ

 الصحيت.
ــــ ن تومير الميار  ـ ــ ــ ــ تحديثا  عالميت بشــ

ــحت والنمامت وخ ــ ــرظ الصــ ــ دما  الصــ
الصــحيت للجميع مت األســر والمدارس 

 ومرامق الرعايت الصحيت
https://washdata.org   

 يالة عدل البلدان التت تمتلك تقديرا ، بش ن تومير  
الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  

قب الشريحت الخمقيت  للجميع مت األسر، مصنفت ح
لا    للثروة، والمنةقت لون الو نيت وغيرها من المحدِّ

 ذا  الصلت بادم المقاواة. 

شابت البيانا   
والتحليال   

والتخةيط والراد،  
ققم البيانا   
 والتحليال   

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

.  دأ  قيد التنفيذ 
التوسع مت قاعدة البيانا   

الصحت  الاالميت لمنممت 
الاالميت واليونيقم بش ن  

عدم المقاواة مت تومير الميار  
وخدما  الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت )حوالت  

  لد(.  100

https://washdata.org   

  رهن البد  كانون  شابت البرام ، ققم  نشر التوايا  بش ن ُحقن راد الجولة مت األ ما   

https://washdata.org/
https://washdata.org/
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

التت  ال أمدها كجزٍ  من التحليل التجميات لمراجاا   
 الامل اءنقانت.  

تومير الميار وخدما   
الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

األول/ليقم 
 2021 ر 

 مج الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة الصحية : المساواة وجودة برا5توصية التقييم 

 للجميع: الت كد من اعةا  اعتبارا  الجولة واءنصاظ بالقدر ذاته لماايير الخدمت ًمن  رام  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت

 الخدمت  د ام من التصميم وما يليه؛ يجب أن تكون المقا لت بش ن ماايير الجولة مقاويت للمقا لت بش ن ماايير  ( أ )

الفئ ( ب ) هذر  من  ين  اءعاقت  ذوو  األشخاص  وُياّد  المرمشت.  الفئا   احتياجا   تلبت  البرمجت  أن  للت كد من  شامل  بشكٍل  البيانا   ذا   ويلزم تصنيم  ا  
 األولويت، وهو أمٌر يتةلب اهتمامام موريام؛ 

آلي ( ج ) والشركا   تنفيذ  الموظفون  المرمشت(  د ام من  من الضروري أن يلتزم  أو  الضايفت اجتماعيام  توجيه اهتمام خاص بالفئا   المقتخدم )مع  ا  اشراك 
كما ينبغت القيام على الفور  التصميم و وال مترة البرمجت. يجب استخدام البيانا  النوعيت لضمان اثبا  تغةيت الفئا  المرمشت لتلبيت االحتياجا  المحدلة لألمرال. 

 األ ما  الحاليت التت  ال أمدها. وحيثما أمكن، يجب أن تكون آليا  مشاركت المقتخدمين شاملت لادة قةاعا ؛ بالامل الاالجت مت 

 ٍظ لماالجت هذا األمر. ينبغت أاّل ُيقتران بالثغرة الموجولة حاليام مت القدرا  المتالقت  تنفيذ راد ماايير الجولة، وينبغت لعم المكاتب الُقةريت بشكٍل كا ( ل )

 رة: مواِفقةرّد اإلدا

ـــيع نةـاق عمـل المجموعـت الفرعيـت التـاباـت للفريق  ــ ـ ــ ــ ــ لعم وتوســ
ـائحــت  كوميــد ـامــل المانت بمراقبــت وتقييم  رنــام  جـ « 19-الاـ

كانون   مكتب  رام  الةوارئ 
األول/ليقم 

 2021 ر 

.  ذ قيد التنفي 
اجتماعا  المجموعت الفرعيت  

 الجاريت. 
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

بشـــ ن التصـــنيم لتازيز الحلول المتادلة القةاعا  لتصـــنيم 
 مقتوى المخرجا  مت الاالم الفالت.

ــــايفت اجتماعيام مت  ــــت حالت حول الراج الفئا  الضــ اعدال لراســ
ـــــحت والنمـامت  ـ ــ ــ ــ ـــــرظ الصــ ـ ــ ــ ــ أنممـت تومير الميـار وخدما  الصــ
ـــــحيــت للجميع  نــا م على التجــارب مت كولومبيــا والاراق   ـ ــ ــ ــ ـ الصـ

-1الميار تحت القصم،  ولبنان والجمروريت الاربيت القوريت )
5.) 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

ـــ ن تازيز البيئت التمكينيت  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــع و رم وحدة  رامجيت بشــ ـ ــ ــ ــ ــ ًو
 القةاعيت للبلدان التت تاانت من ندرة الميار. 

شابت البرام ، ققم  
ار وخدما   تومير المي 

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

تشرين  
األول/أكت 

 2021وبر 

  رهن البد  

ــــانيت )على  ــــالا  التخةيط والمراقبت اءنقــ تحديث ألوا  وإرشــ
ـــرا    ــ ــ ـــتجابت وتوجيه المؤشــ ــ ــ ـــبيل المثال، نموذج خةت االســ ــ ــ ســ
ــــيت  ــ ــــاســ ــ وقوائم مراجات المراقبت الميدانيت( ومقام لاللتزاما  األســ

ــــايا    المنقحت ا ا  ــ ــــانت لماالجت القضــ ــ األ فال مت الامل اءنقــ
 المتالقت بالراد.

كانون   مكتب  رام  الةوارئ 
األول/ليقم 

 2021 ر 

.  قيد التنفيذ 
جرى تحديثه بالتزامن مع  
ا الق االلتزاما  المنقحت  
األساسيت ا ا  األ فال مت  

 الامل اءنقانت.  
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

ــحت   اء ال  بالتوجيه الفنت بشــــ ن تومير الميار والصــــرظ الصـ
ــاســــيت ا ا   والنمامت الصــــحيت للجميع من أجل االلتزاما  األســ

ــانت الى المكاتب اءقليميت والقُ  ةريت، األ فال مت الامل اءنقــ
مع ا را  االلتزاما  بالتخةيط القائم على االحتياجا  واءلارة 
ـــا لت  ــ ـ ــ ــ ــ القائمت على النتائ  مت ما يتالق ب مور اءعاقت والمقــ

 أمام القكان المتضررين والفئا  المرمشت. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

تمو /يوليه  
2021 

  لبد  رهن ا

ــــرظ  ــ مراجات وحدا  التدريب على تومير الميار وخدما  الصــ
الصــحت والنمامت الصــحيت للجميع مت حاال  الةوارئ للنمر 
ـــــررين ومراقبت  ــ ــ ـــــكان المتضــ ــ ــ ـــــا لت أمام القــ ــ ــ مت اءعاقت والمقــ

