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    من جدول األعمال المؤقت*  11البند 
 لالستعراض : مشروع  2025- 2022خطة التقييمات العالمية للفترة   

  

 موجز  
ــت التاي م المناحت لليو  ســــ    2025-2022أُعد مشــــروة الت التاي ماع اليالم ت للفترة   ــ اســ وفاا لســ

(، التي تاتضــــــــــــــي أت ياو  معـتد التاي م ييعدا  الـت للتاي مـاع اليـالمـ ت،  E/ICEF/2018/14)  2018ليـا  
واالستيراض الشامل الذي يجري  2030على أت توضع وفاا للمبا ئ التوجيه ت لخلت التنم ت المستدامت ليا  

 كل أربع ســـــنواع لســـــ اســـــت األ شـــــلت التنفيذيت التي تضـــــللع نها مناومت األمم المتحدة من أجل التنم ت ليا 
 .(75/233)قرار الجمع ت اليامت  2020

وياد  مشــــــروة الخلت ملى المجلس التنفيذي لليو  ســــــ  ألاذ اليلم ي . و و يســــــتند ملى تحليل متيم   
(. ويتضـــــــمن  E/ICEF/2018/3)   2021- 2018للدروس المســـــــتفا ة أفنا  تنفيذ الت التاي ماع اليالم ت للفترة 
وييرض يييجاز مواضـ ع التاي م التي سـتاد    2022مشـروة الخلت وفـفا مف ـل للتاي ماع التي سـتنفذ في عا  

لنهائ ت  . وستتضمن الخلت ا 2022التخاذ قرار يشأ ها في الدورة اليا يت األولى للمجلس التنفيذي لليو  س  ليا  
للتاي ماع اليالم ت قائمت يمنتجاع التاي م الخافــــــت يفترة الســــــنواع األربع، التي ســــــتوفر مجموعت األ لت التاي م ت  

 . 2025- 2022اللزمت لضمات المسا لت التنا م ت والتيلم  عما للخلت االسترات ج ت لليو  س  للفترة 
 
 

  

 

 * E/ICEF/2021/23. 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2018/14
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2018/3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/23
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 مقدمة  -   أوال  
ــتمعن الت   - 1 ( من مجرا  تاي ماع  “المعتد”معتد التاي م )  2025-2022التاي ماع اليالم ت للفترة ســــ

و ذلك على   ،على مســتوا المؤســســت  عل من أجل ميجا  أ لت على أ م ت نرامن اليو  ســ  و فا تها وفياليتها
رز  حو تحاي   تائن،  تأفير عمل المنامت واستدامت . وتتسم  ذه الميلوماع يأ ميتها البالغت لتاي م التاد  المح

، ولماذا وتحت أي ظروف، وتاديم تيل ااع مســــتمرة  -أو ال ي ــــل   -والوفــــول ملى فهم أفضــــل لما ي ــــل  
 .2025-2022للتيلم يالتزامن مع تنفيذ الخلت االسترات ج ت للفترة 

لخلت  ، الذي ياد  في  ذه الوف ات، ا2025-2022وســـــيدعم مشـــــروة الت التاي ماع اليالم ت للفترة  - 2
مجاالع   االسترات ج ت الجديدة لليو  س  عن طري  النار في اإل جازاع والدروس المستفا ة في  ل مجال من

ــ ت التي تدعم تح  اها،  ــاســـــــ ــترات ج اع التغيير واليوامل التمعين ت األســـــــ أ دافها الخمســـــــــت، و و يبحا في اســـــــ
ز مشـروة الخلت على التاي ماع الرئ سـ ت  ميل  ا تما  ااص لأل شـلت الشـاملت واأل شـلت التأسـ سـ ت. وير  مع

المواضـــــــ ع ت والمراظ ت لمناوراع محد ة التي تجرا على مســـــــتوا المؤســـــــســـــــت  عل والتي توفر قاعدة األ لت  
 اللزمت التخاذ الاراراع في الوقت المناسد.

ــ اقاع اإل مائ ت التي تيمل اليو  - 3 ــهم مشــــروة الخلت في مختل  الســ   ســــ  وفي عالم يز ا  تنوعا، يســ
ــت  عل التي ياو   ــســ ــتوا المؤســ ــروة الخلت يغلي التاي ماع على مســ في مطار ا. ومن المهم ملحات أت مشــ
ــللع نها المعاتد اإلقل م ت والالريت. وير  وفــــــ    ــلت التاي م ت التي تضــــ ــمل األ شــــ نها المعتد ولكن  ال يشــــ

لبرامن الالريـت التي تاـد  ملى المجلس  للتاي مـاع الالريـت في الا التاي م المحـد ة التكـال م المرفاـت نوفـائ  ا
ذ المعـاتـد اإلقل م ـت تاي مـاع متيـد ة األقلـار وتـدعم المعـاتـد الُالريـت في تنفيـذ  التنفيـذي للموافاـت عليهـا. وُتنفـل

 الا التاي م المحد ة التكال م الخافت نها.

لدعم، وإضــــــــافت ملى أولوياع التاي ماع على مســــــــتوا المؤســــــــســــــــت  عل، ي ــــــــ  مشــــــــروة الخلت ا - 4
ذلـك ضــــــــــــــمـات الجو ة والـدعم التاني، الـذي ياـدمـ  المعتـد ملى جم ع مســــــــــــــتويـاع المنامـت، و ـذلـك   في يمـا

ــراكاع مع ــره. وينفذ المعتد الت  يلريات محايدة وفي الوقت   الشــــ مناومت األمم المتحدة ومجتمع التاي م يأســــ
 المناسد وعلى  حو يراعي مختل  التحدياع اإل سا  ت واإل مائ ت.

يادَّ  مشروة الخلت  ذا ملى المجلس التنفيذي لليو  س  ألاذ اليلم ي . و و يغلي التاي ماع التي و  - 5
، مثل التاي ماع المشـتر ت مع   ا اع األمم المتحدة والشـر ا  ارارين. وييرض التارير  2022سـتنفذ في عا  

التي ســتدرف في الخلت النهائ ت يييجاز مواضــ ع التاي م ذاع األولويت التي ســينار فيها أفــحال الم ــلحت، و 
 التخاذ قرار يشأ ها. 2022التي ستاد  ملى المجلس التنفيذي لليو  س  في  ورت  اليا يت األولى ليا  

وقد يلز  تيديل الخلت النهائ ت الل الســنواع األربع المابلت للســتجايت للمســائل النانــ ت أفنا  تنفيذ   - 6
، يما في ذلك المسـائل المتيلات يحاالع اللوارئ الجديدة. 2025-2022ة الخلت االسـترات ج ت لليو  سـ  للفتر 

وقد يلز  أيضــــــــــــــا تيديلها عندما يجري تنفيذ التاي ماع على  لاى المناومت، على النحو المن ــــــــــــــوص عل   
تارير األمين اليـا  عن مـبا رة األمم المتحـدة لليمـل ميـاي. وســــــــــــــيبلن المعـتد المجلس التنفـيذي ـيالمســــــــــــــائل   في
 ديدة عند ظهور ا.الج
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 وظيفة التقييم المتكيفة مع السياق الجديد والتحديات الناشئة  -  ثانيا  
( ـنداـيت ح ـبت من التغيير اليمي ، تتللـد طرقـا  19-نــــــــــــــعلـت جـائحـت مرض فيروس  وروـ ا )كوفـيد - 7

ندأع التاي ماع  ، 2020جديدة لتسـيير األعمال مع االسـتمرار في التر يز على تحاي   تائن. ومنذ مللع عا  
ــاليد التاي م التي يغلد عليها اللايع  ــاع التي تختل  عن أسـ نزيا ة التر يز على التيلم، وُأاذ نبيض الممارسـ
التاليدي. واعترفت وظ فت التاي م في وقت مبعر يأ   فمت حاجت ملحت في ني ت تشــغيل ت تتغير يســرعت وتســتلز   

 تجيد نها البلدات لألزمت.التك م المستمر ملى فهم متيم  لللرى التي تس

، أفــــــــــــــدر المعتد مذ رتين تانيتين للمســــــــــــــاعدة على تلب ت حاجت المنامت  2020وفي آذار/مارس   - 8
 19-. ومنذ ذلك الحين، نـرة المعتد وأما ت  وفيد19-األ لت مع تلور اسـتجايت اليو  سـ  لجائحت  وفيد من

ت اليالم ت للجائحت، في حين نرعت المعاتد اإلقل م ت  التاييت لليو  س  في مجرا  تاي ماع للتيلم من االستجاي 
، تدرف التاي ماع 2020والالريت في مبا راع أارا إلفرا  عملها. وإضافت ملى ذلك، واعتبارا من   سات/أنريل  

 في  لاقها. 19-الجاريت أو الماررة مناور الت دي لكوفيد

توقع الللد على األ لت التاي م ت   19- وفيدواســتتبع التك م الســريع مع األزمت الناجمت عن جائحت   - 9
وتلب ت االحت اجاع النانـ ت عن طري  ت سـير وتنسـي  تاي ماع أسـرة وأكثر مناسـبت من حيا التوقيت السـتجايت  
اليو  ســ  على ال ــييد الالري، مثل مجرا  تاي م آ ي اســتهل  المعتد إلفرا  األفكار االســتشــران ت يشــأت تنفيذ  

معتبا قلريا في جم ع مناط    43،  ات 2021. وفي منت ـــــــ  حزيرات/يو     19-وفيداســـــــتجايت المنامت لك
ــأت  اليو  ســـــــــــــ  قد أ جزع تاي ماع آ  ت. وتخلا عدة مناط  إل تاف جولت فا  ت من المنتجاع التاي م ت يشـــــــــــ

 ، من أجل تحاي  المزيد من التيلم يشأت أحدث سماع االستجايت.19-استجايت اليو  س  لكوفيد

ــعات، أ اة واســـــ  - 10 ــندوى األمم المتحدة للســـ ــترا  مع فـــ ــا، ياالنـــ ، و ي U-Reportتخد  المعتد أيضـــ
من ت اجتماظ ت عالم ت أ شأتها اليو  س ،  أ اة تاي م للتوافل مع السعات في البلدات المستفيدة من البرامن، 

مناســبا يشــعل ااص،  لجمع ميارفهم ومواقفهم يشــأت ممارســاع تشــوي  األعضــا  التناســل ت ل  اث. و ات ذلك 
 ارا ليد  تمعن فري  التاي م من ال  ا  نزياراع ميدا  ت يســـــــبد الايو  المفروضـــــــت على الســـــــفر. ومن المتوقع 

 وســــيلت ممعنت لجمع ن ا اع الدراســــاع االســــتا ــــائ ت من ييد. وياو     U-Reportيســــتمر اســــتخدا  أ اة  أت
للح ــول على ميلوماع من الســعات الذين ي ــيد   المعتد حال ا أيضــا ياســتحداث  هن نديلت لجمع الب ا اع

 الوفول مليهم، ياستخدا  أساليد مبتكرة.
  

