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 [ 2021تشرير األثل/اكتوبر  22]

 المحتويألت

 الصفحة    

 الجزء األثل 
 2021الدثرة الإادية األثل  لإاي 

 

ع تيظيم الدثرة -اثال   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع
ع ثتيظيم األعمالدقرار جدثل األعمال المؤقت المشرثح ثالجدثل الزمير  -ال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع
ع بيانان افتتاحيان لرئيسة المجلس التيفيمي ثالمد رة التيفيمية لليونيس  - باء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع
ع انتخاب اعضاء المجلس التيفيمي -جيم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع  12  ع

ع   مداثالت المجلس التيفيمي - ثانيا    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  12  ع
 12 ، بما فر ذلك المشاثرات ثاإحاطات 2025- 2022خارطة طريق إعداد الخطة االستراتيجية لليونيس  للفترة   - ال     
ع التإاثن البرنامجر لليونيس  - باء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  14  ع
ع ثثائق البرامج القطرية )ا(    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع  14  ع
ع تمد د البرامج القطرية الجارية )ب(    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  16  ع
اليونيسأأأأ  للتو أأأأيات ثالقرارات الصأأأأادرة عر االجتماعير الخامس ثاألربإير  تقرير شأأأأفوي عر متابإة  -جيم    

 16  ع ثالسادس ثاألربإير لمجلس تيسيق برنامج األمم المتحدة المشترك المإير بفيرثس نقص المياعة البشرية/اإ د 
ع 19-تصدي اليونيس  لكوفيد -دال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  17  ع
 17  2019اإنسانر المي تضطلع به اليونيس : جائحة مرض فيرثس كورثنا مإلومات مستكملة عر الإمل  )ا(   
علمحة عامة عر دعادة التيظيم االستراتيجر الستجابة اليونيس  ثسبل المضر قدما  )ب(    ع ع ع ع ع ع ع ع  17  ع
ع تقارير التقييم ثردثد اإدارة عليها  - لاء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع  20  ع
المتإلق بإعادة تيظيم ميظومة األمم   72/279تقرير شأأأأأفوي عر مسأأأأأتجدات تيفيم قرار الجم ية الإامة  -ثاث    

المتحدة اإنمائية فر سياق االستإراض الشامل المي يجري كل اربع سيوات لسياسة األنشطة التيفيمية التر تضطلع 
ع مم المتحدة مر اجل التيمية بها ميظومة األ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  22  ع

إأأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عر السأأأأأأأأأأأأأأيأأة الميتهيأأة فر   - اي      كأأانون األثل/  31التقرير المأأالر ثالبيأأانأأات المأأاليأأة المراجس
ع ثتقرير مجلس مراجإر الحسابات، ثرد اإدارة عليه  2019 ديسمبر ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  24  ع

 25  ع 2021ثالميزانية المقترحة لإاي خطة الإمل  جمع األموال مر القطاع الخاص ثإقامة الشراكات مإه:  -حاء    
ع مسائل اخر   -طاء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  27  ع
ع اعتماد مشاريع القرارات  - ياء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  27  ع
ع بيانان ختاميان للمد رة التيفيمية لليونيس  ثرئيسة المجلس التيفيمي -كاأ     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  27  ع

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 الجزء الثانر
  2021الدثرة السيوية لإاي 

ع تيظيم الدثرة -اثال   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  31  ع

ع دقرار جدثل األعمال المؤقت المشرثح ثالجدثل الزمير ثتيظيم األعمال -ال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  31  ع

ع بيانان افتتاحيان لرئيس المجلس التيفيمي ثالمد رة التيفيمية لليونيس  -باء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  31  ع

ع   مداثالت المجلس التيفيمي -ثانيا    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  34  ع

ع المد رة التيفيمية لليونيس المقدي مر  2020التقرير السيوي لإاي  -ال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  34  ع

ع ، مشرثٌع لالستإراض 2025-2022الخطة االستراتيجية لليونيس  للفترة   -باء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  37  ع

ع التقرير السيوي عر الإمل اإنسانر لليونيس  -جيم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  40  ع

ع 2021-2018التقرير السيوي عر تيفيم خطة عمل اليونيس  للمسائل الجيسانية للفترة  -دال     ع ع ع ع ع  42  ع

ع التإاثن البرنامجر لليونيس  -لاء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  43  ع

ع ثثائق البرامج القطرية )ا(    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع  43  ع

ع تمد د البرامج القطرية الجارية )ب(    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  43  ع

ع تقارير التقييم ثردثد اإدارة -ثاث     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع  44  ع

ع اإدارة ، ثرد 2020تقرير مكتب األخالقيات التابع لليونيس  لإاي  - اي     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  45  ع

ي مر مكتب المراجإة الداخلية للحسأأأأأأأأأأابات ثالتح يقات دل    2020التقرير السأأأأأأأأأأيوي لإاي   -حاء     المجلس  المقدَّ
ع التيفيمي، ثرد اإدارة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  46  ع

دحاطة بالمسأأتجدات بشأألن تيفيم التو أأيات الواردة فر اسأأتإراض الفريق المسأأتقل السأأتجابة اليونيسأأ   -طاء    
الحماية مر االسأأأأأأتالالل ثاالنتهاك الجيسأأأأأأيير ثتقرير فرقة الإمل المسأأأأأأتقلة المإيية بالتمييز بير الجيسأأأأأأير فر مجال  

ع ثالمضايقة ثإساءة استإمال السلطة فر اماكر الإمل ثالتحرش الجيسر   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  48  ع

المتإلق بإعادة تيظيم ميظومة األمم  72/279دحاطة بالمسأأأأأأأأأتجدات بشأأأأأأأأألن تيفيم قرار الجم ية الإامة  -ياء    
المي يجري كل اربع سيوات لسياسة األنشطة التيفيمية التر تضطلع فر سياق االستإراض الشامل المتحدة اإنمائية 

ع مر اجل التيمية بها ميظومة األمم المتحدة  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  50  ع

القطاع  البيك الدثلر لتيسأأأأأير االسأأأأأتثمار المسأأأأأتداي فر جمع األموال مر  دحاطة بالمسأأأأأتجدات المتإلقة بلداة  -كاأ    
ع الخاص  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  51  ع

ع كلمة رئيس الرابطة الإالمية لموظفر اليونيس  -الي     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  52  ع

ع مسائل اخر   -ميم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  52  ع

ع اعتماد مشاريع القرارات  -نون     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  53  ع

 53  التيفيمي الختاميان للمد رة التيفيمية لليونيس  ثرئيس المجلس  جوائز افرقة موظفر اليونيس  ثالبيانان  -سير    

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 الجزء الثالث 

  2021الدثرة الإادية الثانية لإاي 

ع تيظيم الدثرة -اثال   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  56  ع

ع دقرار جدثل األعمال المؤقت المشرثح ثالجدثل الزمير ثتيظيم األعمال -ال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  56  ع

ع المجلس التيفيمي ثالمد رة التيفيمية لليونيس بيانان افتتاحيان لرئيس  -باء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  56  ع

ع 2022برنامج الإمل المقترح لدثرات المجلس التيفيمي فر عاي  -جيم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  61  ع

ع  مداثالت المجلس التيفيمي -ثانيا    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  61  ع

ع 2025-2022الخطة االستراتيجية لليونيس  للفترة   -ال      ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  61  ع

ع 2025-2022للمسائل الجيسانية للفترة خطة عمل اليونيس   -باء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  64  ع

ع التإاثن البرنامجر لليونيس  -جيم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  65  ع

ع ثثائق البرامج القطرية )ا(    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع  65  ع

ع تمد د البرامج القطرية الجارية )ب(    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  66  ع

ع 2022-2018 للفترة  لليونيس  االستراتيجية الخطة نتائج  بتمويل المتإلق الميّظم الحوار - دال    ع ع ع ع ع  67  ع

ع دحاطة شفوية عر مستجدات الإمل اإنسانر المي تضطلع به اليونيس  -لاء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  68  ع

دحأاطأة بمسأأأأأأأأأأأأأأتجأدات التقأدي المحر  فر مأا  تإلق بتجربأة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر البلأدان المرتفإأة الأدخأل ثفر  -ثاث    
ثضأأأأأأع بلدان ذات دخل مرتفع فر دطار خطة  البلدان التر تيتقل مر الشأأأأأأريحة الإليا للبلدان المتوسأأأأأأطة الدخل دل  

ع اليونيس  الإالمية لحقوق الطفل  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع  69  ع

ع تقييم تكويير لإمل اليونيس  مر اجل الربط بير البرمجة اإنسانية ثاإنمائية ثاالستجابة اإدارية - اي      70  ع

ع : مشرثع لالستإراض 2025-2022خطة التقييمات الإالمية للفترة  -حاء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  72  ع

ع 2025-2022الميزانية المتكاملة لليونيس  للفترة  -طاء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  72  ع

كانون  31جمع األموال مر القطاع الخاص ثإقامة الشأأأأأأراكات مإه: التقرير المالر للسأأأأأأية الميتهية فر  -ياء    
ع 2020األثل/ديسمبر  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  73  ع

ع   مسائل اخر   -كاأ     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  75  ع

ع اعتماد مشاريع القرارات  -الي     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  75  ع

ع بيانان ختاميان للمد رة التيفيمية لليونيس  ثرئيس المجلس التيفيمي -ميم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  75  ع
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 الجزء األنل   

 2021الدن ة التألوية األنلي لتألم   
      

الفترة مع  المتقووة في مقر األمم المتحدة في    
 2021شبألط/فبرالر    12إلي    9
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 تنظ م الدن ة  - أنال   

 إقرا  جدنل األعمألل المؤقت المشرنح نالجدنل الزمني نتنظ م األعمألل -ألف   

األعأأأأمأأأأأأأال   - 1 ثتأأأأيأأأأظأأأأيأأأأم  الأأأأزمأأأأيأأأأر  ثالأأأأجأأأأأأأدثل  األعأأأأمأأأأأأأال  جأأأأأأأدثل  الأأأأتأأأأيأأأأفأأأأيأأأأأأأمي  الأأأأمأأأأجأأأألأأأأس  اقأأأأر 
(E/ICEF/2021/1/Rev.2ع) 

ثفأأدا مراقبأأا، مر بييهأأا ميظمأأة حكوميأأة دثليأأة ثاحأأدة ثميظمأأة   47ثاعلر امير المجلس التيفيأأمي ان   - 2
د  لجأان الوطييأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، قأدمأت ثثأائق االعتمأاالدثليأة ثاحأدة ثتسأأأأأأأأأأأأأأع ميظمأات مير حكوميأة ثثمأان مر  

 مر اليظاي الداخلرع 2-50للمادة  ثفقا

 
 ب أل ألن افتتألح ألن لرئ سة المجلس التنفيذي نالمدلرة التنفيذية لليو  سف -بألء   

رحبأت الرئيسأأأأأأأأأأأأأأة بجميع اعضأأأأأأأأأأأأأأاء المجلس التيفيأمي ثالمراقبير فر الأدثرة الإأاديأة األثل  للمجلس،   - 3
قد رلا للمد رة التيفيمية لليونيسأأأأأ  ثشأأأأأكرت  ثاحاطت علما بانضأأأأأماي اعضأأأأأاء جدد دل  المكتبع ثاعربت عر ت 

 موظفر اليونيس ع

ثقالت الرئيسأأأأأأأأأأأأأة دنه، فر مثل لما الوقت مر الإاي الماضأأأأأأأأأأأأأر، كان الجميع يإلق  ماال كبيرة عل   - 4
ع لكر الإالم اليوي، بدال مر تسأأأأأأريع دحرا  التقدي لمصأأأأأألحة األطفال كما كان ملموال،  أأأأأأار يلخم 2020 عاي
القاسأأأأر لجائحة مير مسأأأأبوقة عل  الصأأأأإيد الإالمرع ثقالت دن الجهات األكثر لشأأأأاشأأأأة  الحسأأأأاب األثر  فر
 التر تإانر اكثر مر ميرلاع لر

(ٍ قد كشأأأأأأأأأأأ  عر اثجه عدي المسأأأأأأأأأأأاثاة 19-)كوفيد 2019ثقالت ايضأأأأأأأأأأأا دن مرض فيرثس كورثنا   - 5
ر الإالم، بما فيها الثالرات القائمة فر مجاالت التإليم ثالضأأأأأأأمان االجتماعر ث  فر المسأأأأأأأائل الجيسأأأأأأأانية ثتيسأأأأأأأ 

 الو ول دل  التكيولوجيا الرقمية، ثفاقم تلك األثجهع

ثقالت الرئيسأأأأأأة دن اليونيسأأأأأأ  اسأأأأأأتمرت، رمم لمو التحديات، فر بمل جهودلاع ثاشأأأأأأادت الرئيسأأأأأأة  - 6
اشأأأأأارت باالسأأأأأتجابة السأأأأأريإة ثالفإالة مر جانب الميظمة، بما فر ذلك قيادتها فر المقر ثمكاتبها الميدانيةع ث 

دل  سأأأأأأأرعة تلقلم موظفر اليونيسأأأأأأأ  فر الميدان مع الواقع الجد دع ثقالت دن اليونيسأأأأأأأ  قدمت الدعم لتوفير 
المياو ثخدمات الصأأأأأأأأرأ الصأأأأأأأأحر ثاليظافة الصأأأأأأأأحية للجميع ثاتاحت مإدات الوقاية الشأأأأأأأأخصأأأأأأأأية فر اكثر 

عر بإد ثالتإليم فر الميا ل،   بلدع ثقدمت الميظمة الدعم لمال ير األطفال فر الحصول عل  التإليم  100 مر
 دل  بال ير األشخاصع 19-ثاث لت رسائلها المستيدة دل  الإلم بشلن كوفيد

ثقالت كملك دن اليونيسأأأأأ  جددت ايضأأأأأا فر مجال دقامة الشأأأأأراكات، مر قبيل االتفاق المي ابرمته  - 7
 ستخدامه فر ذلك البلدعمع اكبر مصيع للصابون فر بورثندي ابتالاء دنتاج  ابون بتكلفة ميخفضة جدا ال

ثقالت دن عمل اليونيسأأأأأ  فر مجال التصأأأأأدي للجائحة اقترن بلعمالها الجارية، مثل مكافحة سأأأأأوء   - 8
 التالمية ثدعم التط يم الرثتييرع

ثقالت الرئيسأة دن اليونيسأ  بحاجة دل  االلتزاي بالإودة دل  المسأار الصأحيح لتحقيق الداأ التيمية  - 9
بالطفل، ألن اطفال الإالم ال يسأأتطيإون االنتظار حت  تيتهر الجائحة لكر يشأأهدثا دحرا    المسأأتدامة المتإلقة

 التقدي فر ما يخصهمع
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ثقالت الرئيسأأأأأأأية دن الإالم، بتسأأأأأأأريإه دعداد اللقاحات، قد سأأأأأأأمح ليفسأأأأأأأه بلن  تخيل انتهاء الجائحةع   - 10
رلا جزء مر مرفق كوفاكس، تمكييا لتحقيق  ثاعربت عر تقد رلا البالغ للجهود التر تبملها اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، باعتبا

 ، ثعر ترحيبها القوي بملكع19-اإنصاأ فر الحصول عل  لقاحات كوفيد

ثاشأأارت دل  ان اليونيسأأ ، بو أأفها اكبر مشأأتر للقاحات فر الإالم، تسأأهم بخبرة قّيمة فر مجاالت   - 11
  الترحيب بممثلر ميظمة الصأأأأأحة  المشأأأأأتريات ثاللوجسأأأأأتيات ثالشأأأأأحر ثالتخزير، ثقالت دن المجلس  تطلع دل

 ع19-الإالمية، ثلر شريك رئيسر فر مبادرة كوفاكس، خالل اليظر فر بيد جدثل األعمال المتإلق بكوفيد

ثقالت الرئيسأأأأأأأأة دن الجائحة قد سأأأأأأأألطت الضأأأأأأأأوء عل  المية جودة اليظم الصأأأأأأأأحية، التر سأأأأأأأأتكون  - 12
 القطريةع موضوعا مر المواضيع التر  تياثلها عرض ثثائق البرامج

ثانتقلت الرئيسأأأأأأأأأأأأأأة للحد ث عر مجال التإليم، فشأأأأأأأأأأأأأأددت عل  المية جودة التإليم عر بإد ثالحلول   - 13
الرقمر للطفأأأأال بحلول عأأأأاي   التإلم  توفير فرص  التإلم، 2030الراميأأأأة دل   تكأأأأافؤ فرص  ، ثالحأأأأاجأأأأة دل  

 ذلك شمول األطفال ذثي اإعاقةع فر بما

اسأأتخداي التكيولوجيات الجد دة امر لاي ايضأأا، ثكملك الشأألن باليسأأبة لزيادة توسأأيع نطاق  قالت دن ث  - 14
االبتكاراتع ثمر شأأأألن ذلك ايضأأأأا ان يمكر المجتمإات المحلية ثالياشأأأأطير المحليير مر اإسأأأأهاي بقدر اكبر 

 فر تحقيق تيميتهم ثرفالهم، ثفر تهيئة بيئة اكثر نقاثة ثاماناع

دل  مسأأأأأأأأاعدة اليونيسأأأأأأأأ  عل  تلمير ما تحتاجه مر موارد مرنة  ثدعت الرئيسأأأأأأأأة الدثل األعضأأأأأأأأاء - 15
 ثمستدامة لتيفيم ثال تها بالكاملع

ثقالت دن اعضأاء المجلس  يبالر ان  تفاءلوا لتصأميم اليونيسأ  عل  دعادة البياء عل  نحو افضألع   - 16
مر ع بأات ثعراقيأل   ثقأد حفزت الجأائحأة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  دعأادة التفكير فر طريقأة عملهأا ثاعتبأار مأا تواجهأه

 فر ا للتاليير ثالتجريبع

ثقالت الرئيسأأأأأأة دن المجلس التيفيمي سأأأأأأيبمل كل ما فر ثسأأأأأأإه لدعم اليونيسأأأأأأ  فر ثضأأأأأأع الخطة   - 17
 االستراتيجية المقبلةع

، المي يصأأأأأأأأأادأ المكر  الخامسأأأأأأأأأة ثالسأأأأأأأأأبإير إنشأأأأأأأأأاء 2021اما المد رة التيفيمية فقالت دن عاي   - 18
بار ة إبرا  دثر الميظمة فر خدمة األطفال ثدعمهم، ثلموا أألة تكييا اليونيسأأ    اليونيسأأ ، سأأيتيح فر أأة
 مع ما  تطلبه المستقبلع

، كان ا ال قد حاد عر المسار الصحيح فر تحقيق الداأ 19-ثقالت دن الإالم، قبل جائحة كوفيد - 19
اإنسأأأأأأأانية، ثاسأأأأأأأتمرار الإي ، التيمية المسأأأأأأأتدامة، حيث ان األطفال مهددثن مر جراء تفاقم حاالت الطوار  

ثالفقر، ثاإقصأأأأأأأاء، ثالتمييز، ثتالير المياج، ثمر جراء حرمانهم مر حقوقهم فر الصأأأأأأأحة ثالتإليم ثاثجه عدي 
المسأاثاة التر تحد  فاق مسأتقبلهمع ثإبان الجائحة،  تحمل األطفال ثطلة تدابير اإمالق الشأامل، ثيإانون مر 

قل، ثانقطاع الخدمات الحيوية مثل خدمات التحصأأأأأأأأأير ثالرعاية الصأأأأأأأأأحية  القيود المفرثضأأأأأأأأأة عل  اليقل ثالتي 
 األساسية، ثا دياد انإداي األمر الالمائر ثإمالق المدارس ثالمالعبع

ثقالت دنه ُ توقع ان  تضأأأاع  عدد األطفال الم ر يحتاجون دل  دعم اليونيسأأأ ع ثسأأأتحتاج البلدان  - 20
ادة بياء ما تداع  مر نظم ثلدعم سأكانهاع ثلإل الجائحة تشأكل دل  مسأتويات مير مسأبوقة مر المسأاعدة إع
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اكبر اضطراب فر دحرا  التقدي عالميا فر مجال الطفل يشهدو التاريخ المإا ر، ثلو ما مر شلنه ان يحدث  
 كربا فر جميع البلدانع ثفر سياق لما الوضع القاتم، ظلت اليونيس  تإمل بجدع

مي سأأأأأأُيطلع خالل الدثرة عل   خر المسأأأأأأتجدات بشأأأأأألن التقدي المي ثقالت ايضأأأأأأا دن المجلس التيفي  - 21
احر ته اليونيسأأأأأأأأأأأأ  فر تلبية االحتياجات الياجمة عر الجائحة، بما يشأأأأأأأأأأأأمل دثر الميظمة ال يادي فر مرفق  
كوفاكس ثفر شأأأأأراء اللقاحات ثنقلها ثتسأأأأأليمهاع ثسأأأأأيياقد المجلس ايضأأأأأا عدة ثثائق تتإلق بالبرامج القطرية  

تر تتواءي جميإها مع اطر األمم المتحدة للتإاثن فر مجال التيمية المسأأأتدامة ثالتزامات اليونيسأأأ  الجد دة، ال
 بموجب اتفاقية حقوق الطفلع

ثقالت كملك دن المجلس سأأُيطلع عل   خر المسأأتجدات بشأألن الخطة االسأأتراتيجية لليونيسأأ  للفترة  - 22
القصأأأأأأأأأأأأأير، بما فر ذلك التإلم عر بإد إنقاذ ، التر سأأأأأأأأأأأأأتإكس اثلويات الميظمة عل  المد  2022-2025

مسأأأأتقبل األطفال، ثالتحصأأأأير إنقاذ األرثاح، ثتوفير المياو إنقاذ المجتمإات المحلية ثالصأأأأحة الإقلية إنقاذ 
األسأأأأرع ثسأأأأتشأأأأمل الخطة ايضأأأأا اثلويات متوسأأأأطة األجل مثل توفير الرعاية الصأأأأحية األثلية عل  مسأأأأتو  

عل  مجموعة مر الخدمات الصأأأأأحيةع ثسأأأأأتكيا اليونيسأأأأأ  برامجها المتإلقة   المجتمإات المحلية ثالحصأأأأأول
بحماية الطفل؛ ثسأأأأأأأأأتوسأأأأأأأأأع نطاق الإمل فر مجال السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات االجتما ية ثالحماية؛ ثسأأأأأأأأأتدمج االلتزامات  
الجيسأأأانية فر جميع برامجها؛ ثسأأأتيهن بشأأأؤثن البرمجة المتإلقة بالمياج؛ ثسأأأتوا أأأل التزامها بالبقاء ثتقديم  

ت خالل حاالت الطوار  اإنسأأأانية؛ ثسأأأتمضأأأر فر جمع التبرعات التإاملية ثالتوا أأأل بشأأأكل تفاعلر الخدما
 فر ثسائل التوا ل االجتماعرع

ثقالت دن المياقشأأأأأأأأأأأات سأأأأأأأأأأأتركز ايضأأأأأأأأأأأا عل  خطة عمل جمع األموال مر القطاع الخاص ثإقامة   - 23
ّول اليونيس  عل  الدثل األعضاء لكر تزيد  الشراكات مإه ثادثات التمويل المبتكرة، التر يجري دعدادلاع ثتإ

دعمها للموارد الإادية اسأأأأأأأأتيادا دل  ما تإهدت به فر اتفاق التمويلع ثسأأأأأأأأتوا أأأأأأأأل اليونيسأأأأأأأأ  مقابلة سأأأأأأأأخاء  
المانحير بتإزيز اإشأأأأراأ المالر ثالشأأأأفاعيةع ثللإاي الثامر عل  التوالر، تلقت اليونيسأأأأ  مر مجلس مراجإر  

 تحفظات بشلن تقد راتها الماليةعالحسابات رايا مير مشفوع ب 

ثقالت ايضأأا دن اليونيسأأ  توا أأل توسأأيع نطاق االبتكارات الجريئة، ثتحسأأير نظاي الموارد البشأأرية  - 24
فيها، ثتيفيم تحسيياتها التيظيمية ثتإميمها، ثموا لة سإيها الرامر دل  التحول دل  مزيد مر التيوع ثالشمولع 

األ دي فر عامها الخامس ثالسأأأأأأأأأأبإير، بل سأأأأأأأأأأتوا أأأأأأأأأأل التكيا ثالتاليير لتلبية ثلر تق  اليونيسأأأأأأأأأأ  مكتوفة 
 احتياجات األطفالع

 ثافتتحت الرئيسة باب اإدالء بالبيانات الإامةع - 25

ثتأألثيرلأأا عل  األطفأأال، دل  جأأانأأب الحأأاجأأة دل  اإنصأأأأأأأأأأأأأأأاأ    19-ثكأأان سأأأأأأأأأأأأأأيأأاق جأأائحأأة كوفيأأد - 26
ع الرئيسأأأأأأأأأأأأأية التر ذكرلا تقريبا كل ثفد اث مجموعة  ، مر المواضأأأأأأأأأأأأأي 19-الحصأأأأأأأأأأأأأول عل  لقاحات كوفيد فر
الوفود فر بياناتها الإامةع ثاشأأأأأأأأار احد الوفود دل  التدا يات االقتصأأأأأأأأادية ثاالجتما ية للجائحة باعتبارلا  مر

الحظ ايضأأا ان الوقت الحالر  تيح فر أأة إثبات التحلر  لكيه نتائج سأأتبق  مدة طويلة بإد انتهاء الجائحة، ث 
 كار ثلتحسير التإاثن مر اجل تقديم الخدمات للطفالعبرثح االبت 

لم تقوض المبأادرات الراميأة دل  حمأايأة األطفأال فحسأأأأأأأأأأأأأأب،   19-ثقأال احأد الوفود دن جأائحأة كوفيأد - 27
فاقمت تردي األحوال الم يشأأأأأأأأأأأأية للطفال فر جميع انحاء الإالمع ثرا  ثفد  خر ان الجائحة قد ادت دل   بل

ي عل  مد  عقود فر مجاالت الصأأأأأأحة ثالتإليم ثمير ذلك مر اثجه التقدي لمصأأأأأألحة  تداعر ما ُاحر  مر تقد
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األطفال فر جميع انحاء الإالمع ثاشأأأأأأأأأأار ثفد  خر دل  ان الجائحة جإلت األطفال، ثال سأأأأأأأأأأيما الفتيات، اكثر 
لمو  عرضأأأأأأأأة لجرائم االسأأأأأأأأتالالل، مثل الإي  الإائلر ثاالتجار باألطفال، ثدعا اليونيسأأأأأأأأ  دل  التركيز عل 

المسأأأأأأأائل فر خطتها االسأأأأأأأتراتيجية الجد دةع ثقال احد الوفود دن مفهوي األمر البشأأأأأأأري مفهوي مفيد فر البيئة 
 ع19-الحالية ثييبالر ان  وجه الجهود الرامية دل  دعادة البياء عل  نحو افضل فر مرحلة ما بإد كوفيد

فقر المأدقع اث الفقر المتإأدد األبإأاد،  تإرض المزيأد مر األطفأال لل  19-ثقأال ثفأدان دن جأائحأة كوفيأد - 28
ثقال احدلما دن الدثل األعضأأأأاء ثالشأأأأركاء فر التيمية يحتاجون دل  دسأأأأماع ا أأأأواتهم ثإل  التكلم نيابة عر 
األطفالع ثاشأأأارت خمسأأأة ثفود اخر  ثمجموعة ثاحدة مر الوفود دل  التحديات ثاثجه الضأأأإ  التر  واجهها 

 فر اسر م يشية فقيرة، ثإل  ضرثرة الحد مر الفقر المتإدد األبإادع األطفال الم ر ي يشون فر فقر اث

ثاعرب احد الوفود عر امله فر ان تإز  اليونيسأأأ ، فر دطار مكافحة الجائحة، تيسأأأيقها مع سأأأائر  - 29
ثكاالت األمم المتحدة بغية مسأأأأأأأأأأأأاعدة البلدان ثالمياطق عل  تخ يا ما ترتبه الجائحة مر اثر سأأأأأأأأأأأألبر عل  

ثاليسأاء ثالفئات الضأ يفة األخر ع ثالحظ ثفد  خر انه قد ثبت ان الجهود الدبثبة التر تبملها المد رة  األطفال  
التيفيمية لليونيسأأأأأأأأأأأأأ  ثموظفولا ثالتزامهم تشأأأأأأأأأأأأأكل حجر الزاثية فر تقديم المسأأأأأأأأأأأأأاعدة دل  األطفال فر جميع 

 الإالمع انحاء

ة للمر الصأأأحر فر جميع القطاعات األثسأأأع ثقال احد الوفود دن لياك حاجة دل  تهيئة بيئة مواتي  - 30
نطاقا، بما يشأأأأأأأأأأمل المياو ثالصأأأأأأأأأأرأ الصأأأأأأأأأأحر، ثاألممية ثالتالمية، ثالتإليم، ثالمسأأأأأأأأأأائل الجيسأأأأأأأأأأانية ثميرلا 

المجاالت، حت   تسأأأأأي  التصأأأأأدي لل مة بما  تجاث  االسأأأأأتجابة اانيةع ثقال احد الوفود دن لمو اللحظة   مر
دل  التصأأأدي للتحدي الجسأأأيم المي تواجهه جميع الدثل األعضأأأاء ثضأأأمان تقتضأأأر التإجيل بالجهود الرامية  
 تإزيز حقوق األطفال ثحما تهاع

ثاشأأأأأأأاد اربإة عشأأأأأأأر ثفدا ثمجموعة ثاحدة مر الوفود بالدثر ال يادي المي تضأأأأأأأطلع به اليونيسأأأأأأأ   - 31
ك المرفق تطور  مرفق كوفاكس ثفر تو يع اللقاحاتع ثاعتبر احد الوفود ان مشأأأأأأأأأأأأأاركة اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  فر ذل فر

محمود ضأأأأأأأأأأأأأد اليزعة القومية عيما  تإلق باللقاحات، ثحث اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  عل  دعم نقل التكيولوجيا دل  البلدان 
اليامية ثإل  دعمال المرثنة فر دطار حقوق الملكية الفكرية، ضأأأأمانا لحصأأأأول اضأأأأإ  الياس عل  اللقاحاتع  

 حقيق اإنصاأ فر الحصول عل  اللقاحاتعثاشارت عدة ثفود اخر  ايضا دل  المية دثر اليونيس  فر ت 

ثسأأأألل احد الوفود عر كي ية مشأأأأاركة اليونيسأأأأ  فر مبادرة كوفاكس ثعما يمكر ال ياي به مر عمل  - 32
لكفالة تمكير البلدان المتوسأأأأأأأأطة الدخل ايضأأأأأأأأا مر الحصأأأأأأأأول عل  اللقاحات، فر حير قالت مجموعة ثاحدة  

الميخفضأأأأأأة الدخل ثالبلدان المتوسأأأأأأطة الدخل ليس ثاجبا اخالقيا    الوفود دن ديصأأأأأأال اللقاحات دل  البلدان مر
فحسأب، ثإنما لو مصألحة شأخصأية مسأتييرة كملكع ثسألل احد الوفود عر السأبل التر تإتزي اليونيسأ  اتباعها 
فر المسأأأالمة فر تجاث  التحديات التر تواجهها فر مجال اإنصأأأاأ فر الحصأأأول عل  اللقاحات، ثال سأأأيما 

 لمتضررة مر اليزاعاتعفر البلدان ا

ثاعرب ثفأأد  خر عر املأأه فر ان تيتفع اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مر جميع المسأأأأأأأأأأأأأأأالمأأات المقأأدمأأة دل  مرفق   - 33
كوفاكسع ثدعا ممثلو ميظمة الإفو الدثلية ثميظمة ”ليومر را تس ثثتد“ دل  اإنصأأأاأ فر الحصأأأول عل  

