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األعمال المؤقت* 10البند       من جدول 
 رّد اإلدارة على التقرير التقييمي  

 
 

 اإلنسانية واإلنمائيةتقييم تكويني لعمل اليونيسف في مجال ربط البرامج   
 
 
 

 موجز 
ُيقد ِّم هذا التقرير استعراضًا عامًا حول االستجابة التي تضطلع بها إدارة اليونيسف للتقييم التكويني  

ــانية واةنماميةف وقد ا تمل لي عام  ــ ــــف لي مجال ررا البراما اةنســ . كما يورد التقرير  2020لعمل اليونيســ
ــر موجزًا لإلجراءات التي   ــمن القســــم ال ال  عناصــ تعتزم المنظمة اتخاذها إزاء التوصــــيات الةــــادرة. ويتضــ

 مشروع قرار لينظر ليها المجلس التنفيذي.

 

 
 
  

 

  * E/ICEF/2021/23. 

 مالحظة: قامت اليونيسف بإعداد هذه الوثيقة بكاملها.

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/23
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 استعراض عام -أوال  

  واةنمامية   اةنسانية   البراما   ررا   مجال   لي  اليونيسف   لعمل   التكويني   للتقييم   األساسي   الغرض   تم  ل  .1
  ممارسة   قيَّم    ما .  البرناما   نوعي    ال   بين  وتقويتها  الروابا   تحسين إلى   الرامية  اليونيسف  جهود  تقييم  لي 

  عمليات   لي  المساهمة  إلى   وَسعى  السالم  ورناء   النزاع  حاالت   تجاه   الحساسية   مجاالت   لي   اليونيسف 
 (. 19- وليد )  2019   ورونا ليروس  مرض   جامحة  مواجهة لي   استجابتها من لليونيسف  التعلم

  امتداد  على واةنمامية اةنسانية  البراما ررا مجال  لي المنظمة براما   أعمال  ُمجمل  التقييم شمل .2
  اليونيسف   بها   نفذت   التي   الطرق   أيضاً   وقي م .  والميدانية   والُقطرية   اةقليمية   والمكاتب   الرميسي   المقر  ُشعب 

  الداعمةف الوظامف   جميع ولي  القطاعات  جميع  لي واةنمامية   اةنسانية البراما ررا   مجال لي  برامجها
  التقرير تناول    ما . والقيادة  والمناصرة   واالتةال   التبرعات  وجمع  واةمداد   البشرية  الموارد  ذلك   لي  بما 

  المعنية  المجموعات  لي  دورها   ذلك  لي   بما  الوكاالتف  بين  المشترك   المستوى   على   اليونيسف  مشاركة 
  التي  البيانات  وتناَول  تكوينياً   تقييماً   بوصفه  األخيرة التطورات لي   التقييم بح    وقد.  اةنسانية  باألعمال 

  أ تورر /األول   تشرين  حتى  ف2021-2018  لليونيسف  االستراتيجية   الخطة  تنفيذ   لترة  طوال   ُجمعت
2020  . 

  الشرا ات؛ ( ب )  واالتساق؛   التعريف ( أ: )مواضيع خمسة   حول  وتوصياته  التقييم  نتاما  تمحورت  .3
-  وليد"  لمواجهة   بها   الُمضطلع   االستجابة (  هـ )  الداخلية؛   والهيا ل   األنظمة (  د )   والبرمجة؛   التخطيا (  ج) 

19  ." 

  العمل   بين  العالقة   تجاه  نهجها   لي   ملموساً   تقدماً   أحرزت  قد   اليونيسف   أن   التقييم   وجد   عمومًاف .4
  البراما  ررا   بشأن   اليونيسف   اتخذته   الذي   اةجراء   اعتماد  ذلك  ويشمل .  والسالم   والتنمية   اةنساني 
  اةنسانيف العمل  لي األطفال  تجاه   األساسية  االلتزامات ومراجعة  ؛2019 عام   لي واةنمامية   اةنسانية

  االقتةادية والتنمية  التعاون  لمنظمة التابعة  اةنمامية المساعدة لجنة  توصية   واعتماد  ؛ 2020  عام لي 
  نجحت  اليونيسف  أن   إلى أيضاً  التقييم  خُلص    ما.  والسالم  والتنمية   اةنساني  العمل  بين  الترابا بشأن 

  ررا   مجال لي"  19- وليد" ليروس لمواجهة  بها  اضطلعت التي االستجابة أثناء  لي  الُفرص  اغتنام لي
  التخطيا أنظمة ذلك   لي بما   األجلف والطويلة والمتوسطة   الفورية واالقتةادية   االجتماعية االستجابات 

 . المتكاملة واةبالغ 

  االستعراض )   75/233  القرار  العامة  الجمعية   اعتمدت  ف 2020  ديسمبر / األول   انون   21  لي .5
  بها   تضطلع  التي التنمية أجل  من التنفيذية  األنشطة لسياسة  سنوات أررع   ل ُيجرى   الذي  الشامل  العام

  والتنسيق   والتآزر  التعاون   تعزيز   إلى  ليه   دعت   الذي   ف ((الرُّراعي   االستعراض )  المتحدة  األمم   منظومة
  مواءمة اليونيسف   وتعتزم . السالم  ورناء  واةنمامية  اةنسانية   المساعدات  مجال  لي   المبذولة   الجهود   بين 

  لسنة   الرُّراعي   االستعراض   مع   والسالم   واةنمامية   اةنسانية   البراما   بين  الترابا   عبر  ُمستقبالً   عملها
  الواعية   بالبرمجة  التزاماتها  الُقطري  المستوى  على  المنهجية  من   بمزيد   اليونيسف   تنف ذ   ما .  2020

  وررا  المتضررين؛  السكان  أمام  والمساءلة   الجهود؛  وتوطين   النزاع؛  حاالت  تجاه  والحساسة  بالمخاطر
  تولر    ي  والنزاع   للمخاطر  تحليالت  ُتجري   أنها   ما .  االجتماعية بالحماية   اةنسانية  النقدية   التحويالت
 . الترابا عبر  للبراما  الالزمة المعلومات 

http://www.undocs.org/ar/a/res/75/233
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 : يلي   ما تحديدها  جرى   التي الرميسية  والفرص   التحديات تشمل .6

  واةنمامي   اةنساني   العمل  بين   الترابا   تجاه   لليونيسف   العام   النها   تعزيز  إلى   الحاجة  ( أ )
  وهيا ل   والبشرية   المالية  الموارد  وأنظمة   والرصد   واةبالغ  التخطيا  ُنظم   مواءمة  ذلك   لي  بما   والسالمف 

 لعالة؛  بةورة   الترابا  نها   لدعم اةدارة

  عبر   ب قة   العمل   من   لتمكينهم   وقدراتهم   اليونيسف   موظفي   مهارات   تعزيز   إلى   الحاجة  ( ب)
 الترابا؛ 

  ال   ممارسةف  إلى   أ  ر   بمنهجية  واةرشادات   والسياسات   االلتزامات   تحويل  إلى   الحاجة  ( ج )
 : التالية المجاالت  لي  سيما 

   والمحلية؛  الوطنية الُنظم   وتعزيز  توطين  .1

 االجتماعي؛  والتالحم   السالمف  ورناء   النزاعف حاالت  تجاه   الحساسية .2

 المساءلة أمام السكان المتضررين؛    .3

   واةعاقة؛  االجتماعي للنوع  المراعية االستجابات  .4

 . االجتماعية  والحماية   اةنسانية  النقدية  التحويالت  ررا  .5

 .  المقترحة  التوصيات على  عامة بةفة   اليونيسف ُتوالق  .7

 :  يلي   ما   على  اتخاذها الواجب  الرميسية  اةجراءات تشتمل  .8

  ُنها   إلى  الحاجة   على   بوضوح   وتوجيهاتها   وإجراءاتها   البراما  سياسات   تنص   أن  ضمان  ( أ )
 واستدامته؛   السالم  بناء   لي  ومساهمتها  واةنمامية   اةنسانية  البراما  لي  ومتكاملة وتعاونية   متماسكة

 واةنمامية؛   اةنسانية  البراما  ررا مجال  لي  اليونيسف  اتخذتها التي اةجراءات  مراجعة  ( ب)

  اةنساني   العمل   بين   الترابا  عبر  والتنسيق  والتعاون   القيادة  على  الموظفين  قدرة  بناء ( ج )
   والسالم؛  والتنمية 

  أعمال   جدول  مع  يتماشى  بما   المدني  المجتمع  بشرا ات  المعني  العمل  إطار  مراجعة ( د )
 . الجهود  توطين 

  بالمخاطر   الواعية  بالبراما   المعنية   االلتزامات   لي   ُقدماً   الُمضي    أجل   من  الجهود   تعزيز  ( ه )
 السياقات؛  جميع  لي  المتضررين السكان  أمام  والمساءلة  واةعاقةف  االجتماعي  للنوع  المراعية  والبراما

  تجاه  الحساسة   والبراما  النزاع   تحليل  مجال   لي   التنظيمية   وقدرتها  اليونيسف   أنظمة   تعزيز  ( و )
 والسالم؛   االجتماعي التالحم  إلى  الرامية  والمساهمات  النزاع  حاالت 