 2021- 2018التقدم المحرز في تنفيذ خطة التقييمات العالمية للفترة  -  ثالثا  
، التي أقر ــا المجلس التنفيــذي في قراره  2021-2018تتضــــــــــــــمن الــت التاي مــاع اليــالم ــت للفترة   - 11

على مســـتوا المؤســـســـت  عل تهدف ملى ميجا  أ لت على أ م ت نرامن اليو  ســـ  و فا تها   ، تاي ماع2018/2
ــترات ج اع التغيير واليوامل  ــا  ت واســــــــ ــت، واألعمال اإل ســــــــ وفياليتها، وتغلي جم ع مجاالع األ داف الخمســــــــ

ي ماع اليالم ت . والمعتد في طريا  ملى تنفيذ الت التا2021-2018التمعين ت في الخلت االسترات ج ت للفترة 
قائمت يالتاي ماع على مسـتوا المؤسـسـت  عل التي سـتكوت قد أجريت يحلول  هايت  1يأكملها. وتر  في المرف   

 .2021عا  

منتجا تاي م ا في غضـوت أربع سـنواع  64وعموما، سـ عوت المعتد قد ا تهى من م تاف ما مجموع   - 12
تاي ماع على مســـــتوا المؤســـــســـــت  عل )يما في ذلك   10، ســـــتنجز 2021أ  اه(. وفي عا   1)ا ار الشـــــعل  
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اع اليالم ت تاي مات مشــــتر ات(، وتاي م واحد للتأ د واســــتيراضــــات. ولن يرحل ســــوا تاي مين من الت التاي م
. و ذات التاي مات  ما تاي م مســــــــــا مت اليو  ســــــــــ  في تحســــــــــين التيل م  2022ملى عا    2021-2018لفترة ل

 والتيلم، وتاي م عمل اليو  س  في حاالع اللوارئ ال ح ت اليامت.
 

 1الشعل   
ذلا   )بماا في    2021- 2018المنتجاات التقييمياة بساااااااااا مجااالت أالاداا اليطاة االساااااااااتراتيجياة للفترة    

 التقييمات المشتركة بين الوكاالت( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 قاعدة ن ا اع اليو  س  لتكامل  ام الميلوماع المتيلات ياأل لت. :الم در 
  

ويوافــــــــــــــل المعـتد تكي م طـائـفت منتجـاـت  التاي مـ ت للســــــــــــــتجـاـيت للحـاـلت في المـيدات، و ـذـلك لللد   - 13
على أ لت يشـــأت ما ي ـــل  لألطفال. ويحافم على مســـتوا  اليو  ســـ  توفير ممعا  ت الح ـــول ي ـــورة أســـرة  

 .2، على النحو الميروض في الشعل 2018عال في م تاف المنتجاع التاي م ت وفي تنوعها منذ عا   
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 2الشعل   
 2021- 2018المنتجات التقييمية المنتجة بسا السنة،    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ال تزال  ورة التاي م جاريت. * 
 من ت تكامل  ام الميلوماع المتيلات ياأل لت. :الم در 
  

تاي ما   52، ســـــ عوت المعتد قد ا تهى من مجرا   2021-2018وبحلول  هايت فترة الســـــنواع األربع   - 14
في المائت( وتســـيت تاديراع   6منتجا تاي م ا آار، يما يشـــمل أربيت اســـتيراضـــاع ) 13في المائت( وإ تاف  80)

 .3لمائت(. وير   ذا التوزيع في الشعل في ا 14لاانل ت التاي م )
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 3الشعل 
 2021- 2018المنتجات التقييمية المنتجة بسا نوع المنتج،    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 من ت تكامل  ام الميلوماع المتيلات ياأل لت. :الم در 
  

ــاييـــت لألمم المتحـــدة، على النحو    12وقـــد أجري   - 15 ــا ـــاع أارا تـ يـــاالنــــــــــــــترا  مع   ـ ــا  المبين  تاي مـ
المرف  األول، اـلذي يبين اللـائفـت الواســــــــــــــيـت من الشــــــــــــــر ـا  من األمم المتحـدة اـلذين عمـل ميهم المعـتد   في
 مجرا  التاي ماع. في
  

 الدروس المستفادة  -  رابعا  
ــي جائحت  وفيد - 16 ــ ت  19- ارا لتفشـ ــ  الماضـ ــنت والن ـ ،  ات ميام عمل المعتد على مدا فترة السـ

ــبت ملى األطفال، وتزويد موجها  حو مســــــــــــاعدة  اليو  ســــــــــــ  على فهم   ج ت تأفير الجائحت في النتائن يالنســــــــــ
المنامت يأ لت على وضـع اسـتجاياع  فؤة وفيالت في مجاالع نرامجها الرئ سـ ت، و ذلك في التدالع الشـاملت  

 ليدة قلاعاع.

أو معا ة تخ ـــ ل الاديم و ثيرا ما ا لوع أعمال التك م  ذه على تجربت حلول وانتكاراع جديدة،  - 17
ــ عوت  ــنواع األربع المابلت. وســــــ ــتمر على مدا الســــــ منها ألغراض أارا، و و اتجاه عا  من المرج  أت يســــــ
للتغيراع التي تحدفها الجائحت آفار طويلت األجل على   ج ت مجرا  التاي ماع. وسيتيين استحداث تكنولوج اع 

و أفضــــــــــــــل. وســــــــــــــينفذ المعتد تدانير مناســــــــــــــبت للتخج م  جديدة للتمعين من اســــــــــــــتخدا  أ لت التاي م على  ح
ــول   من ــر ا في البلدات التي ال يمعن الوفــــــــ المخاطر الممعنت المرتبلت نبيض النهن الجديدة،  ارا ألت  شــــــــ

 مليها يسهولت يميل ملى ال يوبت ماار ت يالبلدات التي توجد ن   البن ت التحت ت اللزمت.

ــت التاي م المناحت ل - 18 ــ اسـ ــا لت واأل وار 2018ليو  ســـ  )و ا ت سـ ــ   جوا د المسـ ــ ت في توضـ ــاسـ ( أسـ
مهمت التاي م، و ذلك توسـ ع قدراع الموار  البشـريت، مع اسـتادا  مسـتشـارين مقل ميين للتاي م واات ـافـيين   في
ة  التاي م المتيد  األقلار في جم ع المناط . وأ ا ذلك ملى تبا ل أفضــــل لب ا اع التاي م نين البلدات وزيا  في
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قدرة الشــر ا  في مجال جمع الب ا اع، ومعن وظ فت التاي م من توســ ع  لاى تغل ت تاي ماتها، واســتيراضــاتها  
 ومنتجاتها الميرن ت األارا.

و ا ت ســ اســت التاي م المناحت حاســمت أيضــا في ضــمات تغل ت تاي م ت أفضــل للســتجاياع لحاالع   - 19
ــت ــســــ ــتوا المؤســــ ــ  لحاالع اللوارئ    اللوارئ، مثل التاي ماع على مســــ ــ ت لليو  ســــ ــتجاياع الرئ ســــ  عل للســــ

يما في ذلك ن ما يتيل  يجنول الســــــــــو ات، وجمهوريت فنزويل البول فاريت،   - 2والمســــــــــتوا  3المســــــــــتوا   من
ــ اســـــــت   ــبحت المعاتد الالريت ارت أكثر وظ ا يمتللباع ســـــ ــار ميداي وأزمت اللج ين الرو نج ا. وأفـــــ وإع ـــــ

. و ات لزيا ة الادراع البشــــــــريت، وال ســــــــ ما على 2والمســــــــتوا  3للوارئ من المســــــــتوا التاي م لتاي م حاالع ا
ــا  ت  ــ ما في الحاالع اإل ســــ ــي في النهوض نتغل ت التاي ماع، وال ســــ ــاســــ ــتوا المعاتد اإلقل م ت،  ور أســــ مســــ

لجهو  ، ولكن يلز  نذل مزيد من ا1. وتتحسـن تغل ت التاي ماع لحاالع اللوارئ من المسـتوا 2المسـتوا  من
 لتيزيز تغل ت  ذه التاي ماع. وس ال  ذا محور تر يز مهمت التاي م على مدا السنواع األربع المابلت.

وتبين التجربت أت التاي ماع التي تجرا في الوقت المناسد ويخلا لها جيدا وتنفذ يينايت وتتمخض  - 20
يلم والمســـا لت. وقد اســـتفا ع وظ فت  عن  تائن  امت ومتواز ت وتوفـــ اع ســـل مت  ي األكثر غ مت ألغراض الت 

ــاليد التاي م   ــرع ااتبار أســــ ــا  قدرة مين ت ياالنتكار والتيلم  اال المعتد. ويســــ ــتفا ة  بيرة من م شــــ التاي م اســــ
ــتخدا   ــباع اليالم ت واإلقل م ت، واســ ــت من الل المناســ ــســ ــ ت وأتاحت للمعتد  عم التيلم في مطار المؤســ النانــ

 نشر منتجاع التاي م والتشج ع على استخدامها.وسائل التوافل االجتماعي ل

ويؤ ي اليد  الكبير من التاي ماع التي تجرا ياالنترا  مع   ا اع األمم المتحدة األارا ملى زيا ة   - 21
 التكامل نين جهو  التاي م على  لاى الو االع ويوسع مجال تأفير عمل المعتد والتيريم ي .

  
 التوجيهية لمشروع اليطة وأالدافه المبادئ  -   خامسا  

ــ اســـــــــت التاي م المناحت. و و يتبع ميايير المنفيت  - 22 يســـــــــترنـــــــــد مشـــــــــروة الت التاي ماع اليالم ت يســـــــ
والم ــــــــــــــداغ ـت واالســــــــــــــتالل ـت لـدا فري  األمم المتحـدة المايني يـالتاي م و ـات قـد أعـد على أســــــــــــــاس التحليـل 

ييد مشــاوراع أجريت ضــمن عدة معاتد لليو  ســ  مســؤولت  الموضــوعي للخلت االســترات ج ت الجديدة، و ذلك  
 عن توج   البرامن و عمها على ال ييد اليالمي.

ــد مشــــــــــروة الخلت يارار مجلس األمن  - 23 ــترنــــــــ ــتيراض الت التنم ت   70/299ويســــــــ عن متاييت واســــــــ
أ داف  على المســــــتوا اليالمي، وعلى وج  الخ ــــــوص في تاديم أ لت تاي م ت يشــــــأت 2030الُمســــــتدامت ليا  

 التنم ت المستدامت التي تر ز على اللفل.

ــتمعن  - 24 ــت لخلت اليمل التي ســــ ــي لمشــــــروة الخلت في تحديد الخلوط اليريضــــ ويتمثل الهدف الرئ ســــ
المعتد من مجرا  مجموعت من التاي ماع المسـتالت للخ اراع االسـترات ج ت لليو  سـ  وأل ا  نرامجها ولنتائجها، 

 ل ت اليمل اع و فا تها.وتاديم تيل ااع يشأت فيا

وبمجر  اال تها  من وضـــــــع الخلت والموافات عليها، ســـــــتيزز التيلم على  لاى المؤســـــــســـــــت يشـــــــأت  - 25
ي ـــل  وما ال ي ـــل  ن ما يتيل  نتحاي   تائن لم ـــلحت األطفال. و ي ســـتيزز عمل ت اتخاذ الاراراع ننا   ما

وطنيين من الل تاديم تيل ااع مسـتالت في الوقت  على األ لت من جا د راسـمي السـ اسـاع ومديري البرامن ال
المناسـد يشـأت عمل اليو  سـ ، مما ييزز اإل ارة الشـفافت، والتيلم في مطار المؤسـسـت والمسـا لت على مسـتوا 

 المؤسست  عل من أجل تحاي   تائن لم لحت األطفال.
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ي م التي تغلي جم ع وســــــــــــــتشــــــــــــــمـل الخلـت النهـائ ـت مزيجـا متواز ـا على  حو جيـد من منتجـاع التا - 26
مجاالع األ داف الخمســــــــت للخلت االســــــــترات ج ت و ذلك اســــــــترات ج اع التغيير واليوامل التمعين ت واألولوياع 
الشـاملت الوار ة فيها. وسـتشـمل تاي ماع للسـتجايت اإل سـا  ت في  ل عن ـر من عنافـر الخلت االسـترات ج ت  

ــتجايت اليو   ــتغلي جم ع التاي ماع الجاريت السـ ــتوا وسـ ــا  ت من المسـ ــ  لللوارئ اإل سـ ــهم  3 سـ ــتسـ . وبذلك، سـ
الخلت النهائ ت أيضـــــــــا في ننا  مجموعت من األ لت المت ـــــــــلت نتيزيز ال ـــــــــلت نين اليمل اإل ســـــــــا ي واليمل 

 اإل مائي للمنامت ونر ائها.