قهأا مر ارتهأان الإمأل الأمي يقوي مرفق  ثفر تو يإهأا، ثاعربأت ميظمأة الإفو الأدثليأة عر قل  19-لقأاحأات كوفيأد
 كوفاكس بطلبات اللقاحات التر استوثقت البلدان الاليية مر الحصول عليها ا الع
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ثتياثلت البيانات التر ادل  بها ثمانية ثفود مسأأأأأأأأأأأأللة دمالق المدارس ثا مة التإلم اث ُدعر فيها دل   - 34
قلقه ألن الإد د مر األطفال قد تلخرثا عمر سأأوالم دعادة فتح المدارس بشأأكل ملمونع ثاعرب احد الوفود عر  

فر التإليم، مع تإرض كثير ميهم، ثال سأأأأأأأأأأأأأأيمأأا الفتيأأات ثالمرالقون، لخطر ترك الأأدراسأأأأأأأأأأأأأأأةع ثحأأث ثفأأد  خر  
اليونيسأأأأأأأأ  ثالدثل األعضأأأأأأأأاء عل  جإل التإليم اثلوية فر الخطة االسأأأأأأأأتراتيجية الجد دة، ثعل  دعم البلدان 

 ادرة عل  الصمود ثتقليص الفجوة الرقميةعاستحداث نظم تإليمية ق فر

ثاشأأارت عدة ثفود دل  ضأأرثرة تقليص الفجوة الرقمية ثالقضأأاء عل  االسأأتبإاد الرقمر، ثدعت ثفود  - 35
دل  د الء مزيد مر االلتماي لحماية األطفال فر الفضأأاء الرقمر، بما يشأأمل التإليم، ثاشأأارت دل  ان الجائحة  

لرقميأأةع ثقأأال احأأد الوفود دن مبأأادرات الشأأأأأأأأأأأأأأراكأأة مثأأل مبأأادرتر  ”جيأأل طليق“  قأأد فأأاقمأأت تبإأأات الإولمأأة ثا
“، ثلر جهد تبمله اليونيسأأأأ  لربط المدارس باإنترنت ثاألطفال بالمإلومات، تتسأأأأم بللمية حاسأأأأمة  Giga” ث

ر ثفر  فر  يادة االسأتثمار فر التإلم الرقمر ثبياء المهارات ثتمكير الشأباب، ال سأيما فر سأياق التحول الرقم
الجهود المبأأمثلأأة لإأأدي ترك احأأد خل  الركأأبع ثاسأأأأأأأأأأأأأأتزاد احأأد الوفود مر المإلومأأات عر الطريقأأة التر تإتزي  

 اليونيس  اتباعها لتوسيع نطاق عملها بشلن دعادة فتح المدارس بشكل ملمونع

ات( ثقالت عدة ثفود دن مر نتائج الجائحة الظهور المملل للإي  ضأأأأأأأأأأأد األطفال )ثال سأأأأأأأأأأأيما الفتي  - 36
ثالإي  الإائلر، المي ُيجبسر األطفال عل  مإا يته اثياء خضأوعهم لتدابير لزثي الميا لع ثدعا احد الوفود دل  

 ال ياي بحمالت لمكافحة الإي  الإائلرع

ثاشأأأأأأأأأأأأار احد الوفود دل  ما تفضأأأأأأأأأأأأر دليه الجائحة مر اثر نفسأأأأأأأأأأأأر خطير، فمكر دمالق المدارس،  - 37
لكترثنر، ثنقص الرعاية الصأحية األسأاسأية ثاألنشأطة الخارجية، ثالإي  الإائلر ثالتكيا مع تقييات التإلم اإ

ثاالسأأأأأأتالالل الجيسأأأأأأرع ثرحب ثفدان بالدعم المي تقدمه اليونيسأأأأأأ  إتاحة خدمات الصأأأأأأحة الإقلية اث الدعم 
دل  االجتماعر لكل طفل خالل لما االضأطراب المي لم يسأبق له مثيل فر حياتهم، ثاشأار احدلما  -اليفسأر 

 ان األمر يكتسر المية خا ة فر الحاالت اإنسانية ثباليسبة للطفال ذثي اإعاقةع

ثرا  احد الوفود انه باليظر دل  سأأأأأياق الجائحة ثما  يبالر دنجا و فر دثرة السأأأأأيوات األربع المقبلة،  - 38
اليونيسأأأأ  طموحاع  فإن الخطة االسأأأأتراتيجية المقبلة سأأأأتكون، عل  اإطالق، اكثر الخطط التر تضأأأأطلع بها 

ثاعرب احد الوفود عر امله ان تقوي اليونيسأأأأأأأأأ  بمواءمة الخطة االسأأأأأأأأأتراتيجية مع ثال تها ثمع االسأأأأأأأأأتإراض  
الشأأأأأامل المي يجري كل اربع سأأأأأيوات لسأأأأأياسأأأأأة األنشأأأأأطة التيفيمية التر تضأأأأأطلع بها ميظومة األمم المتحدة  

نيسأأأأأأ  للواليات الميبثقة عر القرار بشأأأأأألن ذلك اجل التيمية، فر حير سأأأأأألل ثفد  خر عر كي ية تيفيم اليو  مر
 االستإراض الشامل، المي ات خم فر الإاي الماضرع

 تإلق  ثرحب احد الوفود باالطالع اكثر عل  الدرثس المستفادة ثافضل الممارسات حت  اان، عيما - 39
م المتحدة اإنمائية ثتإزيز  بلثلويات اليونيسأأ  األربع خالل الجائحة، ثال سأأيما فر تيفيم د أأالح ميظومة األم

الصألة بير الجهود اإنسأانية ثاإنمائيةع ثتسأاءل الوفد عر كي ية االسأتيارة بهمو الدرثس المسأتفادة فر الخطة  
 االستراتيجية المقبلة ثالبرمجة مر اجل دعادة البياء عل  نحو افضلع

التحديات الجد دة ثتإزيز الشأأراكات  ثقال احد الوفود دن اليونيسأأ  بحاجة دل  االبتكار ثالتكيا مع   - 40
ابتالاء التيفيم عل  المسأأأتويات الوطير ثاإقليمر ثالإالمرع ثقال ثفد  خر دن الخطة الجد دة  يبالر ان تسأأأتيد  
دل  المزايا اليسأأأبية للميظمة، بييما قال ثفدان دن الخطة  يبالر ان تسأأأتيد دل  مباد  تولر مقاليد األمور عل  

 الصإيد الوطيرع
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ثدعا احد الوفود دل  ددماج الجهود الرامية دل  التصأأأأأأأأأأأأأأدي لتالير المياج فر الخطة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية  - 41
الجأأد أأدة، فر حير قأأالأأت مجموعأأة ثاحأأدة مر الوفود دنأأه  يبالر ددمأأاج التو يأأة بقضأأأأأأأأأأأأأأأايأأا الميأأاج ثاإجراءات  

 المتإلقة به فر برامج اليونيس ، بما فر ذلك مبادراتها التإليميةع

ثفدان ثمجموعة ثاحدة مر الوفود دل  دتاحة المزيد مر التمويل المرن لليونيسأأأأأأأأأ ، ثال سأأأأأأأأأيما ثدعا  - 42
 سياق التإافر مر الجائحةع فر

ثتحأأدث ثفأأدان عر القوة اإيجأأابيأأة ثالتحويليأأة للإمأأل فر مجأأال اليمأأاء فر مرحلأأة الطفولأأة المبكرة،  - 43
ثفإأالأة  تم تطويرلأا فر الخطأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة    ثدعأا احأدلمأا دل  التركيز عل  تصأأأأأأأأأأأأأأميم نظم تإليميأة حأد ثأة

 الجد دةع

ثاشأأأأأأأارت خمسأأأأأأأة ثفود ثمجموعتان مر الوفود دل  المكر  السأأأأأأأيوية الخامسأأأأأأأة ثالسأأأأأأأبإير إنشأأأأأأأاء   - 44
اليونيسأأأأ ، حيث قالت مجموعة مر الوفود دن تلك المكر  تتيح لليونيسأأأأ  فر أأأأة لتقييم سأأأأياسأأأأاتها ثبرامجها  

يرع ثقال احد الوفود دن مستقبل اليونيس  يكمر فر الحفاظ عل  الثقة التر تضإها المتإلقة باألطفال ثالمرالق
 الدثل األعضاء فيها ثفر موا لة االرتقاء دل  مستو  تلك الثقة، كما ظلت تفإل عل  الدثايع

 
 ا تخألب أعضألء المجلس التنفيذي -ج م   

مم المتحأأدة، اثدرا بليبيتر، رئيسأأأأأأأأأأأأأأأة لأأه،  انتخأأب المجلس التيفيأأمي الممثلأأة الأأدائمأأة لليتوانيأأا لأأد  األ - 45
لأأأأد  األمم المتحأأأأدة،  لييو يليأأأأدا  لأأأأد  األمم المتحأأأأدة، عمر لالل، ثالممثأأأأل الأأأأدائم  الأأأأدائم للمالرب  ثالممثأأأأل 

لوك، ثالممثأأل الأأدائم لكوسأأأأأأأأأأأأأأتأأاريكأأا لأأد  األمم المتحأأدة، رثدريالو اع كأأارا ث، ثنأأائأأب الممثأأل الأأدائم  جع كريغ
 المتحدة، ليونجو اثو، نوابا للرئيسةعلجمهورية كوريا لد  األمم 

  
 مدانالت المجلس التنفيذي  - ثأل  أل  

، بمأل في ذلك  2025-2022خأل طة طريق إلعداو الخطة االسددددددترات ج ة لليو  سددددددف للفترة   -ألف   
 المشألن ات ناإلحألطألت

ت ثالتحليالت قدي لما البيدس نائب المد رة التيفيمية لشأأأأأأأأأأؤثن البرامج، ثعرضأأأأأأأأأأته مد رة شأأأأأأأأأأ بة البيانا - 46
 ثالتخطيط ثالر دع

مر  ثأأار عل  األطفأأال ثعل  السأأأأأأأأأأأأأأبأأل التر   19-ثالحظأأت مجموعأأة مر الوفود مأأا لجأأائحأأة كوفيأأد - 47
سأأتسأأتجيب بها اليونيسأأ  الحتياجاتهم خالل السأأيوات المقبلةع ثاثي  احد الوفود عل  اليونيسأأ  لإملها ابتالاء 

الح األمم المتحدة ثتكفل التيسأأأأأأيق مع سأأأأأأائر ثكاالت  ثضأأأأأأع خطة تراعر  ثار الجائحة ثتدمج مبادرات د أأأأأأ 
األمم المتحدةع ثاعرب الوفد عر رمبته فر مإرفة الطريقة التر سأأأأأأأأأأأأأتإالج بها اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  الإمل اإنسأأأأأأأأأأأأأانر 

سأأأأأأأأأأأأأأيأاق الإمأل اإنمأائر، مر اليأاحيأة المفأاويميأةع ثرحأب ثفأد  خر ثمجموعأة ثاحأدة مر الوفود بأالخطوات   فر
الجانبير مر الإمل عل  نحو افضأأأأأأأأأأأأأل؛ ثاشأأأأأأأأأأأأأار الوفد دل  المية اسأأأأأأأأأأأأأتمرار الإمل  المتخمة للربط بير لم ر  

اإنسأأأأأأأأانر القائم عل  المباد ع ثقال نائب المد رة التيفيمية لشأأأأأأأأؤثن البرامج دن الخطة االسأأأأأأأأتراتيجية الجد دة  
 ستإز  الصلة بير المساعدة اإنسانية ثالتيمية ثالساليع
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طة عيما  تإلق بالمسأأأائل الجيسأأأانية، ثاعربت عر املها ان يكون  ثرحبت مجموعة الوفود بطموح الخ - 48
التركيز عل  الحواجز الهيكلية ثالممارسأأات الضأأارة ثاإجراءات المحدثة للتحول فر  أألب الخطةع ثدعا احد  
الوفود دل  اتباع ُنهج اسأأأأأأأتراتيجية لمإالجة مسأأأأأأأللتر  المسأأأأأأأاثاة ثالتالطيةع ثقال نائب المد رة التيفيمية لشأأأأأأأؤثن 
البرامج دن الخطة سأأأأأأأأأأأتإز  اسأأأأأأأأأأأتخداي علم السأأأأأأأأأأألوك االجتماعر كجزء مر نهجها لمإالجة الحواجز الهيكلية 

 المرتبطة بإدي المساثاة بير الجيسيرع

ثقأأالأأت مجموعأأة الوفود دن الجأأائحأأة اظهرت الحأأاجأأة الملحأأة دل  تمويأأل مرن يمكر التيبؤ بأأه، حت   - 49
  تسي  التكيا ثاالستجابة بسرعةع

بت المجموعة ثثفد  خر بتإزيز التركيز عل  تحقيق اليتائج عل  مسأأأأأأتو  المخرجات، فر حير ثرح - 50
طلبت المجموعة ان يكون لليتائج توجه مواضأأأأأيإر ثاضأأأأأح، بما مر شأأأأألنه ان يحفز تخصأأأأأيص األموال عل  

يتائج نحو مرنع ثشأأأدد الوفد عل  الحاجة دل  تحد د تسأأألسأأأل ثاضأأأح للمسأأأاءلة بير عمل المكاتب القطرية ثال
المجمإة ثالحاجة دل  اسأتخالص ادلة موجهة نحو تحقيق اليتائجع ثمع التسأليم بضأرثرة المرثنة بشألن اليتائج 
عل  مسأأأأأأأأأأأأأأتو  اليواتج، اعربأأت مجموعأأة الوفود عر املهأأا ان يظأأل دطأأار اليتأأائج الوارد فر الخطأأة يإكس 

جموعة ثثفد  خر ايضأأأأأأا دل  تحسأأأأأأير المسأأأأأأالمة الفريدة لليونيسأأأأأأ  فر تحقيق اليتائج فر البلدانع ثدعت الم
 اإبالغ عر األداءع

ثاعرب احأد الوفود عر تطلإأه دل  خطأة تإكس الميأة ثاليأة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  الم يأاريأة؛ ثشأأأأأأأأأأأأأأجع عل   - 51
موا أأأألة الإمل بشأأأألن اليهج المتإددة القطاعات، ثال سأأأأيما اليهج القائم عل  حقوق اإنسأأأأان، ثمبدا عدي ترك  

ي  راعر ظرثأ اليزاعع ثقأأالأأت مأأد رة شأأأأأأأأأأأأأأ بأأة البيأأانأأات ثالتحليالت ثالتخطيط  احأأد خل  الركأأب، ثاليهج الأأم
ثالر أأأأأأد دن اليونيسأأأأأأ  تلخم لمو المباد  ملخم الجدع ثقال نائب المد رة التيفيمية لشأأأأأأؤثن البرامج دن الخطة  

 المقبلة ستتَّبع لما اليهج المتإدد القطاعات ثستإكس الدرثس ذات الصلة المستفادة خالل الجائحةع

ثسأأأأأأأألل الوفد عر الكي ية التر سأأأأأأأأُتوائم بها اليونيسأأأأأأأأ  لمو اليهج مع خطط الوكاالت األخر  ثعر  - 52
تيفيملا فر البلدانع ثرد نائب المد رة التيفيمية لشأؤثن البرامج بلن اليونيسأ  تإمل مع الوكاالت األخر  بشألن 

فود عر تقد رلا للمشأأاثرات المشأأتركة ما سأأتسأأهم به كل ميها، بهدأ كفالة التكامل ثالمسأأاءلةع ثاعربت عدة ث 
 التر اجريت بشلن الخطة االستراتيجية مع الصياد ق ثالبرامج األخر  التر  وجد مقرلا فر نيويوركع

ثاعرب احد الوفود عر رمبته فر ان تجإل اليونيسأأ  االسأأتدامة فر  أأميم عملها مر خالل دعمال  - 53
المد رة التيفيمية لشأؤثن البرامج بلن التركيز عل  االسأتدامة، دل  ميظور مياخر ثبيئر فر برامجهاع ثرد نائب  

جانب المرثنة ثالصأأأأأألة بير المسأأأأأأائل اإنسأأأأأأانية ثالتيمية ثالسأأأأأأالي، سأأأأأأيإزَّ  فر الخطة الجد دةع ثقالت نائبة 
اسس ميها المد رة التيفيمية للشؤثن اإدارية دن اليونيس  احر ت تقدما عيما  تإلق بالكفاءة اإيكولوجية، عل  

الإمل المشأأأأأترك بير الوكاالتع ثتتوافر اليونيسأأأأأ  عل  مئات مر ”الفرق الخضأأأأأراء“ فر جميع انحاء الإالمع 
ثسُتوائم الخطة االستراتيجية المقبلة الداأس اليونيس  المتإلقة بخفن االنبإاثات مع الداأ األمم المتحدة فر  

 لما الصددع
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 التتألنن البر ألمجي لليو  سف -بألء   
 نثألئق البرامج القطرية  ( )أ  

نظر المجلس فر ثثائق البرامج القطرية الخا أأأأة بلذربيجان، ثإسأأأأواتيير، ثاثرثمواي، ثاث بكسأأأأتان،   - 54
ثبيما، ثتونس، ثجورجيا، ثالصأأأأأأأأأومال، ثالصأأأأأأأأأير، ثكوت ديفوار، ثمقدثنيا الشأأأأأأأأأماليةع ثعقب تقديم مر نائب 

لشأؤثن الصأحية فر شأ بة البرامج عرضأا، تالو عرض شأريط المد رة التيفيمية لشأؤثن البرامج، قدي مد ر قسأم ا
 فيد و قصير عر البلدان األحد عشر، ثمالحظات ادل  بها اربإة مشاركير فر المياقشةع

ثفر رسأالة مسأجلة مسأبقا، كرر ث ير الصأحة فر شأمال مقدثنيا التزاي حكومته بتوفير رعاية  أحية   - 55
القدرة عل  الصأأأأأأمود، ثإدماج التركيز عل  الصأأأأأأحة الإقلية ثاألطفال  جيدة مع الحفاظ عل  المكاسأأأأأأب، ثبياء 

 ذثي اإعاقةع ثاكد عل  دثر اليونيس  فر دعم لمو الجهودع

ثابر ت ث يرة التخطيط ثالتيمية فر كوت ديفوار، التر شأأأأأأاركت بفيد و مسأأأأأأجل مسأأأأأأبقا، التقدي المي  - 56
مؤشأأأأأأأأأأأرات الصأأأأأأأأأأأحيةع ثاشأأأأأأأأأأأارت دل  المية الُيُهج المتإددة احر و البلد ثالتحديات التر  واجهها عيما  تإلق بال

القطاعات ثاالبتكارات ثاالستراتيجيات التكميلية لتاليير السلوك، عالثة عل  استراتيجيات المشاركة التر تشمل 
 دشراك المرالقير، ثال سيما الفتيات الصاليراتع

كثفة التر تبملها ميظمتها للو ول  ثتحدثت قائدة شابة مر جم ية الكشافة فر تونس عر الجهود الم - 57
، بوسأأأأأأأأأأأأأأائأل ميهأا تيفيأم 19-دل  المجتمإأات المحليأة ثدعمهأا لمواجهأة التحأديأات التر تشأأأأأأأأأأأأأأكلهأا جأائحأة كوفيأد

 حمالت االتصال حول مسل اليد ر ثالتو ية بالمرض، ثتإزيز المشاركة اليشطة للشبابع

ثميسأأأأأأأأق الشأأأأأأأأؤثن اإنسأأأأأأأأانية للصأأأأأأأأومال   ثاكد نائب الممثل الخاص للمير الإاي ثالميسأأأأأأأأق الم يم - 58
مالحظاته المسأأأأأأجلة مسأأأأأأبقا عل  مواءمة ثثيقة البرنامج القطري مع دطار األمم المتحدة للتإاثن مر اجل   فر

التيمية المسأأأأأأأتدامة ثالخطة اإنمائية الوطييةع ثسأأأأأأأتيسأأأأأأأر ثثيقة البرنامج القطري البرمجة التكيي ية، ثسأأأأأأأتإز  
 مم المتحدة لبياء القدرة عل  الصمود ثضمان االستدامةعالبرمجة المشتركة مع ثكاالت األ

ثبإد مداخالت المشأأأاركير فر المياقشأأأة، ُفسأأأح المجال للدثل األعضأأأاء كر تبدي تإليقاتهاع ثشأأأدد  - 59
ممثل الصأأأير عل  الحاجة دل  نظم  أأأحية عامة اقو  ثاكثر قدرة عل  الصأأأمود، ثاعرب عر تقد رو للتإاثن 

مع اليونيسأأأأ ، ثاكد ان ثثيقة البرنامج القطري تضأأأأم مدخالت مر ا أأأأحاب المصأأأألحة،  القائم ميم امد طويل 
ثانها تتسأأأأأأأأأأأأأق تماما مع دطار األمم المتحدة للتإاثن مر اجل التيمية المسأأأأأأأأأأأأأتدامة ثخطة التيمية المسأأأأأأأأأأأأأتدامة  

 ثاألثلويات الوطيية ثثالية اليونيس ع 2030 لإاي

كلمة مر فتيات الكشأأأأأأأأأأأأافةع ثقال دن البرنامج القطري  ثاعرب ممثل تونس عر تقد رو لمشأأأأأأأأأأأأاركة المت  - 60
الجد د سأأأأأيإطر األثلوية للتيمية االجتما ية ثاالقتصأأأأأادية الشأأأأأاملة للجميع، ثالتإليم، ثالصأأأأأحة، ثتوفير المياو 
ثخدمات الصأأأرأ الصأأأحر ثاليظافة الصأأأحية، ثالبيئة، ثالو أأأول دل  سأأأبل االنتصأأأاأ، مع التركيز المسأأأتمر  

 اج ثالمسائل الجيسانية ثإشراك المرالقيرععل  اإنصاأ ثاإدم

ثابر  ممثأل جورجيأا اإنجأا ات التر تحققأت بأدعم مر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، بمأا فر ذلأك تإزيز  ليأة حقوق   - 61
 اإنسان، ثالحد مر ثعيات األمهات ثاألطفال، ثتإزيز نظم الحماية االجتما ية ثالرعاية الصحية ثالتإليمع

سأأأأ  عل  دعمها المسأأأأتمر للبيية التحتية الصأأأأحية ثاعرب عر تقد رو ثشأأأأكر ممثل الصأأأأومال اليوني  - 62
 ُشدد عليه فر ثثيقة البرنامج القطري مر تركيز عل  ثعيات األطفال ث حة األمهاتع لما
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ثاعرب ممثل اث بكسأأتان عر تقد رو لتإاثن اليونيسأأ  فر المسأأاعدة عل  دعادة اليسأأاء ثاألطفال مر  - 63
 ثحماية حقوق األطفال، ثإجراء د الح ليظاي رعاية األطفال، ثتإزيز نظاي التإليمعمياطق اليزاع دل  ثطيهم، 

ثشأأأأدد ممثل اثرثمواي عل  المية التإليم، ثابر  اسأأأأتمراريته، بوسأأأأائل ميها الميصأأأأات التكيولوجية،  - 64
طري  ثعل  دعادة فتح المدارس بشأأأأأأأأأأأكل ملمون ثموا أأأأأأأأأأألة الإمل مع اليونيسأأأأأأأأأأأ  فر دطار ثثيقة البرنامج الق

 الجد دةع

ثرحبأت ممثلأة بيمأا بوثيقأة البرنأامج القطري ثافأادت بألنأه توجأد تحأديأات كبيرة ثثالرات ثعأدي مسأأأأأأأأأأأأأأاثاة  - 65
ر عملية جمع البيانات ثتصأأأييفها  عل  الرمم مر ان البلد مر البلدان ذات الدخل المرتفعع ثشأأأددت عل  تحسأأأ 

بالإمل مع اليونيسأأأ  ثالشأأأركاء فر سأأأياق االسأأأتجابة  ثتإز   القدرة عل  الصأأأمود، عالثة عل  التزاي الحكومة  
 الحتياجات األطفالع

ثافادت ممثلة دسأأأأواتيير بلن المسأأأأاعدة اإنمائية األجيبية لبلدلا قد انخفضأأأأت بسأأأأبب تصأأأأييفه كبلد  - 66
البلأأدان المتوسأأأأأأأأأأأأأأطأأة الأأدخأأل مر الشأأأأأأأأأأأأأأريحأأة الأأدنيأأا، ثلو مأأا  يأأاقن الحأأالأأة عل  ارض الواقعع ثاعربأأت   مر
للمسأأأأأأأأأأأأأأاعأدة التر تقأدمهأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر  يأادة جهود تإبئأة الموارد ثتقأديم الأدعم التقير ثالمأالر    تقأد رلأا عر
 دطار خطة استجابة ميظومة األمم المتحدةع فر

ثقال ممثل اذربيجان دن اليونيس  كانت شريكا حاسما فر توفير الرعاية الصحية ثالتإليم ثالخدمات   - 67
ذلك للطفال المتضأأأأأأأأررير مر الحرب ثاألطفال ذثي اإعاقةع ثاعرب ثفد  االجتما ية ثحماية الطفل، بما فر  

 اذربيجان عر رفضه محاثلة احد الوفود تسييس االجتماعع

ثاعرب ممثل مقدثنيا الشأأأمالية عر تقد رو للتإاثن الطويل األمد مع اليونيسأأأ ، ثشأأأدد عل  اثلويات  - 68
لأد ر، ثتحسأأأأأأأأأأأأأأير نو يأة التإليم، ثالقضأأأأأأأأأأأأأأاء عل  فقر  الحكومأة فر حمأايأة األطفأال المحرثمير مر رعأايأة الوا

 األطفال، ثميع الإي  ضدلمع

ثاثيت ممثلة كوت ديفوار عل  التإاثن مع اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  ثاألمم المتحدة، ثكررت التزاي حكومة بلدلا   - 69
 بالإمل مع اليونيس  ثالشركاء للتإجيل بتحقيق الداأ التيمية المستدامة ثخطة االتحاد األفريقرع

ثاكد احد الوفود ان ثثائق البرامج القطرية لر ادثات خا أأأأأأأأأأأأأأة بكأل ثكالة ثتإير كل بلأد عل  حدة  - 70
ثييبالر ان تحدد بوضأأأأأأأأأوح الدعم المي تقدمه الميظمة لتلبية احتياجات التيمية المحلية األكثر دلحاحا فر البلد 

مر ثالدثلر عيما  تإلق بوثائق البرامج المستفيد مر البرامج بطريقة لادفة ثمحا دةع ثفر حير ان التإاثن اإقلي 
القطرية يمكر ان يسأأاعد عل  بياء القدرات دعما لللداأ اإنمائية عل  المسأأتو  القطري، فإن تضأأمير تلك 

 يبالر ان يكون،   الوثائق دشأأارات دل  التإاثن اإقليمر ثالدثلر ال  يبالر ان يإير ميح التل يد اث المسأأاندة، ثال
لداأ التر تتوخالا ثثائق البرامج القطريةع ثاضأأأأأأأأأاأ الوفد قائال دن تلك الوثائق ليسأأأأأأأأأت  فر حد ذاته، مر األ

األداة المياسأأأأبة ليهوض كل ثكالة بللدافها البرنامجية ثالدافها المتصأأأألة بجمع األموال عل  الصأأأأإيد الإالمر 
 ر البرامجعلتإزيز ميابر السياسة الخارجية ثاأللداأ اإنمائية لبلدان الإالم المستفيدة م اث

ثاعرب احأد الوفود عر تقأأد رو للتإأأاثن مع اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ثللجهود المبأأمثلأة للتخ يا مر اثر جأائحأة   - 71
، ثاكد المية كفالة ان تتمشأأأأأأأأأأ  البرامج مع االحتياجات ثاألثلويات الوطيية، ثاشأأأأأأأأأأار دل  قلقه د اء  19-كوفيد

 يإتبرو لالة سياسية فر ثثائق البرامج القطريةع ما

 عل  اساس عدي االعتراض )انظر المرفق األثل(ع 2021/1المجلس التيفيمي القرار  ثاتخم - 72
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 تمدلد البرامج القطرية الجأل ية  )ب(  

، قد ُاخطر بتمد د البرنامجير القطريير  2009/11قالت الرئيسأأأأأأأأأأأأأأة دن المجلس التيفيمي، ثفقا لقرارو   - 73
هرير؛ ثبالتمد د األثل لمدة سأأأية ثاحدة للبرامج القطرية  ألرميييا ثماليزيا لمدة اربإة اشأأأهر، بإد تمد دو لمدة شأأأ 

الشأأأأأأأأأأأأأأإبيأأأأة،  الأأأأديمقراطيأأأأة  المتحأأأأدة، ثجمهوريأأأأة كوريأأأأا  تيزانيأأأأا  اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأأأأة، ثجمهوريأأأأة  د ران  لجمهوريأأأأة 
 ثميالولياع ثكرثاتيا،

ة ثُطلب دل  المجلس التيفيمي ان  وافق عل  تمد د البرنامج القطري للجمهورية الإربية السأأأأأورية لمد - 74
اربإة اشهر بإد تمد د ر متتاليير لمدة سية ثاحدة، ثتمد د لمدة تسإة اشهر، ثتمد د لمدة ثالثة اشهر، ثتمد د  

 لمدة شهرير؛ ثعل  تمد د البرنامج القطري لطاجيكستان لمدة سية ثاحدة، بإد تمد د لمدة سية ثاحدةع

 اض )انظر المرفق األثل(ععل  اساس عدي االعتر  2021/2ثاتخم المجلس التيفيمي القرار  - 75

 
تقرير شددددددددفوي عع متألبتة اليو  سددددددددف للتولدددددددد ألت نالقرا ات الصددددددددألو ة عع االجتمألعيع   -ج م   

ناأل بتيع نالسدددددألور ناأل بتيع لمجلس تنسددددديق بر ألمج األمم المتحدة المشدددددتر    الخألمس
 المتني بفيرنر  قص المنألعة البشرية/اإللدز

المد رُة المإاثنة ثرئيسأأأأأأأأأأأأة قسأأأأأأأأأأأأم فيرثس نقص المياعة البشأأأأأأأأأأأأرية/اإ د ،  قدمت التقريرس الشأأأأأأأأأأأأفوي   - 76
 البرامجع ش بة

ثاعربأأت مجموعأأة مر الوفود عر قلقهأأا البأأالغ ألن الإأأالم قصأأأأأأأأأأأأأأر دثن تحقيق األلأأداأ الإأأالميأأة   - 77
  ، ثان جأائحأة 2015، ثان التقأدي نحو دنهأاء اإ أد  فر  أأأأأأأأأأأأأأفوأ األطفأال قأد توق  ميأم عأاي  2020 لإأاي 

ادت دل  تفاقم الوضأأأأأعع ثقالت المجموعة دن الإوائق الرئيسأأأأأية تتمثل فر ثجود مسأأأأأتو  مقلق مر  19-كوفيد
الخدمات، بما فر ذلك عدي المسأأأأأأأأأأاثاة فر التالطية بالوقاية ثالإالج، حيث ان اليظم فشأأأأأأأأأألت فر   الفجوات فر

ان الإد د مر اليسأاء الو أول دل  جميع األمهات الحوامل المصأابات بفيرثس نقص المياعة البشأرية، ثحيث  
يجد مشأأأقة فر االسأأأتمرار فر الحصأأأول عل  الإالج المضأأأاد لفيرثسأأأات اليسأأأخ الإكسأأأرع ثاشأأأارت المجموعة  