  يمكن   الذي المرنة  التمويل آليات  حشد  تعجيل   إلى ترمي   الموارد  لتعبئة استراتيجية وضع ( ز)
 . الموارد  تخةيص   بشأن  التوجيهات واستيفاء   التراباف  ُنها  يدعم   أن

  موقعها  تعزيز  إلى   التقييم  لتوصيات   استجابةً   اتخذتها  التي   اةجراءات   خالل   من   اليونيسف  تهدف  .9
  إلى  واالرتكاز   ليهاف   والمساهمات   السالم   ورناء   واةنسانية   اةنمامية   البراما   بين   الترابا   لدعم   الفريد 
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  واليتها(  ب)   واةنسانية؛  اةنمامية األعمال  مجال لي المزدوجة   واليتها(  أ : )وهي  أال  األساسيةف  أصولها
  على  الهامة  التنسيقية   وظامفها (  د )   الكبير؛   الالمركزي   وجودها(  ج )   الطفل؛  حقوق   مجال  لي  العالمية 

  الوطنية  األنظمة  لتقوية   النطاق  الواسع  دعمها(  هـ )  ورعدها؛  خاللها  ولي  األزمات  قبل   األنظمة  نطاق
  واألطفال  والنساء   المحلية   المجتمعات  مشاركة   بشأن   الحقوق   على   القامم   تركيزها (  و)  الوطنية؛   ودون 

ة واألوضاع   النزاع حاالت  لي ف  الخةوص  وجه على   ذلك  لي  بما  الظروفف   جميع لي   والشباب  .  الهش 

  أعطت   واةنماميةف   اةنسانية   البراما  بين   والتكامل   والتنسيق   واالتساق   التعاون   تعزيز   لزيادة  .10
  على  التركيز  ذلك  لي   بما  بالمخاطرف   الواعية   واةنمامية   اةنسانية  الررا  لبراما  األولوية  اليونيسف 
  لي  تنفيذي   تغيير   استراتيجية   باعتبارها   السالمف   بناء   لي   والمساهمات   النزاع   حاالت   تجاه   الحساسية 

اة  النتاما   تحقيق  لدعم   2025-2022  االستراتيجية   الخطة    القدرة   االستراتيجية   الخطة   تحدد .  المتوخ 
  الهدف   مجاالت   جميع   لي  قطاعات   عدة  لي  مشتركة   أولويات   بوصفهما  السالم   ورناء   الةمود   على 

  التغيير   نظريات   على  إنسانياً   منظوراً    ذلك   االستراتيجية   الخطة   تطب ق    ما .  التغيير   واستراتيجيات 
  واستراتيجيات  قطاعات   عدة   لي   المشتركة   والبراما   األهداف   مجاالت   جميع   لي   العمل   وراء   الكامنة 
 .  التمكين  وعوامل  التغيير

  الطويلة   المستدامة  والتنمية  اةنسانية  االستجابة   بين والتكامل  والتعاون   االتساق   تحسين خالل لمن .11
  الهشاشة  اليونيسف  عمل  سُيعالا   والجامعةف   السلمية  المجتمعات  تعزيز   خالل  من   ذلك   لي   بما  األجلف 

  واالستجابة  واالستعداد   الوقاية   على   والمؤسسات   والمجتمعات   األلراد   قدرة   بناء   مع   الجذرية   وأسبابها 
 . األطفال احتياجات   لتلبية
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 توصيات التقييم الرئيسية ورّد إدارة اليونيسف -ثانيًا 

 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

 : التعريف واالتساق1الموضوع 

الذي ُيجرى كل أررع سنوات لألنشطة التنفيذية )االستعراض الرُّراعي(   2020اعتماد نها ولغة الترابا بما يتماشى مع االستعراض الشامل للسياسات لعام    :1-1توصية التقييم  
امل داخليًا عبر التخطيا والبرمجة واةبالغ لي اليونيسف المعنية بالتنمية لي منظومة األمم المتحدة. ورداًل من "الررا"ف ينبغي أن ينةب  التركيز على تعزيز التعاون واالتساق والتك

 وخارجيًا من خالل آليات ُمعتمدة على نطاق األمم المتحدة. 
 رّد اإلدارة: موافقة 

 2-1ُيرجى مالحظة التكرار مع التوصية 

 1- 1- 1اإلجراء  
دما لغة االستعراض الرُّراعي  

لي خطة اليونيسف   2020لعام 
مع    2025- 2022االستراتيجية 

التركيز على تعزيز التعاون  
واالتساق والتكامل والمساهمة لي  
بناء السالم واستدامته داخليًا عبر  

التخطيا والبرمجة واةبالغ لي  
اليونيسفف وخارجيًا من خالل  

آليات ُمعتمدة على نطاق األمم  
 المتحدة.  

ُشعبة البيانات والتحليالت  
والتخطيا والمراقبةف  

والفريق المعني بفاعلية  
البراما/قسم التخطياف  

ووحدة التخطيا  
االستراتيجيف بدعم من  

مكتب براما الطوارئ/قسم  
السياسات اةنسانية وُشعبة  

لريق قيادة  – البراما  
 مجموعة البراما  

الررع الرابع لسنة  
2021 

ف  2025-2022خطة اليونيسف االستراتيجية   قيد التنفيذ 
مسودة االستعراض العام  

(E/ICEF/2021/12)   

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

  2-1-1اإلجراء 
ر لتخطيا   ـــ  ــ ــ ـــع نظام رقمي ُميســ ــ ــ وضــ
ــي ُيراعي احتياجات   ــ ــ ــســ ــ ــ العمل المؤســ
الــبــرامــا  بــيــن  لــلــتــرابــا  الــتــخــطــيــا 
ــانية واةنمامية والســــالم ويســــهل   اةنســ
مراقبتهف والســماح برســم خراما لخطة  
ـــــفف وإعــداد التقــارير داخــل  ـ ــ ــ ــ اليونيســ
منظومة األمم المتحدة األوســـــع )أيف 
لــألمــم  ـــابــع  ــ الــتــ ـــات  ــ ــومــ ــمــعــل ال مــركــز 

 المتحدة(. 

ُشعبة البيانات والتحليالت  
والتخطيا والمراقبة/الفريق  

المعني بفاعلية البراماف  
الوحدة المعنية بتنفيذ  

البراماف والوحدة المعنية  
بالتوجيه البرامجيف بدعم  

من مجموعة البراما  
ومكتب براما الطوارئ/قسم  

 األدلة اةنسانية والتعلم  

ـــــة  ـــنــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ لسـ األول  الررع 
: سمات تطوير 2022
ة خطــة العمــل  ومراجعــ 

الرقمية المســتخدمة لي 
ـــة   ــ ـــنــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــا لسـ ــطـــيـ ــخـ الـــتـ

2022. 

الررع ال ال  لسنة  
: االنتهاء من  2022

تكامل بوابة إدارة  
الشرا ة الرقمية  

لخطة العمل  
)األدوات  

 اةلكترونية(. 

  قيد التنفيذ 

   3- 1- 1اإلجراء  
مراجعة إجراءات شرا ة التنفيذ  

الحالية بحي  ُتبرز الحاجة إلى  
الررا بين البراما اةنسانية  

 واةنمامية والسالم. 

ُشعبة البيانات والتحليالت  
والتخطيا والمراقبة/الوحدة  

المعنية بتنفيذ البراماف  
بدعم من مكتب براما  

الطوارئ وُشعبة  

الررع الرابع لسنة  
: إجراءات  2022

 الشرا ة المنق حة 

  رهن البدء 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

البراما/لريق قيادة مجموعة  
 البراما 

ــاداتها  ضــــمان دما هذا النها واللغة الجديدين بالكامل ورةــــورة بارزة لي الخطة االســــتراتيجية التالية. يجب أن تنص جميع ســــياســــات البراما وإجراءا:  2-1توصيييية التقييم  تها وإرشــ
نية ها متماســــكة وتعاونية ومتكاملة إلى أقةــــى حد ممكن لي جميع براما اليونيســــف. لي أثناء اســــتكمال هذا الدماف هناك ما يبرر تنفيذ نســــخة ثابوضــــوح على الحاجة إلى اتباع نُ 

 لإلجراء بما يتماشى مع جداول المراجعة العادية.
 رّد اإلدارة: موافقة

 1-1ُيرجى مالحظة التكرار مع التوصية 

 1- 2- 1اإلجراء  
لغة االستعراض الرُّراعي  تضمين 

لي خطة اليونيسف   2020لعام 
 . 2025- 2022االستراتيجية 

عبــة البيــانــات والتحليالت   ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
ـــة/الـفـريق   ــ والـمـراقـبــ والـتـخـطـيـا 
الـبـرامـاف   ـــــة  ـــاعـلـيــ ــ بـفــ الـمـعـنـي 
ووحدة التخطيا االسـتراتيجيف  
بــرامــا  ـــــب  ـتــ مــكـ مــن  ـــدعــم  ــ بــ
الطوارئ/قســم األدلة اةنســانية 
عبة البراما/لريق   ـــــُ والتعلمف وشــ

ادة مجموعـة البراما ونـامـب  قيـ 
عبــــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ وشـ المــــدير التنفيــــذيف 

 البراما 

الررع الرابع لسنة  
2021 

ــــتراتيجية   قيد التنفيذ  ــ ــف االســ ــ ــ ف  2025-2022خطة اليونيســ
   (E/ICEF/2021/12مسودة االستعراض العام )

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12


 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

1
/2

9
 

2
1
-1

0
6
8
7 

8
/3
4

 

 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

 2-2-1اإلجراء 
ــــمان أن تنص   ــــات البراما  ضــ ــــياســ ســ

ـــتقبلية   ــ ـ ــ ــ ــ ـ المسـ ــاداتـه  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ وإجراءاتـه وإرشـ
بوضـــــوح على الحاجة إلى اتباع ُنها 
ـاملــة لي  ـــــكــة وتعــاونيــة ومتكـ ـ ــ ــ ــ ـ ـاسـ متمـ
ـــة   ــ ـــاميــ ــ واةنمــ ـــــة  ــــانيــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ اةنسـ البراما 
والمسـاهمة لي بناء السـالم واسـتدامته 
ـــــى حــــد ممكن لي براما   ـ ــ ــ ــ إلى أقةــ
ــفف مع الحفاا على التفاعل   ــ اليونيســ

ـــام النها القــ ـــاع  م على  والمرونـــــة واتبــ
ــل   ــ ــعـمــ ال يــخــص  ـــا  ــ مــ لــي  ـــادئ  ــ ــمــبــ ال

 اةنساني.

