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  تقييم تكويني لعمل اليونيسف في مجال ربط البرامج اإلنسانية واإلنمائية  
 
 

 **موجز

 
  

 موجز 
إّن التقييم التكويني هو ممارســا اســتيــراميا متــمما لتقدتم رات ورويــيا  ررمي إلس إجرا  رح ــينا  
ــ  الر ط   ــ ــ عمليا مي نهج اليوني ف رجاه الترابط اإلن اني واإلنمائي وال الم )ُريير إليه اليوني ف حتس اآلن بـــ

  انيا واإلنمائيا (. بين البرامج اإلن

ــاســــي المذقور يهدى التقييم إلس روليح التقدم المحرو مي عم  اليوني ــــف  ــاما إلس الارس األســ باإلضــ
ـــا  إللرا  التقييم ال المي ل م    ــ ـ ــ ــ ــ ـ لياون بمإلابا  ط األسـ ـــانيا واإلنمائيا  ــ ـ ــ ــ ــ ـ مي مجال الر ط بين البرامج اإلن ـ

ـــانيا واإلنما ــ ـــلن الر ط بين البرامج اإلن ــ ــ ـــــف بيــ ـــنوا  األر   القا ما  اليوني ــ ــ ـــيجري مي  الل ال ــ ــ ئيا الذي ســ
ــــبوقا التي   ــف مي    ال روى المتنورة و ير الم ــ ــ ــنل  بها اليوني ــ ــ ــــاهما مي عمليا الت ليم التي رهــ والم ــ

ـــت راس عام لنهج  19-)كوميد  2019ريـــــهدها جّرا  جائحا مرس ميرو  قورونا  (. تيـــــم  التقييم إجرا  اســ
 ريا مرربا ح ب اإلنفاق مي المجال اإلن اني.ماارب ُقن 10الترابط مي أكبر 

 *E/ICEF/2021/23. 
التقرير الكام  متاح مي اللاا اإلنجليزيا من الموق  اليباي لماتب التقي التقييم مي جمي  اللاا  الرسميا.  يم التاب   ** تجري ر ميم موجز رقرير 

الملحح(.  لليوني ف )ان ر 
 أُِعدَّ  هذه الوليقا بلكملها ِمن ِقب  اليوني ف.  مالح ا:

http://www.undocs.org/ar/e/icef/2021/23
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ـــاا بوجه عام مي ر زيز الترابط مي برامجها. ومي عام  ــ ـــــف رقدماا ملموســ ـــــّا  2019أحرو  اليوني ــ ، شــ
ـانيا  ـانيا واإلنمائيا، والذي ضــّم م ــارا  البرامج اإلن ـ نيــر اإلجرا  اإللزامي الم ني بالر ط بين البرامج اإلن ـ

، عزو  مراج ا االلتزاما  األســاســيا  2020ما باروة بالن ــبا إلس المن ما. ومي عام واإلنمائيا الحاليا، عال
ــهد    ــ ــــانيا واإلنمائيا. وقد شــ ــــاني من اهتمام المن ما بالر ط بين البرامج اإلن ــ رجاه األطفال مي ال م  اإلن ــ

ــــا   لتحقيح نت ــ ــــينا  مي رمنيط برامجها، وأوجد  علس ألر سل  األســ ــ ــــ   ماارب ُقنريا قإليرة رح ــ ــ ائج أمهــ
 لألطفال اله فا  وعائالرهم. 

بينما  ُلص التقييم إلس  ياب مهٍم مت ــــح لءجرا  علس نناق المن ما، مقد بدأ يتر   يــــداه. مقد ُ مج 
ـــــنويا   ــ ــ ـ ــاما إلس  نط ال م  ال ـ ـــ ــ ــ ـ ـــــُت ين به مي  عم رنوير أحدر ولائح البرامج الُقنريا، باإلضـ ــ ــ ـ اإلجرا  واسـ

 والمتجد ة.

التزاما  سـياسـا واضـحا ومت ـقا لت زيز الر ط بين البرامج اإلن ـانيا واإلنمائيا  كما أرسـس التقييم أتهـاا 
مي عمليا  التن ـيح، من أج   عم ال م  اإلن ـاني المحلي علس نحٍو أمهـ  ور زيز الُن م والقدرا  الوطنيا 

 والمحليا لالستجابا  اإلن انيا المرربنا بالتنميا. 

ــــا وم  سل ، هناك عّدة مجاال  تمان ر ز  ــ ــــياســ ــ ــــمن إطار عم  ســ ــ يزها، بما مي سل  إ راج الترابط ضــ
ــر المحد ة لبرامج   ــ ــ ــــاقاا، و  ة ال نايــ ــ ــف، وأن ما التمنيط واإلبال  الالوما لدعم برامج أكإلر ار ــ ــ ــ اليوني ــ
اليوني ف. ويت ّين علس اليوني ف بذل مزيٍد من الجهد إلضفا  الناب  المؤس ي علس الترابط  ا   المن ما  

 اق لها من أج  رنفيذه علس نحو أكإلر ماعليَّا علس الم توت الُقنري.وعبرها ووض  سي

يتهــــمن الق ــــم الراب  االســــتنتاجا  والتويــــيا . ويتهــــمن الق ــــم المامس عنايــــر ُمقّرر لين ر ميها 
 المجلس التنفيذي.
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 مقدمة -أوال  

والنقاش   .1 الممارسا  من  طوي   بتاريٍخ  األوما   التد ال   الل  من  ممتلفا  أنواع  بين  الر ط  تح س 
وال ياسا. وقد ررقَّز المناب مي لمانينيا  ور  ينيا  القرن الماضي علس الفرضيا القائلا بلن ويا ة الروابط 

  1إعا ة التلهي  عقب المروج من األوما .   بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا من شلنها أن ُرحّ ن عمليا الت امي أو

ومي الوقت نف ه، من الُم لَّم به أن عمليا  االنتقال من البرامج اإلن انيا إلس البرامج اإلنمائيا ال تمإل  رقدماا  
 نيّاا ب يناا، مقد قانت الُنهج اإلن انيا واإلنمائيا رُنفَّذ مي آٍن واحد مي قإلير من األحيان، وار مت عمليا  

لت امي بهياشتها وقانت البلدان أو المناطح عرضا لالنزالق من جديد مي األوما. وشهد ال قد التالي  عوا   ا
رنالب بتحقيح مزيد من االر اق بين ممتلف الجها  الفاعلا مي عمليا الت امي وإعا ة التلهي  عقب المروج 

إلس ضرورة الحفاظ علس ب ة الفروق إسا  من األوما . ومي الوقت نف ه، نبّه ال املون مي المجال اإلن اني 
و المإل ، قانت هناك  عوا  رنالب بإيال  مزيٍد من االهتمام من    2كانت المبا ئ اإلن انيا تجب أن ُرحترم.

أج  المواونا بين االست اضا مي المجال اإلن اني من ناحيا، و عم المدما  الحاليا التي رُديرها الحاوما مي  
 ول إلس المدما  االجتماعيا من ناحيا أ رت.  سبي  الحفاظ علس الوي

االمتقار إلس وجو  رقدم  ني من   .2 أج  رلكيد  النقاش. من  م   إلس جنب  جنباا  المتنلحا   رنور  
ال م  اإلن اني إلس ال م  اإلنمائي، بدأ ب ههم مي استمدام المتنلحين  متواليا  و مما   ال م  اإلن اني 

ة علس التمو   ُت تمدم مي اآلونا األ يرة علس نناق واس  قل اة رلطيريا  واإلنمائي. قما يار متنلح  القدر 
ورحليليا، وناقيت ولائح األمم المتحدة متنلح  التكام  . أّما متنلح  الترابط  مهو أحدر متنلح تات ب  

 و ماا واس  النناق. 

أهداى التنميا الم تداما، انبإلقت مبا را  الترابط الحاليا من سل لا عمليا  ل ياسا  مترابنا، من بينها   .3
وعمليا  الكبرت،  والتفقا  اإلن اني  لل م   ال المي  القما  ومؤرمر  الكوارر،  للحد من مماطر  وإطار سنداي 
إيالح من وما األمم المتحدة، وإطار االستجابا ألوما الالجئين وعمليا  الدول األعها  مإل  روييا لجنا  

الت اون  لمن ما  التاب ا  اإلنمائيا  واإلنمائي   الم اعدة  ال م  اإلن اني  الترابط بين  االقتتا تا بيلن  والتنميا 
وال الم، واالست راس ال ام الذي تجرت ق  أر   سنوا  لل ياسا الياملا الم نيا باألنينا التنفيذتا من أج  

ي مي  التنميا مي من وما األمم المتحدة. ويتجلس هذا الز م بتورة أكبر من  الل ويا ة ميارقا البن  الدول
 ساحتي ال الم والتنميا. 

لقد رنور  اليوني ف، أتهاا، وربذل جهو اا ماإّلفا لر ط برامجها التنمويا واإلن انيا من أج  رح ين  .4
لهذه   استيرامي  التقييم ُت دي بمإلابا محص  مإن هذا  ومن ل مًّ،  األطفال.  لتالح  أمه   ورحقيح نتائج  البرامج 

 الجهو . 

 __________ 
ـــت راس عام،   1 ـــوي ،  الر ط بين اإل الا والتنميا : مقدما واسـ ـــميس وإ  ماك ـ ـــا  التنمياإم بوقانان سـ ـــرة م هد  راسـ ، 24، المجلد  نيـ

 .1994، 4ال د  

   إته هارمر وجيه ماكراي، محّررون،  ما ورا  المتواليا: الدور المتاّير ل ياسا الم اعدة مي األوما  الممتدة ، رقرير مريح ال ياسا  2
 .2004، م هد التنميا لما ورا  البحار، 18اإلن انيا 
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 أهداف التقييم ونطاقه ومنهجيته -ثانيًا 

ر ط البرامج اإلن انيا    اسي من التقييم مي إجرا  رقييم نقدي لجهو  اليوني ف ميتامن الارس األس .5
 لتح ين هذا االررباط ور زيزه مي الم تقب . رتمإّل  أ راس التقييم الإلانويا مي ما يلي:  واإلنمائيا

ن روليح التقدم المحرو مي عم  اليوني ف مي مجال الر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا لياو  (أ)
بمإلابا  ط أسا  يهدى إلس إلرا  التقييم ال المي ل م  اليوني ف بيلن الر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا  

 الذي سيحدر  الل ال نوا  األر   القا ما؛  

الم اهما مي عمليا الت ليم التي رهنل  بها اليوني ف مي    ال روى الجديدة و ير الم بوقا  (ب)
 (؛  19-)كوميد 2019مرس ميرو  قورونا  التي ريهدها جّرا  جائحا

اإلضاما إلس مجموعا األعمال المتاحا لمجتم ا  التنميا الدوليا واإلن انيا مي الوقت الذي  (ج)
واإلنمائيا والتتدي للتحدتا  الميابها لما رواجهه  ر تكيف ميه أمه  الُ ب  للر ط بين البرامج اإلن انيا 

 اليوني ف.