 ايضا دل  الحواجز االجتما ية ثالهيكلية التر تإرقل دحرا  التقدي عرقلة كبيرةع

كل مر خالل التركيز ثاعربت المجموعة عر دعمها لخطط اليونيسأ  الرامية دل  مإالجة لمو المشأا - 78
عل  التكامل بو أأفه ركيزة اسأأاسأأية فر الخطة االسأأتراتيجية لمكافحة فيرثس نقص المياعة البشأأرية؛ ثضأأمان 
حصأأأأأول جميع اليسأأأأأاء ثالمرالقات عل  خدمات الصأأأأأحة الجيسأأأأأية ثاإنجابية ثحصأأأأأول جميع الشأأأأأباب عل  

اسأأأأأتثمار موارد مالية كاعية فر نظم الرعاية  التث يا الجيسأأأأأر الشأأأأأامل؛ ثكفالة المزيد مر اإرادة السأأأأأياسأأأأأية ث 
الصحية ثتخصيصها عل  اليحو المياسب؛ ثضمان االتساق بير الخطة االستراتيجية لليونيس  ثاالستراتيجية  
الإالمية للوقاية مر اإ د  عيما  تصأأأأل بالبرمجة المتإلقة بفيرثس نقص المياعة البشأأأأرية؛ ثتوفير موارد كاعية  

حأدة المشأأأأأأأأأأأأأأترك المإير بفيرثس نقص الميأاعأة البشأأأأأأأأأأأأأأريأة/اإ أد  ثاإطأار الموحأد للميزانيأة لبرنأامج األمم المت 
 ثاليتائج ثالمساءلةع

ثحث احد الوفود عل  تسأأأأأأأأأأريع الجهود لتجيب عكس مسأأأأأأأأأأار المكاسأأأأأأأأأأب ثالتخ يا مر اثر جائحة   - 79
ي تحقيق اي عل  برامج فيرثس نقص الميأأاعأأة البشأأأأأأأأأأأأأأريأأة/اإ أأد ع ثاعرب الوفأأد عر اسأأأأأأأأأأأأأأفأأه لإأأد  19-كوفيأأد

، ثعر قلقه د اء سأأأألي المانحير 2020ث   2018الداأ المسأأأأار الفائق السأأأأرعة للطفال ثالمرالقير لإامر   مر
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ثتياقص اإرادة السأأأأأياسأأأأأيةع ثسأأأأألل الوفد عر ماوية الخطوات الملموسأأأأأة التر تتخملا اليونيسأأأأأ  لميع المزيد 
 ة فيرثس نقص المياعة البشرية/اإ د عالتراجع، فر خضم الجائحة، عما احر  مر التقدي فر مكافح مر

ثقال احد الوفود دنه يشأأأأأأإر بالتفابل د اء شأأأأأأمول اليونيسأأأأأأ  فر االسأأأأأأتراتيجية المقبلة لبرنامج األمم  - 80
المتحدة المشأأأأأأأأأأأترك المإير بفيرثس نقص المياعة البشأأأأأأأأأأأرية/اإ د  ثاسأأأأأأأأأأأتمرار عمل الميظمة بشأأأأأأأأأأألن اليظم  

االسأأأأأأتجابات المتإلقة بفيرثس نقص المياعة البشأأأأأأرية ثاألطفالع ثاعرب الوفد عر تقد رو المجتم ية لتحسأأأأأأير 
للبرمجة المتما زة التر تقوي بها الميظمة، التر تركز عل  القضأأأأاء عل  انتقال فيرثس نقص المياعة البشأأأأرية 

ا؛ ثاشأأأأأأاد بالإمل مر األي دل  الطفل مر خالل مقترحات الصأأأأأأيدثق الإالمر ثتحسأأأأأأير نو ية البرامج ثكفاءته
المي تقوي به اليونيسأأأأأأ  بغية الحد مر الو أأأأأأم ثاثرو عل  المرالقيرع ثاعرب الوفد عر اتفاقه القوي مع اليهج 
المبير فر ثرقة المإلومات األسأأأأأأأاسأأأأأأأية، اي نهج التركيز بشأأأأأأأكل اكبر عل  التصأأأأأأأدي لفيرثس نقص المياعة 

 المرالقاتع البشرية/اإ د  فر  فوأ األطفال ثالمرالقير، ثال سيما

ثطلب احد الوفود ان تتجيب األمانة استخداي مصطلح ”الصحة ثالحقوق الجيسية ثاإنجابية“، المي  - 81
ثرد فر التقرير، مشأأأأأيرا دل  ان لمو ال بارة لم تدرج فر الخطة االسأأأأأتراتيجية السأأأأأابقة لليونيسأأأأأ  ثانها ليسأأأأأت  

 مصطلحا متفقا عليه دثلياع

المتحدة المشأترك المإير بفيرثس نقص المياعة البشأرية/اإ د  اليونيسأ    ثشأكر ممثل برنامج األمم - 82
عل  مسأأأأالماتها بو أأأأفها عضأأأأوا رئيسأأأأيا فر البرنامج المشأأأأترك، ثرحب بالمباد  الميقحة للرعاية المشأأأأتركةع 

لممثل ثقال دن األمهات ثالمواليد ثالمرالقير سأأيكونون محور االسأأتراتيجية الجد دة للبرنامج المشأأتركع ثرحب ا
بالمشأأأأأأأأاركة القوية لليونيسأأأأأأأأ  فر تيفيم االسأأأأأأأأتراتيجية، ثاعرب عر امله ان يإز  ذلك مواءمة اسأأأأأأأأتراتيجيات 

 اليونيس  مع استراتيجيات ميرلا مر الجهات المشاركة فر المستقبلع

 
 19-تصدي اليو  سف لكوفيد -وال   

 2019جألئحة مرض فيرنر كو ن أل  متلومألت مستكملة عع التمل اإل سأل ي الذي تضطلع به اليو  سف: )أ( 

 لمحة عألمة عع إعألوة التنظ م االسترات جي الستجألبة اليو  سف نسبل المضي قدمأل  )ب(  

قدمت المد رة التيفيمية تإليقات اسأأتهاللية ثرحبت بالمتكلمي ر الضأأيفي ر مر ميظمة الصأأحة الإالمية:  - 83
سأأأأأأأأتجابة لحاالت الطوار ع ثاشأأأأأأأأترك مد ر مكتب برامج المد ر الإاي ثالمد ر التيفيمي لبرنامج االسأأأأأأأأتإداد ثاال

 الطوار  ثمد ر ش بة البرامج التابإير لليونيس  فر تقديم المإلومات المستكملةع

ثاكد المد ر الإاي مر جد د الإالقة الخا أأأأأأأأأأأة القائمة ميم امد طويل بير ميظمة الصأأأأأأأأأأأحة الإالمية  - 84
عل  قيادتهاع ثاكد عل  انه يمكر  يادة تإزيز الشأأأأأأأأراكة بير  ثاليونيسأأأأأأأأ  ثشأأأأأأأأكر المد رة التيفيمية لليونيسأأأأأأأأ  

الميظمتير لمسأأأأأأأأأاعدة البلدان عل  التإافر ثإعادة البياء عر طريق ضأأأأأأأأأمان اإنصأأأأأأأأأاأ فر الحصأأأأأأأأأول عل  
اللقاحات ثالتشأأأأأأأأأأأخيص ثثسأأأأأأأأأأأائل الإالج؛ ثدعم البلدان فر الحفاظ عل  الخدمات الصأأأأأأأأأأأحية األسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأية،  

 لطفال؛ ثاالستثمار فر الرعاية الصحية األثليةعذلك التحصير الرثتيير ل فر بما

، ثاشأأأارت بشأأأكل متبا ر دل  سأأأرعة اسأأأتجابة 19-ثاثيت عدة ثفود عل  اليونيسأأأ  لتصأأأد ها لكوفيد - 85
اليونيسأأأأأأ  ثمرثنتها ثالتزامها ثتركيزلا عل  الشأأأأأأراكةع ثشأأأأأأدد الإد د مر الوفود عل  ضأأأأأأرثرة جإل اللقاحات  

موعة مر الوفود اليونيسأأأأأأأأ  عل  دعطاء األثلوية لإملها المتإلق بشأأأأأأأأمول  ميفإة عامة عالميةع ثشأأأأأأأأجإت مج
الجميع فر عملياتها ثشأأأأأأأأأأأأراكاتها؛ ثللمرثنة، مر خالل الجمع الميهجر بير خبرتها فر المجاالت اإنسأأأأأأأأأأأأانر 
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ثاإنمائر ثالجيسأأأانر لتحسأأأير اسأأأتخداي خدمات الحماية االجتما ية ثالتإليم؛ ثلالسأأأتدامة، مر خالل ضأأأمان 
مسأأأأأأأأتداما ثمرا يا للمياج ثاال يفضأأأأأأأأر دل  تفاقم التحديات البيئيةع ثاكد مد ر  19-يكون التصأأأأأأأأدي لكوفيدان 

ش بة البرامج مر جد د ان اليونيس  قد حافظت عل  ثجودلا ثقدمت خدماتها فر سياقات متإددة عل  مد   
تركيز عل  القأأدرة عل  فترات الجأأائحأأة، ثذلأأك لتتبع خأأدمأأات دعم األطفأأال ثاقتراح الحلولع ثشأأأأأأأأأأأأأأأدد عل  ال

الصأأأأأمود ثنظم الحماية االجتما ية المسأأأأأتجيبة للصأأأأأدمات، عالثة عل  الصأأأأأالت بالإمل المياخر فر جهود  
ثالتإافر ميها، مثل خدمات توفير المياو ثخدمات الصأأأأأأأأرأ الصأأأأأأأأحر ثاليظافة   19-التصأأأأأأأأدي لجائحة كوفيد

ة المسأأأتدامة فر توفير المياو ثخدمات الصأأأرأ  الصأأأحية للجميع القادرة عل  التكيا مع المياج، ثإدراج الطاق
 الصحر ثاليظافة الصحية للجميع ثبرامج الصحة ثالتالمية ثالتإليمع

ثشأأأأأأأأأأأأجإت مجموعة اخر  مر الوفود اليونيسأأأأأأأأأأأأ  عل  دعطاء األثلوية لجمع ثاسأأأأأأأأأأأأتخداي البيانات  - 86
ثشددت عل  المية الصحة    المصيفة حسب نوع الجيس ثالإمر ثاإعاقة ثالموقع فر جميع جوانب االستجابةع

ثالحقوق الجيسأأأأأأأأأية ثاإنجابية ثإدماج البرمجة المحدثة للتحول فر القضأأأأأأأأأايا الجيسأأأأأأأأأانية ثميظور الحقوق فر  
الإمل اإنسأانر المي تقوي به اليونيسأ ع ثفر مإرض اإشأادة بمسأالمات اليونيسأ  فر خطة دضأفاء الطابع 

تمضأأأأأأأأأأأأر قدما فر اليهوض بالخبرات المحلية ثالوطيية    المحلر، اكدت المجموعة بلنه يجب عل  الميظمة ان
ثقدراتها عل  االسأأأأأأأأأتجابة ثتإزيز تلك الخبرات ثالقدراتع ثشأأأأأأأأأددت المجموعة عل  المسأأأأأأأأأاءلة اماي السأأأأأأأأأكان  
المتضأأأأررير، ثتإزيز الصأأأألة بير الإمل اإنسأأأأانر ثالتيمية ثالسأأأأالي، ثالمية التمويل االبتكاري ثتوسأأأأيع قاعدة  

الوفود المية الشأأراكات فر االسأأتجابة، ثابر  امثلة لإمل اليونيسأأ  مع السأألطات المحلية   المانحيرع ثاكد احد
 ثالمؤسسات ثقادة المجتمإات المحليةع

ثشأأأأأدد مد ر مكتب برامج الطوار  التابع لليونيسأأأأأ  عل  المية التللب للطوار ، ثعل  ان الحصأأأأأول   -   87
ابة لحاالت الطوار  امر اسأأاسأأر، ثعل  انه  تإير عل  عل  الموارد الال مة للتللب بشأأكل افضأأل بغية االسأأتج 

اليونيسأأأأ  موا أأأألة التركيز عل  لمو المسأأأأللة فر حوارلا مع الدثل األعضأأأأاءع ثقال دن اليونيسأأأأ  تإك  اان 
عل  اإبالغ عر التقدي المحر  بإد ان ثاجهت  أإوبات فر تجميع البيانات الحكومية التر  يقصأها التصأيياع  

لميظمات الشأأأأأأأأريكة فر الخطوة األمامية ثالحكومات المحلية شأأأأأأأأرطا مر شأأأأأأأأرثة االسأأأأأأأأتجابة  ثكان الإمل مع ا 
مجال الصأأأأأأأأأأأأأحة الإموميةع ثقد قامت اليونيسأأأأأأأأأأأأأ ، بالتإاثن مع ميظمة الصأأأأأأأأأأأأأحة الإالمية ثاالتحاد الدثلر   فر 

تم ية،  لجم يات الصأأليب األحمر ثالهالل األحمر، بلعمال فر مجال االتصأأال بشأألن المخاطر ثالمشأأاركة المج 
 ثلر اعمال تلمل اليونيس  استدامتها اكثر مر حيث الوفاء بمساءلة الميظمة اماي السكان المتضرريرع 

ثطلب احد الوفود مر المد ر التيفيمي لبرنامج االستإداد ثاالستجابة لحاالت الطوار  التابع لميظمة   - 88
ع 19-ع دتاحة تكيولوجيات مكافحة كوفيدالصأأحة الإالمية ان يقدي تفا أأيل عر التقدي المحر  فر دنشأأاء مجم

فرد المد ر التيفيمي قائال دن الإمل جاٍر بشأأأأأألن اسأأأأأأتراتيجية دشأأأأأأراك القطاع الخاص ثمشأأأأأأاثرة مقبلة للمجتمع 
 المدنر بشلن لمو المسللةع

ثاعرب احد الوفود عر ترحيبه بالحصأأأأأأأأأأأأأأول عل  مإلومات عر التزاي اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بتلبية احتياجات  - 89
تصأأأأأأأأأأأأألة بالجائحة، عالثة عل  تدابير التخ يا مر حدة تفشأأأأأأأأأأأأأر المرض، ثال سأأأأأأأأأأأأأيما عيما  تإلق الحماية الم

باألطفال ثاألسأر األشأد ضأإفاع ثشأجع الوفد اليونيسأ  عل  ددراج قضأايا المسأاثاة بير الجيسأير ثتمكير المراة  
امج الطوار  فر  ثتوا أأأأألها بشأأأأألنهع ثافاد مد ر مكتب بر  19-ثالإي  الجيسأأأأأانر فر تقييمها للتصأأأأأدي لكوفيد

ع 19-اليونيسأأ  بلن الميظمة تحاثل تخصأأيص المزيد مر الموارد للتصأأدي للإي  الجيسأأانر فر سأأياق كوفيد
فر المائة مر األموال التر تلقتها اليونيسأأأأأأ  مر اجل   6دل    5ثقد اتاح التمويل المرن، المي ال يمثل سأأأأأأو  
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المتإلق بالإي  الجيسأأأأأأأأأأانر ثحماية الطفل   التصأأأأأأأأأأدي للجائحة، ان تكون الميظمة ميصأأأأأأأأأأفة ثان تدعم الإمل
ل  ثتوفير الميأأاو ثخأأدمأأات الصأأأأأأأأأأأأأأرأ الصأأأأأأأأأأأأأأحر ثاليظأأافأأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأأة للجميع، ثلر قطأأاعأأات مأأالبأأا مأأا ُتهمأأس

االسأتجابات فر مجال الصأحة الإموميةع ثقدي مد ر شأ بة البرامج امثلة عر السأبل التر تّتبإها اليونيسأ   فر
ت التر تواجهها الفتيات ثاليسأأأأأأأأأأأأاء ميم بداية الجائحة، بما فر ذلك جهودلا الرامية دل  التصأأأأأأأأأأأأدي للتحديا فر

الشأأأأراكات الجد دة ثالمإزَّ ة لتوسأأأأيع نطاق الحلول الرقمية، ثنظم دجراء التحليالت ثاالسأأأأتإراضأأأأات الجيسأأأأانية 
 الميتظمة عل  الصإيد القطريع

اع فر الشأأأأرق األثسأأأأط، بسأأأأبب ثدعا احد الوفود دل  اتخاذ تدابير خا أأأأة لإدة بلدان تإانر مر اليز  - 90
القيود المالية التر تسأأأأأأأأأأببها الجائحةع ثتحدث ثفد  خر عر حالة المشأأأأأأأأأأقة االقتصأأأأأأأأأأادية ثاالجتما ية فر تلك 
البلدان، ثعر عرقلة تحويل الدعم الال ي للتخ يا مر حدة الجائحة بسأأأأأأأأأأأبب اليزاعات، ثكملك عر اسأأأأأأأأأأأتمرار  

 التدابير القسرية االنفراديةع

، ثتسأأاءال 19-ن عل  المية تيسأأير حصأأول اضأأإ  الفئات السأأكانية عل  لقاحات كوفيدثشأأدد ثفدا - 91
عر مد  التقدي المحر  فر اسأأأأأأأأأتهداأ تلك الفئاتع ثاعاد مد ر مكتب برامج الطوار  فر اليونيسأأأأأأأأأ  التلكيد 
عل  ان جميع المسأأأأأأأأأأأأأأاعدات اإنسأأأأأأأأأأأأأأانية التر تقدمها اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  تظل محا دة ثقائمة عل  تقييم مسأأأأأأأأأأأأأأتقل  

 حتياجات، ثان الميظمة ملتزمة التزاما راسخا بالو ول دل  اضإ  الفئات السكانيةعلال

ثطلب ثفد  خر توضأأأأيحا بشأأأألن الكي ية التر درسأأأأت بها اليونيسأأأأ  الفكرةس الواردة فر التقرير ثالتر  - 92
ا عل  الصأأأأإيد تفيد بلن االسأأأأتجابة لحاالت الطوار   يبالر انُ ُ يظر دليها فر دطار اسأأأأتراتيجيات اثسأأأأع نطاق

القطري لكر  تسأأأأي  بياء القدرة عل  الصأأأأمود ثتإزيز الصأأأأالت بير البرمجة ثالتمويل فر المجالير اإنسأأأأانر 
ثاإنمائر ثمجال السأأأأأأأاليع ثسأأأأأأألل الوفد ايضأأأأأأأا عر الكي ية التر ت ّيم بها اليونيسأأأأأأأ  تإميم مراعاة المسأأأأأأأائل  

، ثعر كي ية تخصأأأأيص الموارد لهما األمرع 19- المتصأأأألة بشأأأأمول األشأأأأخاص ذثي اإعاقة فر تصأأأأد ها لكوفيد 
جإت اليونيسأأأأأ  عل  د الء التماي خاص لليسأأأأأاء ثالفتيات ذثات اإعاقة فر حاالت األ ماتع ثشأأأأأدد الوفد  ثشأأأأأُ
عل  المية دعم اليونيسأأ  لشأأبكات األمان االجتماعر القائمة، مع تقديم المسأأاعدة المباشأأرة للسأأكان المحتاجيرع  

امج عل  المية ددماج اليتائج المتإلقة بلشأأأكال اإعاقة فر جميع برامج اليونيسأأأ ، مشأأأيرا ثثافق مد ر شأأأ بة البر 
 دل  ان ذلك قد تجل  فر الدعم المي تقدمه الميظمة إعادة فتح المدارس ثلخدمات حماية الطفلع 

طيية، ثحث احد الوفود اليونيسأأ  عل  موا أألة تقديم المسأأاعدة اإنسأأانية تحت قيادة الحكومات الو  - 93
ثعل   يأادة تإأاثنهأا مع الحكومأات ثكيأانأات األمم المتحأدة المإييأة األخر ع ثقأال دن ليأاك حأاجأة دل  ديجأاد 

ثاالسأتمرار فر تقديم الرعاية   19-التوا ن الصأحيح بير الجهود الرامية دل  التصأدي لاثار ذات الصألة بكوفيد
الوفد دن التإليم، ثال سأأأأأيما التإلم فر مجال  الصأأأأأحية األسأأأأأاسأأأأأية للطفال مير المتصأأأأألة بهما المرضع ثقال  

التكيولوجيات البسأأأأأيطة،  يبالر ان يكون اثلوية اخر  فر برامج المسأأأأأاعدة اإنسأأأأأانية لليونيسأأأأأ ، ثانه  يبالر  
للميظمة ان تضأأأطلع بدثر فر مكافحة اثر الفقر ثالقضأأأاء عل  األسأأأباب الجمرية لليزاعات ثالتشأأأريد القسأأأريع 

فر المائة مر مواردلا فر اثضاع الهشاشة ثالتضرر   70مج ان اليونيس  انفقت حوالر  ثافاد مد ر ش بة البرا
فر المائة فر الإمل اإنسأأأأأأأأانرع ثتتوخ  اليونيسأأأأأأأأ ، فر خطتها االسأأأأأأأأتراتيجية   50مر اليزاعات، ثاكثر مر 

المسأأأأأأأأأأأأأاعدة ، تإزيزس برامجها المترابطة فر مجاالت  2030المقبلة، التر تإمل عل  تحقيق نتائج فر افق عاي 
اإنسأأأانية ثالتيمية ثالسأأأالي للحد مر الهشأأأاشأأأة، ثتإزيز نظم التلقلم ثقدراته عل  الصأأأإيد ر الوطير ثالمحلر، 

 ثمإالجة مسببات الهشاشةع
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ثسأأأأأأألط رئيس الفريق الدائم للجان الوطيية لليونيسأأأأأأأ  الضأأأأأأأوء عل  اليتائج الممتا ة فر مجال جمع  - 94
ع ثتحأدث الرئيس عر الأدثر  19-فر سأأأأأأأأأأأأأأيأاق التصأأأأأأأأأأأأأأدي لكوفيأد 2020عأاي  األموال التر حققتهأا اللجأان فر  

المتطور للجان المإيية باألطفال، المي سأأأأأأأأأأأاعد عل   يادة دبرا  مكانة اليونيسأأأأأأأأأأأ  فر بلدان اللجان الوطيية  
 ثعل  تحصيل اموال دضاعية لفائدة األطفالع

 
 تقأل ير التقي م ن ونو اإلوا ة عليهأل -هألء  

 ف لمصلحة األطفألل في المنألطق الحضرية، ن و اإلوا ة عل ه تقي م عمل اليو  س   

(ع ثعرض نأائأب مأد ر E/ICEF/2021/3قأدي رئيُس مكتأب التقييم تقريرس التقييم الأمي ُارفق بموجز ) - 95
 (عE/ICEF/2021/4ش بة البرامج رد اإدارة )

ثاثيت مجموعة مر الوفود عل  رد اإدارة اإيجابر ثالطموح عل  التقييمع ثطلبت االلتماي باألطفال   - 96
المهمشأأأأير ثالضأأأأإفاء، ثاالسأأأأتخداي الميهجر لليهج المتإددة القطاعات القائمة عل  حقوق اإنسأأأأان ثالمحدثة  

ثالمشأأأاركة مع سأأأائر الشأأأركاء ااخرير ثعدي تكرار األدثارع ثاقر نائب مد ر   للتحول فر القضأأأايا الجيسأأأانية،
شأأأأ بة البرامج بالحاجة دل  موا أأأألة تإزيز اليهج القائم عل  حقوق اإنسأأأأان فر البرمجة ثاالسأأأأتخداي الكامل  
ا  لطرائق البرمجأأة القأأائمأأة عل  نوع الجيس ثالمرا يأأة للميظور الجيسأأأأأأأأأأأأأأأانر ثالمحأأدثأأة للتحول فر القضأأأأأأأأأأأأأأأايأأ 

الجيسأأانيةع ثشأأددت مجموعة الوفود ايضأأا عل  المية مشأأاركة األطفال ثالشأأباب مشأأاركة مجدية فر التخطيط  
 ث يع القرار الحضريَّيرع

ثالحظت مجموعة الوفود اليتيجة التر خلص دليها التقييم ثلر ان االسأأأأتراتيجيات القطا ية للبرمجة  - 97
المياو ثخدمات الصأأأأأرأ الصأأأأأحر ثاليظافة الصأأأأأحية للجميع فر المياطق الحضأأأأأرية مفتقدة، باسأأأأأتثياء توفير 

ثالتحصأأأأأأيرع ثقال نائب مد ر شأأأأأأ بة البرامج دن اليونيسأأأأأأ  تيظر فر ثضأأأأأأع اسأأأأأأتراتيجيات حضأأأأأأرية محددة  
للقطاعات األخر  ايضأأأأأا، ثإن الهشأأأأأاشأأأأأة الحضأأأأأرية لر مر األثلويات، شأأأأألنها شأأأأألن الحاجة دل  الربط بير  

مائية خالل األ مات اإنسانيةع ثعيما  تإلق بالقلق المي اعربت عيه المجموعة  البرمجة اإنسانية ثالبرمجة اإن 
د اء تكرار األدثار، قال نائب المد رة التيفيمية لشأأأأؤن البرامج دن البرامج القطرية لليونيسأأأأ  قد ُثضأأأأإت بم ية 

ذلك التكرارع ثقال  الحكومات الوطيية، ثبالتالر فإنها تتمشأأأأأ  مع اطر التإاثن الوطيية، ثمر ثم سأأأأأيتم تجيب 
نائب مد ر شأأأأأأ بة البرامج دن اليونيسأأأأأأ  لد ها خطاب التزاي مع برنامج األمم المتحدة للمسأأأأأأتوطيات البشأأأأأأرية 
ثسأأأتوا أأأل االسأأأتفادة مر خبرة تلك الوكالة فر مجال البرمجة الحضأأأرية، ال سأأأيما فر مجاالت مثل التخطيط  

 الحضري ثاألماكر الإامة ثالبيانات الحضريةع

عربت مجموعة الوفود عر تقد رلا اعتزاي اليونيسأأ  تإزيز مراعاة السأأياقات الحضأأرية فر مجاالت  ثا  - 98
، ثان الميظمة تإمل عل  2025-2022اليتائج ثفر األلداأ ذات الصأأأأأأأألة الواردة فر الخطة االسأأأأأأأأتراتيجية 

ن تقدي متابإة للتقييم  تإزيز قدراتها التيظيمية فر لما المجالع ثطلبت المجموعة ايضأأأأأأا مر ددارة اليونيسأأأأأأ  ا
ع ثقال نائب مد ر شأأأأأأأأأأأ بة البرامج دن اليونيسأأأأأأأأأأأ  تدرك ضأأأأأأأأأأأرثرة تإزيز قدرات  2023دل  المجلس فر عاي 

 ع2023الموظفير ثسترحب بفر ة تقديم مزيد مر التقارير عر التقدي المحر  فر عاي 

لمدن الصأأديقة للطفال، التر ثقال رئيس الفريق الدائم للجان الوطيية دن تلك اللجان فخورة بمبادرة ا - 99
بلدا عل  ان تصبح ميارة لحقوق الطفلع ثالمبادرة راسخة فر عمل اللجان الوطيية دل   25ساعدت مواقع فر  

ع ثاعرب رئيس مكتب التقييم عر 19-برت بمثابة ميصأأأأأأأأأأة لتدخالت رئيسأأأأأأأأأأية خالل جائحة كوفيدتُ حد انها اع

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/3
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اإسأأبانية لليونيسأأ  فر التقييم المي اجري كدراسأأة لحالة دفرادية، مشأأيرا فر الوقت  تقد رو لدثر اللجية الوطيية 
 ذاته دل  ان اللجان الوطيية لم تكر موضوع التقييم، ثان التو يات موجهة دل  ش بة البرامج فر اليونيس ع

دسبانيا  صديقة للطفل فرثقال رئيس الفريق الدائم دن دراسة الحالة اإفرادية المتإلقة بمبادرة المدن ال - 100
اسأأُتخدمت لتسأأليط الضأأوء عل  الممارسأأات الجيدة فر بلد مرتفع الدخلع ثاشأأار نائب المد رة التيفيمية لشأأؤثن 
البرامج دل  الأدثر الهأاي الأمي تقوي بأه اللجأان الوطييأة فر الترثيج لحقوق الطفأل فر البلأدان المرتفإأة الأدخأل،  

 سيإمل بشكل ثثيق مع اللجان الوطييةعثقال دن ذراع البرمجة فر اليونيس  

 
 ، ن و اإلوا ة عل ه 2021- 2018تقي م خطة اليو  سف االسترات ج ة للفترة    

(، ثم قدي مد ر شأأأأأأ بة  E/ICEF/2021/5قدي رئيس مكتب التقييم تقرير التقييم المي ُارفق بموجز ) - 101
 (عE/ICEF/2021/6ات ثالتحليالت ثالتخطيط ثالر د رد اإدارة )البيان 

ثاعربت مجموعة مر الوفود عر تقد رلا اللتزاي اليونيسأأأأأأ  بإشأأأأأأراك األطفال ثالشأأأأأأباب فر  أأأأأأيامة  - 102
ار لمو المشاركة طوال الدثرة البرنامجيةع ثكرر الخطة االستراتيجية الجد دة، ثلكيها اشارت دل  ضرثرة استمر 

احد الوفود تو أأية التقييم بلن توا أأل اليونيسأأ  دعم دثر األطفال ثالشأأباب بو أأفهم دعاة ثشأأركاء ثعوامل 
تالييرع ثثافق ممثل لالتحاد األثرثبر عل  ضأأأأأأرثرة تحسأأأأأأير دشأأأأأأراك ا أأأأأأوات األطفال فر التخطيط ثالتيفيمع  

 ر تقد رو لتشد د الوفود عل  مشاركة األطفال مشاركة مجديةعثاعرب رئيس مكتب التقييم ع

ثرحبأت مجموعأة الوفود بأالتركيز عل  تحقيق اليتأائج عل  مسأأأأأأأأأأأأأأتو  المخرجأات، لكيهأا تسأأأأأأأأأأأأأأاءلأت  - 103
الكي ية التر سأأأأأأأأيؤثر بها خفن عدد اليتائج ثإضأأأأأأأأافة المرثنة دل  قرارات البرمجة عل  تصأأأأأأأأميم الخطة   عر

ثا د ممثل االتحاد األثرثبر ايضأأأأأأا انتهاج اسأأأأأأتراتيجية اطول اجال تركز عل  اليتائج،  االسأأأأأأتراتيجية الجد دةع 
ثاشأأأأأأأأار دل  ان تإزيز اإبالغ ثالتركيز عل  اليتائج مر شأأأأأأأألنهما ان يسأأأأأأأأاعدا عل  تحصأأأأأأأأيل التمويل الكافر  

إبالغ للخطأأةع ثقأأال رئيس مكتأأب التقييم دن التحول دل  نهج  ركز عل  اليتأأائج لر يقلأأل مر مسأأأأأأأأأأأأأأؤثليأأة ا
اليتائج، ثان لياك قدرة جيدة عل  الصأإيد الميدانر عل  اإبالغ عر اليواتجع ثقال نائب المد رة التيفيمية   عر

لشأأأؤثن البرامج دن اليونيسأأأ  تركز عل  جإل الخطة االسأأأتراتيجية المقبلة دطارا رعيع المسأأأتو  لتحقيق نتائج  
ت، مع اتخاذ قرارات، داخل البلدان، بشأأأألن كي ية  ثاضأأأأحة لمصأأأألحة األطفال تيطبق عل  شأأأأت  انواع السأأأأياقا

 تحقيق تلك اليتائجع

ثاعربت مجموعة الوفود عر تقد رلا لاللتزاي باليهج المتإددة القطاعات ثمواءمة الخطة االسأتراتيجية   - 104
ت المقبلة مع السأأأأأياسأأأأأة الجيسأأأأأانية ثخطة الإمل للمسأأأأأائل الجيسأأأأأانيةع ثاشأأأأأار مد ر شأأأأأ بة البيانات ثالتحليال

