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    األمم المتحدة للطفولةمنظمة 

    المجلس التنفيذي

    2021الدورة العادية الثانية لعام  

    2021أيلول/سبتمبر   7-10

       ** من جدول األعمال المؤقت  4البند 
 2025- 2022الخطة االستراتيجية لليونيسف للفترة   

  

 موجز  
، وهي أولى خ تين متتــاتيتين 2025-2022ترســــــــــــــم الة ــي ايســــــــــــــتراتيجيــي لليو ي ــــــــــــــ  للفترة   

ــ تين  تى عا    ــامج للجمير من أور جارحي مر  ليرو   ولو ا  2030ومتماســــــ ــالا  حو التيالي المــــــ ، م ــــــ
ــموي ليي وأك يتحلى 2019 ليا  ــتدامي، وخلج مجتمر ل فج لطج  فج أك ل وك ممـ ، وبلوغ أهداف التنميي الم ـ

 تالقدلة على التصرف وبالفرص وأك ل تولي  قوقي.

ي  تارج قابلي للقيا  تالن ــــــــبي ل  فال، ي ســــــــيما أ  رهم اســــــــتبيادا، وتولد هذه الة ي ايســــــــتراتيجي  
لي ذلك لي األزمات اإل  ـــــــــا يي واألو،ـــــــــار الجمـــــــــي، وتحدد اســـــــــتراتيجيات الت يير وعنا ـــــــــر التم ين   تما
 تدعم إ جاز هذه ايستراتيجيات. التي

 و ولد لي الفرر ال امن عنا ر قرال لطي ينظر ليجا المجلس التنفيذي. 
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 لمحة عامة  - أوال   
ــ  للفترة  - 1 ــتراتيجيي لليو ي ــــــ ــاك   2025-2022تأتي الة ي ايســــــ لي وقت تتير  ليي  قوق اإل  ــــــ

لقد  لَّت جارحي مر  ليرو   ولو ا   لجمير األ فال للة ر لدلجي لم ُلمــــــــــجد لجا م يج منذ أ  ر من جيج.
الم ــتدامي خالا الم ــال الصــحيع تالفيج، مما أدت إلى تأجيج ( بينما  ا ت ميظم أهداف التنميي  19-) وليد

أزمي عالميي تجدد التقد  المحرز لصـــــالع األ فال وتأـــــرب تأقوت ما ل وك  ي ما  ا ت النظم أ  ر همـــــا ــــي   
ويت لـ  تحقيج األهـداف ي أك   أ  ر لقرا، والتمييز وايســــــــــــــتبيـاد أ  ر تيقـيدا.المحلـيي ـتأزمـا ، والمجتميـات  أو

لح ـ ، بج أك ل ـرر من وتيرة التقد  تميدل يتراوب بين الأـي  وال ـبيي    ما خ ـره من إ جازاتاليالم   ل ـتييد
الو ــــــــول إلى األ فال لي ألقر البلداك وأ  ر المجتميات المحليي ميا اة  من التمييز    لم نأ،ــــــــياف، تحي   

جمير وإ صــالا تت ــم تالقدلة على و قص الةدمات، وإعادة بناء  ظم أ  ر اســتدامي وأل ــر مناي  وأ  ر  ــموي لل
 الصمود لي وجي الصدمات لي الم تقبج.

ــم األزمات وعد  اليقين، وإعادة  - 2 ــتراتيجيي موججي  حو انتنا  لرص التنميي لي خأـــــــــــ والة ي ايســـــــــــ
وُتيب ِّر الة ي ايســتراتيجيي، التي ترتطز على اتفاقيي  قوق   الالز . المجديتصــول ايســتجاتات و فز الت يير  

 فج واتفاقيي القأــــــاء على جمير أ ــــــ ال التمييز ،ــــــد المرأة واتفاقيي  قوق األ ــــــةاص ذوي اإلعاقي، عن ال
الويلي اليالميي لليو ي ــ  لأــماك  قوق جمير األ فال لي  ج م اك، وعن التزا  المنظمي بال تحفع تءع اء 

ــي لة ر التةل  عن الر  . ــد تالدلو  ا األولويي لمن هم أ  ر عر،ــــــ ــتر ــــــ ــتفادة من تجالب وهي ت ــــــ لم ــــــ
من  200  000، وُتيب ِّر عن أ ـوات أ  ر من  19-اليو ي ـ  و ـر ارجا، ي سـيما أوناء التصـدي لجارحي  وليد

وترســــــــــم الة ي    .الذين اســــــــــتمــــــــــيروا خالل عمليي و،ــــــــــر الة ي اب لي جمير أ حاء اليالمب مــــــــــ الل و ا فاأل
، وبلوغ أهداف التنميي الم ـــــــتدامي، 19-دايســـــــتراتيجيي م ـــــــالا  حو التيالي المـــــــامج للجمير من جارحي  ولي 

وأك تتاب لجم الفرص وأك ينيموا تالقدلة على التصرف  مجتمر ل فج  مول جمير األ فال، دوك تمييز،  وخلج  
 ولقا لحقوقجم.

وتر ز الة ي ايســتراتيجيي، بو ــفجا أولى خ تين متتاتيتين لي  جج اســتراتيجي لصــبو إلى تحقيج  - 3
، على دلر الت يير الم ــــــــــــتدا  إل داس ت يير ملمو  لي  ياة 2030امي تحلول عا  أهداف التنميي الم ــــــــــــتد

وســـــــــتر ز اليو ي ـــــــــ ، لي إ ال عملجا لي مجايت األهداف الةم ـــــــــي    األ فال  وال عقد اليمج وما تيده.
يي ، على الت ييرات المنججيي التي تت ــــم تأهم2021-2018المترات ي المحددة لي الة ي ايســــتراتيجيي للفترة 

ــباب الطامني ولاء وليات األ فال ولقرهم  ــمي لميالجي األسـ ــجم ل ذت اسـ ــين  وتير،ـ ــاواة بين الجن ـ وعد  الم ـ
لي  ـــــفولجم واســـــتبيادهم لي جمير البييات، تما لي ذلك األزمات اإل  ـــــا يي والبييات الجمـــــي، وهي الت يرات  

  والتمــــــرييات المرتطزة على الحقوق   ودعم ال ــــــياســــــات  المتم لي ليما يلي: ت ــــــةير التمويج لصــــــالع األ فال 
ــيي  ــاســ والتوســــ  لي إقامي   وتمــــ يج األســــواق و فالي إم ا يي الحصــــول المنصــــ  على اللواز  والةدمات األســ

ودعم األســــــــر والقارمين على  البيا ات المتيلقي تاأل فال  إجماليوت يير   ــــــــرا ات عالميي من أجج األ فال 
 يات والميايير ايجتماعيي.والتأوير على ال لو  تنميي األ فال 

ــاد اليالمي وأزمي المنا ، تُ  - 4 ــم الجارحي والط ـــــــــــ ل اليو ي ـــــــــــــ  تر يزها إلى ما يتجاوز حو ِّ ولي خأـــــــــــ
ــى قدل   ما ــتةدا  وييتجا لتيبيي الججات الفاعلي األخرت لتحقيج أقصـ لم ن للمنظمي أك تفيلي تمفردها،  حو اسـ

 نميي، والنجو  تاألمن البمـــــــــري على الصـــــــــييد اليالمي.من التأوير الجماعي، و مـــــــــد الدعم  ول لرص الت 
قارمي على   تة  ، وســتدلر قدما  19-وســتقود اليو ي ــ  الزخم من أجج الحصــول اليادل على لقا ات  وليد

اإل صـــــــــاف لي جمير أ حاء اليالم، وســـــــــتقو  بت ـــــــــةير التمويج للتيجيج بتحقيج أهداف التنميي الم ـــــــــتدامي،  
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ــات الماليي الدوليي ذلك من   لي تما ــ ـــــــ الموالد المحليي للبلداك وموالد منظومي األمم المتحدة اإل ماريي والمؤســـــــ
ــال ي مر   والق ار الةاص. ــ  تيزيز الممــ ــتراتيجيات اليو ي ــ ــرا ات التحويليي التي تقو  عليجا اســ ــمج المــ وتمــ

 وتممــــــيا مر ل والمــــــباب.ومقدمي الرعالي واأل فا  واآلتاء واألمجاتمؤســــــ ــــــات األعمال والمجتميات المحليي  
اليــدالــي ايجتمــاعيــي، تتجــي المنظمــي  حو  جج تحويلي تقــا يي إزاء عــد    لتحقيجالحر ــات اليــالميــي    ججود

ــاواة والتمييز، وذـلك من أجـج ميـالجـي اـلدوالر الطـامـني ولاءهمـا عن  ريج تحوـيج الجـيا ـج والميـايير مر  الم ــــــــــــ
ين لي  ـــميم جمير أعمال اليو ي ـــ ، ويجري ألأـــا  التر يز  وي تزال الم ـــاواة بين الجن ـــ   المـــر اء الو نيين.

ــموي  ليدة ق اعات. ــنوات    على  قوق ذوي اإلعاقي لي برمجي أ  ر  ـــ ــي وك تفييج هذه البرامج خالل ال ـــ وســـ
  المقبلي أمرا  اسما تالن بي للججود المأاعفي التي تبذلجا اليو ي   لأماك عد  ترك أي  فج خل  الر  .

 ي ايســـــــــتراتيجيي اليمج اإل  ـــــــــا ي على  ول الة  تاعتباله  اســـــــــما  ي إل قاذ األلواب وُتدمج الة - 5
وتيزيز الطرامي أوناء األزمات لح ــ ، بج  ذلك لبناء  ظم قادلة على الصــمود، والتيجيج تالتقد  المحرز  حو  

ــا تحقيج أهـداف التنمـيي الم ـــــــــــــــتدامـي، وإعمـال  قوق ال فـج. ي البرمجـي الجـدـيدة المــــــــــــ ملـي ليـدة ق ـاعـات  وُتوجـ ِّ
والمتيلقي تالقدلة على الصـــــــــــــمود وبناء ال ـــــــــــــال  واإلجراءات المتيلقي تالمنا  عمج اليو ي ـــــــــــــ   حو ميالجي  
الجمــــــا ــــــي واألســــــباب الجذليي المؤدلي إلى النزار واألزمي والتمــــــرد، مر بناء قدلات منر األزمات والتأه  لجا 

ر ا تظاما  لي البرمجي لي هذا المجال عنصــرين أســاســيين وســتطوك زيادة الصــرامي وات بار  جج أ     ومواججتجا.
 ليمج اليو ي   على ،ماك عد  ترك أي  فج خل  الر  ، ت ض النظر عن بييتي.

  ولي ـــــــــــت األزمي و دها هي الدالر ولاء ما تت ـــــــــــم تي هذه اللحظي من إلحاب، بج  ذلك الفر ـــــــــــي. - 6
ــتطوك هناك أهميي لدت أجيال متياقبي للطيفيي التي ســــــ  ــادات والمجتميات وســــ ــول ايقتصــــ يجري بجا إعادة تصــــ

وســـتيمج اليو ي ـــ   وللطيفيي التي ســـنقو  بجا بتحفيز لرص التنميي الجديدة أو ايســـتفادة من لر ـــجا النا ـــيي.
تـالقـدلة على على  فز التحول اليـالمي وخلج عـالم ل فـج  ــــــــــــــمول جمير األ فـال، دوك تمييز، وينيموك ليـي  

  قوقجم. وي تولوك لييالفرص تتاب لجم و  التصرف،
  

 مقدمة  - ثانيا  
 السياق -ألف   

ق ر اليالم لي ال ـــــــــــنوات األخيرة  ـــــــــــو ا   ويال  لي النجو  تحقوق األ فال لي البقاء وايزدهال  - 7
وليات األ فال دوك ســـــــــن الةام ـــــــــي بن ـــــــــبي والنمو من أجج الم ـــــــــاهمي لي مجتمياتجم: لقد ا ةفض ميدل 

، ا ةفض التقز  بين األ فال دوك سـن الةام ي  2000ومنذ عا   .2019و   1990لي الماري بين عامي   59
وا ةفض زواا األ فال، من وا دة من  ج ألبر لتيات  ويلتحج أنل  األ فال اآلك تالمدلســــي. تمقدال ال ل .

 تزوجن لي مر لي ال فولي قبج عقد من الزمن إلى وا دة من  ج خمس لتيات اليو .

 ـ  اليو ، دعما للمـر اء الو نيين، أك تطالع تقوة أ بر من أي وقت مأـى ولطن لج  على اليو ي  - 8
وتؤدي الجــارحــي اليــالميــي إلى تيريض عقود من التقــد    لحمــالــي  قوق ال فــج وتولير لرص النمو وايزدهــال.

  و ظم همـي و زاعات وتمـريد م ول   للة ر والمفاقمي من آوال ما هو متأ ـج من لقر وا يد  م ـاواة وتمييز 
 .لمر تمني    راإك م تقبج األ فال  أزمي مناخيي متفاقمي.و 

على  ــــــــــــــحـي األ ـفال منةفض   ــــــــــــــبـيا، لءك األور  19-أك األور المـبا ــــــــــــــر لجـارحـي  ولـيد ولنم - 9
و اك من المتوقر أك تؤدي  تمـــدة.  يؤور عليجمايقتصـــادي على لقر األ فال الذي ت ـــببت ليي   - ايجتماعي
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 ـايت ا ق ـار الةـدمـات الصــــــــــــــحـيي والت ـذوـيي، تمـا لي ذـلك التحصــــــــــــــين والوقـاـلي من ليرو   قص المـناعـي 
وُتظجر األدلي الحدي ي    -البمــــريي، إلى ع س ايتجاه التنازلي ال ويج لي وليات األ فال دوك ســــن الةام ــــي  

ــتي بلداك   عددا أ برأك  ــباب لم ن الوقالي منجا: لفي سـ ــبيج من األ فال لموتوك ألسـ ــيا، على سـ لي جنوب آسـ
لي الماري بين  14دوك ســـــــــــن الةام ـــــــــــي قد زادت بن ـــــــــــبي األ فال  الم ال، تمـــــــــــير التقديرات إلى أك وليات  

التيليم،  ي  ناب  عنهارج  عدد  وترجر اآلوال األخرت ال ويلي األجج إلى ا ق ار  .2020 و  2019 عامي
ألبار تيليمجم تالحأول المةصي لي الفصول   مليوك من أ فال المدال  عن أ  ر من والوي 214عدده  ما

 .2021وآذال/مال   2020الدلاسيي ت ب  إنالق المدال  لي الفترة الممتدة ل ني بين آذال/مال  

وي يزال ت ير المنا  والتدهول البييي لير،اك بييات األ فال للة ر، ويت بباك لي  والس  بيييي،  - 10
ــاهمـاك لي ا يـدا  األمن ال ـذاري     وـ دلة المـياه، ويزـيداك من خ ر األوبـيي المحلـيي أو أي جـارحـي أخرت.وي ــــــــــــ

وتترك خدمات الصـــــرف    وييا ي وا د من  ج والوي أ فال من م ـــــتويات مرتفيي من الر ـــــاص لي دمارجم.
مليوك  ـةص ليس لديجم مرا يض على اإل الق،   673 ـةص، منجم   باليين 4,2الصـحي التي ل ـتةدمجا 

ويييش  والي  صـ  بليوك  فج لي منا ج   ميالجي، مما يجدد  ـحي اإل  ـاك والبييي.النفالات البمـريي دوك 
ــا ات. ــييا ي، 2040وبحلول عا   مير،ـــــي بدلجي  بيرة لة ر الفيأـــ  من   فج وا د من  ج ألبيي أ فال  ســـ

 ماري  ديد.  ع

ييش لي بلداك ت  – 2019أي  والي ،ــــي  عددهم لي عا   –بليوك  فج   1,2ويييش اآلك قراتي   - 11
ــي  ( 1)  ايت  والئ ميقدة ــا ـــ ــاواة والجمـــ ــب  ا يدا  الم ـــ ــرد،    واقيوك لي لةا   لقتي  وهؤيء  .ت ـــ النزار والتمـــ

ــتبيادايواججوك مةا ر  و  ــ ج متزايد إلى ا تجا ات الحادة لحرماك وايســـــــ ، لي  ين تؤدي النزاعات الينيفي تمـــــــ
  . موهمج يمي لحقوق األ فال وإعاقي 

وي تزال موا ن الأــــــــــي  المتيددة والمتداخلي ُتمــــــــــ  ِّج دعامي لتحدلات الحقوق والتنميي التي تواجي  - 12
متصــــــــــــلين تاإلعاقي والينصــــــــــــريي األ فال لي جمير أ حاء اليالم، تما لي ذلك تزايد خ ر التمييز واإلهمال ال

و راهيي األجا   والميول الجن ـيي والجويي الجن ـا يي، واي تماء اليرقي، والتحأـر، والججرة والتمـرد، والطوالس 
أك هذه اليوامج لي ـــــت  لجا وا،ـــــحي أو مجتميي بنفس ال ريقي لي  ج   لنمو   ال بيييي، والنزاعات الم ـــــلحي.

الر   يتوق  على بناء لجم ألأــج   يتةل  عنلؤيي عد  ترك أي  فج   بلد تيمج ليي اليو ي ــ ، لءك تحقيج
 أي وقت مأى. منذلك أو،ع  19-جارحي  وليدوقد جيلت   للتفاعج ليما بينجا.

، وي ســــيما وموالد لزق إلى تدمير اقتصــــادات  19-وأدت الط ــــاد اليالمي الذي أ دوتي جارحي  وليد - 13
لي المجتميات المحليي األ  ر ،يفا  وميا اة  من التمييز، تما لي ذلك لي ألقر البلداك، ولي أوساط الن اء، و 

بلد وإقليم  200ووســر أ  ر من   لي المنا ج الحأــريي الفقيرة ولي أوســاط الياملين لي الق ار نير الرســمي.
تــدابير الحمــالــي ايجتمــاعيــي، وقــالب مجمور مــا أ فقتــي تلــك البلــداك واألقــاليم   ــاق  لي ســــــــــــــيــاقــات متنوعــي  

ومر ذلـك، أوجـدت األزمـي جيال جـديـدا من األ فـال الفقراء،    بليوك دويل للتةفي  من  ـدة هـذه اآلوـال. 750
مليوك  فج آخرين إلى براون الفقر المتيدد األتياد، وقأــــــــــت على الم اســــــــــ  التي تحققت لي   150ودليت  

ــاواة. م، وذلــك تيــد لبر قرك من ويتزايــد الفقر المــدقر مرة أخرت لي جمير أ حــاء اليــال  الحــد من عــد  الم ـــــــــــــ
 .ةالم رد اتاي ةفا،

 __________ 

،  اك 2019تأ جا  ايت بلداك أ ــــــــــــدلت  داء يتةاذ عمج إ  ــــــــــــا ي من أجج األ فال. ولي عا     “  ايت ال والئ الميقدة” ُتيرَّف  (1) 
 ك ليجا  ايت  والئ ميقدة.مليوك  فج لييموك لي بلدا 650 والي 
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على  19-لـقا ـات  ولـيد ـلءك  ربالبـلداك من آـوال الجـارحـي،   لـيي ميـاـ اة  ت ــــــــــــــتمر ولي الوـقت اـلذي - 14
وبدوك    ويواجي اليالم تياليا  من م ــــــتويين. لمأــــــي قدما  بتفاوتات هارلي. اوعالجج اوتمــــــةيصــــــجعامي النا  

ــالرة ــرييي ومتأــ ــييد اليالمي، لءك ألقر    اتةاذ إجراءات ســ ــاك على الصــ ــامن واليدالي و قوق اإل  ــ بروب التأــ
الن ـــــــــــــــاء واأل فـال لي ألقر البلـداك ســــــــــــــيتةلفوك   يرا عن الر ـ ، وســــــــــــــيتوق  ايتجـاه  حو تحقيج تقـالب 

 م تويات الدخج بين البلداك المنةفأي والمتوس ي الدخج وايقتصادات المتقدمي إلى أجج نير م مى. لي

بلـدا من   46وتيـد أقـج البلـداك  موا البـالد عـددهـا    لجـذا آوـال مـدمرة على األ فـال.  ويحتمـج أك ل وك  - 15
ــرر البلداك  موا لي اليالم، ويقدل أك  حو  ــوك لي البلداك   63بين أســـــــ ــيييمـــــــ لي الماري من جمير األ فال ســـــــ

و تى مر الججود المبذولي  .2030المنةفأـي الدخج والبلداك المتوسـ ي الدخج من المـريحي الد يا تحلول عا  
على الصــــييد اليالمي ونيره من المبادلات، لءك إلصــــال   19-من خالل مرلج  ولا س إلتا ي لقا ات  وليد

ــنتين أو أ  ر 19-لقاب  وليد ــت رق ســــــــ و لما تبا أ التيالي، زادت مةا ر  .  ( 2) إلى جمير هذه البلداك قد ل ــــــــ
 وللاهجم.التداعيات الة يرة والدارمي على  مو األ فال 

وقد ألحقت األزمي اليالميي خ ارر لاد ي تاأل فال والمراهقين، وقلبت  ياتجم لأسا على عق ، وجلبت  - 16
لتفاُقم الينصـــريي والتمييز وعد  الم ـــاواة بين الجن ـــين، وما يؤدي إليي ذلك من عن ، ُيلحقاك   الممـــقي والفقداك. 