ــترات ج ت، أو التي يعوت فيها االســــ  - 27 ــ ع ذاع األ م ت االســ تثمار وســــتر ز الخلت النهائ ت على المواضــ
ــب ا وتتللد المزيد   ــار ت اليو  ســــــ  جديدة  ســــ ــت  عل مرتفيا، أو التي تكوت فيها مشــــ ــســــ ــتوا المؤســــ على مســــ

ــدي  على الحلول البر امج ت المثبتت، والنهن المتيد ة الالاعاع   من ــا الت ــــ ــتراعي التاي ماع أيضــــ التيلم. وســــ
تشــــمل مشــــار ت أفــــحال الم ــــلحت،  والمتكاملت للتدالع، حيثما ينلب  ذلك، وتوســــ ع  لاى اليمل نها وســــ 

 س ما األطفال والمرا اين المهمشين. وال
  

 معايير تحديد أولوية مواضيع التقييم  -  سادسا  
ملى اتخاذ ُ هن مشــتراكت نين الالاعاع ومتيد ة الجهاع فــاحبت الم ــلحت    2030تدعو الت عا   - 28

ملى تفاقم األزماع اإل ســا  ت  19- ع جائحت  وفيدوذاع غ ا ٍة ُقلريت لتحاي  أ داف التنم ت الُمســتدامت. وقد أ
وزيا ة عد  ا ونـــــدتها ومد  ا. ويهدف مشـــــروة الخلت ملى ضـــــمات ميجا  توازت في اات ار مواضـــــ ع التاي م  

 كامل ه عل الخلت االسترات ج ت الجديدة لليو  س . في

رتيبها. وفي الوقت الذي ويتمتع المعتد يخبرة في االســـــــــتيا ت ييدة وســـــــــائل الات ار المواضـــــــــ ع وت  - 29
ــ اى   ــتســــــتخد  مجموعتات من الميايير، تتيلاات يالســــ ــ غت النهائ ت لمشــــــروة الخلت، ســــ يجري ن   وضــــــع ال ــــ

 والجدوا، لوضع قائمت األولوياع النهائ ت لمواض ع التاي م ومنتجات .
  

 2022مواضيع التقييم وخطة العمل المقتربة لعام   -  سابعا  
ــ غت النهائ ت للخلت  يرا المعتد أ   ينب  - 30 غي توفير الوقت الكافي للتفكير والتشـــــــاور نين وضـــــــع ال ـــــ

ــتدرف في الخلت النهائ ت للتاي ماع اليالم ت،  ــ ع ذاع األولويت التي ســــــ ــترات ج ت الجديدة واات ار المواضــــــ االســــــ
األارا،  لضـــــــمات زيا ة االلتزا  ياالحت اجاع الفيل ت للخلت االســـــــترات ج ت وتحســـــــين التماســـــــك مع المناماع  

 س ما المناماع التي تضع اللها الخافت حال ا. وال

ولذلك، ياد  مشـــــروة الت التاي ماع اليالم ت قائمت يالتاي ماع مع وفـــــ  مف ـــــل للمواضـــــ ع التي  - 31
ســتشــعل الت عمل المعتد الل الســنت األولى من الخلت االســترات ج ت، والتي يمعن تأمين الموار  لها. و و 

ياات ـار المواضـ ع المرنـحت للمدة المتب  ت من فترة السـنواع األربع، والتي سـتناقم مع مجموعت  يحد  أيضـا 
واســيت من الشــر ا  وأفــحال الم ــلحت. وســتؤ ي اليمل ت التشــار  ت، التي ســ او  ا مدير التاي م الاا  ، ملى 

 .2025-2022وضع الت  هائ ت ناملت للتاي ماع اليالم ت للفترة 

ملى المعـــاســــــــــــــــد الكبيرة التي تحااهـــا وظ فـــت التاي م    2022ت عمـــل المعتـــد ليـــا   وتســــــــــــــتنـــد الـــ  - 32
، و ـذلـك الللـد المتزايـد على 2021-2018اليو  ســــــــــــــ  من الل تنفيـذ الـت التاي مـاع اليـالم ـت للفترة   في

ى التاي ماع عل 1األ لت التاي م ت التخاذ الاراراع المســـــــــتنيرة والتيلم في مطار المؤســـــــــســـــــــت. وييرض الجدول 
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مســتوا المؤســســت  عل للســتجاياع التي ســ ضــللع نها المعتد الل الســنت األولى من الخلت االســترات ج ت 
 الجديدة، والتي ستشمل جم ع مجاالع األ داف الخمست واسترات ج اع التغيير واليوامل التمعين ت.

ياليو  ســـــ  يشـــــأت المســـــائل وقد حد ع المواضـــــ ع المذ ورة ييد التشـــــاور مع عدة معاتد ونـــــيد  - 33
الرئ ســــــــــــــ ت التي تحتاف ملى أ لت تاي م ت في ندايت فترة الســــــــــــــنواع األربع. وفي المجموة، من المارر اال تها   

. ومن نين  ـذه التاي مـاع،  2022، في عـا   3تاي مـاع، منهـا أربيـت لحـاالع طوارئ من المســــــــــــــتوا    10 من
: تاي م مســــــــــــــا ماع اليو  ســــــــــــــ  2021-2018للفترة    يرحل ســــــــــــــوا تاي مين من الت التاي ماع اليالم ت لم

 تحسين التيل م والتيلم، وتاي م عمل اليو  س  في حاالع اللوارئ ال ح ت اليامت. في
 

 1الجدول   
 2022التقييمات على مستوى المؤسسة ككل المقرر إجراؤالا في عام    

 موضوة التاي م
 )أ(ال ح ت الياملتتاي م عمل اليو  س  في حاالع اللوارئ  

 19-تاي م عمل اليو  س  في مجال الرعايت ال ح ت األول ت واستمراريت تاديم الخدماع في س اى  وفيد
 )أ(19-تاي م مسا ماع اليو  س  في تحسين التيل م والتيلم: االستجايت التيل م ت لجائحت  وفيد

 التاي م األساسي للضما اع البي  ت واالجتماظ ت
 تاي م مسا ماع اليو  س  في الحد من الفار

 )ب(العمل اإلنساني
 19-تاي م استجايت اليو  س  لجائحت  وفيد

 تاي م استجايت اليو  س  لألزمت في الجمهوريت اليرب ت السوريت
 تاي م استجايت اليو  س  لألزمت في ال من

 مفيوب اتاي م استجايت اليو  س  للحالت اإل سا  ت في نمال 
 استراتيجيات التغيير والعوامل التمكينية

 تاي م األفر ن ما يتيل  نتيلم الادرة على ال مو  في جمهوريت الكو غو الديماراط ت )مشتر (
 

 .2021-2018مرحل من الت التاي ماع اليالم ت للفترة  )أ( 
 .2022جا د اليو  س  في مطار الت اليمل ليا  من  3ست  م أي استجايت موسيت جديدة لللوارئ من المستوا  )ل( 

  
 تقييم عمل اليونيسف في باالت الطوارئ الصحية العامة -  ألف 

تشـــــــعل حاالع اللوارئ ال ـــــــح ت اليامت، وأكثر ا نـــــــيوعا أوب ت األمراض الميديت، مخاطر عالم ت  - 34
الك ج ت التي  19-رز جائحت  وفيدكبيرة، ال ســـــ ما يالنســـــبت ملى األطفال واألنـــــخاص في البي اع الهشـــــت. وتب 

يمعن أت تســــبد نها حاالع اللوارئ ال ــــح ت اليامت فــــيوباع اجتماظ ت اقت ــــا يت نــــديدة، ياإلضــــافت ملى 
ــح ت اليامت على  ــتجانتها لحاالع اللوارئ ال ـ ــ  واسـ ــ حلل التاي م تأ د اليو  سـ ــح ت المدمرة. وسـ ارفار ال ـ

والم اه وال ــــــرف ال ــــــحي والناافت ال ــــــح ت  واالت ــــــال  مســــــتوا جم ع الالاعاع، يما في ذلك ال ــــــحت   
ــا قدرة اليو  ســـــ  على النهوض  من ــيدرس أيضـــ أجل التنم ت  وحمايت اللفل  واإلمدا   وبرمجت اللوارئ. وســـ

ــتجايت لها،  يالدور الملاى على عاتاها في عملها في مجال التأ د لحاالع اللوارئ ال ـــــــــــح ت اليامت واالســـــــــ
ة، وسـ اد  توفـ اع قانلت للتنفيذ من نـأ ها أت تسـاعد اليو  سـ  على تحاي  أق ى  وسـ جمع الدروس المسـتفا 
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ــا متها في حاالع اللوارئ ال ـــــــــــح ت اليامت. وقد ندأ المعتد في التماس مدالع من  ارائ    قدر من مســـــــــ
 منامت ال حت اليالم ت في  ذا التاي م وسيوافل ال  ا  نذلك طوال عمل ت التاي م. في
 

عمل اليونيسااااااااف في مجاة الرعاية الصااااااااحية األولية واسااااااااتمرارية تقديم اليدمات  تقييم   -  باء 
 19-سياق كوفيد في
من أ ــداف   3كمــا ذ ر األمين اليــا  لألمم المتحــدة مؤارا، تبــاطــأ ميــدل التاــد   حو تحاي  الهــدف   - 35

االســــــــــــــترات جـ ت الجـدـيدة ملى التنمـ ت المســـــــــــــــتدامـت و و لن يعوت  ـانـ ا لتحاي  ميام الغـاـياع. وتهـدف الخلـت  
ــبوقت يالتر يز على  ام الرعايت ال ــــــــح ت األول ت الاا رة على ال ــــــــمو    الت ــــــــدي لهذه التحدياع غير المســــــ
ياعتبار ا عن ــــرا أســــاســــ ا في تحاي  التغل ت ال ــــح ت الشــــاملت وتاديم ادماع و عم متكاملين ير زات على 

وقد أعلت اليو  ســـ  منذ فترة طويلت األولويت لدعم المن ـــاع  الوقايت ويمعنات األطفال من الباا  واالز  ار. 
ال ـــــــــح ت المجتمع ت والجهو  الرام ت ملى تيزيز  ام الرعايت ال ـــــــــح ت األول ت. وفي الســـــــــ اى الحالي، تدمر 

النام ال ــــــح ت في جم ع أ حا  اليالم وتهد  النتائن ال ــــــح ت التي تحاات يالفيل. وتيوى  19-جائحت  وفيد
ج م من آفار الجوائ ، والخوف والميلوماع المضــللت ممعا  ت الح ــول على الخدماع األســاســ ت،  تدانير التخ

وتاوض الثات في الســللاع وتغذي التر   ح ال التل   . وســ جري المعتد تاي ما على مســتوا المؤســســت  عل  
راريت تاديم الخدماع  ليمل اليو  ســـ  في مجال الرعايت ال ـــح ت األول ت واســـتجانتها للتحدياع التي تهد  اســـتم

وما يرتبا نذلك من تدانير التخج م. وتح  اا لهذه الغايت، ندأ المعتد في التماس مســـا مت   19-يســـبد  وفيد
 نر ائ  في منامت ال حت اليالم ت.