التنورا  األ يرة مي المقام األول بويفه ممارسا ركوينيا وُي نس بتقييم ارجاه أعمال الر ط ُيراعي التقييم   .6
حول الر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا   2019بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا. استمدم الفريح إجرا  عام 

هذا التتوير قان ُتفهم علس نناق أوس  )الميار إليه ميما ب د باسم  اإلجرا  ( بمإلابا محور ررقيز،  ير أن 
علس أنه تيم  الترابط بين ال م  اإلن اني واإلنمائي وال الم. وُيقيّم مدت نجاح اليوني ف مي  مج برامجها 
البرمجا  مزيداا من  أراح  مما  والريد،  البيريا وجم  التبرعا   الموار   مإل   الدعم،  مهام  ومدت نجاحها مي 

تهاا ريا ة اليوني ف وميارقتها علس الم توت الميترك بين الوقاال  لت زيز جدول أعمال المتكاملا. قما ُتقيّم أ
 الترابط.

سؤاالا رقييماا ُمجّم ا ضمن  م ا مواضي ، يتوامح ق  منها م  ق م مي رقرير    13يتمحور التقييم حول   .7
 يا. ورل  المواضي  هي: التقييم. ريم  م ايير التقييم الم تمدما االر اق واالررباط والتانيا والفاعل

، ويرقز علس ار اق اإلجرا  نف ه، مهالا عن ار اقه م  الهيا  األوس   التعريف واالتساق (أ)
رويي    أتهاا مدت جو ة  قما تاني  لليوني ف.  التن يمي  اإلطار  الدوليا وضمن  الم اعدا   لمن وما 

 اإلجرا  ومهمه ورنفيذه )باإلضاما إلس قيو  التنفيذ(؛  

لذي رهنل  به اليوني ف مي ما يت لح  ، ويل ذ مي االعتبار الدور الريا ي االشراكات والترابط ( ب)
بهذا الترابط، ومدت جو ة رن يح اليوني ف بيلن قهاتا الترابط ومدت ان جام اليوني ف م  جهو  التن يح  
األ رت مي المجاال  اإلن انيا واإلنمائيا. قما يبحس مي مدت ر زيز اليوني ف لألن ما وال م  م  اليرقا   

 عم  اإلحالل المحّلي.   بيلن هذا الترابط والنهوس بمنا 

والبرمجة ( ج) التخطيط  في  الترابط  بالمماطر،  تنفيذ  الواعيا  البرمجا  جو ة  مدت  مي  ويبحس   ،
والحماتا   االجتماعي،  النوع  وم ائ   المتهررين،  ال اان  أمام  والم ا لا  النوارئ،  لحاال   والتلهب 

 تنفيذ مي البرمجا؛  االجتماعيا، والح اسيا رجاه النزاعا  وإرسا  ال الم مي التمنيط وال

، وييم  التمنيط والريد وإعدا  التقارير، مهالا عن الموار  الماليا  األنظمة والهياكل الداخلية (  )
 والبيريا الالوما لتنفيذ الترابط؛  
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"كوفيد  (ه) لمواجها  "19-جائحة  استجابتها  الترابط مي  اليوني ف مي  مج  ويبحس مي مدت نجاح   ،
 الجائحا.  

م .8 نهجاا  التقييم  من  استمدم  بها  واإلحاطا  وروليفها  والكميا  النوعيا  األ لا  بين  تجم   األساليب  ت د  
المتا ر الدا ليا )اليوني ف( والمارجيا. وقد قان من الهروري رايير رتميم التقييم الذي استند مي األي  

ُقنريا م   هور جائحا  كوميد حالا  و دالا من س19-إلس ست  راسا   ال فر م تحيالا.  مما ج    ل ،   ، 
)ب( است راس    3ُجم ت البيانا  مي لالر طبقا : )أ( است راس عام لجمي  البلدان المدرجا مي اإلجرا ؛

و)ج(  راستا حالا   4(؛  2019ماارب ُقنريا ح ب اإلنفاق مي المجال اإلن اني )  10عام أكإلر رفتيالا ألكبر  
اإل تق   وإندوني يا.  البرمجا مي إليو يا  مت مقتان حول  االستراريجيا  ُقنريتان  المنا  مترة  الزمني ضمن  طار 

 . 2020وحتس ريرين األول/أكتو ر   2018، بد اا من قانون الإلاني/يناير 2021-2018لليوني ف 

 نتائج التقييم  -ثالثًا  

 التعريف واالتساق .أ

ت تكيف النرق التي حد   بها اليوني ف ر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا من  الل محص    الق مهذا   .9
م  الترقيز بيا   اص علس إجرا  ر ط البرامج اإلن انيا 5م الجا المفهوم مي اإلطار التن يمي لليوني ف، 

ا واإلنمائيا إلس المو فين  واإلنمائيا. وي ُقب سل  إلقا  ن رة علس قيفيا رويي  مفهوم ر ط البرامج اإلن اني
علس م توت الماارب الُقنريا ورلقيه ورف يره مي نهاتا المناى. ت ت ين التحلي  بمراج ا أكإلر الولائح يلا 

 من بين سياسا  اليوني ف وإجرا ارها وإرشا ارها وقذل  المقابال  التي ُرجرت عبر اليوني ف. 

ا اليوني ف م  حّدة التوررا  المحتملا بين الوالتا   كما يبحس الق م أتهاا مي النرق التي رت ام  به .10
ال ياسا    التوررا  مي  الت ام  م  هذه  قيفيا  قما تنرح سؤاالا حول  واإلنمائيا.  اإلن انيا  المت لقا باليؤون 
واإلجرا ا  والتوجيها  وأ يراا مي الممارسا ال مليا. وي ترشد مي إجرا  سل  بالمبرا  المل وسة من  راسا   

 ا الُقنريا التي ُركملها األ لا الوار ة من التقييما  والمقابال  األ رت. الحال

لمتنلح  الترابط . من    نهجيت ارس   .11 النناق  الواس   االعتما   واإلنمائيا  م   البرامج اإلن انيا   ر ط 
ي نهاتا المناى. الممان القول إن متنلح  الترابط  ُت دي مننقياا بالن با إلس اليوني ف،  ير أن اللاا ُمقيِّدة م

مفي ب ة ال ياقا ، ال يوجد إطار إنمائي تمان الر ط به، أو أن الروابط المباشرة  ير مناسبا ألسباب رت لح 
بالمبا ئ، ومي حاال  أ رت ال يوجد عم  إن اني جاٍر تمان الر ط به. وم  سل ، ر ّ  ال ناير األساسيا 

نا إلجرا  ر ط البرامج اإلن انيا واإلنم إن مكرة ر ط نمنين منفتلين من  ائيا سارياا مي قلتا الحالتين.  الماوِّ

 __________ 
ـــا ، وقولومبيا،   3 ـــنس، وريـ ـــو، و وروندي، والكاميرون، وجمهوريا أمريقيا الوسـ ـــتان، وأناوال، و ناال تا، والبراوي ، و ورقينا ماسـ أماان ـ

ـــر، وإريتريــا، وإليو يــا، و واريمــاال،  والكوناو، وقو   تفوار، وقو ــا، وجمهوريــا الكوناو الــدتمقراطيــا، وجيبوري، واإلكوا ور، ــ ـ ــ ــ ــ ـ ومتـ
ـــقر، ومالوي، ومـالي، وموريتـانيـا،   ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــاو، وهـايتي، وال راق، واألر ن، وقينيـا، ولبنـان، وليبيريـا، وليبيـا، ومـد يـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ بي ـ و ينيـا  و ينيـا، 

ــي ــ ــ ـ الجديدة، و يرو، وسـ ــتان، و ابوا  ينيا  ــ ــ ـ ــي ، وموومبيح، وميانمار، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، و اك ـ ــ ــ ـ ــومال،  والما ـ ــ ــ ـ راليون، والتـ
المتحدة، وررقيا، وأو ندا، وجمهوريا منزويال البوليفاريا،   وجنوب ال ــو ان، وال ــو ان، والجمهوريا ال ر يا ال ــوريا، وجمهوريا رنزانيا 

 واليمن، وومبابوي.

ـــوريا،   4 ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــو ان، والجمهوريا ال ر يا ال ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ بناال تا، وجمهوريا الكوناو الدتمقراطيا، وإليو يا، وال راق، ولبنان، ونيجيريا، وجنوب ال ـ
 وررقيا، واليمن.

 يننبح  اإلطار التن يمي  علس المجموعا الكاملا ل ياسا  اليوني ف وإجرا ارها وإرشا ارها.  5
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البرمجا رمإّل  مي جزٍ  منها استي اباا  ا لياا لبنيا الم اعدة اليديدة االنق ام التي رنور  بمرور الوقت وما 
ة مؤ راا  والت قائما. مفي حين أن أنماط التياي  المميزة لها أهميا مي ب ة ال ياقا ، مإن الت ريفا  الم تمد

 علس م توت الن ام لمتنلح  الترابط  والتي رؤقد علس التماس  واالرتال رفوقها مي األهميا. 

بوضوٍح قاٍى.   2021-2018لم يُدمج مفهوم ر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا مي المنا االستراريجيا  .12
المنا االستراري إطار  واإلنمائيا مي  البرامج اإلن انيا  مفهوم ر ط  وُيمإّل   يندرج  البرامج اإلن انيا  جيا ضمن 

إحدت استراريجيا  التايير المايا بها. وهذا ال ت ني أن ر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا لم تان سا أولويا 
بالن با إلس اليوني ف؛ ب  قان من بين أولويا  قإليرة رتنامس مي ن اٍم رت م ميه الموار  ورأ  المال ال ياسي  

قبير رناولي من  إلحدار راييٍر بال إلس أن إحدار رايير جوهري يتنلب مزيجاا من ضاٍط  ون راا  محدو تا. 
اإل ارة ال ليا وانمراط عموم أق ام المن ما، رتمإّل  المنوة األولس مي االررقا  بر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا  

 مي المنا االستراريجيا المقبلا.  