  طالع، ومجتمياتجم تجزها اي،ــــــ راتات وا يدا  ال قي. ويرت األ فال أســــــرهم ت  أ ــــــد األذت تصــــــحتجم النف ــــــيي. 
ــرير وتيرة ايتجاهات القارمي من قبج، يتقلص الحيز المد ي الذي لحتاجو ي   وإذ ــدي ل زمي إلى ت ـــــ يؤدي التصـــــ

 .  حيحي نيرميلومات  ترويج إلسمار أ واتجم تحت تجديد تزايد المراقبي والتيدي على الحريات المد يي و 

قد بدأت تظجر  لول جديدة وأ ـــــــــ ال جديدة من التياوك من ل م قيود وتحدلات األزمي ومر ذلك، ل - 17
عـندمـا خرا اليـالم من   -عـامـا    75وقـد خرجـت اليو ي ــــــــــــــ  إلى  يز الوجود لي لحظـي  جـذه، قـبج  اليـالمـيي.

اعيي ايســـــــــــتيمال، وبناء أ ظمي جديدة للرعالي ايجتم  وتصـــــــــــفيي رب عالميي مدمرة إل مـــــــــــاء األمم المتحدة، 
 وولة لي  قوق ال فج وبقاري و ماري. وقيادةوالصحي، 

واليو ، تقو  الح ومات واليلماء ومنظمو الممــــــــالير والمفطروك والمنا ــــــــروك بو،ــــــــر تطنولوجيات  - 18
مبتطرة للقا ات لي وقت قياســــــي، وتيزيز النظم الصــــــحيي، وتوســــــير   اق التيلم الرقمي والرعالي الصــــــحيي،  

ــيي قادلة على بناء   حو   وت ـــــرير الم ـــــيرةوتوســـــير   اق الحمالي ايجتماعيي،   ــاســـ التطي  مر ت ير هيا ج أســـ
وتتيع التطنولوجيات الحاليي تة ي م ــــــالات التنميي التقليدلي، لجيج الحياة  المنا  وســــــبج الييش الم ــــــتدامي.

ويحمـــد النا  لي جمير أ حاء اليالم، ولي   من األ فال تمـــ ج أســـرر من أي وقت مأـــى. ليدد أ برألأـــج  
ــباب، ججودهم للم البي تء جاء المظا ــريي و راهيي مقدمتجم األ فال والمــــــــــ لم ايجتماعيي، تما لي ذلك الينصــــــــــ

 األجا   وإلس ايستيمال.

وتأـر الة ي ايسـتراتيجيي اليو ي ـ  على م ـال لليمج مر المجتميات المحليي والح ومات ودوارر  - 19
األعمـال والمجتمر المـد ي والمــــــــــــــر اء الرري ــــــــــــــيين اآلخرين لتيزيز البرامج والنظم المتصـــــــــــــــلي ببـقاء األ فال  

ــحي اليقليي، وال ــين، والت ذلي، و ماء ال فولي المب رة، والصــــــ ــحتجم وللاهجم، تما لي ذلك التحصــــــ مراهقين و ــــــ
وستوا ج اليو ي   إعادة تصول التيليم، تما لي ذلك من خالل    والمياه والصرف الصحي والنظالي الصحيي.

 والمجالات التي لحتاجو جا.منصات جديدة للتو يج الرقمي، لتزويد  ج  فج و اب تالتيليم 
 __________ 

 (2) Irwing, A., “What it will take to vaccinate the world against COVID-19”, News Explainer, Nature, 

25 March 2021. 
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ــت الل واإليذاء  - 20 ــ ال الين  والتمييز وايسـ ــا  مالي األ فال من جمير أ ـ ــ  ألأـ ــج اليو ي ـ ــتوا ـ وسـ
وســــتوســــر اليو ي ــــ    اق عملجا لي مجال ال ــــياســــي ايجتماعيي والحمالي    واإلهمال والممالســــات الأــــالة.

 ي الميزا يات الو نيي األولويي ل  فال، وأك تدعم ايجتماعيي، لأـــماك أك لييش األ فال دوك لقر، وأك تي
ومر تقاء المنظمي وإلصالجا   األسر ت رق جديدة ومبتطرة لي مواججي التداعيات ايقتصادلي الم تمرة للجارحي.

ــا يي، وإ قاذ  ــتجابتجا اإل  ــــ ــين توقيت وجودة تأهبجا واســــ ــج تح ــــ ــتوا ــــ ــا يي، ســــ لةدماتجا خالل األزمات اإل  ــــ
 لي الحقوق ت ريقي تبني أساسا للتنميي الدارمي.األلواب، و ما

 
 الدروس المستفادة -باء   

إلى اســتيرا  منتصــ  المدة للة ي ايســتراتيجيي    2025-2022ت ــتند الة ي ايســتراتيجيي للفترة   - 21
ــتراتيجيي للفترة   2021-2018للفترة  ــتراتيجيي النتارج    .2021-2018وتقييم الة ي ايسـ وتتأـــمن الة ي ايسـ

لرري ـيي الم ـتةلصـي من التقييم التطويني ليمج اليو ي ـ  على الرب  بين البرمجي اإل  ـا يي واإل ماريي، وتقييم  ا
وُتدمج الة ي  ــوانج وتوقيات   ليو ي ــ ، ونير ذلك من التقييمات وايســتيرا،ــات.ليمج الجن ــا يي ال   خ 

مدة من عمليي نير م ــــــــــبوقي من من األ فال والمــــــــــباب لي جمير أ حاء اليالم، م ــــــــــت  200  000أ  ر من  
 .“ت المبابا و أ” و U-Reportالمماولات الواسيي الن اق، تما لي ذلك من خالل أداة 

ــا يي الجديدة لليو ي ــــ  وخ ي اليمج  - 22 ــي الجن ــ ــياســ ــتراتيجيي إلى جا   ال ــ وقد و،ــــيت الة ي ايســ
ي واســــــتيرا  منتصــــــ  المدة اليمج الجن ــــــا ي    ، وهي ت ــــــتجي  لتقييم خ 2025-2022الجن ــــــا يي للفترة 

ل  2021-2018للة ي ايســـــــــــتراتيجيي للفترة  ، من خالل التأ يد على الت يير الجي لي والقواعدي إل داس تحوُّ
لي الدوالر الطامني ولاء عد  الم ــاواة بين الجن ــين، مر التر يز تمــ ج أ بر على ميالجي أوجي عد  الم ــاواة 

ومن خالل هذا النجج التحويلي الجديد، ســـــــــتقو      ـــــــــا ي والتنميي.بين الجن ـــــــــين عبر الصـــــــــلي بين اليمج اإل  
اليو ي   بدمج التزامات الم اواة بين الجن ين لي جمير برامججا و ظمجا، مر زيادة ايست مالات لي البيا ات 
ــنفي   ــــــ   ور الجنس، لأــــــال عن البرمجي المحددة األهداف والمتمايزة لي مجايت م ج  والتحليالت المصــــ

 الر  . يتةل  عنلمراهقات  وسيلي لأماك عد  ترك أي  فج تم ين ا

ايقتصـــادلي لتدابير التةفي    - واآلوال ايجتماعيي 19-وقد أدت اســـتجاتي اليو ي ـــ  لجارحي  وليد - 23
إلى ت ـــــــلي  الأـــــــوء على الفرص التي لم ن البناء عليجا والفجوات التي لج  ميالجتجا للتصـــــــدي للتحدلات  

ــارج الرقميي   -م الةدمات عن تيد وبرز تقدل   الملحي. ــيما من خالل الوســــــ والُنجج المر ي القارمي على   -وي ســــــ
وتن وي هذه   المجتمر المحلي  أ ــــــــ ال أســــــــاســــــــيي للتطي  ت ر   فالي اســــــــتمراليي الةدمات أوناء الجارحي.

جيج  ظم  الر   ت  يتةل  عناأل ــــــ ال ألأــــــا  على إم ا يي ت يير قواعد الليبي لي مجال عد  ترك أي  فج  
ــول إلى األ فال   ــير   اق الو ــــ ــالا، وتوســــ ــحي والتيليم والةدمات ايجتماعيي أ  ر لياليي و فاءة وإ صــــ الصــــ

 الذين ي تصج إليجم النجج التقليدلي.

  دول لري ـــي و اك للمـــرا ات بين الق اعين اليا  والةاص، وي ســـيما داخج منظومي األمم المتحدة،  - 24
  ي للجارحي و،ـماك و ـول تلك التدخالت إلى أ،ـي  المجتميات المحليي.لي توسـير   اق تدخالت التصـد

ليلى ســـــبيج الم ال، أدت  مالت ايتصـــــال تمـــــأك المةا ر والممـــــال ي المجتمييي المنقذة للحياة والممـــــال ي  
المجتمييي إلى ت ــــــةير اليالقات مر مؤســــــ ــــــات األعمال ووســــــار  اإلعال  لنمــــــر الرســــــارج، وإ ــــــراك القادة 

  وتمـــــجير ال ـــــلو يات الميززة للصـــــحي.  نير الصـــــحيحيالميلومات   لمواججيالمؤورين الموووق بجم المحليين و 
المحليي،    والقدلاتواســتنادا  إلى هذه الممــال ي، لم ن لليو ي ــ  أك تجيج برامججا أ  ر اســتجاتي لال تياجات 
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المجتمر المد ي مر بذل ججود وأك توســــــــــــر   اق عملجا، وذلك بتيزيز النجج المتبر لي إقامي  ــــــــــــرا ات مر 
وقد أ ـالت التقييمات وايسـتيرا،ـات   منتظمي لجمر لدود ليج المجتميات المحليي وو،ـيجا مو،ـر الت بيج.

األخيرة لليمج اإل  ــــــا ي لليو ي ــــــ  إلى الم ــــــاءلي أما  ال ــــــ اك المتأــــــرلين واليمج مر المــــــر اء المحليين 
اســـــــــــياك من أجج الولاء تايلتزامات القارمي على  قوق  وهذاك المجايك أســـــــــــ   مجالين تحاجي إلى تح ـــــــــــين.

اإل  ـــــــــــــــاك، وبنــاء ال قــي وتيزيز القــدلات المحليــي إل قــاذ األلواب وتةفي  الميــا ــاة، والم ـــــــــــــــاهمــي لي التنميــي 
 الم تدامي وال ويلي األجج.

ــتجاتي لجارحي  وليد - 25 ــا    19-وعززت ايسـ ــتةلصدلسـ ــت  ذا أهميي تال ي اسـ راتيجيي  من تقييم الة ي ايسـ
إذا  ا ت ســياقاتجا  لج  على اليو ي ــ ، من أجج تيزيز التن ــيج وايت ــاق والتياوك )   وايســتيرا  اإل  ــا ي: 

البرمجي،    تذلج الميوقات لي  ريج ( بين عملجا اإل  ــــا ي واإل ماري، وتممــــيا مر وييتجا المزدوجي، أك  مناســــبي
الغ وتيبيي الموالد ومالك الموظفين، وأك تدلا األ م ي  ولي توالر اإلمدادات وإم ا يي الو ول إليجا، ولي اإلب

وقد و،ـيت اليو ي ـ  هذه الة ي ايسـتراتيجيي ليس لق  إلدماا    التي ت ـجم لي التماسـك ايجتماعي وال ـال . 
تدلا تصــولة  ايلتزامات األســاســيي إزاء األ فال لي مجال اليمج اإل  ــا ي، ولطن ألأــا  أول خ ي اســتراتيجيي  

  ظرياتجا المتيلقي تالت يير وإ ال النتارج المترت  عليي.   يؤور علىلي التحليج الذي   ا إ  ا ي  اول منظ   منججيي

أك التقد  الجيد  2021-2018وقد أبرز اسـتيرا  منتصـ  المدة وتقييم الة ي ايسـتراتيجيي للفترة   - 26
لى م ــــتوت النتارج لصــــالع الذي أ رزتي اليو ي ــــ  لي تحقيج  واتججا لم يترجم إلى ت يير   ــــبي وم ــــتدا  ع

لـت المنظمـي وججتجـا لتر ز تر يزا  و   .19-جـارحـي  وليـد  تفمــــــــــــــي  األ فـال، وذلـك  تى قبـج أقوت على دلر  و 
قــامــت ببنــاء هــذه الة ــي ايســــــــــــــتراتيجيــي  ول مجموعــي مر زة من الت ييرات المنججيــي لعجلــي ذلــك الت يير،  

ي الرري ـــــيي المتيلقي تحقوق ال فج، والتي تم اختيالها م ـــــتوت النتارج المرتب ي تأهداف التنميي الم ـــــتدام على
ويؤدي  لـتأويرهـا الطبير المحتمـج على األســـــــــــــــباب الجـذلـيي المتيـددة األتيـاد للفقر والحرمـاك وا تجـا ـات الحقوق.

إلجاد إ ال مرك ُلم  ِّن البرامج الق ريي من التواؤ  مر األولويات الو نيي، وتح ـــــــــــــين دعم األســـــــــــــر   ذلك إلى
د األ فال.المير،ين ل ذتومقدمي الرعالي ل  فال  واألمجاتواآلتاء   ، والتصدي ل خ ال النا يي التي تجد ِّ

 
 المبادئ التوجيهية -جيم   

اتفاقيي  قوق ال فج التي   إلىلتيزيز  قوق ال فج وللاهي    أوناء سـييجا   الة ي ايسـتراتيجيي لي  ت ـتند - 27
عن اتفاقيي القأـاء على جمير أ ـ ال التمييز ،ـد المرأة، واتفاقيي    جمير أعمال اليو ي ـ ، لأـال    أسـا ُتمـ  ِّج  

 قوق األ ــــــةاص ذوي اإلعاقي، وايتفاقيي الدوليي للقأــــــاء على جمير أ ــــــ ال التمييز الينصــــــري، و ــــــ وك  
ــاك.  األمم ــا ي الذي تأــــ لر تي اليو ي ــــ     المتحدة األخرت المتيلقي تحقوق اإل  ــ تالمبادئ  ويلتز  اليمج اإل  ــ

ولي جمير ال ــياقات، تطفج اليو ي ــ  أك    . (3)اإل  ــا يي المتم لي لي اإل  ــا يي والحياد وعد  التحيز وايســتقالل 
 قصد.   يؤدي عملجا، وعمج  ر ارجا، إلى  مالي األ فال وعد  اإل،رال بجم، عن قصد أو عن نير

التيجد الوالد   أسا وُيم  ِّج هذا المبدأ    .جمير أعمال اليو ي   ت تجدي تيوُيم  ِّج عد  التمييز مبدأ   - 28
الر  ، موججا التر يز األساسي لليو ي    يتةل  عنتيد  ترك أ د    2030لي خ ي التنميي الم تدامي ليا  

وت ـــــــيى المنظمي بنمـــــــاط للو ـــــــول إلى األ فال من أ ـــــــد الفيات لقرا وتجميمـــــــا  على اإل صـــــــاف واإلدماا.

 __________ 

  182/ 46مر زيي المبادئ اإل  ــــــــا يي لي عمج اليو ي ــــــــ  والمنظمات اإل  ــــــــا يي األخرت م رســــــــي لســــــــميا لي قرالي الجمييي اليامي   (3) 
 (.2003) 58/114( و 1991)

https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/58/114
https://undocs.org/ar/A/RES/58/114
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وأ فال    واأل فال ذوو اإلعاقي  ن ليجم األ فال الذين لييمـــــوك لي لقر مدقر ، تملجموتقدلم الدعم   واســـــتبيادا
واأل فال المنتموك إلى الجماعات اليرقيي واإلونيي والدينيي والل ويي ومجتميات المجاجرين    المــــيوب األ ــــليي 

 واأل فال الذين يتير،وك للتمييز ألي سب  آخر.  الذين ليا وك من التمييز 

وتت لر المنظمي إلى إ داس   واة بين الجن ـــــين لي  ـــــميم  ج ما تقو  تي اليو ي ـــــ .وتطمن الم ـــــا - 29
وهي   ت يير جريء ومنججي لميالجي أوجي عد  الم ـــــاواة بين الجن ـــــين وتم ين الفتيات والن ـــــاء والمجممـــــين.

 تاآلـتاء واألمجـات ــــــــــــــيى جـاهـدة لفجم األســـــــــــــــباب الجـذلـيي لجمير ا تجـا ـات  قوق ال فـج وتقـا يـاتجـا، ودعم  
 ومقدمي الرعالي مر تحويج المؤس ات والميايير ايجتماعيي تحي  ي يتةل  أي  فج عن الر  .

ــتراتيجييول - 30 على  وهي تر ز  قوق اإل  ــــاك، لي مجالقوي  اتر عالمي لميزها وأســــا    لة ي ايســ
 6إلى   1أهداف التنميي الم تدامي من  أيأهميي خا ي تالن بي ل  فال،  التي لجا   2030عنا ر خ ي عا  

ولي  ين تأر اليو ي   برامججا الق ريي لي إ ال هذه الة ي ايستراتيجيي، لءك هذه البرامج   .16و   10و  
  التنمـيي  أجـج  من  للتيـاوك   المتحـدة  األمم إ ـالو  الو نـيي  التنمـييال ـــــــــــــــياقـات المحلـيي وأولوـيات    بـتأويرُتصــــــــــــــمَّم  

ــتدامي ــل ِّم اليو ي ــــــــــ وتُ   .بجا  وتتأور الم ــــــــ ــد ال  رات لي التقد  المحرز  حو تحقيج أهداف التنميي   ــــــــ تأك ســــــــ
ــول جمير األ فال ــتدامي تحي  ي يتةل  أي  فج أو مجتمر محلي عن الر   يت ل   صــــــ ــولة    الم ــــــ تصــــــ

والةدمات األســــــــــاســــــــــيي، تمن ليجم األ فال الذين لييمــــــــــوك لي بلداك ذات  ايت إ ماريي  اللواز على  عادلي
 م ج البلداك نير ال ا ليي والدول الجزليي الص يرة الناميي.خا ي، 

ــر اء، على  - 31 ــناعي والح ومات والمــــــــ منفيي عامي خلج  وتيمج اليو ي ــــــــــ ، تالتياوك مر ق ار الصــــــــ
عالميي ل  فال من خالل ليادتجا اليالميي لي التأوير على ال ـــــــــوق، والممـــــــــتريات ايســـــــــتراتيجيي، والةدمات  

، والتمويج المبتطر لتوســـــير الحيز المالي الح ومي، وتيزيز  لي المـــــوط األخير، والت ـــــليم  اللوج ـــــتيي اليالميي
 النظا  الصحي، وابتطال المنتجات.

 
 النهج االستراتيجي  - ثالثا  

الة ي ايسـتراتيجيي موججي  حو انتنا  الفرص المتا ي لي خأـم األزمات وسـي رة  الي ال مو ،  - 32
األ ـفال، والحـاجي الملحـي إلى اتةـاذ إجراءات ســــــــــــــرييـي على الن ـاق الالز . وتن لج  و فز التحول لصــــــــــــــالع  

الة ي من اإلدلاك تأ ي ما من أ د ســـــــي وك لي ســـــــال  وأماك  تى ل وك الجمير لي مأمن من الجارحي، وأك 
 تيددلي األ راف تولر ألأج سبيج لتياف عالمي تحويلي.