ُشعبة البيانات والتحليالت  
والتخطيا والمراقبةف بدعم  

من مكتب براما  
الطوارئ/قسم السياسات  

اةنسانيةف وُشعبة  
البراما/لريق قيادة مجموعة  

البراما ونامب المدير  
 التنفيذيف وُشعبة البراما 

 انون األول/ديسمبر  
2022   

  قيد التنفيذ 

 3- 2- 1اإلجراء  
مراجعة إجراءات اليونيسف بشأن  
ررا البراما اةنسانية واةنمامية  
بحي  ُتبرز التعاريف والطرامق  
الُمتبعة والُنها المحدثة المتعلقة  
بالترابا بين األعمال اةنمامية  

واةنسانية والسالمف بما لي ذلك  

ُشعبة البراما/لريق قيادة  
مجموعة البراماف مكتب  

براما الطوارئ/قسم  
السياسات اةنسانية وُشعبة  

البيانات والتحليالت  
 والتخطيا والمراقبة 

الررع الرابع لسنة  
2021 

  رهن البدء  
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

تجسيد لغة االستعراض الُرراعي  
 . 2020لعام 

خطة  التأ د من دما بيان واضح لدور اليونيسف ومساهمتها لي ما يتعلق بُبعد السالم لي الترابا واألهمية المحورية للمبادئ اةنسانية لي ال  :3- 1توصية التقييم  
 العملية.  االستراتيجية التالية وجميع السياسات واةجراءات والتوجيهات الخاصة بالبرناماف بما لي ذلك اةجراء المنق حف بوصف ذلك جزءًا من هذه

 رّد اإلدارة: موافقة 

 1- 3- 1اإلجراء  
إدماج الدور الذي تضطلع به  

اليونيسف ومساهمتها لي ما  
يتعلق بُبعد السالم لي الترابا  

ومحورية المبادئ اةنسانية لي  
الخطة االستراتيجية لليونيسف  

2022-2025 . 

عبــة البيــانــات والتحليالت   ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
ـــة/الـفـريق   ــ والـمـراقـبــ والـتـخـطـيـا 

ـــاعـ  ــ بـفــ الـبـرامـاف  الـمـعـنـي  ـــــة  لـيــ
ووحدة التخطيا االسـتراتيجيف  
ــــم   ـ ــ ــ ــ مكتــب براما الطوارئ/قســ
عبة  ــانية وشــــُ الســــياســــات اةنســ
البراما/لريق قيــــادة مجموعــــة  

 البراما

الررع الرابع لسنة  
2021 

ــــتراتيجية   قيد التنفيذ  ــ ــف االســ ــ ــ ف  2025-2022خطة اليونيســ
 ( E/ICEF/2021/12مسودة االستعراض العام )

 2-3- 1اةجراء 
التأ د من أن جميع اةرشادات  

واةجراءات الُمرتقبة التي تتعلق  
بتخطيا البراما الُقطريةف بما لي  

ذلك إجراء اليونيسف المنق ح بشأن  

ُشعبة البيانات والتحليالت  
لفريق  والتخطيا والمراقبة/ا 

المعني بفاعلية البراماف  
والوحدة المعنية بالتوجيه  

البرامجيف مع ُشعبة  

 انون األول/ديسمبر  
2022 

  قيد التنفيذ 

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

الررا بين البراما اةنسانية  
ًا  واةنمامية والذي يشمل أيض 

البراما الرامية لبناء السالمف  
تتضمن إشارة واضحة إلى  
المبادئ اةنسانية وُتوضح  

مساهمة اليونيسف ودورها لي  
بناء السالم واستدامته. ضمان  

إبراز هذه اةشارات أ  ر لي  
صفحات سياسة وإجراءات  

 ( ذات الةلة.  PPPxالبرناما ) 

البراما/لريق قيادة مجموعة  
البراما ومكتب براما  

الطوارئ/قسم السياسات  
 اةنسانية  

التقييم   واضحًا  التأ د من أن جميع أدوات البرمجة  :  4- 1توصية  والمتجددةف ُتبرز نهجًا  وثامق البراما الُقطرية الجديدة وخطا العمل السنوية  الرميسيةف بما لي ذلك 
 ومتماسكًا وتعاونيًا عبر البراما اةنسانية واةنماميةف بما لي ذلك المساهمات لي بناء السالم واستدامته. 

 رّد اإلدارة: موافقة 

 1-4-1اإلجراء 
تدابير االتســاق والتعاون عبر البراما  
ـانية واةنمامية التي تتجل ى لي  ــ ــ ــ اةنســ
ـــيـاغـة وثـامق  ــ ـ ــ ــ ــ ـ المبـادئ التوجيهيـة لةـ

ــام   ــ لعــ ــــة  التي    2021البراما الُقطريــ

عبــة البيــانــات والتحليالت   ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
ـــة/الـفـريق   ــ والـمـراقـبــ والـتـخـطـيـا 
الـبـرامـاف   ـــــة  ـــاعـلـيــ ــ بـفــ الـمـعـنـي 

ــــد ــــه والوحــ ــالتوجيــ ــ بــ ــــة  المعنيــ ة 
ــة   ــ المعنيــ ـــدة  ــ والوحــ البرامجيف 

ــة  ـــنـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  لسـ الررع ال ـــالـ
2021 

ـــــة  ـــنــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ لسـ األول  الررع 
2022 

  قيد التنفيذ
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

ــك   قريبـــًاف بمـــا لي ذلـ ـــدر  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــتةـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ سـ
المســــاهمات لي اســــتدامة الســــالم مع  
الحفاا على التفاعل والمرونة والنها  

 المبدمي للعمل اةنساني. 

ل نظام تخطيا العمل الرقمي  ســــُيســــه  
- 1-1الجـديـد )المـذكور لي اةجراء 

ــرامـا    2 الــب ـــامــق  ــ وثــ ـــــل  ــعــيــ ــف ت أعــاله( 
الُقطرية والخطة اةنســــانية باســــتخدام  
على   ــــدرة  القــ مع  ــــةف  ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ المنةـ نفس 
ـــــب المكتب   ـــنيفه بحســ ــ التخطيا وتةــ
ـــــمح   ــ ـــيســ ــ ــ اةقليمي )دون الوطني(. ســ
ـــد   ــ ـــديــ ــ ــجــ ال ـــــل  ــعــمــ ال ــا  تــخــطــي ـــام  ــ ــظــ ن

ــلة بالتخط ــ ـ ــ ــ ــ يا والتوجيهات ذات الةــ
ــة  ــ التنميــ للطوارئ كجزء من تخطيا 
ــــدابير  التــ إبراز  ــــان  ـــــمــ ـ ــ ــ ــ ـ لضـ المنتظم 
ـــاطر   ــ المخــ ـــار  ــ آثــ ـــــة بتخفيف  المتعلقــ
ـــداد   ــ ــتـعــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ االسـ خـطـا  لـي  ـــة  ــ الـمـبـيـ نــ
واالســــتجابة للطوارئ لي خطة العمل  

 وتوقيعها لي مستهل العام.