ثالتخطيط ثالر أأد دل  التإليقات ثالتوجيهات الواردة مر الوفود بشأألن المسأأاثاة بير الجيسأأير ثالبرمجة المحدثة  
للتحول فر القضأايا الجيسأانيةع ثاكد احد الوفود ايضأا عل  ضأرثرة ددماج المسأاثاة بير الجيسأير ثتمكير المراة  

مسأتو ، ثلر نقطة اثارتها ايضأا مجموعة الوفودع ثاشأار  فر البرمجة ثاإبالغ عر اليتائج الجيسأانية الرعيإة ال
مد ر شأأأأأ بة البرامج دل  ان الخطة االسأأأأأتراتيجية الجد دة سأأأأأتإكس المسأأأأأائل الجيسأأأأأانية بو أأأأأفها اسأأأأأتراتيجية  

 للتاليير، باإضافة دل  نتائج جيسانية محددةع

باستخداي اليهج المتإدد  ثشددت مجموعة الوفود ثثفد  خر عل  المية الحد مر الإمل بشكل ميإزل - 105
القطأاعأات ثتإزيز مرثنأة الموظفير للإمأل فر السأأأأأأأأأأأأأأيأاقير اإنسأأأأأأأأأأأأأأأانر ثاإنمأائر مإأاع ثرحأب ممثأل االتحأاد  
األثرثبر بتو أأية التقييم فر لما الصأأدد، ثكملك بالتو أأية بوضأأع اسأأتراتيجية طويلة األجل تتمشأأ  مع خطة  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/6
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 ها امثلة جيدة عل  اليهج المتإدد القطاعات، مسأأأتقاة  ع ثقال مد ر شأأأ بة البرامج دن اليونيسأأأ  لد2030عاي 
مر التصأأأدي للجائحة فر سأأأياق الإمل مع الوالد ر ثمقدمر الرعاية، فر مجاالت مثل الصأأأحة الإقلية ثاليهج 

 الترابطر بير الإمل اإنسانر ثالتيمية ثالساليع

طر بير الإمأل اإنسأأأأأأأأأأأأأأانر ثالتيميأة ثاكأد احأد الوفود، دل  جأانأب مجموعأة الوفود، الميأة اليهج التراب  - 106
ثالسأأأالي فر عمل اليونيسأأأ ، ثالحاجة دل  دجراء تحليل شأأأامل داعمع ثاشأأأار مد ر شأأأ بة البيانات ثالتحليالت 
ثالتخطيط ثالر أأأأأد دل  الدعم القوي للإمل المتإلق بالبرمجة فر مجال الشأأأأأؤثن اإنسأأأأأانية ثالتيمية ثالسأأأأأاليع 

، 19-مثلأة التر تتيحهأا مثأل تلأك البرامج المتإلقأة بأالتصأأأأأأأأأأأأأأدي لكوفيأدثتإتزي اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  االسأأأأأأأأأأأأأأتفأادة مر األ
 سيتطلب تمويال مرناع ما ثلو

ثقال احد الوفود دن مشأأأأأأاركة القطاع الخاص تحظ  بالتماي متزا د داخل اليونيسأأأأأأ ، ثلملك  يبالر  - 107
نب توجيه المكاتب للميظمة ان تكفل تضأأأأأأأأأأأأمير الخطة االسأأأأأأأأأأأأتراتيجية الجد دة دطارا لهمو المشأأأأأأأأأأأأاركة دل  جا

القطريةع ثشأأأأكر مد ر شأأأأ بة البيانات ثالتحليالت ثالتخطيط ثالر أأأأد الوفد عل  االقتراحات المتإلقة بضأأأأمان 
عدي مسأأأأأأأأاس عمل القطاع الخاص بالمباد  المتإلقة بحقوق الطفل ثاألعمال التجاريةع ثاشأأأأأأأأار مد ر شأأأأأأأأ بة  

ق بمشأأأأأأأاركة القطاع الخاص، بما يشأأأأأأأمل التطوير البرامج دل  ان اليونيسأأأأأأأ  لد ها اسأأأأأأأتراتيجيات محددة تتإل
 المستمر لقدرات الموظفيرع

ثابر  احد الوفود القلق المي ُابلغ عيأه فر التقييم بشأأأأأأأأأأأأأألن حمأاية ثتإزيز مهمأة الميظمأة بو أأأأأأأأأأأأأأفهأا  - 108
ميظمات حقوق الطفل، ثسأأأأألل عر الكي ية التر سأأأأأتإالج بها اليونيسأأأأأ  لما الشأأأأأاملع ثقال مد ر شأأأأأ بة   مر

ت ثالتحليالت ثالتخطيط ثالر أد دن توجيهات اليونيسأ  تتمثل فر التركيز عل  عدي المسأاثاة، ثضأمان  البيانا
اعتبار ا وات األطفال مسللة محورية، ثالتمسك بالمباد  اإنسانيةع ثقدمت اليونيس  الدعم لفراد  المكاتب 

 ت، ثفر جميع مراحل البرمجةعالقطرية إيجاد افضل السبل لضمان احتراي حقوق الطفل عل  جميع المستويا

ثشأأأأأأأأأأددت مجموعة الوفود ثثفدان  خران عل  الحاجة دل  تضأأأأأأأأأأمير الخطة االسأأأأأأأأأأتراتيجية الجد دة  - 109
اسأأأتراتيجيات إحداث تاليير اعمقع ثقال نائب المد رة التيفيمية لشأأأؤثن البرامج دن الخطة سأأأتسأأأتيد دل  نظرية  

 اسس نظرية ثتجريبية متييةعللتاليير تقوي عل  افتراضات ثاضحة ثتستيد دل  

 عل  اساس عدي االعتراض )انظر المرفق األثل(ع 2021/3ثاتخم المجلس التيفيمي القرار  - 110

 
المتتلق بإعألوة تنظ م    72/279تقرير شددددددفوي عع مسددددددتجدات تنفيذ قرا  الجم  ة التألمة   -نان   

منظومة األمم المتحدة اإل مألئ ة في سد أل  االسدتتراض الشدألمل الذي يجري كل أ بع سدنوات  
 لس ألسة األ شطة التنفيذية التي تضطلع بهأل منظومة األمم المتحدة مع أجل التنم ة

ة التيفيمية لشأأؤثن الشأأراكات لما البيد، ثعرض نائب مد ر شأأ بة الشأأراكات الإامة قدمت نائبة المد ر  - 111
 التقرير عر المستجداتع

ثالحظت مجموعة مر الوفود ان نص االسأأأأأتإراض الشأأأأأامل المي يجري كل اربع سأأأأأيوات  تضأأأأأمر  - 112
وجيات الرقمية ثمجاالت  اسأأتراتيجيات بشأألن قضأأايا المياج ثالتيوع البيولوجر ثاألشأأخاص ذثي اإعاقة ثالتكيول

اخر ، مما يمهد الطريق لتيمية اكثر مراعاة للبيئة ثاشأأأأأمل للجميع، ثال سأأأأأيما فر مرحلة ما بإد الجائحة؛ ثان 
االسأأأأتإراض الشأأأأامل المي يجري كل اربع سأأأأيوات يشأأأأجع عل  دحرا  تقدي بشأأأألن جدثلر  األعمال المترابطير 

ثقال نائب مد ر شأأأأ بة الشأأأأراكات الإامة دن االسأأأأتإراض الشأأأأامل  المتإلقير بالتيوع البيولوجر ثتالير المياجع  
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المي يجري كل اربع سأأأأأأأأيوات يشأأأأأأأأكل مخططا تيظيميا للتوجيه السأأأأأأأأياسأأأأأأأأاتر، ثسأأأأأأأأيمّكر مر تقديم مسأأأأأأأأالمة  
 استراتيجية جما ية فر تيفيم عقد الإملع

المي يجري ثدعت المجموعة دل  تضأأأأأأمير دطار الر أأأأأأد ثاإبالغ المتإلق باالسأأأأأأتإراض الشأأأأأأامل  - 113
اربع سأأأيوات مؤشأأأرات ثاضأأأحة ثقائمة عل  األدلة لكر تسأأأتخدمها الوكاالتع ثقالت نائبة المد رة التيفيمية  كل

لشأأأؤثن الشأأأراكات دن ددارة الشأأأؤثن االقتصأأأادية ثاالجتما ية باألمم المتحدة مسأأأؤثلة عر ثضأأأع دطار الر أأد  
 ثان اليونيس  تشرسك فر األمرع

  تركيز االسأأتإراض الشأأامل المي يجري كل اربع سأأيوات عل  اشأأد الفئات ثفر مإرض اإشأأارة دل - 114
فقرا ثضأأأأإفا، ابر ت المجموعة المية تإميم مراعاة الميظور الجيسأأأأانر ثالمسأأأأاثاة بير الجيسأأأأير، ثالمية تإليم 

جد دة  الفتيات ثإعمال حقوق اإنسأأانع ثرحبت بالحوار بشأألن الكي ية التر سأأتسأأاعد بها الخطط االسأأتراتيجية ال
 الصياد ق ثالبرامج عل  تحقيق لمو األلداأ الطموحةع

ثاثي  ثفأأدان عل  عمأأل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بأأالشأأأأأأأأأأأأأأراكأأة مع ثكأأاالت اخر ع ثاعرب احأأد الوفود عر املأأه  - 115
تفضأأأأأأأأأأأر ميظومة األمم المتحدة اإنمائية، المتسأأأأأأأأأأأمة بمزيد مر الترابط، دل  التإجيل بتيفيم الداأ التيمية  ان

نتائج افضأأأأل لمصأأأألحة األطفال، ثاكد المية تحقيق المواءمة فر شأأأأت  المجاالتع ثرحب  المسأأأأتدامة ثتحقيق 
احد الوفود بالحوار المسأأأأأتمر بشأأأأألن مواءمة اطر التإاثن ثثثائق البرامج القطريةع ثقال نائب المد رة التيفيمية 

ألخر  مهم ألن لما الإمل  لشأأؤثن البرامج ثنائبة المد رة التيفيمية لشأأؤثن الشأأراكات دن التإاثن مع الوكاالت ا
 حاسم فر تحقيق اليتائج التر تتوخالا اليونيس  ثتيفيم الداأ التيمية المستدامةع

ثسأأأأألل احد الوفود عر كي ية تإزيز د أأأأأالح ميظومة األمم المتحدة اإنمائية عل  الصأأأأأإيد القطري   - 116
شأ بة الشأراكات الإامة دن افضأل فر أة    مع االسأتفادة الكاملة مر الميزة اليسأبية لكل ثكالةع ثقال نائب مد ر

 لتحقيق االتساق لر دطار اإبالغ ثالر د، المي سيتيح دمكانية المقارنة عيما بير كيانات األمم المتحدةع

فر المائة مر حيز المكاتب الميدانية  50، ا أأبح 2021ثاشأأار احد الوفود دل  انه اعتبارا مر عاي  - 117
ة للميظمة جزًء مر األماكر المشأأأأأأأأأأأأأتركة لميظومة األمم المتحدة، ثسأأأأأأأأأأأأألل عما دذا ثاإقليمية ثالمياط ية التابإ

كانت قد تحققت ثفورات فر التكالياع ثاجابت نائبة المد رة التيفيمية للشأأأأأأأأؤثن اإدارية بلن اليونيسأأأأأأأأ  فخورة  
لدثل  فر المائة تلك، ثلكر بوسأأأأأأأأع الميظمة ان تفإل المزيد؛ ثقالت دن اليونيسأأأأأأأأ  سأأأأأأأأتسأأأأأأأأتخبر ا 50بيسأأأأأأأأبة 

تحقق حت  اان مر ثفورات محددة فر التكالياع ثقالت نائبة المد رة التيفيمية دن اليونيسأأأأأ   األعضأأأأأاء عما
عل  شأأأأأأأأأأأأت  الجهود المبمثلة، بما فر ذلك تقاسأأأأأأأأأأأأم األماكرع  19-ثكاالت اخر  اثر جائحة كوفيد تدرس مع

بادل عل  نحو اكمل لالسأأأأأتفادة ثقالت ايضأأأأأا دن اليونيسأأأأأ  تشأأأأأجع فرقها عل  اسأأأأأتخداي دطار االعتراأ المت 
 سياسات الوكاالت األخر ع مر

ثسأأأأأأأأأأأأألل احد الوفود عر مشأأأأأأأأأأأأأاركة اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  فر الميابر اإقليمية للتإاثن الجد دةع ثابلغ المد ر  - 118
اإقليمر لميطقة الشأرق األثسأط ثشأمال افري يا الوفود عر اسأتخداي اليونيسأ  لمركز ميارة، ثلو مركز دقليمر 

ر الو أأأأأأأأأأول للدثل  للبيانات ل تبادل الميتجات المإرعية عل  نطاق ميظومة األمم المتحدة، ثلو ايضأأأأأأأأأأا ميسأأأأأأأأأأَّ
األعضأاء ثالشأركاءع ثشأاركت اليونيسأ  ايضأا فر ائتالفات تركز عل  مسأائل بإييها فر الميطقة، ثفر فريق  

تإأأاثن مر اجأأل التيميأأة  مر اليظراء اإقليميير للزمالء التقييير الأأم ر  أأدعمون تطوير اطر األمم المتحأأدة لل
المسأأأتدامةع ثشأأأكرت نائب المد رة التيفيمية لشأأأؤثن الشأأأراكات الوفود عل  تلكيدلا عل  د أأأالح األمم المتحدة  

 عل  الصإيد اإقليمرع
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كأل ون    31التقرير المأللي نالب أل ألت المألل ة المراَجتة لليو  سددددددف عع السددددددنة المنته ة في   -زاي   
 لس مراجتي الحسألبألت، ن و اإلوا ة عل هنتقرير مج  2019األنل/ويسمبر  

إة عر السأأأية   - 119 عرضأأأت نائبة المد رة التيفيمية للشأأأؤثن اإدارية التقرير المالر ثالبيانات المالية المراجس
(ع  A/75/5/Add.3ثتقرير مجلس مراجإر الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات )  2019كأانون األثل/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    31الميتهيأة فر  

ثعرض مد ر المراجإة الخارجية للحسأأأأأابات )شأأأأأيلر(، ممثال لمجلس مراجإر حسأأأأأابات األمم المتحدة، تقرير 
ذلك المجلسع ثعرض المراقب المالر ثمد ر شأأأأأأ بة الشأأأأأأؤثن المالية ثاإدارية التقرير المالر ثالبيانات المالية 

إة، عالثة عل  رد اإدارة عل    (عE/ICEF/2021/AB/L.2تقرير مجلس مراجإر الحسابات )المراجس

ثاشأأأارت مجموعة مر الوفود ثثفد  خر دل  الراي مير المشأأأفوع بتحفظ المي تلقته اليونيسأأأ  بشأأألن  - 120
فر الميظمة ثقوة مالءتها، ثاشأأأارت دل    مراجإة الحسأأأاباتع ثاقرت المجموعة ايضأأأا بارتفاع مسأأأتو  السأأأيولة

 المية ثجود اساس مالر مستقر لليونيس  لكر تفر بوال تهاع

ثرحبت المجموعة بمزيد مر المإلومات عر سأأأأياسأأأأة الميظمة فر اسأأأأتثمار ا أأأأولها المالية بطريقة  - 121
تثمار مير اخالقر، ثإنه اخالقية ثمرا ية للبيئةع ثقال المراقب المالر دن اليونيسأأأأ  ليسأأأأت عل  علم بلي اسأأأأ 

ه انتباو اي مر الهيئات الرقابة التر قامت باسأأأأأأأأأتإراض عمليات خزانة اليونيسأأأأأأأأأ  دل  اي شأأأأأأأأأرء مر  لم ُ وجَّ
 القبيلع ذلك

ثشأأأأأأأجإت المجموعة اليونيسأأأأأأأ  عل  مإالجة المسأأأأأأأائل المتكررة المتإلقة بيقاة الضأأأأأأأإ  المحددة،  - 122
اليهج الميسأأأق للتحويالت اليقدية التر تضأأأطلع بها المكاتب  فر ذلك اسأأأتمرار اليقص فر انشأأأطة ضأأأمان بما

اإقليمية ثالقطرية لليونيس ، ثتحليل اسباب تكرار لمو المسائلع ثاجاب المراقب المالر بلن بإن التو يات 
قد تبدث متشأأأأأابهة بسأأأأأبب تصأأأأأييفها، ثلكيها ليسأأأأأت كملك بالضأأأأأرثرةع ثاشأأأأأار دل  ان بإن المسأأأأأائل المتإلقة 

تحقق   سأأأأأأأأأأأق للتحويالت اليقدية لر مسأأأأأأأأأأأائل تتإلق بكل سأأأأأأأأأأأياق عل  حدة، ثفر لمو الحاالت، لمباليهج المي 
 اليونيس  خطوة األساس التر حددتها ليفسهاع

ثطلبأت مجموعأة الوفود المزيأد مر المإلومأات عر التألخر فر تسأأأأأأأأأأأأأأليم ربع اثامر الحأاالت الطأارئأة   - 123
ألمرع ثقال المراقب المالر دن اإمدادات التر تلخرت  ، ثعر كي ية مإالجة اليونيسأأأأأأأأأأأأ  لهما ا2019عاي  فر
 فر المائة مر دمدادات الطوار ع 0,5لم تتجاث   2019 وما فر عاي  60 زيد عر  بما

ثشأأأأأأأأأأكر احد الوفود اليونيسأأأأأأأأأأ  عل  مسأأأأأأأأأأتو  التفا أأأأأأأأأأيل التر تضأأأأأأأأأأميها رد اإدارة عل  مراجإة   - 124
الحسأأأأأأأأأأابات مفهومة جيداع ثطلب الوفد مإلومات   الحسأأأأأأأأأأابات، ثالتر اشأأأأأأأأأأير فيها دل  ان تو أأأأأأأأأأيات مراجإة

، ال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا للموارد الإأاديأة، عل  الإمليأات ثالبرمجأة،  2019كي يأة تألثير االنخفأاض فر التبرعأات لإأاي   عر
ع ثقال المراقب المالر 2021ث   2020طلب مإلومات عر االتجالات فر لما الصأأأأأأأأأدد باليسأأأأأأأأأبة لإامر  كما
ع ثاضأأأأأأأافت نائبة المد رة التيفيمية للشأأأأأأأؤثن اإدارية 2019دثالر فقط لإاي بليون   0,2االنخفاض بلغ نحو   دن

، فإن االنخفاض فر الموارد األسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأية كيسأأأأأأأأأأأبة مئوية 2020قائلة دنه حت  مع ارتفاع اإ رادات فر عاي 
 الموارد اإجمالية امر  بإث عل  القلقع مر

 أأأأأأأأد البرامج لضأأأأأأأأمان تحقيق اليتائج  ثحث احد الوفود اليونيسأأأأأأأأ  عل  اسأأأأأأأأتإراض ثتإزيز نظاي ر  - 125
المقررة بفإالية ثللحد مر المخاطر؛ ثشأأأأأجإت مجموعة الوفود ايضأأأأأا عل  موا أأأأألة اتخاذ دجراءات لتحسأأأأأير 

 نظاي اإدارة المركزية للمخاطر ث يادة ددماجه فر المكاتب القطرية، ثعل  االستفادة ميه عل  نحو اكملع

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.2
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  المجلسس التيفيأأمي عل  تقييمهأأا الموحأأد لمخأأاطر الالدع ثطلأأب احأأد الوفود ان تطلع اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  - 126
ثالمخاطر ذات الصأأأألة فر المجال المالر،  19-ثسأأأأّلمت مجموعة الوفود بااثار المسأأأأتمرة الياجمة عر كوفيد

بما فر ذلك مخاطر تحويل اسأأأتخداي األموال عما ُر أأأدت لهع ثطلبت المجموعة ان تكفل اليونيسأأأ  مسأأأتو  
البرنامجية ثعمليات االفتحاص الإشأأوائر، مع التقيد بالمسأأتويات الدنيا مر اليهج الميسأأق  مياسأأبا مر الزيارات 

للتحويالت اليقديةع ثاشأأار ثفد  خر دل  عمل اليونيسأأ  عل  ثضأأع حد ادن  مر المتطلبات الال مة لإمليات 
 االفتحاص الإشوائرع

إن لد ها اسأأأأتراتيجية لمكافحته تتضأأأأمر ثقال المراقب المالر دن اليونيسأأأأ  تلخم الالد ملخم الجد، ث  - 127
سأأياسأأة ثتوجيها ثعيصأأرا لبياء قدرات الشأأركاء الميفم رع ثقامت اليونيسأأ  ايضأأا بتجد د نظاي اإدارة المركزية 
للمخأأأاطر الخأأأاص بهأأأاع ثاعرب ممثأأأل االتحأأأاد األثرثبر عر تقأأأد رو لتإأأأاثن الميظمأأأة مع الوكأأأاالت األخر   

 ترنت للتو ية بالالد، موجه دل  الشركاء الميفم ر خا ةعدعداد ثتيفيم تدريب عل  اإن  فر

ثرحب ممثل االتحاد األثرثبر بتو أيات مجلس مراجإر الحسأابات بشألن اسأترداد التكاليا، ثكرر  - 128
تلكيد المية مواءمة ميهجية اسأأأأأأترداد التكاليا ثمإدالتها عيما بير جميع كيانات األمم المتحدةع ثقال المراقب  

يونيسأأأأأأأأأأأ  تراس الفريق الإامل التقير المإير بمواءمة اسأأأأأأأأأأأترداد التكاليا عل  نطاق الميظومة،  المالر دن ال
ثلكر لياك تحديات ألن بإن الوكاالت المتخصأأأأأصأأأأأة لم تدخل ضأأأأأمر اختصأأأأأاص قرار المجلس المشأأأأأترك 

 بشلن مواءمة استرداد التكالياع

تكاليا الموظفير مقابل اليفقات ثطلب احد الوفود توضأأأأأأأأأأأأيحا بشأأأأأأأأأأأألن اليسأأأأأأأأأأأأبة المئوية للزيادة فر   - 129
عيمأا  تإلق بموظفر الرقأابأة الأداخليأة، ثلكر،  2019البرنأامجيأةع ثقأال المراقأب المأالر دن  يأادة حأدثأت فر عأاي  

مر حيأث المبأالغ المحسأأأأأأأأأأأأأأوبأة بأالأدثالر المطلق، لم تيخفن اليفقأات البرنأامجيأةع ثقأالأت نأائبأة المأد رة التيفيأميأة  
د مسأأأأتو  للشأأأأؤثن اإدارية دن اليونيسأأأأ  ع لدأ تيظيمر  تإلق بحجم ثنطاق عملها ثان يحدَّ   تلمل ان  وضأأأأس

 نمو مقبولع

 عل  اساس عدي االعتراض )انظر المرفق األثل(ع 2021/4ثاتخم المجلس التيفيمي القرار  - 130

 
نالميزا  دة المقترحدة  جمع األموال مع القطدأل  الخدألو ناقدألمدة الشدددددددددراادألت متده: خطدة التمدل   -حألء  

 2021لتألم  
عرضت نائبة المد رة التيفيمية لشؤثن الشراكات لما البيد، ثم عرضت مد رة ش بة جمع األموال مر  - 131

(ع  E/ICEF/2021/AB/L.1القطأأاع الخأأاص ثإقأأامأأة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأأات مإأأه خطأأةس الإمأأل ثالميزانيأأة المقترحأأة )
ثعرض المراقأب المأالر ثمأد ر شأأأأأأأأأأأأأأأ بأة اإدارة المأاليأة ثالتيظيم اإداري اإضأأأأأأأأأأأأأأأافتير التأاليتير للتقرير: 

ر   أأأأأأأأيدثق د يامو المتجدد لالسأأأأأأأأتثمار فر جمع األموال مر القطاع الخاص، ثاداة البيك الدثلر لتيسأأأأأأأأي
  E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.1)  االسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأأأار المسأأأأأأأأأأأأأأأتأأأداي فر جمع األموال مر القطأأأاع الخأأأاص 

 (عE/ICEF/2021/AB/L.1/Add.2 ث

لوفود كيا يمكر لليونيسأ  ان تقيع مانحير دضأافيير مر األفراد بلن األموال  ثسأللت مجموعة مر ا - 132
مير المخصأأأأصأأأأة تتسأأأأم بللمية حاسأأأأمة فر عملها ثفر تصأأأأد ها لل ماتع ثقالت مد رة شأأأأ بة جمع األموال  

القطاع الخاص ثإقامة الشأراكات مإه دن مالبية التمويل مير المخصأص يلتر مر األفراد، ثإن اليونيسأ   مر
ا أأل االسأأتثمار فر اليمو فر ذلك القطاعع ثتسأأإ  اليونيسأأ  جالدة دل  تحقيق االمتيا  فر تخصأأيص سأأتو 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.2
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االسأتثمارات؛ ثقد اظهر تحليلها ان األسأواق الياشأئة الثمانر عشأرة المحددة لها سأجالت دنجا  ُمثبستةع ثسأللت  
للتوقإات المسأأأتقبليةع ثقالت  يشأأأكل خط اسأأأاس ثاقإر   2020المجموعة ايضأأأا عما دذا كان األداء القوي لإاي  

مد رة ش بة جمع األموال مر القطاع الخاص ثإقامة الشراكات مإه دن فريقها ما  ال  درس حدثد عزث األداء  
 دل  الجائحة ثإل  نمو التبرعات الفرديةع 2020الياجح فر عاي 

ثعل  تحقيق  ثشأأجإت المجموعة اليونيسأأ  عل  تخصأأيص اموال اسأأتثمارية عل  نحو اسأأتراتيجر، - 133
توا ن بير الشأأأأأأأأأأراكات التجارية المالية ثمير المالية، ثقياس نتائج التزامها مع الشأأأأأأأأأأركاتع ثاعرب احد الوفود  

دعمه جهود اليونيسأأأأأأأأ  الرامية دل  دقامة شأأأأأأأأراكات بير القطاعير الإاي ثالخاص لالسأأأأأأأأتفادة مر الموارد  عر
  دةعثالخبرات، ثلكيه حث عل  ان تظل جهود جمع األموال محا

الجأأأأد أأأأدتير،   - 134 المأأأأاليتير  األداتير  ثطلبأأأأت مجموعأأأأة الوفود مزيأأأأدا مر المإلومأأأأات عر الإالقأأأأة بير 
ثعالقتهما بصأأأأأأأأأياد ق االسأأأأأأأأأتثمار الإادية ثنفقات اليونيسأأأأأأأأأ  فر البلدان المإييةع ثطلبت المجموعة ايضأأأأأأأأأا 

ثق د يامو المتجدد المسأأتحدث  توضأأيحات بشأألن مسأأللة الرقابةع ثاشأأار احد الوفود دل  اثجه التشأأابه بير  أأيد
مر قريب ثالصأأأأأأأأيدثق المرحلر القائم ميم فترة طويلة ثاداة البيك الدثلر المقترحة، ثسأأأأأأأألل عر الوسأأأأأأأأائل التر 
تإتزي اليونيسأأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأأتخدامها لكفالة تكامل تلك األدثاتع ثقال المراقب المالر دن  أأأأأأأأأيدثق د يامو المتجدد 

ات لتكملة ميزانية اليونيسأأأأأ  للمراض الخا أأأأأة عل  المد    أأأأأيدثق تمويل جماعر انشأأأأأل الجتماب التبرع
الطويلع اما اداة البيك الدثلر فمر شلنها ان تمكر اليونيس  مر توليد الموارد مر سوق راس المال لالستثمار 
فر جمع األموال، ثسأأُيسأأتخدي جزء مر الإائد لسأأداد األموال المسأأتدانة لالسأأتثمارع ثسأأيمارس المجلس الرقابة  

 لة ثسيتلق ، بانتظاي، مإلومات مستكملةعالكام

ثعيما  تإلق بآلة البيك الدثلر، اشأأار احد الوفود دل  مخاطرلا المحتملة عل  سأأمإة الميظمة ثسأألل   - 135
عمأأا دذا كأأانأأت لأأمو األداة برنأأامجأأا تجريبيأأاع ثقأأالأأت مأأد رة شأأأأأأأأأأأأأأ بأأة جمع األموال مر القطأأاع الخأأاص ثإقأأامأة  

ن اثل ثكالة مر ثكاالت األمم المتحدة تسأأأأأأأأأتخدي اداة مر لما القبيل، الشأأأأأأأأأراكات مإه دن اليونيسأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأتكو 
 يمكر للوكاالت األخر ، استيادا دل  ما سيؤثل دليه األمر، ان تكرر التجربةع ثانه

ثاعرب رئيس الفريق الأأدائم للجأأأان الوطييأأأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عر اعتزا و بأأاليتأأأائج التر حققتهأأأا اللجأأأان   - 136
س دن الإد د مر اللجان سأأأأأأأأأأتوا أأأأأأأأأأل االسأأأأأأأأأأتثمار الماتر فر تقييات جد دة لجمع ع ثقال الرئي 2020 عاي فر

األموال، اما لجان اخر  فسأأأأترحب بلموال االسأأأأتثمار المقدمة مر اليونيسأأأأ ع ثاشأأأأادت عدة ثفود باليونيسأأأأ  
 ، ثالستخدامها ادثات ابتكاريةع2020حققته مر نتائج فر جمع األموال مر القطاع الخاص فر عاي  لما

ثقأالأت المأد رة التيفيأميأة دن الصأأأأأأأأأأأأأأيأاد ق المتجأددة ُتسأأأأأأأأأأأأأأتخأدي فر كثير مر األحيأان فر ددارة البرامج  - 137
اإنمائية الثيائية عل  الصأأأأأأأإيد الوطير، ثان لمو الوسأأأأأأأائل سأأأأأأأتخدي اليونيسأأأأأأأ  ثاألمم المتحدة بشأأأأأأأكل جيدع 

واع المقترحات ثالتيظيم التر اسأأتشأأير الصأأيدثق المرحلر ثمجالس اللجان الوطيية ميم فترة طويلة بشأألن ان  ثقد
تيطوي عليها اداة البيك الدثلرع ثقالت دن المجلس التيفيمي سيمارس رقابته الكاملة ثالشفافة المإتادة، ثقدمت  
تلكيدات بلن اليونيسأأأأأأأأ  تإمل بشأأأأأأأأكل محافظ ثتطلإر فر  ن ثاحد، ثذلك بغية االسأأأأأأأأتفادة مر جمع األموال  

 تيافسععالم سريع التالّير ثمتسم بشدة ال فر

 عل  اساس عدي االعتراض )انظر المرفق األثل(ع 2021/5ثاتخم المجلس التيفيمي القرار  - 138

ثعقب اتخاذ القرار، اعربت مجموعة مر الوفود عر ارتياحها للتو أأأأأأأأأأل دل  اتفاق بشأأأأأأأأأألن لما البيد   - 139
جدثل األعمال، ثلكيها اشأارت دل  شأواملها بشألن الطريقة التر ُقدمت بها اداة البيك الدثلر دل  المجلسع   مر
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ي، فر الدثرة الإادية األثل ، مإلومات مسأأأأأأأأتكملة سأأأأأأأأ  يوية بشأأأأأأأألن األداء المالر لتلك ثطلبت المجموعة ان ُتقدَّ
األداة ثبشأأأأأأأألن تحقيق األلداأ ثالتكاليا ثالقدراتع ثحثت المجموعة اليونيسأأأأأأأأ  عل  ان تقدي، قبل التخطيط  