 ماايير الجولة مت األ ما  التت  ال أمدها. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصحت  الصرظ 
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

 : الشراكات ودعم الجهات الفاعلة على الصعيد المحلي6توصية التقييم 

األ ما  التت  ال أمدها للت كد من أنرا  تازيز النموذج الحالت للشــراكا  القائمت على الاقول الخااــت  برام  تومير الميار وخدما  الصــرظ الصــحت والنمامت الصــحيت للجميع مت 
 تتجاو  الاالقا  التااقديت وتجّقد جميع جوانب التزاما  اليونيقم بالتو ين المحلت. ينبغت لليونيقم أن تقاى الى:

قم ءًفا  الةابع المحلت  الت كد من أن أققام تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت المكاتب الُقةريت تفرم تاريف اليوني ( أ )
الةا  للنروض بإًفا   التخةيط  ويشمل ذلك  للجميع،  وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  الميار  تومير  على  رام   ذلك  عملياترا وآثار  المحلت  على  بع 

 ًمن نر  النتائ  والتحليل الخاص  را؛ 
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

ص والتت يمكن تكرارها/ تكييفرا من  رام  المكاتب الُقةريت الحاليت و/أو لم   استخالص الدروس بش ن كيفيت عمل الشراكا  الناجحت مع القةاع الخا  ( ب )
لقت بالمقا لت أمام القكان  المالوما  على المقتويين اءقليمت والاالمت لدعم  يالة نقل المارمت مت هذا المجال. ينبغت توجيه اهتمام خاص بالمخا ر الفريدة المتا 

ال واءنصاظ واالستدامت  القةاع  المتضررين  تتضمن شراكا   يجب أن  التصميم،  وا تدا م من مرحلت  الخاص.  القةاع  الخدما  من  مقدمت  الامل مع  ناشئت عن 
 الخاص المقتقبليت ُنُر  التخفيم من اءخفاق مت مراقبت اشراك المقتخدمين. 

 رّد اإلدارة: مواِفقة

اعدال ونشر ارشالا  بش ن المشتريا  المحليت للميار  
الصحت والنمامت الصحيت، بما مت ذلك لعم  والصرظ 

 تةوير أسواق محليت مرنت. 

شابت اءمدالا ،  
ققم تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

حزيران/يون 
 2021يه  

  رهن البد  

ارشالا   رنام  تومير الميار وخدما    ونشر  تةوير
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع لتازيز قدرة  
مقدمت الخدما  على تقديم الخدما  مت األ ما  التت  

 ال أمدها  نا م على أمثلت ُقةريت لتنفيذ الخدما   
 القائمت على المرامق الاامت.  

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

ت  الصرظ الصح 
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

حزيران/يون 
 2021يه  

  قيد التنفيذ 

تةوير ارشالا  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت للجميع  نا  على نماذج مرنت ناجحت  
لتقديم الخدما ، بما مت ذلك الشراكا   ين القةاعين  

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  قيد التنفيذ 
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

والنمامت الصحيت   (. 8- 3، الميار تحت القصم الاام والخاص مت النزاع )
 للجميع 

ـــــرظ  ـ ــ ــ ــ ـــــر التوجيـه الفنت حول تومير الميـار وخدما  الصــ ـ ــ ــ ــ نشــ
ـــــحيـت للجميع من أجـل االلتزامـا   ـ ــ ــ ــ ـــــحت والنمـامـت الصــ ـ ــ ــ ــ الصــ

ـــيت المنقحت ا ا  األ فال مت الامل   ــ ــ ـاســ ــ ــ ــ ـانت الى األســ ــ ــ ــ اءنقــ
ـــــو  على   ـ ــ ــ ــ ـ ـــــليط الضـ ـ ــ ــ ــ ـ مع تقـ ــب اءقليميـــت والُقةريـــت،  المكـــاتـ
ـــدرا    ــ القــ تازيز  خالل  المحلت من  ـــالتو ين  ــ بــ ـــا   ــ االلتزامــ
ـــــايد المحلت   ــ ـــيت والتقنيت للجرا  الفاعلت على الصــ ــ ــ ـــــقــ ــ المؤســ

 لتقديم استجابت انقانيت قائمت على المبالئ.

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
نمامت الصحيت  وال 

 للجميع 

تمو /يوليه  
2021 

  رهن البد  

اعدال مذكرة منيت بش ن الضمانا  البيئيت واالجتماعيت  
لتازيز المقا لت أمام القكان المتضررين مت  رام   

تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  
 للجميع. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

حزيران/يون 
 2022يه  

  رهن البد  

 : القيادة الفكرية لجهود توفير الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة الصحية للجميع في األزمات التي طال أمدها7توصية التقييم 

الفكريت على أمضــل وجه لصــالح تومير الميار وخدما  الصــرظ الصــحت والنمامت الصــحيت للجميع  النمر مت الةريقت التت يمكن لليونيقــم من خاللرا أن تضــفت قيمتم الى القيالة 
ـــــع خةت عمل مدترا   ـــنوا  يمكن ا القرا مت مااليت قةاعيت عالميت ذا  اـــــلت مت عام   10مت األ ما  التت  ال أمدها على مدى الاقد المقبل عن  ريق ًو . ينبغت  2020ســ

 لليونيقم أن تقاى الى:
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

وجدول أعمال البرام  اءنقانيت واءنمائيت المرتبط به مت االستجابت الحضريت مع التفكير مت أمر االستثمار مت القدرا  اءًاميت    الميار تحت القصم  ( أ )
 يميت أن تكون استباقيت مت تازيز الارة المارمت وتحديد المجاال  ذا  األولويت لدعم المكاتب الُقةريت؛ المناسبت على الصايد اءقليمت. وينبغت للمكاتب اءقل 

توسّ  ( ب ) للجميع أن  والنمامت الصحيت  وخدما  الصرظ الصحت  الميار  تومير  التت يمكن  را لمجموعا / قةاعا   الكيفيت  تنمر مت  اليونيقم أن  ع  على 
محدلة تتالق باأل ما  التت  ال أمدها واالًةالع ب لوار تنقيقيت تتجاو  تنقيق األنشةت )من خالل  رنام  األسئلت األربات  قدرترا على ماالجت قضايا وتحديا  

4W ن هناك تنقيق  ( حيث تتجاو  البرمجت تقديم الخدما  األوليت مت األ ما  التت  ال أمدها. وينبغت أن يشمل ذلك التحديا  المحدلة التت تحدث عندما يكو
 اعت  دالم من تنقيق المجموعت. قة

 رّد اإلدارة: مواِفقة

وعيت لتقرير األمين الاام عن  نا    اعدال ورقت مًو
 (. 2-2الميار تحت القصم،  )  2020القالم واستدامته  

شباط/مبراي  شابت البرام  
 2020ر 

ــم والحفاظ على  ُمنجزة.  اليونيقـ
ـــــس  ــ ـ ــ ــ ــ ـ األسـ تــاــزيــز  ـــــالم:  ــ ـ ــ ــ ــ ـ القـ

 واالقتصاليت للقالماالجتماعيت 
من خالل التاليم، وإشراك  

الشباب، وتومير الميار  
وخدما  الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت للجميع،  
كلرا عناار ساهمت مت  
تقرير األمين الاام لاام  

2020 . 