 
 19- تقييم مساالمات اليونيسف في تحسين التعليم والتعلم: االستجابة التعليمية لجائحة كوفيد  -  جيم 

التاي م المســـــتمر على مســـــتوا المؤســـــســـــت  عل مدا ما تســـــهم ي  اليو  ســـــ  يالميرفت  ســـــ حد   ذا - 36
 واأل واع لــدعم  ام التيل م، وال ســــــــــــــ مــا قــدرتهــا على االســــــــــــــتجــايــت يفيــال ــت للتحــديــاع التي تلرحهــا جــائحــت 

يدرس . وأعيد تحديد  لاى التاي م ل عوت تاي ما تكوين ا، ُيكل  ي  عموما ألغراض التيلم. و و ســــــــــــــ 19-كوفيد
يلي: )أ( ما مذا  ا ت اليو  ســــــــ  تاو  نبنا  الميرفت والمنافع اليامت اليالم ت لدعم اســــــــتجايت فيالت لجائحت   ما

ــترات ج اع التي تدعمها اليو  ســـ  ُتنشـــر على  حو فيال   19-كوفيد في مجال التيل م  )ل( ما مذا  ا ت االسـ
الع مغلى المــدارس ومحــاولــت متــاحــت فرص التيلم لتيزيز المبــا راع الحعوم ــت الســــــــــــــتمراريــت التيلم أفنــا  حــا

ــفت  اال المدارس من جديد أفنا  جائحت  وفيد وبيد ا  )ف( ما مذا  ا ت أفرقت التيل م   19-المأمو ت والمن ـــــــ
، 19-الـتاييـت لليو  ســــــــــــــ  اســــــــــــــتخـدمـت األطر والبنى التحتـ ت والاـدراع واأل واع الاـائمـت للســــــــــــــتجـاـيت لكوفـيد

 لع لتيزيز التأ د إلمعا  ت حدوث اضلراياع في المستابل على  لاى ممافل.كا ت تجرا تيدي  مذا وما
 

 التقييم األساسي للضمانات البيئية واالجتماعية -  داة 
تتســــم الضــــما اع البي  ت واالجتماظ ت يأ ميتها البالغت للوفا  يالتزاماع اليو  ســــ  المتيلات يالبرمجت  - 37

ــا ي   الاا رة على التك م مع تغير المناخ. ــ ت مزا  األطفال في مجال اليمل اإل سـ ــاسـ وتتضـــمن االلتزاماع األسـ
أيضـــــــــــا مبا ئ توجيه ت للحد من األفر البي ي للبرمجت وضـــــــــــمات الادرة على تحمل تغير المناخ.  2020ليا  

وتدرف  ذه الضـــما اع ي ـــورة متزايدة في نرمجت األعمال اإل ســـا  ت لليو  ســـ ، ولكن  نا  حاجت ملى تكامل 
وزيا ة توســـــ ع  لاى الضـــــما اع البي  ت واالجتماظ ت على ال ـــــييد اليالمي. وياترت المعتد مجرا  تاي م   أقوا 

ــع  ــا مت في وضـ ــ ع  لاقها، والمسـ ــما اع البي  ت واالجتماظ ت، وتاديم أ لت لتوسـ ــ  للضـ ــي لتنفيذ اليو  سـ ــاسـ أسـ
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ــا أت ي  س مدا تنفيذ ا ــســـــت  عل. ويمعن للتاي م أيضـــ على ال ـــــييد الالري وأت   مطار على مســـــتوا المؤســـ
 يساعد على توفير اريلت طري  لزيا ة م ماف  ذه الضما اع في البرمجت وتوس ع  لاق .

 
 تقييم مساالمات اليونيسف في الحد من الفقر - الاء 

، تتمثل محدا األولوياع في مزالت فار األطفال وضــــمات 2030في الخلت االســــترات ج ت والت عا   - 38
ت االجتماظ ت. وتدعم اليو  ســـــ  الحعوماع لتيزيز الادراع الوطن ت على غ اس ورفــــد  الح ـــــول على الحماي 

الفار المتيـد  األييـا ، فضــــــــــــــل عن زـيا ة النفاـاع اليـامـت المتيلاـت ـياألطفـال في الالـاعـاع االجتمـاظـ ت. وتاـد  
ــاعـدة التانـ ت لحمـاـيت وزـيا ة التموـيل من أجـل توســــــــــــــ ع  لـاى البرامن االجتمـاظ ـ ت التي تراعي المنامـت المســــــــــــ

ــا ي. واســـتجايت للتراجياع الحال ت عن المعاســـد   األطفال وتشـــمل الجم ع، يما في ذلك في ني اع اليمل اإل سـ
وتـدالع اليو  ســــــــــــــ  المعثفـت في  ـذا المجـال، على النحو المبين    -التي تحااـت في مجـال الحـد من الفار  

ــترات ج ت الجديدة  في ــ  في مجال الحد من فار  ياو  المعتد ييمل ت تحد -الخلت االســ يد  لاى عمل اليو  ســ
 األطفال، و و ما يمعن أت يسترند ي  في مجرا  تاي م نامل لهذا الموضوة.

 
 تقييم العمل اإلنساني -  واو 

ــترات ج ت الجديدة. و و يالن  - 39 ــا ي يأ   مدمن تماما في جم ع أجزا  الخلت االســـــــ ــم اليمل اإل ســـــــ يتســـــــ
إل ااذ األروات وتيزيز الكرامت أفنا  األزماع، ولكن أيضــــــــا لبنا   ام قا رة على ال ــــــــمو ، األ م ت ل س فاا  

ــاملت الجديدة   ــتدامت وإعمال حاوى اللفل. وتوج  البرامن الشــــ والتيجيل يالتاد   حو تحاي  أ داف التنم ت المســــ
جم ع الســــــــــ اقاع  حو  المتيلات يالادرة على ال ــــــــــمو ، وبنا  الســــــــــل  واليمل المنااي عمل اليو  ســــــــــ  في  

ــريد   ــبال الجذريت للنزاعاع واألزماع والتشــــ ــت واألســــ ــانــــ ــدي للهشــــ مع ننا  الادراع على منع األزماع  -الت ــــ
واالســتيدا  لها والت ــدي لها. وبنا  على ذلك، ســ ضــمن المعتد م ماف تاي ماع اليمل اإل ســا ي يشــعل جيد 

ي مــاع التــال ــت يـالفيــل ملى مرحلــت التخل ا للتنفيــذ في الخلــت النهــائ ــت للتاي مــاع اليــالم ــت. وقـد وفــــــــــــــلــت التا
 :2022عا   في
 

 19- تقييم استجابة اليونيسف لجائحة كوفيد  -   1 

اســتجايت على  لاى اليو  ســ  واســتلزمت تياو ا على ال ــيد  19-تللبت االســتجايت لجائحت  وفيد - 40
ــحت والتنم ت واألمن. اليالمي واإلقل مي والوطني نين الجهاع الفاعلت في مجاالع اليمل ا ــا ي، وال ـــــــــــ إل ســـــــــــ

وااتبرع مدا قدرة الجهـاع الـفاعـلت في مجـال اليمـل اإل ســــــــــــــا ي على اليمـل يالتضــــــــــــــامن مع جهـاع أارا،  
متيد ة األييا . وســــــ ضــــــللع المعتد نتاي م الســــــتجايت اليو  ســــــ   أزمتمختل  المجاالع لميالجت آفار  عبر

ــتفا ة من   19-لجائحت  وفيد ــيدمن الدروس المسـ ــتوياع اليالمي واإلقل مي والمحلي، و ذلك األ لت التي سـ المسـ
، يما في ذلك التاي ماع/اليمل اع التاي م ت اليديدة التي اضــلليت نها 19-تولد ا مختل  االســتجاياع لكوفيد

معاتد اليو  ســ  ومناماع أارا. وســ شــمل ذلك عمل ت محدو ة لجمع ن ا اع أول ت  اال ت عموما، من أجل  
من قاعدة األ لت والتفكير في تيلم المنامت في فترة اليا  و    اليا  الماض ت. وسينسَّ  التاي م تحديا قدر  

 .19-مع جهو  ممافلت تبذلها و االع أارا تاو  أيضا نتاي م استجاياتها لكوفيد
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 ة في شماة إثيوبيا تقييم استجابة اليونيسف لألزمتين في الجمهورية العربية السورية واليمن، وللحالة اإلنساني  -   2 

 تنل سـ اسـت التاي م المناحت على ضـرورة تاي م االسـتجاياع لألزماع اإل سـا  ت التي طال أمد ا  ل - 41
فلث ســـنواع. و ارا ليد  مجرا  تاي م الســـتجانتي اليو  ســـ  في الجمهوريت اليرب ت الســـوريت وال من في الفترة 

إلجرا   ذين التاي مين، يغرض التيلم والمســــا لت، وللبنا   األايرة،  نا  حاجت على مســــتوا المؤســــســــت  عل  
ــا عن  ثد مع المعتد  ــايات. وييمل المعتد أيضــــــ ــتفا ة من حاالع اللوارئ الميادة الســــــ على الدروس المســــــ

 اإلقل مي لشرى أفري  ا والجنول األفرياي إلجرا  تاي م الستجايت اليو  س  لألزمت اإل سا  ت في نمال مفيوب ا.
 

 التقييم المشترك لألثر فيما يتعلق بتعلم القدرة على الصمود في جمهورية الكونغو الديمقراطية  -  زاي 
ــمو ،  - 42 ــتر  جز ا من مبا رة أكبر لتاي م آفار تغير المناخ والادرة على ال ــــــ ــعل  ذا التاي م المشــــــ يشــــــ

ل الســــــــــــو ات، ومالي تشــــــــــــمل تاي ماع لبرامن الادرة على ال ــــــــــــمو  في جمهوريت الكو غو الديماراط ت، وجنو 
والن جر وتجري م ارتها ياالنـــــــــترا  مع منامت األغذيت والزراعت لألمم المتحدة وبر امن األغذيت اليالمي. و و 
يهـدف ملى تاي م آـفار الـادرة على ال ــــــــــــــمو  للبرـ امن المشــــــــــــــتر  في جمهورـيت الكو غو اـلديماراطـ ت. والنت جـت 

تيرلف عموما يأ ها الادرة على اســت يال ال ــدماع والضــغوط   الرئ ســ ت المهمت  ي الادرة على ال ــمو ، التي
المزمنت، والتك م مع البي اع الما يت واالجتماظ ت المتغيرة وال عبت، وتحويل الادراع على المستوياع الفر ي 
واألســـــــــري والمجتميي. ويضـــــــــللع فري  تاي م األفر اإل مائي التايع للبنك الدولي يالتاي م ندعم تاني من  بار 

ديري التاي م من منامت األغذيت والزراعت، واليو  س  وبر امن األغذيت اليالمي. ويشمل التاي م معو ا تجريب ا  م
ــلول النوعي   ــوائ ا( ومعو ا غير تجريبي ) هن األســـــــــ ــنا  المها  عشـــــــــ الكمي المختلا(.  -)تجربت مراغابات ييســـــــــ

 ل وتوس ع  لاى التاي م الماترت أفل.واستحدفت اليو  س  معوت األسلول المختلا في وقت الح  الستكما
  