 للدثات المقبلة، دحاطة دل  المجلس بما يكفر مر الوقت إجراء مشاثراتع

 
 مسألئل أخرى  -طألء  

 2021نوية لتألم  القألئمة المؤقتة لبنوو جدنل أعمألل الدن ة الس   

 عرض امير المجلس التيفيمي القائمة المؤقتةع - 140

 
 اعتمألو مشأل يع القرا ات -يألء   

 المرفق األثل(ع )انظر 2021/5دل   2021/1اعتمد المجلس التيفيمي القرارات  - 141

 
 ب أل ألن ختألم ألن للمدلرة التنفيذية لليو  سف ن ئ سة المجلس التنفيذي -األف   

ّدي مر دعم ثتوجيأأأه مر المجلس التيفيأأأمي، ممأأأا  تيح   - 142 اعربأأت المأأأد رة التيفيأأأميأأة عر تقأأأد رلأأا لمأأأا قأأُ
لقضأأأأأأأأاء عل  الجائحة  لموظفر اليونيسأأأأأأأأ  الوقوأ دل  جانب األطفال فر جميع مراحل الجائحةع ثقالت دن ا

 تطلب نهجا عالميا، بما يشأأمل دفإة لائلة لزيادة دنتاج اللقاحات ثضأأمان اإنصأأاأ فر تو يإهاع ثقالت دنه، 
خالل الدثرة، كان مر المفيد االسأأأأأأأأأتماع دل  ثجهات نظر اليظراء مر ميظمة الصأأأأأأأأأحة الإالمية، الم ر تفخر  

 ير ااخرير، فر مواجهة األ مةعاليونيس  بالإمل مإهم، دل  جانب شركائها الإالمي 

ثقالت دن اليونيسأأأ  سأأأتضأأأطلع بدثر رئيسأأأر فر التإافر عل  الصأأأإيد الإالمرع ثسأأأتإكس الخطة   - 143
االسأأأأأأأأأأتراتيجية الجد دة للميظمة التزامها باتباع نهج قائم عل  الحقوق ثبالتوجيهات التر يقدمها االسأأأأأأأأأأتإراض  

خطة مجاالت الإمل، بما فر ذلك تالير المياج ثالمخاطر  الشأأأأامل المي يجري كل اربع سأأأأيواتع ثسأأأأتإكس ال
البيئية، التر  لزي بمل المزيد مر الجهود فيهاع ثسأأأأأتسأأأأأإ  اليونيسأأأأأ  دل  دشأأأأأراك الشأأأأأباب فر حل المشأأأأأاكل  

احيائهم ثمجتمإاتهم المحلية، باعتبارلم فاعلير فر حل المشأأأأأأأأأأأأاكلع ثالميظمة ملتزمة بتإزيز مشأأأأأأأأأأأأاركتها  فر
فر البيئات الحضأأأأأأأأأأرية، ثلو مجال  خر  لزي التركيز عليهع ثسأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأتمر تكييا البرمجة  ثقدراتها ثبرمجتها  

لضأمان دقامة  أالت افضأل بير الإمل اإنسأانر المي تقوي به اليونيسأ  ثعملها اإنمائرع ثمر اجل تحقيق  
ع نظم  المسأأأاثاة بير الجيسأأأير ثتإزيز السأأأالي فر السأأأياقات الهشأأأة، سأأأيتم دعم المجتمإات المحلية بغية ثضأأأ 

 تدعم الياس فر كل مرحلة مر مراحل الحياةع شلنها ان مر

ثقالت ايضأأأا دن اليونيسأأأ  تإمل مع الوكاالت الشأأأ يقة لموا أأألة الإملية الحيوية إ أأأالح ميظومة   - 144
األمم المتحدة اإنمائية ثإيجاد السأبل الكفيلة بتإظيم األثر الجماعر فر دعم األطفال ثالشأبابع ثالميظمة ت يم 

اكات ثتضأأأأأأأأأأأع نهجا جد دة مع القطاع الخاص ابتالاء االسأأأأأأأأأأأتفادة مر افكارو ثابتكاراتهع ثاحاطت المد رة  شأأأأأأأأأأأر 
التيفيأأميأأة علمأأا بأأالبيأأان الأأمي ادلأأت بأأه مجموعأأة مر الوفود عيمأأا  تإلق بأأاألداة المأأاليأأة الجأأد أأدة للبيأأك الأأدثلر،  

 رير عر اداء تلك األداةعثشكرت المجموعة عل  ما اشارت به، ثم اعربت عر التزامها بتقديم تقا

ثشكرت المد رة التيفيمية ايضا المجلس التيفيمي عل  ما قدمه مر افكار متإمقة ثرب  ثدعم لوثائق  - 145
البرامج القطرية، ثعل  دعمه للتحسأييات التيظيمية الجاريةع ثقالت دن اليونيسأ  تقدر تقد را كبيرا ثقة ثسأخاء  

دركت قائلة دن األطفال سأأأأأأأأأأأيظلون بحاجة دل  الدعم فر الوقت المي الحكومات ثالمانحير ااخريرع ثم اسأأأأأأأأأأأت 

https://undocs.org/ar/E/RES/2021/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/5
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تكافح عيه بلدانهم ثمجتمإاتهم المحلية مر اجل التإافر مر الجائحة ثمر ركود اليمو االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديع ثجددت  
ت  المد رة التيفيمية دعوتها دل   يادة مرثنة الموارد الإادية، عل  نحو ما دعا دليه االستإراض الشامل للسياسا 

 المي يجري كل اربع سيوات، ثحثت الدثل األعضاء عل  السإر دل  تحقيق الهدأ المتإلق باتفاق التمويلع

ثشأأكرت الرئيسأأة ثفود اليونيسأأ  ثممثليها عل  المياقشأأات المإمقة ثاألفكار المتإمقة ثالإمل الشأأاق   - 146
رات رسأأأأأأأأأأمية، ثلر قرارات حاسأأأأأأأأأأمة  خالل لمو الدثرة الإادية األثل ع ثقالت دن المجلس قد اتخم خمسأأأأأأأأأأة قرا

ثثيقة مر ثثائق البرامج القطرية التر   11األلمية باليسأأأأأأأأأأأأأبة لفإالية عمل الميظمة، بما فر ذلك الموافقة عل  
 ستوجه عمل اليونيس  عل  الصإيد القطريع

قأد جلبأأت تحأأديأات مير مسأأأأأأأأأأأأأأبوقأة للجميع، ثلأملأك فليس    19-ثقأالأت الرئيسأأأأأأأأأأأأأأأة دن جأائحأأة كوفيأأد - 147
المسأأتالرب ان تكون الجائحة ث ثارلا عل  عمل اليونيسأأ  مر المواضأأيع الرئيسأأية للمداثالتع ثقد تإاملت  مر

اليونيسأأأأأأأأأ  ثشأأأأأأأأأركابلا مع تحديات جد دة، دثن ان تالفل الميظور الطويل األجل، ثظلت تضأأأأأأأأأع احتياجات  
 األطفال فوق كل اعتبارع

يظمة الصأأأأأأأحة الإالمية قد انضأأأأأأأم دل  مداثالت  ثاعربت الرئيسأأأأأأأة عر سأأأأأأأرثرلا ألن المد ر الإاي لم - 148
اليونيسأأأأأأأأ  فر نفس اليوي المي دعت عيه اليونيسأأأأأأأأ  ثميظمة الصأأأأأأأأحة الإالمية مإا دل  قيادة عالمية لزيادة 

 ثتحقيق اإنصاأ فر تو يإهاع 19-دنتاج لقاحات كوفيد

تراتيجية الحالية لليونيسأ  ثقالت دن الإرثض المتإلقة بإدة تقييمات، ميها التقييم بشألن الخطة االسأ  - 149
ثالتقييم ااخر بشأأأأأألن الإمل لمصأأأأأألحة األطفال فر المياطق الحضأأأأأأرية، باإضأأأأأأافة دل    2021-2018للفترة 

ردَّي  اإدارة عليهما، تشأأأأأكل لبيات اسأأأأأاسأأأأأية تإز  ما اكتسأأأأأبته اليونيسأأأأأ  مر ثقة عل  مد  سأأأأأيوات عد دةع 
ر مجلس مراجإر حسابات األمم المتحدة، ثثافق المجلس  تلقت اليونيس  ايضا رايا مير مشفوع بتحفظ م ثقد

 التيفيمي لليونيس  عل  اداة مالية للمساعدة فر تمويل عمل الميظمةع

ثقالت كملك دن المجلس اكتسأأأأأب خالل الدثرة ربية تتإلق بميظمة لر تق  سأأأأأاكية فر سأأأأأإيها دل   - 150
اجة دل  الرعاية الصأأأأأأأأأأحية اث الحماية اث التإليم التفوق ثال مكتوفة األ دي ما داي اي طفل، فر اي مكان، بح

 اث المياو اليظيفة اث الدعم االجتماعرع

ثقالت الرئيسأأأأأأأة دنها متفائلة لمصأأأأأأأير األطفال ألنها اسأأأأأأأتمإت، خالل الدثرة، دل  مداخالت مد رير  - 151
طفأال لو ثمسأأأأأأأأأأأأأأيرير ثخبراء ثميأدثبير ذثي حزي فر سأأأأأأأأأأأأأأإيهم للتفوق عيمأا يفإلونأه، ألن تحسأأأأأأأأأأأأأأير حيأاة األ

 الميشودع مبتالالم

ثقالت دن ثضأأأأأع الخطة االسأأأأأتراتيجية الجد دة سأأأأأيتم مالبا فر األشأأأأأهر المقبلة، ثإن المجلس يإتزي   - 152
تيظيم اكبر عدد مر االجتماعات ثالمشأأأأأأاثرات مير الرسأأأأأأمية، حسأأأأأأب االقتضأأأأأأاء، لضأأأأأأمان ان تكون الإملية 

يأاك تحأأديأات مإقأأدة مقبلأأة كثيرة جأدا ثليأأاك الكثير مفتوحأة ثمييأأة بأالمإلومأات المفيأأدة ثشأأأأأأأأأأأأأأأاملأأة للجميعع ثل
األطفال المحتاجير، ثمر مسأأأأأؤثلية المجلس ان يسأأأأأاعد اليونيسأأأأأ  ثيوجهها فر الو أأأأأول دل  اكبر عدد  مر

 ممكر مر األطفالع

ثاعربت الرئيسة عر شكرلا الخالص لزمالئها فر المكتب، ثلميسري مشاريع القرارات ثاعضاء المجلس   -   153
مانة اليونيسأأأ ع ثثجهت كالمها لموظفر اليونيسأأأ  فر جميع انحاء الإالم، فقالت دن المجلس يسأأأتمد  ثموظفر ا 

مون نتائج لمصلحة األطفال، حت  فر الظرثأ االستثيائيةع   دلهاما مر يقييه بلنهم  بقون موجود ر ثُيقدّ 
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  عثشكرت الرئيسة مكتب امير المجلس التيفيمي ثالمد رة التيفيمية لليونيس - 154

ثقالت الرئيسأأأأأة دن المجلس  تطلع دل  سأأأأأية كاملة مر الإمل، سأأأأأية سأأأأأتلتر بتحديات كثيرة، ثلكيها   - 155
سأأأأأأأأأأأأأأتتيح ايضأأأأأأأأأأأأأأا الإأد أد مر الفرص لطنجأا  ثلتقأديم المزيأد لمصأأأأأأأأأأأأأألحأة األطفأال، فر لأما الإأاي ثعل  مأد   

 الإملع عقد
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 الجزء ال أل ي   

 2021الدن ة السنوية لتألم   
      

الفترة    في  المتحددددة  األمم  المتقووة في مقر 
 2021حزيران/لو  ه    4إلي    1مع  
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 تنظ م الدن ة  - أنال   

 إقرا  جدنل األعمألل المؤقت المشرنح نالجدنل الزمني نتنظ م األعمألل -ألف   
 (عE/ICEF/2021/9اقر المجلس التيفيمي جدثل اعمال الدثرة ثجدثلها الزمير ثتيظيم اعمالها ) - 156

مر اليظأاي الأداخلر ثمرفقأه، اعليأت امييأة المجلس التيفيأمي عر تقأديم ثثأائق اعتمأاد  50ثثفقأًا للمأادة   - 157
 ثفأدا مر الوفود المراقبأة، مر بييهأا ميظمأة حكوميأة دثليأة ثاحأدة ثميظمأة دثليأة ثاحأدة ثسأأأأأأأأأأأأأأأت ميظمأات  30
 حكومية ثاربع لجان ثطيية لليونيس ع مير

 
 ب أل ألن افتتألح ألن لرئ س المجلس التنفيذي نالمدلرة التنفيذية لليو  سف -بألء   

افتتح الأدثرةس السأأأأأأأأأأأأأأيويأة للمجلس التيفيأمي رئيُس المجلس التيفيأمي ثالممثأل الأدائم لليتوانيأا لأد  األمم  - 158
ر المد رة التيفيمية لليونيسأأأأأأ  عل  قيادتها للميظمة خالل  المتحدة، سأأأأأأإادة السأأأأأأيد ريتيس بوالثسأأأأأأكاسع ثشأأأأأأك

(، ثشأأأأأأأأأأأأأأكر الموظفير عل  جهودلم البطولية، مشأأأأأأأأأأأأأأيرا دل  19-)كوفيد  2019جائحة مرض فيرثس كورثنا  
 الطريقة التر لّبوا بها دل  الإمل عيد حلول األ مةع

الخامسأأأأأأأأأأأة ثالسأأأأأأأأأأأبإير   لو المكر  السأأأأأأأأأأأيوية 2021ثدعا الرئيس، فر مإرض تإليقه عل  ان عاي  - 159
لليونيسأأأأ ، دل  التفكير ثالتجد دع ثحث عل  دعم جهود الميظمة لتحقيق الداأ خطتها االسأأأأتراتيجية الحالية  

ع ثتهدأ الخطة الجد دة دل  2025-2022ثثضأأأأأأع الصأأأأأأيالة اليهائية للخطة االسأأأأأأتراتيجية لليونيسأأأأأأ  للفترة 
ي قأابأل لل يأاس لصأأأأأأأأأأأأأأالح األطفأال ثتحقيق الأداأ التيميأة الأدفع قأدمأا بإجلأة التاليير الميهجر الال ي إحرا  تقأد

 ع2030المستدامة بحلول عاي 

ثاشأأأار الرئيس دل  ان اشأأأد  ثار الجائحة ضأأأررا قد طالت اطفال اضأأأإ  المجتمإات المحلية اكثر  - 160
مر ميرلم، ثان ثمأة حأاجأة دل  بأمل المزيأد مر الجهود لضأأأأأأأأأأأأأأمأان االسأأأأأأأأأأأأأأتفأادة بشأأأأأأأأأأأأأأكأل عأادل مر اللقأاحأات  

خيص ثالإالج، ثال سأأأأأيما فر البلدان الميخفضأأأأأة ثالمتوسأأأأأطة الدخلع ثكرر الدعوة التر ثجهتها المد رة  ثالتشأأأأأ 
  19-التيفيأأميأأة دل  الأأدثل للتبرع بأأإمأأدادات اللقأأاحأأات الزائأأدة عر طريق مرفق كوفأأاكس إتأأاحأأة لقأأاحأأات كوفيأأد

 عل  الصإيد الإالمرع

فر توفير اللقاحات األسأأأأاسأأأأية للطفالع فقد افادت    ثاقر الرئيس بالتإطيل المي سأأأأببته لمو الجائحة - 161
بلدًا عل  األقل عل   68مليون طفل دثن سأأأأأأّر السأأأأأأية فر  80اليونيسأأأأأأ  انه قد تفوت فرص حصأأأأأأول نحو 

 لقاحات، مما يإرضهم لخطر اإ ابة بلمراض خطيرة، ثالوفاةع

عاية الصأأأأأأأحية، التر اثرت ثاشأأأأأأأار الرئيس دل  حاالت التإطل المتصأأأأأأألة بالجائحة، خارج نطاق الر  - 162
بليون طفل مر دمالق المدارس، ثيفتقر اكثر مر نصأأأ    1,6سأأألبا عل  األطفالع ثقد تضأأأرر ما يصأأأل دل  

األطفال ثالشأباب فر الإالم دل  دمكانية االتصأال اإلكترثنر، ثال  تمكيون مر االسأتفادة مر فرص التإلم عر 
 مليون طفل، مع تإرض الفتيات لخطر اكبرع 23,8بيحو  بإدع ثمر المحتمل ان  يقطع عر الدراسة ما يقدر

ثاشأأأأأأأأأأأأأأأار الرئيس دل  الجهود التر تبأأملهأأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لأأدعم التإلم مر خالل جوا  التإلم الإأأالمر  - 163
اإنترنت ثمبادرة جيالا، التر تهدأ دل  التإجيل بالربط بشأأأأأأأبكة اإنترنت فر جميع انحاء الإالم، ثشأأأأأأأدد   عبر

 ا  ال  تإير سدلا، مسلّ طا الضوء بشكل خاص عل  احتياجات األطفال ذثي اإعاقةععل  الثالرات التر م
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ثاعرب الرئيس عر قلقأه د اء األطفأال المتضأأأأأأأأأأأأأأررير مر األ مأات اإنسأأأأأأأأأأأأأأأانيأة ثتصأأأأأأأأأأأأأأأاعأد الإي   - 164
ع فقأد تضأأأأأأأأأأأأأأاع  عأدد الالجئير فر جميع انحأاء الإأالم خالل الإقأد المأاضأأأأأأأأأأأأأأر ليصأأأأأأأأأأأأأأل دل  2020 عأاي فر
 ، نصفهم مر األطفالعمليون الجل 20

ع ثاشأأار دل  2020ثرحب الرئيس بوضأأع اثل اسأأتراتيجية ابتكار عالمية لليونيسأأ ، اُعلر عيها عاي  - 165
بلدا، تشأمل اسأتخداي المكاء اال أطياعر لرب   نية   14اسأتحداث تسأإة حلول جد دة للتكيولوجيات الرائدة فر 

لالة مر اجل التصدي   100ر يمكيها توفير المإلومات بأأأأأأ  بالرض توجيه السياسات، ثبرامج الدردشة االية الت 
 ع19-لكوفيد

ثاعترافأا ب يمأة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأات المتييأة التر ت يمهأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مع القطأاع الخأاص، افأاد الرئيس بألن  - 166
مليون طفأل   133مؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأة تجأاريأة، ممأا مكيهأا مر الو أأأأأأأأأأأأأأول دل  نحو    4 337بلأدان عملأت مع   108
 اربإة اضإاأ الإدد المسجل فر الإاي السابقع ، اي ما يقرب مر2020 عاي

ثاشأأأأأأأأأأار الرئيس دل  ان اليونيسأأأأأأأأأأ  عّجلت ببرامجها المتإلقة بالمياج، مع التلكيد عل  المية توفير  - 167
خدمات قادرة عر مواكبة تالير المياج فر قطاع المياو ثالصأأأأأرأ الصأأأأأحر ثاليظافة الصأأأأأحية ثقطاع التإليم، 

نفأأمت حلوال قأأادرة عل  مواكبأأة تالير الميأأاج فر القطأأاع األثل مر خالل برامج تأأدعمهأأا  مر البلأأدان    46ثان  
 اليونيس  ثيستفيد ميها ستة مال ير شخصع

بال ير دثالر،  7,5، دذ بلالت 2020ثعّلق عل  د رادات الميظمة التر سأأأأجلت رقما قياسأأأأيا فر عاي  - 168
الموارد األسأأأأأأأاسأأأأأأأية دل  الموارد األخر ، مما يحد  ثلكيه اعرب عر قلقه د اء االنخفاض المسأأأأأأأتمر فر نسأأأأأأأبة

 قدرة اليونيس  عل  االستجابة السريإة لحاالت الطوار  المفاجئةع مر

ثفر الختاي، اعرب الرئيس عر تطلإه دل  عقد دثرة مثمرة، ثشأأأأأأكر اليونيسأأأأأأ  عل  عملها الشأأأأأأاق   - 169
 ثضع الخطة االستراتيجية الجد دةع فر

تيفيمية ان المكر  السأأأأأيوية الخامسأأأأأة ثالسأأأأأبإير لليونيسأأأأأ  سأأأأأتكون سأأأأأية تإيد فيها ثاكدت المد رة ال - 170
الميظمة نمر نفسأها لرسأالتها، مشأيرة دل  الطبيإة الهشأة للتقدي المحر ، كما  تضأح مر األثر الإالمر لجائحة  

ثعدي   ع ثحمرت مر ان الجائحة ما  الت تسأأبب اضأأرارا تتمثل اسأأاسأأا فر تضأأابل مسأأتويات الدخل19-كوفيد
 المساثاة فر تو يع اللقاحاتع

ثاعربت عر قلقها مر ان الإالم يشهد تفاقم حاالت الطوار  اإنسانية ثاعمال الإي  عوض التكات   - 171
ع ثاعربت المد رة التيفيمية عر امتيانها لموظفر اليونيسأ  فر جميع انحاء الإالم، فلشأارت  19-لمكافحة كوفيد

لخدمات ثالبرامج لتمليل الإ بات التر فرضأأأأأأأتها تدابير اإمالق الشأأأأأأأامل المرتبطة دل  الطرق التر كّيفوا بها ا
 ع19-بجائحة كوفيد

ثابر ت المد رة التيفيمية الدثر الحاسأأأأأأأأأأم المي تؤديه اليونيسأأأأأأأأأأ  فر مرفق كوفاكس، المي يسأأأأأأأأأأتفيد  - 172
مع المجتمإات المحلية  تجربة الميظمة الطويلة األمد فر مجال اللقاحاتع ثاشأأأأأأارت دل  عمل اليونيسأأأأأأ   مر

بلدا  92ثالمصيإير ثشركات اليقل ثالخدمات اللوجستية لشراء ثنقل اإمدادات، ثلتسليم اللقاحات ثإدارتها فر  
 مر البلدان الميخفضة ثالمتوسطة الدخلع

ي كان عاما قياسأأأأأأأأأأأيا عيما  تإلق بالزيادات فر التمويل المقد  2020ثافادت المد رة التيفيمية بلن عاي  - 173
ع 19-مر القطاعير الإاي ثالخاص، ثال سأأأأيما التمويل المخصأأأأص للبرامج المتصأأأألة بالتصأأأأدي لجائحة كوفيد
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بال ير دثالر   6,5قياسيا ايضا، دذ تجاث ت نفقات اليونيس  ألثل مرة    2020ثعيما  تإلق باليفقات، كان عاي 
 (ع2019فر المائة عر عاي  4)بزيادة قدرلا 

، اكدت المد رة التيفيمية 19-الخل ية ثاالحتياجات المسأأأأأأأأتمرة للتصأأأأأأأأدي لجائحة كوفيدثفر ظل لمو  - 174
 التمويل المرن ثمير المخصص اساسر لقدرة اليونيس  عل  التصدي للجائحة عل  المد  الطويلع ان

ثاعليت المد رة التيفيمية ان اليونيسأأأأأأأأأ  بصأأأأأأأأأدد ثضأأأأأأأأأع اثل اسأأأأأأأأأتراتيجية عالمية للتمويل االبتكاري   - 175
لمسأأاعدة عل  تسأأريع ثتوجيه التدفقات المالية، كما انها تسأأتكشأأ  حلوال عد دة، ميها ادثات التمويل المختلط  ل

 التر تجمع بير التمويل الإاي ثالتمويل الخاصع

ثباإشأأأأأأأارة دل  التقدي المحر  فر الخطة االسأأأأأأأتراتيجية الجد دة لليونيسأأأأأأأ ، اعربت المد رة التيفيمية  - 176
ياقشأأأأأأأأة دطار اليتائج ثالطرق التر يسأأأأأأأأاعد بها االسأأأأأأأأتإراض الشأأأأأأأأامل المي يجري كل اربع تطلإها دل  م عر

سأأيوات لسأأياسأأة األنشأأطة التيفيمية التر تضأأطلع بها ميظومة األمم المتحدة مر اجل التيمية فر دعداد الخطةع  
ر الجيسأأأأأأأأير ثكمثال عل  ذلك، ذكرت خطة الإمل للمسأأأأأأأأائل الجيسأأأأأأأأانية ثالطرق التر تدمسج بها المسأأأأأأأأاثاة بي 

 جميع برامج اليونيس ع فر

ثابلالت المد رة التيفيمية عر ابتكارات تسأأأأأأأأرع التقدي المحر  نحو تحقيق الداأ التيمية المسأأأأأأأأتدامة،   - 177
ميها شأأأأأبكات المياو التر تإمل بالطاقة الشأأأأأمسأأأأأية؛ ثمبادرة جيالا لتحسأأأأأير الربط بشأأأأأبكة اإنترنت؛ ثاسأأأأأتخداي  

حركات السأأأكانية ثمسأأأتويات سأأأوء التالمية؛ ثاسأأأتخداي تقيية جمع األموال بالوسأأأائل البيانات السأأأاتلية للتيبؤ بالت 
، ثلو  أأأأأأأيدثق  CryptoFundالرقمية ثتقيية الكتل المتسأأأأأأألسأأأأأأألة، بما فر ذلك  أأأأأأأيدثق الإمالت المشأأأأأأأفرة  

اليونيسأأأأأأ  اليموذجر السأأأأأأتكشأأأأأأاأ اسأأأأأأتخداي الإمالت الرقمية؛ ثالإمل مع شأأأأأأركاء مر القطاع الخاص عل  
 ميتجات تإمل بالمكاء اال طياعر لدعم األطفال ثالشبابعاستحداث 

ثاعليت المد رة التيفيمية ان اليونيسأأأأأأأأأأأأ  تياقد ثالث مبادرات رائدة مع اسأأأأأأأأأأأأرة األمم المتحدة، لر:  - 178
مبادرة دعادة تصور التإليم، إتاحة دمكانية حصول جميع األطفال ثالشباب عل  التإليم الرقمر ثالمهارات   )ا(

)ب( مبادرة ضأأمان األمر المائر للجميع، ثلر خطة لتوفير مياو الشأأرب الملمونة ثالميسأأورة التكلفة،  الرقمية؛
ثخدمات الميأاو ثالصأأأأأأأأأأأأأأرأ الصأأأأأأأأأأأأأأحر ثاليظأافة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة القأادرة عل  مواكبأة تالير الميأاج، ثإتاحة التإأاثن 

ر خطة لميع ثكشأأأأأأأأأ   مجال المياو مر اجل تحقيق السأأأأأأأأأالي ثاالسأأأأأأأأأتقرار؛ )ج( مبادرة ال ثقت للهزل، ثل فر
 ثعالج الهزال فر مرحلة الطفولة المبكرةع

ثشأأأأأأأأأددت المد رة التيفيمية عل  الحاجة دل  تبسأأأأأأأأأيط الإمليات ثخفن التكاليا، فلكدت عل   يادة  - 179
تركيز اليونيسأأأ  عل  التإاثن مع ثكاالت األمم المتحدة األخر  ثشأأأركائها إيجاد فرص تإزيز الكفاءة ثالحد  

 ةعمر اال دثاجي 

ثاعليت المد رة التيفيمية انها تلقت التقرير اليهائر لفرقة الإمل الداخلية المإيية بمكافحة الإيصأأأأأأأأأأرية  - 180
ثالتمييز، ثشأأأددت عل  الجهود المتوا أأألة التر تبملها اليونيسأأأ  لتإزيز ثقافة الميظمة ثثضأأأع حد للإيصأأأرية 

 ثالتمييز فر جميع عملياتهاع

للمد رة التيفيمية، ُعرض شأأريط فيد و عر عمل اليونيسأأ  عيما  تإلق بشأأراء   ثعقب البيان االفتتاحر - 181
 ثتو يع اللقاحات عر طريق مرفق كوفاكسع
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 مدانالت المجلس التنفيذي  - ثأل  أل  
 المقدم مع المدلرة التنفيذية لليو  سف  2020التقرير السنوي لتألم   -ألف   

المقأأدي   2020لو عرض التقرير السأأأأأأأأأأأأأأيوي لإأأاي  عرض الرئيس البيأأد الموضأأأأأأأأأأأأأأوعر األثل لليوي، ث  - 182
(ع ثعرض نأأائأأب E/ICEF/2021/10/Corr.1ث   E/ICEF/2021/10المأأد رة التيفيأأميأأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ) مر

ن البرامج التقرير المي يالطر السأأأأأأية الثالثة مر الخطة االسأأأأأأتراتيجية لليونيسأأأأأأ  للفترة  المد رة التيفيمية لشأأأأأأؤث 
 ، ثم تلته مد رة ش بة البيانات ثالتحليالت ثالتخطيط ثالر د التر قدمت لمحة عامةع2018-2022

ثرحبأت ثفود عأد أدة بيتأائج التقرير ثشأأأأأأأأأأأأأأكرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  جهودلأا االسأأأأأأأأأأأأأأتثيأائيأة خالل عأاي  - 183
بع ثاعربت عدة ثفود عر تقد رلا للإمل الحاسأأأأأأأم المي تضأأأأأأأطلع به اليونيسأأأأأأأ  فر سأأأأأأأياق الجائحة  مضأأأأأأأطر 
 الصإبع

ثاشأأأأارت عدة ثفود دل  انه عل  الرمم مر اليتائج اإيجابية، فهياك تلخر فر تحقيق اليتائج لصأأأأالح   - 184
مليون  240ة ثالضإ ، دذ فقد  األطفال، ذلك ان الجائحة رمت بمال ير األطفال فر اتون الفقر ثالجوع ثاألمي 

مليون طفل يإانون مر الفقر  150طفل فرص التإلم بالحضأور الشأخصأر فر الفصأول الدراسأية ثا أبح نحو 
عاما، سأأأألط احد الوفود الضأأأأوء   20المتإدد األبإادع ثفر ظل لمو الزيادة الإالمية األثل  فر نسأأأأبة الفقر ميم 

 طفال فقرا ثتهميشاععل  تصميم اليونيس  عل  الو ول دل  اشد األ

ثاثي  ثفأأدان عل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  إسأأأأأأأأأأأأأأهأأامأأاتهأأا فر تإزيز ميظومأأة األمم المتحأأدة اإنمأأائيأأة، ثاعربأأا   - 185
، ثألدائها المتسأأأأأأأأأأم بالفإالية ثالكفاءة عل  19-تقد رلما لكفاءة الميظمة فر التكيا مع ثاقع جائحة كوفيد عر

 ارض الواقعع

سأأأأأأأأأأأرثرلا ثلر تالحظ ان اليونيسأأأأأأأأأأأ  تؤدي دثرا رائدا فر شأأأأأأأأأأأراء ثتو يع  ثاعربت ثفود عد دة عر   - 186
اللقاحات عر طريق مرفق كوفاكس، مستفيدة فر ذلك مر تجربتها ثخبرتها الطويلة فر مجال اللقاحات، ثاثي   

بلأدا مر   92ثفأدان عل  تإأاثن الميظمأة مع الإأاملير الصأأأأأأأأأأأأأأحيير المجتمإيير لتوفير اللقأاحأات ثإدارتهأا فر  
 ن الميخفضة ثالمتوسطة الدخلعالبلدا

ثاشارت عدة ثفود دل  استمرار فجوة اللقاحات عل  الصإيد الإالمر، ثحثت اليونيس  عل  تحسير  - 187
فرص االسأتفادة بشأكل ميصأ  مر اللقاحات، ثدعت دل  اتخاذ دجراءات عالمية ميسأقة للو أول دل  التالطية  

فر المائة مر مجموع سأأأكان اقل البلدان نموا  2سأأأتفادة اقل مر الشأأأاملة بيهاية الإايع ثاشأأأار احد الوفود دل  ا
مر التل يح، ثدعا اليونيسأأأأأأأأأأأ  دل  دعطاء األثلوية لتلك البلدان ثميرلا مر البلدان ذات التالطية الميخفضأأأأأأأأأأأة  

 تو يع اللقاحات عر طريق مرفق كوفاكسع فر

فر الحياة اليومية للطفال   19-فيدثعلقت ثفود عد دة عل  الإواقب الوخيمة التر تسأببها جائحة كو  - 188
فر كل مكان، مشأأأأيرة دل  ان الجائحة قد ضأأأأاعفت مر اثجه الضأأأأإ  ثعدي المسأأأأاثاة القائمة، حيث تتإرض 
الفتيأات ثاألطفأال فر حأاالت اليزاع ثالحأاالت اإنسأأأأأأأأأأأأأأأانيأة، ثمر ثقإوا فر براثر الفقر المأدقع اث تضأأأأأأأأأأأأأأررثا 