 ورقت مواًيايت
www.un.org/peacebuilding/
sites/www.un.org.peacebuil

ding/files/june_3-
unicef_thematic_paper_for_

2020_sg_report_mf.pdf  

وعيت حول تومير الميار   ع لراست حالت امراليت مًو  .  قيد التنفيذ حزيران/يون  شابت البرام  ًو

http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/june_3-unicef_thematic_paper_for_2020_sg_report_mf.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/june_3-unicef_thematic_paper_for_2020_sg_report_mf.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/june_3-unicef_thematic_paper_for_2020_sg_report_mf.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/june_3-unicef_thematic_paper_for_2020_sg_report_mf.pdf
http://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/june_3-unicef_thematic_paper_for_2020_sg_report_mf.pdf
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

الصحيت للجميع وبنا  القالم  والصرظ الصحت والنمامت 
كجزٍ  من استاراض تقييمت عالمت لليونيقم حول  

مقاهمت اليونيقم مت  نا  القالم والتماسك  
 االجتماعت. 

 اكتملت المقّولة األولى.  2021يه  

التت تارض   الميار تحت القصم ا الق سلقلت تقارير 
الةويلت المدى لقيالة  رام  تومير الميار   رؤيت اليونيقم 

وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت  
 األ ما  التت  ال أمدها. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

تمو /يوليه  
2021 

ـــد   ــ الـمـجـلــ ُأ ـلـق  مـت   1مـُنـجـزة: 
المنتـدى الاـالمت للميـار مت عـام 

ـــد  2019 مت   2؛ وُأ لق المجلــ
مت  ــــار  ــــالمت للميــ الاــ ــــدى  المنتــ

 . 2020آب/أغقةس عام 
:  قيد التنفيذ 

من المخةط له ا الق  
 .  2021مت عام  3المجلد 

ــــور   ـــ ــ ــ )مرونت القةاع(   1المجلد المنشــ
www.unicef.org/reports/em

ergencies-development-
peace-in-fragile-and-

conflict-affected-contexts-
2019 

 )القدرة( 2المجلد المنشور 
www.unicef.org/reports/wat

er-under-fire-volume-2 

ع ونشر     1خةت عمل "الميار تحت القصم" المجلد  ًو
2020-2021  . 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

آذار/مارس  
2020 

ــم المجلد   ُمنجزة   ــ ــ خةت  1الميار تحت القصــ
 الامل 

https://www.unicef.org/reports/emergencies-development-peace-in-fragile-and-conflict-affected-contexts-2019
https://www.unicef.org/reports/emergencies-development-peace-in-fragile-and-conflict-affected-contexts-2019
https://www.unicef.org/reports/emergencies-development-peace-in-fragile-and-conflict-affected-contexts-2019
https://www.unicef.org/reports/emergencies-development-peace-in-fragile-and-conflict-affected-contexts-2019
https://www.unicef.org/reports/emergencies-development-peace-in-fragile-and-conflict-affected-contexts-2019
https://unicef-my.sharepoint.com/Users/lkrug/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/2F2E4AAC-E8B1-4C83-AD3F-6975DAA26E36/www.unicef.org/reports/water-under-fire-volume-2
https://unicef-my.sharepoint.com/Users/lkrug/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/2F2E4AAC-E8B1-4C83-AD3F-6975DAA26E36/www.unicef.org/reports/water-under-fire-volume-2
https://unicef-my.sharepoint.com/Users/lkrug/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/2F2E4AAC-E8B1-4C83-AD3F-6975DAA26E36/www.unicef.org/reports/water-under-fire-volume-2
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

ــرة جدول أعمال   ــ ــ ــ ــمان منااــ ــ ــ ــ ــم"ًــ ــ ــ ــ مت   "الميار تحت القصــ
 منتديا  رميات المقتوى.

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

حزيران/يون 
 2022يه  

التنفيــذ . مالحمــا  المــديرة  قيــد 
ــــار  الميــ تومير  حول  ــت  ــ ــــذيــ التنفيــ
ــــــحت   ــ ــ ــــرظ الصــ ـــ ــ ــ وخدما  الصــ
ـــــحيت للجميع مت  ـ ــ ــ ــ والنمامت الصــ
ــت مجلس األمن التــابع  ــ ــ ـ ــ ــ ــ منــاقشــ
ــــال   األ فــ ــــدة حول  المتحــ لألمم 
ــلح، حزيران/يونيه   ــ ـ ــ ــ ــ والنزاع المقــ

2020. 
الارض التقديمت الذي قدمه  
مدير مكتب اليونيقم لبرام   
الةوارئ، حول الميار تحت  
القصم مت منةقت القاحل  
األوسط، مت أثنا  اجتماع  
المائدة المقتديرة الو اري  

بش ن منةقت القاحل  
األوسط، تشرين  
 .  2020األول/أكتوبر 

ـــت   ــ ـــذيــ ــ التـنـفـيــ ـــديرة  ــ المــ ـــا   ــ ـــــريحــ ـ ــ ــ ــ تصــ
القــيدة هنرييتا مور، بشــ ن  لليونيقــم،

ـــــرظ   ـ ــ ــ ــ الصــ ــــا   ــــدمــ وخــ ــار  ــ الميــ تومير 
الصـحت والنمامت الصـحيت للجميع مت 
ــــت التت نممرـا مجلس   ــ ـ ــ ــ ــ ـ أثنـا  المنـاقشـ
حول  ـــدة  ــ المتحــ لألمم  ـــابع  ــ التــ األمن 

 األ فال والنزاعا  المقلحت 
www.unicef.org/press-

releases/unicef-executive-
director-henrietta-fores-

remarks-un-security-
council-open-debate 

الارض الخاص بموًوع الميار  
تحت القصم مت منةقت القاحل  

 األوسط 

  "الميار تحت القصم"اعدال وثيقت احا ت بانوان 
 لمناارة جدول األعمال. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

أيار/مايو  
2020 

م جدول أعمال   ُمنجزة. ُقدِّ
الى   "الميار تحت القصم"

جدول أعمال الميار تحت القصم:  
لكل  فل وتومير الميار والصرظ  
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

الشركا  الماليين لبرام   
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت والنمامت  
الصحيت للجميع،  

 2020حزيران/يونيه 

  الةوارئ  الصحت مت حاال 
 الماقدة  

 /www.unicef.org/media/5
1286/file/Water-under-

fire-2019-eng.pdf   
اءمراليت الحاليت من   "الميار تحت القصم"لراست حالت 

منةقت القاحل مت المنتدى الاالمت التاسع للميار،  
 لاكار. 