نمائيا وااللتزاما  األساسيا رجاه األطفال ُمحّتلا الجهو  التي  تمإل  إجرا  ر ط البرامج اإلن انيا واإل .13
ومنهجيا عبر برامجها.   الترابط علس نحٍو أكإلر ار اقاا  القريب من أج  رقدتم نهج  اليوني ف باألمس  بذلتها 

التي راني قام  نناق  واإلرشا ا   تجم  اإلجرا  بين مجموعا واس ا ومترابنا من ال ياسا  واإلجرا ا 
 اليوني ف اإلن اني والتنموي. وقد شّا  نير هذا اإلجرا  مرحلا باروة سا  أهميا بالن با إلس المن ما.  عم  

مرحلا    2020علس  رار سل ، قانت مراج ا االلتزاما  األساسيا رجاه األطفال التي جر  مي عام   .14
اإلن انيا واإلنمائيا ورتهمن باروة سا  أهميا. رتهمن االلتزاما  األساسيا إشارة موضوعيا إلس ر ط البرامج  

ناا مي ما يتت  بايفيا   التزاماا رسمياا  بت زيز االر اق والتكامليا بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا . وُر هر رح ي
ر ام  اليوني ف م  قهاتا ر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا، مما ُتهفي عليها مزيداا من الوضوح من الناحيا 

 مليا بيلن ر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا علس م تويا  ال ياسا والبرامج وال مليا . باإلضاما المفاهيميا وال
إن اعتما  اليوني ف لتوييا لجنا الم اعدة اإلنمائيا التاب ا لمن ما الت اون والتنميا االقتتا تا  إلس سل ،  

 لميترقا هي  نوة هاما أ رت إلس األمام.بيلن الترابط بين ال م  اإلن اني واإلنمائي وال الم ور ريفاره ا

كما أن ال نتر الماّون لل الم لنهج الترابط  ائب بتفا ملحو ا مي رلطير المن ما لر ط البرامج   .15
اإلن انيا واإلنمائيا مي اإلجرا . هذا اإلجرا  ُيلزم اليوني ف  عند االقتها ، بم الجا أسباب النزاع وال نف من  

راميا لبنا  ال الم ،  ير أنه ال تقدم مزيداا من اإلرشا ا . ويؤقَّد  ور اليوني ف مي  الل الُنهج المناسبا ال
استداما ال الم و نا  ال الم وروضيحه علس نحٍو أمه  مي االلتزاما  األساسيا المنّقحا علس م توت ال ياسا   

 والبرامج علس حد سوا . 

عام، تمان أن ُر زو مماطر .16 الحالي علس م   بوجه  توت ال ياسا التتور الماطئ بلن ر ط  التوجيه 
مإن م الجا ر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا ركون    وقما سقرنا،البرامج اإلن انيا واإلنمائيا ُتمإّل  قهيا إن انيا.  

أكإلر وضوحاا وشموليا مي االلتزاما  األساسيا المنّقحا. ر م إتجابيا هذه المنوة، مإنها ُرمإّل  إشااليا أتهاا  
ن ر المن ما بلكملها، ن راا ألن االلتزاما  األساسيا هي إطار ال ياسا الرئي ي ل م  اليوني ف   من وجها

مي المجال اإلن اني. وم  أنها رننبح بتفا رسميا علس جمي  برامج اليوني ف، مإنها  الباا ما ررربط بالُبلدان 
 التي لديها مناشدا  لل م  اإلن اني من أج  األطفال. 

مي سياسا     وُنهج التنميا  اإلن انياالمبا ئ  التوررا  بين التي ُر الج بها النريقا مي    هناك رناقها  .17
التوررا  المحتملا بين ماونا  الوالتا المز وجا للمن ما  اليوني ف ومبا ئها التوجيهيا. ماإلجرا  ال ت تكيف
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ورتهح االلتزاما  األساسيا المنّقحا، الُمتّمما وال تقدم إرشا ا  عمليا حول قيفيا الر ط بين هذه الماونا . 
االستقالل التيايلي.  اإلن انيا وحماتا  المبا ئ  إلس رنبيح  الحاجا  ال ياقا ، بيلن  قما    لتنبيقها مي جمي  

حا حول حاجا اليوني ف إلس الت ام  ب ناتا  علس إرشا ا  واض   تحتوي إطار البرامج لل ياقا  الهيا أتهاا 
 م  التزاما  التنميا لل م  م  الدول والمبا ئ اإلن انيا.  

ركون التوررا  المحتملا بين الوالتا  اإلن انيا واإلنمائيا وال الم للمن ما محد ة للااتا باإلطار ال ياسي   .18
لتقييم رتمإل  مي أن وض  اإلرشا ا  مي سياقها  والتيايلي المحد  لك  ماتب ُقنري. ويرربط سل  بنتيجٍا أوس  ل

أمراا بالغ األهميا   ال تق  أهميا عن  مجها مي عمليا  التمنيط. وسياون  عم الماارب اإلقليميا وُش ب المقر
مي هذه ال مليا، ال سيما ق م المناخ والبيئا والقدرة علس التمو  وال الم مي ش با البرامج. وُي دي إطار الترابط 

 قا جنوب آسيا مإلاالا علس ال ياق الالوم.  لمنن

تجري الت ليم بالمفهوم ال ام لر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا عبر اليوني ف من حيس إضفا  الناب    .19
أن   واإلنمائيا.  ير  اإلن انيا  البرامج  لمفهوم ر ط  مهماا  التقييم  استقتا   الميارقون مي  وأ هر  المؤس ي. 

ي اإللمام باإلجرا . وم  أن اإلجرا  تاني نناقاا واس اا من المواضي ، مإن األشماص اإللمام بالمفهوم ال ت ن
و الباا القدرة   -الذين ُأجريت م هم مقابال  قانوا تميلون إلس ا تزاله مي جز  واحد من ماوناره عند ويفه  

 ننقتهم.  علس التمو  أو ر زيز الن ام، إسا قان لهذين الموضوعين يدت م يّناا مي بلدهم أو م

اإلن انيا  .20 البرامج  مت ح علس م توت المن ما إلجرا  ر ط  مهم  إلس عدم وجو   التقييم  و ينما  ُلص 
واإلنمائيا، من الواضح أنه بدأ يتر   يداه بنريقا أساسيا: مقد جرت  مج اإلجرا  واستمدامه لدعم رنوير  

نتج عن سل  وجو  عد  أكبر من اإلشارا  أحدر ولائح البرامج الُقنريا واالست راضا  ال اما ال نويا. وقد 
التريحا إلس ُنهج ر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا مي التمنيط الجديد ورتميم البرامج. و الن ر إلس أّن قإليراا 

، ممن الهاّم رومير الدعم للماارب الُقنريا لتهمين  2021من ولائح البرامج الُقنريا سيجري رنويرها مي عام 
 وُنهج ر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا مي التمنيط والتتميم.  ُنهج الترابط

 الشراكات والترابط  .ب

يتناول هذا الق م التدا   بين ُنهج الترابط مي الدور الذي رهنل  به المن ما بويفها رائدة وشرياا  .21
ا مي المجاال   مي التد ال  التنمويا واإلن انيا، بما مي سل   ورها الذي رهنل  به بويفها رائدة لمجموع

اإلن اني  المجالين  مي  األ رت  التن يح  جهو   م   اليوني ف  ربذلها  التي  الجهو   ان جام  ومدت  اإلن انيا، 
قما ُتقِيّم عم   اليوني ف لبنا  قدرا  المجتم  المدني من  الل شراكارها المحليا ور زيز الُن م    6واإلنمائي.

 الوطنيا من  الل عملها م  الحاوما .  

اما، أرسس التقييم التزاما  واضحا ومت قا مي مجال ال ياسا لر ط البرامج اإلن انيا واإلنمائيا  بتفا ع .22
والقدرا  الوطنيا  الُن م  ور زيز  اإلن اني  المجال  المحليا مي  األعمال  ولتح ين  عم  مي عمليا  التن يح، 

 .  والمحليا لالستجابا  المرربنا بالتنميا الُمهنل  بها مي المجال اإلن اني

 __________ 
ــتداما ل ام   6 ـ ــترقا بين الوقاال ، و نا التنميا الم ـ ـ ــتم  سل  علس: أ وار اللجنا الدائما الميـ ـ ــتداما،   2030تيـ ـ وأهداى التنميا الم ـ

ــانيا والتلكيد علس   ــ ــ ــ ـ ــاني، وجدول األعمال الم ني باإلن ـ ــ ــ ــ ـ ــــحا مي القما ال الميا الم نيا بال م  اإلن ـ ــ ــ ـ وطريقا ال م  الجديدة الموضـ
 النتائج الجماعيا. 
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رتمإل  إحدت نقاط القوة الرئي يا مي أن ر زيز الن ام ورنميا القدرا  عبر البرامج اإلن انيا واإلنمائيا   .23
ووجد التقييم أن ال م  هو األقوت مي ر زيز الن ام   ت تبر جز اا ال يتجزأ من استراريجيا  وُنهج اليوني ف. 

اإلجرا . قما وجد التقييم أن شراكا  المن ما و نا  القدرا  من بين عناير الترابط علس النحو المحد  مي  
التلهب   ُن م  ر زو  المدني  المجتم   من ما   م   الواس ا  اليراكا  وارفاقا   المهيفا  الحاوما   م   القويا 

 واالستجابا لمواجها الكوارر.  