قد فاقمت ايضأأأأا اثجه عدي المسأأأأاثاة   19-دل  ان جائحة كوفيد الكوارث، ألشأأأأد المخاطرع ثاشأأأأارت الوفود مر
مجال الصأأحة ثالثالرات التإليمية، ثال سأأيما باليسأأبة للطفال األكثر تهميشأأا، ثاثرت عل  الصأأحة الإقلية،  فر

ثتسأأأأأأأأببت فر  يادة الإي  الإائلرع ثتهدد  ثار الجائحة بالتراجع عر المكاسأأأأأأأأب اإنمائية التر تحققت بشأأأأأأأأق  
 ثعرقلة التقدي نحو تحقيق الداأ التيمية المستدامةعاألنفس 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/10
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ثدعت عدة ثفود دل  تإزيز نظم الرعاية الصأأأأأأأأأأأأحية ثالتإليم ثالرعاية االجتما ية لمواجهة التحديات  - 189
المتإددة األبإاد التر تطرحها الجائحة، بما فر ذلك  يادة االسأأأأأأأأتثمارات فر ميصأأأأأأأأات التإلم الرقمر ثخدمات  

ةع ثشأأأأأأأددت عدة ثفود عل  المية موا أأأأأأألة تيفيم البرامج بانتظاي اثياء الجائحة، ثضأأأأأأأمان التحصأأأأأأأير ثالتالمي 
اسأأأأتمرار توفير الخدمات األسأأأأاسأأأأية لتلمير  أأأأحة ثبقاء اضأأأأإ  شأأأأرائح األطفال فر الإالمع ثطملنت المد رة  

 التيفيمية الوفود بلن البرامج األساسية مر لما القبيل ما  الت فر  ميم انشطة اليونيس ع

كشأفت الفجوة الرقمية ااخمة فر االتسأاع عل  الصأإيد  19-ثاشأار احد الوفود دل  ان جائحة كوفيد - 190
بليون طفل فر جميع انحاء الإالم ممر تضأأررثا مر دمالق   1,6الإالمر ثاثرلا عل  التإليم، مسأأتشأأهدا بيحو 

بلدان التر سأأأأتسأأأأتمر فر حرمان ثلث  المدارس بسأأأأبب الجائحة، ثبالقدرة التكيولوجية المحدثدة فر الإد د مر ال
لؤالء األطفال مر التإليمع ثرحبت عدة ثفود بالإمل المي قامت به اليونيسأأأ  لضأأأمان دتاحة األدثات الرقمية  
الال مة لالتصأال بشأبكة اإنترنت حت   تسأي  اسأتمرار الدرثس، ثحثت اليونيسأ  عل  دعطاء األثلوية للتإلم 

إميم التكيولوجيا الرقمية عل  الجميعع ثرحبت عدة ثفود ايضأأأأأأأا بمبادرة جيالا عبر اإنترنت ثالتإلم عر بإد ثت 
الرائدة لتوسأأأأأأأأأأأيع نطاق الو أأأأأأأأأأأول دل  اإنترنت ليشأأأأأأأأأأأمل كل طفل ثكل مجتمع محلر ثكل مدرسأأأأأأأأأأأة، مإربة 

 تل يدلا لتركيز المبادرة عل  تسخير الموارد ثالشراكات ثالتكيولوجيا لهما الالرضع عر

عل  ثجوب عدي ترك احد خل  الركب، ثال سأيما الفتيات، فر الجهود الرامية دل   ثشأدد احد الوفود - 191
سد الفجوة الرقمية، مع دعطاء األثلوية لتوظيا الشباب ثتمكييهم، ثال سيما ذثث اإعاقةع ثاشار ثفد  خر دل  

سأتخداي المتزا د انه فر حير  يبالر ان يكون الحصأول عل  التكيولوجيات الرقمية حقا لجميع األطفال، فإن اال
للتكيولوجيا  زيد مر خطر تإرضأأأأأأأأأأهم للإي  فر السأأأأأأأأأأياقات الرقمية، بما يشأأأأأأأأأأمل التحرش الجيسأأأأأأأأأأر ثالتيمر 
السأأأأأأأأأأأأأأيبرانر ثخطأاب الكراويأة ثاالسأأأأأأأأأأأأأأتالالل ثاالنتهأاك الجيسأأأأأأأأأأأأأأر، ثحأث اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  الإمأل عر كثأب 

لوفد ايضأأأأأا عر قلقه د اء ااثار المؤسأأأأأسأأأأأات األكاديمية إجراء بحوث متإمقة بشأأأأألن لمو ااثارع ثاعرب ا مع
 المتوسطة ثالطويلة األجل للجائحة عل  الصحة اليفسية للطفال ثالشبابع

ثرحبت مجموعة مر الوفود بالجهود المبمثلة لتيفيم مشأاريع قائمة عل  اسأتخداي المكاء اال أطياعر   - 192
الإملع ثاثيت عل  الجهود التر  بهدأ تحسأأأأير التإليم، ثدعم األطفال ذثي اإعاقة، ثتإريا الشأأأأباب بسأأأأوق 
 تبملها اليونيس  لتحد ث التإلم ثالمهارات مر خالل شراكة ”جيل ال محدثد“ع

ثابر ت مجموعة مر الوفود ان الجائحة اثجدت طريقة جد دة للإمل ثمجموعة جد دة مر األثلويات  - 193
فر بشأأأأكل ميصأأأأ ، مر الضأأأأرثري ثاإجراءات التر يمكر لليونيسأأأأ  ان تسأأأأتفيد ميها؛ ثلضأأأأمان تحقيق التإا

ترجمة الدرثس المسأأأأأأأأتفادة دل  ثاقع ملموسع ثاشأأأأأأأأارت عدة ثفود دل   يادة خفة الحركة لد  الميظمة ثتبييها 
لالبتكار ثالتكيولوجيا ثاليهج الجد دة للتإجيل بتحقيق اليتائجع ثقد اظهرت ايضأا الجهود التر بملتها اليونيسأ  

التر تتمتع فيها الميظمة بميزة نسأأأأأأأأأبية، ثلر عل  ثجه الخصأأأأأأأأأوص    المجاالت 19-للتصأأأأأأأأأدي لجائحة كوفيد
 مجاالت التل يح ثالتالمية ثالتإليمع

ثاشأأأأأأأارت عدة ثفود دل  ان التحديات مير المسأأأأأأأبوقة المتصأأأأأأألة بالجائحة قد اسأأأأأأأفرت عر دجراءات   - 194
ثاإنمائية فر المسأأأتقبلع ثاضأأأافت انه  يبالر  ثابتكارات دثلية ارسأأأت اسأأأاسأأأا لتحسأأأير تيفيم البرامج اإنسأأأانية 

لليونيسأ  ثالدثل األعضأاء ان تضأاع  جهودلا الجما ية لحل األسأباب الكامية ثراء الهشأاشأة، بما فر ذلك 
 اعتماد برامج شاملة لتإزيز القدرة عل  الصمود ثبياء الساليع
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ة، ثشأأأأأأأأأأدد عل  الحاجة دل  موارد ثاعرب احد الوفود عر قلقه د اء انخفاض مسأأأأأأأأأأتو  الموارد الإادي  - 195
اسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية ثبرامجية دضأأأأأأأأاعية، ثحث عل  التضأأأأأأأأامر الإالمر عيما بير الدثل األعضأأأأأأأأاءع ثاكدت عدة ثفود  

الموارد األسأأأاسأأأية تتيح المرثنة فر تلبية االحتياجات مير المتوقإة، ثال سأأأيما ضأأأمان االسأأأتجابة للطوار    ان
فضأأأأأأأأأال عر تمكير اليونيسأأأأأأأأأ  مر الوفاء بوال تها، كما تلكد  بطريقة تتسأأأأأأأأأم بالكفاءة ثالسأأأأأأأأأرعة ثخفة الحركة،

ع ثدعأا ثفأدان دل  تإبئأة األموال لمإأالجأة األ مأات اإنسأأأأأأأأأأأأأأانيأة عل  ثجأه التحأد أد،  19-خالل ا مأة كوفيأد مر
 ثحث احد الوفود عل  تقديم مساعدة شاملة لإدة قطاعات لضمان حماية حقوق األطفالع

كان عاما قياسأيا عيما  تإلق بجمع األموال لليونيسأ ، ثقالت    2020  ثاشأارت عدة ثفود دل  ان عاي - 196
دطأار   عأدة ثفود دن ثمأة حأاجأة دل  اعتمأاد اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأات تمويأل مبتكرة لتإزيز جمع األموال، ثإل  الإمأل فر

الفإاليةع  شأراكة مع المؤسأسأات المالية الدثلية، فر حير  يبالر تإزيز اسأتخداي الموارد بلقصأ  قدر ممكر مر
ثاعربأت عأدة ثفود عر تقأد رلأا لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  تحركهأا نحو اعتمأاد اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأات تمويليأة مر لأما القبيألع 
ثاعرب احد الوفود عر التمامه بمإرفة المزيد عر  أأأأأأأأأيدثق اليونيسأأأأأأأأأ  لالبتكار المي يشأأأأأأأأأهد نموا سأأأأأأأأأريإا،  

 ذلك  يدثق الإمالت المشفرةع فر بما

بياء الكفاءة مر خالل الخدمات المشأأأتركة فر دطار مبادرة  ثشأأأددت مجموعة مر الوفود عل  المية - 197
ثحدة الإمل فر األمم المتحدةع ثلليهوض بالتزامات اإ أأأأأأالح الموجهة نحو الو أأأأأأول دل  سأأأأأأياسأأأأأأات ثنهج 
برنامجية اكثر اتسأأأأأاقا ثكفاءة ثإحكاما،  يبالر لليونيسأأأأأ  ان تسأأأأأترشأأأأأد بإطار األمم المتحدة للتإاثن مر اجل  

مةع ثسأأأأأأأأأأأألل احد الوفود عر الجهود التر تبملها الميظمة ليقل شأأأأأأأأأأأأ بة تكيولوجيا المإلومات التيمية المسأأأأأأأأأأأأتدا
 ثاالتصاالت دل  مواقع ميخفضة التكلفةع

ع، ثدعا دل   - 198 ثقال احد الوفود دن تركيز اليونيسأأأأ  عل  الدفع قدما بإجلة التاليير الحفا  امر مشأأأأجّ 
ت الإالميةع ثشأأأأأأأأدد الوفد عل  ان اليونيسأأأأأأأأ  ال تسأأأأأأأأتطيع دحداث تحول ويكلر ثميهجر للتاللب عل  التحديا

اليجاح بمفردلا، ثلملك فإنه يشأأأأأأجع الشأأأأأأراكات بير الوكاالت الشأأأأأأ يقة لتحقيق القوة التإاثنية الال مةع ثييبالر  
 يصأأأأأأأأب التركيز عل  تكامل البرامج، بل عل  اتباع نهج مشأأأأأأأأتركة لتحقيق اثر دائمع ثشأأأأأأأأجإت مجموعة   اال
سأأأأأأأأأأأ  عل  توسأأأأأأأأأأأيع نطاق شأأأأأأأأأأأراكاتها لتشأأأأأأأأأأأمل جهات فاعلة خارج ميظومة األمم المتحدة، الوفود اليوني  مر
 ذلك الجهات الفاعلة عل  الصإيد المحلرع فر بما

ثاعربت ثفود عد دة عر تقد رلا للإملية التشأأاثرية فر دعداد مشأأرثع الخطة االسأأتراتيجية لليونيسأأ    - 199
سأأأأأاسأأأأأا قويا تسأأأأأترشأأأأأد به اليونيسأأأأأ  فر عملها الداعم ، ثاشأأأأأارت دل  ان الخطة تشأأأأأكل ا2025-2022للفترة 

أللداأ التيمية المسأأأأأأأأأأأأتدامةع ثرحبت بااللتزاي بالتصأأأأأأأأأأأأدي أل مة المياج، بسأأأأأأأأأأأأبل ميها الحد مر األثر البيئر  
لإمليات اليونيسأأأأأأأأأ  ثتإزيز السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات المياخية المرا ية للطفال؛ ثبالطموحات الرامية دل  دحداث تحول  

لتركيز عل  بياء القدرة عل  الصأأأأأأأمود ثبياء السأأأأأأأالي؛ ثالتركيز عل  حماية الطفل؛  المجال الجيسأأأأأأأانر؛ ثا فر
ثإعادة تلكيد حقوق األطفال ذثي اإعاقة كلثلوية شأأاملة، دل  جانب التإليم الشأأامل للجميع؛ ثالوالية المزدثجة  

ثقال احد الوفود دنه  فر المجالير اإنسأأأأأأأانر ثاإنمائر كدليل ُيسأأأأأأأترشأأأأأأأد به فر االسأأأأأأأتراتيجية الطويلة األجلع  
سأأأيةع ثاشأأأار  25ث   19 يبالر لليونيسأأأ  ان توسأأأع نطاق الحماية لتشأأأمل الشأأأباب الم ر تتراثح اعمارلم بير  

بلدا ثللطفال الم ر ليس لد هم اسأأأأأأر، ثدعا   46احد الوفود دل  دعم اليونيسأأأأأأ  للبرامج المرا ية للسأأأأأأرة فر 
لجد دةع ثدعا ثفد  خر دل  دعطاء األثلوية الحتياجات  دل  ددراج لمو المسأأأأأأأأأأأأأأائل فر الخطة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية ا

األطفال فر األ مات اإنسأأأأأأأأأأأأأأانية، بييما اكد احد الوفود ان الخطة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية الجد دة  يبالر ان تسأأأأأأأأأأأأأأهم 
 تإزيز القدرة عل  الصمود ثالتللب لمواجهة األ مات المقبلةع فر
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داأ التيمية المسأأأأأأأأأأأتدامة، ثاعربت عر املها ثاشأأأأأأأأأأأارت عدة ثفود دل  عقد الإمل مر اجل تحقيق ال - 200
ان تتمكر اليونيس  مر خالل خطتها االستراتيجية الجد دة مر تقديم دسهامات اكبر  وب تحقيق الداأ   فر

 التيمية المستدامة ثإعادة بياء عالم ما بإد الجائحةع

ات خالل السأأأأية األخيرة  ثرحبت مجموعة مر الوفود بالجهود التر بملتها اليونيسأأأأ  لتسأأأأريع اإجراء - 201
مر الخطة االسأأأأأأتراتيجية الحالية بهدأ تحقيق نتائج قوية فر مجال المسأأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأأير، فر حير تحد   
احد الوفود اليونيس  ان تإالج األسباب الجمرية لإدي المساثاة بير الجيسير، بما فر ذلك الحواجز التر تحول  

جابية، ثان تكتسأأأأأأب الخبرة الال مة بشأأأأأألن افضأأأأأأل السأأأأأأبل لدعم دثن التمتع بالصأأأأأأحة ثالحقوق الجيسأأأأأأية ثاإن 
األطفال ثالشأأأباب مر المثليات ثالمثليير ثمزدثجر الميل الجيسأأأر ثمالا ري الهوية الجيسأأأانية ثحاملر  أأأفات  
الجيسأأير ثمجتمإاتهمع ثاعرب ثفدان عر دعمهما لإمل اليونيسأأ  مر اجل تإزيز الجهود الوطيية الرامية دل  

لجيسأأأانر، ثشأأأجإا اليونيسأأأ  عل  جإل المسأأأاثاة بير الجيسأأأير فر  أأأميم برامجها، بما فر ذلك ميع الإي  ا
 ع19-فر دطار توفير الخدمات المتصلة بجائحة كوفيد

لو السأأأأية الدثلية للقضأأأأاء عل  عمل األطفال، طلب احد    2021ثفر مإرض اإشأأأأارة دل  ان عاي  - 202
اسأأأوا اشأأأكال عمل األطفال دحد  اثلوياتها البرنامجية، ثان  الوفود مر اليونيسأأأ  ان تجإل مر القضأأأاء عل 

 تكث  جهودلا لمكافحة تجييد األطفال ثاستخدامهم كجيودع

ثاشأأأأأأارت عدة ثفود بقلق دل  ادعاءات االسأأأأأأتالالل ثاالنتهاك الجيسأأأأأأيير الموجهة ضأأأأأأد اليونيسأأأأأأ ،  - 203
جالل اي ادعاء ثال اعتبار اي سأأأأوء  ثشأأأأجإت الميظمة عل  موا أأأألة السأأأأإر دل  ترسأأأأيخ ثقافة ال  تم فيها ت 

سأأأأألوك جيسأأأأأر مقبوالع ثاكدت نائبة المد رة التيفيمية للشأأأأأؤثن اإدارية ان التحقيق فر القضأأأأأية المإيية  وشأأأأأك 
عل  االنتهاء، بالتشأأأأأأأأأاثر مع األمم المتحدة ثالوكاالت األخر ع ثاشأأأأأأأأأارت ايضأأأأأأأأأا دل  ان اليونيسأأأأأأأأأ  تياقد  

 القدرة عل  التصدي للتحدي المتمثل فر االستالالل ثاالنتهاك الجيسييرع المد رير اإقليميير كي ية  يادة مع

ثرحأأأب احأأأد الوفود بأأأاالنتهأأأاء مر دعأأأداد التقرير اليهأأأائر لفرقأأأة الإمأأأل الأأأداخليأأأة المإييأأأة بمكأأأافحأأأة   - 204
الإيصأأأأأأرية ثالتمييز، ثاعرب عر تطلإه بفارغ الصأأأأأأبر لإرضأأأأأأه عل  المجلس التيفيميع ثشأأأأأأجع الوفد المد رة  

 يفيمية عل  توفير الموارد الال مة لتيفيم التو يات الواردة عيهعالت 

ثاعرب احد الوفود عر تل يدو للمسأأأأأأأأأأأاءلة المتبادلة بير الميسأأأأأأأأأأأقير الم يمير ثثكاالت األمم المتحدة  - 205
 ضمر دطار المساءلة اإدارية، ثاعرب عر تطلإه دل  االستإراض المقبل ألنشطة الميسقير الم يميرع

يلت ثفود عد دة اليونيسأ  بمياسأبة المكر  السأيوية الخامسأة ثالسأبإير إنشأائها، مؤكدة ان الوقت  ثل - 206
ليس ثقت التفكير فر اإنجا ات السأأأأأأابقة فحسأأأأأأب، بل فر أأأأأأة إعادة البياء بشأأأأأأكل افضأأأأأأل لصأأأأأأالح األجيال  

 المقبلةع

 )انظر المرفق األثل(ع 2021/6ثاتخم المجلس التيفيمي القرار  - 207
 

 ، مشرنٌ  لالستتراض2025-2022الخطة االسترات ج ة لليو  سف للفترة   -بألء   
،  2025-2022عرض نائب المد رة التيفيمية لشأأأأؤثن البرامج الخطة االسأأأأتراتيجية لليونيسأأأأ  للفترة  - 208

شأأ بة البيانات ثالتحليالت ثالتخطيط ثالر أأد التر  (، ثتلته مد رةE/ICEF/2021/12مشأأرثع لالسأأتإراض )
 قدمت لمحة عامةع

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/12
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ثابر  احأد الوفود اثلويتير للخطأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة الجأد أدة، لمأا: تقأديم الخأدمأات ألضأأأأأأأأأأأأأأإ  فئأات   - 209
لتقديم األطفال، ثاتباع نهج متإدد الجوانب د اء عدي المسأأاثاة ثالتمييزع ثاشأأار الوفد دل  الحاجة دل  التخطيط  

 الخدمات بفإالية فر مختل  السياقات، ثال سيما فر الدثل الجزرية الصاليرة الياميةع

ثقالت مجموعة مر الوفود دن مشأأأأأأأأأأأأأأرثع الخطة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية يإكس الطابع الملح للحالة الرالية،  - 210
شأبابع ثشأجع احد  ثاشأادت باتباع نهج شأامل للجميع فر دعدادو، بما فر ذلك دجراء مشأاثرات مع األطفال ثال

 الوفود الميظمة عل  التركيز عل  ثال تها المتمثلة فر الإمل مع األشخاص دثن سر الثامية عشرةع

الشأأأأامل للسأأأأياسأأأأات   2020ثكررت مجموعة الوفود تلكيد المية مواءمة الخطة مع اسأأأأتإراض عاي   - 211
ونيسأأأ  فر مجاالت الحماية  المي يجري كل اربع سأأأيوات، ثالحظت بإير الرضأأأا ان الخطة سأأأتإز  عمل الي 

االجتما ية، ثفقر األطفال، ثالمياج ثالقدرة عل  الصأأأأأأأأأأمود، ثإدماج الجهود اإنسأأأأأأأأأأانية ثاإنمائية ثجهود بياء 
 الساليع

ثدعأت مجموعأة الوفود ثثفأد  خر دل  التفكير ثالر أأأأأأأأأأأأأأأد الميتظمير فر مجأال حقوق اإنسأأأأأأأأأأأأأأأان،  - 212
ير ثحقوق األشأأخاص ذثي اإعاقة، ضأأمر دطار اليتائج؛ ثيسأأتلزي  ذلك ما  تإلق بالمسأأاثاة بير الجيسأأ  فر بما

ذلك تصأييا المؤشأرات ذات الصألة فر جميع مجاالت األلداأ الخمسأةع ثشأجإت المجموعة اليونيسأ  عل  
دعم الحكومات ثميرلا مر الجهات المسأأأأأأأأأأأأأؤثلة فر الوفاء بالتزاماتها القانونية ثا أأأأأأأأأأأأأحاب حقوق اإنسأأأأأأأأأأأأأان 

ثدعأأت المجموعأأة دل  التركيز بقوة فر الخطأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة الجأأد أأدة عل  التث يا المطأأالبأأة بحقوقهمع   فر
الجيسأأر الشأأامل، المي يمكر ان  زثد الفتيان ثالفتيات بالمإرفة التر يحتاجونها لحماية انفسأأهم ثاتخاذ قرارات  

ايأة الفإأالأة  مسأأأأأأأأأأأأأأتييرة بشأأأأأأأأأأأأأألن حيأاتهمع ثدعأا احأد الوفود دل  ان تإطر الخطأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة األثلويأة للحمأ 
 االستالالل ثاالنتهاك الجيسيير، ثإل  ثضع  ليات ثمؤشرات قوية للمساءلةع مر

ثفر حير اشأأأادت مجموعة الوفود بإدراج القدرة عل  الصأأأمود ضأأأمر األثلويات الشأأأاملة، فقد اكدت   - 213
يع الجهود  ان المسأأأأأأأاعدة اإنسأأأأأأأانية تتجاث  القدرة عل  الصأأأأأأأمود، ثان المباد  اإنسأأأأأأأانية اسأأأأأأأاسأأأأأأأية فر جم

اإنسأأأأأأأأأانية، ثدعت المجموعة دل  ثجوب ان يإكس دطار اليتائج ذلكع ثشأأأأأأأأأجع احد الوفود اليونيسأأأأأأأأأ  عل  
 ضمان دسهاي عملها اإنسانر فر تإزيز ثال تها اإنمائية، تمشيا مع المباد  التوجيهية للمم المتحدةع

الكامية ثراء ضأأأأأأأأأإ  األطفال،    ثرحبت مجموعة اخر  مر الوفود بالتركيز عل  مإالجة األسأأأأأأأأأباب - 214
ثحشد التمويل لصالح األطفال، ثتوفير دمكانية الحصول عل  اإمدادات ثالخدمات األساسية، ثإقامة شراكات  
عالمية مر اجل األطفال، ثدعم األسأأأر ثالتيشأأأئةع ثقالت المجموعة دن تإبئة الموارد لتلبية احتياجات األطفال  

 أأأميم عمل اليونيسأأأ  مر اجل مسأأأاعدة البلدان المسأأأتفيدة مر البرامج ثالإمل مع اسأأأرلم  يبالر ان يظل فر 
عل  حماية األطفال بطريقة ترسأأأأأأأأأأأأر األسأأأأأأأأأأأأاس الال ي لتحقيق تيمية دائمةع ثدعت المجموعة الحكومات دل  
دعطأأاء األثلويأأة للطفأأال فر خططهأأا لتو يع اعتمأأادات الميزانيأأة ثدعم األسأأأأأأأأأأأأأأر بطرق مبتكرة فر تإأأاملهأأا 

مسأأأأأأأأأتمرة للجائحةع ثدعت المجموعة ايضأأأأأأأأأا دل  ثجوب ان تإكس الخطة االسأأأأأأأأأتراتيجية الجد دة  ااثار ال مع
امتثال اليونيسأأأأأ  لوال تها فر المجاالت التر تتمتع فيها بميزة نسأأأأأبية، ثللمصأأأأأطلحات المتفق عليها فر األمم 

حد دا ”الصأأأأأأحة  المتحدةع ثاعرب احد الوفود ايضأأأأأأا عر قلقه د اء اسأأأأأأتخداي مصأأأأأأطلحات مير متفق عليها، ثت 
 ثالحقوق الجيسية ثاإنجابية“ ث ”الميل الجيسر ثالهوية الجيسانية“ع
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ثاعربت مجموعة الوفود عر ثقتها فر ان الخطة االسأتراتيجية الجد دة سأتسأاعد، باليظر دل  مبادئها   - 215
ت بشأكل ميصأ ،  التوجيهية التر تشأمل مكافحة الإيصأرية ثعدي التمييز ثتإزيز دمكانية االسأتفادة مر الخدما

 ع2025عل  الدفع بتحقيق تالييرات اجتما ية ثاقتصادية عل  الصإيد القطري بحلول عاي 

ثاشأأأأأأار احد الوفود دل  تل يدو للبيان المدل  به باسأأأأأأم المجموعة، ثاضأأأأأأاأ ان الخطة االسأأأأأأتراتيجية   - 216
للسأأأأأأأأرة فر حياة األطفال،   يبالر ان تركز عل  دعم األسأأأأأأأأر التقليديةع ثاشأأأأأأأأار ثفد  خر دل  الدثر المحوري 

 ثدعا اليونيس  دل  دشراك الوالد ر فر عملها مر اجل تمكير األطفالع

ثشأأأجع احد الوفود اليونيسأأأ  عل  موا أأألة تحسأأأير نتائج البرامج ثاثرلا عر طريق مإالجة الإوامل  - 217
االجتما ية ثالسأياسأية ثاالقتصأادية التر تإوق التقدي السأريع نحو تحقيق الداأ التيمية المسأتدامة، بما يشأمل  

دة ثفود عر تقأد رلأا ، فر حير اعربأت عأ 19-ددراج الأدرثس المسأأأأأأأأأأأأأأتفأادة مر جهود التصأأأأأأأأأأأأأأدي لجأائحأة كوفيأد
للمكأانأة المركزيأة التر يحظ  بهأا الميظور الجيسأأأأأأأأأأأأأأأانر فر دطأار الخطأة الجأد أدةع ثقأالأت ثفود عأد أدة اخر   

مر المهم ان تراعر الخطة االسأأأأأأأأأأتراتيجية اثلويات البلدان المسأأأأأأأأأأتفيدة مر البرامج ثسأأأأأأأأأأياقاتها االجتما ية   دن
رة، فضأأأأأأال عر الميل الجيسأأأأأأر ثالهوية الجيسأأأأأأانية ثاليهج  ثالثقاعية، بما فر ذلك فر دشأأأأأأاراتها دل  دثر األسأأأأأأ 

المجال الجيسأأأانرع ثشأأأددت مد رة شأأأ بة البيانات ثالتحليالت ثالتخطيط ثالر أأأد عل  ان جميع  التحويلية فر
اثلويات اليونيس  عل  الصإيد القطري موجهة لتلبية األثلويات الوطيية، ألن المسؤثلية الوطيية اساسية لكل  

التإاثن ثكل ثثيقة مر ثثائق البرامج القطريةع ثا د مد ر شأأأأ بة البرامج تلكيد الوفود عل  دثر   دطار مر اطر
األسأأأرة ثالوالد ر، ثاضأأأاأ ان البرامج التحويلية فر المجال الجيسأأأانر تشأأأير دل  التدخالت التر تإالج بشأأأكل  

 مباشر األسباب الهيكلية لتفاثت اليتائج المحققة بير الفتيان ثالفتياتع

ثدعا احد الوفود دل  التركيز بشأأأأأأأأأكل اكبر فر الخطة االسأأأأأأأأأتراتيجية عل  الدفع قدما بإجلة التاليير  - 218
ثتحقيق اليتائج، ثليس تحد د اليواتج المتوخاة فحسأأأب، مشأأأيرا دل  ان ذلك سأأأيتطلب تكثيا الجهود فر ر أأأد 

التركيز يمكر تح يقه عل  افضأأأأل ثجه    اليتائج ثتوفير التمويل الكافر لتقييم ااثار ثاليتائجع ثفر حير ان لما
مر خالل برامج شأأأأأأأأأاملة ثمشأأأأأأأأأتركة تلبر احتياجات متإددة األبإاد، فإن ذلك  يبالر اال يحول دثن االعتراأ  
بإسأأأأأأأأأأهامات اليونيسأأأأأأأأأأ ، كل عل  حدةع ثشأأأأأأأأأأددت مجموعة مر الوفود عل  المية التركيز عل  الطرق التر 

 تر تجمإها بها ثاليات متداخلةعستإمل بها اليونيس  بفإالية مع الكيانات ال
 

 جلسة تركيز خأللة بشأن المبألو ة التأللم ة الستئصألل شلل األطفألل   

افتتح الرئيس جلسأة التركيز الخا أة بشألن المبادرة الإالمية السأتئصأال شألل األطفال، التر قال دنها  - 219
لإمليات التحصأأير ثالخدمات   19-بحاجة ماسأأة دل  دعم متجدد مر المانحير فر ضأأوء تإطيل جائحة كوفيد

 الصحية األخر  لصالح األطفالع

ثقدي نائب المد رة التيفيمية لشأأأأأأأؤثن البرامج المتكلم الضأأأأأأأيا، دع كريسأأأأأأأتوفر داليس، رئيس شأأأأأأأ بة   - 220
التيمية الإالمية بمؤسأأأسأأأة بيل ثميلييدا ميتس ثرئيس مجلس اإشأأأراأ عل  مبادرة اسأأأتئصأأأال شأأألل األطفالع  

  لشأؤثن اسأتئصأال شألل األطفال المتكلم الضأيا بتقديم لمحة عامة عر حالة اسأتئصأال ثسأبق مد ر اليونيسأ 
 شلل األطفال ثاالستراتيجية الإالمية الجد دة إنجا  ذلكع 

ثاشأأأار الدكتور داليس دل  ان مؤسأأأسأأأة ميتس ثاليونيسأأأ  عمقتا تإاثنهما فر مجاالت عد دة، ميها   - 221
ار دل  التقدي المحر ، بما فر ذلك التصأأأأد ق عل  خلو ميطقة  التحصأأأأير ضأأأأد شأأأألل األطفالع ثفر حير اشأأأأ 
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، فقد شأأدد عل  التحديات المطرثحة مر جراء الجائحة  2020افري يا مر فيرثس شأألل األطفال البري فر عاي 
ثحاالت تفشأأأأأأأر شأأأأأأألل األطفال المشأأأأأأأتق مر اللقاحع ثمر الضأأأأأأأرثري لليونيسأأأأأأأ  ثالجهات األخر  الشأأأأأأأريكة  