اليونيقم، المكتب  
اءقليمت لغرب  

ووسط أمريقيا، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

آذار/مارس  
2022 

  قيد التنفيذ 

من    6للردظ رقم  المقاهمت مت ا ار التقريع الاالمت 
 أهداظ التنميت المقتدامت لألمم المتحدة. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

تمو /يوليه  
2020 

ُمنجزة. ا الق ا ار الامل  
بمقاهمت اليونيقم مت  
المنتدى القياست الرميع  

،  2020المقتوى لاام 
 .  2020تمو /يوليه  

ــــ  بــ ــا   ــ ــــت الومــ ــ مونــ ــ المــ ــار  ــ الميــ ــــد:  الوعــ
والصـرظ الصـحت للجميع بحلول عام 

2030 
ا ار التقريع الاالمت للردظ رقم  

من أهداظ التنميت المقتدامت   6
لألمم المتحدة بش ن الميار:  

 باختصار )شيربوينت( 

www.unicef.org/media/51286/file/Water-under-fire-2019-eng.pdf
www.unicef.org/media/51286/file/Water-under-fire-2019-eng.pdf
www.unicef.org/media/51286/file/Water-under-fire-2019-eng.pdf


 

 

E
/IC

E
F

/2
0

2
1

/2
1

 
 

3
1

/4
7

 
2
1
-0

5
7
4
7

 

 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

ع قائمت نرائيت لماايير "الرشاشت" اءًاميت للتقييم   ًو
وخدما   من خالل ألاة تحليل ااوبا  تومير الميار  

( أو  WASH BATالصرظ الصحت والنمامت الصحيت ) 
 مت أثنا  تقييما  التقّدم حقب القةاع. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

.  قيد التنفيذ 
ُوًات مقّولة قائمت  

وُأجريت مشاورا  مع شركا   
 مختارين.  

ـــــاوبــــا    ـ ــ ــ ــ انمر موقع ألاة تحليــــل اــ
ـــــرظ   ـ ــ ــ ــ الصــ ــــا   ــــدمــ وخــ ــار  ــ الميــ تومير 

 الصحت والنمامت الصحيت
www.washbat.org 

نشر النتائ  والمقاال  الفكريت من تمارين ألاة تحليل  
الميار وخدما  الصرظ الصحت  ااوبا  تومير 

 والنمامت الصحيت مت أوًاع األ ما  التت  ال أمدها. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

تازيز ُنر  الارة المارمت الخاات  تومير الميار وخدما   
ت الصحيت مت األ ما  التت  الصرظ الصحت والنمام 

 ال أمدها ًمن االستراتيجيت وخةت الامل الشاملت  
ءلارة المارمت، مع التنفيذ من خالل مراكز تنقيق الارة  

 المارمت مت المكاتب اءقليميت والمكاتب الُقةريت. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
ليقم / األول 
 2021 ر 

.  قيد التنفيذ 
ألاة ُقةريت لتقييم التقدم  

المحر  مقا ل استراتيجيت  
وخةت عمل الارة المارمت  

 الاالميت.  

 

ع   تةوير وإجرا  اختبار ميدانت لتصنيم خةورة ًو
تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  
للجميع بغرض تحقين قاعدة األللت لصنع القرار وتازيز  

 المناارة.  

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  

حزيران/يون 
 2021يه  

.  قيد التنفيذ 
 اكتملت مرحلت البدايت.  

ع  التقرير األولت لتصنيم خةورة ًو
ـــــرظ   ـ ــ ــ ــ الصــ ــــا   ــــدمــ وخــ ــار  ــ الميــ تومير 

http://www.washbat.org/
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

ــــت،   ـــــحيــ ـ ــ ــ ــ الصــ ــــت  ــامــ ــ ـــــحت والنمــ ـ ــ ــ ــ الصــ
 )شيربوينت( 2020آذار/مارس 

ع تومير الميار  تصنيم خةورة ًو
وخدما  الصرظ الصحت والنمامت  

اء ار التحليلت  الصحيت للجميع )
تصنيم خةورة وًع تومير  ل

الميار وخدما  الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت للجميع  

 )شيربوينت( 

مذكرة احا ت بش ن تصنيم  
خةورة وًع توامر الميار وخدما   
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  

 للجميع )شيربوينت( 

استاراض الندرة مت تصنيم  
خةورة وًع توامر الميار وخدما   

والنمامت الصحيت  الصرظ الصحت  
 للجميع )شيربوينت( 
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 : تنسيق المجموعة العالمية المعنية بتوفير الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة الصحية للجميع8توصية التقييم 

يع والت كد من أّن المجموعا  و/أو القةاعا   تازيز مقا لت اليونيقم بش ن لور الوكالت الرائدة للمجموعت مت قةاع تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجم
 الو نيت تلبت جميع المتةلّبا  الدنيا للوما  بالوظائم األساسيت.

المانيت  ( أ ) للمجموعت  اليونيقم كوكالٍت رائدٍة  الُقةريت حول لور  التوجيه اءرشالي لفرق قيالة المكاتب  وتازيز  التدريب  اليونيقم لعم  الميار    على   تومير 
 وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع، مع ا را  المتةّلبا  األوسع لرذا الدور خارج نةاق الوظيفت األساسيت؛  

المكاتب الُقةريت  عند   ( ب ) الت كد من أن  لليونيقم  ينبغت  للجميع،  والنمامت الصحيت  وخدما  الصرظ الصحت  المانيت  تومير الميار  المجموعت  تفرم  تنشيط 
 ، ينبغت أن ُيةلب  ا لور مومر المالذ األخير ومت أي سياقا  قد يتةلب ذلك من اليونيقم الارة تقديم الخدما . وعندما تتولى اليونيقم مقؤوليا  تقديم الخدم

 من المكاتب الُقةريت اجرا  تحليل للمخا ر لفرم اآلثار المؤسقيت والماليت والبرنامجيت على المدى المتوسط والةويل. 