عبــــة   ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ البراماف مع  بتنفيــــذ 
البراما/لريق قيــــادة مجموعــــة  
ــا   بــــرامـ ـــــب  ــتــ ــبــــرامــــاف ومــــكــ الــ
الطوارئ/قســم األدلة اةنســانية 
ــــم تقييم المخاطر   ــ ــ والتعلم وقســ

 واالستعداد
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

 2- 4- 1اإلجراء  
تعزيز الةلة بين وثامق البراما  
الُقطرية وتخطيا العمل وأدوات  

الشرا ة/األنظمة والممارساتف بما  
لي ذلك نها واضح ومتماسك  

وتعاوني عبر البراما اةنسانية  
واةنماميةف وكذلك المساهمات لي  
بناء السالم واستدامتهف مع الحفاا  

على التفاعل والمرونة والنها  
 مي للعمل اةنساني. المبد 

ُشعبة البيانات والتحليالت  
والتخطيا والمراقبة/الفريق  

المعني بفاعلية البراماف  
والوحدة المعنية بالتوجيه  

البرامجيف والوحدة المعنية  
 بتنفيذ البراما 

  قيد التنفيذ  

 ح وتنفيذهما. إنشاء استراتيجية وعملية االتةال والتنفيذ لإلجراء المنق  :  5- 1توصية التقييم  
 رّد اإلدارة: موافقة 

 1- 5- 1اإلجراء  
وضع استراتيجية تنفيذ لإلصدار  

المنق ح المرتقب من إجراء  
اليونيسف بشأن ررا البراما  

اةنسانية واةنماميةف الذي سيشمل  
البراما المعنية ببناء السالمف  

ُشعبة البراما/لريق قيادة  
مجموعة البراماف مكتب  

براما الطوارئ/قسم  
السياسات اةنسانية وُشعبة  

البيانات والتحليالت  
 والتخطيا والمراقبة 

الررع األول لسنة  
2022 

  رهن البدء  
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

بمشاركة جميع أقسام المقر  
والمكاتب اةقليمية والُقطريةف بناًء  

على الدروس المستفادة من  
  عمليات تنفيذ إجراءات الطوارئ
وااللتزامات األساسية المنق حة  

تجاه األطفال لي العمل  
اةنسانيف بما لي ذلك مبادرات  

 التعلم.  

 2- 5- 1إلجراء  ا
نشر النسخة المنق حة من إجراء  

اليونيسف بشأن ررا البراما  
اةنسانية واةنماميةف الذي سيشمل  
البراما المعنية ببناء السالمف من  
خالل المنةات الحالية المعنية  

بإدارة المعرلة على نطاق  
اليونيسف والشركاء )بما لي ذلك  

من خالل شير بوينت  
"SharePoint  "  ويامر
"Yammer  ف وررطها بمواد)"

ُشعبة البراما/لريق قيادة  
 مجموعة البراماف 

مكتب براما الطوارئ/قسم  
األدلة اةنسانية والتعلمف  

ُشعبة البيانات والتحليالت  
والتخطيا والمراقبة وُشعبة  

 االتةاالت 

الررع األول لسنة  
2022 

  رهن البدء  
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

التدريب الحالية المتعلقة بعناصر  
 النها. 

 : الشراكات والترابط 2الموضوع 

ى  استعراض وتعزيز كيفية تعامل اليونيسف مع شرا ات المجتمع المدني بما يتماشى مع التزامات توطين الجهود. والتأ يد عند القيام بذلك عل :  1- 2توصية التقييم  
ل إلى الشركاء.  السن تحقيق نتاما ألضل لةالح األطفال من خالل مناها ترابا أ  ر تماسكًا وتعاونًا. وعندما تحوز اليونيسف تموياًل يت سم بالمرونة ومتعدد   واتف ُيحوَّ

 رّد اإلدارة: موافقة 

 1-1-2اإلجراء 
للمكتــب   ـــــف  ـ ــ ــ ــ ــة إجراء اليونيســ مراجعـ
الُقطري واةقليمي لمنظمــات المجتمع  

ــرا ات ) ــ ــ (ف  2021المدني المنف ذة للشــ
ــر توطين الجهود   ــ بما لي ذلك عناصــ
ومدة الشـــــرا ة. وضـــــع وحدة األدوات  

" لرقمنـة الرقـابة  eToolsاةلكترونيـة "
لى تطوير الشرا ة وإدارتها وتوليرها  ع

على نحٍو ألضل. إصالح سير عمل  
ــة للمـــدلوعـــات إلى   المعـــامالت المـــاليـ
ــركاء التنفيذيين. من المتوقع أن   ـــ ــ ــ الشــ
ـــــرا ة   ــ تعزز هذه اةجراءات جودة الشــ

عبــة البيــانــات والتحليالت   ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
ـــة/الـفـريق   ــ والـمـراقـبــ والـتـخـطـيـا 

الـبـرامـاف    الـمـعـنـي ـــــة  ـــاعـلـيــ ــ بـفــ
عبة تكنولوجيا المعلومات   ــُ ــ ــ وشــ
عبة اةدارة  ـــاالتف وشـــــُ واالتةــ
ـــدة   والوحــ ـــاليـــــة واةداريـــــةف  المــ
البراما بــــدعم  المعنيــــة بتنفيــــذ 
البراما ومكتــب   عبــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ من شـ
ــــات   ـــــرا ــ ـ ــ ــ ــ الطوارئ/الشــ براما 
ـــتركـة بين  ــ ـ ــ ــ ــ ــانيـة المشــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ اةنسـ
ــــرا ات   عبة الشــ ــــُ الوكاالتف وشــ

 انون األول/ديسمبر  
2022 

  قيد التنفيذ 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

ـــــركــاء   ـ ــ ــ ــ ــــاركــة مع الشــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ وكــذلــك المشـ
 المحليين.

ــاتــــب اةقليميــــة  ــامــــة والمكــ العــ
 ة والُقطري

 2-1-2اإلجراء 
ـــــلة   ــــرا ة لمواصــ ــ رقمنة نظام إدارة الشــ
ـــــرا ة   ــ ـــات الشــ ــ ــ ـــير تحليل ممارســ ــ ــ تيســ
ومراقبتهــاف بمــا لي ذلــك مــدى تحويــل 
ـــنوات إلى   ــ ــ التمويل المرن/المتعدد الســ

 الشركاء.

عبــة البيــانــات والتحليالت   ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
ـــة/الـفـريق   ــ والـمـراقـبــ والـتـخـطـيـا 
الـبـرامـاف   ـــــة  ـــاعـلـيــ ــ بـفــ الـمـعـنـي 
البراما   والوحـدة المعنيـة بتنفيـذ 
البراما   ــــة  عبــ ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ من  ــــدعم  بــ
ــــا  ـــ ــ ــ ــــرامــ ـــ ــ ــ بــ ــــب  ـــ ــ ــ ــتــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــــكـ ـ ــ ــ ــ ومــ
ــرا ات اةنســــانية   الطوارئ/الشــ
الوكــــاالتف   ــة بين  ـــتركــ ــ ـ ــ ــ ــ المشــ
ـــــرا ات العامة   ـ ــ ــ ــ ـ عبة الشـ ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ وشـ

 والمكاتب اةقليمية والُقطرية 

ديسمبر   انون األول/ 
2022 

  قيد التنفيذ 

تب  االست مار لي تدريب ودعم موظفي اليونيسف لي األدوار القيادية وكبار موظفي البرناما والتنسيق )داخل القطاعات والمقر الرميسي والمكا :  2- 2توصية التقييم  
نمامية ورناء السالم. ويشتمل ذلك على مهارات البناء من أجل: تحسين إدارة التحوالت  اةقليمية والُقطرية( لضمان قدرتهم على التنسيق ب قة عبر البراما اةنسانية واة 

ن التأهب. يجب أن  ودعم الوزارات على نحٍو ألضلف ووحدات الحكومة المحلية المسؤولة عن الحد من مخاطر الكوارثف وتقديم دعٍم ألضل للوزارات القطاعية بشأ
سيق عبر أوضاع البرمجة وقطاعات البراماف ودما أي جهد تعليمي جديد لي الحقوق األساسية الجديدة والتدريب على اةدارة  يكون موظفو اليونيسف قادرين على التن

 القاممة على النتاما. 
 رّد اإلدارة: موافقة 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

 1- 2- 2اإلجراء  
ضـمان أن يحدد إطار الكفاءة الجديد 
ــــاني المهارات والمعرلة   ـ ــ ــ ــ للعمل اةنســ

ـــلوكيات   ــ ــ ـــيق عبر والســ ــ ــ الالزمة للتنســ
ــــانية واةنمامية وكذلك  ـ ــ ــ ــ البراما اةنســ
ــالي    ــ مجــ ــــة لي  ــاعلــ ــ ــــات الفــ الجهــ مع 
السالم واألمنف حي ما اقتضى األمر.  
وسوف يسترشد التوظيف وكذلك بناء  
ـــــركــــاء بهــــذه  ـ ــ ــ ــ قــــدرات الموظفين والشــ

 المعايير.

ــــم   ـ ــ ــ ــ مكتــب براما الطوارئ/قســ
عبـة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ ــانيـة وشـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ األدلـة اةنسـ

ـــــريــةف بــدعم   ـ ــ ــ ــ من  الموارد البشــ
البراما/لريق قيــــادة   عبــــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
عبــــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ مجموعــــة البراماف وشـ
البيانات والتحليالت والتخطيا  
ــي   الــمــعــن ـــة/الــفــريــق  ــ ـبــ والــمــراقـ
ـــــب  ومكتــ البراماف  ـــــة  ـــاعليــ ــ بفــ
ــــيق   ــ ــ براما الطوارئ/وحدة تنســ
ـــــعيــد   ـ ــ ــ ــ ـ المجموعــات على الةـ
ــة  ــب اةقليميـ العـــالمي والمكـــاتـ

 والُقطرية

ـــة   ــ ـــنــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ لسـ الرابع  الررع 
2021 

  قيد التنفيذ

 2-2-2جراء اإل
ـــبكــــة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ عبر شـ تــــدريبيــــة  تطوير دورة 
ــــــف وإطالقها   ــ ــ اةنترنت تابعة لليونيســ
ــة بــالمخــاطر   ــــأن البرمجــة الواعي ــ ـ ــ ــ ــ ـ بشـ

 والحساسية تجاه النزاع ورناء السالم.