ادثات ثاسأأأأأأأأأاليب مبتكرة للو أأأأأأأأأول دل  جميع األطفال فر افالانسأأأأأأأأأتان ثباكسأأأأأأأأأتان،  المبادرة ان تسأأأأأأأأأتخدي فر
 خر البلدان الموبوءة بشأأأألل األطفال، ثلوق  تفشأأأأر شأأأألل األطفال المشأأأأتق مر اللقاح عر طريق نشأأأأر   ثلما

 اللقاح الفموي الجد د لشلل األطفالع

جانب الخدمات األخر  للو أأول   ثاشأأارت عدة ثفود دل  المية توفير تحصأأير متكامل ثشأأامل دل  - 222
دل  اضأأأأأأأأأإ  المجتمإات، ثسأأأأأأأأأللت عر الكي ية التر تدعم بها اليونيسأأأأأأأأأ  لما التكاملع ثاكد مد ر شأأأأأأأأأؤثن 
استئصال شلل األطفال ان تيظيم حمالت متكاملة ثإشراك المجتمإات المحلية جزءان اساسيان مر استراتيجية  

التاللب عل  التردد فر اخم اللقاح ثعل  حالة اإرلاقع    اسأأتئصأأال شأألل األطفال، ثيكتسأأيان المية حاسأأمة فر
ثاشأأأأأار دل  ان اليونيسأأأأأ  قدمت مسأأأأأالمات مر الموارد األسأأأأأاسأأأأأية لتمويل الخدمات المتكاملة اث األسأأأأأاسأأأأأية  

المياطق المإرضأأة بشأأكل كبير لخطر اإ أأابة بشأألل األطفال فر افالانسأأتان ثباكسأأتان، ثان التكامل بير  فر
ألطفال ثالتحصأأأأأير الرثتيير  بر  بشأأأأأكل اكثر مر ذي قبل فر دطار االسأأأأأتراتيجية  جهود اسأأأأأتئصأأأأأال شأأأأألل ا

 الإالمية الجد دة الستئصال شلل األطفالع

ثاثي  احد الوفود عل  ما ثرد فر الإرض مر دشأأأأارات دل  الميظور الجيسأأأأانر، مشأأأأيرا دل  الحاجة   - 223
امل التاليير، بما فر ذلك اليسأأأأأاء الالئر يشأأأأأاللر الملحة دل  دشأأأأأراك اليسأأأأأاء ثالفتيات باعتبارلر عامال مر عو 

 ميا ب قياديةع

ثاعرب احأأد الوفود عر قلقأأه د اء انتقأأال عأأدث  فيرثس شأأأأأأأأأأأأأألأأل األطفأأال البري فر البلأأدان الموبوءة  - 224
المتب ية، ثكملك اتسأأأأأأأأاع نطاق انتشأأأأأأأأار حاالت اإ أأأأأأأأابة بفيرثس شأأأأأأأألل األطفال الدائر المشأأأأأأأأتق مر اللقاح  

ق ميظمأة الصأأأأأأأأأأأأأأحأة الإأالميأة، ثال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا فر افري يأا، حيأث اقُترح تخ ين عأدد موظفر  ثالث مر ميأاط فر
الميظمةع ثقال الوفد دن ميظمة الصأأحة الإالمية ثاليونيسأأ  تشأأتركان فر المسأأؤثلية ثالمسأأاءلة عر الو أأول  

 دل  عالم خال مر شلل األطفال ثاستمراريتهع

المي احر و الإالم فر التاللب عل  التردد فر اخم لقاح  ثناقشأأأأأأأت المد رة التيفيمية التقدي االسأأأأأأأتثيائر - 225
شأألل األطفال ميم خمسأأيييات القرن الماضأأر، مشأأيرة دل  ضأأرثرة موا أألة لمو الجهودع ثذكرت انه باإضأأافة  
دل  مؤسأأأأسأأأأة ميتس، فإن اليونيسأأأأ  تربطها شأأأأراكة قوية، فر الجهود الرامية دل  اسأأأأتئصأأأأال شأأأألل األطفال،  

لية، ثميظمة الصأحة الإالمية، ثتحال  مافر للقاحات، ثمراكز الواليات المتحدة لمراقبة  بميظمة الرثتاري الدث 
 األمراض ثالوقاية ميهاع

 
 التقرير السنوي عع التمل اإل سأل ي لليو  سف -ج م   

 (ع E/ICEF/2021/13عرض مد ر برامج الطوار  التقرير السيوي عر الإمل اإنسانر لليونيس  ) - 226

ثاثي  احد الوفود عل  تركيز الميظمة عل  المسأأأأأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأأأأأير ثالإي  الجيسأأأأأأأأأانر فر جميع  - 227
مراحل الإمل اإنسأانر، ثاشأار دل  ان التيسأيق مع كيانات األمم المتحدة األخر  ضأرثري اكثر مر اي ثقت  

 ل المتضررير مر الجوع ثسوء التالمية ثالفقرعمض  لتلبية احتياجات جميع األطفا

ثاقر احد الوفود بالتزاي اليونيسأأأأأأأأأأ  بإدماج األشأأأأأأأأأأخاص ذثي اإعاقة فر الإمل اإنسأأأأأأأأأأانر، ثرحب   - 228
ع ثنظرا ألن 2020طفل مر ذثي اإعاقة فر مراكز التإلم التر تدعمها اليونيس  فر عاي   1 200بدعمها لأأأ 
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يرة مر مجموع األطفال ذثي اإعاقة، فقد حث الوفد اليونيس  عل  مضاعفة  لما الإدد ال يمثل دال نسبة  ال
 جهودلا مع الشركاء لتمليل الإ بات التر تحول دثن حضور الفتيان ثالفتيات مر ذثي اإعاقة ثتإلمهمع 

ثطلأب احأد الوفود دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان تإأالج دمفأال التقرير للإمأل الأمي تقوي بأه للتصأأأأأأأأأأأأأأدي اثأار  - 229
حأأة عل  األطفأأال الأأم ر فقأأدثا  بأأاءلم اث مر  رعأأالمع ثرّد مأأد ر برامج الطوار  بأألن الجهود المبأأمثلأأة الجأأائ 

قد تم تياثلها عل  نحو اكثر تحد دا فر تقرير سأأأابق،   19-لحماية األطفال فر سأأأياق التصأأأدي لجائحة كوفيد
 تظاماع ثلكيه اشار دل  ضرثرة تقديم  خر المستجدات فر لما الشلن عل  نحو اكثر ان 

د بالدرثس المسأأأأأأأتفادة مر اسأأأأأأأتجابة اليونيسأأأأأأأ  للجائحة لتحسأأأأأأأير  - 230 ثاقترحت عدة ثفود ان ُيسأأأأأأأترشأأأأأأأس
اسأأأأأتجاباتها المسأأأأأتقبلية فر سأأأأأياق تزا د عبء الإمل اإنسأأأأأانر، بما يشأأأأأمل تيفيم عمليات التوظيا السأأأأأريع، 

إت اليونيسأ  ايضأا  ث ليات سأد االحتياجات اإضأاعية المفاجئة، ثالبرمجة عر بإد، ثالتقييمات السأريإةع ثشأج
 عل  تحسير التيسيق بير الوكاالت فر حاالت االستجابة للطوار ع 

ثاعرب احد الوفود عر تقد رو للدثر الحاسأأأأأأأم المي تضأأأأأأأطلع به اليونيسأأأأأأأ  لصأأأأأأأالح مرفق كوفاكس   - 231
ا الإمود شأراء اللقاحات، مشأيرا دل  الفر أة المتاحة اماي الميظمة لتإزيز نظم التحصأير الرثتيير باعتبارل فر

 ع 19-الفقري للرعاية الصحية األثلية ثما تبمله الميظمة مر جهود للتصدي لجائحة كوفيد

ثاقرت مجموعأة مر الوفود بألن التمويأل المرن الأمي يمكر التيبؤ بأه امر بأالغ األلميأة للتخطيط عل   - 232
ع احد الوفود اليونيسأأأأأأ  عل  المد  البإيد ثالقدرة عل  الإمل بسأأأأأأرعة اسأأأأأأتجابة لالحتياجات المتزا دةع ثشأأأأأأج

ضأأأأمان كفاية الموارد البشأأأأرية ثبياء القدرات، ثشأأأأجع الميظمة عل  تحسأأأأير التيسأأأأيق ثالتإاثن القطاعيير مع 
الجهات  أأأاحبة المصأأألحة عل  الصأأأإيد الدثلر عر طريق جمع البيانات ثتحليلها، ثثضأأأع مقا يس لالنتقال 

 إنمائية، ثثضع  ليات الستقصاء ااراء فر جميع الإملياتعالمياسب مر المساعدة اإنسانية دل  المساعدة ا

ثابر ت عدة ثفود الحاجة دل  دجراء تقييمات للمخاطر تتسأأأأأأم بالد يامية ثالشأأأأأأمولية ثتراعر السأأأأأأياق   - 233
ثالميظور الجيسأأأأأأانر، ثذكرت ان التحليل المتإمق لليزاعات  تماشأأأأأأ  مع التزاي اليونيسأأأأأأ  بتإزيز دسأأأأأأهاماتها 

 سالي ثالحفاظ عليهعبياء ال فر

ثاقرت عدة ثفود بلن اليونيسأأأأأأأ  كانت قدثة لاليرلا، مشأأأأأأأيرة دل  الزيادة فر عدد الشأأأأأأأركاء المحليير  - 234
ع ثاشأأأارت دل  المية تإزيز قدرات الشأأأركاء المحليير، ثال سأأأيما الميظمات  19-خالل التصأأأدي لجائحة كوفيد

 اإنسانية بطريقة تسهم فر الحد مر االحتياجات المستقبليةعالتر تقودلا اليساء، ثتلبية االحتياجات 

ثاشأأأأأأأأأأأأأارت مجموعة الوفود دل  ان االلتزامات األسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأية الجد دة د اء األطفال فر مجال الإمل  - 235
اإنسأانر، ثالميشأور المإيون ”تإزيز الإمل اإنسأانر لليونيسأ ، االسأتإراض اإنسأانر: اليتائج ثالتو أيات“، 

لتقييمأات الجيأدة،  خرلأا التقييم التكويير لإمأل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  الأمي  هأدأ دل  الربط بير البرامج ثمجموعأة مر ا
اإنسأأأأأأأانية ثالبرامج اإنمائية ثالتقييم الإالمر لبرامج اليونيسأأأأأأأ  المتإلقة بالمياو ثالصأأأأأأأرأ الصأأأأأأأحر ثاليظافة  

 يما للتحسير المتوا لع، كلها تشكل ميطلقا سل2019-2014الصحية فر األ مات الطويلة األمد للفترة 

 )انظر المرفق األثل(ع 2021/7ثاتخم المجلس التيفيمي القرار  - 236
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 2021-2018التقرير السنوي عع تنفيذ خطة عمل اليو  سف للمسألئل الجنسأل  ة للفترة   -وال   
للمسائل   عرض نائب المد رة التيفيمية لشؤثن البرامج التقرير السيوي عر تيفيم خطة عمل اليونيس  - 237

(، ثتلته المسأأأأأتشأأأأأارة الرئيسأأأأأية لشأأأأأؤثن المسأأأأأاثاة بير  E/ICEF/2021/15)  2021-2018الجيسأأأأأانية للفترة 
 الجيسير بش بة البرامج، التر قدمت التقريرع 

تقرير، ثال سيما فر سياق التحديات التر ثاشادت مجموعة مر الوفود بالتقدي الإاي المإبَّر عيه فر ال - 238
فر المأائأة مر اليقأاة المرج يأة فر دطأار خطأة الإمأل   88تطرحهأا الجأائحأة، ثاثيأت عل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لبلومهأا  

عل  نطاق ميظومة األمم المتحدة بشأأأأأأأألن المسأأأأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأأأأير ثتمكير المراةع ثرحبت بجهود اليونيسأأأأأأأأ  
ائج فر السأأية األخيرة مر الخطة االسأأتراتيجية الحالية، مؤكدة عل  ضأأرثرة  الرامية دل  تسأأريع اإجراءات ثاليت 

تيفيم نهج تحويلية فر المجال الجيسأأأأأأانر ثالتصأأأأأأدي ألشأأأأأأكال التمييز المتداخلة لضأأأأأأمان التإافر مر الجائحة  
جها بشأأكل مسأأتدايع ثاعربت مجموعة الوفود عر التمامها بمتابإة التقدي المي احر ته اليونيسأأ  فر تإزيز نه

فر التصأأأأدي للشأأأأكال المتإددة ثالمتداخلة للتمييز، بما فر ذلك مراعاة حقوق األطفال ثالشأأأأباب مر المثليات 
ثالمثليير ثمزدثجر الميل الجيسأأأأأأر ثمالا ري الهوية الجيسأأأأأأانية ثحاملر  أأأأأأفات الجيسأأأأأأير ثتمكييهمع ثاعربت 

يهوض بالصأأأأأأأحة ثالحقوق الجيسأأأأأأأية  المجموعة ايضأأأأأأأا عر تقد رلا للدعم المسأأأأأأأتمر المي تقدمه اليونيسأأأأأأأ  لل
ثاإنجابيةع ثاشأأأأأأار احد الوفود دل  قلقه د اء اسأأأأأأتخداي مصأأأأأأطلحات مير متفق عليها مثل ”الصأأأأأأحة ثالحقوق  

 الجيسية ثاإنجابية“ع 

ثشأأأأأأأأأأأجإت مجموعة الوفود اليونيسأأأأأأأأأأأ  عل  موا أأأأأأأأأأألة االسأأأأأأأأأأأتثمار فر الشأأأأأأأأأأأراكات، بما فر ذلك  - 239
ق المراة، ثرحبت بجهودلا المتوا أأأأأأأأأأأأألة لتإزيز قاعدة األدلة الال مة الميظمات الشأأأأأأأأأأأأأإبية للدفاع عر حقو  مع

لوضأع سأياسأات ثبرامج مرا ية للميظور الجيسأانر دعما للتقدي المحر  نحو تحقيق الداأ التيمية المسأتدامةع  
ثاقرت المسأأأأأأأتشأأأأأأأارة الرئيسأأأأأأأية لشأأأأأأأؤثن المسأأأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأأأير بلن اليونيسأأأأأأأ  تراعر األثلويات الجيسأأأأأأأانية  

يصأأأأها للموارد عل  جميع المسأأأأتويات، ثبملك فحت  مع الشأأأأرثع فر تيفيم تدخالت طارئة للتصأأأأدي تخصأأأأ  فر
، فإن قضأأأأايا مر قبيل تإليم الفتيات ثتإلمهر ثالإي  الجيسأأأأانر ث أأأأحة األي، ظلت محل  19-لجائحة كوفيد
 تركيز شد دع

ثاة بير الجيسأأأأأأير فر سأأأأأأياق  ثاثي  احد الوفود عل  اليونيسأأأأأأ  لتح يقها نتائج ديجابية بشأأأأأألن المسأأأأأأا - 240
الجائحة، التر  ادت مر تفاقم التحديات التر تواجهها الفتيات ثاليساء فر مجاالت التإليم ثالصحة ثالتوظياع 
ثاضأأأأاأ الوفد ان عدي المسأأأأاثاة بير الجيسأأأأير بسأأأأبب اختالأ مسأأأأتو  التيمية اث عدي كفا ته ال  زال ميتشأأأأرا 

نه  يبالر لليونيسأ  ان تإز  قدرتها فر المجال الجيسأانرع ثنسأبت عل  نطاق ثاسأع عل  الصأإيد الإالمر، ثا
المسأتشأارة الرئيسأية لشأؤثن المسأاثاة بير الجيسأير الفضأل دل  موظفر برامج اليونيسأ  فر اليتائج التر تحققت  
فر ظرثأ  أأ بة خالل السأأية الماضأأيةع ثقالت دن دطار نتائج الخطة االسأأتراتيجية الجد دة ُ توقع ان  وسأأع 

ق تركيز الميظمة بحيث ال يقتصأأأأأأأأر عل  التإليم الرسأأأأأأأأمر فحسأأأأأأأأب، بل يشأأأأأأأأمل ايضأأأأأأأأا مهارات الفتيات نطا
 ثالتحاقهر بسوق الإملع

ثشأأجع احد الوفود اليونيسأأ  عل  مراعاة التلثير مير المتياسأأب للجائحة عل  اليسأأاء الالتر يإملر   - 241
لصأأأأأأأحيير الرسأأأأأأأمر ثمير الرسأأأأأأأمرع ثاعرب كمقدمات للرعاية ثعامالت فر الخطوة األمامية فر القطاعير ا

الوفد عر تقد رو لزيادة اسأأأأتثمار اليونيسأأأأ  فر اثلويات المسأأأأاثاة بير الجيسأأأأير، مشأأأأيرا دل  ان الجائحة  ادت  
تإرض اليسأأأأأأأأأأأأأأاء ثالفتيات للإي  الجيسأأأأأأأأأأأأأأانر ث ليات التكيا السأأأأأأأأأأأأأألبية، مثل  ثاج األطفال، ثطلب دل   مر
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ثاإبالغ عيها، مصأأأيفة حسأأأب الجيس ثالإمر، لتإزيز برامجهاع ثقالت  اليونيسأأأ  ان تزيد مر تحليل البيانات  
المسأأأتشأأأارة الرئيسأأأية لشأأأؤثن المسأأأاثاة بير الجيسأأأير دن اليونيسأأأ  تقوي بتيفيم خطط لدعم القدرة الوطيية عل  

  يادة جمع بيانات مصيفة ثاإبالغ عيهاع

خر ، بمأأا فر ذلأأك ليئأأة األمم المتحأأدة ثرحأأب الوفأأد بتإأأاثن الميظمأأة مع كيأأانأأات األمم المتحأأدة األ - 242
 للمساثاة بير الجيسير ثتمكير المراة )ليئة األمم المتحدة للمراة( ثميتد  جيل المساثاةع 

 
 التتألنن البر ألمجي لليو  سف -هألء  

 نثألئق البرامج القطرية  )أ(  

للرجيتير    رحأأأب الرئيس بإضأأأأأأأأأأأأأأوي حلقأأأة اليقأأأاش التر تتيأأأاثل مشأأأأأأأأأأأأأأرثع ثثيقأأأة البرنأأأامج القطري  - 243
(E/ICEF/2021/P/L.15 ثلما مد رة شأأؤثن األعمال المسأأتدامة ثاألخالقيات المؤسأأسأأية بشأأركة تليفونيكا ،)

 رعويسباي ثمؤسسة تيليفونيكا موعيستار فر األرجيتير، السيدة اموستييا كاتونر، ثالميسق الم يم للرجيتي 

ثعرض نائب المد رة التيفيمية لشأأأأأأأأأأأؤثن البرامج شأأأأأأأأأأأريط فيد و  بر  األثلويات الخمس التر حددتها  - 244
اليونيسأأأأ  فر األرجيتير، ثلر: الحد مر الفقر، ثاليماء فر مرحلة الطفولة المبكرة، ثتكافؤ الفرص للمرالقير،  

مرالقيرع ثعقأب عرض الفيأد و، قأامأت المأد رة  ثالبيئأات الخأاليأة مر الإي ، ثالمجتمع الملتزي د اء األطفأال ثال
 اإقليمية ألمريكا الالتييية ثميطقة البحر الكاريبر بإرض ثثيقة البرنامج القطريع

للفترة - 245 تيسأأأأأأأأأأأأأأجم مع اثلويأأأأات دطأأأأار التإأأأأاثن  القطري  البرنأأأأامج  الميسأأأأأأأأأأأأأأق الم يم ان ثثيقأأأأة   ثاكأأأأد 
ية ثالطبي ية الوفيرة للبلد، فإن اسأتمرار اثجه عدي ، ثاشأار دل  انه عل  الرمم مر الموارد البشأر 2022-2025

المسأأأأأاثاة ثالتحديات االجتما ية ثاالقتصأأأأأادية  ؤثر سأأأأألبا عل  األطفال ثالشأأأأأبابع ثمر شأأأأألن تركيز البرنامج  
القطري عل  حشأأأأأأأأأد التحالفات الرئيسأأأأأأأأأية ثالموارد المالية ان يسأأأأأأأأأاعد األرجيتير عل  مواجهة لمو التحديات، 

 ثحماية حقوق الطفلع 2030يفيم خطة التيمية المستدامة لإاي دعم جهودلا لت  مع

ثسأأألطت مد رة شأأأؤثن األعمال المسأأأتدامة ثاألخالقيات المؤسأأأسأأأية الضأأأوء عل  الطرق التر عجلت   - 246
بالحاجة دل  التحول ثاإدماج الرقمر، المي قالت دنه اسأأأأاس تإاثن تليفونيكا المسأأأأتمر   19-بها جائحة كوفيد
 األرجيتيرع مع اليونيس  فر

ثقأأالأأت الممثلأأة الأأدائمأأة للرجيتير لأأد  األمم المتحأأدة دن ثثيقأأة البرنأأامج القطري تؤكأأد ثجود ربيأأة  - 247
مشأأأأأأأأأأأتركة بشأأأأأأأأأأألن الحاجة دل  عمل متإدد األطراأ لمواجهة التحديات اإنمائية المتإلقة باألطفال ثالمرالقير 

 ونيس عالمجاالت ذات األثلوية التر حددتها األرجيتير ثالي  فر

 )انظر المرفق األثل(ع 2021/8ثاتخم المجلس التيفيمي القرار  - 248
 

 تمدلد البرامج القطرية الجأل ية  )ب(  

، سأأأأأأأأأأأأأأيبلسغ المجلس بتمأد أد البرامج القطريأة  2009/11ذكر الرئيس انأه ثفقأا لقرار المجلس التيفيأمي   - 249
ع ثيشأأأأأأأأأأأأأأمأأل ذلأأك تمأأد أأد البرنأأامج القطري  E/ICEF/2021/P/L.14الجأأاريأأة عل  اليحو المبير فر الوثيقأأة  

ر، بإد تمد د سأابق لمدة شأهرير ثتمد د سأابق  خر لمدة اربإة اشأهر، ثتمد د البرنامج  ألرميييا لمدة ثالثة اشأه
القطري لماليزيا لمدة سأأأأأتة اشأأأأأهر، بإد تمد د سأأأأأابق لمدة شأأأأأهرير ثتمد د سأأأأأابق  خر لمدة اربإة اشأأأأأهر، ثقد  

 ثافقت المد رة التيفيمية عل  جميع لمو التمد داتع 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.15
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.14
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التيفيمي الموافقة عل  تمد د البرنامج القطري لمدمشأأأأقر لمدة ثالثة اشأأأأهر، بإد ثُطلب دل  المجلس   - 250
تمد د سأأأابق لمدة سأأأية ثاحدة ثتمد د سأأأابق  خر لمدة سأأأتة اشأأأهر؛ ثتمد د البرنامج القطري للجمهورية الإربية 

ر، ثتمد د لمدة السأأأأأورية لمدة ثمانية اشأأأأأهر، بإد تمد د  ر متتاليي ر لمدة سأأأأأية ثاحدة، ثتمد د لمدة تسأأأأأإة اشأأأأأه
 ثالثة اشهر، ثتمد د لمدة شهرير، ثتمد د لمدة اربإة اشهرع

 )انظر المرفق األثل(ع 2021/9ثاتخم المجلس القرار  - 251
 

 تقأل ير التقي م ن ونو اإلوا ة -نان   
 عع نظ فة التقي م في اليو  سف، ن و اإلوا ة   2020التقرير السنوي لتألم    

بشأأأأأأأأأأأأأأألن ثظيفأة التقييم فر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ    2020م التقرير السأأأأأأأأأأأأأأيوي لإأاي  عرض رئيس مكتأب التقيي  - 252
(E/ICEF/2021/18  ثتلته مد رة شأأأأأأأأأأأأ بة البيانات ثالتحليالت ثالتخطيط ثالر أأأأأأأأأأأأد التر قدمت رد اإدارة ،)
(E/ICEF/2021/19ع) 

ثاثيت مجموعة مر الوفود عل  مكتب التقييم ألدائه الممتا  فر سأية شأد دة الصأإوبة، شأهدت عددا  - 253
قياسأأأأأأأأيا مر التقييمات ثميتجات التقييم ثاتسأأأأأأأأاع نطاق التقييم؛ ثذلك دليل عل  قدرة اليونيسأأأأأأأأ  عل  التكيا 

 تاليرعبسرعة ثعل  االبتكار عيدما تواجه احتياجات سريإة ال

ثاقرت مجموعأأة الوفود بأأدثر األخصأأأأأأأأأأأأأأأائيير الميتمير دل  اقطأأار متإأأددة الأأم ر ُعّييوا مؤخرا عل   - 254
المسأأأأأأأأأأأأأأتو  الميأأدانر فر تإزيز القأأدرات التقييميأأةع مير ان المجموعأأة اعربأأت عر قلقهأأا مر ان اإنفأأاق عل  

مجع ثاكأدت المجموعأة مر جأد أد توقإهأا فر المأائأة مر نفقأات البرا  1التقييم ال  زال دثن الهأدأ المحأدد، ثلو  
توفير تمويل كاأ لوظيفة التقييم فر دطار الخطة االسأأتراتيجية الجد دةع ثاكدت نائبة المد رة التيفيمية للشأأؤثن 

 ع2025-2022فر المائة خالل مدة الخطة االستراتيجية للفترة  1اإدارية ان اليونيس  تتوقع تحقيق لدأ 

ود اليونيسأأأأأأأ  عل  التوسأأأأأأأع فر اسأأأأأأأتخداي تقييمات األثر الدقيقة، ال سأأأأأأأيما ثشأأأأأأأجإت مجموعة الوف - 255
المجاالت المواضأأأأأي ية التر يمكر فيها توسأأأأأيع نطاق اليهج الجد دة، فضأأأأأال عر مإالجة قضأأأأأايا اإعاقة   فر

بصأأورة اكثر انتظاما، ثال سأأيما فر التقييمات اإنسأأانيةع ثحثت المجموعة ايضأأا اليونيسأأ  عل  تسأأريع ثتيرة 
لتالطية بلنشأطة التقييم فر مجال الإمل اإنسأانر، بما يإكس عل  نحو ادق مسأتو  اإنفاق فر لما المجالع  ا

ثباإضأأأأأأأأأأأأأأافة دل  ذلك، طلبت ددراج مزيد مر المإلومات فر جميع التقييمات بشأأأأأأأأأأأأأألن الطرق التر تإالج بها  
فر ميظومة األمم المتحدة  اليونيسأأأأأ  المسأأأأأائل الجيسأأأأأانية، ثبشأأأأألن توا أأأأأل اليونيسأأأأأ  مع الكيانات األخر   

 اإنمائية لتبادل المإارأ المتإلقة بالتقييمع

ثاشأأأأار رئيس مكتب التقييم دل  دنشأأأأاء ميصأأأأة التيمية الإالمية المشأأأأتركة، التر مكيت كيانات األمم  - 256
المتحدة ثالشأأأأأأأأأأركاء الخارجيير مر تبادل مجموعة مر األدلة التقييميةع ثث أأأأأأأأأأ  ايضأأأأأأأأأأا اإجراءات المحددة  

 لمتخمة لضمان ددراج المساثاة بير الجيسير بالكامل فر جميع التقييماتعا

ثطلب احد الوفود مر اليونيسأأأأ  ان توضأأأأح اسأأأأباب تخ ين المخصأأأأصأأأأات مر  أأأأيدثق التمويل  - 257
الجماعر الخاص بالتقييمع ثاثضأحت نائبة المد رة التيفيمية للشأؤثن اإدارية ان الصأيدثق لم  تلق، ميم دنشأائه 

، اي مخصأأأأأأصأأأأأأات مباشأأأأأأرة مر الموارد 2021-2018وافقة عل  الميزانية المتكاملة لليونيسأأأأأأ  للفترة بإد الم
الإاديةع ثلملك، ثجهت اليونيسأأأأ  دل  الصأأأأيدثق جزءا كبيرا مر ثفورات الميزانية المسأأأأتمدة مر اثجه الكفاءة 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/18
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/19
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،  2018ر ُانشئت عاي كاعية لتمويل ثظائ  التقييم الت   2021التر تحققت سيوياع ثاكدت ان مخصصات عاي 
 ثاشارت دل  توقع ان تتضمر الميزانية المتكاملة الجد دة بيد ميزانية خاص بالصيدثقع

 
تقي م عألم لبرامج اليو  سدددف المتتلقة بأللم ألا نالصدددرف الصدددحي نالنظألفة الصدددح ة في األزمألت الطويلة    

 ، ن و اإلوا ة 2019- 2014األمد، للفترة  

بإرض التقييم الإاي لبرامج اليونيسأأأأأأأأ  المتإلقة بالمياو ثالصأأأأأأأأرأ الصأأأأأأأحر    قاي رئيس مكتب التقييم - 258
(، ثتلتأه المأد رة  E/ICEF/2021/20)  2019-2014ثاليظأافأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة فر األ مأات الطويلأة األمأد، للفترة 

 (عE/ICEF/2021/21صحية، التر قدمت رد اإدارة )المساعدة لشؤثن المياو ثالصرأ الصحر ثاليظافة ال

ثدعت مجموعة مر الوفود دل  تإاثن دثلر ميسأأق ثمتسأأق لتإزيز البرامج المكرسأأة للمياو ثالصأأرأ  - 259
ة عل  ضرثرة تإزيز الصلة بير الصحر، ثاقرت بلن اليونيس  رائدة عالميا فر لما القطاعع ثاكدت المجموع

 الإمل اإنسانر ثالبرمجة اإنمائية لضمان استدامة التدخالت المتإلقة بالمياو ثالصرأ الصحرع

ثا دت مجموعة الوفود الفكرة القائلة بلن اليهج المتإددة األطراأ ثالمتإددة التخصأأأأأصأأأأأات اسأأأأأاسأأأأأية   - 260
ة ثتسأأأأأأأأأأأأأأريع ثتيرة التقأأديع ثحثأأت مختل  المكأأاتأأب القطريأأة  لتإزيز عمليأأات اإدارة المتكأأاملأأة للموارد المأأائيأأ 

 لليونيس  عل  دثبات قدرتها عل  التكيا مع السياقات الحالية ثاليزاعات ثتحليالت المخاطرع

ثاشأأأأأأأأأأأأأارت مجموعة الوفود دل  الحاجة دل  التإجيل بالتقدي المحر  فر مجال توفير المياو ثخدمات   - 261
الصأأأرأ الصأأأحر ثاليظافة الصأأأحية فر المدارس ثتحسأأأير ددارة اليظافة الصأأأحية اثياء فترة الحين، ثاعربت 

لقة بالمياو ثالصأرأ  عر قلقها د اء عدي ثجود تو أيات لضأمان مراعاة الميظور الجيسأانر فر التدخالت المتإ
الصأأحر ثاليظافة الصأأحيةع ثشأأجإت اليونيسأأ  عل  التركيز عل  ضأأمان الو أأول اامر دل  خدمات المياو 
ثالصأأأأأأرأ الصأأأأأأحر ثاليظافة الصأأأأأأحية ثتحسأأأأأأير الخدمات المقدمة للشأأأأأأخاص ذثي اإعاقة ثمر ي يشأأأأأأون 

مر الداأ   1-6ا عل  الالاية اثضأاع لشأةع ثشأجع احد الوفود اليونيسأ  عل  موا ألة تإزيز تركيزل ظل فر
التيمية المسأأأأأأتدامة، المتمثلة فر توفير مياو الشأأأأأأرب الملمونة ثالميسأأأأأأورة التكلفة، ثعل  دعطاء األثلوية للفئات 

 الض يفة، ثال سيما اليساء ثالفتياتع

ثدعا احد الوفود دل  دشأأأأراك الفئات الضأأأأ يفة فر تصأأأأميم الخدمات ثتقديمها ثتيسأأأأير اسأأأأتخدامهاع  - 262
اعرب الوفأأد عر قلقأأه د اء عأأدي كفأأايأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأأار فر الموظفير ثعأأدي ثجود ادلأأة عل  ان التأأدخالت التر ث 