 رّد اإلدارة: مواِفقة

 رم االلتزاما  المنقحت األساسيت ا ا  األ فال مت  
الامل اءنقانت مت جميع أنحا  المنممت والتت تتضمن  

ل "الوكالت الرائدة للمجموعت المانيت  تومير  ارشالا  حو 
الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  

 للجميع" و"مومر المالذ األخير". 

حزيران/يون  مكتب  رام  الةوارئ 
 2021يه  

.  قيد التنفيذ 
ُأ ِلقت االلتزاما  المنقحت  
األساسيت ا ا  األ فال مت  

  15الامل اءنقانت مت 
،  2020أكتوبر /تشرين األول 

 وجاري  د  الامل  را.  

www.corecommitments.unic
ef.org 

 استراتيجيت النشر 

تةوير حزمـت تـدريـب المجموعـت الاـالميـت المانيـت  تومير الميـار 
ـــــحيت للجميع بما  ــ ـــــحت والنمامت الصــ ــ ـــــرظ الصــ ــ وخدما  الصــ

 نر  البرمجت اءنقانيت واءنمائيت.يشمل ربط 

 مكتب  رام  الةوارئ 
 

المجموعت الاالميت  

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

ُمنجزة. جرى تةوير لورا   
 تدريبيت.  

حزمت تدريب المجموعت الاالميت  
المانيت  تومير الميار وخدما   

صرظ الصحت والنمامت الصحيت  ال

http://www.corecommitments.unicef.org/
http://www.corecommitments.unicef.org/
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

 للجميع  
https://washcluster.net/tr

aining 

ا الق حزمـت تـدريـب المجموعـت الاـالميـت المانيـت  تومير الميـار 
 وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع:

التنقيق التشغيلت لبرام  تومير الميار والصرظ الصحت  
قيق، وإلارة  والنمامت الصحيت للجميع، والقيالة والتن

المالوما ، والتقييم، وتومير الميار وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت الصحيت التت تقولها الحكومت مت  

حاال  الةوارئ، والبرمجت القائمت على القوق من أجل  
تومير الميار والصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع  

 مت حاال  الةوارئ.  

 مكتب  رام  الةوارئ 
 

ميت  المجموعت الاال
الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  قيد التنفيذ 

انشا   رنام  الدراسا  الاليا لما باد الد لوم مت مجال  
الميار والصرظ الصحت والنمامت اءنقانيت بالشراكت مع  

لتاليم الميار  ( IHE Delftمارد "آي اتش اي للفت" )
 (. 11و 10و  9)انمر التوايا   

 مكتب  رام  الةوارئ 
 

المجموعت الاالميت  
الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  

أيار/مايو  
2021   

  قيد التنفيذ 
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 الصحيت للجميع 
 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

ازيز هياكل التنقيق اءنقانيت واءنمائيت الو نيت من  ت
خالل ورش عمل مت أربات  لدان على األقل )الميار  

 (.  10-3تحت القصم، 

 مكتب  رام  الةوارئ 
 

المجموعت الاالميت  
الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  البد  رهن  

ــت المانيــت  تومير  ــل خريةــت  ريق المجموعــت الاــالمي ـــي ــ ـ ــ ــ ــ ـ تفصـ
ــــحيت للجميع   ــــحت والنمامت الصــ ــــرظ الصــ الميار وخدما  الصــ

 .2025-2020من أجل استراتيجيت الفترة 

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  

كانون  
الثانت/يناير  

2020 

  2025-2020خريةـت الةريق للفترة  ُمنجزة 
https://washcluster.net/site

s/default/files/inline-
files/RoadMap_2020-

2025.pdf  

https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/RoadMap_2020-2025.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/RoadMap_2020-2025.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/RoadMap_2020-2025.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/RoadMap_2020-2025.pdf
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

  الصحيت للجميع 
- 2020خريةت الةريق للفترة  

 : مت لمحت 2025
https://washcluster.net/sit

es/default/files/inline-
files/RoadMap_2020-
2025_at_a_glance.pdf 

لخريةت  ريق المجموعت الاالميت المانيت  ــع خةت تنفيذ  ــ ــ ــ ــ ًو
ــحيت   ــ ــحت والنمامت الصــ ــ ــرظ الصــ ــ  تومير الميار وخدما  الصــ

 .2025-2020للجميع للفترة 

 الةوارئ مكتب  رام  
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

تشرين  
األول/أكت 

 2020وبر 

الةريق   ُمنجزة. ُأ لقــت خريةــت 
 .2020مت أوائل عام 

 قائمت المبالرا  واتحالا  الشركا  

اجرا  لراست حول الثغرا  مت أنممت تومير الميار  
الصحت والنمامت الصحيت  وخدما  الصرظ 

 واالستجابا  مت المواقم اءنقانيت )توليد األللت(. 

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

حزيران/يون 
 2021يه  

.  قيد التنفيذ 
مبالرة   17قائمت تشمل 

مت؛ وقد باشر    ُمارو
ع   االتحالا  الشريكت  ًو

 "احائم موجزة".  

تحليل الثغرا  اءنقانيت مت تومير  
الميار وخدما  الصرظ الصحت  

 والنمامت الصحيت للجميع 
https://washcluster.net/la

unch-2020-
humanitarian-wash-gap-

https://washcluster.net/launch-2020-humanitarian-wash-gap-analysis
https://washcluster.net/launch-2020-humanitarian-wash-gap-analysis
https://washcluster.net/launch-2020-humanitarian-wash-gap-analysis
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

analysis   

 رم تحليل الثغرا  اءنقانيت مت تومير الميار وخدما   
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع للمجموعت  

الاالميت المانيت  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت  
 والنمامت الصحيت للجميع. 

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

.  قيد التنفيذ 
 اكتملت الدراست األوليت. 

 

 : توفير الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة الصحية للجميع في السياقات الحضرية9توصية التقييم 

ــــحيت للجميع، مت أ مٍت  ال أمدها،  نا  أو اعالة ت هيل البنعندما  ــــحت والنمامت الصــ ــــرظ الصــ ــــتجابت المانيت  تومير الميار وخدما  الصــ ــــريت، تتةلب االســ يت التحتيت مت  يئت حضــ
ةاق تتةلب مدخال  هندســيت واســات النةاق على مدى مترة ينبغت لليونيقــم أن تنمر بانايت مت مدى الجدوى والرغبت مت الدخول مت مشــاريع  نيت تحتيت  ويلت األجل وواســات الن

  ويلت. ينبغت لليونيقم كذلك أن تقيّم المخا ر التت تواجه تنفيذ االلتزاما  األخرى.