 مواضيع التقييم المطروبة إلجراء مزيد من التشاور بشأنها  -  ثامنا  
 ارا ألت الخلـت النهـائـ ت للتاي مـاع اليـالمـ ت ال تزال قـيد اإلعـدا ، ـفيت المشــــــــــــــاوراع مع أفــــــــــــــحـال   - 43

الل فترة الســـنواع األربع ال تزال    الم ـــلحت الرئ ســـيين يشـــأت المواضـــ ع ذاع األولويت التي ســـ جري تاي مها
جاريت و ي ســتســتمر حتى اال تها  من وضــع الخلت في الربع األاير من اليا . وســ ضــع مدير التاي م الاا   
ال ــ غت النهائ ت لمشــروة الخلت اســتنا ا ملى ما ذ ر ســاياا من الدروس المســتفا ة من الا التاي م الســايات،  

 حديد األولوياع وتحليل التاي ماع المحد ة التكال م على المستوا الالري.والمبا ئ التوجيه ت، وميايير ت 

وســتجرا مشــاوراع مضــان ت مع أفــحال الم ــلحت الرئ ســيين، يما في ذلك لجنت التاي ماع اليالم ت  - 44
التاييت لليو  ســ  وغير ا من   ا اع األمم المتحدة، للتفاى على مجموعت من التاي ماع التي ســتشــعل جو ر 
ــ ع التال ت تحت غ ا ة مدير التاي م اعتبارا  ــلت مناقشـــــت المواضـــ الخلت النهائ ت للتاي ماع اليالم ت. وياترت موافـــ

 .2021من حزيرات/يو     
 

 1مجاة األالداا   -  ألف 
ــينار فيها ن ما يتيل  يالخلت النهائ ت ما يلي: )أ( عمل  - 45 ــمل األولوياع في  ذا المجال التي ســــــ تشــــــ

ال ال ـــــــحت في حاالع اللوارئ، حيا يمثل توفير الخدماع ال ـــــــح ت المناذة للح اة فلا اليو  ســـــــ  في مج
م فاى اليو  ســــ  على عمل اع اللوارئ  )ل( مســــا ماع اليو  ســــ  في الوقايت من الســــمنت لدا األطفال   كل

طفال من األســر  والمرا اين، اســـتجايت لتزايد ا تشـــار زيا ة الوزت والســـمنت في مرحلت اللفولت، مع تزايد تأفر األ
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ــ ت الفايرة في البلدات المنخفضـــــت والمتوســـــلت والمرتفيت الدال  )ف( تاي م لمشـــــار ت المنامت المتنام ت  المع شـــ
ــ ت والدعم النفســــــي االجتماعي،  ارا للدور الها  الذي يؤ ي  ذلك في تحاي  أ داف  في ــحت النفســــ مجال ال ــــ

 واليمل اإل سا ي.التنم ت اليالم ت عبر الالاعاع في س اقي التنم ت 
 

 2مجاة األالداا   -  باء 
تتمـثل المواضـــــــــــــ ع ذاع األولوـيت المحـد ة للتاي مـاع في مجـال اليمـل  ـذا ن مـا يلي: )أ( مســــــــــــــا مـاع  - 46

اليو  ســـــــــــ  في الح ـــــــــــول على االنتكاراع التيل م ت وتوســـــــــــ ع  لاى تلب اها على  حو من ـــــــــــ ، و راســـــــــــت  
حلول ملموســــــت مللوبت لتحويل التيلم وجيل  في متناول جم ع األطفال،  كا ت المنامت تدعم وضــــــع   مذا  ما  ‘ 1’ 
ــتدامت في تلبي  االنتكاراع  )ل( عمل اليو  ســــــ  في افض عد  األطفال   ‘ 2’  و  مدا المرو ت واليدالت واالســــ

الح ــول   الملتحاين يالمدارس وتحســين فرص التيلم لمســاراع التيلم البديلت  )ف( مســا ماع اليو  ســ  في  غير 
النما   على االنتكاراع التيل م ت وتوســـــــــ ع  لاى تلب اها على  حو من ـــــــــ   ) ( مســـــــــا ماع اليو  ســـــــــ  في 

مرحلت اللفولت المبعرة وتحسـين  فا اع التيلم األسـاسـ ت  )د(  عم اليو  سـ  للتدالع التي تحسـن اكتسـال   في 
 . تائن التيلم المرا اين للمهاراع  )و(  عم اليو  س  إلعدا  الميلمين وتحسين  

 
 3مجاة األالداا   -  جيم 

التاي ماع التي يجري النار فيها ن ما يتيل  نهذا المجال  ي: )أ( البر امن اليالمي المشــــــــــــتر  نين   - 47
ــندوى األمم المتحدة للســــــعات ومنامت األمم المتحدة لللفولت إل ها  زواف األطفال  )ل( عمل اليو  ســــــ   فــــ

اع والنســــا ، و و أولويت عال ت ألت الخلت االســــترات ج ت الجديدة تيتمد  هجا يشــــأت الين  ضــــد الفت ات، والفت  
إلحداث تحول في المناور الجنسا ي مزا  منع الين  ضد األطفال والت دي ل   )ف( األ وار واالسترات ج اع  

ت ممعا  ت لجو   والنتائن األسـاسـ ت لليو  سـ  لتيزيز األطر التشـريع ت والسـ اسـات ت وقدراع  ام اليدالت،  ارا أل
األطفال ملى اليدالت لم ت  م ييد على ال ــــــــييد اليالمي  ) ( عمل اليو  ســــــــ  لرفــــــــد اال تهاكاع الجســــــــ مت  
ــت   ــســ ــتوا المؤســ ــ عوت أول تاي م على مســ ــل  واإلنله عنها، و و ما ســ لحاوى األطفال في حاالع النزاة المســ

 .مليلا مجال كعل في
 

 4مجاة األالداا   -  داة 
ي  ذا المجال، تشـمل الموضـوعاع والبرامن النانـ ت التي سـ جري تاي مها ما يلي: )أ( اليمل من أجل  ف  - 48

تنم ت الادراع في مجال نرمجت توفير الم اه وادماع ال ـــرف ال ـــحي والناافت ال ـــح ت للجم ع، و و عن ـــر  
ا في ذلك الحعوماع  أســـــاســـــي في عمل اليو  ســـــ  يتللد تنم ت قدراع الموظفين والشـــــر ا  على حد ســـــوا ، يم 

للخلت االسـترات ج ت لليو  سـ  للفترة   2020المحل ت، على النحو الموفـى ي  في اسـتيراض منت ـ  المدة ليا  
من أ داف التنم ت المســـــتدامت    6و ما  و موضـــــ  في اإلطار اليالمي للتيجيل نتحاي  الهدف   2021- 2018

 . 2022جم ع، الذي سينتهي في عا  )ل( البر امن الميجل لتوفير الم اه وال رف ال حي لل 
 

 5مجاة األالداا   - الاء 
تشــــــــــــــمـل المواضــــــــــــــ ع الهـامـت التي يتيين النار فيهـا ن مـا يتيل  ـيالخلـت النهـائـ ت للتاي مـاع اليـالمـ ت   - 49
يلي: )أ(  عم اليو  ســـــــــــ  لتوســـــــــــ ع  لاى التغل ت نناا  الحمايت االجتماظ ت المســـــــــــتجيد لل ـــــــــــدماع،   ما

الناـديـت في البي ـاع اإل ســــــــــــــا  ـت، حيـا تـدعم المنامـت توســــــــــــــ ع  لـاى الـدعم الناـدي    ذلـك التحويلع في يمـا
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ــول ملى  ام الحمايت االجتماظ ت   في ــا ماع اليو  ســـــــــ  في زيا ة ممعا  ت الوفـــــــ حاالع اللوارئ  )ل( مســـــــ
 +CASH الشاملت للجم ع وذاع النلاى اليالمي والمحدفت لتحوالع في المناور الجنسا ي، يما في ذلك  اا 

يجمع نين التحويلع الناديت وواحد أو أكثر من  ل من األفـــــــــــول اإل تاج ت، واأل شـــــــــــلت، والمدالع   ) هن
 والتدريد التاني وادماع اإلرنا ( والنهن الالاظ ت األارا.

 
 تقييم العمل اإلنساني -  واو 

للحت اجاع التي  مضــافت ملى تاي ماع اليمل اإل ســا ي المبينت في الفرة الســايع، ســ ســتجيد المعتد - 50
حد ع حديثا. وأنــارع التاي ماع واالســتيراضــاع األايرة لليمل اإل ســا ي لليو  ســ  ملى الحاجت ملى تحســين 
المســا لت أما  الســعات المتضــررين واليمل مع الشــر ا  المحليين، ولذلك فيت مجرا  تاي م يشــأت  ذا الموضــوة 

ــحا جيدا ل  راف في الخلت النهائ ت للت  ــ عوت مرنــــــ اي ماع اليالم ت. ومتاييت للتاي م التكويني المنجز مؤارا  ســــــ
ــاس، ياترت المعتد مجرا  تاي م عالمي  ــعل اا أسـ ــا  ت واإل مائ ت، الذي نـ ليمل اليو  ســـ  لربا البرامن اإل سـ
آار ليمل اليو  ســـــ  في مجال البرامن اإل ســـــا  ت واإل مائ ت قبل  هايت الســـــنواع األربع، لتاي م التاد  المحرز 

ــا ي وعد  من تاي ماع اليمل  ف ــتيراض اليمل اإل ســـــــــــ ي  ذا المجال الها  من مجاالع اليمل. وقد أنرز اســـــــــــ
اإل ســـــــا ي ضـــــــرورة أت توافـــــــل اليو  ســـــــ  مشـــــــار تها في اليمل اإل ســـــــا ي، وأت تتوقع زيا ة وتيرة األزماع 

ي جم ع جوا د عملها. ولذلك اإل سـا  ت وحجمها ونـدتها ومدتها و رجت تيايد ا، وأت تدمن التزاماتها الدول ت ف
ســــــــــــــ عوت من المفـيد مجرا  تاي م ي  م ـي  التـاد  اـلذي أحرزـت  اليو  ســــــــــــــ  في مجـال اإلـ ذار المبعر والـتأ ـد،  
لضـــــمات ال  ا  ياســـــتجاياع م ســـــا  ت أكثر  فا ة وفيال ت ومناســـــبت من حيا التوقيت. ومن ممارســـــاع المعتد 

،  2017امس ســــــــــنواع، و ارا ألت آار تجم ع أعد في عا   معدا  تجم ياع لتاي ماع اليمل اإل ســــــــــا ي  ل  
ســُيدرف تجم ع جديد في الخلت النهائ ت. وإضــافت ملى ذلك، ســتوافــل اليو  ســ  المشــار ت في تاي ماع اليمل  
اإل سا ي المشتر ت والمشتر ت نين الو االع و عمها، يما في ذلك ما يلي: تاي م اليمل اإل سا ي المشتر  نين  

ــتجايت الو االع لل ــتر  نين الو االع للســ ــا ي المشــ ــا  ت في ال من  وتاي م اليمل اإل ســ ــتجايت لألزمت اإل ســ ســ
  والتاي م التكراري لل ــــــــــــفات اليا لت نين مفوضــــــــــــ ت األمم المتحدة لشــــــــــــؤوت اللج ين 19-اإل ســــــــــــا  ت لكوفيد

 ماع اليمل اإل ســــــا ي واليو  ســــــ  )مخلا اليمل( ن ما يتيل  ياألطفال اللج ين. وســــــ اد  الدعم أيضــــــا لتاي 
 المشتر ت/المشتر ت نين الو االع الماترحت األارا الل فترة السنواع األربع.