ا  م  سل  مإّن مإل  هذه الجهو  هي أكإلر ررقيزاا علس األن ما الحاوميا. وقانت الجهو  المبذولا لبن .24
قدرا  المجتم  المدني المحلي أو إحدار رحّول مي اليراكا  المحليا بما يتماشس م  التزاما  الترابط أق  
ار اقاا، قما رباينت آرا  اليرقا  بيلن أ ا  اليوني ف مي هذا المجال. وأشار ب ههم إلس أن أن ما اليوني ف 

رابط، واإلشراك الهئي  لليرقا  مي عمليا  التارما وض ف االرتال بيلن االستراريجيا  سا  التلا بالت
رمنيط ورتميم البرامج قد ر ّببت مي عرقلا ال القا  إلس حٍد ما. باإلضاما إلس سل ، يرت شرقا  المجتم  
المدني أحياناا أن عالقتهم م  اليوني ف ر اقدتا أكإلر من قونها شراكا. إس قلّما رُنق  المرونا مي التموي  المت د  

س اليرقا . ويت ّين علس اليوني ف إيال  مزيٍد من االهتمام لتقويا أن ما المجتم  المدني وقدراره  ال نوا  إل
 مي سياق الترابط. 

إّن مإل  هذا الت زيز يتنّلب التحّلي بالقيا ة والقدرا  التي ستُتيح لليوني ف الميارقا بفاعليا أكإلر مي   .25
لترابط. وييم  سل  القدرة  علس رحلي  الجها  الفاعلا مي اليراكا  االستراريجيا والقائما علس المبا ئ عبر ا

 المجتم  المدني ورف ير ميهد اليراكا.  

ُروّ ف اليوني ف بالف   قيا رها أو قيا رها الميترقا لقناعا  مت د ة للترويج الستراريجيا  ر ط البرامج   .26
الترابط من  الل البرمجا الميترقا م  وقاال   اإلن انيا واإلنمائيا الميترقا بين الوقاال  ور م  علس ر زيز  

البرامج  بميزة ن بيا مي مجال ر ط  أنها رتمت   اليوني ف علس  إلس  قان يُن ر  وقد  األ رت.  المتحدة  األمم 
الوطني  الت يد  ون  القويا ووجو ها علس  المز وجا  واليتها  الترابط من  الل  ورن يح  واإلنمائيا  اإلن انيا 

القويا م  الحاوما . قان التحدي الذي رواجهه اليوني ف، وحيإلما قان يُن ر إليها أحياناا وعالقارها وشباارها 
علس أنها قايرة عن بلو  أهدامها، يتمإّل  مي ر  يم نقاط القوة هذه من  الل مو فين مزو ين بقدرا  رن يقيا  

 . وقيا تا قويا وقا رين علس ال م  بإلقا مي عموم البرامج اإلن انيا واإلنمائيا

مي حين إّن رن يح اليوني ف هو مّ اٌل  ا   القناعا ، مإل  قناعا  المياه والترى التحي والن اما   .27
التحيا والتاذتا، إال أنه أق  ماعليا عبر القناعا . وهناك أ لا محدو ة علس أن اليوني ف رجم  علس نحو  

الجار  المناطح  واإلن انيا مي نفس  اإلنمائيا  البرامج  الارس بين  ور زيز محدَّ   التقارب(  اميا/ال اانيا )نهج 
البن    مإل   ماعلا،  أقوت م  جهاٍ   أتهاا ميارقاا  الحاجا  ور تدعي  ال الم.  القويا م  جهو  بنا   الروابط 

 الدولي، ر م  علس ر زيز ميارقتها مي ال ياقا  الهيا وسياقا  النزاع. 

 التخطيط والبرمجة  .ج

واإلنمائيا .28 البرامج اإلن انيا  البرمجا الواعيا   إن إجرا  ر ط  اليوني ف بت زيز عملها مي مجاال   ُيلزم 
للمن ور  المراعيا  واالستجابا  المتهررين،  ال اان  أمام  والم ا لا  النوارئ،  لحاال   والتلهب  بالمماطر، 
والحماتا  اإلن انيا  النقدتا  الم اعدا   بين  والر ط  االجتماعي،  والتماس   ال الم  و نا   واإلعاقا،  الجن اني 

اعيا. ت تكيف هذا الق م التقدم المحرو مي رل  االلتزاما . وإجماالا، مي حين أّن هناك رقدماا ُمحرواا  االجتم



E/ICEF/2021/28 
 

 

21-10686 9/19 

 

مي هذا المجال وقد ُوض ت إرشا ا  قويا، إال أّن سل  ال يؤ ي علس نحو مت ح إلس ارماس إجرا ا  م الا 
 مي ال ياقا  الهيا.  

بالمماط  .29 الواعيا  بالبرمجا  المن ما  التزاما   ال ياسا   إن  مي  واضحا  النوارئ  لحاال   والتلهب  ر 
التوجيها . رتلقس الماارب الُقنريا  عماا قوياا مي رل  المجاال  من الماارب اإلقليميا والمقر الرئي ي، وهناك  و 

 لي  واضح علس أن اإلرشا ا  التي رت لح بالبرمجا الواعيا بالمماطر ُت ت ان بها مي ولائح البرامج الُقنريا 
أن ركون  واالس لهمان  أكبر  وم  سل ، تمان بذل جهد  ال نويا.  ال اما  الماارب   التوجيها ت راضا   مي 

أسا   إلس  أكبر  واضح )أي ررجما سل  بُي ر  وركراريا، م  ررقيز عملي  و يناميا  لل ياق  الُقنريا مالئما 
الياملا  للمماطر  التحليليا  القدرة  قبير مي  األطفال(. وال يزال هناك نقص  لتالح  إلس رحقيح نتائج  يهدى 

 تا ي ورحلي  النزاع. والتحلي  ال ياقي، بما مي سل  التحلي  االجتماعي واالقت

لقد  أبت اليوني ف علس االضنالع بدوٍر نيط مي الجهو  المبذولا لت زيز ُنهج أكإلر جماعيا من أج    .30
ال اان   أمام  الم ا لا  وال رزال عمليا  والُقنري.  ال المي  ال اان المتهررين علس الت يدين  أمام  الم ا لا 

و رمجا رمنيط  مي  منهجي  بيا   مدمجا  يدرك    المتهررين  ير  مبينما  اإلن اني.  ال م   مي  اليوني ف 
المو فون أهميا الم ا لا أمام ال اان المتهررين، لم رُدمج بتورة شاملا مي الولائح الُقنريا الرئي يا، إس  
أبرو  التقييما  األ يرة ض ف آليا  الم ا لا أمام ال اان المتهررين  ا   القناعا  والبرامج الُقنريا. 

علس الم ا لا أمام ال اان المتهررين مي ب ة المناطح وُنير قتّيب الم ا لا أمام ال اان  وقد بدأ التدريب 
  7أمالا مي  عم المن ما للمهي ُقدماا مي رنفيذ جدول األعمال هذا.   2020المتهررين مي عام 

م ال اان  كان هناك قليٌ  من األ لا الوار ة من المقابال  علس أن اليوني ف رر ط مبا را  الم ا لا أما .31
المتهررين مي عملها اإلن اني م  ُنهج الم ا لا والميارقا مي عملها اإلنمائي بتورة م الا، م  أن التقييم  
تيير إلس مإلاٍل لممارسا  سليما تمان البنا  عليها. ر ترى إرشا ا  سياسا وإجرا ا  البرنامج الحاليا بالحاجا 

بالم ا لا واإلن انيا  التنمويا  الُنهج  ر ط  التنبيح. إلس  حيس  من  سل   حدور  علس  قليلا  األ لا  أن  ،  ير 
ملساسيا  الممارسا اإلن انيا الجيدة للم ا لا أمام ال اان المتهررين ينباي أن ركون موض  التنفيذ قب  أن 

 يت ّنس رنبيقها. 

،  لدت اليوني ف التزاما  واضحا وسياسا  وروجيها  قويا بيلن النوع االجتماعي واإلعاقا واإل ماج .32
ويدرك المو فون أهميا االستجابا المراعيا للمن ور الجن اني واإلعاقا. وم  سل ، لم رُترجم التزاما  ال ياسا 
وال ياقا    الممتدة  واألوما   ال ياقا  اإلن انيا  مت قا مي  ممارسا  إلس  واإلعاقا  االجتماعي  المت لقا بالنوع 

ن انيا واإلنمائيا. مليس هناك أ لا رُذقر علس ر ط اليوني ف المتللرة بالهياشا، بما مي سل  الر ط بين البرامج اإل
 المناهج اإلن انيا واإلنمائيا بالنوع االجتماعي واإلعاقا ضمن برامجها الُقنريا.

التزمت اليوني ف بالتزاما  قويا مي سياستها لدعم الحماتا االجتماعيا المراعيا للتدما ، ووض ت   .33
جال، وهي مي مرقز قوي لل م  بفاعليا م  الحاوما  وشرقا  التنميا مي مجموعا روجيهيا م الا مي هذا الم

جدول ال م  هذا. ومن المحتم  أن تاون سل  مجاالا هاماا لتنوير الر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا ونهج  
ا للتدما ،    إلس اإلسراع مي جدول أعمال الحماتا االجتماعيا المراعي19-الترابط. وقد أّ   جائحا  كوميد

الحماتا  مي  بها  المهنل   االستجابا   ور دي   روسي   علس  ال الم  أنحا   جمي   مي  الحاوما   ر م   إس 

 __________ 
 .2020اليوني ف،  الم ا لا أمام ال اان المتهررين: قتّيب لليوني ف وشرقائها ، اليوني ف،  7
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بلداا مي   114االجتماعيا. وقد استجابت اليوني ف من  الل  عم الحماتا االجتماعيا المراعيا للتدما  مي 
 .  2019بلداا مي عام  40، مقاب  2020عام 

ح  مي حين أّن الدور الذ .34 ي رهنل  به اليوني ف مي مجال الحفاظ علس ال الم و نا  ال الم مؤقَّد وموضَّ
مي االلتزاما  األساسيا المنّقحا، ال يزال هناك التباٌ  متواي  لدت مو في اليوني ف بيلن  ور المن ما 

للنزاع روابط ض يفا مي ع المراعيا  والبرامج  ال الم  عام، ُت ّد بنا   ال الم. بوجه  التمنيط مي بنا   مليا  
الماارب  ورفتقر  اليوني ف.  لدت  البيريا  الموار   إ ارة  المايا باليوني ف وال رح س باألولويا مي  والبرامج 
القنريا عموماا إلس المهارا  والقدرا  الالوما لتحلي  النزاعا ، والمراعيا للنزاع و نا  ال الم. ومي حين أن 

لنزاع و نا  ال الم مي الماارب والمياري  الُقنريا، مإنها ال ريا  ب د  هناك أمإللا علس الُنهج القويا المراعيا ل
نهجاا منت ماا ومت قاا لبنا  ال الم ومراعياا للنزاع علس نناق المن ما. ويمان لليوني ف أن ردمج مهم النزاع  

تنميا التي يوجد وطريقا الت ام  م ه بتورة أمه  مي ُنهجها للبرمجا الواعيا بالمماطر والتلهب مي سياقا  ال
 ميها راريخ للنزاع أو مماطر نزاع مررف ا. 