مت   ( أ ) الامل.  الحكومت، حقب االقتضا (  ذلك  ذلك  مت  )بما  الفاعلت األخرى  الجرا   قيام  تقريل  لليونيقم  ينبغت  ممكنام،  ذلك  كان  هذا  وحيثما  مثل 
و  الميار  لتومير  الاالمت  مت اء ار  المحدلة  والنُّر   قوترا األساسيت  نقاط  مع  يتماشى  بما  البرمجت  اعتمال  لليونيقم  ينبغت  والنمامت  القيناريو،  الصرظ الصحت 

 الصحيت للجميع مت المنا ق الحضريت؛ 

ا ، يجب على المنممت اجرا  تقييم شامل للمخا ر قبل الدخول مت  عندما يكون من الضروري أن تضةلع اليونيقم  ذلك الامل لضمان تومير الخدم ( ب )
 المشروع وتنفيذ عمليا  واسات النةاق ءلارة المخا ر والرقابت على مقتوى المكاتب الُقةريت الاليا. 

 رّد اإلدارة: مواِفقة

https://washcluster.net/launch-2020-humanitarian-wash-gap-analysis


 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

1
/2

1
 

2
1
-0

5
7
4
7

 
3

8
/4

7
 

 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

ا الق ندوا  عبر شبكت اءنترنت وورش عمل حول  
ليونيقم للميار  وثيقت التوجيه الخاات باء ار الاالمت ل

والصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت المنا ق  
 الحضريت. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

نيقان/أ ري 
 2021ل  

ـــتدامت للجميع   قيد التنفيذ  ــ ــ خدما  ميار آمنت ومقــ
 )شيربوينت( 2030بحلول عام 

اليونيقم الجديدة لخةت ألااب الميار، بما  نشر تةبيقا  
" بش ن حاال  الةوارئ  5مت ذلك حزمت "المقار  

 واأل ما  التت  ال أمدها. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

حزيران/يون 
 2020يه  

ُمنجزة. جرى مشاركت خةت  
التحرك من أجل الميار لاام  

ميع المكاتب  مع ج 2020
الُقةريت التت لديرا  رام   
لتومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت والنمامت  
 الصحيت.  

خةت اليونيقم للتحرك من أجل  
الميار: خدما  ميار آمنت  

ومقتدامت للجميع بحلول عام  
2030  

www.unicef.org/media/73
146/file/UNICEF-Water-

Game-Plan.pdf   

ع   ارشالا   رنام  تومير الميار وخدما   ونشر ًو
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت لتازيز مرونت مقدمت  
الخدما  لتقديم الخدما  مت األ ما  التت  ال أمدها  

 نا م على أمثلت ُقةريت لتقديم الخدما  القائمت على  
 المرامق الاامت.  

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
الصحيت   والنمامت
 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  قيد التنفيذ 

http://www.unicef.org/media/73146/file/UNICEF-Water-Game-Plan.pdf
http://www.unicef.org/media/73146/file/UNICEF-Water-Game-Plan.pdf
http://www.unicef.org/media/73146/file/UNICEF-Water-Game-Plan.pdf
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

مراجات التدريب على تومير الميار وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت الصحيت مت حاال  الةوارئ ليشمل  
وحدة حول تومير الميار والصرظ الصحت والنمامت  

الصحيت مت المنا ق الحضريت مت األ ما  التت  ال  
 أمدها.  

ام ، ققم  شابت البر 
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

ا الق التدريب على التااقد مع القةاع الخاص لتازيز  
قدرا  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت  

 الصحيت مت المنا ق الحضريت لاخل البالل. 

اءمدالا ،  شابت 
ققم تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

التنفيــــذ التــــدريــــب مت قيــــد  م  دِّ . قــــُ
  2017ثالثت مكاتب اقليميت من  

ــى   ــرر   2019الـ ــويـ ــةـ تـ ــري  ــجـ ويـ
 لصالح مشروع أغورا. 

 

 اإلنسانية واإلنمائية ببرامج الميا  وخدمات الصر  الصحي والنظافة الصحية في األزمات التي طال أمدها: الربط بين البرامج 10توصية التقييم 

ـــيت ــ ـــتوى المكاتب الُقةريت )انمر التواــ ــ ـــانيت واءنمائيت على مقــ ــ ـــــى مع نر  الربط  ين البرام  اءنقــ ـــتراتيجيت النتائ  تتماشــ ــ ـــتمرار جميع3 الت كد من أن اســ ــ   ( وأن المكاتب تنّفذ باســ
 المكونا  ذا  الصلت لربط البرام  اءنقانيت واءنمائيت.

ميار وخدما   ينبغت أن تنمر اليونيقم مت جدوى مةالبت المكاتب الُقةريت بإجرا  حواٍر لاخلّت )بقيالة موظم كبير مخصص( للبرنام  الُقةري لتومير ال ( أ )
ن القياق من المرجح أن يصبح أ مت  ويلت األمد. ويمكن أن يكون هذا جز ام من تفكير  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت مت الوقت الذي يشير ميه التحليل الى أ 

ألشرر القتت األولى(  أوسع متادل القةاعا  لاخل المكتب الُقةري. يجب أن يكون الوقت الال م التباع نر  متوسط الى  ويل األجل مبكرام مت االستجابت )خالل ا
 تاحين؛  ينما ال يزال االهتمام والموارل م
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

ن  ينبغت لليونيقم أن تتحول من اتباع نرٍ  تقلقلّت وتتكّيم مع اءجرا ا  المتالقت بالربط  ين البرمجت اءنقانيت واءنمائيت. ينبغت لل  ( ب ) مكاتب الُقةريت أ
)ال  المجاال   مختلم  يشمل  بشكٍل  والمخا ر  للنزاعا   تحليل  وإجرا   األوًاع،  مقتجدا   التكُّيم مع  على  قدرترا  د  تُثبت  وال   اءنقانيت(.  واءنمائيت  قةاعيت 

الُقةريت. ينبغت أن تتضمن البرمجت خةو  تخةيط المكاتب  بش نه مت عمليا   التاميم  مع  به  التحليل ويرتبط  ا  استباقيت لتقليل  لالستادال من أن يتكامل مع هذا 
 المخا ر وتازيز القدرة على الصمول؛ 

تب الُقةري وأققام تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع باحتماليت قيامرم بالنمر  ينبغت للمقر الرئيقت لليونيقم أن يبلغ المك  ( ج )
ُرٍ   ديلت للتنفيذ، كجزٍ  من تحليل القياق والمخا ر، بما مت ذلك التحويال  النقديت والامل الشامل لادة قةاعا . و  عندما ال يكون هذا النر   مت جدوى اتباع ُن

 جب أن يكون ققم تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع قالرام على  يان سبب ذلك. مناسبام، ي 

 رّد اإلدارة: مواِفقة 

اجرا  مراجات جولة للروابط  ين البرام  اءنقانيت  
استجابا  انقانيت مقتمرة    10واءنمائيت مت أمضل  

أ ما   لليونيقم، والتت تشمل البلدان التت تاانت من 
  ال أمدها. 