ــيت ل  إعمال  قوق ال فج، وال ــــــــــيي إل - 33 ى تحقيج لرص التنميي، والتيجيج تالتقد   حو تحقيج وســــــــ
أهداف التنميي الم ـــــــتدامي، تأـــــــامنا عالميا وإجراءات متزامني لدعم أ  ر الفيات عر،ـــــــي ل ذت. وســـــــت ـــــــجم 
د أداءها ليال.  ــقيقي، لي بناء منظومي ل مم المتحدة تو  ِّ اليو ي ــــــــ ، تالتياوك مر و ايت األمم المتحدة المــــــ

  اق تآزلها مر الق ار الةاص والمجتمر المد ي، مر التر يز على ايســــتفادة من  ج   وســــتوســــر اليو ي ــــ 
ــتقود المنظمي الزخم من أجج تحقيج  ما ــنوات القادمي، ســــــــــ يتيحا ي، من التمويج إلى الةبرة والنفوذ. ولي ال ــــــــــ

ماعي واقتصـادي  تطالؤ الفرص لي الحصـول على اللقاب تاعتباله اليامج األ بر الو يد المؤدي إلى تياف اجت 
ــج اليو ي ـــــــــ ، تاليمج مر األ فال والمراهقين   ــتوا ـــــــ عادل ومنصـــــــــ  أللقر أ فال اليالم ومجتمياتجم. وســـــــ
ــتتيامج  ــأك القرالات التي تمس  ياتجم، وسـ ــمار لأيجم تمـ ــيا مر  قجم لي إسـ ــباب، أخذ زما  المبادلة، تممـ والمـ

ــا ج، للتأ د من أك ا ــيي  لول للممــــــ ــالا التي ميجم تاعتبالهم  لفاء ووا،ــــــ لمنظمي تيمج على ميالجي القأــــــ
 تينيجم أ  ر من نيرها.
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ــتراتيجيات  - 34 ــتراتيجيي أهميي ايســ ــم بتزايد قلي الموالد، تبين الة ي ايســ ــياق عالمي مت ــ وتجاوبا مر ســ
الراميي إلى  مــــد التمويج لصــــالع األ فال، تما لي ذلك الموالد المحليي للبلداك وموالد منظومي األمم المتحدة 
اإل ماريي، والمؤسـ ـات الماليي الدوليي، والمجتمر المد ي والق ار الةاص. وتت لر اليو ي ـ  إلى تجاوز  دود  
موالدها الةا ـي  حو اسـتةدا  وييتجا لحمـد التمويج من أجج التيجيج بتحقيج أهداف التنميي الم ـتدامي ودلر 

لي المناقمــات والدعوة تمــأك تةفي  ع ء   الة   القارمي على اإل صــاف لي جمير أ حاء اليالم، والممــال ي
ــ فجا، التي  ــ  مواهبجا و يويتجا و ـ ــةر اليو ي ـ ــت ـ ــي ل ذت. وسـ ــد عر،ـ الدين للتأ د من  مالي األ فال األ ـ
جرت  ـــــقلجا على مدت عقود من تةفي  آوال الفقر والظلم وعد  الم ـــــاواة على األ فال، لميالجي األســـــباب  

 المنججيي والجي ليي لجذه المما ج.

وللتر يز على التحويت الم لوبي لالقتراب من تحقيج أهداف التنميي الم ــــتدامي ولأــــماك عد  ترك   - 35
أي  فج يتةل  عن الر  ، ســـــــت ول اليو ي ـــــــ  قدلتجا على تتبر الت يرات المنججيي على م ـــــــتوت النتارج،  

ق ال فج  وتمـ يج األسـواق  م ج  مـد التمويج لصـالع األ فال  ودعم ال ـياسـات والتمـرييات القارمي على  قو 
وتيزيز الم ــاواة لي الحصــول على اللواز  والةدمات األســاســيي  والتوســ  لي إقامي  ــرا ات عالميي من أجج  
األ فال  وتحويج إجمالي البيا ات عن األ فال  ودعم األســر ومقدمي الرعالي وتنمــيي األ فال  والتأوير على 

ايت الت يير المذ ولة اعُتبرت لي جمير  ظريات اليو ي ـ  المتيلقي أ ماط ال ـلوك والميايير ايجتماعيي. ومج
ـتالت يير ذات أهمـيي ـتال ـي لحمـاـلي  قوق ال فـج، وايســــــــــــــتفـادة إلى أقصــــــــــــــى  ـد من لرص التنمـيي، وميـالجـي  

يترك   األسباب الطامني ولاء ،ي  األ فال وعد  الم اواة بين الجن ين وايستبياد لي جمير البييات،  تى ي
  فج يتةل  عن الر  .أي 

 الم ج األول
 : تجدد الطموح 2030نحو عام  
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، ســــتوا ــــج اليو ي ــــ  اليمج من أجج تحقيج 2021-2018وبناء على الة ي ايســــتراتيجيي للفترة   - 36
ــج تحقوق ال فج لي إ ال   ــي مجايت مترات ي من مجايت األهداف تتصـ اتفاقيي  تارج  ويلي األجج لي خم ـ

 قوق ال فج )ا ظر هي ج إ ال النتارج لي المــــــــــــــ ج ال ا ي(. وســــــــــــــي ــــــــــــــاعد ذلك على أك ل فج لطج  فج،  
( أك يبقى  1ذلك المراهقوك، لي جمير ال ــياقات، تما لي ذلك األزمات اإل  ــا يي واألو،ــار الجمــي، ) لي تما

لصــــــحيي األوليي الجيدة، وممالســــــات   يا وأك يترعرر، وأك لحصــــــج على الوجبات ال ذاريي الم ذلي، والرعالي ا
( وأك يتمتر تالحمالي من 3( وأك يتيلم وي ت ــ  المجالات الالزمي للم ــتقبج  )2الرعالي، واللواز  األســاســيي  )

( وأك لحصـــــج على المياه وخدمات الصـــــرف  4الين  وايســـــت الل واإليذاء واإلهمال والممالســـــات الأـــــالة  )
( واك لحصج  5المنصـفي، وأك لييش لي منا  وبييي آمنين وم ـتدامين  )الصـحي والنظالي الصـحيي المأمو ي و 

 على الحمالي ايجتماعيي الماملي وأك لييش لي مأمن من الفقر.

واستجاتي لموانج األ فال والمباب وتمميا مر الحر ات اليالميي من أجج اليدالي ايجتماعيي، تتجي  - 37
ــاواة والتمييز، لميالجي الدوالر الطامني ولاءهما اليو ي ـــــــــــــ   حو  جج تحويلي متيدد الجوا   إز  اء عد  الم ـــــــــــ

بت يير الجيا ج والقواعد. و ظرا ألك األ فال ذوي اإلعاقي ما زالوا من بين أ  ر األلراد تير،ـــــــــــــا لالســـــــــــــتبياد 
والتمييز والبيـد عن األ ظـال لي  ـج مجتمر، تيمـج اليو ي ــــــــــــــ  على ايلتقـاء تـالبرامج المتيلقـي تحقوق ذوي 

ــبج منجا تقدلم اإل ــتراتيجيي للنجو  تحقوق ذوي اإلعاقي لي  ج ما تقو  تي، ت ـــ ــمن هذه الة ي ايســـ عاقي ،ـــ
الدعم ألســـــــــــر األ فال ذوي اإلعاقي وآتارجم وأمجاتجم ومقدمي الرعالي لجم.  ما بدأت المنظمي لي التصـــــــــــدي 

أ ـد يتةل     للظلم الينصــــــــــــــري وجيـج م ـالحـي الينصــــــــــــــرـيي محـج تر يز  ــــــــــــــريع لي عملجـا على عـد  ترك
 الر  . عن

وتظج الم ـــاواة بين الجن ـــين لي  ـــميم عمج اليو ي ـــ ،  مبدأ  ـــامج وقيمي أســـاســـيي واســـتراتيجيي  - 38
للت يير على مدت دولة الحياة. وســــتوا ــــج اليو ي ــــ  ميالجي م ــــارج الصــــحي والحقوق الجن ــــيي واإل جابيي، 

راك الرجال والفتياك تاعتبالهم  لفاء  وتيزيز إم ا يي  صــــــــول الجمير على الةدمات تمــــــــ ج منصــــــــ ، وإ ــــــــ 
و ــــــــر اء، مر تجديد التر يز على الين  الجن ــــــــا ي وأوجي عد  الم ــــــــاواة ايجتماعيي وايقتصــــــــادلي اليميقي 

ــاء والفتيات لي اليالم خالل أزمي  وليد اليالميي. ويمــــ ج  جج   19-الجذول التي ألقت عبيا مزدوجا على الن ــ
 لجن ين ل يزة أساسيي ليملجا من أجج عد  ترك أي  فج يتةل  عن الر  .اليو ي   إزاء الم اواة بين ا

وتيلمت اليو ي   من خو  أزمي عالميي أ ي لج  عليجا أك تتأه  ل زمي التاليي اآلك، والتصدي  - 39
ــتمرال لي الولاء تالتزاماتجا تحمالي  ــي التي تقو   قوق ال فج لي   ير من أ حاء اليالم، وايســـــــــ ــا ـــــــــ للجمـــــــــ

ال الذين ينمـأوك لي خأـم األزمات اإل  ـا يي. وييني ذلك تيزيز التآزل وايت ـاق والتطامج لي برامججا  األ ف
ــاهماتجا لي التماســـك ايجتماعي وال ـــال . ولي ت ول لري ـــي لليو ي ـــ ، ي تفصـــج   ــا يي واإل ماريي وم ـ اإل  ـ

جي المتوخاة. واليمج اإل  ــا ي الة ي ايســتراتيجيي اليمج اإل  ــا ي، بج تأــيي ،ــمن م ــالات الت يير المنج
المبــدري الجيــد الــذي لــأتي لي  ين وقتــي، وير ز على ال فــج هو عمــج ي ينقــذ األلواب وييزز الطرامــي أونــاء 
األزمات لح ــــــــ ، بج لي أهميي تال ي لي بناء  ظم قادلة على الصــــــــمود، والتيجيج تالتقد   حو تحقيج أهداف 

. وتدلا اليو ي ـ  التزامات بر امجيي وتنفيذلي محددة لتنفيذ ايلتزامات  التنميي الم ـتدامي، وإعمال  قوق ال فج
األسـاسـيي إزاء األ فال لي مجال اليمج اإل  ـا ي، وهي سـياسـتجا األسـاسـيي وإ ال عملجا اإل  ـا ي، لي جمير 

 مرا ج الة ي ايستراتيجيي.
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واألمن، لء جا توا ــــــــج تقدلم   ولي  ين أك اليو ي ــــــــ  ي تمــــــــالك لي ل يزة األمم المتحدة لل ــــــــال  - 40
م ــــــاهمات  بيرة لي بناء ال ــــــال  والحفاي عليي عن  ريج إجراءات تر ز على تجييي بييي مؤاتيي لل ــــــال  لي  
ــببات النزار والمظالم الميرولي بتقدلم خدمات اجتماعيي  ــدي لم ـــــــ ــاهمتجا على التصـــــــ المجتميات. وتر ز م ـــــــ

ــحي وا ــاملي للجمير، م ج التيليم والصــ لمياه والصــــرف الصــــحي والحمالي ايجتماعيي و مالي ال فج،  عادلي و ــ
وإدالة هذه الةدمات تفياليي. وت اهم ألأا من خالل دعم المؤس ات المتجاوبي والةا،يي للم اءلي وممال ي 

 الجمير لي اتةاذ القرال على جمير الم تويات، ي سيما من قبج األ فال والمباب.
 

 الم ج ال ا ي
 2025- 2022ي الخطة االستراتيجية،  مجاالت النتائج ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ــمود وبناء ال ــــــــــــال  والحفاي عليي  - 41 ــاملي الجديدة المتيلقي تالقدلة على الصــــــــــ ــتوجي البرمجي المــــــــــ ســــــــــ
ــباب الجذليي المؤدلي إلى النزاعات   ــا ــــي واألســ واإلجراءات المتيلقي تالمنا  عمج اليو ي ــــ   حو ميالجي الجمــ

والتمــــــرد، ولي  فس الوقت بناء قدلة األســــــر واآلتاء واألمجات ومقدمي الرعالي والمجتميات المحليي  واألزمات 
ــميم وتنفيذ برامج تراعي  ــتقو  اليو ي ــــ  بتصــ ــدي لجا. وســ ــتيداد والتصــ ــات على منر األزمات وايســ ــ ــ والمؤســ

  المامج الذي لجري  ج  ظروف النزار وت جم لي تحقيج التماسك ايجتماعي وال ال ،  بقا لويلي ايستيرا
  (4) ألبر ســـــــــــنوات ل ـــــــــــياســـــــــــي األ مـــــــــــ ي التنفيذلي التي تأـــــــــــ لر بجا منظومي األمم المتحدة من أجج التنميي

)ب((، ولقا للة   واي تياجات واألولويات الو نيي، وبناء ال قي والتياوك بين المجتميات المحليي   36 )الفقرة
 بدولها  مريك لي التنفيذ لصندوق األمين اليا  لبناء ال ال .وبين الدول والمجتمر، ت بج منجا اي، الر 
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 مجاالت األهداف -لف  أ 
إلى  فـــالـــي أك يبقى  ـــج  فـــج  يـــا وأك يترعرر، تمـــا لي ذلـــك المراهقوك،   1مجاااا الهاادف  يرمي   - 42

ألســــاســــيي   والحصــــول على الوجبات الم ذلي، والرعالي الصــــحيي األوليي الجيدة، وممالســــات الرعالي، واللواز  ا
وييني ذلك أك ل وك جمير األ فال، تمن ليجم من لييمــــوك لي أزمات إ  ــــا يي وبييات همــــي، لي مأمن من 
ــلوك  ــريي، ويحصـ ــباب لم ن تفاديجا، تما لي ذلك ليرو   قص المناعي البمـ ــوء الت ذلي والولاة ألسـ المر  وسـ

لمؤاتيي المناسـبي التي تدعم البقاء على قيد على الوجبات ال ذاريي والةدمات واإلمدادات والممالسـات والبييات ا
 6الحياة والصــحي البد يي واليقليي الجيدة والت ذلي والنمو خالل لترة المراهقي و تى ســن البلوغ. وتيترف المادة 

على  قــي لي    27و    24من اتفــاقيــي  قوق ال فــج تحج ال فــج لي البقــاء والنمو، لي  ين تنص المــادتــاك  
 الصحي والت ذلي.

إلى ايعتراف تــاألهميــي المحوليــي للرعــالــي   1ويتحول عمــج اليو ي ــــــــــــــ  لي إ ــال مجــال الجــدف   - 43
من ايســــــتيرا  المــــــامج   27الصــــــحيي األوليي تاعتبالها مفتاب تحقيج الت  يي الصــــــحيي للجمير )ولقا للفقرة  

الحياة، وذلك   الذي لجري  ج ألبر ســــــــــــــنوات وتقدلم خدمات ودعم متطاملين ير زاك على الوقالي  وال مرا ج
لم ن األ فـال من البقـاء لح ــــــــــــــ  بـج من النمـاء ألأــــــــــــــا. ويتم ـج جوهر اليمـج المقرل لي إ ـال مجـال   ي

لي اســــتراتيجيي تجدف إلى تيزيز النظم الو نيي للصــــحي وال ذاء والمياه والصــــرف الصــــحي والتيليم  1 الجدف
لتحقيج  تارج لي مجايت الصــــــــــــحي   -ي واألســــــــــــر والمجتميات المحلي  -و مالي ال فج والحمالي ايجتماعيي 

 .5و  4و  3و  2والت ذلي والتنميي والرلاه ت جم لي تحقيج أهداف التنميي الم تدامي 

ولين ُأ رز تقد  هارج لي مجال الصــــحي والت ذلي ل مجات واأل فال خالل اليقدين الما،ــــيين، لقد  - 44
 ــــب  تةل  ليات   يرة من األ فال عن الر  : أي أدت الجارحي إلى تفاقم أوجي عد  الم ــــاواة التي  ا ت ت 

ــيي والمجتميات التي تنقصــــجا الةدمات، لي المنا ج الحأــــريي والريفيي   من لييمــــوك لي ألقر األســــر المييمــ
على ال ـــــــواء  ومن لييمـــــــوك لي ألقر األســـــــر المييمـــــــيي والمجتميات المحرومي من الةدمات، لي المنا ج  

األ فال المتأــــرلوك من األزمات اإل  ــــا يي والجمــــا ــــي  واأل فال لي أقج  الحأــــريي والريفيي على ال ــــواء  و 
البلداك  موا والبلداك المنةفأــــــــي الدخج الذين يتحملوك أ بر أعباء أمرا  األ فال وســــــــوء الت ذلي والوليات. 

ــحيي اليامي الطبرت،  19-وأوبتت جارحي  وليد ــ ج  بير لمواججي ال والئ الصـــــــــ ــتيد تمـــــــــ أك اليالم نير م ـــــــــ
ل ت الأـــــوء على مدت  وك تطلفي اللقا ات واألدويي ونيرها من المنتجات الصـــــحيي  اجزا  بيرا تمـــــ ج وســـــ 

 نير متناس  أما   صول البلداك المنةفأي الدخج والبلداك المتوس ي الدخج على هذه المنتجات.

تفاديجا ت ـــب  وي يزال األ فال دوك ســـن الةام ـــي، ي ســـيما المواليد الجدد، لموتوك ألســـباب لم ن   - 45
عـد   فـالـي الرعـالـي الصــــــــــــــحيـي والت ـذلـي ل مجـات والمواليـد الجـدد، أو ت ــــــــــــــبـ  األمرا  الميـدلـي التي لم ن  
عالججا. وتوق  التقد  لي التحصـــــين، لي  ين أك  جالي ليرو   قص المناعي البمـــــريي/اإليدز ي تزال  لما 

ا يي والحواجز ال قاليي، التي تتقا ر مر الفقر، تمس تييد المنال تالن ــــبي ل  فال والمراهقين. والميايير الجن ــــ 
تحقوق الفتيات والن ـــاء لي الحصـــول على الرعالي الصـــحيي. وييا ي ما لصـــج إلى خمس عدد المراهقين من 
 ايت  ـــــحيي عقليي،  ي  لأتي اي تحال لي المرتبي ال ال ي لي ســـــلم األســـــباب الرري ـــــيي لولاة األ ـــــةاص  

 .( 5) عاما 19و  15ين  الذين تتراوب أعمالهم ب 

 __________ 

 (5) World Health Organization, Key facts – Suicide, 2 September 2019,   2021آذال/مال     31زِّير الموقر لي  .
 .www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicideالمادة متا ي على الموقر التالي: 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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إلى تفـــاقم أزمـــي الرعـــالـــي والتيلم لي مر لـــي ال فولـــي المب رة، لـــا ق يـــت    19-وأدت جـــارحـــي  وليـــد - 46
الةـدمـات وأ ج ـت ـقدلات األســــــــــــــر والمجتميـات المحلـيي واآلـتاء واألمجـات ومقـدمي الرعـاـلي على تولير الرعـاـلي 

الوقت  ف ــــــــي، يواجي األ فال عبيا والويا قوامي ســــــــوء الت ذلي والت ذلي الالزمي لتلبيي ا تياجات األ فال. ولي 
و قص الت ذلي المتم ج لي التقز  والجزال، و قص الم ذلات الدقيقي، والزيادة ال ـــــــــرييي لي  ايت زيادة الوزك 
ــي،   ــن الةام ـــــــــــ ــوء الت ذلي، ي ينمو  موا جيدا وا د  من  ج والوي أ فال دوك ســـــــــــ ــب  ســـــــــــ ــمني. لب ـــــــــــ وال ـــــــــــ

ــج اوناك على األقج من  ج والوي أ فال تتراوب أعمالهم بين  مليوك   200 أو ــجر   6 فج، بينما ي لحصــــــــ أ ــــــــ
  جرا على الحد األد ى من الوجبات ال ذاريي التي لحتاجو جا للنماء والت ول والتيلم ت امج  اقاتجم. 23 و

للفترة تاســــــتراتيجيتجا المتيلقي تالصــــــحي   1وســــــي ــــــتر ــــــد عمج اليو ي ــــــ  لي إ ال مجال الجدف  - 47
، ويتما ـــى مر ايلتزامات األســـاســـيي إزاء  2030-2020واســـتراتيجيتجا المتيلقي تالت ذلي للفترة    2030- 2016

األ فال لي مجال اليمج اإل  ــــا ي. ولتحقيج  تارج م ــــتدامي، ســــتر ز المنظمي على تيزيز قدلة  ظم الرعالي  
قد  مجموعي من الةدمات واللواز  والدعم الصــحيي األوليي على الصــمود، خا ــي لي ال ــياقات الجمــي، التي ت 

ــارج الصــــحي والت ذلي والتنميي والرلاه. وإلى جا    ــــحي األ  والوليد وال فج وت ذيتجم،   تيالج تمــــ ج  لي م ــ
تما لي ذلك التحصــــــــين وم الحي ليرو   قص المناعي البمــــــــريي/اإليدز، ســــــــت  ي هذه المجموعي النماء لي  

  نير الميدلي، والصـــــــــحي اليقليي، والصـــــــــحي الجن ـــــــــيي واإل جابيي، والين  مر لي ال فولي المب رة، واألمرا
والوقالي من اإل ــاتات، والصــحي البيييي. وإ،ــالي إلى ذلك، ســتيزز اليو ي ــ  م ــاءلي النظم الو نيي لتولير 

 وجبات نذاريي م ذلي ومأمو ي وم تدامي وبأسيال ميقولي ل  فال والمراهقين والن اء.