 األنظمة والهياكل الداخلية  .د

يتناول هذا الق م األن ما والهياك  الدا ليا، مإل  التمنيط والريد واإلبال  والموار  البيريا التي ردعم  .35
ا الدا ليا لليوني ف للر ط بين الر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا. قما يبحس مي قيفيا  عم الن م المالي

التموي    واالستفا ة من  الموار   أج  ر بئا  لليرقا  من  اليوني ف  ومدت رحفيز  واإلنمائيا  اإلن انيا  البرامج 
 بنريقا ردعم الر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا. 

تب ها اليوني ف من حيس  إجماالا، لقد أّ   التباا االن زاليا لُنهج اإلبال  والتموي  والتو يف التي ر .36
يلتها بلنينا إن انيا أو إنمائيا إلس إعاقا قدرة المن ما علس الر ط بين اآلليا  ومجاال  ال م  سا  التلا 
الم اعدة  هيا   مي  والتو يف  والتموي   باإلبال   المت لقا  التحدتا   جذور  وركمن  بينها.  االر اق  ور زيز 

وإلس حد  –كلها. وقد ُيّممت أن ما اإلبال  والتموي  مي المن ما المتيّ ب الذي استوعبته اليوني ف مي هيا
التفكير وطرائح  المو فين  مهارا   مجموعا   ر زيز   – ما  من  بدالا  الإلنائي،  الن ام  قال جانبي  م   للت ام  

 االرتال والتماس  بينهما. 

الحاليا .37 االستراريجيا  المنا  واإلنمائيا مي  اإلن انيا  البرامج  الر ط بين  إنيا    ُت ّرى  أنه طريقا  علس 
برمجا أكإلر ماعليا، وليس هدماا مي حد ساره. وهذا الت ريف مقتو  ومناسب ويتوامح م  م ايير أن ما اإل ارة 
القائما علس النتائج. م  سل ، رتمإّل  النتيجا النهائيا مي عدم وجو  طريقا مّ الا لتقدير مدت وض  ُنهج الترابط  

البيانا  التي تمان استقرااها من الترميز مقاب  مؤّشر األعمال اإلن انيا قبدي   موض  التنفيذ. وُي ّد استمدام 
 ير قاٍى، مهالا عن أن األنينا المرربنا بنهج الترابط ضبابيا. من ام وض  ال الما  ال يبّين ما إسا قانت 

دار م اهما األنينا مي  اليوني ف رحرو رقدماا رجاه الر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا، ب  إنه تقيس مق
ك  نمط من أنماط البرمجا. ر تند مجموعا المؤشرا  الملحقا باإلجرا  إلس المؤشرا  الحاليا التي ُتنلب من  
الماارب الُقنريا بالف   اإلبال  عن استمدامها. و ينما قد اُرمذ عن قتد لتفا ي إلقال قاه  الماارب الُقنريا، 

ّد بدي الا ض يفاا. م  أّن قيا  هذه المؤشرا  واإلبال  عنها علس نحو مت ح بويفها  مإن مجموعا المؤشرا  ُر  
مجموعا من شلنه أن تمإل  رح يناا، مإن الموقف يتنلب إتجا  حلول أكإلر ابتكاراا لقيا  التنبيح االستباقي 

 لُنهج الترابط. 
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عائقاا  .38 الترابط تيّا   وُنهج  لر ط األنينا  الممتص  إلس التموي   االمتقار  ما تاون    كان  قبيراا ) البا 
ال ائح األكبر( لالضنالع ب م  الترابط. وال رح س األوما  اإلن انيا األضمم، التي ُرمّول بالكام  رقريباا من  
الم تداما م    الحلول  ويتنامس رموي   الترابط.  لم الجا قهاتا  المرونا  إال بقدر ضئي  من  النوارئ،  موار  

والت الماّسا،  االحتياجا   وقد متنلبا   واألنينا.  الزمنيا  اأُلطر  أكإلرها مرونا من حيس  اإلن اني هو  موي  
المانحا،  م  الجها   أنينا المنايرة المت قا  مزيٍد من  كانت هناك  عوا  علس الم توت الُقنري إلجرا  

  عا تا  وإلجرا  رحويل جذري أعمح رجاه ردمقا  اإليرا ا  البديلا التي رنتق  إلس حّيز الترابط، وإلراحا موار 
 أكإلر بما ت مح بمرونٍا أكإلر مي البرامج. 

وجد التقييم أتهاا أن اليوني ف مي حاجا إلس ر زيز مهارا  مو فيها وقدرارهم وعقليتهم للوما  علس   .39
نحو أمه  بالتزامارها المت لقا بالر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا و رامجها بفاعليا عبر الترابط. وييم  

درا  المو فين مي المجاال  الرئي يا سا  التلا بالترابط مإل  بنا  ال الم، ومراعاة حاال  النزاع، سل  ر زيز ق
والم ا لا أمام ال اان المتهررين، ومراعاة النوع االجتماعي واإلعاقا، ورزويد المو فين بنرائح رفكير رمانهم 

 لمنايرة وحيد الموار .من المواونا بين الُنهج التنمويا واإلن انيا، بما مي سل   عم ا

اعتمد  اليوني ف نهجاا متيّ باا لل م  اإلن اني واإلنمائي الميترك بين الكيانا   ارج اليوني ف، إس  .40
تجري الت ام  م  التنميا االجتماعيا واالقتتا تا النويلا األج  واالستجابا لحاال  النوارئ القتيرة األج  

إلس منفتلا. باإلضاما  إعاقا   بويفها مجاال  عم   إلس  ال ليا  القيا ة  الجمو  من جانب  أّ   حالا  سل ، 
أولويا  واإلنمائيا، وهي  الر ط بين البرامج اإلن انيا  أعمال  الدا ليا للنهوس بجدول  والهياك   الُن م  إيالح 
واحدة مقط من بين أولويا  قإليرة لدت اليوني ف. و د  أوجه القتور المتليلا مي أن ما التمنيط واإلبال  

 منفتلا والحلول الهروريا/الم تمرة واضحاا علس ي يد المن ما. ال

 " والترابط 19-جائحة "كوفيد .ه

يتناول هذا الق م النرق التي نّفذ  بها اليوني ف التزامارها رجاه الر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا   .41
  .  19-مي استجابتها ال الميا لماامحا جائحا  كوميد

قان نهج   .42 وم  سل ،  التنميا.  ورنوي   عم  استجابا طارئا  الم بوق للجائحا  لقد رنّلب النناق  ير 
- الترابط الواضح  ائباا إلس حد قبير عن بنيا وهيا  االستجابا ال الميا المهنل  بها لماامحا جائحا  كوميد

  الكامي لالستجابا  المهنل    . وقد عِم  سل  علس ر زيز النهج االن زالي وأ ت إلس عدم رومر التموي19
  .  19-بها مي مواجها اآللار االجتماعيا واالقتتا تا جّرا  جائحا  كوميد

ر م  اليوني ف مي قإليٍر من البلدان بنجاح وعلس نحٍو مناسب م  الدول ومن  اللها لت زيز االستجابا    .43
لمن ما وشباارها القويا م  الووارا    . و ذل ، ُرهفي عالقا  ا19-التي رقو ها الدول لمواجها جائحا  كوميد

 التنفيذتا عبر قناعا  مت د ة ووجو ها المحلي ميزةا عليها.  

   19-مي حين أن التحويل إلس وض  النوارئ مي االستجابا األوليا للمن ما مي مواجها جائحا  كوميد .44
لكيفيا موا ما برامج التنميا كان مناسباا، تجب إيال  مزيد من االهتمام م  استمرار االستجابا المهنل  بها 

النويلا األج  والجم  بين مهارا  وقدرا  النوارئ والتنميا علس ي يد المن ما. وهذا األمر ُم لّم به من 
من ور استراريجي عام، ولكن تجب رقدتم  عم أكإلر رفتيالا للماارب الُقنريا لتوجيه جهو ها من أج  موا ما 

 ا. ُنهج البرمجا اإلنمائيا م  الجائح
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  بالكام  مي ولائح البرامج الُقنريا 19-ر تدعي الحاجُا  مج  وسائ  التكّيف المايا بجائحا  كوميد .45
المهنل  بها مي حاال  النوارئ.  الم تمرة  واالستجابا   األوس   التنميا  وموايلا التموي  لكٍ  من برامج 

ماعيا المراعيا للتدما  ور زيز القدرا     للتقدم مي الحماتا االجت19-ويت   المجال أمام ر ري  جائحا  كوميد
لتماين اإلبال  عن جائحا  التي جرت رنويرها  االبتكارا   ورمإّل   الكوارر.  والوطنيا إل ارة مماطر  المحليا 

  مرياا سانحا لدمج ُنهج أكإلر نجاحاا مي اإلبال  بيلن األعمال اإلن انيا واإلنمائيا  ا   أن ما  19- كوميد
 اليوني ف.

 االستنتاجات والتوصيات   - رابعاً 

، شّا  نير  2019أحرو  اليوني ف رقدماا ملموساا بوجه عام مي ر زيز الترابط مي برامجها. ومي عام   .46
اإلجرا  اإللزامي الم ني بالر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا، والذي ضّم م ارا  البرامج اإلن انيا واإلنمائيا  

ُر  و المإل ،  المن ما.  إلس  بالن با  باروة  عالما  ال م  الحاليا،  مي  األطفال  رجاه  األساسيا  االلتزاما   هر 
اإلن اني رح ناا ملموساا من حيس قيفيا ر ام  اليوني ف م  قهاتا الر ط بين األعمال اإلن انيا واإلنمائيا.  
االقتتا تا بيلن  والتنميا  لمن ما الت اون  التاب ا  اإلنمائيا  الم اعدة  لجنا  لتوييا  المن ما  اعتما   وُييّا  

مقد أ هر   الر ط بي أ رت إلس األمام.  الميترقا  نوةا هاّما  ور ريفارها  وال الم  والتنميا  اإلن اني  ال م   ن 
كإليٌر من الماارب الُقنريا رح ينا  مي رمنيط برامجها، ونتيجا لذل ، أوجد  األسا  لتحقيح نتائج أمه  

 لألطفال اله فا  وأسرهم. 