البراما/لريق قيــــادة   عبــــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
 مجموعة البراما

ــخة لي اللغة   2021حزيران/يونيو  ـــ ــ ــ ـــــدرت النســ ــ ــ صــ
ـــات  ــ لغــ ـــاك  ــ وهنــ ـــــةف  اةنجليزيــ

 اةصدارأخرى قيد 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

 3-2-2اإلجراء 
ُحزمــــة تعليميــــة حول البراما   تجميع 
ـــــالمف   ــ ـــانية واةنمامية ورناء الســ ــ ــ اةنســ
تأسيسًا على وحدات التدريب الحاليةف  
المقر   ــــات  ـــتويــ ــ ـ ــ ــ ــ مســ على  ــــا  وتعزيزهــ

 والمكاتب اةقليمية والُقطرية.

ــــم   ـ ــ ــ ــ مكتــب براما الطوارئ/قســ
عبـة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ ــانيـة وشـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ األدلـة اةنسـ
ـــــريــةف بــدعم من   ـ ــ ــ ــ الموارد البشــ

ـــــُ  ـ ــ ــ ــ ـ البراما/لريق قيــــادة  شـ ــة  عبــ
عبــــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ مجموعــــة البراماف وشـ
البيانات والتحليالت والتخطيا  
ــي   الــمــعــن ـــة/الــفــريــق  ــ ـبــ والــمــراقـ
ـــــب  ومكتــ البراماف  ـــــة  ـــاعليــ ــ بفــ
ــــيق   ــ ــ براما الطوارئ/وحدة تنســ
ـــــعيــد   ـ ــ ــ ــ ـ المجموعــات على الةـ
ــة  ــب اةقليميـ العـــالمي والمكـــاتـ

 والُقطرية

ــــو   ــ ــايــ ــ ــ ار/مــ ــــ  ــ   2021أيــ
 )تطوير التدريب(

ــز   2022 ــ ــ ــ ــزيــ ــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ )تــ
 ب وتنفيذه(التدري

تــطــويــر  ـــــل  أجــ مــن  ـــــل  ــمــ كــت مــُ
 التدريب

ـــذ   أجـــــل تنفيــ العمـــــل من  ـــد  قيــ
 التدريب

 

 4- 2- 2اإلجراء  
ـــتراتيجيـة تعليميـة حول  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــع اســ ـ ــ ــ ــ وضــ
ورنـاء   واةنمـاميـة  ــانيـة  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ البراما اةنسـ
ـــين قدرة موظفي   ــ ـــــالم لدعم وتحســ الســ
ـــاون   ـــادة والتعــ القيــ ـــــف على  ـ ــ ــ ــ ـ اليونيسـ
ـانية  والتنســيق لي جميع البراما اةنسـ
ـــيــــاقــــات   ــ ـ ــ ــ ــ ـ السـ لي جميع  ــة  واةنمــــاميــ

ــــم   ـ ــ ــ ــ مكتــب براما الطوارئ/قســ
عبـة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ ــانيـة وشـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ األدلـة اةنسـ
ـــــريــةف بــدعم من   ـ ــ ــ ــ الموارد البشــ
البراما/لريق قيــــادة   عبــــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
عبــــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ مجموعــــة البراماف وشـ
البيانات والتحليالت والتخطيا  
ــي   الــمــعــن ـــة/الــفــريــق  ــ ـبــ والــمــراقـ

  رهن البدء   2022
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

ــــاهمة لي التالحم االجتماعي   ـ ــ ــ ــ والمســ
 والسالمف عند االقتضاء.

ـــــب ب ومكتــ البراماف  ـــــة  ـــاعليــ ــ فــ
ــــيق   ــ ــ براما الطوارئ/وحدة تنســ
ـــــعيــد   ـ ــ ــ ــ ـ المجموعــات على الةـ
ــة  ــب اةقليميـ العـــالمي والمكـــاتـ

 والُقطرية

 5- 2- 2اإلجراء  
مراجعة اةجراءات والتدريب التعريفي   
ـــيف من أجــل إدمــاج  ــ ـــ ــ ــ لقيــادة اليونيســ
العناصــــر ذات الةــــلة بشــــأن الترابا  

 واةنمامية.بين البراما اةنسانية 

ــــم   ـ ــ ــ ــ مكتــب براما الطوارئ/قســ
عبـة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ ــانيـة وشـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ األدلـة اةنسـ
ـــــريــةف بــدعم من   ـ ــ ــ ــ الموارد البشــ
البراما/لريق قيــــادة   عبــــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
عبــــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ مجموعــــة البراماف وشـ
البيانات والتحليالت والتخطيا  
ــي   الــمــعــن ـــة/الــفــريــق  ــ ـبــ والــمــراقـ
ــب   ـــاتــ البراما والمكــ ـــاعليـــــة  بفــ

 اةقليمية والُقطرية

  رهن البدء   2022

 : الترابط والتزامات الربط بين البرامج اإلنسانية واإلنمائية في التخطيط والبرمجة 3الموضوع  

  تطوير وتنفيذ استراتيجية لتعزيز تطبيق التوجيه بشأن البرمجة الواعية بالمخاطر على المستوى الُقطري. وضمان أن يكون تطبيقه دينامي اً   :1- 3توصية التقييم  
لمستوى  شرًة بالبرمجة واةدارة الحالية. يجب أن تلعب المكاتب اةقليمية وُشعبة البراما دورًا أقوى لي تفسير وتولير التوجيه للتطبيق على اومتكررًا ومرتبطًا مبا 

 اةقليمي. 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

 رّد اإلدارة: موافقة 

 1- 1- 3اإلجراء  
تحديد البلدان ذات األولوية  

وتولير الدعم الفني المطلوب لي  
البرناما الرميسية.  خالل دورة 

مكتبًا   20يتم  ل الهدف لي دعم 
ُقطريًاف بما لي ذلك من خالل  

المبادرات اةقليمية أو المبادرات  
 المتعددة الُبلدان. 

ُشعبة البراما/لريق قيادة  
مجموعة البراماف  

ومجموعات البرناماف  
وُشعبة البيانات والتحليالت  
والتخطيا والمراقبةف بدعم  

من مكتب براما  
لطوارئ/قسم األدلة  ا

اةنسانية والمكاتب  
 اةقليمية 

الررع الرابع لسنة  
 )مستمر(  2022

  جارية 

 2- 1- 3اإلجراء  
تعزيز البرمجة الواعية بالمخاطر  

من خالل التكي ف القطاعي  
 وتحديد السياق. 

مجموعات البراماف مع  
ُشعبة البراما/لريق قيادة  

 مجموعة البراما 

الررع الرابع لسنة  
2022   

برمجة تعليمية واعية بالمخاطر من أجل   جارية 
تحقيق القدرة على الةمود: مذكرة توجيهية  

)متولرة على:  
www.unicef.org/documents/risk-

informed-education-
programming-resilience-

guidance-note ) 

ضررين بمنهجية أ  ر لي التخطيا والبرمجة للعمل اةنسانيف تماشيًا مع التوجيه والمعايير اةنسانية  تضمين المساءلة أمام السكان المت:  2- 3توصية التقييم  
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

ين وُنها التنمية للمساءلة  األساسية بشأن التزامات المساءلة والجودة. إنشاء روابا ثنامية االتجاه بين الُنها اةنسانية ألساليب المساءلة أمام السكان المتضرر 
 الجتماعية. والمشاركة ا 

 رّد اإلدارة: موافقة 

 1-2-3اإلجراء 
ـــاءلة   ــ ـ ــ ــ ــ التأ د من اختبار مبادئ المســ
أمام السـكان المتضـررين وتوثيقها لي 

ــل مع    10 ــب ُقطريـــة على األقـ مكـــاتـ
الجهود   كجزء من  ــــة  ــــاميــ اةنمــ الُنها 
على نطاق المنظمة لتعزيز المســاءلة  
ــررين عبر جميع   ــكان المتضـ أمام السـ

 اليونيسف.براما 

مكتب براما الطوارئ/وحدة  
المساءلة أمام السكان  
المتضررينف بدعم من  

ُشعبة البراما وُشعبة  
البيانات والتحليالت  
والتخطيا والمراقبة  
والمكاتب اةقليمية  

 والُقطرية 

 انون األول/ديسمبر  
2022 

  رهن البدء 

 2- 2- 3اإلجراء  
ضــــمان إبراز المســــاءلة أمام الســــكان  

ـــادات وإجراءات  المتضـــــررين ل ي إرشــ
 تخطيا البراما الُقطرية.