ــتيمج الي  - 48 و ي ــــــــ  على دعم وتم ين مقدمي الرعالي والمجتميات المحليي و ظم تقدلم الةدمات،  وســــــ
مـ ج المـدال  وأمـا ن التيلم، لتولير البيـيات والرعـاـلي والحمـاـلي والتيليم التي تم ن  ــــــــــــــحـي األ فـال وت ـذيتجم  

وك، ودعم تنمــيي و مارجم. ويمــمج ذلك توســير   اق التدخالت ايجتماعيي والتدخالت الراميي إلى ت يير ال ــل
 األ فال واألسرة، وإ راك األ فال والمراهقين والمباب وتم ينجم.

ولتيزيز التأه  لل والئ الصــــــحيي اليامي ومواججتجا، ســــــتتبر اليو ي ــــــ  اســــــتراتيجيات تدعم األمن  - 49
الصــــــــــحي الو ني وتبني القدلة على الصــــــــــمود، وتمــــــــــمج جمير ق اعات المجتمر وتيالج اآلوال ايجتماعيي 
وايقتصــــــادلي، تما لي ذلك اآلوال نير المتناســــــبي على األ فال والفتيات والن ــــــاء واأل ــــــةاص ذوي اإلعاقي  
ونيرهم من الفيات الأــــييفي. وســــتدعو المنظمي إلى التأه  وايســــتجاتي وســــتؤور عليجما عن  ريج المجلس  

ء مةزوك عالمي من منتجات اليالمي لر ــد التأه  وبالمــرا ي مر منظمي الصــحي اليالميي، ت ــبج منجا إ مــا
التحصـــين والمنتجات الصـــحيي لمواججي الجوارع لي الم ـــتقبج. ولبناء  ظم  ـــحيي ونذاريي قادلة على التطي  
مر ت ير المنا ، ســتيزز اليو ي ــ  مرالج الرعالي الصــحيي المراعيي للمنا  والرعالي الصــحيي األوليي المراعيي  

ــياســـات الو نيي    للمنا  والبييي  وإدلاا الصـــحي البيييي ــيي  والتأوير على ال ـ لي برامج الصـــحي والت ذلي المدلسـ
 واليالميي لدعم اإل تاا ال ذاري الم تدا .

ــيي  - 50 وســــيو،ــــر  جج متيدد النظم يجدف إلى تح ــــين الروات  بين النظم على م ــــتوت األســــر المييمــ
التي ليتمدوك عليجا. وســـــــــتوا ـــــــــج  والمجتميات المحليي، من أجج تقري  األ فال ومقدمي الرعالي من النظم

اليو ي ــ  جمر األدلي وتو يدها دعما لنجج متطامج، والتياوك تمــ ج اســتراتيجي مر الح ومات و يا ات األمم 
المتحدة والق ار الةاص والمجتمر المد ي والمـــــــباب ونيرهم من المـــــــر اء على تيزيز ال ـــــــياســـــــات والبرامج 

لميايير الو نيي، و وعيي الةدمات. وســـــتنا ـــــر اليو ي ـــــ  البلداك والةدمات، وقدلات الموظفين لي النظم، وا
وتدعمجا لزيادة توالر الموالد المحليي والدوليي وتةصــــــيصــــــجا للرعالي الصــــــحيي األوليي على   اق واســــــر، مر 

 إيالء األولويي لمن هم أ د عر،ي ل ذت.
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المرا ات القارمي على القيم الممتر ي من وسي وك الق ار الةاص  ري ا لري يا ألأا. ل وف ت تفيد  - 51
ــماك   ــيي األخرت لتيزيز النظم على   اق واســـــر، و،ـــ ــاســـ ــولجا األســـ لأ  مال المـــــر ات ودلايتجا وابتطالها وأ ـــ
الحصـــــــول على الةدمات واللواز ، والتأوير على ال ل  المجتميي وأ ماط ال ـــــــلوك المتيلقي تالصـــــــحي والت ذلي. 

ق اعين اليا  والةاص تمــــــــأك التمويج المبتطر وال ــــــــياســــــــات المالرمي ل ســــــــرة  وســــــــيجري تيزيز التياوك بين ال
ــ  لي ايبتطالات لي   ــت مر اليو ي ـ ــت ـ ــحي والت ذلي. وسـ ــوق لي مجال الصـ ــات ال ـ والمنتجات والةدمات وممالسـ
مجال الصــــــحي والت ذلي، وســــــوف تتوســــــر لي اســــــتةدا  ايبتطالات التي وبتت لياليتجا، تما لي ذلك ايبتطالات 
المتيلقي تالمنتجات واليمليات لي مجايت التمـــــــــــةيص والرعالي واليالا وجمر البيا ات والتحليج واتةاذ القرال.  
وسـت ـتةد  المنظمي ميزتجا الن ـبيي لدت الح ومات والمـر اء والمجتميات المحليي لت ـةير التطنولوجيات الرقميي 

 الصحيي.   ات من أجج تح ين الةدمات والبرامج والنظملينتفر منجا األ فال واألسر األ  ر تجميما وتيزيز البيا 

إلى  فالي تيلم  ج  فج، تما لي ذلك المراهقوك، وا ت اتي المجالات الالزمي   2مجاا الهدف  ويرمي   - 52
من ايسـتيرا  المـامج الذي لجري  ج ألبر سـنوات التي تجي   38للم ـتقبج. ويت ـج تمـ ج وويج مر الفقرة  

ــتفيدة من البرامج، بناء  على تاألمم المتحدة ”أك  ــاعدة إلى البلداك الم ــــــ ــمن تقدلم الدعم والم ــــــ ــن وتأــــــ تح ــــــ
 لبجا، من أجج ت وير قدلاتجا الو نيي على ،ـــــماك التيليم الجيد المنصـــــ  والمـــــامج للجمير وتيزيز لرص  

قوق ال فج،  من اتـفاقـيي    29و  28التيلم مدت الحـياة للجمير“. والتيليم الجـيد، وهو  ج م ر  لي المـادتين  
لم ن األ فال والمراهقين، وي جم لي الحد من الفقر وعد  الم اواة والظلم، وييزز النمو ايقتصادي الم تدا ، 

 .( 6) وتح ن الصحي، وايستدامي البيييي، وال ال ، والقدلة على الصمود

ي وال ــــياقات  ، تما لي ذلك لي األزمات اإل  ــــا ي 2وي ــــاهم عمج اليو ي ــــ  لي إ ال مجال الجدف   - 53
. وســير ز تمــ ج مبا ــر على ميالجي أزمي التيلم 8و  5و   4الجمــي، لي النجو  تأهداف التنميي الم ــتدامي  

اليـالمـيي، والتحول إلى زـيادة التر يز على التيلم المب ر، تمـا لي ذـلك التيلم لي  ـايت ال والئ  وا ت ــــــــــــــاب 
مدلسيي آمني وداعمي وسيولي األولويي للفتيات واأل فال  مجالات  املي  وم الات التيلم المتيددة  وتجييي بييي 

ــا يي،  ــا، تمن ليجم األ فال ذوو اإلعاقي، واأل فال المتأـــــــرلوك من األزمات اإل  ـــــ والمراهقين األ  ر تجميمـــــ
 واأل فال المنتقلوك، وأ فال ألقر األسر المييميي.

تيلم،  ي  ســــجج أســــوأ م ــــتويات  ،  اك اليالم ليا ي من أزمي19-و تى قبج تفمــــي جارحي  وليد - 54
الفقر لي مجال التيلم )  ــــبي األ فال الذين ي ل ــــت ييوك قراءة  ص ت ــــي  ولجمي عند بلوغ ســــن اليا ــــرة(  
وأ بر لجوة لي المجالات لي البلداك المنةفأــــي الدخج والبلداك المتوســــ ي الدخج من المــــريحي الد يا والبلداك 

ي. وي تزال هناك أوجي تفاوت  بيرة  تى لي البلداك المتوســـ ي الدخج  المتأـــرلة من النزار والتمـــرد والجمـــا ـــ 
من  6من المــــريحي اليليا والبلداك المرتفيي الدخج،  ي  لمــــ ج التمييز الينصــــري عامال أســــاســــيا. وي لحقج 

أ فـال لي ســــــــــــــن الـدلاســـــــــــــــي ايبتـداريـي واإلعـدادلـي الحـد األد ى من م ــــــــــــــتويـات الطفـاءة لي القراءة    10 ـج  
ــياتوالريا ــي الجارحي إلى أك ( 7) ،ـ ــير اتجاهات ما قبج تفمـ ــن الدلاســـي   43. وتمـ لي الماري من األ فال لي سـ

ايبـتدارـيي لي البـلداك المنةفأــــــــــــــي اـلدخـج والبـلداك المتوســــــــــــــ ـي اـلدخـج ســــــــــــــيظلوك لقراء لي مجـال التيلم لي  
 .2030 عا 

 __________ 

 (6) Sperling, G. and R. Winthrop with C. Kwauk, What works in girls’ education: Evidence for the world’s 

best investment, Brookings Institution Press, October 2015. 
 (7) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics, 

“More than one-half of children and adolescents are not learning worldwide”, Fact Sheet No. 46, 

September 2017. 
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ــببـت الجـارحـي أ بر ا،ــــــــــــــ راب لي التيليم لي التـالي ،  يـ  أورت عل - 55 ى مـا لصـــــــــــــــج إلى  وســــــــــــ
 يـ     ،( 8) 2020لي المـارـي من جمير المتيلمين( لي ذلوتجـا لي  ي ـــــــــــــــاك/أبريـج   94بليوك  فـج )أو  1,6
.  ( 9) لي الماري منجم تحلول التيلم عن تيد، خا ـــي ت ـــب  الفجوة الرقميي   30يتم الو ـــول إلى أ  ر من   لم

الةدمات المدلســــــيي المتيلقي تالصــــــحي والت ذلي  ولم لفقد األ فال لر ــــــي التيليم لح ــــــ ، بج لقدوا ألأــــــا 
مليوك  ال  لة ر عد  اليودة   24والحمالي والدعم النف ــــــي وايجتماعي من أقرا جم وميلميجم. ويتير  

 .( 10) إلى المؤس ات التيليميي 

وتما ـــــــــيا مر ايســـــــــتراتيجيي اليالميي للتيليم وايلتزامات األســـــــــاســـــــــيي إزاء األ فال لي مجال اليمج  - 56
اإل  ا ي، ستيمج اليو ي   مر المر اء على تيزيز النظم الو نيي لميالجي أوجي عد  الم اواة تم ج ألأج،  
وبناء القدلة على الصــمود و،ــماك الحصــول على لرص التيلم اآلمن والجيد، وا ت ــاب المجالات والممــال ي، 

 ــياســات والبرامج والمنتجات القارمي ت ــبج منجا دولها التن ــيقي لي األزمات اإل  ــا يي. وســتدعم اليو ي ــ  ال
على األدلـي لـدعم التيليم الجـامر ل  فـال ذوي اإلعـاقـي  والمجـاجرين، واألقليـات اليرقيـي، والالجيين واأل فـال  
الممــردين  ونيرهم من األ فال ذوي اي تياجات الةا ــي. وســتيزز المنظمي قدلات الح ومات والمــر اء لي  

 ر، ليما يتيلج تمةا ر المنا  والنزاعات والطوالس، وســـــــتدمج الصـــــــحي اليقليي مجال البرمجي المراعيي للمةا
 والدعم النف ي وايجتماعي والحمالي ايجتماعيي لتجييي بييات مدلسيي أ  ر دعما.

وبـناء على ايتجـاهـات الحـالـيي للفقر لي مجـال التيلم والفجوات لي المجـالات، ســــــــــــــتتأــــــــــــــمن برامج  - 57
ــا البرمجي ــتيزز قدلة النظم التيليميي لدعم التيليم الذي ير ز   اليو ي ـــــ  ألأـــ ــا يي ت ريقي تحويليي، وســـ الجن ـــ

على ال الب، وقيا   تارج التيلم وتح ينجا، وت وير م الات تيليميي متيددة إل،فاء ال اتر المؤس ي على 
ليي للتوظي ، وتنظيم تنميي المجالات المــاملي التي تدعم التيلم، والتم ين المــةصــي، والموا ني النمــ ي، والقاب 

الممـــــالير. وســـــتي ي اليو ي ـــــ  األولويي للمجالات األســـــاســـــيي لالما  تالقراءة والطتاتي والح ـــــاب  والمجالات  
ــامج المناســــ  لليمر  ــي المــ القابلي للنقج والمجالات الرقميي والمجالات الالزمي لوظار  تيينجا  والت قي  الجن ــ

ايجتمـاعـيي واليـا فـيي من ال فوـلي المب رة  تى مر ـلي المراهقـي، لأــــــــــــــال  والالرج وقـالـيا  والمجـالات الميرلـيي و 
عن تيزيز آليات الممـــــــال ي واي ةراط لي المـــــــؤوك األهليي لتم ين األ فال والمراهقين والم ـــــــاهمي لي إلجاد 
 مجتميات  ــاملي للجمير وســلميي وم ــتدامي بيييا. وســتطوك  ــرا ي ”الجيج الالمحدود“  ــرا ي لري ــيي لي هذا
ــارج منجا مبادلة  ــج اليو ي ــــ  عملجا ال ويج األمد المتيلج تالت قي  لي مجال المنا ، بوســ ــتوا ــ المجال. وســ

 ”الدل  األ بر لي اليالم“ ولي إ ال برامج المدال  اآلمني والت قي  من أجج ال ال .

ــ  ال - 58 ــتدعو اليو ي ــ ــادي، ســ ح ومات إلى وللحفاي على تمويج التيليم وزيادتي لنم اي طماش ايقتصــ
ــا يي ونيرها، وتح ـــــــــين الطفاءة والفياليي لي اإل فاق اليا ، مر  إع اء األولويي للتيليم، وإزالي التحيزات الجن ـــــــ
ــييدين الق ري واليالمي، ومنظمات المجتمر  ــتفادة من التمويج المقد  من الو ايت الداعمي على الصـــــــــ ايســـــــــ

الةاص. وسـتدعم اليو ي ـ  الح ومات والمـر اء اآلخرين المد ي، واألوسـاط األ ادلميي، والمؤسـ ـات والق ار 
لتح ــين إ تاا البيا ات وتبادلجا واســتةدامجا من أجج تيزيز النظم وتلبيي ا تياجات األ فال والمراهقين األ  ر 

 عر،ي ل ذت.

 __________ 

 (8) UNESCO, Education: From disruption to recovery, accessed on 31 March 2021. 
 (9) UNICEF, “COVID-19: Are children able to continue learning during school closures?”, New 

York, 2020. 
 (10) UNESCO, “UNESCO COVID-19 education response: How many students are at risk of not returning 

to school?”, Advocacy Paper, 2020. 
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  ، سـتر ز اليو ي ـ 19-واسـتنادا إلى الججود المبذولي إلعادة تصـول التيليم لي أعقاب جارحي  وليد - 59
على تطالؤ الفرص لي الحصــول على  لول التيلم الرقمي وايتصــال اإللطترو ي، مر إ ــراك األ فال واألســر  
ــتدعم المنظمي  ماء المدلســـــــين وتوســـــــير   اق   ــاءلي. وســـــ واآلتاء واألمجات والمجتميات المحليي لتيزيز الم ـــــ

 تر ت وخالججا، ت ـبج منجا إقامي  المحتوت الرقمي والمنصـات الرقميي التي لم ن الو ـول إليجا عبر  ـب ي اإل
ــين لرص   ــلي، لأـــال عن تح ـ ــر ات الجات  المحمول ونيرها من ق اعات األعمال ذات الصـ ــرا ات مر  ـ  ـ
التيلم تالحأــول المــةصــي. وســتحرص ألأــا على أك تظج التدخالت مناســبي لل ــياق، وعد  تجريد الحلول  

إلى أ  ر ليات ال الب عر،ـي ل ذت من أولويتجا   المنةفأـي التطنولوجيا ونير التطنولوجيي األ  ـ  للو ـول
 أو التيتيم عليجا لصالع اعتماد  لول م لفي تيتمد على التطنولوجيا اعتمادا   يفا.

إلى  فالي  مالي  ج  فج، تما لي ذلك المراهقوك، من الين  وايســــــــت الل  3مجاا الهدف    ويرمي - 60
ــالة. ويرد ا ــات الأــ لتيبير عن الحج لي الحمالي لي اليديد من مواد اتفاقيي  قوق  واإليذاء واإلهمال والممالســ

، تما لي ذلك لي األزمات اإل  ـــــــا يي واألو،ـــــــار  3ال فج. ويتناول عمج اليو ي ـــــــ  لي إ ال مجال الجدف 
من ايســـتيرا  المـــامج الذي لجري  ج ألبر ســـنوات لحمالي   39الجمـــي، الويلي المنصـــوص عليجا لي الفقرة  

ــباب واأل فال ــتدامي، تما ليجا   المــــــــ ــاهم لي تحقيج اليديد من أهداف التنميي الم ــــــــ من الين  والتمييز، وي ــــــــ
اليو ي     (2005)  1612. ولي  ايت النزار الم لع، ل ل  قرال مجلس األمن  16و    8و    5و    3األهداف  

تيلقي ت ــتي ا تجا ات خ يرة ،ــد األ فال تالمــرا ي مر المم لي الةا ــي ل مين  بتنفيذ آليي الر ــد واإلبالغ الم
 اليا  المينيي تاأل فال والنزار الم لع وهييات األمم المتحدة األخرت.

، تتحول اليو ي ـــــــــــــ   حو زيادة التر يز على منر الين  والممالســـــــــــــات 3ولي إ ال مجال الجدف  - 61
ن ،ـــــي  األ فال الةا ـــــي والمتداخلي  وت يير الميايير ايجتماعيي الأـــــالة، ت رق منجا تح ـــــين لجم موا 

ال ــلبيي تاســتةدا  التدخالت الراميي إلى الت يير ايجتماعي وال ــلو ي والم ــتر ــد تأتحاس اليلو  ايجتماعيي  
وتح ــــــــــــــين ـقدلات القوة اليـامـلي لي مجـال الةـدمـات ايجتمـاعـيي ـتاعتـبالهـا عـامـج تطـامـج بين النظم الصــــــــــــــحيي  

تيليميـي و ظم الحمـالـي ونيرهـا، لتيزيز بييـات  مـالـي األ فـال وميـالجـي ال بييـي المتيـددة األتيـاد لقأــــــــــــــالـا وال
  مالي ال فج.

وعلى الرنم من التقد  المحرز على مدت اليقدين الما،ـــــــــــيين، تما لي ذلك التفار ميدل ت ـــــــــــجيج   - 62
 فال، يلز  اإلسرار   يرا بتحقيج أهداف التنميي المواليد وا ةفا  تمويي األعأاء التناسليي األ  ويي وزواا األ

الم ــتدامي المتصــلي تحمالي ال فج. لأ  ر من والوي أ فال من  ج ألبيي أ فال لي اليالم تتراوب أعمالهم بين 
سني ليا وك من أ  ال اليقاب الينيفي على أيدي مقدمي الرعالي لجم. و ا ت وا دة من  ج   14  سني وا دة و

سـني ،ـحالا للين  اليا في أو البد ي أو الجن ـي الذي   19و  15هقات تتراوب أعمالهن بين  والس لتيات مرا 
ــد األ فال،   ــلحي تحمالت متيمدة للين  ،ــــ ــريك  ميم. ولي جمير منا ج النزار، تقو  أ راف م ــــ يرتطبي  ــــ

ــي   تما ــجم للين  الجن ـــ ــت الل الفتيات والفتياك، وتيريأـــ ــتجداف المدال ، واخت اف واســـ والبد ي  لي ذلك اســـ
أي بزـيادة   ،( 11) مليوك  فـج ليملوك لي إ ـال عمـالـي األ فـال  160واليـا في. ولي جمير أ حـاء اليـالم، هـناك  

 ماليين  فج لي ال نوات األلبر الما،يي.  8,4قدلها 

 __________ 

 (11) UNICEF and International Labour Organization (ILO), “Child labour: global estimates 2020, trends 

and the road forward”, June 2021. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)


E/ICEF/2021/25  

 

21-09470 17/31 

 

وقـد أدت الجـارحـي إلى تفـاقم أوجـي الأــــــــــــــي  المتقـا يـي اليـدـيدة التي يواجججـا األ فـال، مر  ـدوس   - 63
ا،ــــــــــــــ راـتات لي بيـيي تقـدلم الرعـاـلي، والتيليم، واليمـج، والةـدمـات ايجتمـاعـيي وخـدمـات اليـداـلي، ممـا يزـيد من 

 ، مر تزايد مةا ر  الأــــــــــــ وط التي لم ن أك تؤدي إلى وقور األ فال والن ــــــــــــاء لي دوامي من األذت والين 
 اللجوء إلى آليات التطي  ال لبيي واآلوال ال لبيي على الصحي اليقليي والرلاه. 