 
 تقييمات الفعالية المؤسسية -  زاي 

أحرزع اليو  ســـ  تادما  اما ن ما تيل  ندعم المســـاواة نين الجنســـين على مدا عدة ســـنواع. ومع   - 51
ال  ا  ي  لتاي م عمل المنامت ن ما يتيل  يالشؤوت الجنسا  ت في البي اع ذلك، ال يزال  نا  الكثير مما ينبغي  

اإل ســـا  ت، وتحســـين ممعا  ت الح ـــول على الب ا اع الم ـــنفت حســـد  وة الجنس والحواجز الاائمت على  وة 
الجنس التي تحول  وت الح ــول على الخدماع االجتماظ ت األســاســ ت. وســتســتفيد اليو  ســ  أيضــا من تاي م 

ــيين ليا   مح ــتغلل واال تها  الجنســـــ ــترات ج ت منع االســـــ ،  2019دث للتاد  الذي أحرزت  المنامت في  عم اســـــ
يحلل ن   مدا تح  اها لرؤيتها وما مذا  ا ت المبا ئ، وال  م واأل داف التي فـ غت في االسـترات ج ت ال تزال  

مل اليو  ســــــــــــــ ، ال ييرف الكثير ملئمـت للغرض المنشــــــــــــــو . ورغم أت  عم الدعوة  ات جز ا ال يتجزأ من ع
الك ج ت التي أحدفت نها  ذه الجهو  فرقا، ولم ــــلحت من وإلى أي مدا. وســــ شــــعل تاي م لهذا الموضــــوة  عن

أ اة حاســـــــمت إلفرا  اســـــــترات ج اع الدعوة واليوامل التمعين ت في المســـــــتابل  عما للجهو  الرام ت ملى عد  تر   
أجل التنم ت  ورا حاســــما في اســــترات ج اع تغيير الســــلو ، ولكن طفل ال  الر د. ويؤ ي االت ــــال من  أي
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ــال من أجل التنم ت  ــأت مجرا  تاي م للت ـــ عد  التاي ماع التي ت  م أفره  اال المنامت محدو  للغايت. ومن نـــ
عمل اليو  ســــ  أت يســــهم في تحســــين التدالع البر امج ت، ويســــاعد على فهم تحديد التغيراع اإليجان ت  في

ت في السلو ، حتى في أكثر الس اقاع فيوبت. وقد  تاي م التأ د الذي أجرا في الفترة األايرة لمبا رة الممعن 
ــار ـت اليو  ســــــــــــــ  مع الالـاة الخـاص.   اليمـل مع قلـاة األعمـال من أجـل تحاي   ـتائن رؤا  ـامـت في مشــــــــــــ

 عم األعمال التجاريت وســـــــ عوت من المفيد تاي م مدا مســـــــا مت االســـــــترات ج اع واأل واع والنهن الملبات في  
 أل داف التنم ت المستدامت التي تر ز على اللفل.

ويتوقع أت يدرف في الخلت النهائ ت المزيد من التاي ماع المشـتر ت والمشـتر ت نين الو االع مع   ا اع  - 52
 .التاي ماع   األمم المتحدة األارا، في الوقت الذي يوافل ن   المعتد جهو ه لزيا ة التياوت في معدا  وتنفيذ 

  
 األولويات الرئيسية األخرى  -  تاسعا  

 التعجيل باالبتكارات، وتعميم األساليا الجديدة وتوسيع نطاق تقييمات األثر -  ألف 
وضــــــــــيت وظ فت التاي م مجموعت نــــــــــاملت من التاي ماع التي تســــــــــتخد  طائفت من أســــــــــاليد التاي م   - 53

ســاليد التاي م لتلئم احت اجاع مختل  الســ اقاع البر امج ت التي للت ــدي للمســائل المتزايدة التيايد. وتك َّم أ
ــ ع  لاى الدعم الذي يادم  ملى المعاتد الالريت   ــلم المعتد يالحاجت ملى توســــــــ تيمل فيها اليو  ســــــــــ . ويســــــــ
واإلقل م ت ن ما يتيل  ياات ار ا أ ســـــد أســـــاليد التاي م، يما في ذلك تاي ماع األفر، وتحديد م ـــــا ر الب ا اع 

 لمناسبت لتلب ت الللد المتزايد على تاديم أ لت عال ت الجو ة، وقويت، ومجديت وحسنت التوقيت.ا

والل فترة السـنواع األربع التي تغليها الخلت النهائ ت للتاي ماع اليالم ت، سـ حد  المعتد م ـا ر  - 54
ــيدعم، ننا  على الللد، تلبي  أ واع علم  ــبت، وســــــ ــاليد التجهيز الب ا اع المناســــــ الب ا اع، يما في ذلك أســــــ

والتحليل. وســـ ســـا د المعتد مهمت التاي م اللمر زي ن ما يتيل  يالينافـــر التي ينبغي النار فيها عند اات ار 
 األساليد المناسبت، وباستخدا  أ واع جمع الب ا اع الاائمت والمبتكرة، وبالنهن المنهج ت اليامت.

ــتاد  المعتد في ا - 55 ــتحداث  وقد اســـ ــيين لتيزيز و عم تاي ماع األفر واســـ ــافـــ لفترة األايرة  بير اات ـــ
ــول المحدو ة أو في المواقع  ــان ت لجمع الب ا اع في البي اع الميادة ذاع ممعا  ت الوفــــ ــاليد انتكاريت مضــــ أســــ

،  التي ي ــيد الوفــول مليها. وســتدعم  ذه الادرة اإلضــان ت وظ فت التاي م لوضــع وتنفيذ  هن تاي م ت فــارمت 
ــهلت التنفيذ،  ــا ر ومنهج اع مبتكرة للب ا اع تكوت فيالت من حيا التكلفت وسـ ــاف م ـ ــتكشـ ــلت اسـ و ذلك لموافـ
نهدف تادير أفر البرامن والتدالع على  لاى المنامت. وســــــــــــيدعم المعتد وظ فت التاي م يالمشــــــــــــورة التان ت 

  يشـعل أكبر على األسـاليد النوظ ت، يشـأت معدا  تاي ماع أفر تجريب ت، ونـب  تجريب ت وغير تجريب ت. وسـ شـد
 والكم ت والمختللت، يما في ذلك النهن االنتكاريت لجمع الب ا اع.

 
األنشاااااااااطة المشاااااااااتركة مع كيانات منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ودعم التقييمات على   -  باء 

 المنظومة نطاق
ة اإل مـائـ ت ملى اليمـل ميـا على ـتدعو الـت األمين اليـا  ل فــــــــــــــلت  ـ اـ اع مناومـت األمم المتحـد - 56

 حو أكثر اتســـــاقا وتيزيز التاي ماع والادراع التاي م ت للبلدات. وقد أنرز ذلك أيضـــــا في االســـــتيراض الشـــــامل  
ــ اســـــت األ شـــــلت التنفيذيت التي تضـــــللع نها مناومت األمم المتحدة من أجل   ــنواع لســـ الذي يجري  ل أربع ســـ

 (.71/243التنم ت )قرار الجمع ت اليامت 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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وقد مثل م شـــــــا  وظ فت تاي م على  لاى المناومت أحد الماترحاع الرئ ســـــــ ت لألمين اليا  منذ ندايت  - 57
معا ة تنا م مناومت األمم المتحدة اإل مائ ت من أجل  ”عمل ت اإلفـــــــــــلت. )ا ار تارير األمين اليا  المينوت  

  والارار  A/72/124-E/2018/3، “:  فالت مســـتابل أفضـــل للجم ع2030ت التنم ت المســـتدامت ليا   تنفيذ ال
معــا ة تنا م مناومــت األمم المتحــدة اإل مــائ ــت ”يينوات    2018الــذي اتخــذتــ  الجمع ــت اليــامــت في أيــار/مــايو  

ــامل  في ــتيراض الشــ ــ اى االســ ــللع نها الســ ــلت التنفيذيت التي تضــ ــت األ شــ ــ اســ ــنواع لســ ذي يجري  ل أربع ســ
ــ اســــــــت تاي م على  لاى    .(A/RES/72/279، “مناومت األمم المتحدة من أجل التنم ت وقد أعد مشــــــــروة ســــــ

ــ غت  النهائ ت يمجر  تييين رئ س التاي م ياألمم المتحدة   2019 هايت عا    المناومت في ــع في فـــــــ ــيوضـــــــ وســـــــ
ــ اســــت على أت التاي م على  لاى المناومت يهدف ملى  في المعتد التنفيذي لألمين اليا . وينل مشــــروة الســ

مم المتحدة ول س ملى الحلول محل . ويدعم المعتد الت مفـــــلت األمم اســـــتكمال اليمل التاي مي لك ا اع األ
ــؤوت التاي م ل  ا ة وحدة التاي م على  لاى   ــارين لشـــــــــ ــتشـــــــــ المتحدة يلرى عديدة منها: )أ( أ   أعار  بير مســـــــــ
المناومت ضــمن المعتد التنفيذي لألمين اليا   )ل( أ   نــار  ننشــاط في وضــع ســ اســت التاي م على  لاى  

ت  )ف( أ    عم عاد اليمل وإفـــــــلت م ارة األمم المتحدة لشـــــــؤوت الســـــــلمت واألمن  ) ( أت المعتد المناوم
ــو في ــندوى األمم المتحدة لمواجهت جائحت  وفيد عضــــ ــاريت ل ــــ ــتشــــ والتيافي من آفار ا وأ    19-اللجنت االســــ

 اليمل ت ذاع ال لت الستخلص الدروس المستفا ة وتادير قانل ت التاي م. أسهم في

والمعتد عضــو في أفرقت تاي م اليمل اإل ســا ي المشــتر ت نين الو االع و ات قد نــار  في تاي م   - 58
االســتجايت للجفاف في مفيوب ا، واالســتجايت إلع ــار ميداي في موزامبي ، وفي الفترة األايرة، في أول تاي م  

الجنســـــــين وتمعين النســـــــا     مواضـــــــ يي مشـــــــتر  نين الو االع لليمل اإل ســـــــا ي ن ما يتيل  يالمســـــــاواة نين 
والفت اع. ونـــــار  المعتد أيضـــــا في تاي م اليمل اإل ســـــا ي المشـــــتر  نين الو االع للســـــتجايت اإل ســـــا  ت 

وتاي م اليمل اإل ســــــــــــا ي المشــــــــــــتر  نين الو االع للســــــــــــتجايت لألزمت اإل ســــــــــــا  ت في ال من.    19- لكوفيد 
اليمل اإل ســـا ي المشـــتر  نين الو االع الذي وســـيوافـــل المعتد أيضـــا تاديم الدعم على  حو  شـــا لفري  

ــا  ت، لضــــــمات مجرا  تاي ماع مشــــــتر ت نين الو االع   يرأســــــ  معتد األمم المتحدة لتنســــــي  الشــــــؤوت اإل ســــ
 .ومشتر ت للستجاياع اإل سا  ت ي ورة منهج ت 

 و ســـيوافـــل  والمعتد عضـــو أســـاســـي في فري  األمم المتحدة الميني يالتاي م منذ م شـــائ  ألول مرة و  - 59
ــبعت  ــار  لشـ ــا رئ س مشـ ــار ت  مع الفري . و و أيضـ ــ ع  لاى مشـ ــر ا  التاي م ” توسـ (، و ي EvalPartners)   “ نـ