عبــة البيــانــات والتحليالت   ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
ـــة/الـفـريق   ــ والـمـراقـبــ والـتـخـطـيـا 
ــرامـا   الــب ـــــة  ـــاعــلــيــ ــ ــفــ ــي ب ــمــعــن ال
ــــه  ــالتوجيــ ــ بــ ــــة  المعنيــ ــــدة  والوحــ
ــب براما   البرنـــامجيف مع مكتـ
ــــاءلة أمام   الطوارئ/وحدة المســ

 السكان المتضررين

ـــــمبر   ــ  انون األول/ديســ
2022 

  قيد التنفيذ
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

للمنظور   تنفيذ التزامات السياسة تجاه البراما الُمراعية للمنظور الجنساني واةعاقة لي السياقات اةنسانية. االعتماد على البراما الُمراعية:  3- 3توصية التقييم  
 ذوي اةعاقة. الجنساني واةعاقة لي سياق التنميةف وجعل البراما اةنسانية أ  ر استجابة لحقوق النساء والفتيات واألشخاص  

 رّد اإلدارة: موافقة 

 1-3-3اإلجراء 
تعميم التزامات المسـاواة بين الجنسـين  
ـــية  ــ ــ ـاســ ــ ــ ــ واةعاقة لي االلتزامات األســ
المنق حة لألطفالف بما لي ذلك تطوير 

ز االلتزامات.  األدوات التي ُتعز 

البراما/لريق قيــــادة   عبــــة  ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
مجموعة البراماف مع المكاتب  

 اةقليمية

الراب ـــة  الررع  ــ ـــنــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ لسـ ع 
2021 

  قيد التنفيذ

 2-3-3اإلجراء 
عطفًا على اســــتعراض التقدم المحرز  
ـــين   ـــ ــ ــ ـــاواة بين الجنســ ـــ ــ ــ لي تعميم المســ
ـــاء والفتيات لي جدول  ــ ـ ــ ــ ــ وتمكين النســ
ــــانية   ـ ــ ــ ــ أعمال الررا بين البراما اةنســ
ـــــاركة لي  ــ ــ ـــــالمف المشــ ــ ــ واةنمامية والســ
ـــدين   ــ بلــ لي  مقتَرح  تجريبي  ـــاما  ــ برنــ

تفعيل تعميم المساواة  الختبار ومعرلة  
بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات 

 لي الترابا ال الثي وعبره.

مع  الطوارئف  براما  ـــــب  مكتــ
التجريبيــــة  ــاتــــب الُقطريــــة  المكــ
عبــة البراما/لريق قيــادة   ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ وشـ

 مجموعة البراما

قيـد التحـديـد من جـانـب 
ــنــــي  الــــمــــعــ ـــــب  ــتــ الــــمــــكــ
ــــؤون   ــ ـ ــ ــ ــ ـ الشـ ــــيـق  ــ ـ ــ ــ ــ ـ بـتـنسـ

 اةنسانية

  رهن البدء
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

ف وتحسين  وضع وتنفيذ استراتيجية وزيادة االست مار لي القدرات والموظفين الالزمين لتعزيز نها اليونيسف لي بناء السالم والحساسية تجاه النزاع :  4- 3  توصية التقييم 
اةنسانية واةنماميةف باةضالة إلى التعميم   معالجة بناء السالم والحساسية تجاه النزاع لي الخطة االستراتيجية التالية واةجراءات المنقحة المعنية بالررا بين البراما

 واةرشادات المرتبطة بها )أيف إرشادات برناما اليونيسف للحساسية تجاه النزاع ورناء السالم وإرشادات اليونيسف لتحليل النزاع(. 
 رّد اإلدارة: موافقة 

 1- 4- 3اإلجراء  
بلورة الدور الذي تضطلع به  

النسبية  اليونيسف والميزة  
وإجراءات المؤسسات لي ما  
يتعلق بالحساسية تجاه النزاع  

والمساهمات لي التالحم  
االجتماعي ورناء السالم  

واستدامته لي سياسات المؤسسات  
وخططها وإجراءاتهاف بما لي ذلك  

المؤشرات الرامية لتتبع التقدم  
)يتضمن ذلك الخطة االستراتيجية  

ف واةجراءات  2022-2025
المتعلقة بالررا بين  المحدَّثة 

البراما اةنسانية واةنمامية  
وااللتزامات األساسية تجاه  

ُشعبة البراما/لريق قيادة  
مجموعة البراماف مع  

مكتب براما الطوارئ/قسم  
السياسات اةنسانية وُشعبة  

البيانات والتحليالت  
 والتخطيا والمراقبة 

أيلول/سبتمبر  
2021   

ــــتراتيجية   قيد التنفيذ  ــ ــف االســ ــ ــ ف  2025-2022خطة اليونيســ
 ( E/ICEF/2021/12مسودة االستعراض العام )

ـــيف  ــ ـ ــ ــ ــ اليونيســ ــــة  لخطــ ــاما  ــ النتــ ــار  ــ إطــ ـــــروع  ـ ــ ــ ــ مشــ
ــةف   ـــ ــ ــ ـــيــ ــ ــ ــ ــجــ ـــ ــ ــ ـــيــ ــ ــ ــ ــراتــ ـــ ــ ــ ــتــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ   2025- 2022االسـ

(E/ICEF/2021/12/Add.1) 

ـــيةااللتزامات   ـــ ــ ــ ـــاســ ـــ ــ ــ تجاه األطفال لي العمل    األســ
ـــالــي:   ــ ـتــ الـ الــرابــا  عــلــى  )مــتــولــر  ــــانــي  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ اةنسـ

www.unicef.org/emergcations/core-
comitments-children) 

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12
https://undocs.org/E/ICEF/2021/12/Add.1
https://www.corecommitments.unicef.org/ccc-toc
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

 األطفال(. 

 2-4-3اإلجراء 
ـــــف  ـ ــ ــ ــ إطـــار برنـــاما اليونيســ ــ   تحـــديـ
المتعــدد القطــاعــات وتنفيــذه من أجــل 
ــالم  ــف لي بناء الســ مســــاهمة اليونيســ
واســتدامتهف بدعم من اســتراتيجية تعلُّم 
ـــية تجاه النزاع ورناء الســـــالم   ـــاســ الحســ
ــاد بها من قِّبل  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــــترشـ ـــ ــ ــ ـ من أجل االسـ
ــانية واةنمامية والبراما   ــ ــ البراما اةنســ

ــالم. تعميم ــ ــ ــــة لبناء الســ ــ دورة    المكر ســ
ـــبكة اةنترنت تابعـة   ــ ـ ــ ــ ــ عبر شــ تدريبية 
ـــأن البرمجة الواعية   ـــ ــ ــ ــــــف بشــ ــ ــ لليونيســ
ــــية تجاه النزاع  ــ ــ ــــاســ ــ ــ بالمخاطر والحســ

 ورناء السالم.

ُشعبة البراما/لريق قيادة  
مجموعة البراماف بدعم من  
مكتب براما الطوارئ/قسم  
السياسات اةنسانية وُشعبة  

البيانات والتحليالت  
وُشعبة  والتخطيا والمراقبة  

الموارد البشرية والمكاتب  
 اةقليمية والُقطرية 

 انون األول/ديسمبر  
2022 

  قيد التنفيذ 

 3-4-3اإلجراء 
وضــع خطا المقر الرميســي والخطا  
اةقليميـةف بمـا لي ذلـك خطا محـدَّدة  
لمخةــةــات الموارد المالية والبشــرية 

المكاتب اةقليميةف مع  
المكاتب الُقطريةف وشعبة  

البراماف ومكتب براما  
الطوارئف وُشعبة البيانات  

ديسمبر  /  انون األول
2021 

  قيد التنفيذ 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

لتعزيز قـدرة المكـاتـب اةقليميـة والمقر  
ــــدعم   لــ ـــــي  ـ ــ ــ ــ ــــة  الرميســ البراما الُمراعيــ

ــة   ــالــــة والمرنـ للنزاعــــات والبرمجــــة الفعــ
ـــيــاقــات   ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــت مــار ليهــا لي السـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ واالسـ
والمســــاهمات الهشــــة لي بناء الســــالم  

 واستدامته.

والتحليالت والتخطيا  
 والمراقبة 

 4- 4- 3اإلجراء  
تطوير وتنفيذ استراتيجية  

االتةاالت الخارجية لعمل  
اليونيسف للحد من األوضاع  

ةف ومنع النزاع ورناء السالم.   الهش 

ُشعبة االتةاالتف مع  
ُشعبة البراما/لريق قيادة  

 مجموعة البراما 

 انون األول/ديسمبر  
2022 

  قيد التنفيذ 

ة  باةضالة إلى إدراج تحليل النزاع لي النها تجاه البراما الواعية بالمخاطرف ينبغي الحرص على تأ يد الحساسية تجاه النزاع بةورة متسق :  5- 3توصية التقييم  
 نسانية واةنمامية. ومتواصلة لي تخطيا وتطوير البراما وتعديلها. ومن الضروري لعل ذلك بطريقة تدعم االتساق والتكامل بين البراما اة 

 رّد اإلدارة: موافقة 

 1- 5- 3اإلجراء  
وضع المعايير والنظم واألدوات  
التنظيمية لتقييم وتتبع الحساسية  
تجاه النزاع لي براما اليونيسف  

ُشعبة البيانات والتحليالت  
والتخطيا والمراقبة/الفريق  

المعني بفاعلية البراماف  
والوحدة المعنية بتنفيذ  

 انون األول/ديسمبر  
2022 

  قيد التنفيذ 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

لي مراحل التةميم والتنفيذ  
والرصدف بالتآزر مع أنظمة  

التخطيا والرصد والتقييم وإدارة  
المخاطر الحاليةف بما لي ذلك  

 لضمانات البيئية واالجتماعية. ا

البراما والوحدة المعنية  
 بالتوجيه البرامجيف مع 

مكتب براما الطوارئ/ قسم  
األدلة اةنسانية والمكاتب  

اةقليمية وُشعبة  
البراما/لريق قيادة مجموعة  

 البراما 

 2- 5- 3اإلجراء  
ـــــادات   ــ ــ زيادة تعزيز المتطلبات واةرشــ
الُمراعي للمنظور   ـــتخــدام النزاع  ــ ـ ــ ــ ــ ـ السـ
ــاني والُعمر وتحليل المخاطر   ـــ ــ ــ ـ الجنسـ
ــة  ــانيــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ البراما اةنسـ ـــــميم  ـ ــ ــ ــ لي تةــ

 واةنمامية والتنفيذ والرصد.