كانون   مكتب  رام  الةوارئ 
األول/ليقم 

 2021 ر 

  قيد التنفيذ 

تةوير لورة تدريبيت عبر شبكت اءنترنت وإ القرا بش ن  
 البرمجت الواعيت بالمخا ر وحقاسيت النزاع وبنا  القالم.  

حزيران/يون  شابت البرام   
 2021يه  

  قيد التنفيذ 

ــــدعم   الــ ــــديم  البرام   تقــ ــــالربط  ين  بــ المتالق  اءجرا   ــــذ  لتنفيــ
ـــت مكاتب ُقةريت ءعدال وثائق  ـــانيت واءنمائيت لدى خمقــ اءنقــ
ـــــابــت البيــانــا   ـ ــ ــ ــ ـ ـــيق مع شـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ البرام  الُقةريــت الجــديــدة، بــالتنقـ

 والتحليال  والتخةيط والراد

كانون   شابت البرام   
األول/ليقم 

 2021 ر 

  قيد التنفيذ 
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

التـــدريب ــت الـــدورة  ـــــرظ مراجاـ ـ ــ ــ ــ ــت تومير الميـــار وخـــدمـــا  الصــ يـ
الصحت والنمامت الصحيت للجميع مت حاال  الةوارئ لتشمل 
ـــــيت  ــ ــ ــاســ ـــ ــ ــ ــانيت واءنمائيت، وحقــ ـــ ــ ــ وحدة حول ربط البرام  اءنقــ

 النزاعا  وبنا  القالم مت األ ما  التت  ال أمدها. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

لعم تةوير الخةط الُقةريت للمرحلت التجريبيت لمخةط  
  -المفوًيت القاميت لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  
 اليونيقم للامل المشترك بش ن األ فال الالجئين. 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/  
ليقمبر  
2020 

  ُمنجزة 

تحديث األلاة التحليليت لاائد تومير الميار وخدما   
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت لتحديد حلول تومير  
الميار وخدما  الصرظ الصحت الدائمت والفاالت من  
حيث التكلفت كجزٍ  من التخةيط مت حاال  الةوارئ  

 (. 6-3)الميار تحت القصم، 

ت البرام ، ققم  شاب 
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  قيد التنفيذ 

انشا  نمام ًمان الجولة والمقا لت بغرض اءلارة  
 الفاالت ألمور الجولة والمقا لت على مقتوى التنقيق. 

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  

كانون  
األول/ليقم 

 2019 ر 

الـتـقـريـر  مـن  ـــا   ــ االنـتـرــ مـُنـجـزة. 
 (.1األولت والتوجيه )المرحلت 

اكتملت المذكرة المفاهيميت  
 (.  2)المرحلت 

 نمام ًمان الجولة والمقا لت 
https://washcluster.atlassia
n.net/wiki/spaces/CTK/pag

https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/10782135/Quality+assurance+system
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/10782135/Quality+assurance+system
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

es/10782135/Quality+assur
ance+system 

ـــــا لت:   ــ ــ ــمان الجولة والمقــ ـــ ــ ــ أنممت ًــ
ـــدار  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــت )اءاـ ـاليـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ، 1مـــذكرة ارشـ

 (2020أيار/مايو 

والمقا لت بغرض اءلارة   رم نمام ًمان الجولة  
 الفاالت ألمور الجولة والمقا لت على مقتوى التنقيق. 

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  قيد التنفيذ 

مت على القوق  تةوير ونشر ارشالا  حول البرمجت القائ
للتدريب على تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت  

والنمامت الصحيت مت حاال  الةوارئ )لورتان تدريبيتان  
 تجريبيتان وتدريب للمدربين(. 

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

حزيران/يون 
 2021يه  

.  قيد التنفيذ 
جرى تةوير حزمت تدريبيت  

 (. 2019)نيقان/أ ريل 

ارشالا  حول البرمجت القائمت  
على القوق من أجل تومير الميار  

وخدما  الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت للجميع مت  

   حاال  الةوارئ 
https://washcluster.net/sit

es/default/files/inline-
files/GWC_MBP-

https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/10782135/Quality+assurance+system
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/10782135/Quality+assurance+system
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/GWC_MBP-WASH_Guidance_190809.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/GWC_MBP-WASH_Guidance_190809.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/GWC_MBP-WASH_Guidance_190809.pdf
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

WASH_Guidance_19080
9.pdf  

مراجات البرمجت القائمت على القوق من أجل تومير  
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  الميار وخدما  

للجميع مت المالحما  اءرشاليت لحاال  الةوارئ  
 وتقارير كاملت مقتندة الى األللت.  

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

كانون  
الثانت/يناير  

2021 

ارشاليت؛  أُعدو  مذكرة 
االنترا  من مقولة التقارير  

 المقندة باألللت. 

 

اجرا  تمارين ألاة تحليل ااوبا  تومير الميار وخدما   
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت مع اعتبارا  التنميت/  

االستدامت الستثمارا  القةاع واءاالم مت  يئا   
األ ما  الرّشت والتت  ال أمدها، بما مت ذلك ماايير  

 اشت" المخصصت لكل سياق. "الرش 

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

.  قيد التنفيذ 
اسُتخدمت ألاة تحليل  
ااوبا  تومير الميار  

وخدما  الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت مت البلدان  

 الرّشت.  