نـبعت عالم ت تجمع نين   ا اع األمم المتحدة  ومناماع ونـبعاع المجتمع المد ي الوطن ت واإلقل م ت واليالم ت   
معتد تيزيز أعمال التاي م المشتر ، التي تغلي ميدا ي  وعد  من و االع التنم ت الثنائ ت األطراف. وسيوافل ال 

 .التنم ت واليمل اإل سا ي  ليهما، وتحديد أولوياع التاي ماع المشتر ت نين الو االع وتنم ت الادراع 
 

 تنمية القدرات الوطنية في مجاة التقييم -  جيم 
المتيل  نبنا  الادرة على تاي م األ شـــــــــلت اإل مائ ت على   69/237تمشـــــــــ ا مع قرار الجمع ت اليامت  - 60

ــييد الالري، المتخذ في عا   ــرا   2014ال ـــــ ــ اد  المعتد الدعم التاني للمعاتد اإلقل م ت والالريت إلنـــــ ، ســـــ
مـاع األفر والتاي مـاع  الشــــــــــــــر ـا ، وتحـدـيدا ن مـا يتيل  ـيي ـتاف تاي مـاع مـيدا ـ ت عـالـ ت الجو ة، يمـا في ذـلك تاي  

التي تاو  ا البلدات للتاد  المحرز  حو تحاي  أ داف التنم ت المستدامت. وسيزيد المعتد جهو ه لبنا  نراكاع  
ــهم يفيال ت أكبر في تنم ت الادراع الوطن ت   ــرا  المعاتد اإلقل م ت والالريت لتســــــ ــييد اإلقل مي وإلنــــــ على ال ــــــ

 مجال التاي م. في

https://undocs.org/ar/A/72/124
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/69/237
https://undocs.org/ar/A/RES/69/237
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نر امن مختلا لتيلم التاي م، تاو  المؤســســاع األكا يم ت نت ســيره ويتات ييدة لغاع، وســ ســتمر  شــر  - 61
وذلك لفائدة الموظفين والشــــر ا  في جم ع المناط . وســــ لل  المعتد أيضــــا، يالشــــراكت مع جاميت ســــنغافورة  

التاني قــــدراع التاي م  تاي م األفر، لتيزيز  تان ــــت متاــــدمــــت تر ز على  تــــدريب ــــت  نين الموظفين   الوطن ــــت،  ورة 
والشــر ا  الحعوميين. وســ ســتند ذلك ملى الت عمل توضــع إلضــفا  اللايع المهني على التاي م، مع التر يز  

 على تيزيز مهاراع و فا اع موظفي اليو  س  في مجال التاي م وإيجا  فرص للنمو الوظ في.

موا مت  هن التاي م والتياوت وسيوافل المعتد اليمل عن  ثد مع   ا اع األمم المتحدة األارا، و  - 62
ــر ا    ــيتياوت مع الشـ ــنواع. وسـ ــامل الذي يجري  ل أربع سـ ــتيراض الشـ ــ ا مع االسـ على  لاى المناومت، تمشـ
الوطنيين وأفـــحال الم ـــلحت ارارين )الحعوماع، والمجتمع المد ي والالاة الخاص(، لدعم أ شـــلت التاي م  

لمنامت، ومع المؤسساع األكا يم ت، والمؤسساع المال ت الدول ت وتيزيز  ام التاي م الوطن ت والتيلم في مطار ا
 والمناماع اإل مائ ت األارا.

 
 شراكات التقييم، والتعلم واالستمرار في إجراء التقييمات -  داة 

يرا المعتد أت الشـراكاع تشـعل معو ا أسـاسـ ا من معو اع التنفيذ الفيال لخلت التاي ماع اليالم ت.  - 63
الشــراكاع اســترات ج ت رئ ســ ت لوظ فت التاي م في اليو  ســ  وعن ــرا أســاســ ا ليمل اع التاي م المملو ت وتشــعل 

 وطن ا وال  ا ة على ال ييد الالري.

وســيوافــل المعتد تيزيز التيلم وتبا ل الميارف ن ما يتيل  ياأل لت التاي م ت النانــ ت، التي ســتشــمل   - 64
ــاع األكا يم ت ذاع أ م ت   معتبت لموا  تاي م األفر. وتح  اا ــســ ــراكاع مع المؤســ ــتكوت مقامت الشــ لهذه الغايت، ســ

 يالغت ن ما يتيل  يالدعم، واستيراض األقرات والنشر، ولتيزيز التيلم من تاي ماع اليو  س .

ومن الل الشــراكاع والشــبعاع اليالم ت، تدعم اليو  ســ  االنتكار وتنم ت الادراع في مجال التاي م  - 65
نــر ا   ”مســتويين الفر ي والمؤســســي وعلى مســتوا البي اع المؤات ت. وتشــمل الشــراكاع اليالم ت نــبعت على ال
ــتدامتEvalPartners)  “التاي م ــبعت تاي م أ داف التنم ت الُمســـ ( ومنتدا البرلما يين  EVALSDGs)  ( 1) (، ونـــ

من الل فري  األمم المتحدة  اليالمي الميني يالتاي م. وتت   الشـــــــراكاع المشـــــــتر ت نين الو االع، وال ســـــــ ما
الميني يالتاي م، لليو  ســ  أت تســهم مســهاما جو ريا في اتســاى األمم المتحدة في مجال التاي م وفي التاي ماع  

 على  لاى مناومت األمم المتحدة.
 

 تعزيز جودة التقييم واإلشراا عليه - الاء 
يدي المعاتد الالريت واإلقل م ت من الل  سـ سـيى المعتد ملى تيزيز الدعم الماد  للتاي م على فـي - 66

ــداقيتها وحســــــن   ــنت من أجل تيزيز  وظ ت التاي ماع وم ــــ ــير والتوج   واأل واع والتدريد والنام المحســــ الت ســــ
توقيتها والتلبي  الها ف لنتائن التاي م طوال الدورة البر امج ت. وســــــــ شــــــــمل  ذا اليمل أيضــــــــا تيزيز مهاراع  

ي مجال التاي م والمشــــــــار ت مع الفري  االســــــــتشــــــــاري الخارجي الميني يالتاي م  و فا اع موظفي اليو  ســــــــ  ف
المعل  نتاديم المشـورة التان ت عند الللد. ولتيزيز االسـتالل ت، سـيوافـل المعتد السـيي ملى الح ـول على 

 تاي ماع.أموال أساس ت ليمل ، والحد من اعتما ه على موار  أارا مخ  ت وأقل قانل ت للتنبؤ نها لتمويل ال
 

 __________ 

( تشـــعيل نـــراكت تاي م ت قويت إلرنـــا  جهو  التنم ت في ســـ اى أ داف EVALSDGsتســـتهدف نـــبعت تاي م أ داف التنم ت الُمســـتدامت ) (1) 
 التنم ت الُمستدامت و عمها وغ اسها وتادير ا.
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 التنفيذ  -   عاشرا  
أرســــى معتد التاي م ممارســــت جيدة في اعتما   هن اســــتشــــاري في م ارة التاي ماع، تتشــــاور يموجب    - 67

أفرقت اارج ت مســــــــتالت من الم  مين مع أعضــــــــا  األفرقت المرجع ت للتاي م أفنا  مجرا  التاي ماع وتاد  النتائن  
تنفيذ التوفـــــــ اع. ويســـــــاعد  ذا على ضـــــــمات تنفيذ  تائن التاي ماع في الوقت  ملى المديرين المســـــــؤولين عن  

 المناسد وزيا ة االستيا ت نها ملى أق ى حد.

وُيِيدل المعتد الا عمل سـنويت ويسـتيرضـها يا تاا  لتحديد الثغراع في األ لت، والملالد والفرص  - 68
ل التاي م ومواكـبت االحتـ اجـاع المتلورة  في المواضــــــــــــــ ع الـنانـــــــــــــــ ت، من أجـل الحفـا  على جـدوا جـدول أعمـا

للمنامت. وســ عفل تحديد  لاى  ل تاي م على حدة وإعدا ه اتباة  هن  ا ف ومجد واقت ــا ي وأســاليد تاي م  
 تتناسد مع متللباع الموضوة الذي يجري تاي م .

  
 المياطر   -   بادي عشر 

يلي:  الخلت النهائ ت للتاي ماع اليالم ت ما   تشـــــمل المخاطر التي تهد  تنفيذ التاي ماع التي ســـــتدرف في  - 69
ا خفاضـــــــها   )أ( قد تكوت قدرة المعتد ووظ فت التاي م عموما مايدتين يســـــــبد محدو يت الموار  المتاحت للتاي م أو 

اســـــــــــــتمرار جـائحـت   )ل( ـقد تكوت ـقدرة المعـتد على المشــــــــــــــار ـت في  ـذا اليـد  الكبير من التاي مـاع محـدو ة مع 
تلاى مجموعـت   ال  ـقد  لتاي مـاع وعـد  ـقدرتهـا على تـاديم ميلومـاع في الوـقت المـناســــــــــــــد  )ف( وـتأار ا   19- كوفـيد 

 .األ لت الكبيرة جدا التي تولد ا وظ فت التاي م الدعم يجهد  اف على  لاى المنامت إل ارة الميارف المولدة 

التاي م متاحت لجم ع ومن االفتراضــــــــــــــاع الرئ ســــــــــــــ ت أت الخبرة الفن ت الرن يت المســــــــــــــتوا في مجال   - 70
التاي مــاع الماررة وأت  نــا  قــدراع  ــان ــت على  لــاى وظ فــت التاي م لــدعم جــدول األعمــال اللموت المبين  

مشـــــــــــروة الخلت  ذا. وبنا  على ذلك، ســـــــــــيزيد المعتد جهو ه لتيب ت الموار  التان ت. وينبغي التاليل ملى  في
ــلت  أ  ى حد ممعن من التأايراع المحتملت عن طري  ال ــاريين وموافــ ــتشــ ــتمر لاائمت الخبرا  االســ تحديا المســ

ــي الثا ي  و أ    ــاع المؤ لت في جم ع أ حا  اليالم. واالفتراض الرئ سـ ــسـ عاد اتفاقاع طويلت األجل مع المؤسـ
اســــتمرار تحســــن االســــتجايت للجائحت في ميام البلدات، ســــتيو  اليو  ســــ  تدريج ا ملى أســــلول عمل اتها   مع

مما س حرر قدرة للمشار ت في التاي ماع، وأت المواض ع المختارة للتاي م ستكوت قانلت للتاي م    االعت ا ي  سب ا،
على الرغم من أي تأايراع في تنفيذ ا  اجمت عن التحول في أســــــــــــــلول اليمل اع  حو الت ــــــــــــــدي للجائحت.  

ــيي ملى األاذ ياال ــتمر الســ ــ ســ ــح  . وســ ــمات أ   فــ ــد المعتد عن  ثد  ذا االفتراض لضــ ــيرفــ نتكاراع وســ
ــتخدا  أ لت التاي م   ــ  على  عم الجهو  الوطن ت الرام ت ملى توليد واســ ــاعدة اليو  ســ والتكنولوج اع الجديدة لمســ

 في الوقت المناسد.

ــ يمل المعتد عن  ثد مع فري  األمم المتحدة الميني يالتاي م، و  ا اع األمم المتحدة األارا   - 71 وســـــ
معتد التنفيذي لألمين اليا  للســــــــــــــتجايت للحت اجاع المتلورة لنهن على ورئ س التاي م ياألمم المتحدة في ال

  لاى المناومت مزا  تيزيز التاي ماع.
  