عبــة البيــانــات والتحليالت   ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ شـ
ـــة/الـفـريق   ــ والـمـراقـبــ والـتـخـطـيـا 
ــرامـا   الــب ـــــة  ـــاعــلــيــ ــ ــفــ ــي ب ــمــعــن ال
ــــه  ــالتوجيــ ــ بــ ــــة  المعنيــ ــــدة  والوحــ
عبـة   ـــــُ ـ ــ ــ ــ ـ البرامجيف بــدعم من شـ
البراما/لريق قيــــادة مجموعــــة  
ــرامــــا   بــ ـــــب  ــكــــتــ ــا ومــ ــرامــ الــــبــ
 الطوارئ/ قسم األدلة اةنسانية

 انون األول/ديسمبر  
2022 

  قيد التنفيذ 

 : دعم ُنهج الترابط في أنظمة التخطيط واإلبالغ والرصد والموارد المالية والبشرية وهياكل اإلدارة التابعة لليونيسف 4الموضوع  

مخاطرف بما لي  على المستوى الُقطريف مواءمة عمليات تخطيا العمل للبراما اةنسانية واةنمامية والجمع بينها باستخدام سياق أقوى وتحليل ال  :1- 4توصية التقييم  
رازها لي منةة سياسة البرناما  ذلك تحليل النزاع. على مستوى المقر الرميسيف مواءمة اةرشادات المتعلقة بالبراما اةنسانية واةنمامية والجمع بينها والتأ د من إب 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

 وإجراءاته لي بوابة اليونيسف تجاه إرشادات البرمجةف حي ما أمكن. 
 رّد اإلدارة: موافقة 

 1- 1- 4اء  اإلجر 
تعزيز التخطيا التكراري الواعي  

بالمخاطر والمستنير بالسياق لي  
اةجراءات المنق حة ولي أداة/نظام  
التخطيا المت سق. تحديد ال غرات  

لي القدرات واألدوات بغرض  
تيسير ُنها البرمجة الواعية  

بالمخاطر والتكيُّفية ومعالجة هذه  
الفجوات من خالل التوجيه الُمنق ح  

 ة القدرات. وتنمي 

ُشعبة البيانات والتحليالت  
والتخطيا والمراقبة/الفريق  

المعني بفاعلية البراماف  
والوحدة المعنية بتنفيذ  

البراما والوحدة المعنية  
بالتوجيه البرامجيف مع  

مكتب براما الطوارئ/ قسم  
األدلة اةنسانية وقسم تقييم  

المخاطر والتأهبف ُشعبة  
  البراما/لريق قيادة مجموعة 
البراما والمكاتب اةقليمية  

 والُقطرية  

 انون األول/ديسمبر  
2022 

  قيد التنفيذ 

ذ نظام  على جميع المستويات )الُقطري واةقليمي والمقر الرميسي(ف استعراض هيا ل إدارة أداء البراما )المراقبة والقياس واةبالغ( لدعم تنفي   :2- 4توصية التقييم  
 حليالت والتخطيا والمراقبة(. اةبالغ الُمجم ع الذي يجمع معًا هيا ل اةبالغ التابعة للمقر الرميسي )مكتب براما الطوارئ وُشعبة البراما وُشعبة البيانات والت 

 رّد اإلدارة: موافقة 

  قيد التنفيذ  انون األول/ديسمبر  البيانات والتحليالت  ُشعبة  1- 2- 4اإلجراء  
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

إجراء استعراض عام لدعم  
التوصيات الواردة من مبادرة  

التحسين التنظيمي: "إعادة تقييم  
نماذج األعمال" لترشيد وتبسيا  

متطلبات وعمليات اةبالغ.  
سيجري تنفيذ ذلك من خالل  

 إجراء اةبالغ الجديد. 

والتخطيا والمراقبة/الفريق  
المعني بفاعلية البراماف  
ومكتب براما الطوارئ/  

مكتب المديرف وقسم األدلة  
اةنسانية وُشعبة  

البراما/لريق قيادة مجموعة  
البراما والمكاتب اةقليمية  

 والُقطرية 

2021 

نة من مؤشرات محددة لتتبع انتشار نها التراباف بالتوازي مع هذا االستعراض. تطوير عالمة الترابا على غرار العالمة    :3- 4توصية التقييم   وضع مجموعة محس 
 اةنسانيةف وتولير التدريب القوي والمنتظم للعاملين لدعم استخدامه. 

 رّد اإلدارة: مواِفقة جزئيًا.  
راتيجية  اةرشادات وتتبع استخدام ُنها الترابا. ومع ذلكف لإننا نعتقد أن االندماج المخطا له من المؤشرات المتعلقة بالترابا لي الخطة االست ُنوالق بني ة تحسين 

ة والُقطرية قبل اةبالغ  واةبالغ من خالل أسئلة الرصد االستراتيجية سيعود بالفامدة. كما نقترح أيضًا إجراء مشاورات محددة مع المكاتب اةقليمي   2022-2025
 السنوي عن المؤشرات المتعلقة بالترابا لي الخطة االستراتيجية. 

 1- 3- 4اإلجراء  
تضمين مؤشرات محددة لي  

الخطة االستراتيجية لليونيسف  
لتتبع التقدم   2022-2025

ُشعبة البيانات والتحليالت  
تخطيا والمراقبة/الفريق  وال 

المعني بفاعلية البراما  
)التخطيا االستراتيجي(ف  

الررع الرابع لسنة  
2021 

ـــــةف  قيد التنفيذ  ـــيــ ـــيـــــجــ ــتـــــراتــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ االسـ ـــــف  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــيسـ ـــيـــــونــ الــ ـــــة   خـــــطــ
ــراض  2025-2022 ــ ــ ــعــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ اسـ ــــودة  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ مسـ ف 

(E/ICEF/2021/12)  

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

المحرز لي مجال الررا بين  
 البراما اةنسانية واةنمامية. 

ومكتب براما  
الطوارئ/وقسم األدلة  

اةنسانية وُشعبة  
البراما/لريق قيادة مجموعة  

 البراما 

ـــــف  ـ ــ ــ ــ اليونيســ ـــــة  لخطــ ـــاما  ــ النتــ ـــار  ــ إطــ ـــــودة  ـ ــ ــ ــ مســ
ــــةف   ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــيـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــجـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــيـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــراتـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـتـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  االسـ

2025-2022  
(E/ICEF/2021/12/Add.1) 

 2- 3- 4اإلجراء  
استشارة ودعم المكاتب اةقليمية  

والُقطرية قبل اةبالغ السنوي عن  
المؤشرات المتعلقة بالترابا لي  

 الخطة االستراتيجية. 

ُشعبة البراما/لريق قيادة  
مجموعة البراماف ومكتب  

براما الطوارئ/وقسم األدلة  
اةنسانية وُشعبة البيانات  

والتحليالت والتخطيا  
 والمراقبة 

 انون األول/ديسمبر  
2022 

  رهن البدء 

باالعتماد على التخطيا القامم على النتاما )بما لي ذلك المتعدد السنوات( واةبالغف االضطالع بدوٍر قيادي  لي إجراء مناصرة تعزيز    :4- 4توصية التقييم  
 ابل للتطبيق والمرن والمتعدد السنوات( الذي يمكن أن يدعم ُنها الترابا. االلتزامات العالمية لتمويل األعمال اةنسانية وزيادة مستويات تمويل الجودة )الق

 رّد اإلدارة: موافقة 

 1- 4- 4اإلجراء  
وضع استراتيجية لتعبئة الموارد  
من أجل الحةول على تمويل  

مرن يهدف إلى تسريع تعبئة  

ُشعبة الشرا ات  
ة/لريق التخطيا  العام 

االستراتيجي والفريق  
المعني باألعمال اةنسانيةف  

أيلول/سبتمبر  
2021 

    قيد التنفيذ 

https://undocs.org/E/ICEF/2021/12/Add.1
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

التمويل المرن ) اًل من الموارد  
العادية والتمويل المواضيعي(ف  
التي يمكن أن تدعم أيضا ُنها  

الترابا. ستركز االستراتيجية من  
بين أولويات أخرى على التعزيز  
والةياغة والتواصل بشأن تأثير  
الموارد المرنة وسوف تستهدف  

التسويق مع الحكومات والشرا ات  
ذات األولوية المرتفعة مع القطاع  

الخاص لتحقيق أهداف الخطة  
االستراتيجية للموارد العادية  

والتمويل المواضيعي بما يتيح  
دعم الررا بين البراما وتنفيذها  

لةالح األطفال ومجتمعاتهم  
 المحلية. 