عّدة مجاال ، بما مي سل  .47 الترابط    م  سل ، تمان ر زيز  وإ راج  الترابط،  للمؤس ا رجاه  ال ام  النهج 
ضمن إطار عم  سياسا اليوني ف، واألن ما التن يميا الالوما لدعم برمجٍا أكإلر رماسااا، و  ة ال ناير 
المحد ة لبرامج اليوني ف. ويت ّين علس اليوني ف بذل مزيد من الجهد إلضفا  الناب  المؤس ي علس الترابط 

 ه ال ياقي  ا   المن ما وعبرها من أج  رنفيذه بتورة أكإلر ماعليَّا علس الم توت الُقنري.  ووض ه مي إطار 

لم اعدة  .48 متمما  وهي  أعاله.  بالتفتي   المذقورة  المم ا  المواضي   حول  التقييم  روييا   ُنّ مت 
 اليوني ف علس ويا ة ر زيز عملها مي مجال الترابط لهمان رحقيح نتائج أمه  لألطفال.

 ع أ: التعريف واالتساقالموضو 

واإلنمائيا   .49 اإلن انيا  األعمال  بين  بالترابط  يت لح  ما  مي  لليوني ف  ال ام  النهج  لتح ين  مجال  هناك 
وال الم. ويتجاه  اإلطار الحالي  الترابط  للبرامج اإلن انيا واإلنمائيا ُب د بنا  ال الم وي زو مكرةا مفا ها أّن  

امج. هذه الفكرة ُر ّد مي جز  منها ان ااساا لبنيا الم اعدة اليديدة االنق ام  هارين هما طريقتان منفتلتان للبرن
التي رنور  بمرور الوقت. وم  سل ، ممن الهروري أن رتبنس اليوني ف نهج االست راس اليام  لل ياسا   

و  التنميا  والتكام  بين  والتن يح  واالر اق  والذي يرقز علس  الت اون  أر   سنوا   الحد من  الذي تجري ق  
 مماطر الكوارر وال م  اإلن اني واستداما ال الم ، بدالا من ر زيز طريقتين منفتلتين للبرنامج. 

المنا   .50 واإلنمائيا علس نحٍو بارو مي  اإلن انيا  البرامج  الر ط بين  الحقيقا المتمإللا مي عدم  مج  إن 
 ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا  ، ُرجّ د الواق  المتمإل  مي أن الر 2021- 2018االستراريجيا لليوني ف،  

كان إحدت أولويا  قإليرة رتنامس مي ن ام ركون ميه الموار  واإلرا ة ال ياسيا محدو ة إلحدار التايير. ولت ليط 
الهو  علس هذه القهيا، يت ّين علس اليوني ف أن رررقي بها مي  نتها االستراريجيا الجديدة لتزويد قبار  

 مي جمي  أق ام المن ما بإطار أقوت للميارقا. المديرين والمو فين 
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هناك رناقها  مي النريقا التي تجري بها م الجا التوررا  بين المبا ئ اإلن انيا وُنهج التنميا مي  .51
سياسا  اليوني ف. إس ُر دي االلتزاما  األساسيا المنّقحا وإطار عم  البرنامج لل ياقا  الهيا أكإلر قوة مي 

جرا . ونتيجا لذل ، مإن االنتقال من رنفيذ إطار التنميا إلس ال م  بتفا جها ماعلا م تقلا هذه الم للا من اإل 
 مي المجال اإلن اني ال يزال ُتمإّل  رحدتاا بالن با إلس اليوني ف. 

وقذل  مدت  ورها   .52 واضح،  الترابط  ير  لنهج  ال الم  المن ما بالميارقا مي موضوع بنا   التزام  إّن 
اإلجرا  ُيلزم اليوني ف  عند االقتها ، بم الجا أسباب النزاع وال نف من  الل الُنهج المناسبا المحتم . هذا 

الراميا لبنا  ال الم ،  ير أنه ال تقدم مزيداا من اإلرشا ا . و ور اليوني ف مي استداما ال الم و نا  ال الم  
 يي ال ياسا  والبرامج. ُرؤقده االلتزاما  األساسيا المنقحا وروضحه بتورة أمه  علس م تو 

الحديإلا  .53 الُقنريا  البرامج  ولائح  رنوير  مي  عم  سيما  ال  اليوني ف،  استقناباا  ا    اإلجرا   أحدر 
واالست راضا  ال اما ال نويا، مما يدل علس حدور رح ن ملحوظ منذ نير اإلجرا . وم  سل ، قيف التقييم  

ا  اإلجرا ، ويرج  سل  مي جز  منه إلس عدم وجو  عن  ياب مهٍم مت ح علس نناق المن ما للترابط ومتنلب
 عمليا محد ة لت ميم اإلجرا  وإبال ه بتورة م الا إلس الماارب الُقنريا. 

 توصيات الموضوع أ 

ولاا الترابط بما يتماشس م  االست راس اليام  عام   (أ) لل ياسا  الذي    2020اعتما  نهج 
لس ر زيز الت اون واالر اق والتن يح والتكام   ا لياا  ُتجرت ق  أر   سنوا . وينباي أن ينتب الترقيز ع

واإلبال  مي اليوني ف، و ارجياا من  الل اآلليا  علس نناق   والبرمجا  بدالا من  الر ط  عبر التمنيط 
وش با   النوارئ  برامج  وماتب  والريد  والتمنيط  والتحليال   البيانا   ش با  الم ؤوليا:  المتحدة.  األمم 

والماارب   والمقرا   البرامج  اإلقليميا  الماارب  من  الل  عم  تاون  ما  سل   مي  )بما  والُقنريا  اإلقليميا 
 الرئي يا(؛ 

ضمان  مج هذا النهج واللاا الجديدة بالكام  و وضوح مي المنا االستراريجيا التاليا. قما   ( ب)
وإجرا اره وإرشا اره بوضوح علس الحاجا إلس ارباع ُنهج متماساا    تجب أن رنص جمي  سياسا  البرامج 

ور اونيا ومتكاملا إلس أقتس حد ممان مي جمي  برامج اليوني ف. و الل استكمال هذا التكام ، هناك  
البيانا    ش با  الم ؤوليا:  ال ا تا.  المراج ا  جداول  م   يتماشس  بما  أ رت  مرة  اإلجرا   ركرار  يبّرر  ما 

 ونائب المدير التنفيذي وش با البرامج؛ والتحليال  والتمنيط والريد وماتب برامج النوارئ وش با البرامج 

التلكد من  مج بيان واضح لدور اليوني ف وم اهمتها مي إطار هذه ال مليا مي ما يت لح   ( ج)
بالُب د الماص بال الم مي الترابط واألهميا المحوريا للمبا ئ اإلن انيا مي المنا االستراريجيا التاليا وجمي   

الم والتوجيها   واإلجرا ا   ش با  ال ياسا   الم ؤوليا:  الم ّدل.  اإلجرا   سل   مي  بما  بالبرنامج،  ايا 
 البيانا  والتحليال  والتمنيط والريد وماتب برامج النوارئ وش با البرامج؛ 

الجديدة   (  ) الُقنريا  البرامج  ولائح  بما مي سل   الرئي يا،  البرمجا  أ وا   أن جمي   التلكد من 
اضحاا ومتماسااا ور اونياا عبر البرامج اإلن انيا واإلنمائيا،  و نط ال م  ال نويا والمتجد ة، ر اس نهجاا و 

بما مي سل  الم اهما  التي ُربذل مي بنا  ال الم واستداما ال الم. الم ؤوليا: ش با البيانا  والتحليال   
 والتمنيط والريد وماتب برامج النوارئ وش با البرامج، والماارب اإلقليميا؛  
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ورنفيذ   (ه) الم ؤوليا: ش با  إنيا   المنّقح.  لءجرا   التنفيذ  ور ميم  االرتال  وعمليا  استراريجيا 
 البيانا  والتحليال  والتمنيط والريد وماتب برامج النوارئ وش با البرامج. 

 الموضوع ب: الشراكات والترابط

الن  .54 ر زيز  حول  واإلنمائيا  اإلن انيا  البرامج  عبر  وُنهجها  استراريجيارها  اليوني ف  ورنميا ره   ام 
القدرا . ومي حين أن سل  تمإل  قوة أساسيا، مإن ال م  يرقز مي المقام األول علس األن ما الحاوميا الوطنيا 
المدني مي سياق  المجتم   لت زيز ُنهج  االهتمام  مزيداا من  أن رولي  ويت ّين علس اليوني ف  الوطنيا.  و ون 

 الترابط. 

اليراكا  م  من ما  المجتم   .55 أن ركون  والت اون.    تجب  متماشيا م  روح ارفاقيا  اليراكا  المدني 
 وي ني سل  الحرص علس أن يُن ر إلس اليوني ف بتفتها شريااا، ال جهاا مانحا.  

ُرمإّل  اليوني ف مي  ورها الريا ي مي المجموعا وقالا رن يح رئي يا مي األوضاع اإلن انيا وهي مي   .56
 ا   قناعارها المتمتتا وعبرها. وم  سل ، رفتقر المن ما  موضٍ  جيد لت م  بارجاه ارماس ُنهج متماساا

قا رة علس  اليوني ف  وستكون  واإلنمائيا.  اإلن انيا  البرامج  لل م  بإلقا عبر  والقيا تا  التن يقيا  القدرا   إلس 
 ر  يم  ورها الريا ي مي البرمجا سا  التلا بالترابط من  الل ضخ استإلمارا  إضاميا مي هذا المجال. 

ن علس اليوني ف ر زيز التقارب الجارامي للُنهج اإلن انيا واإلنمائيا بمزيٍد من الوضوح وإقاما روابط  يت يّ  .57
 أقوت م  الجها  الفاعلا مي بنا  ال الم. 