ـــــاوبـا  تومير   ـ ــ ــ ــ تقــارير ألاة تحليــل اــ
ــحت   ـــ ــ ــ ــــــرظ الصــ ــ ــ الميار وخدما  الصــ
ـــــحيــت من تلــك البلــدان   ـ ــ ــ ــ  والنمــامــت الصــ

www.washbat.org/map  

انشا   رنام  لراسا  عليا لما باد الد لوم مت مجال  
الميار والصرظ الصحت والنمامت الصحيت اءنقانيت  

 (.  IHE Delftكت مع مارد "آي اتش اي للفت" )بالشرا

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  

حزيران/يون 
 2021يه  

  قيد التنفيذ 

https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/GWC_MBP-WASH_Guidance_190809.pdf
https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/GWC_MBP-WASH_Guidance_190809.pdf
http://www.washbat.org/map/
http://www.washbat.org/map/
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 الصحيت للجميع 

ْغَيت اًفا  الةابع   انشا  نمام ءادار الشرالا  ُب
تومير الميار وخدما  الصرظ  المرنت على قةاع  

الصحت والنمامت الصحيت مت ا ار خريةت  ريق  
المجموعت الاالميت المانيت  تومير الميار وخدما   
الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع للفترة  

2020-2025 . 

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

االنترا  من ربط مبالرة البرام  اءنقانيت واءنمائيت مت  
ا ار خريةت  ريق المجموعت الاالميت المانيت  تومير  

الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت  
 . 2025- 2020للجميع للفترة 

 مكتب  رام  الةوارئ 
ت  المجموعت الاالمي 

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  
 الصحيت للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

مراجات تدريب تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت للجميع مت حاال  الةوارئ ليشمل  

وحدة البرمجت الواعيت بالمخا ر مت األ ما  التت  ال  
 أمدها.  

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 : القدرة على استيعاب طرق جديدة للعمل11توصية التقييم 

التغييرا . ومت الوقت الراهن، يشــكل الضــغط من أجل موااــلت تقديم الخدما  عبئام كبيرام على  ًــمان تقديم الدعم المناســب مت الوقت المناســب للمكاتب الُقةريت ُبْغَيت تحقيق هذر 
 موارل المكاتب الُقةريت. وبدون قدرا  اًاميت، لن يكون باءمكان تنفيذ هذر التغييرا .

البشريت وآليا    ( أ ) الموارل  الحاليت مت مجال  الكفا ا   كانت  اذا  لليونيقم أن تقّيم ما  للغرض  ينبغت  مناسبتم  المفاجئت  على سّد االحتياجا  اءًاميت  القدرة 
ل   من خالل توظيم القدرا     بالنقبت الى األ ما  التت  ال أمدها والتكيم مع األوًاع اءًاميت المماثلت ومقام لذلك. يجب أن تاال  المنممت الثغرا  التت ُحدِّ

الى تخصصا  اًاميت. كما ينبغت ل الحاجت  ستتةلب المكاتب  المناسبت عند  يمكن أن يكون قصير األجل، حيث  النوع ال  تقّر ب ن الدعم من هذا  ليونيقم أن 
 الُقةريت الدعم بمرور الوقت مت األ ما  التت  ال أمدها للتخةيط والت ثير وتحقيق التغيير. 

 رّد اإلدارة: مواِفقة

تحديث التدريب على تومير الميار وخدما  الصرظ  
حيت للجميع مت حاال  الةوارئ  الصحت والنمامت الص 

لتناول المرارا  والكفا ا  المتالقت باأل ما  التت  ال  
 أمدها.  

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  

(، وهت منصت  Frontlinesا الق منصت "مرونتالينز" ) 
مجدلة حديثام للقياقا  اءنقانيت، تردظ الى  امدال  

المقاعدة مت التارظ على المواهب وسد نقص التوظيم  
من خالل التارظ على قدرا  الموظفين وخبراترم من  
أجل جرول اءمدال المقتردمت لمجاال  محدلة من  

شابت الموارل  
 البشريت؛ 

كانون  
األول/  
ليقمبر  
2020 

مفــاهيميــت   ُمنجزة  ـــت  مــذكرة  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ ن منصـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ بشـ
( ــــم  Frontlinesمـرونـتـاليـنـز  ــ ـ ــ ــ ــ رســ  ،)

يحت  تًو
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 المكتب المقؤول  اءجرا ا  المخةط لرا 

تاريخ  
االنترا   
 المتوقع 

ـــــت  ومرحلــ ـــذة  ــ المتخــ اءجرا ا  
 التنفيذ:

 رهن البد 
 قيد التنفيذ

 مُنجزة
 الوثائق الداعمت  مُلغاة 

 الخبرة. 

 رم استراتيجيت جديدة ءلارة المواهب مت مجال تومير  
الميار والصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع  
بالتنقيق مع ققم الموارل البشريت لرعايت المواهب  
الداخليت والتارظ على مواًع نقص التوظيم  

 . وماالجترا بشكٍل استباقت وماال

شابت البرام ، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

حزيران/يون 
 2021يه  

 وثيقت استراتيجيت الارة المواهب قيد التنفيذ 
 

تةوير  رنام  لنيل لرجت الماجقتير مت تومير الميار  
وخدما  الصرظ الصحت والنمامت الصحيت للجميع مع  

 األلمانيت األرلنيت، عّمان. الجامات 

المكتب اءقليمت   
للشرق األوسط  

وشمال أمريقيا، ققم  
تومير الميار وخدما   

الصرظ الصحت  
والنمامت الصحيت  

 للجميع 

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  قيد التنفيذ 

ع ا ار كفا ا  مشترك لقد االحتياجا  من الميار   ًو
المواهب لقد االحتياجا   مت حاال  الةوارئ وقائمت 

( مت ا ار خريةت الةريق للمجموعت الاالميت  1)الركيزة 
المانيت  تومير الميار وخدما  الصرظ الصحت والنمامت  

 .  2025– 2020الصحيت للجميع للفترة  

 مكتب  رام  الةوارئ 
المجموعت الاالميت  

الَمانّيت  تومير الميار  
وخدما  الصرظ  
الصحت والنمامت  

 ميع الصحيت للج

كانون  
األول/ليقم 

 2021 ر 

  رهن البد  
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ر -سادسًا   مشروع ُمقرَّ

  المجلس التنفيذي

  اليونيقم   مت  التقييم   وظيفت  عن   2020  لاام  القنوي  بالتقرير  علمام   يُحيط .1
 (E/ICEF/2021/18،)   ّعليرا  اءلارة  ورل  (E/ICEF/2021/19 ؛) 

   علما  يحيط  .2
 
والنظافة   أيضا الصحي  والرصف  بالمياه  المتعلقة  اليونيسف  امج  لبر عام  تقييم 

ة   للفبر األمد،  الطويلة  األزمات  ي 
  (، 1/20E/ICEF/202)   به  الخاص  والموجز   ،  2019-2014 الصحية ف 

 (. E/ICEF/2021/21)  عليه  اإلدارة  ورد

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/18
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/19
http://www.undocs.org/ar/E/ICEF/2021/20
http://www.undocs.org/ar/E/ICEF/2021/21