ــيي إزاء األ فال لي  - 64 ــاســ ــيا مر ايلتزامات األســ ــتراتيجيتجا المقبلي لحمالي ال فج، وتممــ ــيا مر اســ وتممــ
لنجو  ب الوي أهداف هي: ســـي ـــيى ل 3مجال اليمج اإل  ـــا ي، لءك عمج اليو ي ـــ  لي إ ال مجال الجدف 

الوـقاـلي، تحـي  ينمــــــــــــــأ جمير األ ـفال لي بيـيي تتولر ليجـا الحمـاـلي، على اإل ترـ ت وخـالججـا  وعـد  تةل  أ د  
عن الر  ، تحي  يتلقى األ فال لي األو،ار المديدة المةا ر دعما محدد األهداف  والتصدي لال تجا ات 

وك من اي تجـا ـات من تلقي الةـدمـات. وســــــــــــــيتبر اليمـج لي  ومنر تطرالهـا، تحيـ  يتم ن األ فـال الـذين ليـا  
تيالج المحددات   -إ ال هذا المجال من مجايت األهداف والس اســــــــــتراتيجيات برمجي أســــــــــاســــــــــيي مترات ي  

ال ــــــلو يي وايجتماعيي وال قاليي وايقتصــــــادلي ي تجا ات  مالي ال فج على   اق واســــــر  وتيزيز  ظم  مالي  
   وميالجي  مالي ال فج لي األزمات اإل  ا يي. ال فج الماملي للجمير

وسـير ز عمج اليو ي ـ  على م ـارج الجويي القا و يي  وإم ا يي اللجوء إلى القأـاء  ومنر اي فصـال   - 65
األســــري  والصــــحي النف ــــيي والرلاه النف ــــي وايجتماعي  والممالســــات الأــــالة  وتقا ر الين  ،ــــد األ فال  

ي ذلك الين  الجن ـــــا ي، لي  ايت ال والئ  واي تجا ات الج ـــــيمي لي النزاعات  والين  ،ـــــد المرأة، تما ل
الم ــــــلحي. وســــــتدعم اليو ي ــــــ ، تاي ــــــتراك مر  يا ات األمم المتحدة والمــــــر اء اآلخرين، الح ومات لتيزيز  

  وزيادة ال ـــياســـات والتمـــرييات واأل ر التنظيميي  وبناء قدلات القوت الياملي لي مجال الةدمات ايجتماعيي
ــيا لي اليمج على  ــري ا لري ــــ ــي وك الق ار الةاص  ــــ ــتراتيجيات. وســــ ــير   اق الةدمات وايســــ التمويج لتوســــ

“ لم الحي ايسـت الل الجن ـي  WeProtectتحقيج ال ـالمي على اإل تر ت، ت ـبج من بينجا التحال  اليالمي ”
 ل  فال عبر اإل تر ت، ولي مجال عمج األ فال.

 ــــــــــــ  إدماا اإلعاقي لي جمير أعمالجا المتيلقي تحمالي ال فج، إلى جا   البرامج وســــــــــــتيمم اليو ي  - 66
المحددة األهداف التي تر ز على األ فال لي دول الرعالي، والين  لي المنزل، واإلجراءات المتيلقي تاألل ا . 

ــرد  وم الحي  راهيي األجا   وال ــباب الجذليي للججرة والتمــ ــج المنظمي ميالجي األســ ــتوا ــ ــماك وســ تمييز  و،ــ
الحصــول على الةدمات األســاســيي دوك تمييز على أســا  و،ــر ال فج من  ي  الججرة  ومنر الممالســات 
الأــالة، م ج ا تجاز األ فال المجاجرين واي فصــال األســري، والتةفي  من  دتجا  و،ــماك إ ــراك األ فال  

لي الحمالي من ايســـت الل   3الجدف  المجاجرين والممـــردين وتم ينجم من تحقيج إم ا اتجم. وســـي ـــاهم مجال  
واي تجاك الجن ــــــــيين، وهي م ــــــــؤوليي ممتدة على   اق المنظمي، من خالل توســــــــير قنوات اإلبالغ المأمو ي 
والمي رة، والم اعدة التي تر ز على الناجين، وتيزيز الم اءلي ليما يتيلج تاأل فال الناجين، تما لي ذلك لي  

 جمي.األزمات اإل  ا يي واألو،ار ال

إلى ،ـــــــــماك أك يتم ن  ج  فج، تما لي ذلك المراهقوك، من اســـــــــتةدا    4الهدف    مجااوي ـــــــــيى  - 67
خدمات المياه والصــــــــرف الصــــــــحي والنظالي الصــــــــحيي المأمو ي والمنصــــــــفي وأك لييش لي منا  وبييي آمنين 
وم ــــتدامين. وي ــــاهم اليمج لي إ ال هذا المجال من مجايت األهداف، تما لي ذلك لي األزمات اإل  ــــا يي 

، تما لي ذلك أهداف 2030مي، لي الينا ر البيييي والمرو ي والمؤوك الجن ا يي لي خ ي عا  وال ياقات الج
، ويرتب  تالتقد  الم ــتدا  لي اليديد من أهداف التنميي الم ــتدامي  13 و 12  و 7 و 6 و 5التنميي الم ــتدامي  

من ايســــــــــــــتيرا     29فقرة  . ويي س اليمــج المتيلج تـالمنــا  والبييــي ال4  و  3األخرت، تمــا لي ذلـك الجــدلـاك  
 المامج لل ياسات الذي لجري  ج ألبر سنوات.
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لتيزيز خدمات المياه والصـــــــرف  4وتجري اليو ي ـــــــ  ت ييرات اســـــــتراتيجيي لي إ ال مجال الجدف  - 68
الصـحي والنظالي الصـحيي التي لجري تقدلمجا، لأـال عن النظم األوسـر   اقا للنظالي الصـحيي، تما لي ذلك 

إل  ـا يي واألو،ـار الجمـي. وتقو  المنظمي بتوسـير   اق عملجا مر الق ار الةاص وت ـيى إلى لي األزمات ا
الحصول على تمويج مبتطر للو ول إلى المجتميات المحليي األ  ر ،يفا على الن اق الالز  لتحقيج هدف 

ــتدامي   ــحيي قادلة على التط 6التنميي الم ـــــ ي  مر ت ير ولجيج  ظم المياه والصـــــــرف الصـــــــحي والنظالي الصـــــ
المنا . وتزيد اليو ي ـــــ  تر يزها على تولير المياه المأمو ي ل  فال والمجتميات المحليي لي ســـــياقات ا يدا  
األمن الماري، وتوســـــير   اق خدمات المياه والصـــــرف الصـــــحي لي المدال  والمرالج الصـــــحيي، إلى جا    

عتـبالها عـنا ــــــــــــــر  اســــــــــــــمـي لي الـتأه  لل والئ  تيزيز الـقدلات المجتميـيي للوقالي من اليـدوت وم ـالحتجـا، تا
الصــــــحيي اليامي وايســــــتجاتي لجا.  ما تيمج المنظمي على توســــــير   اق البرامج المراعيي ل  فال للتصــــــدي  

 لت ير المنا  ومةا ر الطوالس والتدهول البييي، تالمرا ي مر و ايت األمم المتحدة األخرت.

  ر،ـــــي ل ذت، و أة آوال ت ير المنا  والتدهول البييي، تما لي ذلك ويتحمج األ فال، وي ســـــيما األ  ر ع  - 69
ــدـيدة تمــــــــــــــ ـج متزاـيد، وتلوس الجواء، والنفـاـلات الة رة، وـ دلة المـياه  عوامـج الطوالس ال بييـيي المتطرلة والمــــــــــــ

ك إلى إت اء الزخم اليالمي تمـــــأ 19-وال ذاء، التي ت ـــــجم لي الين  والنزار والتمـــــريد. وقد أدت جارحي  وليد
اليمج المناخي،  تى لي الوقت الذي أظجرت ليي الحاجي إلى  لول  ـــــــــــــاملي للجمير وم ـــــــــــــتدامي بيييا تدلر 
عجلي التيالي ايقتصـــــادي، وتحمي من الجارحات لي الم ـــــتقبج، وتتصـــــدت للتجديدات الة يرة التي لمـــــ لجا 

 ت ير المنا  لي األجج ال ويج.

ســير   اق الحصــول على خدمات مياه المــرب والصــرف  لي تو   2000وإك التقد  المحرز منذ عا    - 70
الصـحي األسـاسـيي لةفي و رات  بيرة،  ي  إك ألقر األ فال لي المجتميات الريفيي والحأـريي على ال ـواء،  
ــوء على  ــل ت الجارحي الأـــــــ واأل فال الميوقين، هم من بين األ فال الذين تةلفوا عن الر  . ولي  ين ســـــــ

والنظالي الصـــــــحيي تاعتبالها أمرا أســـــــاســـــــيا للوقالي من اليدوت وم الحتجا، عوامج المياه والصـــــــرف الصـــــــحي 
لي ذلك ليما يتيلج تءعادة لتع المدال  تم ج آمن، لءك تأويرها ايقتصادي سيجيج من األ ي  تحقيج  تما

 صــــــــــول الجمير على المياه وخدمات الصــــــــــرف الصــــــــــحي والنظالي الصــــــــــحيي. وتتحمج الفتيات والن ــــــــــاء، 
ال المنتموك إلى الفيات المتأـــــــرلة من التمييز الينصـــــــري،  صـــــــيبا نير متناســـــــ  من آوال ســـــــوء  األ ف  و ذلك

خدمات المياه والصـرف الصـحي والنظالي الصـحيي وآوال ت ير المنا  وتدهول البييي. ويؤدي سـوء تولير خدمات  
ــحيي اليموميي وت  ــحيي إلى تفاقم  ايت ال والئ الصــــ ــحي والنظالي الصــــ ــرف الصــــ ــي األمرا ،  المياه والصــــ فمــــ

واإليبوي والطوليرا، ويم ن أك يؤدي إلى تصـــــــــــــاعد  دة التوترات ايجتماعيي ويزيد من  19- وليد  لي ذلك  تما 
 خ ر الين  الجن ا ي.

وســتوا ــج اليو ي ــ  دعم الح ومات الو نيي لتح ــين الر ــد والقيادة والم ــاءلي عن التن ــيج الذي  - 71
يؤدي إلى تقدلم خدمات المياه والصـــــرف الصـــــحي والنظالي الصـــــحيي تمـــــ ج ليال وعالي الجودة لم ن التنبؤ 

تايلتزامات األسـاسـيي  تي، تما لي ذلك لي األزمات اإل  ـا يي واألو،ـار الجمـي. وسـتيمج المنظمي على الولاء  
إزاء األ فال لي مجال اليمج اإل  ــــــــــــا ي مر تبني الةبرة الم ت ــــــــــــبي لي البرمجي من أجج تيزيز القدلة على 
ــحيي لجيج النظم   ــحي والنظالي الصـ ــرف الصـ ــال . وتيزيز ق ار المياه والصـ ــتيزز ُ ُجج بناء ال ـ ــمود، وسـ الصـ

من   6ُل مع إلـيي لي إ ـال هـدف التنمـيي الم ـــــــــــــــتدامـي لقم ـقادلة على التطي  مر ت ير المـنا  وتلبـيي  ـاـلي مـا  
أجج تولير الصـــــــــرف الصـــــــــحي المأموك والنظالي الصـــــــــحيي، تما لي ذلك مرالج وخدمات الصـــــــــحي والنظالي  
ــتيا ي تالنجج  ــيت ل  زيادة التمويج، وتيزيز قدلة الموالد البمـــريي، وايسـ الصـــحيي أوناء لترة ال م ، هو أمر سـ
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ــتراتيجيي، تما لي ذلك مر المجتمر المبتطرة، والدعوة ا ــرا ات ايســــ ــباب، والمــــ ــراك المــــ ــج، وإ ــــ لقويي، والتوا ــــ
ــما لي اليمج المتيلج ت ج من المياه  ــال ي مر الق ار الةاص أمرا  اســ ــير   اق الممــ ــي وك توســ المد ي. وســ

 والصرف الصحي والنظالي الصحيي والمنا .

على األ فال مبني على ألبيي مجايت مترات ي   وعمج اليو ي ـــــــــــــ  لمنر وميالجي أور ت ير المنا  - 72
ترات ا وويقا، وهي: التطي  مر ت ير المنا   والنمو المنةفض الطربوك والتةفي  من آوال ت ير المنا   والحد  
من مةا ر الطوالس  وايســـــــــــتدامي البيييي، تما لي ذلك الحد من التلوس و مالي الموالد ال بيييي. وســـــــــــتيزز 

لبيا ات واألدلي عبر هذه األتياد، من أجج توجيي عملجا وعمج  ــــــــــــــر ارجا  وإدماا  لول  اليو ي ــــــــــــــ  توالر ا
مراعيي ل  فال ألوجي الأــــي  المحليي لي التمــــرييات وال ــــياســــات وايســــتراتيجيات ومةصــــصــــات الميزا يي 

وإ ـراك    على الصـييد الو ني ودوك الو ني  وتقدلم برامج تر ز على األ فال، وتأخذ المةا ر لي الح ـباك 
 األ فال والمباب  يوامج للت يير لي اليمج البييي والمناخي.

وسـي وك تحقيج الت يير ايجتماعي وال ـلو ي لتيزيز  موذا اقتصـادي م ـتدا  بيييا أمرا  اسـما تالن ـبي   - 73
اول  لليمج المناخي، وســـي وك أمرا  اســـما  ذلك ايســـتجاتي ألوجي ،ـــي  الفتيات والن ـــاء، وأك لجري تحديدا تن

أدوالهن ايقتصـــــادلي وممـــــال تجن المنصـــــفي وأدوالهن لي القيادة و ـــــنر القرال. وســـــتمـــــمج ايســـــتجاتي المتطاملي  
لليو ي ـــ  األزمات اإل  ــا يي وال ــياقات الجمــي، تممــيا مر ايلتزامات األســاســيي المحدوي إزاء األ فال لي مجال  

 ي البيييي، وإدماا التطي  مر المنا  لي ججود التيالي. اليمج اإل  ا ي، والمبادئ التوجيجيي التنظيميي لالستدام 

إلى ،ـــــــــــماك  صـــــــــــول  ج  فج، تما لي ذلك المراهقوك، على الحمالي  5الهدف    مجااوي ـــــــــــيى  - 74
ــاملــي والييش دوك لقر. وتيترف اتفــاقيــي  قوق ال فــج تــالحج لي الأــــــــــــــمــاك ايجتمــاعي  ايجتمــاعيــي المـــــــــــــ

ــاء  2030(. وتيترف خ ي عا  27ســــ  )المادة ( وبالحج لي م ــــتوت مييمــــي منا26 )المادة ــارج القأــ تم ــ
على لقر األ فال و،ــــــــــــماك الحصــــــــــــول على الحمالي ايجتماعيي  أولويات  اســــــــــــمي لتحقيج هدلي التنميي 

 8  و 5إلى  2، و يوامج  اســــــــــــمي للتيجيج تأهداف متيددة، تما لي ذلك األهداف من  10 و 1الم ــــــــــــتدامي 
ــتيرا     26إ ال هذا المجال من مجايت األهداف الفقرة  . ويي س اليمج لي17  و 16 و  11 و من ايســــــــــ

 المامج لل ياسات الذي لجري  ج ألبر سنوات تمأك دعم البلداك لي تنفيذ  ظم الحمالي ايجتماعيي.

، الذي سـي ر  للحد من لقر األ فال وتوسـير   اق  5وقد زادت اليو ي ـ  من تر يز مجال الجدف  - 75
ايجتماعيي، تما لي ذلك لي ال ـــــــــــياقات الجمـــــــــــي واألزمات اإل  ـــــــــــا يي، مر برمجي الحصـــــــــــول على الحمالي 

ــا يــي ت ريقــي تحويليــي تزيــج الحواجز الجي ليــي. وتزيــد المنظمــي من التر يز على البرمجــي  ايعتبــالات الجن ـــــــــــــ
األ ــد  المــاملي للجمير التي تدعم  ظم الحمالي ايجتماعيي الم ــتجيبي للصــدمات بو ــفجا محر ا لدعم األســر 

 لقرا، وإدماا األ فال األ  ر  رما ا واستبيادا.

وعلى الرنم من ايلتزامـات الحـاســــــــــــــمـي،  ـاك التقـد  المحرز لي الحـد من لقر األ فـال ت يـيا،  ـي    - 76
لي المــارــي لي    17,5إلى    2013لي المــارــي لي عــا     19,5ا ةفض الفقر المــدقر بين األ فــال من   ــــــــــــــبــي  

ــادـلي المترتـبي    .( 12) يـدل اي ةفـا  بين الـبال ين، تميـدل أت ـأ من م2017 عـا  واآلـوال ايجتمـاعـيي وايقتصــــــــــــ
ــاع  من آوال ت ير المنا  والنزار، تي س اتجاه هذا التقد  وتزيد من عد  19-على جارحي  وليد ، التي تأــــــ

الم ــــــــاواة داخج البلداك وليما بينجا. لحالي األ فال الذين هم تالفيج لقراء وعر،ــــــــي ل ذت آخذة لي التدهول، 
 __________ 

 (12) Silwal, A.R. et al, “Global estimate of children in monetary poverty: An update”, Discussion Paper, 

World Bank Group, October 2020. 
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من الفقر لي ال ــنوات األخيرة يتير،ــوك لأــ وط تدليجم مرة أخرت إلى الفقر، وأعداد واأل فال الذين خرجوا  
األ فال الفقراء الجدد آخذة لي ايزدلاد، وي ســيما لي المنا ج الحأــريي وليما بين األســر الياملي لي الق ار  

 نير الرسمي.

ــتجاتي لاردة ألزمي  وليد - 77 ــبج الحمالي ايجتماعيي اســــــ ــ ج ســــــ بلد  200  قا  أ  ر من ،  ي 19-وتمــــــ
بتوســــــــــــــير   ـاق الت  ـيي. ولطن هـذا التوســــــــــــــر أبرز و رات  بيرة لي الت  ـيي، والمالءمـي، والتموـيج، ومراعـاة 
ايعتبالات الجن ـــــــــا يي، وإدماا األ فال الميوقين واأل فال المنتقلين  ومحدودلي ايســـــــــت مالات من أجج  ظم  

والحاجي الملحي إلى توســــير   اق الينا ــــر إلى ما هو   تأخذ المةا ر لي الح ــــباك وم ــــتجيبي للصــــدمات 
أتيد من الم ــــاعدة ايجتماعيي والنقد، تما لي ذلك التأمين الصــــحي، ودعم تنمــــيي األ فال، ولعالي األ فال،  

لي الماري من األ فال على الصـييد اليالمي بت  يي الحمالي   35وال ـياسـات المراعيي ل سـرة. وي يتمتر سـوت 
 .( 13) ، مر وجود تفاوتات إقليميي  بيرةايجتماعيي

وســــتوا ــــج اليو ي ــــ  دعم الح ومات  ي تر ــــد لقر األ فال تصــــولة لوتينيي، وتتصــــدت لدواليي   - 78
الحاســــــــمي، وتي س التزامات  ــــــــريحي بتةفيأــــــــي، لي ال ــــــــياســــــــات والتمــــــــرييات ومةصــــــــصــــــــات الميزا يي 

ي ذلك لي األزمات اإل  ــــا يي وال ــــياقات الجمــــي. وايســــتراتيجيات ايجتماعيي وايقتصــــادلي والق اعيي، تما ل
وســـــــــييا لتيبيي التمويج من أجج الحد من لقر األ فال، ســـــــــتدعو اليو ي ـــــــــ  إلى  مالي اإل فاق ايجتماعي  
وتيزيز قدلات الح ومات على اسـتةدا  الموالد المحليي ت فاءة ولياليي وإ صـاف  وايسـتفادة من موالد الق ار  

مــر اء، تما لي ذلك المجتمر المد ي، على الصــيد اليالمي واإلقليمي والق ري للوقوف  الةاص، واليمج مر ال
على خيالات تمويج جديدة ومبتطرة من أجج اســـــــــــتجاتات ماليي و نيي م ـــــــــــتدامي ومراعيي ل  فال و ـــــــــــاملي  

اعـيي  للجمير. وســــــــــــــتيزز المنظمـي قـدلة هيـا ـج الح م المحلي على التة ي  الفيـال للةـدمـات ايجتمـاعيـي المر 
ل  فــال وميز تجــا وتقــدلمجــا، وتطيي  النجج مر مةتل  ال ــــــــــــــيــاقــات، تمــا لي ذلــك المنــا ج الحأــــــــــــــريــي 
والم ــــــــــتو نات اليمــــــــــواريي، وتيزيز الجيا ج إل ــــــــــراك األ فال والمراهقين واآلتاء واألمجات ومقدمي الرعالي،  

للةروا من الفقر وايســـتبياد،  والمجتميات المحليي، من أجج الممـــال ي وتقدلم الم ـــاعدة لي تمـــ يج م ـــالات  
 ودعم اتةاذ القرالات على  حو يت م تح ن ايستجاتي والممول والتمالك على جمير الم تويات.