 توصيات الموضوع ب 

م    (أ) يتماشس  بما  المدني،  المجتم   شراكا   م   اليوني ف  ر ام   قيفيا  ور زيز  است راس 
و انتهاج سل ، رؤقد المن ما علس رحقيح نتائج أمه  رجاه األطفال من  الل   التزامارها باإلحالل المحّلي.

ُنهج الترابط األكإلر رماسااا ور اوناا. وحيإلما تاون لدت اليوني ف رموي  مرن ومت د  ال نوا ، تجب نق  سل   
لتمنيط والريد  إلس اليرقا . الم ؤوليا: ماتب برامج النوارئ وش با البرامج وش با البيانا  والتحليال  وا

وش با اليراكا  ال اما والماارب اإلقليميا والُقنريا )بما مي سل  ما تاون من  الل  عم الماتب اإلقليمي  
 والمقرا  الرئي يا(؛  

االستإلمار مي التدريب والدعم للتلكد من أن مو في اليوني ف الذين تيالون منايب قيا تا   ( ب)
والتن يح ) ا   القناعا  وعبر المقر الرئي ي والماارب اإلقليميا والُقنريا( تمانهم  وأ واراا أعلس مي البرامج  

التن يح بإلقا عبر البرامج اإلن انيا واإلنمائيا و نا  ال الم. وييتم  سل  علس بنا  المهارا  إل ارة التحوال   
الم ؤولا   المحليا  الحاوميا  والوحدا   للووارا   أمه   ورومير  عم  أمه ،  مماطر بيا   من  الحد  عن 

مو فو  تاون  أن  ويجب  والجاهزيا.  التلهب  مجال  مي  أمه   بيا   القناعيا  الووارا   و عم  الكوارر، 
اليوني ف قا رين علس التن يح عبر أنماط البرمجا وقناعا  البرامج، و مج أي جهد جديد مبذول مي الت لم  

لس النتائج. الم ؤوليا: ش با البيانا  والتحليال   مي الحقوق الياملا الجديدة والتدريب علس اإل ارة القائما ع
والتمنيط والريد وش با الموار  البيريا وماتب برامج النوارئ وش با البرامج والماارب اإلقليميا والُقنريا  

 )بما مي سل  ما تاون من  الل  عم الماتب اإلقليمي والمقرا  الرئي يا(. 
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 الموضوع ج: التخطيط والبرمجة  

اليوني ف رحرو رقدماا ملموساا وُر نس بوض  روجيها  قويا مي مجاال  البرمجا الواعيا   مي حين إنّ  .58
للمن ور  المراعيا  واالستجابا  المتهررين،  ال اان  أمام  والم ا لا  النوارئ،  لحاال   والتلهب  بالمماطر، 

و  االجتماعيا،  والحماتا  اإلن انيا  النقدتا  الم اعدا   والر ط بين  واإلعاقا،  الح اسيا رجاه حاال  الجن اني 
النزاع و نا  ال الم والتماس  االجتماعي، إالّ أّن اإلرشا ا  ال رُترجم بار اق إلس إجرا ا  مّ الا علس الم توت  

 الُقنري.

آ ذ مي التح ن، مما   .59 المؤس ي علس البرمجا الواعيا بالمماطر  أن إضفا  الناب   هناك  لي  علس 
يا بالبرمجا الواعيا بالمماطر بتورة أكإلر ار اقاا. قما الح ت عّدة ت ني أنه تجري رنبيح اإلرشا ا  الما

ماارب ُقنريا االمتقار إلس القدرة التحليليا للمماطر الياملا والتحلي  ال ياقي، بما مي سل  رحلي  النزاعا  
مي   وارباع نهج يارم إلس حد ما مي رحلي  المماطر. تمان إنجاو مزيٍد من ال م  لهمان وض  التوجيها 

سياقها المناسب بالن با إلس ق  سياق سي يلا وإ ماجها مي عمليا  التمنيط والبرامج المايا باليوني ف.  
 ومن ل مَّ، تجب أن تاون نهج المماطر مي ق  بلد  يناميّاا ومتكرراا، م  ضرورة وجو  ررقيز عملي واضح. 

ال .60 من  قويا  مجموعا  إلس  باإلضاما  لليوني ف،  المز وجا  الوالتا  ال ياسيا إن  وااللتزاما   توجيها  
الراسما، قد مانتها من الر ط الفّ ال بين الم اعدا  النقدتا اإلن انيا وُنهج الحماتا االجتماعيا مي األماكن  
الهيا والمتهررة جّرا  النزاع. ر م  اليوني ف علس ر زيز جدول األعمال هذا مي عّدة سياقا  ُقنريا، وقد 

المهنل  بها و ماا جديداا للمن ما من أج  ر زيز الم اعدة االجتماعيا  19-يدمنحت االستجابا لجائحا قوم
 مي أوقا  األوما  وروسي ها. 

ُر ّد الُنهج التي ر تمدها اليوني ف لمراعاة حاال  النزاع و نا  ال الم ض يفا. إس يوجد نقص مي الفهم  .61
ا ، قما أن نير روجيها /االهتمام بال ياسا المت ح علس الم توت الُقنري، و ياب مي القدرة علس رحلي  النزاع

 كان محدو اا. 

 توصيات الموضوع ج  

وض  ورنفيذ استراريجيا لت زيز رنبيح اإلرشا ا  المايا بالبرمجا الواعيا بالمماطر علس   (أ)
الم توت الُقنري. ضمان أن تاون رنبيح هذه االستراريجيا  ينامياا ومتكرراا ومرربناا مباشرة بلن ما البرمجا  
اإلرشا ا    أقوت مي رف ير  بدوٍر  البرامج  وش با  اإلقليميا  الماارب  أن رهنل   وينباي  الحاليا.  واإل ارة 
ووض ها مي سياقها من أج  رنبيقها علس الم توت الُقنري. الم ؤوليا: ش با البرامج )بما مي سل  ق م  

والتحليال وال الم( وش با البيانا   والريد وماتب برامج المناخ والبيئا والقدرة علس التمو     والتمنيط 
والمقرا   اإلقليميا  الماارب  ما تاون من  الل  عم  سل   والُقنريا )بما مي  اإلقليميا  والماارب  النوارئ 

 الرئي يا(؛  

الم نيا   ( ب) والبرمجا  التمنيط  مي  أكإلر  بمنهجيا  المتهررين  ال اان  أمام  الم ا لا  رهمين 
بال م  اإلن اني، بما يتماشس م  التوجيها  والم يار اإلن اني األساسي بيلن التزاما  الجو ة والم ا لا.  

المتهررين وُنهج التنميا  وإنيا  روابط لنائيا االرجاه بين الُنهج اإلن انيا الم نيا بالم ا لا أمام ال اان  
للم ا لا االجتماعيا والميارقا. الم ؤوليا: ماتب برامج النوارئ وش با البرامج وش با البيانا  والتحليال   
اإلقليميا   الماارب  تاون من  الل  عم  ما  والُقنريا )بما مي سل   اإلقليميا  والماارب  والريد  والتمنيط 

 والمقرا  الرئي يا(؛  
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مي ( ج) ُقدماا  مي    المهي  واإلعاقا  االجتماعي  للنوع  المراعيا  البرامج  رجاه  ال ياسا  التزاما  
اعتما اا  اإلعاقا  وسوي  والفتيا   الن ا   لحقوق  استجابا  أكإلر  اإلن انيا  البرامج  اإلن انيا. ج    ال ياقا  

ماتب برامج علس البرامج المراعيا للمن ور الجن اني واإلعاقا مي سياق التنميا. الم ؤوليا: ش با البرامج و 
والمقرا   اإلقليميا  الماارب  ما تاون من  الل  عم  سل   والُقنريا )بما مي  اإلقليميا  والماارب  النوارئ 

 الرئي يا(؛  

وض  ورنفيذ استراريجيا واالستإلمار بتورة أكبر مي القدرا  والمو فين الالومين لت زيز ُنهج   (  )
النزاع والح اسيا رجاه حاال   ال الم  رجاه    اليوني ف مي بنا   والح اسيا  ال الم  بنا   م الجا  ورح ين 

حاال  النزاع مي المنا االستراريجيا التاليا وإجرا  الر ط المنّقح بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا، باإلضاما  
إلس ر ميمها والتوجيها  المرربنا بها )علس سبي  المإلال، إرشا ا  برنامج اليوني ف المراعيا للح اسيا   

وماتب برامج رجاه النزا  ع و نا  ال الم وروجيها  اليوني ف لتحلي  النزاعا (. الم ؤوليا: ش با البرامج 
النوارئ وش با البيانا  والتحليال  والتمنيط والريد والماارب اإلقليميا والُقنريا )بما مي سل  ما تاون  

 من  الل  عم الماارب اإلقليميا والمقرا  الرئي يا(؛ 

حلي  النزاع مي ُنهج البرمجا الواعيا بالمماطر، ينباي ضمان التلكيد  باإلضاما إلس رهمين ر (ه)
علس الح اسيا رجاه النزاع بتورة لابتا وم تمرة مي التمنيط ورنوير البرامج ور ديلها. وينباي إجرا  بذل   

وماتب البرامج  الم ؤوليا: ش با  واإلنمائيا.  اإلن انيا  البرامج  والتكام  بين  االر اق  برامج   بنريقا ردعم 
والمقرا   اإلقليميا  الماارب  ما تاون من  الل  عم  سل   والُقنريا )بما مي  اإلقليميا  والماارب  النوارئ 

 الرئي يا(.  

 الموضوع د: األنظمة والهياكل الداخلية  

التي ال ردعم  ائماا نهج  .62 المتي با  المارجيا  األن ما  لمدما  والهياك   لألن ما  اليوني ف  ُيمم  عم 
أيبحت الحلول الوقتيا سا  يباا مؤس يا، مما أ ت إلس ان دام ماعليتها. و ينما يت ّين علس   الترابط. وقد

التمنيط  وعمليا  الم تداما  للتنميا  المتحدة  األمم  إطار  مإل   عمليا   مي  الميارقا  ُرواي   أن  اليوني ف 
اإلن انيا   البرامج الُقنريا–لالستجابا  ولائح  أن ر   مت قا م   المحتم   ال م    والتي من  وندا ا  من ما 

ت ّ  من الممان رحقيح قدر أكبر من الموا ما واالر اق مي ال مليا  الدا ليا   – اإلن اني من أج  األطفال
 واألن ما المتب ا مي اليوني ف. 