 اإلبالغ   -   ثاني عشر 
، التي 2025-2022ســــــــــــــيبلن عن التـاد  المحرز في تنفـيذ الخلـت النهـائـ ت للتاي مـاع اليـالمـ ت للفترة  - 72

، في التارير السـنوي عن وظ فت  2022ا يت األولى في نـباط/فبراير  سـتاد  ملى المجلس التنفيذي في  ورت  الي
  التاي م في اليو  س ، الذي ياد  ملى المجلس التنفيذي  ل عا .
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 لمرفقا
التقييمات على مساااتوى المؤساااساااة ككل   -  2021-2018خطة التقييمات العالمية للفترة    

 التي أنجزت خالة فترة السنوات األربع
 سنت اإل جاز التاي مموضوة 

  لكل طفل الحق في البقاء واالزدالار  
كت نين ســــــــت من و االع األمم المتحدة من أجل تاديم الدعم التاني H4+تاي م البر امن المشــــــــترا  للشــــــــراكت الرباظ ت يشــــــــأت ال ــــــــحت ) ( )و ي مبا رة مشــــــــترا

 2018 والمرا  (للسترات ج ت اليالم ت يشأت فحت المرأة واللفل 
 2018 سنواع من الُيمر 5تاي م استرات ج اع وبرامن اليو  س  للحد من توقل  النمو عند األطفال  وت 

 2018 تاي م نر امن اليو  س  الميني يمنع ا تاال اإلفايت يفيروس  ال المناعت البشريت من األ  ملى اللفل وإفاياع األطفال ياإليدز
 2018 اليو  س  في توطيد الُنام ال ح تتاي م ُمسا مت 

)مشـــــتر  مع نر امن األمم المتحدة المشـــــتر  الميني يفيروس  ال المناعت   2019-2016التاي م المســـــتال الســـــتجايت مناومت األمم المتحدة ل يدز في الفترة  
 2020 البشريت/اإليدز(

 2020 تادير مشتر  لاانل ت تاي م الت اليمل اليالم ت للح اة ال ح ت والرفاه للجم ع 
 2021 تاي م النما  في مرحلت اللفولت المبعرة والتحفيز والرعايت المبعرين

  لكل طفل الحق في التعّلم
 2018 تاي م مسا مت اليو  س  في تيل م الفت اع

 2018 ياألطفال غير الُملتحاين يالمدارستاي م المبا رة المتيللات 
 2018 تاي م اليمل اإل سا ي لمجموعت أ واع النما  في مرحلت اللفولت المبعرة

 2018 (2015-2009تاي م حافات اليو  س  في مجال تيل م الفت اع )
 2018 اليو  س  للنما  في مرحلت اللفولت المبعرةتاي م أفر التيلم والنما  المبعرين الاائمين على الليد من الل مجموعت أ واع 

 2018 ميايير التيلم والنما  في مرحلت اللفولت المبعرة واالستيدا  لللتحاى يالمدرست
 2019 من أ داف التنم ت المستدامت: المساواة واإل ماف في التيل م 4من الهدف  5االستفا ة من التاي ماع لتحاي  الغايت 

 2020 اليو  س  في التيل م في الحاالع اإل سا  تتاي م ُمسا مت 
 2020 التاي م التكويني إلنرا  اليو  س  للشبال في ننا  السل 

 2020 التاي م التكويني للتيل م الشامل لجم ع األطفال ذوي اإلعاقت
 2020 التيل م الشامل لجم ع األطفال ذوي اإلعاقت( في تارير التاي م التكويني عن 19-الف ل اإلضافي عن جائحت مرض فيروس  ورو ا )كوفيد

 2021 )أ(19-استيراض التيل م والتيللم في أفنا  جائحت  وفيد
  لكل طفل الحق في بمايته من العنف واالستغالة

المتحدة للســعات واليو  ســ  اليالمي لتيجيل وتيرة ( لبر امن فــندوى األمم  2019( واســتيراض منت ــ  الفترة الُمســتال )2018التادير الُمشــتر  لاانل ت التاي م )
 2019 اإلجرا اع الرام ت ملى م ها  زواف األطفال

 2019 تيزيز ُ ام حمايت اللفولت: تاي م األ ا  في استرات ج اع اليو  س  وبرامجها
 2019 تادير قانل ت تاي م حمايت اللفل في اليمل اإل سا ي

 2019 المشترا  نين اليو  س  وفندوى األمم المتحدة للسعات المتيل  يمسألت تشوي /نتر األعضا  التناسل ت ل  اثتاي م البر امن 
 2020 تاي م سريع لأل لت ن ما يتيل  يحمايت األطفال المتنالين

 2021 تاي م عمل اليو  س  في تيزيز  ام التسجيل المد ي وإح ا اع األحوال المد  ت
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 سنت اإل جاز التاي مموضوة 
ين في منلات نر امن عمل اليو  س  يشأت تيزيز الوقايت المتيد ة الالاعاع من ممارساع الين  وسو  المياملت واالستغلل الموجهت ضد األطفال المتنالتاي م    

 2021 الارت األفرياي والت دي لها
 2021 واليو  س  إل ها  تشوي  األعضا  التناسل ت ل  اثتاي م المرحلت الثالثت من البر امن المشتر  نين فندوى األمم المتحدة للسعات 

  لكل طفل الحق في العيش في بيئة آِمنة ونظيفة
رل في المناط  الريج ت والبلداع ال غيرة )  2018 (2016-2006تاي م نرامن اليو  س  في توفير م اه الشُّ

 2018 2016-2010والناافت ال ح ت للجم ع في الحاالع اإل سا  ت: تجم ع تاي ماع الفترة عمل اليو  س  في مجال توفير الم اه وادماع ال رف ال حي 
 2020 )ل( 2019- 2014فترة التاي م اليالمي لبرامن اليو  س  المتيلات نتوفير الم اه وادماع ال رف ال حي والناافت ال ح ت للجم ع في األزماع التي طال أمد ا لل 

 2021 )ف(من أ داف التنم ت المستدامت 6مناومت األمم المتحدة من أجل تحاي  الهدف تجم ع التاي ماع ليمل 
  لكل طفل الحق في فرصة متساوية في الحياة

كت المرا اين وتمعينهم  2019 تادير قانل ت تاي م ُمشارا
 2021 البرامن الاائمت على تاديم األموال الناديتتاي م الُنهن المتبيت في نرامن الحمايت االجتماظ ت في الحاالع اإل سا  ت، يما في ذلك 

 2020 تاي م عمل اليو  س  المتيل  ياألطفال في البي اع الحضريت
 2021 19-استيراض سريع الستجاياع الحمايت االجتماظ ت اليالم ت لجائحت  وفيد

  العمل اإلنساني
 2018 2016-2010اليو  س  لليمل اإل سا ي للفترة  حو تحسين االستجايت لحاالع اللوارئ: تجم ع تاي ماع 

 2019 تاي م تغل ت وجو ة االستجايت اإل سا  ت لليو  س  في حاالع اللوارئ اإل سا  ت الميالدة
 2019 اإل سا  تتاي م اليمل اإل سا ي المشتر  ل ندوى التمويل الجماعي الخاص يالتاي م، يالشراكت مع معتد األمم المتحدة لتنسي  الشؤوت 

 2020 في جمهوريت فنزويل البول فاريت 2استيراض استجايت اليو  س  لحالت اللوارئ من المستوا 
 2020 تاي م االستجايت اإل سا  ت المشتر ت نين الو االع يشأت المساواة نين الجنسين وتمعين النسا  والفت اع

 2020 تيزيز تنسي  التيل م في حاالع اللوارئ  :2019-2017تاي م اليمل اليالمي لمجموعت التيل م في الفترة 
 2020 تاي م تغل ت وجو ة االستجايت اإل سا  ت لليو  س  في حاالع اللوارئ اإل سا  ت الميالدة: أفغا ستات

 2021 تاي م تغل ت وجو ة االستجايت اإل سا  ت لليو  س  في حاالع اللوارئ اإل سا  ت الميالدة:   جيريا
 2021 تاي م تغل ت وجو ة االستجايت اإل سا  ت لليو  س  في حاالع اللوارئ اإل سا  ت الميالدة: ال ومال

 2021 التاي م التكويني لدور اليو  س  نوففها و الت رائدة )مشار ت في الريا ة( للمجموعاع
 2021 (2تاي م استجايت اليو  س  لألزمت اإل سا  ت في جنول السو ات )الجز  

 2021 ) (التاي م التكويني ليمل اليو  س  لربا البرامن اإل سا  ت واإل مائ ت
  3تقييمات باالت الطوارئ من المستوى 
 2018 لوبا  الكوليرا في ال من: أزمت  اال أزمت 3تاي م استجايت اليو  س  من المستوا 

 2018 تاي م استجايت اليو  س  ألزمت اللج ين الرو نج ا في ننغل يم
ــو ات  ــا  ت في جنول السـ ــتجايت اليو  ســـ  لألزمت اإل سـ ــح ت للجم ع،    -: )ياا  اللفل  1الجز    -تاي م اسـ توفير الم اه وادماع ال ـــرف ال ـــحي والناافت ال ـ

 2019 وال حت والتغذيت والمسائل ذاع ال لت(
  2019 في جمهوريت الكو غو الديماراط ت 3استجايت اليو  س  لألزمت من المستوا تاي م  

  2019 التاي م ار ي الستجايت اليو  س  إلع ار ميداي في موزامبي  وملوي وزمبانوي 
 2019 تاي م اليمل اإل سا ي المشتر  نين الو االع للستجايت للجفاف في مفيوب ا

 2020 تاي م اليمل اإل سا ي المشتر  نين الو االع للستجايت إلع ار ميداي في موزامبي 
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 سنت اإل جاز التاي مموضوة 
 2021 على ال ييد الُالري 19-التادير ار ي الستجايت اليو  س  لكوفيد  

  استراتيجيات التغيير والعوامل التمكينية
 2018 تاي م االنتكار في عمل اليو  س 

 2018 الستجايت اليو  س  في مجال الحمايت من االستغلل واال تها  الجنسييناستيراض الفري  المستال 
 2019 تاي م الت عمل اليو  س  للمسائل الجنسا  ت

 2020 19-تاي م التيلم في س اى  وفيد
 2020 استيراض فيال ت التنم ت لدا اليو  س 

 2020 2021-2018تاي م الخلت االسترات ج ت لليو  س  للفترة 
 2020 تاي م التأ د ن ما يتيل  يالمناخ والبي ت

 2020 تادير قانل ت تاي م الف ل المشتر  من الخلا االسترات ج ت
 2021 تاي م التأ د لمبا رة اليمل مع قلاة األعمال من أجل تحاي   تائن

 
 يتضمن تاي ما ماررا يشأت التيلم المبعر. )أ( 

 وادماع ال رف ال حي والناافت ال ح ت في الحاالع اإل سا  ت.تغيير عنوات توفير الم اه  )ل( 
 حل  ذا النشاط محل تاي م ُمسا مت اليو  س  في تيزيز البي ت التمعين ت لتوفير الم اه وادماع ال رف ال حي والناافت ال ح ت. )ف( 
 ن اليمل اإل سا ي واليمل اإل مائي.حل  ذا النشاط محل تادير قانل ت تاي م مسا مت اليو  س  في تحسين التكامل ني ) ( 

 قاعدة ن ا اع اليو  س  لتكامل  ام الميلوماع المتيلات ياأل لت. :الم در 
 