ــتفادة من التطنولوجيات الرقميي  - 79 ــتويات الح ومي ايســـــــ ــمج عمج اليو ي ـــــــــ  مر جمير م ـــــــ ــيمـــــــ وســـــــ
ر الق اعات الرري ـيي لتقدلم مجموعي  ـاملي  والمـرا ات، وتيزيز ال ـياسـات المراعيي ل سـرة، وتيزيز الروات  م

ــيي، ولعالي األ فال،   من التدخالت لي مجال الحمالي ايجتماعيي، تما لي ذلك منع األ فال، والت ذلي المدلسـ
 والتأمين الصحي.

ولي األزمات اإل  ـا يي وال ـياقات الجمـي، سـتفي اليو ي ـ  تما التزمت تي ولقا لاللتزامات األسـاسـيي  - 80
األ فال لي مجال اليمج اإل  ـا ي بتولير الحمالي ايجتماعيي، تما لي ذلك التحويالت النقدلي اإل  ـا يي،   إزاء

ل  فال واآلتاء واألمجات ومقدمي الرعالي المجممـــــــين والفقراء والم ـــــــتبيدين، مر دعم الح ومات لتيزيز  ظم  
ــدمات. ولي  الي عد  وجود هذه ــتجيبي للصــ ــج المنظمي تقدلم الدعم  الحمالي ايجتماعيي الم ــ ــتوا ــ النظم، ســ

النقدي الفيال ت رق ت ـــــــــــــاعد على بنارجا. ولي الحايت التي ل وك ليجا   اق ال ـــــــــــــل ات المر زيي محدودا  
 ميدوما، ستتيامج اليو ي   مر هيا ج الح م المحلي لتيزيز تدخالت الحمالي ايجتماعيي. أو
 

 __________ 

 (13) UNICEF and ILO, “Towards universal social protection for children: Achieving SDG 1.3”, ILO-

UNICEF Joint Report on Social Protection for Children, 2019. 
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 ددت اليو ي   ت ر استراتيجيات للت يير تاعتبالها عنصرا أساسيا لي التيجيج تالتقد   حو تحقيج  - 81
 :أهداف التنميي الم تدامي وإعمال  قوق ال فج، على النحو التالي

ــت ـــــجم  - 82 المسااااعدة اانساااانية  البرمجة التي تأخذ المخاطر في الحساااباي في مجاا الصااالة  ي   ســـ
عبر جمير ال ـــــــــــــــياـقات لي منر األزمـات والـتأهـ  لجـا، وبـناء  ظم قوـيي ومرـ ي، وتيزيز التمـاســــــــــــــك  واانماائياة

ايجتماعي والم اءلي أما  ال  اك المتأرلين. وستيمج اليو ي  ، مر  ر ارجا داخج منظومي األمم المتحدة 
على التطي  مر ت ير المنـا  وم ــــــــــــــتيـدة لمواججـي    وخـالججـا، على جيـج المرالج الصــــــــــــــحيـي والمـدال  قـادلة

ــت ــــتةد  تحليج النزاعات لتوجيي برامججا لي مجايت التيليم  الطوالس ال بيييي وال والئ الصــــحيي اليامي، وســ
والصــــــــحي و مالي ال فج والحمالي ايجتماعيي والمياه وخدمات الصــــــــرف الصــــــــحي والنظالي الصــــــــحيي،  تى 

 عد  الم اواة وا تجا ات الحقوق التي لم ن أك تؤدي إلى توترات اجتماعيي.  يترت  على ذلك تفاقم أوجي ي

البرمجة الرامية إلى تحقيق المساااااااااواة  ي  الجنسااااااااي  بطر قة تحو لية ت  ل الحواج   وســــــــــــتر ز   - 83
 يي على ميالجي أوجي عد  الم ــــاواة بين الجن ــــين، وإزالي الحواجز الجي ليي، وت يير الميايير الجن ــــا  الهيكلية

الأــالة، وتم ين الفتيات والن ــاء والمحرومين من مةتل  الفيات ال ــ ا يي. وســتيمج اليو ي ــ  على تح ــين 
ــي للفتيات  ــا لميالجي أوجي الأـــــي  الةا ـــ  ـــــحي المراهقات وللاهجن وتيليمجن، ت رق مصـــــممي خصـــــيصـــ

ــا يي اإللجابيي على امتداد دولة الح ــات  وتيزيز الميايير الجن ــــ ــبج من بينجا التربيي  الفقيرات والمجممــــ ياة، ت ــــ
األبويي ل  فال المراعيي لالعتبالات الجن ـا يي  وو،ـر  د للممالسـات الأـالة م ج تمـويي األعأـاء التناسـليي 

 األ  ويي  ومنر مةا ر الين  الجن ا ي لي جمير برامججا.

اص والمجتمأ  إقامة الشارااات والمشاار ة مأ أااحال المصالحة م  القطاعي  العام والخوسـتؤدي  - 84
تما لي ذلك  يا ات األمم المتحدة والح ومات واآلليات الدوليي لحقوق اإل  ـــــــــاك واألعمال التجاليي  -  المدني

إلى تم ين اليو ي ــــــ  من  مــــــد التمويج والتأوير وايبتطال والةبرة من أجج   –والمنظمات المجتمييي واأللراد  
ر. ويمـمج ذلك اليمج مر الح ومات والمـر ات لو،ر  إعمال  قوق ال فج على  حو م ـتدا  وعلى   اق واسـ 

سـياسـات مراعيي ل سـرة، وتوسـير   اق إم ا يي ايتصـال اإللطترو ي ل ـد الفجوة الرقميي والتأوير على األسـواق  
لزيادة لرص الحصول على ال لر المنقذة للحياة، تما لي ذلك اللقا ات ولواز  الصحي والت ذلي والتيليم والمياه 

الصــــــــــــــرف الصــــــــــــــحي والنظـالي الصــــــــــــــحـيي )ا ظر الفرر الراتر لال الر على المزيد من الميلومات وخدمات 
 المرا ات(. عن

القارمي على األدلي دولا محوليا لي عمج اليو ي ـــــــ  لي  ج أعماا الدعوة واالتصاااااالت  وســـــــتؤدي  - 85
ــنار الق ــتراتيجيي من خالل التأوير على  ـــ رال ونيرهم يتةاذ إجراءات  بلد، لتيزيز الت يير لي األولويات ايســـ

إلجابيي من أجج النجو  تحقوق ال فج ولرص  ماري. وســــــــــــتيزز اليو ي ــــــــــــ  من ججودها لي مجال الدعوة 
القارمي على األدلي تاسـتةدا  مجموعي من النجج، تما لي ذلك الحوال تمـأك ال ـياسـات، والتأوير ايسـتراتيجي، 

حالفات. وسـتوا ـج اليو ي ـ  تيزيز  ـوتجا الرارد من أجج  وإ ـراك األ فال والمـباب، واليمج لي  ـرا ات وت 
ــتراتيجيات المحتوت  ــار  اإلعال  التقليدلي والرقميي وأ دس اســـــــــــ األ فال وتنميي قاعدة مؤيديجا من خالل وســـــــــــ

 والممال ي، ومن خالل  مر الوعي تايسم المتميز لليو ي   وال قي بجا والتآل  ميجا لي جمير البلداك.
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ن اليو ي ــ  للجمــا ــي تاعتبالها أ د أهم التحدلات التي تواجي  قوق ال فج، لء جا ســتجيج  وإدلا ا م - 86
استراتيجيي ذات أولويي. وسيت ل  ذلك تيزيز م و ات   تع    النظم م  أجل عدم ترك أحد يتخلف ع  الر ب

مجـال الةـدمـات    النظم وأدارجـا واســــــــــــــتجـابتجـا وم ــــــــــــــاءلتجـا، وإع ـاء األولويـي لتيزيز قـدلات القوت اليـاملـي لي
ايجتماعيي على تقدلم دعم ألأـــــج للمجتميات المحليي واآلتاء واألمجات ومقدمي الرعالي واأل فال من خالل  
،ماك الحصول على الةدمات واللواز  األساسيي الجيدة لي الوقت المناس ، دوك تمييز. وستممج األولويات 

المزيد من األ فال واألســـر، وي ســـيما لي البييات  تيزيز  ظم الرعالي الصـــحيي األوليي من أجج الو ـــول إلى
الجمـي  وبناء قدلات البلداك على تمـ يج سـالسـج إمداد ليالي، تما لي ذلك و،ـر ميزا يي للتأه  للتةفي  من 
الصـــدمات التي يتير  لجا النظا  الصـــحي من جراء األمرا  الم ـــتجدة  وتيزيز  ظم التيليم لميالجي أزمي 

تيزيز  جج المجتمر تأســــــره إزاء التأه  للجارحات واألوبيي  وتيزيز النظم اإل صــــــاريي و ظم التيلم اليالميي  و 
 البيا ات الو نيي.

بين النجج البر امجيي التي  إشااااااراك المجتمعات المحلية والتغيير االجتماعي والساااااالو يوســــــــيجمر   - 87
ــادلي والجي ل ــاواة،  تيالج المحددات الميرليي وايجتماعيي وال قاليي وايقتصـــــــــ يي ي تجا ات الحقوق، وعد  الم ـــــــــ

والتمييز، وا يـدا  ال قـي، واي ق ـــــــــــــــامـات ايجتمـاعيـي، واليقود ايجتمـاعيـي المي لـي، والميـايير وال ــــــــــــــلو يـات  
ايجتماعيي الأــالة. وســت ــتجي  هذه ايســتراتيجيي ل هميي المتزايدة للنجج التي محولها اإل  ــاك،  ما اتأــع 

ود اليو ي ــــ  للم ــــاهمي لي التحول ايجتماعي اإللجابي والتصــــدي للتحدلات  خالل الجارحي، وســــتج ــــد جج
 التي تمتد عبر البرامج الق اعيي وتتجاوزها.

ــتطوك  - 88 ــيا لرب  اليمج لي الجا بين   إدارة البيانات والبحوث والتقييمات والمعارفوســــ ــاســــ ــرا أســــ عنصــــ
   تالفيج  ياة النا  على أل  الواقر وأك النظري واليملي لأماك أك ت ير ال ياسات التي تمجيجا اليو ي 

تقد  اليو ي ــــــ  ميلومات هامي لم ن أك تزيد من إوراء تصــــــميم ال ــــــياســــــات والبرامج. وســــــتيجج اليو ي ــــــ  
تاســـــــت مالاتجا لي هذه ايســـــــتراتيجيي، مر إعادة تنمـــــــي  ايلتزا  تايســـــــتفادة تمـــــــ ج ألأـــــــج من األدلي إلوراء  

ــياســــات وتنفيذ البرامج، والتر  ت ــــبج من بينجا التياوك   - يز الم ــــتمر على التقييم وجمر البيا ات وتحليلجا  ال ــ
مر المـــــــر اء لي عمليي اإلبدار. وســـــــتقو  هذه الججود على تيزيز  ظم وأ ر الر ـــــــد الو نيي القويي  وتيزيز  

البـياـ ات  القـدلات لي مجـال التحليالت التنبؤـيي، واســــــــــــــتةـدا  البـياـ ات الراـردة وإدالة البـياـ ات، و،ــــــــــــــمـاك توالر
من ايستيرا  المامج لل ياسات الذي لجري  ج ألبر سنوات، لي ال ياقات الجمي   32المصنفي، ولقا للفقرة  
 واألزمات اإل  ا يي.

ــ  لي مجال  - 89 ــا ج    اال تكاروير ز عمج اليو ي ـ ــني تيالج أ  ر الممـ على إلجاد  لول جديدة أو مح ـ
رهم، وت بيقجا على   اق واســــــــر وإلجاد  ل  عليجا تالتياوك مر إلحا ا التي تواجي األ فال والمراهقين وأســــــــ 

المـــــــــر اء، تما لي ذلك األعمال التجاليي والح ومات. وين ـــــــــج  جج المنظمي التجمييي الموالد مر األولويات 
البر امجيي، مر التر يز على التطنولوجيات الجديدة، وايبتطالات لي المنتجات واليمليات، لأــــــــــــــال عن النجج 

لتح ـين  التحوا الرقميدة لي  ماذا ال ـياسـات والتمويج واألعمال التجاليي.  ما ت ـت مر اليو ي ـ  لي  الجدي 
البرمجــي واليمليــات، مر ميــالجــي الفرص والمةــا ر المتيلقــي تــاأل فــال المالزمــي ليــالم  ــاتيــي الرقمي آخــذ  

 ايزدلاد. لي
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 عوامل تمكي  األداء التنظيمي  -   2 
اليو ي ــــــ  تاســــــتمرال، من خالل عوامج تم ين األداء التنظيمي لديجا، لي أك تصــــــبع ســــــت ــــــت مر  - 90

 منظمي أ  ر مرو ي واستنادا إلى القيم وأ  ر لياليي و فاءة تحي  لم نجا ايستجاتي تفياليي للت يير والمججول.

والمتوقيي إلى أقصى  لبرامج اليو ي ـ  على زيادة اإليرادات المر ي   التعبئة السار عة للمواردوسـتر ز   - 91
 د، للتم ين من تحقيج  تارج أســــرر وأ  ر لياليي وعلى   اق واســــر لصــــالع األ فال وايســــتجاتي اإل  ــــا يي. 
وســــتيمج اليو ي ــــ  على زيادة واســــتمرال اإليرادات الوالدة من المــــر اء لي الق اعين الةاص واليا ، لأـــال  

تما لي ذلك الح ومات  والمر اء ال ناريوك والمتيددو  -عن المصادل الممتر ي بين الق اعين اليا  والةاص  
األ راف  وبرامج األمم المتحـدة الممــــــــــــــتر ـي و ـــــــــــــــناديج التموـيج الجمـاعي  واأللراد، تمـا لي ذـلك المـا حوك 
ــناديج التمويج الجماعي  المتيجدوك، والما حوك النقديوك، والمتبرعوك تاإللس، ومحبو الةير  والمــــر ات  و ــ

اليا  والةاص وترتيبات التمويج ايبتطالي. وسيجري التيجيج تاليمج مر المر اء ل د الفجوات  بين الق اعين 
، تما لي ذلك أعمال الدعوة لدت الدول األعأــــــــــــــاء  2025-2022التمويليي لي الة ي ايســــــــــــــتراتيجيي للفترة 

ــبي   ي ــا 30تفي تالتزامات اتفاقات التمويج بن ــــ ــيي )الموالد اليادلي( لي الماري على األقج من الموالد األســــ ســــ
 ، وزيادة الصناديج الموا،يييي. 2023تحلول عا  

أك لم ن اليو ي ـ  من التطي  تمـ ج أ  ر سـرعي مر   نموذج األعماا المري والمتجاولومن  ـأك  - 92
ال ــــياقات التمــــ يليي المت يرة والمتزايدة التيقيد لتيزيز قدلتجا التنظيميي على الصــــمود، مر تحقيج أقصــــى قدل  
من النتارج ل  فال. وســــــــيجري تب ــــــــي  عدد من اليمليات والنظم التمــــــــ يليي والبرمجي والمــــــــرا ات وأتمتتجا   
وتنقيع عمليـات التة ي  والميز ـي  وإ مـــــــــــــــاء ألرقـي تقنيـي عـالميـي وألرقـي تقنيـي متيـددة الوظـار  لتيزيز  رق  

ــ ج أ بر من مر ز الي  ــتفاد تمـ ــي ـ ــب ي. وسـ ــتر ي اليمج القارمي على الترات  المـ و ي ـــ  اليالمي للةدمات الممـ
ــير اليمج داخج البلداك، وذلك من أجج خفض النفقات اإلداليي اليامي   وإ ــــــــــــالب األمم المتحدة ليمليات ســــــــــ
ــالع األ فال   ــتزيد هذه المبادلات من قدلة المنظمي على تحقيج المزيد من النتارج لصـــ لم ات  اليو ي ـــــ . وســـ

 رة مر تح ين إدالة المةا ر المرتب ي بجا.والتطي  ت رعي أ بر مر البييات المت ي 

ــأك  - 93 أك لم ن  االتصااااااااا الداخلي االساااااااتراتيجي ذي االتجاهي  مأ المو في  وم  أجلهمومن  ــــــــ
اليو ي ــ  من تيزيز التباديت المــاملي للجمير والمــفالي والبناءة واألميني بين الموظفين على جمير م ــتويات 

والنجو  ـتاألولوـيات البرـ امجـيي والممــــــــــــــال ـي لي    -يـاوك المرك والترات  المنظمـي، من أجـج تيزيز الوعي والت 
خلج وقالي تنظيميي قارمي على القيم. وســـــــــتبني اليو ي ـــــــــ  قدلات الموظفين وتةلج بييي تم ين لقميي تت ـــــــــم  
ــال متيددة لي الوقت الحقيقي، وتنظيم  ــول والمالءمي، مر تولير قنوات اتصـ ــر الو ـ ــتيمال وتي ـ ــجولي ايسـ ت ـ

 ماعات ومناسبات الترا،يي عاليي الجودة، وإجراء تحليالت  اسوبيي للبيا ات.اجت 

ــاءلــي لرادت    الالمر   اة والتمكي  في مجااا الحو ماة واتخااذ القراراتوســــــــــــــتؤدي   - 94 إلى تيزيز م ـــــــــــــ
 الموظفين من أجج تحقيج  تارج لصــــالع األ فال. وســــتتبر الرقاتي واتةاذ القرالات مبدأ تفرير ال ــــل ي )أي أك
ل وك م اك اتةاذ القرالات أقرب إلى الم اك الذي يتيين اتةاذها ليي(. وسـت ـتر ـد القرالات تمجموعي ممـتر ي 
من المبادئ، تما لي ذلك الحمالي القويي والصـــالمي من ايســـت الل واي تجاك الجن ـــيين، والميايير األخالقيي،  

 مي لزيادة الطفاءة والفياليي.والمفاليي، وايستدامي البيييي. وسيجري تب ي  آليات الحو 

 الياملي القوة: سـتيمج اليو ي ـ  على ،ـماك أك تطوك ديناميكية الناس والثقافة وشامولهما للجميأ - 95
لديجا دينامي يي ومتم ني لطي تي ي ألأــج أداء لديجا من أجج أ فال اليالم، وأك لقو  جمير الموظفين بتم ج  
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ــيي للرعالي واي ترا  وا ــاســــ ــ ج من القيم األســــ ــامع مر أي  ــــ ــاءلي. ولن ل وك هناك أي ت ــــ لنزاهي وال قي والم ــــ
 أ  ال سوء ال لوك. 

لي اليو ي ـ    الياملي القوةوسـتي ى األولويي لمـمج الجمير والتم يج،  تى يت ـنى لطج لرد من ألراد   - 96
لي ،ــماك التم يج  أك ل مين إلى أ ي ســيمــير تاألماك واي ترا  والتقدير. ويتم ج جزء لري ــي من هذا األمر

ــتراتيجيات إلى ما هو أتيد من األلقا   ــتنظر ايســــ ــي لي جمير المجايت الوظيفيي. وســــ الطالي للفيات المجممــــ
ــتبذل الججود لزيادة  ــت ـــــيى جاهدة لأـــــماك أك ل وك م اك اليمج  ـــــامال ومحترما للجمير. وســـ واألهداف وســـ

أ ــ ال اإليذاء الب ــي  ونيرها من ال ــلو يات  وعي جمير موظفي اليو ي ــ  تالتحيز المــيولي والال ــيولي، و 
 التي تقو  م اك عمج م تند إلى القيم و امج للجمير.