مع مكتب براما  
الطوارئ/مكتب المديرف  

ومكتب براما  
الطوارئ/وقسم األدلة  

اةنسانيةف وُشعبة البراما  
ومكتب المدير التنفيذي  

والمكاتب اةقليمية  
 والُقطرية 

إعادة دراسة النظام لتخةيص تدلقات التمويل وتوزيعها )موارد أخرى منتظمة/موارد أخرى لي حالة الطوارئ( و/أو عمليات تخةيص الميزانية    :5- 4يم  توصية التقي 
حالة الطوارئف وما إذا كان    لدعم نها الترابا. استيضاح ما إذا كان يمكن/يجب إعطاء األولوية لنها الترابا لي استهداف موارد أخرى منتظمة وغيرها من الموارد لي

 هذا التخةيص ذا صلة أم ال. 
 رّد اإلدارة: موافقة 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

 1- 5- 4اإلجراء  
ـــــتعراض نظام قاعدة بيانات تنفيذ   ــ ــ اســ
ــة  ـــــطـ ـ ــ ــ ــ األنشــ البرنـــاما الـــداخلي لتتبع 
والموارد عبر براما اليونيسـف وجميع  
ــادر/تـدلقـات التمويـل وتحـديـ    ــ ــ ـ ــ ــ ــ مةــ

 اةرشادات تبعًا لذلك.

البيانات والتحليالت  ُشعبة 
والتخطيا والمراقبةف بدعٍم  

من ُشعبة اةدارة المالية  
واةدارية وُشعبة البراما  

 ومكتب براما الطوارئ 

 انون األول/ديسمبر  
2021 

  رهن البدء 

 2- 5- 4اإلجراء  
تماشيًا مع نتاما االستعراض الداخلي  
ــة   حول اعتمادات التمويل المخةــــةـ
ـــــمــــان أن   ـ ــ ــ ــ ـ األولويــــاتف ضـ وتحــــديــــد 

ــــيعي العالمي     2022التوجيه المواضــ
ـــــأن كيفية  ــ ــ ـــــيات بشــ ــ ــ ــمن توصــ ـــ ــ ــ يتضــ
استخدام األموال المواضيعية العالمية  
من قِّبــل المكــاتــب الُقطريــة واةقليميــة 
لتعزيز المبادرات التي تعطي األولوية  

 لتعزيز نها الترابا.

ُشعبة البراما/لريق قيادة  
مجموعة البراماف بدعٍم من  

ُشعبة اةدارة المالية  
اةدارية ومكتب براما  و 

 الطوارئ 

حزيران/يونيو  
2022   

  رهن البدء 

التشديد على استخدام الموظفين الذين يمتلكون مجموعة متنوعة من المهارات لي المجال اةنساني واةنمامي والسالمف وخاصة على مستويات    :6- 4توصية التقييم  
ى تنفيذ و/أو دعم السياق وتحليل المخاطر )بما لي ذلك تحليل النزاع( لي المكاتب الُقطرية واةقليميةف حسب  اةدارة. االست مار لي تعزيز قدرات الموارد البشرية عل 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

 االقتضاء. استعراض التدريب على جميع المستوياتف بما لي ذلك تدريب الشريكف لضمان دما نها الترابا. 
 رّد اإلدارة: موافقة 

 1- 6- 4اإلجراء  
ـــــع إطار كفاءة للعمل   ـــاني  وضــ ــ اةنســ

ـــــمن مهارات لي جميع مجاالت   ــ يتضــ
ـانية واةنمامية والســالم  األعمال اةنسـ
ــاد به لي توظيف الموظفين   لالســــترشــ

 وتعلمهم وتدريبهم.

مكتب براما الطوارئ/وقسم  
األدلة اةنسانيةف مع ُشعبة  

الموارد البشريةف وُشعبة  
البيانات والتحليالت  

والتخطيا والمراقبة وُشعبة  
قيادة مجموعة   البراما/لريق 

 البراما 

 انون األول/ديسمبر  
2021 

    قيد التنفيذ 

 " والترابط 19- : جائحة "كوفيد 5الموضوع  

بة  تعظيم لرص التعلم وغيرها من الفرص لررا البراما اةنسانية واةنمامية والمساهمات لي السالم والتالحم االجتماعي الذي قدمته االستجا   :1- 5توصية التقييم  
ير القةيرة والمتوسطة  "ف بما لي ذلك من خالل مزيٍد من نظم التخطيا واةبالغ المتكاملةف واالست مار المتزامن لي التداب 19-المضطلع بها لمواجهة جامحة " وليد

 األجل. 
 رّد اإلدارة: موافقة 

 1- 1- 5اإلجراء  
لي تطوير الخطة االستراتيجية  

ف إجراء  2025- 2022لليونيسيف 
تحليالت الوضع القطاعي  

يق قيادة  ُشعبة البراما/لر 
مجموعة البراماف  

ومجموعة البراما ومكتب  
براما الطوارئ/وقسم األدلة  

الررع ال اني لسنة  
2021 

  ُمنجزة 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

والتعمُّق لي البح  المواضيعيف  
بما لي ذلك الفرص السانحة  

لمعالجة التحديات المتعلقة  
 ". 19-بجامحة " وليد

 اةنسانية 

 2- 1- 5اإلجراء  
إنشاء لريق عمل معني بالترابا  

عب لتمكين التعلم بين   بين الشُّ
عب )بما لي ذلك من جامحة   الشُّ

"(ف والتنسيق )بما لي  19-" وليد
التخطيا واةبالغ المتكامل(ف  ذلك 

وتحديد ال غرات وتحسين الموارد  
وتنفيذ اةجراءات القةيرة  

 والمتوسطة األجل. 

ُشعبة البراما/لريق قيادة  
مجموعة البراماف ومكتب  

براما الطوارئ وُشعبة  
 الشرا ات العامة 

الررع الرابع لسنة  
2021 

  جارية 

" لزيادة دعم الحماية االجتماعية الُمراعية للةدمات وتعزيز القدرات المحلية والوطنية  19- بة لمواجهة جامحة " وليدالبناء على زخم االستجا   :2- 5توصية التقييم  
 ةدارة مخاطر الكوارث. 

 رّد اإلدارة: موافقة 

الحماية  -ُشعبة البراما 1-2-5اإلجراء 
االجتماعيةف ومكتب براما  

الررع الرابع لسنة  
2022 

  قيد التنفيذ 
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 اةجراء 
القسم المسؤول )األقسام  

 المسؤولة( 
 تاريخ اةنجاز 

 المتوقع 

ومرحلة  اةجراءات المتخذة 
 التنفيذ: 

 رهن البدء 
قيد  

 التنفيذ 
 مُنجزة 
 الوثامق الداعمة مُلغاة 

تعزيز ريادة اليونيسـف لي ررا براما  
ـــانية والحماية االجتماعية   ــ ــ النقد اةنســ

ــحاب  من خالل تنســـيق   منةـــات أصـ
المةــلحة المتعددين على الةــعيدين  

 العالمي واةقليمي.

الطوارئ/قسم السياسات  
التحويالت   - اةنسانية 

المالية اةنسانية والمكاتب  
 اةقليمية  

 2- 2- 5اإلجراء  
ــع  ـــ ــ ــ ــة تجاه وضــ ـــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ األنظمة الحســ

ــــل   ــة داخــ ــ المرنــ ــة  ــ واألنظمــ ــــال  األطفــ
ــالي من   ــ التعــ ــــات  ــاجــ ــ احتيــ ــــات  تقييمــ

ـــد ــ ـيــ " ــولـ ـــــة  ـــامــحــ ــ والــخــطــا  19-جــ  "
ـــــف  ـ ــ ــ ــ ــــات اليونيســ ــاعــ ــ ــــة لقطــ الحكوميــ
ـــة   ــ حــوكــمــ ــرص  بــفـ الــوعــي  ــزيــز  وتــعـ
ــة تجاه  ـــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ المخاطر المحلية الحســ

 األطفال.

الةرف  -ُشعبة البراما 
الةحي والنظالة الةحية؛  
وحدة التخفيف من مخاطر  

- الكوارثف وُشعبة البراما 
 السياسة االجتماعية  

 انون األول/ديسمبر  
2022 

  قيد التنفيذ 



 E/ICEF/2021/29 

 

34/34 21-10687 

 

ر -ثالثًا   مشروع مقرَّ

 إن  المجلس التنفيذيف 
علماً    لعمل  يُحيا  التكويني  وموجزه بالتقييم  واةنماميةف  اةنسانية  البراما  ررا  مجال  لي  اليونيسف 

(E/ICEF/2021/28( ورد  إدارتها )E/ICEF/2021/29 .) 

 

http://www.undocs.org/ar/E/ICEF/2021/28
http://www.undocs.org/ar/E/ICEF/2021/29