بالن ر إلس أن الر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا لم ُتحّد  قلولويا بويفه هدماا مي حد ساره مي   .63
تراريجيا الحاليا، رفتقر المن ما إلس إطار عم  لتقدير رف ي  نهج الترابط بتورة م الا. إّن أن ما المنا االس

الترميز الحاليا للمن ما  ير قاميا لقيا  التقدم رجاه الر ط بين البرامج اإلن انيا واإلنمائيا. و التالي، ت تلزم  
 ط. هذا الموقف حلوالا مبتكرة لقيا  مقدار رنبيح ُنهج التراب

ال رزال الماارب الُقنريا ررت أن االمتقار إلس التموي  المرن والمناسب لُنهج الترابط هو أكبر عقبا أمام   .64
التمنيط لهذه الُنهج ورنفيذها. ويمان لليوني ف أن رهنل  بدوٍر أكبر مي منايرة التايير المنهجي والم ايير 

ا وماانتها الباروة مي المجتم  الدولي. وال رزال المن ما الجديدة لدعم نهج الترابط بالن ر إلس واليتها المز وج
 رهن ممارسا هذه ال لنا بتورة راما. 

قما أن هناك  .65 الالوما لدعم ُنهج الترابط.  ورمتيص الموار  البيريا  م واطن ض ف مي رومير  هناك 
م، ال سيما علس م توت  حاجا إلس أن يتمت  المو فون بمزيج من المهارا  اإلن انيا واإلنمائيا ومهارا  ال ال
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القدرا    ور زيز  التدريب  مراج ا  إلس  حاجا  هناك  سل ،  إلس  باإلضاما  الُقنريا.  الماارب  مي  ال ليا  اإل ارة 
والتوجيه والتدريب واألشاال األ رت لتنميا مهارا  المو فين واليرقا  بهدى إ راك لارا  ب ينها مي القدرا  

 مي ما يت لح بالتزاما  الترابط.

التوييا  التاليا إلس ريجي  اليوني ف علس البنا  علس م ارا  ال م  الحاليا ورايير ال مليا   رهدى  .66
 لدعم نهج الترابط. 

 توصيات الموضوع د  

الُقنري   (أ) الم توت  علس  واإلنمائيا  اإلن انيا  للبرامج  ال م   رمنيط  عمليا   و مج  رن يح 
رحلي  النزاع. رن يح و مج التوجيها  المت لقا بالبرامج باستمدام رحلي  أقوت لل ياق والمماطر، بما مي سل   

اإلن انيا واإلنمائيا علس م توت المقر الرئي ي حيإلما أمان سل ، وضمان أنها رن اس مي منتا سياسا   
ّد بوابا اليوني ف لتوجيه البرامج. الم ؤوليا: ش با البيانا ، والتحليال ، والتمنيط   وإجرا ا  البرامج التي ُر  

من  الل  عم  وال ميه  )بما  والُقنريا  اإلقليميا  والماارب  البرامج،  وش با  النوارئ،  برامج  وماتب  ريد، 
 الماارب اإلقليميا والمقرا  الرئي يا(؛ 

است راس هياك  إ ارة أ ا  البرامج )الريد والقيا  واإلبال ( علس جمي  الم تويا  )الُقنريا   ( ب)
والمقرا  الرئي يا( لدعم رنفيذ ن ام إبال  موحد تجم  بين هياك  اإلبال  مي المقرا  الرئي يا    واإلقليميا 

الم ؤوليا: ش با   والريد(.  والتمنيط  والتحليال   البيانا   وش با  البرامج  النوارئ وش با  برامج  )ماتب 
اإلقليميا   والماارب  البرامج،  وش با  النوارئ،  برامج  وماتب  والريد،  والتمنيط  والتحليال ،  البيانا ، 

 ا )بما ميه من  الل  عم الماارب اإلقليميا والمقرا  الرئي يا(؛ والُقنري

الترابط بالتواوي م  هذا  ( ج) انتيار نهج  لتتب   المحد ة  المؤشرا   رنوير مجموعا محّ نا من 
ورومير ردريب قوي ومنت م للمو فين   االست راس ال ام. ورنوير عالما ررابط، مماللا لل الما اإلن انيا، 

م ؤوليا: ش با البيانا ، والتحليال ، والتمنيط والريد، وماتب برامج النوارئ، وش با  لدعم استمدامها. ال
 البرامج، والماارب اإلقليميا والُقنريا )بما ميه من  الل  عم الماارب اإلقليميا والمقرا  الرئي يا(؛ 

قارير،  باالعتما  علس رمنيط أقوت قائم علس النتائج )بما مي سل  مت د  ال نوا ( وإعدا  الت (  )
م تويا    وويا ة  ال المي  اإلن اني  التموي   التزاما   لت زيز  المنايرة  إجرا   مي  قيا ي  بدور  االضنالع 
التموي  الجيد )الذي تمان التنبؤ به والمرن والمت د  ال نوا ( الذي تمان أن يدعم نهج الترابط. الم ؤوليا:  

األموال من القناع الماص وإقاما اليراكا   ماتب المدير التنفيذي وش با اليراكا  ال اما وش با جم   
م ه وماتب برامج النوارئ وش با البرامج والماارب اإلقليميا والُقنريا )بما مي سل  ما تاون من  الل  عم  

 الماتب اإلقليمي والمقرا  الرئي يا(؛ 

األ رت   (ه) )الموار   ورووي ها  التموي   ردمقا   رمتيص  ن ام  محص  الموار   –إعا ة 
مي حاال  النوارئ( و/أو عمليا  رمتيص الميزانيا لدعم نهج الترابط. التحّري   – وار  األ رتال ا تا/الم

الموار  ال ا تا والموار   –عّما إسا قان تمان/ينباي إعنا  األولويا لُنهج الترابط مي استهداى الموار  األ رت  
وما إسا قان هذا التمتيص ال يزال مناسباا. ال  –األ رت م ؤوليا: نائب المدير التنفيذي  وحاال  النوارئ 

 وش با البرامج وش با اليراكا  ال اما وش با البرامج وماتب برامج النوارئ؛  
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والقدرا  التنمويا واإلن انيا المتنوعا والمت لقا   (و) التلكيد علس ر يين المو فين سوي المهارا  
ر  البيريا إلجرا  و/أو  عم رحلي   بال الم، ال سيما علس م توت اإل ارة. االستإلمار مي ر زيز قدرا  الموا

واإلقليميا، ح ب االقتها . است راس   ال ياق والمماطر )بما مي سل  رحلي  النزاع( مي الماارب الُقنريا 
التدريب علس جمي  الم تويا ، بما مي سل  ردريب اليرقا  لهمان ركام  نهج الترابط. الم ؤوليا: ش با  

 رئ وش با البيانا  والتحليال  والتمنيط والريد وش با البرامج. الموار  البيريا وماتب برامج النوا

 " والترابط 19- الموضوع هـ: جائحة "كوفيد

  بإعا ة إنتاج التقوق ا   19-ُرماطر االستجابا المهنل  بها علس م توت الن ام لمواجها جائحا  كوميد .67
البرامج   بين  االستراريجي  للر ط  الفرص  ورفويت  واإلنمائيا  اضنل ت  اإلن انيا  وقد  واإلنمائيا.  اإلن انيا 

 ، بموا ما طرق عملها لالستجابا لمواجها الجائحا بنرق 19-اليوني ف، مي استجابتها لمواجها جائحا  كوميد
رملح مرياا حقيقيا لتح ين ر ط البرمجا من أج  حاال  النوارئ التحيا ال اما و رامج التنميا مي أن ما  

ر مي ق  من االستجابا الفوريا )أي الوقاتا من ال دوت وماامحتها( والتمفيف التمنيط واإلبال . إن االستإلما
من اآللار االجتماعيا واالقتتا تا المتوسنا إلس طويلا األج  قد ومر أساساا هاماا لتح ين برامج الترابط. 

االستجابا  ويمان لليوني ف البنا  علس هذه األسس، إلس جانب عملها م  الدول ومن  اللها من أج  ر زيز  
الووارا  الحاوميا  م   وشباارها  القويا  اعتمد  علس عالقارها  والتي  الجائحا،  لماامحا  الدولا  التي رقو ها 

 التنفيذتا عبر قناعا  مت د ة، مهالا عن وجو ها  ون الوطني.  

 توصيات الموضوع هـ  

والفرص المتاحا من أج  ر ط البرامج   (أ) اإلن انيا واإلنمائيا  رحقيح أقتس استفا ة من الت لم 
- والم اهما  مي ال الم والتماس  االجتماعي التي رومرها االستجابا المهنل  بها لمواجها جائحا  كوميد

واالستإلمار المتزامن مي ردابير  19 وإبال  أكإلر ركامالا   ، بما مي سل  ما تاون من  الل أن ما رمنيط 
الن برامج  ماتب  الم ؤوليا:  المدت.  ومتوسنا  والتحليال   قتيرة  البيانا   وش با  البرامج  وش با  وارئ 

 والتمنيط والريد: 

  من أج  ويا ة  عم  19-البنا  علس و م االستجابا المهنل  بها لمواجها جائحا  كوميد ( ب)
الحماتا االجتماعيا المراعيا للتدما  ور زيز القدرا  المحليا والوطنيا إل ارة مماطر الكوارر. الم ؤوليا:  

 ماتب برامج النوارئ،. ش با البرامج و 

ر  -خامسًا    مشروع مقرَّ

 إّن المجلس التنفيذي، 

وموجزه   واإلنمائيا  اإلن انيا  البرامج  بين  للر ط  اليوني ف  ل م   التكويني  بالتقييم  علماا  تحيط 
(E/ICEF/2021/28( واستجابا إ ارره )E/ICEF/2021/29.) 
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 المرفق 

 تقييم تكويني لعمل اليونيسف في مجال ربط البرامج اإلنسانية واإلنمائية 

ن راا لهيح الم احا، لم ير  مي هذا المرمح التقييم التكويني ل م  اليوني ف لر ط البرامج اإلن انيا  .1
 واإلنمائيا.  

التاب   .2 التقييم  لماتب  اليباي  الموق   التنفيذي علس  المجلس  التقرير من يفحا  االطالع علس  تمان 
 .www.unicef.org/evaluation/executive-boardلليوني ف: 

 
 

 

http://www.unicef.org/evaluation/executive-board