ــيتح ــــن  ظا  إدالة األداء على وجي   - 97 وســــتو،ــــر تدابير مةتلفي لزيادة تيزيز لياليي القوة الياملي. وســ
ــيزداد التر يز على تقييمات األداء القارمي على النتارج والطفاءة ــ ج   الةصـــــــــــوص، وســـــــــ وتبادل التيليقات تمـــــــــ

م ــــتمر. وســــيجري توســــير  رارج اليمج المر ي من أجج اســــتحداس أســــالي  عمج أ  ر  داوي ومرو ي تحقج  
أقصـــــى إ تاجيي للمنظمي مر تيزيز للاه الموظفين والنمو الوظيفي. وســـــت ـــــاعد هذه التدابير على التم ين من 

 ياة الموظفين، مما لجيج اليو ي   لبي عمج مةتالة. إدالة المواه  برويي أ بر وابتطال ألأج  وال دولة  
  

 الشرااات والتمو ل  -  رابعا  

المــرا ات هي لي  ــميم  ج ما تقو  تي اليو ي ــ ، وهو ما ل ــمع للمنظمي بتوســير   اق توا ــلجا   - 98
سياق األزمي والر ود  و فوذها، وايستفادة من الموالد الالزمي للنجو  بوييتجا اليالميي من أجج األ فال. ولي  

اليالميين وتراجر الم اعدة اإل ماريي الرسميي و،يج الحيز المالي لتمويج الةدمات ايجتماعيي ل  فال، ترت 
الة ي ايســـــــــتراتيجيي الموججي  حو تحقيج النتارج أك الترتي  إلقامي  ـــــــــرا ات و مـــــــــد التمويج المةصــــــــص  

  والةاص هما أمر  اســــــم لتأــــــييج الفجوات المتوقيي  ل  فال من مجموعي من المــــــر اء لي الق اعين اليا
على  ريج إ راز تقد   حو تحقيج أهداف التنميي الم ــتدامي. وســتوا ــج اليو ي ــ  ممالســتجا التي ما ا فطت 
ــات والبرامج من  ــياســـــ ــتفادة من الموالد والتأوير على ال ـــــ تتبيجا منذ أمد تييد والمتم لي لي بناء القدلات وايســـــ

ــر  ــر ات والمجتمر خالل إقامي  ـــــــــ ا ات مر الح ومات الو نيي والمحليي و يا ات األمم المتحدة األخرت والمـــــــــ
 المد ي واأل فال والمباب.

 
 مبادرة األمم المتحدة للعمل معا -  ألف 

ــ ج التياوك مر  يا ات األمم المتحدة  جر الزاويي لي عمج اليو ي ــــــــــ . وي تزال اليو ي ــــــــــ   - 99 لمــــــــ
ملتزمي التزاما  امال بتيزيز لياليي وات اق منظومي األمم المتحدة اإل ماريي، تما لي ذلك خالل المر لي المقبلي 

، وهي إ مــــاء هي ج إقليمي جديد وتقدلم  72/279لال تقال من تنفيذ الويلات المتبقيي من قرال الجمييي اليامي  
ــد  عر  ميزز للمنظومـي لي الم ـاـت  المتيـددة األق ـال وتيزيز التقييمـات على   ـاق المنظومـي، إلى ل ــــــــــــ

لؤيي على   اق    لصـــــــلع وميالجي ال  رات والتحدلات.  ما تلتز  اليو ي ـــــــ  تة تنا الممـــــــتر ي، تاعتبالها ما
منظومي األمم المتحدة يتفاق عالمي جديد لم ن ل مم المتحدة أك تيمج ليي  يامج لري ـــــي للت يير من أجج  
ــير ايوني  عقد اجتماعي جديد، ويتم ج ذلك لي إع اء زخم قوي ليقد اليمج وما تيده. وترتب  ميظم الموا،ـــــ

 .عمر لة تنا الممتر ي التبا ا وويقا بويلي اليو ي  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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وب يـــي تم ين منظومـــي األمم المتحـــدة اإل مـــاريـــي برمتجـــا من تقـــدلم دعم ألأــــــــــــــــج وأ  ر تن ــــــــــــــيقـــا   - 100
الح ومات المأــــيفي ليما يتيلج بتنفيذ أهداف التنميي الم ــــتدامي، ســــت ــــجم اليو ي ــــ  لي التنفيذ المت ــــج   إلى

ــياســـــــات الذي ل  ــامج لل ـــــ ــنوات،  على   اق المنظومي للويلات المبيني لي ايســـــــتيرا  المـــــ جري  ج ألبر ســـــ
 سيما لي المجايت المتوالقي مر ويلي اليو ي   ومزالاها الن بيي.  وي

و تى قبج و،ر إ ال الر د واإلبالغ الةاص بجذا ايستيرا ،  ر ت المنظمي تصولة منججيي  - 101
ت تمـأك التياوك على إدماا ويلات ايسـتيرا  لي الة ي ايسـتراتيجيي. وباإل،ـالي إلى المناقمـات التي دال 

والتن ــيج وايت ــاق مر النظراء لي منظومي األمم المتحدة لي و،ــر الة ي، توا ــج اليو ي ــ  التمــاول على 
  اق واسر مر  يا ات األمم المتحدة األخرت استجاتي للينا ر المتأمني لي ايستيرا ، وي سيما الويلات 

دماا مجموعي من المؤ ــرات الممــتر ي المبيني لي  الجديدة. وتيمج اليو ي ــ  ألأــا مر و ايت أخرت على إ
إ ال الر ـــد واإلبالغ الةاص تايســـتيرا . وإ،ـــالي إلى ذلك، تت لر اليو ي ـــ  إلى التياوك المو،ـــوعي مر 
 .مجموعي األمم المتحدة للتنميي الم تدامي، وي سيما لي مجال التيليم والمؤوك الجن ا يي والبيا ات وأوجي الطفاءة 

ــيما بر امج األمم المتحدة اإل ماري  وســـــــــتيم - 102 ج اليو ي ـــــــــ  مر  يا ات األمم المتحدة األخرت، وي ســـــــ
و ـــــــندوق األمم المتحدة لل ـــــــ اك، وهييي األمم المتحدة للم ـــــــاواة بين الجن ـــــــين وتم ين المرأة وم ت  األمم 

لمتحدة للتياوك من المتحدة للتن ـــــــــيج اإل ماري، تما لي ذلك من خالل برامج ممـــــــــتر ي، لمواءمي أ ر األمم ا
أجج التنميي الم ـــــــتدامي وووارج البرامج الق ريي. وهذه المواءمي أســـــــاســـــــيي لتحديد أولويات ت ـــــــرير النتارج لي  
النتارج الفردلي ليما يتيلج ت الات أهداف التنميي الم ــــــــــتدامي ذات الصــــــــــلي. وإك اليمج داخج األلرقي الق ريي  

م المتحدة الرلير الم ـتوت للتياوك من أجج التنميي الم ـتدامي، الذي التاتيي ل مم المتحدة لي سـياق إ ال األم
ير ز على أهداف التنميي الم ــــــتدامي، لي ي اليو ي ــــــ  الفر ــــــي لرلر م ــــــتوت النتارج التي تحققت لصــــــالع 
ــتراتيجيات والميزا يات الو نيي   األ فال لي إ ال أهدالجا من خالل تيزيز الروات  بين الة   اإل ماريي وايســـــ
ومواءمتجا مر أهداف التنميي الم ــــــتدامي. ويم ن لليو ي ــــــ  أك ت ــــــتفيد من ايســــــتيا ي تةبرات  يا ات األمم 

 المتحدة نير المقيمي وت ةير التدخالت القارمي لطيا ات أخرت. 

وســــتوا ــــج اليو ي ــــ  تحقيج الطفاءة تميالجي الجوا   التمــــ يليي إل ــــالب األمم المتحدة بو ــــفجا  - 103
ر  اســـــمي إلدلاا قأـــــالا  قوق ال فج لي الة   اإل ماريي الو نيي. وســـــتوا ـــــج المنظمي دعم عوامج تي ـــــي 

ــييدين اإلقليمي والق ري،  ــتوت المقر وعلى الصــــ ــيج على م ــــ ــقين المقيمين الميزز وهيا ج التن ــــ  ظا  المن ــــ
ــير اليمج وزيا ــ  على تيزيز ســــ ــتيمج اليو ي ــــ ــاءلي اإلداليي. وســــ ــالي إلى تنفيذ إ ال الم ــــ دة الطفاءة، تاإل،ــــ

لي ذلك من خالل اســــتراتيجيي ت ــــيير األعمال وم ات  الدعم اإلدالي الممــــتر ي وأما ن اليمج الممــــتر ي  تما
وايعتراف المتبادل، وذلك من خالل تنظيم مناقصــــــات  ــــــراء ممــــــتر ي ل مم المتحدة، تطوك ليجا اليو ي ــــــ  

ريد وتر يبجا، والمواد التيليميي، والناموســيات المبيدة الو الي الراردة ليما يتيلج تاللقا ات، وميدات ســالســج التب 
للحمـــــرات ألجج  ويج، واليالا الت ذوي، واللواز  المتيلقي بتولير المياه وخدمات الصـــــرف الصـــــحي والنظالي  

 الصحيي للجمير. 

ــر البر امجي إل ـــالب منظومي األمم المتحدة اإل ماري  - 104 ــي اليو ي ـــ  قدما تالتزامجا تالينصـ ــتمأـ ي  وسـ
من خالل ســـل ـــلي من المـــرا ات ايســـتراتيجيي مر  يا ات األمم المتحدة ذات الصـــلي، مرتبي تح ـــ  إســـجامجا  
ــتدامي والججود التي تبذلجا  ــتجدلي، دعما ألهداف التنميي الم ــــــ ــتراتيجي لي تحقيج  تارج المجايت الم ــــــ ايســــــ

ت رر من النتارج واألور على   اق  الح ومات الو نيي. وستر ز هذه المرا ات على المجايت التي لم ن أك 
واسر، تما لي ذلك من خالل التياوك ليما بين بلداك الجنوب والتياوك ال الوي  وايستفادة من القدلات القارمي 
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والبناء على اليمج الجالي ذي اإلم ا ات األ بر  وتحقيج م اس  وولولات لي الطفاءة  وتيظيم دول المر اء 
ــي  الو نيين لي عقـــد ايجتمـــا عـــات  والم ـــــــــــــــــاعـــدة على بنـــاء النظم. ويتيع التر يز على النتـــارج لي الة ـ

ايســــــتراتيجيي لليو ي ــــــ  المرو ي الالزمي للمــــــرا ي مر  يا ات األمم المتحدة األخرت على الصــــــييد الق ري، 
  ـــــــ  ايقتأـــــــاء، من أجج النجو  تاألولويات الو نيي. وســـــــيجري ل ـــــــد النتارج على الم ـــــــتوت المحلي  

 للتة ي  والر د واإلبالغ. UN-Infoعنجا وتجمييجا على الصييد اليالمي من خالل  ظا   واإلبالغ

وسـتوا ـج اليو ي ـ  اليمج من خالل المـرا ي الصـحيي ال ـداسـيي مر  ج من بر امج األمم المتحدة  - 105
ــندوق األمم المتحدة لل ـــ اك وهييي األ مم المتحدة الممـــترك الميني تفيرو   قص المناعي البمـــريي/اإليدز و ـ

للمرأة ومنظمي الصـــحي اليالميي والبنك الدولي، وســـتمـــالك ألأـــا لي لعالي البر امج الممـــترك الميني تفيرو  
ــتوا ـــــــــج اليو ي ـــــــــ  اليمج،  10 قص المناعي البمـــــــــريي/اإليدز مر    يا ات أخرت تاتيي ل مم المتحدة. وســـــــ

الميي تمـــــــــــــأك هزال األ فال، ولي مجال  تالتياوك مر بر امج األنذلي اليالمي، على و،ـــــــــــــر خ ي اليمج الي
الصــحي والت ذلي لي المدلســي. ومن  ــأك و،ــر إ ال جديد للتياوك ايســتراتيجي مر منظمي الصــحي اليالميي 
ــاملي وأك يدعم البلداك لي   ــحيي المــــــــ أك ليجج تالججود التي تر ز على البلداك من أجج تحقيج الت  يي الصــــــــ

امي والطمــــ  عنجا وايســــتجاتي لجا. وســــتتياوك اليو ي ــــ  ألأــــا مر الوقالي من  ايت ال والئ الصــــحيي الي
منظمي الصـحي اليالميي تمـأك المـب ي اليالميي لا ذال تحدوس الفا ـيات وايسـتجاتي لجا وإ ال الر ـد والتقييم 

(  والةدمي الجماعيي لالتصــال تمــأك المةا ر والممــال ي المجتمييي  وبر امج  2005للوارع الصــحيي الدوليي )
الر ـد الممـترك إلمدادات المياه والصـرف الصـحي والنظالي الصـحيي  ولرقي اليمج اليالميي لم الحي الطوليرا  

ــيين،  ج  “ ظالي اليدين للجمير”ومبادلة  ــر اء الرري ــ ــي وك من بين المــ ــا مر البنك الدولي. وســ ، تالتياوك ألأــ
 مالي البييي  والمنظمي الدوليي للججرة، لي  لي مجال اختصــــــــــــا ــــــــــــي، بر امج األمم المتحدة للبييي لي مجال 

مجـال الججرة  وبر ـامج األمم المتحـدة للم ــــــــــــــتو نـات البمــــــــــــــريـي )مورـج األمم المتحـدة(، لي مجـال البيـا ـات 
 الحأريي والمياه ومبادلة تولير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظالي الصحيي للجمير.

 4دة لتيليم البنات،  ما تمــالك لي عقد اجتماعات الجدف  وت ــتأــي  اليو ي ــ  مبادلة األمم المتح - 106
، تالمــــــــرا ي مر منظمي األمم المتحدة للتربيي واليلم 2030خ ي التيليم ليا   -من أهداف التنميي الم ــــــــتدامي 

وال قالي وسـتي  يا ات أخرت. ومن خالل مة   اليمج الممـترك مر مفو،ـيي األمم المتحدة لمـؤوك الالجيين، 
ــت ــــــيى اليو  ماليين يجئ من األ فال واألســــــر والمجتميات  10 ي ــــــ  إلى الو ــــــول إلى ما لصــــــج إلى ســــ

ــيفي من خالل خدمات التيليم ومبادلة تولير المياه والصــــرف الصــــحي و مالي ال فج، وإلى إدلاججم لي   المأــ
د ايبتطالات  النظم الو نيي. وبالتياوك مر المفو،ـيي ألأـا، سـي ـيى بر امج ت ـرير التيليم اإل  ـا ي إلى تحدي 

لي مجال التيليم لي  ايت ال والئ وتنميتجا. وتوا ــــــج اليو ي ــــــ ، تاي ــــــتراك مر  ــــــندوق األمم المتحدة 
لل ـــــــ اك، الممـــــــال ي لي قيادة اونين من أ بر برامج األمم المتحدة الممـــــــتر ي ليما يتيلج بتمـــــــويي األعأـــــــاء  

ــليي األ  ويي وزواا األ فال. وتيمج اليو ي ــــــــ  مر منظ مي اليمج الدوليي تمــــــــأك عمالي األ فال  ومر التناســــــ
( و مالي األ فال على اإل تر ت  ومر  GIGAايتحاد الدولي لالتصــــايت تمــــأك الو ــــج تاإل تر ت )مبادلة  

 يــا ــا تــاتيــا ل مم المتحــدة، من بينجــا بر ــامج األمم المتحــدة اإل مــاري وإدالة المــــــــــــــؤوك ايقتصــــــــــــــــادلــي    14
قا و يي  ومر المنظمي الدوليي للججرة ومفو،ــيي  ــؤوك الالجيين ومفو،ــيي  قوق  وايجتماعيي، تمــأك الجويي ال

اإل  ــاك والم ت  الميني تالمةدلات والجريمي ونيرها من الطيا ات تمــأك إم ا يي اللجوء إلى القأــاء. وتيتبر  
ار  المم الت الةـا ــــــــــــــات ل مين اليـا  المينـيات تالين  ،ــــــــــــــد األ ـفال وبالين  الجن ــــــــــــــي لي  ايت النز 

 وباأل فال والنزار الم لع من الحلفاء المجمين لليو ي  .
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وســـــي وك اليمج مر منظومي األمم المتحدة عامال أســـــاســـــيا لي تيبيي التمويج ي تمـــــال األ فال من  - 107
الفقر وتحفيز التيــالي المـــــــــــــــامـج للجمير. وتيمــج اليو ي ــــــــــــــ  على تمويـج التنميــي مر بر ـامج األمم المتحــدة  

ــأك تموـيج التنمـيي لي عصــــــــــــــر جـارحـي  ولـيداإل مـاري، تمـا    19-لي ذلـك لي إ ـال مـبادلة األمين اليـا  تمــــــــــــ
تيده، ومن خالل مبادلة لاردة تممج ألطالا عن تمويج التنميي اإلقليميي لي المجايت التي تيزز المرا ات   وما

على  ـــــييد ايقتصـــــاد  القارمي على الصـــــييد الق ري. وي ـــــتند هذا التياوك إلى موا ن قوة البر امج اإل ماري 
الطلي ولي التمويــج ايبتطــالي، وموا ن قوة اليو ي ــــــــــــــ  لي مجــال تمويــج الق ــاعــات ايجتمــاعيــي وو،ــــــــــــــر 
الميزا يات لجا. وتيمج اليو ي ـــــــــــ  مر  ـــــــــــندوق األمم المتحدة لل ـــــــــــ اك وهييي األمم المتحدة للمرأة ومنظمي  

ومر منظمي األنذلي والزلاعي وبر امج األنذلي  الصــحي اليالميي ليما يتيلج بت ــرير تمويج الصــحي الم ــتدامي،
اليالمي والبنك الدولي تمـــــأك الحمالي ايجتماعيي الم ـــــتجيبي للصـــــدمات المرتب ي بت ير المنا . وســـــتوا ـــــج 
اليو ي ـ  اي،ـ الر بدول لارد لي مجلس التياوك بين الو ايت لي مجال الحمالي ايجتماعيي، تما لي ذلك 

 ةدا  النظم الو نيي لتحويج األموال ألنرا  إ  ا يي.ليما يتيلج بتيزيز است 

وبو ــ  اليو ي ــ  عأــوا لي اللجني الدارمي الممــتر ي بين الو ايت، وهي اآلليي الرري ــيي لتن ــيج  - 108
الم ـــــــاعدة اإل  ـــــــا يي بين الو ايت، لء جا ملتزمي بدعم تن ـــــــيج اليمج اإل  ـــــــا ي مر األمم المتحدة والججات  

لو نيي والمحليي، وبتح ـــــــين األور الجماعي لالســـــــتجاتي اإل  ـــــــا يي. وتقود اليو ي ـــــــ   ـــــــا بي المصـــــــلحي ا
المجموعي اليالميي للت ذلي، والمجموعي اليالميي لتولير المياه وخدمات الصـــــــرف الصـــــــحي والنظالي الصـــــــحيي  

ي بو ــــفجا للجمير، ومجال الم ــــؤوليي عن  مالي ال فج لي إ ال المجموعي اليالميي للحمالي. وتيمج المنظم
ــا ججي ممــــــــال ي لتيليم. وســــــــواء جرت تفييج  جج المجموعات  الي قيادة مجموعي   لمنظمي إ قاذ ال فولي ألأــــــ

ي، لءك اليو ي ــــــــــــ  تؤدي دولا لري ــــــــــــيا لي التن ــــــــــــيج بين الو ايت على الصــــــــــــييدين اليالمي والق ري  أ 
 يتيلج تمجايت م ؤوليتجا البر امجيي. ليما
 

 الشرااات األخرى  -  باء 
اللجاك الو نيي لليو ي   هي ججات  ري ي قدلمي اليجد وجزء من منظمي اليو ي   األوسر   اقا.  - 109

ــ  عن      ــ  لي بلدا جا. وتيمج اليو ي ــ ــراف مجالس إدالتجا،  ججات مم لي لليو ي ــ وهي تيمج، تحت إ ــ
ميي، تما لي ذلك من خالل  مر اللجاك الو نيي لي دعم تنفيذ الة ي ايســـــــــــتراتيجيي لليو ي ـــــــــــ  ووييتجا اليال

تيبيي الموالد وأ مـــ ي الدعوة من أجج  قوق ال فج على الصـــييدين المحلي واليالمي. وســـتوا ـــج اليو ي ـــ  
 ايستفادة الم لى من الفرص المتا ي لليمج مر اللجاك الو نيي على تحقيج النتارج لصالع األ فال.

اليي الدوليي، تما لي ذلك البنك الدولي و ـــندوق  وســـتزيد اليو ي ـــ  من تياو جا مر المؤســـ ـــات الم - 110
النقد الدولي والمنظمات اإل ماريي األقاليميي م ج مصــــــرف التنميي اآلســــــيوي. وتمــــــمج لرص التياوك مر البنك  

بلدا لي اليالم، ومبادلة الم ـال ال ـرير للبنك   74(، التي تدعم ألقر  IDA19الدولي المؤسـ ـي الدوليي للتنميي )
وما يتصـــــج تي من اســـــتيداد وممـــــتريات وت ـــــليم.  19-لقي تاللقاب المأـــــاد لمر  ليرو   وليدالدولي المتي

على الصـييد  19-ويجري تنفيذ مبادلة الم ـال ال ـرير تالتوازي مر ججود مرلج  ولا س إلتا ي لقا ات  وليد
، واإل تاا 19-داليالمي، الذي ســتوا ــج اليو ي ــ  قيادتي، إذ تيمج مر الصــناعي لتمويج و ــراء لقا ات  ولي 

بلدا من البلداك المنةفأي    92المحلي لميدات الوقالي المةصيي واألدويي األساسيي واألو  جين لما مجموعي 
 والمتوس ي الدخج، ودعم البلداك لطي ت تيد لتلقي اللقا ات وال لر األساسيي وت ليمجا.
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ــ لر ا - 111 ــتفادة من الموالد واإلجراءات من أجج األ فال، تأــ ليو ي ــــ  تأدوال قيادلي  مــــ ي لي ولالســ
مةتل  المـــرا ات اليالميي وت ـــتأـــي  تيض هذه المـــرا ات. وتتزايد المـــرا ات اليالميي تاســـتمرال من  ي   
أهميتجــا ايســــــــــــــتراتيجيــي والمــاليــي، مر ازدلــاد  جم األموال الملتز  بجــا من قبــج المــا حين تمــــــــــــــ ــج  بير منــذ 

 .19-تفأج تمويج ججود التصدي لطوليد 2020ا لي عا  ، ومر ت جيج اليو ي   عاما قياسي 2016 عا 

ــ  أك الت يير والنتارج الجارلي على الن اق الالز  إل جاز خ ي عا   - 112 تت ل    2030وتدلك اليو ي ـــــــــــ
زيادة الممـال ي مر الق ار الةاص، تما يتجاوز  ـرا ات التيامج التجالي،  مولد لل ـلر والةدمات ولب عمج 

ا يتيلج بتأويره على المجتميات المحليي وعلى البييي، و ججي مداليي عن  قوق ال فج.  ومبتطر وم ت مر، ليم
وســـــتدمج المنظمي مبادلة األعمال من أجج النتارج  اســـــتراتيجيي برمجي لتيزيز قيمي أ ـــــحاب المصـــــلحي لي  

 الق ار الةاص من أجج تحقيج النتارج ل  فال، أينما ومتى  اك ذلك خ وة استراتيجيي. 

وســـــــــــي وك إ ـــــــــــراك الميزا يات الح وميي والتأوير عليجا من خالل إ ال التمويج اليا  المةصـــــــــــص   - 113
ل  فال وسيلي لري يي أخرت لتحقيج التمويج المحلي الم تدا  للةدمات ايجتماعيي التي تر ز على األ فال،  

يي و فاءة وإ صــاف. وســتيمج تما لي ذلك من خالل بناء القدلات وأ مــ ي الدعوة لطفالي اســتةدا  الموالد تفيال
اليو ي   مر المر اء، تما لي ذلك مياهد البحوس و ندوق األمم المتحدة للممالير اإل تاجيي، لتيزيز أدوات  
ــيي   ــاسـ ــا آليات تمويج اإلمدادات األسـ ــ  ألأـ ــتدعم اليو ي ـ وُ جج التة ي  والميز ي الو نيي ودوك الو نيي. وسـ

 ي الدخج، مر التر يز على زيادة التمويج المحلي والتمويج الذي ل  فال لي البلداك المنةفأـــــــــــــي والمتوســـــــــــــ 
 لجري  مده محليا و لول المرا ات.

والمـــــــرا ي مر األ فال والمراهقين والمـــــــباب  يوامج للت يير هي اســـــــتراتيجيي لري ـــــــيي  ـــــــاملي ليدة  - 114
ياسـات الذي لجري  ج ألبر ق اعات للتيجيج تالنتارج البر امجيي، وهي إ دت ويلات ايسـتيرا  المـامج لل ـ 

( ومن مقتأــيات  قوق اإل  ــاك،  ي  إك ل  فال الحج لي إســمار لأيجم تمــأك الم ــارج  15ســنوات )الفقرة 
التي تؤور عليجم، تما يتما ـــى مر قدلاتجم المتناميي. وســـتيزز اليو ي ـــ  تفاعلجا مر المراهقين والمـــباب، من 

ــتراتيجيات القار  مي على التفاعج  أـــوليا، بو ـــفجم موالد وعنا ـــر قادلة على خالل المنصـــات الرقميي وايسـ
  ج المما ج تقد  وججات  ظر ولؤت قيمي لو،ر سياسات وبرامج أ  ر لياليي، وبو فجم عوامج للت يير.

، مر التر يز على U-Reportوســـــــــتيزز اليو ي ـــــــــ  من ممـــــــــال تجا لي اليمج الت وعي ولي أداة  - 115
، وذلك  جزء من لؤيي لة    U-Reportلمت وعين المــــــــباب وم ــــــــتةدمي أداة  الفيات المينيي المحليي من ا

التنميي ل وك محولها اإل  ــــاك وت ــــل  الأــــوء على أهميي الججات الفاعلي المحليي وتيزز تملك  تارج التنميي 
ــتيزز  ــي، سـ ــامن ايجتماعي ولأ  المال ايجتماعي واإلدماا ايجتماعي. ولي الوقت  ف ـ ــا التأـ وتيزز ألأـ

و ي ـــ  ججودها لتصـــبع  ـــري ا موووقا تي ل ســـر واآلتاء ومقدمي الرعالي، تاعتبالهم المجندســـين الرري ـــيين  الي 
ــم لتحقيج  لتجالب األ فال والفرص المتا ي لجم، وذلك بتولير التربيي الجيدة والدعم األســــــــــــري  محرك  اســــــــــ

 النتارج ل  فال.
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 إدارة المخاطر  -   خامسا  
 ددت اليو ي ـــ  عدة مةا ر قد تؤور ســـلبا على تنفيذ الة ي ايســـتراتيجيي وتحقيج  مو جا. لمن  - 116

المحتمج أك يؤدي الر ود ايقتصـــــادي ال ويج األجج إلى الحد من قدلة اليو ي ـــــ  على تيبيي الموالد المر ي، 
لتنميي الم ــتدامي ل  فال.  وألأــا قدلتجا على ايســتفادة من التمويج الالز  على   اق أوســر لتحقيج أهداف ا

ولي الوقت  ف ـــــي، لءك اســـــتمرال التجديدات التي تواجي تيددلي األ راف وتقلص  يز المجتمر المد ي لي أجزاء  
 .    يرة من اليالم لةلقاك مةا ر أما  منظومي األمم المتحدة برمتجا وأما   ر ارجا لي جمير أ حاء اليالم 

، ـتات من الوا،ــــــــــــــع أك األزمـات اليـالمـيي  19-األولـيي لجـارحـي  ولـيدومر خروا اليـالم من المر ـلي  - 117
ــيي ســــوف تحتاا إلى ميالجي مبا ــــرة تمــــ ج  ــاســ المفاجيي وتأويرها على الحصــــول على اللواز  والةدمات األســ
أ بر ـتاعتـبالهـا مةـا ر محـددة تيتر  أي ججود للنجو  ـتأهـداف التنمـيي ال ويـلي األجـج. وـباإل،ــــــــــــــاـلي إلى 

ــب  الطوالس تقد  ذ ره   ما ــا يي المحليي ت ــ ــاعد األزمات اإل  ــ ــ لجا تصــ ــتمرة التي لمــ لءك هناك المةا ر الم ــ
ال بيييي والنزاعات، وتأويرها المحتمج على الدول الجمــــــــي. وتمــــــــمج المةا ر األخرت المنةفأــــــــي الم ــــــــتوت 

حقوق ال فج  وال ويلي األجج التي تديرها اليو ي ــــــ  على أســــــا  م ــــــتمر تقل  م ــــــتويات التزا  الح ومات ت 
وبايســــــــت مالات الموظفي لي للاه األ فال، والفجوات لي قدلات المــــــــر اء المنفذين، والقيود المفرو،ــــــــي على 
ــلي تءع اء األولويي ل  فال الذين يتر وك خل    ــا يي، والمةا ر المتصـــــ ــال الم ـــــــاعدات اإل  ـــــ إم ا يي إلصـــــ

 ليجم. الر  ، عو،ا عن أعداد أ بر من األ فال الذين ل جج الو ول إ

وتم ـج اســــــــــــــتراتيجيـات الت يير واليوامـج التم ينيـي المبينـي آ فـا لي هـذه الوويقـي خ  الـدلـار األول لي  - 118
التةفي  من  دة هذه المةا ر. وتيد المــــرا ات والممــــال ي عبر النظم اإل  ــــا يي واإل ماريي أمرين  اســــمين 

رين وبناء التحالفات ليزز   اق أعمال المنظمي  تالن ــبي إلدالة المةا ر لي اليو ي ــ ، إذ إك اليمج مر اآلخ
ــتدامتجا. وتتيع أ مــــــ ي الدعوة وايتصــــــايت لليو ي ــــــ  إدالة المةا ر على  حو أ  ر  و  اق و ــــــولجا واســــ
ــي وك تزويد موظفي اليو ي ــــ  تمجالات   ــتراتيجيي من خالل تقدلم  جي مقنيي يتةاذ إجراءات عالميي. وســ اســ

 ي التيامج مر اليالم المت ير والبرامج المتناميي لي البلداك.مناسبي لل ر  عامال أساسيا ل

ويم ن لالســت مال لي بيا ات  وعيتجا ألأــج والو ــول إليجا أل ــر أك تطوك تم اتي دلر لي مواججي   - 119
القرالات ال ـياسـاتيي الرجييي، وأك تطوك،  ما اتأـع خالل الجارحي، مولدا ي م يج لي لي الدلار عن األ فال  

ال أك الصــدمات ايجتماعيي وايقتصــادلي تؤور عليجم تمــ ج نير متناســ . وترد مناقمــي أ  ر تفصــيال وإظج
 للمةا ر وايلترا،ات لي ولقي منفصلي عن  ظريي الت يير مرلقي تالة ي ايستراتيجيي.

  
 الراد والتعلم واا الغ والتقييم  -  سادسا  

  2021-2018م الة ـي ايســــــــــــــتراتيجـيي الحـالـيي للفترة ـتايعتمـاد على اـلدلو  الم ــــــــــــــتفـادة من تقيي  - 120
، اســــــــــتلز  اي تقال إلى خ ي أ  ر تر يزا على النتارج ولجا ألج تة ي   19-وتجربي التصــــــــــدي لجارحي  وليد

ــتر ز اليو ي ــــــــ  أ  ر على تتبر مدت تحفيز  ــي قدما، ســــــ أ ول أجال اتبار  جج منقع إلدالة النتارج. وللمأــــــ
ــد مدت  فاءة ولياليي تنفيذها    ججودها للت يير التحويلي ــالي إلى ل ـــــ ــتوت النتارج، تاإل،ـــــ والمنججي على م ـــــ
 لنواتججا واإلبالغ عنجا.
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وتحقيقـا لجـذه ال ـالـي، لـءك ايســــــــــــــتراتيجيـي المو،ــــــــــــــوعـي لي إ ـال الة ـي ايســــــــــــــتراتيجيـي لجـا ألج   - 121
ســـــــــنوات ســـــــــتةأـــــــــياك   ، ممـــــــــفوعي تة تين اســـــــــتراتيجيتين متتاليتين مدة  ج وا دة منجما ألبر2030 عا 

يسـتيرا  م ـتمر ومنتظم. وسـيتأل  إ ال النتارج من مؤ ـرات على م ـتوت األور والنتارج والنواتج، تيأـجا 
م ـــــــتمد من أهداف التنميي الم ـــــــتدامي. وي تم ج هذه المؤ ـــــــرات ســـــــوت مجموعي لرعيي من المؤ ـــــــرات التي 

وك التقرير ال ــنوي للمديرة التنفيذلي وســيلي لابالغ ت ــتةدمجا اليو ي ــ  داخليا لتتبر الفياليي البر امجيي. وســي 
ــامج   ــتيرا  المــــــ ــتمدة من ايســــــ ــرات الم ــــــ ــتراتيجيي، تما لي ذلك المؤ ــــــ عن التقد  المحرز لي الة ي ايســــــ

 لل ياسات الذي لجري  ج ألبر سنوات والمؤ رات التي لجري تبادلجا مر  يا ات األمم المتحدة األخرت. 

تاســتيرا،ــات داخليي أ  ر ا تظاما لل ــياســات وللميزا يي واألداء لجيلجا أ  ر وســتأــ لر اليو ي ــ   - 122
اســـــــــتجاتي للمةا ر وأ  ر مرو ي لي تنظيم التيلم البر امجي، ي ســـــــــيما على م ـــــــــتوت النتارج. وســـــــــتقيم هذه 

 ــــتمرة  ايســــتيرا،ــــات الداخليي المنتظمي مدت اإل ــــالة إلى التقد  المحرز على م ــــتوت النتارج  والمواءمي الم
ــتراتيجيات الت يير لي تحفيز الت يير لي بييات تمـــــــــــ يليي متنوعي    للبرامج والموالد خل  النتارج  ولياليي اســـــــــ

 األ فال ي يزالوك خل  الر   وأين يوجدوك  وايتجاهات لي األداء اليالمي واإلقليمي والق ري.  وأي

الوقت الحقيقي، مما ل ـةر قوة ايبتطالات  وسـت ـرر اليو ي ـ  اليمج على لب  البيا ات وإتا تجا لي - 123
لي مجال البيا ات والبيا ات المفتو ي لتح ـــــــــــين البرمجي الم ـــــــــــلحي تالميرلي ودعم ال ـــــــــــياســـــــــــات المتطاملي. 
وســينصــ  تر يز متجدد على جودة الميلومات المتيلقي تالر ــد والتيلم المتصــج بجا وتقدلم التيقيبات تمــأ جا 

 اق والتياوك والتن يج لي البرامج اإل ماريي واإل  ا يي. واستةدامجا، مر تيزيز ايت 

وينب ي موا ــــــــلي تيزيز ل ــــــــد النتارج، ودعم  ظم الر ــــــــد الو نيي و ظم المــــــــر اء والمجموعات،  - 124
إ،ـــــالي إلى الر ـــــد الممـــــترك ل مم المتحدة على الصـــــييد الق ري، لأـــــماك ايلتزا  تأك ي يترك أ د خل   

ــ  ــجا  اليو ي ــــــــ ــد التاتيي  الر  ، وإســــــــ ــيتم تيزيز  ظم وقدلات الر ــــــــ لي تحقيج  تارج عالميي جماعيي. وســــــــ
ــاءلي أما  ال ـــــــ اك المتأـــــــرلين، وت بيج  لليو ي ـــــــ  لتم ين برمجي أ  ر تطيفا، مر زيادة التر يز على الم ـــــ

 أسالي  تقييميي لدعم القرالات ايستراتيجيي، واستجاتي  ظم الر د الق ريي لل ياقات.

ليو ي ـ  إلى التيلم الم ـتمر وتح ـين  جججا  وال لترة تنفيذ الة ي ايسـتراتيجيي، وذلك وسـت ـيى ا - 125
من خالل موا ـــــــلي تطيي  و ـــــــقج  ظرياتجا المتيلقي تالت يير وايســـــــتراتيجيات والبرامج الق ريي القارمي على 

ــيي من جمر البيا   ــتفادة من تنفيذ البرامج، واألدلي النا ــــ ــد البرامج، والدلو  الم ــــ ات والبحوس، وايبتطال  ل ــــ
 لتحديد النجج الفيالي، وتقييم المر اء لجا.  

وســـــــتوا ـــــــج اليو ي ـــــــ  تيزيز وظيفي التقييم، وســـــــت ـــــــيى جاهدة إلى تحدي  ودمج التيلم التقييمي   - 126
ــتيمج المنظمي مر م ت  التقييم   ــيص الموالد. وســ ــولة أ  ر منججيي لي القرالات البر امجيي وقرالات تةصــ تصــ

التاتر لجا لطفالي اســــــــــــتجاتي جدول و  اق التقييمات المقبلي لمجايت الحاجي الرري ــــــــــــيي للمنظمي،  الم ــــــــــــتقج 
 سيما ليما يتيلج تفياليي ايستراتيجيات لي ت رير وتيرة إ راز التقد  على م توت النتارج. وي
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 2030استشراف آفاق عام  – سابعا  
ــتراتيجيي التزا  اليو ي ـــ  تاليمج بال  لج للولاء بويلاتجا و فز اليمج اليالمي  - 127 تم ج هذه الة ي ايسـ

ــم  ــتدامي واإلعمال الطامج لحقوق ال فج. وترســ على ت ــــرير وتيرة إ راز التقد   حو تحقيج أهداف التنميي الم ــ
د لؤيي للتحول الذي لم ن تحقيقي  تى الة ي ايسـتراتيجيي م ـالا لليو ي ـ  و ـر ارجا ليقد اليمج هذا، وتج ـ 

لي خأـــم األزمي و الي ال مو  ال انيين لي الفترة الراهني، وذلك اســـتنادا إلى الممـــال ي الموســـيي والمبتطرة 
مر مجموعـــي متنوعـــي من المــــــــــــــر ـــاء، تمـــا لي ذلـــك الح ومـــات و يـــا ـــات األمم المتحـــدة والمجتمر المـــد ي، 

 سر، ومقدمي الرعالي، واأل فال والمباب. والمر ات، والمجتميات المحليي، واأل

ومن خالل ت بيج ميــاللجم وخبراتجم وإبــداعجم وموالدهم وا ــدلــاعجم الجمــاعي، لم ن لليو ي ــــــــــــــ    - 128
 ميبر  19-، و فالي الو ـــــول اليادل إلى لقا ات  وليد19-و ـــــر ارجا التةفي  من  ـــــدمات جارحي  وليد
إليجا، وتيزيز النظم المحليي، وســد الفجوة الرقميي، ومنر المزيد    للو ــول إلى المجتميات التي لم يتم الو ــول

من اي تطاسـات لي التقد  المحرز لصـالع جمير األ فال، وتم ين اليالم من المأـي قدما  حو مجتمر  ـامج  
للجمير، والتيـالي الم ـــــــــــــــتدا  من الـنا ـيي البييـيي الـذي لأــــــــــــــر األ فـال لي المقـا  األول. ومن خالل  مـاـلي 

ــا ـــــي، وتقدلم  ور الدعم الذي ل ـــــجم لي تم ين  األ فا ــا يي والجمـــ ل الذين لييمـــــوك لي خأـــــم األزمات اإل  ـــ
المجتميات المحليي، وايســــــت مال لي قدلة األ فال واألســــــر والنظم على الصــــــمود، ســــــي وك المجتمر اليالمي 

   م تدامين.  ألأج استيدادا لحايت ال والئ، ولمنر األزمي اليالميي المقبلي، وبناء تقد  وسال

ــتدامين محر ات داليي إل راز تقد   - 129 ــلوك م ـ ــادات وسـ ويم ن أك تطوك التحويت المتيمدة  حو اقتصـ
ــا    ــي عـ ــذ خ ـ ــالم من 2030لي تنفيـ ــا ، وتم ين اليـ ــدة ت ير المنـ ــدهول البييي، والتةفي  من  ـ ، ووق  التـ

ــا، التطي . وإذا اختــالت المجتميــات  مــالــي اإل فــاق ايجتمــاعي، وإع ــاء   األولويــي ل  فــال األ  ر تجميمـــــــــــــ
وعملت على تحويج الجيا ج والميايير التي تدلم عد  الم ــــــاواة بين الجن ــــــين والينصــــــريي واي تقاص ت ــــــب   
اإلعاقي ونيرها من أ ـ ال التمييز، لم ن آ ذاك ا تمـال األ فال والمجتميات المحليي من براون الفقر، وتيزيز  

 إل  اك لجمير األ فال.تماسك المجتميات، و،ماك  قوق ا

وإ جا لة ي  مو ي، ولطن اليو ي ــ   مو ي ألأــا. لاأل فال والمــباب ل البوك تالت يير، من أجج   - 130
 فولي هي من  قجم ومن أجج م ـتقبج ل ـتحقو ي. ومن واج  اليو ي ـ  أك ت تنم لر ـي تقدلم الم ـاعدة لي  

ــاء أســـس اليقد ايجتماعي الجديد الذي تدعو إليي خ  تنا الممـــتر ي. ويم ن لليو ي ـــ ، مر  ـــر ارجا، أك إلسـ
تبني م ـــــــتقبال يتم ليي إ ـــــــراك  ج  فج لي المجتمر، وإعمال  قوقي، وإتا ي الفرص أمامي لالزدهال، والقدلة  

 على تم يج م تقبلي ولقا لجويتي ولؤيتي.
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