تدعمها اليونيسأأ  فر مجال المياو ثالصأأرأ الصأأحر ثاليظافة الصأأحية تضأأمر سأأالمة المسأأتخدميرع ثاعرب 
الصأأأأأأحر ثاليظافة الصأأأأأأحية  الوفد عر تطلإه دل   يادة التركيز عل  نتائج البرامج المتإلقة بالمياو ثالصأأأأأأرأ 

 األ مات الطويلة األمدع فر

 )انظر المرفق األثل(ع 2021/10ثاتخم المجلس التيفيمي القرار  - 263
 

 ، ن و اإلوا ة2020تقرير مكتب األخالق ألت التألبع لليو  سف لتألم   -زاي   
(، ثتالو مد ر شأأأ بة الموارد البشأأأرية E/ICEF/2021/16عرض مد ر مكتب األخالقيات التقرير ) - 264

 (عE/ICEF/2021/17بالييابة المي عرض رد اإدارة عليه )

حمأاية المبلالير  ثاعرب احد الوفود عر تقأد رو لتإأاثن مكتأب األخالقيأات فر توفير البيأانات المتإلقأة ب  - 265
عر المخالفات، ثالتدريب ثالرقابة عل  األخالقيات، ثسأأأأأأياسأأأأأأات السأأأأأأفر، ثرحب بالتالييرات التر طرات داخل  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/20
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/21
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/16
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/17
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المكتب ميم الدثرة السأأأيوية السأأأابقة، بما فر ذلك دنشأأأاء المكتب كوحدة مسأأأتقلة ثتإيير المد ر الجد دع ثشأأأدد  
 دل  توفير موارد كاعية لضمان فإاليتهعالوفد عل  المية عمل مكتب األخالقيات ثاكد الحاجة 

ثا د الوفد بشأأأأأأأأأأأأأدة تركيز المكتب المتزا د عل  الجانب الوقائر للرقابة عل  األخالقيات، ثثافق عل   - 266
ان لما اليهج  ؤدي دثرا حيويا فر ميع ثتخ يا سأأأوء السأأألوك ثالضأأأرر المي قد  لحق بالميظمةع ثفر الوقت  

الإ بات القائمة، مثل عدي سأأأأأأأأأهولة االطالع عل  السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات المتإلقة نفسأأأأأأأأأه، سأأأأأأأأألط الوفد الضأأأأأأأأأوء عل  
باألخالقيات ثالمبلالير عر المخالفات ثاسأأتخداي خط االتصأأال المباشأأر للخالقيات مر خالل الموقع الشأأبكر  
لليونيسأ ، ثطلب ضأمان مإالجة لمو المسأائلع ثقال مد ر مكتب األخالقيات دن المكتب كان له فر السأابق  

اخلر اسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأا، ألنه كان  تياثل المسأأأأأأأأأأأأأأائل المتإلقة بالموظفير بالدرجة األثل ، ثلكيه عمل مؤخرا  توجه د
مكتب المراجإة الداخلية للحسأأابات ثالتح يقات إنشأأاء بوابة دبالغ ذات توجه خارجر مخصأأصأأة للمبلالير  مع

 ل  المزيد مر التحسيرعثالشهود ثا حاب المصلحة الخارجيير، مير ان دمكانية استخدامها ما  الت تحتاج د

ثاعرب احد الوفود عر تقد رو إسأهامات المكتب الهامة فر الإمليات الرامية دل  تحسأير ثقافة مكان  - 267
الإمل فر اليونيس ، ثفر فرقة الإمل الداخلية المإيية بمكافحة الإيصرية ثالتمييزع ثفر دطار متابإة األسئلة  

لموظفير، طلب الوفد مر مكتب األخالقيات تقديم مزيد مر المإلومات المتإلقة بيتائج االسأأأأأأتقصأأأأأأاء الإالمر ل
عر تفسأأأأأأأير اليتائج، ثعر المجاالت التر  ر  فيها المكتب ضأأأأأأأرثرة اتخاذ دجراءات فوريةع ثاشأأأأأأأار الوفد دل  
ضأأأإ  اليتائج عيما  تإلق بثقة الموظفير بلنهم محميون مر االنتقاي عيد اإبالغ عر سأأأوء السأأألوك، ثتسأأأاءل  

دذا كانت السأأياسأأة الحالية المتإلقة بالمبلالير عر المخالفات ثاإجراءات المتخمة اسأأتجابة لتو أأيات فرقة   عما
الإمل المستقلة المإيية بالتمييز بير الجيسير ثالتحرش الجيسر ثالمضايقة ثإساءة استإمال السلطة فر اماكر 

ت ثإدارة اليونيسأأ  عما يمكر فإله لزيادة ثقة الإمل كاعية لمإالجة لمو المسأأللةع ثسأألل الوفد مكتب األخالقيا
الموظفير فر كونهم محميير مر االنتقاي ثتإزيز ثقافة عدي السأأأأأأأأكوت ثاإ أأأأأأأأالاء داخل الميظمةع ثقال مد ر 
مكتب األخالقيات دن المكتب يإالج عل  نحو متزا د الشأأأأأأأأأأأوامل المتإلقة باالنتقاي بطريقة اسأأأأأأأأأأأتباقية ثثقائيةع 

شأأأأار دل  ان المكتب ال  ركز عل  تإزيز ثقافة عدي السأأأأكوت لد  الموظفير فحسأأأأب،  ثباإضأأأأافة دل  ذلك، ا
بل ايضأأأأا ثقافة اإ أأأأالاء لد  اإدارة، ثلو امر ضأأأأرثري لكر يشأأأأإر الموظفون بالحماية فر سأأأأياق اإبالغ 

المخالفاتع ثعالثة عل  ذلك، قال دن سأأأأأياسأأأأأة المبلالير عر المخالفات تخضأأأأأع السأأأأأتإراض دثري، ثانه  عر
المتوقع تحد ثها فر األجل القريب دل  المتوسأأأأط، ال سأأأأيما فر سأأأأياق تقارير فرقة الإمل المسأأأأتقلة المإيية  مر

بالتمييز بير الجيسأأأير ثالتحرش الجيسأأأر ثالمضأأأايقة ثإسأأأاءة اسأأأتإمال السأأألطة فر اماكر الإمل ثفرقة الإمل  
 الداخلية المإيية بمكافحة الإيصرية ثالتمييزع

 )انظر المرفق األثل(ع 2021/11لتيفيمي القرار ثاتخم المجلس ا - 268
 

م مع مكتب المراجتة الداخل ة للحسدألبألت نالتحي قألت إلي    2020التقرير السدنوي لتألم   -حألء   المقدَّ
 المجلس التنفيذي، ن و اإلوا ة  

 تنفيذيالمقدم إلي المجلس ال 2020التقرير السنوي للجنة اليو  سف االستشأل ية لمراجتة الحسألبألت لتألم   

(، E/ICEF/2021/AB/L.3عرض مد ر مكتب المراجإة الداخلية للحسأأأأأأأأأأابات ثالتح يقات التقرير )  -   269
( تتضأمر تفا أيل قضأايا التحقيق التر املقت E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1المي كان مشأفوعا بإضأافة ) 

(،  E/ICEF/2021/AB/L.4ع ثم قدي نائب مد ر شأأأأ بة اإدارة المالية ثالتيظيم اإداري رد اإدارة ) 2020عاي 
 ع 2020ثتلته نائبة رئيس اللجية االستشارية لمراجإة الحسابات، التر ناقشت نتائج التقرير السيوي للجية لإاي 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.4


E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1  

 

47/102 21-15372 

 

ثليلت مجموعة مر الوفود اليونيس  عل  الراي التوكيدي الإاي للمكتب، ثاثيت عل  المكتب لتكيفه  - 270
ت المجموعة المكتب عل  موا أأأأألة اسأأأأأتكشأأأأأاأ حلول مبتكرة ع ثشأأأأأجإ19-السأأأأأريع مع سأأأأأياق جائحة كوفيد

لمراجإة الحسأأأأأأأابات ثإجراء التح يقات عر بإد دثن المسأأأأأأأاس بجودة عملهع ثاضأأأأأأأافت انه  يبالر لليونيسأأأأأأأ   
تإطر األثلوية ألكثر المسأأأائل المتإلقة بمراجإة الحسأأأابات تكرارا عل  الصأأأإيد القطري، مثل الحاجة دل   ان

 يتائجع ثاكدت المجموعة ايضا عل  التو يات الرامية دل  تإزيز استدامة التدخالتعتحسير مواءمة نسق ال

ثاشأأأأأأأأأار عدد مر الوفود دل  تو أأأأأأأأأية المراجإة الداخلية للحسأأأأأأأأأابات المتإلقة بتإزيز السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات  - 271
ثالممارسأأأأأأأات الرامية دل  ميع حاالت الالد ثالتحرش الجيسأأأأأأأر ثمتابإتها، ثشأأأأأأأجإت اليونيسأأأأأأأ  عل  دعطاء  

ثلوية لهما الإملع ثمع اإعراب عر سأأأأأرثرلا مر اسأأأأأتخداي اليونيسأأأأأ  قاعدة بيانات األمم المتحدة للتحري األ
( عيد التوظيا، طلبت توضأأأأيحا بشأأأألن ما دذا تم اإبالغ عر حاالت التحرش  ClearCheckعر السأأأأوابق )

ة المالية ثالتيظيم اإداري ثاالنتهاك الجيسأأأأأأأأيير إضأأأأأأأأافتها دل  قاعدة البياناتع ثاكد نائب مد ر شأأأأأأأأ بة اإدار 
اليونيسأأأأأأأ  ابلالت عر حاالت مر لما القبيل لتضأأأأأأأاأ دل  قاعدة البيانات، ثاشأأأأأأأار ايضأأأأأأأا دل  انها تلقت   ان

 طلبات مر ثكاالت اخر  تابإة للمم المتحدة إبراء ذمة مرشحير يحتمل توظيفهم فر تلك الوكاالتع

لتإزيز المسأأأأأأأأأأاءلة   2019تها اليونيسأأأأأأأأأأ  ميم عاي ثرحبت مجموعة مر الوفود بالخطوات التر اتخم - 272
ثاثجأه التكأامأل ثاالسأأأأأأأأأأأأأأتفأادة مر الفرص التر تتيحهأا عمليأة د أأأأأأأأأأأأأأالح األمم المتحأدةع ثاشأأأأأأأأأأأأأأارت، عل  ثجه  
الخصأأأأأأوص، دل  التو أأأأأأية بتإزيز التوا أأأأأأل ثالتإاثن مع الشأأأأأأركاء، بما فر ذلك الميظمات مير الحكومية، 

دات المتإلقة بتإزيز اسأأأأأتراتيجية اليونيسأأأأأ  للشأأأأأراكات ثببدء الإمل  ثاعربت عر التمامها بتلقر  خر المسأأأأأتج
 عل  نحو ميتظمع eToolsبيظاي 

ثاعربت عدة ثفود عر تل يدلا للتو أأية بتإزيز التقييمات عر طريق تخصأأيص ما يكفر مر الموارد  - 273
التقييمات   راء المزيد مر المالية ثالقدرات، ثإنشأأأاء  أأأيدثق التمويل الجماعر الخاص بالتقييمع ثشأأأجإت عل  دج 

 المشتركة بير الوكاالت، ليس فقط لتقاسم الموارد، ثلكر لليظر دل  اليتائج فر دطار نهج شراكةع 

ثرحبت عدة ثفود بإنشأأأأأأأأأأأأأأاء بوابة تقديم التقارير دل  المانحير، مشأأأأأأأأأأأأأأيرة دل   يادة الكفاءة فر دعداد  - 274
اليونيسأ  اث باليسأبة للشأركاءع ثباإضأافة دل  ذلك، رحبت  التقارير المقدمة دل  الجهات المانحة، سأواء داخل  

الوفود بالمراجإة الداخلية لليهج الميسأأأأأأأق للتحويالت اليقدية فر اليونيسأأأأأأأ  ثبرد اإدارة، ثكملك بالتحسأأأأأأأييات 
المإلية عيما  تإلق بهما اليهجع ثرحبت ايضأأأأأأأأأأأا بالجهود التر بملتها اليونيسأأأأأأأأأأأ ، فر سأأأأأأأأأأأياق الجائحة، لزيادة 

 الرقمية للر د عر بإد ثالحد مر احتمال ثقوع اخطاء اث مدعالحلول 

ثاثي  احد الوفود عل  المكتب إعطائه األثلوية لحاالت االسأأأأأأأأأتالالل ثاالنتهاك ثالتحرش الجيسأأأأأأأأأر  - 275
، عل   خر  2021تح يقأاتأهع ثطلأب الوفأد ايضأأأأأأأأأأأأأأا مر المكتأب دطالع المجلس التيفيأمي، فر تقريرو لإأاي   فر

ة بتيفيم ويكل التحقيق الجد د ثإضأافة ثحدة جد دة تضأم افرقة للتحقيق ثمراجإة الحسأابات  المسأتجدات المتإلق
 عل  حد سواء، ثاألثر المي احدثه ذلكع ثقال المد ر دن المكتب عل  استإداد لتقديم لمو المستجداتع

مإر، ثاثيأأت مجموعأأة مر الوفود عل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  للإمأأل الأأمي قأأامأأت بأأه فر مجأأال اإبالغ المجت  - 276
ثلكيها ثجدت ان مر الصأأأإب الإثور عل  الصأأأفحة المخصأأأصأأأة لطبالغ عر المخالفات فر الموقع الشأأأبكر 
لليونيسأأأ  مقارنة بمواقع الوكاالت الشأأأ يقةع ثاعربت الوفود عر قلقها ألن لمو القياة المخصأأأصأأأة لطبالغ عر 

شأأأبابع ثاشأأأار المد ر دل  ان مكتبه حاالت االنتهاك اث التحرش ليسأأأت بد هية، ال سأأأيما باليسأأأبة للطفال ثال
مكتب األخالقيات لضمان ثضوح قيوات اإبالغ ثسهولة استخدامها، ثاشار دل  ان تي يح الموقإير  يإمل مع
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الشأأأأأأأبكيير الداخلر ثالخارجر المخصأأأأأأأصأأأأأأأير لطبالغ يحظ  باألثلوية ثيتضأأأأأأأمر ترجمة المحتو  دل  جميع 
 اللالات الرسمية للمم المتحدةع

ت ثفود عأأد أأدة عر قلقهأأا د اء الزيأأادة فر اإجراءات التر ظلأأت فر انتظأأار التيفيأأم لمأأدة اكثر ثاعربأأ  - 277
شأأهرا، ثدعت المكتب ثإدارة اليونيسأأ  دل  الإمل مًإا مر اجل اتخاذ دجراءات بشأألن تلك التو أأيات   18مر 

ب اطلق مؤخرا موقإا بشأأكل اسأأرعع ثاشأأار مد ر مكتب المراجإة الداخلية للحسأأابات ثالتح يقات دل  ان المكت 
 شبكيا لتوفير قدر اكبر مر الشفاعية عيما  تإلق باإجراءات المتفق عليها، ثلو موقع متاح لجميع الموظفيرع

ثاعرب احأد الوفود عر تأل يأدو للميثأاق الميقح لمكتأب المراجإأة الأداخليأة للحسأأأأأأأأأأأأأأابأات ثالتح يقأاتع ثقأال   -   278
لتوسأع فر اعمال المكتب فر المسأتقبل، بما يشأمل خدماته االسأتشأارية المد ر دن الميثاق سأيتيح األسأاس الال ي ل 

 ثتجدد التركيز عل  ثظيفته المتمثلة فر التحقيق فر المسائل التر تشكل اكبر خطر عل  اليونيس ع 

 )انظر المرفق األثل(ع 2021/12ثاتخم المجلس التيفيمي القرار  - 279
 

 ألت الوا وة في استتراض الفريق المستقل الستجألبة  إحألطة بأللمستجدات بشأن تنفيذ التول -طألء  
اليو  سددددددددف في مجألل الحمألية مع االسددددددددتنالل ناال تهأل  الجنسددددددددييع نتقرير فرقة التمل  
المسددتقلة المتن ة بأللتمييز بيع الجنسدديع نالتحرج الجنسددي نالمضددأليقة ناسددألءة اسددتتمألل  

 السلطة في أمألاع التمل
(، ثتلتها  E/ICEF/2021/14للشأأأأأأأأأأأأأؤثن اإدارية المسأأأأأأأأأأأأأتجدات )  عرضأأأأأأأأأأأأأت نائبة المد رة التيفيمية - 280

 المستشارة الرئيسية لشؤثن ثقافة الميظمة ثكبير مستشاري شؤثن حماية الطفل، اللمان قدما لمحة عامةع

التزامهأا بتهيئأة بيئأة عمأل  ميأة، ثعل  تصأأأأأأأأأأأأأأد ها  ثشأأأأأأأأأأأأأأكرت مجموعة مر الوفود اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل   - 281
لالسأأأأأتالالل ثاالنتهاك الجيسأأأأأيير ثالتحرش الجيسأأأأأرع ثسأأأأألطت المجموعة الضأأأأأوء عل  اإجراءات التر ُ يظر 
دليها عل  انها ذات المية حاسمة فر لما الإمل، بما فر ذلك التقدي المحر  فر التمكير الشخصر للموظفير 

اعربت عر التمامها بتلقر مإلومات اكثر تفصأأأأأأأيال عر نتائج اسأأأأأأأتقصأأأأأأأاءات  راء  ث يادة انخراة الموظفير، ث 
الموظفير ثتحسأأير ثقافة عدي السأأكوتع ثقالت المسأأتشأأارة الرئيسأأية لشأأؤثن ثقافة الميظمة دن تإزيز ثقافة عدي 

يم السأأأأأكوت ثبياء السأأأأأالمة اليفسأأأأأية ثالثقة لما موضأأأأأوعان رئيسأأأأأيان فر جميع المكاتبع ثباإضأأأأأافة دل  تيظ
حلقات عمل، فإن اليونيسأأأأأأأ  تشأأأأأأأجع تمثيال اكثر تيوعا فر األفرقة اإدارية، ثتشأأأأأأأجع دتاحة ميتديات مختلفة  

ي فيها المإلومات بسرية ثدثن الكش  عر الهوية، بما يمكّ ر الموظفير مر تبادل  رائهم بلمانع  تقدَّ

لميع حاالت االنتهاك ثحثت مجموعة الوفود اليونيسأأأأأأأأأ  عل  موا أأأأأأأأألة تطبيق دجراءات  أأأأأأأأأارمة  - 282
ثاالسأأأأأتالالل الجيسأأأأأيير ثالتحرش الجيسأأأأأر ثالتخ يا مر ثطلتها ثالتصأأأأأدي لها، بالتإاثن مع جميع الشأأأأأركاء 
ثا أأأأأأأحاب المصأأأأأأألحةع ثرحبت المجموعة بتوسأأأأأأأيع نطاق  ليات اإبالغ المجتمإر ثاالنخراة المسأأأأأأأتمر عل  

  عل  نطاق الميظومة فر تحسأأأأير التإاثن الصأأأأإيد القطريع ثرحبت المجموعة ايضأأأأا بالدثر الرائد لليونيسأأأأ 
ثالتيسأأأأأأأيق بير الوكاالت، ثطلبت تقديم  خر المسأأأأأأأتجدات المتإلقة ببدء اليونيسأأأأأأأ  تيفيم التقييمات ثمجموعة  
األدثات المتإلقة بقدرات الشأأأركاء الميفم ر ثإدماجها فر بوابة شأأأركاء األمم المتحدةع ثطلبت المجموعة ايضأأأا  

المي احر ته اليونيس  فر تيفيم برثتوكول األمم المتحدة المتإلق بتقديم المساعدة    خر المستجدات عر التقدي
 دل  ضحايا االستالالل ثاالعتداء الجيسييرع

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/14
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ثاشأأأأأأأأار كبير مسأأأأأأأأتشأأأأأأأأاري شأأأأأأأأؤثن حماية الطفل دل  ان تيفيم مجموعة األدثات ثالتقييمات المتإلقة  - 283
 ر جر  تقييمهم بشأأأأأألن ميع االسأأأأأأتالالل ثاالنتهاك  فر المائة مر الشأأأأأأركاء، الم  65بالشأأأأأأركاء قد ث أأأأأأل دل  

الجيسأأأأأأيير؛ ثان اليونيسأأأأأأ  تقبل نتائج تقييمات الشأأأأأأركاء التر تجريها كيانات اخر  تابإة للمم المتحدة عل  
اسأاس مسأتمرع ثعيما  تإلق بمسأاعدة الضأحايا، ث أ  كبير المسأتشأارير تإاثن اليونيسأ  مع مكتب المدافإة  

ة الميظمة بشأأأأأألن لوحة متابإة الحماية مر االسأأأأأأتالالل ثاالنتهاك الجيسأأأأأأيير للجية  عر حقوق الضأأأأأأحايا ثقياد
الدائمة المشأأأأأأأأأأأتركة بير الوكاالت، ثبشأأأأأأأأأأألن ممكرة تقيية مشأأأأأأأأأأأتركة بير الوكاالت ثمجموعة انشأأأأأأأأأأأطة تدريبية  

قطرية  برثتوكول مسأأأأأاعدة الضأأأأأحايا، موجهة دل  األفرقة القطرية للإمل اإنسأأأأأانر ثافرقة األمم المتحدة ال عر
 ثالشبكات التر تركز عل  الحماية مر االستالالل ثاالنتهاك الجيسييرع

ثاعربت مجموعة مر الوفود عر تقد رلا للنشأأأأأأأأأأطة التر تضأأأأأأأأأأطلع بها فرقة الإمل الداخلية المإيية  - 284
اإنصأأأأاأ الإرقر بمكافحة الإيصأأأأرية ثالتمييز، ثرحبت باعتماد خطة الإمل التر تإتبرلا اداة حاسأأأأمة لتإزيز  

فر الميظمأة برمتهأا، ثال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا بأاليسأأأأأأأأأأأأأأبأة للفأارقأة ثالميحأدرير مر ا أأأأأأأأأأأأأأل افريقرع ثطلبأت المجموعأة  خر  
المسأأأأأأأأأأأأأأتجدات عر عمل فرقة الإمل، ثطلبت دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  تقديم مزيد مر التفا أأأأأأأأأأأأأأيل عر خطة الإمل، 

لنهاع ثرّدت المسأأأأتشأأأأارة الرئيسأأأأية يشأأأأمل نطاقها ثجدثلها الزمير ثما دذا كان الموظفون قد اسأأأأتشأأأأيرثا بشأأأأ  بما
ميهم عل  مسأأأأأأأأتو   8 000لشأأأأأأأأؤثن ثقافة الميظمة بلن الموظفير اسأأأأأأأأتشأأأأأأأأيرثا عبر قيوات متإددة، ثشأأأأأأأأارك 

مت دل  المد رة التيفيمية فر ايار/ما و  ، ثان 2021الميظمة ككلع ثاشأأأأأأأارت دل  ان تو أأأأأأأيات فرقة الإمل ُقدّ 
 اليونيس  ميكبة حاليا عل  دعداد ردلاع

ثفر دشأأارة دل  التقرير المقبل عر عمل اليونيسأأ  فر مجال التصأأدي للإيصأأرية ثالتمييز، قال احد   - 285
الوفود دن الجميع  يبالر اال  تسأأامحوا مطلقا مع التحرش ثاالنتهاك ثاالسأأتالالل الجيسأأر، ثلكيه شأأدد عل  انه  

ا، ثعل  ثجه التحد د ”الميل  مر مير المقبول ان تسأأتخدي اليونيسأأ  مصأأطلحات مير متفق عليها فر تقاريرل
الجيسأأأأر ثالهوية الجيسأأأأانية“، ثكملك ”مجتمإات المثليات ثالمثليير ثمزدثجر الميل الجيسأأأأر ثمالا ري الهوية 

 الجيسانية ثاحرار الهوية الجيسانية ثحاملر  فات الجيسير“ع

ر بالقلق ألن التحيز ثفر حير اشأأادت مجموعة الوفود بالتقدي المحر  حت  اان، فإنها ال تزال تشأأإ - 286
الإيصأأأأأأأأأأأأأري ثعدي كفاية التقدي المحر  فر ترسأأأأأأأأأأأأأيخ ثقافة عدي السأأأأأأأأأأأأأكوت ثاإ أأأأأأأأأأأأأالاء يحوالن دثن اإبالغ 

 حاالت عيصرية محتملةع عر

ثاشأأأأأأأأأأأأأار احد الوفود دل  ان االدعاءات األخيرة الواردة مر جمهورية الكونالو الديمقراطية قد اظهرت   - 287
ويا فر ميع االسأأأأأأتالالل ثاالنتهاك الجيسأأأأأأيير ثضأأأأأأمان المسأأأأأأاءلة فر قطاع  ان الإمل الجماعر  ؤدي دثرا حي 

المإونةع ثلئر كانت اليونيسأأ  قد احر ت تقدما، فإن لياك حاجة دل  بمل المزيد مر الجهود لمإالجة الدثافع 
نر  الكامية ثراء االسأأأأأأتالالل ثاالنتهاك الجيسأأأأأأيير، بما فر ذلك عدي المسأأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأأير ثالتمييز الجيسأأأأأأا

 ثالإي  الجيسانرع
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المتتلق بإعألوة تنظ م    72/279إحألطة بأللمسددددددددتجدات بشددددددددأن تنفيذ قرا  الجم  ة التألمة   -يألء   
الذي يجري كل أ بع سدنوات  منظومة األمم المتحدة اإل مألئ ة في سد أل  االسدتتراض الشدألمل  

 يذية التي تضطلع بهأل منظومة األمم المتحدة مع أجل التنم ةلس ألسة األ شطة التنف
عرضأأأأأأأأأأت نائبة المد رة التيفيمية لشأأأأأأأأأأؤثن الشأأأأأأأأأأراكات بيد المسأأأأأأأأأأتجدات، المي قدمته مد رة شأأأأأأأأأأ بة   - 288

 الإامةع الشراكات

ثاشأأأأأأأأأار احد الوفود دل  ان بدء الإمل بيظاي الميسأأأأأأأأأقير الم يمير الجد د للمم المتحدة خطوة لامة  - 289
حو  يادة التيسأأأأأأأيق بير كيانات ميظومة األمم المتحدة اإنمائية مر اجل تحقيق مهمة مشأأأأأأأتركة، مع التركيز  ن 
عل  الفإالية ثالكفاءة ثاليتائج فحسأأأأب، بل ايضأأأأا عل   يادة الشأأأأفاعية ثالمسأأأأاءلةع ثشأأأأجع الوفد اليونيسأأأأ   ال

ثتيويع قائمة الميسأأأأأأأقير الم يميرع    عل  تقديم مرشأأأأأأأحير ذثي خبرات كبيرة فر مجال الإمل اإنسأأأأأأأانر لتإزيز
ثاقر الوفد بإسأأأأأهامات اليونيسأأأأأ  فر  أأأأأقل دطار المسأأأأأاءلة اإدارية ث لية التإليق عل  تقييم اداء الميسأأأأأقير 

 الم يمير، ثشجع اليونيس  عل  موا لة دطالع الدثل األعضاء عل   خر المستجدات بشلن لما الإملع

دعم اليشأأأط المي تقدمه اليونيسأأأ  إ أأأالح ميظومة األمم المتحدة ثاشأأأار احد الوفود بارتياح دل  ال - 290
اإنمأأائيأأة ثلتإزيز الحمأأايأأة ثالخأأدمأأات االجتمأأا يأأة فر دطأأار الجهود المبأأمثلأأة عل  الصأأأأأأأأأأأأأأإيأأد ر االجتمأأاعر 

ع ثاعرب الوفد عر تشأأأأأأجيإه اللتزاي الميظمة بإطار التإاثن الجد د  19-ثاالقتصأأأأأأادي للتصأأأأأأدي لجائحة كوفيد
محوريأأة فر تخطيط ثإعأأداد ثثأأائق البرامج القطريأأة الجأأد أأدةع ثاكأأد الوفأأد عل  الميأأة الميظور  بو أأأأأأأأأأأأأأفأأه اداة  

اإقليمر بو أأأأفه جسأأأأرا بير الصأأأأإيد ر الوطير ثالإالمر، ثطلب دل  اليونيسأأأأ  ث أأأأ  اي دجراءات تإتزي  
الشأأأأأراكات الإامة  اتخاذلا لتإزيز التإاثن اإقليمر ثكي ية تيسأأأأأيقها مع الوكاالت األخر ع ثقالت مد رة شأأأأأ بة  

دن المكاتب اإقليمية لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  تدعم بيشأأأأأأأأأأأأأأاة عملية دعادة التيظيم ثتشأأأأأأأأأأأأأأارك فر جميع الميابر التإاثنية 
 ائتالفا مواضي يا، ثفر جميع مجموعات الدعم المتبادلع 30اإقليمية، ثفر 

لتإاثن ثالتيسأأأأيق بير  ثاعرب احد الوفود عر تقد رو للدثر ال يادي المي قامت به اليونيسأأأأ  لتإزيز ا - 291
الوكاالت فر عدة مجاالت مواضأأأأي ية، بما فر ذلك تحسأأأأير السأأأأياسأأأأات ثااليات الرامية دل  ميع االسأأأأتالالل  

 ثاالنتهاك الجيسييرع

ثاعربت عدة ثفود عر التمامها بالكي ية التر سأأأأتضأأأأمر بها اليونيسأأأأ  مواءمة الخطة االسأأأأتراتيجية   - 292
للصأأأأأأأأأأأأأأيأاد ق ثالبرامج األخر  لزيأادة التكأامأل ثتجيأب التأداخأل، فضأأأأأأأأأأأأأأال    الجأد أدة مع الخطط االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة

الكي ية التر سأأتجري بها مواءمة دطار ر أأد االسأأتإراض الشأأامل المي يجري كل اربع سأأيوات مع دطار   عر
 اليتائج للخطة االستراتيجية الجد دة لليونيس ع

دة اإنمائية  توق  دل  حد بإيد عل  ثاشأأأأار احد الوفود دل  ان نجاح د أأأأالح ميظومة األمم المتح - 293
ال يادة عل  الصأإيد القطري، ثاعرب عر التمامه بمإرفة الكي ية التر تإمل بها اليونيسأ  عل  توسأيع نطاق  
دعم التاليير بالتإاثن مع كيانات األمم المتحدة األخر ع ثقالت مد رة شأأأأأأ بة الشأأأأأأراكات الإامة دن اليونيسأأأأأأ   

متها عل  علم تاي بتطورات د أأأأأأأأأأالح األمم المتحدة، مثل المفاثضأأأأأأأأأأات المتإلقة تبقر الزمالء فر الميظمة بر 
بإطار المسأأأاءلة اإدارية ثاسأأأتإراضأأأات المكاتب اإقليمية ثالمتإددة األقطار، ثان اإدارة الإليا تجري حوارات  

 يواتعشاملة مع الموظفير بشلن تيفيم الواليات المتإلقة باالستإراض الشامل المي يجري كل اربع س

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ثبأاإشأأأأأأأأأأأأأأارة دل  تركيز الخطأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة الجأد أدة عل  الإمأل الجمأاعر فر دطأار ثحأدة الإمأل   - 294
األمم المتحدة، سأأأأأأأألل احد الوفود اليونيسأأأأأأأأ  عر التحوالت االسأأأأأأأأتراتيجية الال مة للتيسأأأأأأأأيق مع الوكاالت   فر

اإيجابية التر اتخمتها اليونيسأأأأأأأأأ   الشأأأأأأأأأ يقة ثالطرق التر تم بها ددماجها فر الخطةع ثرحب الوفد بالخطوات  
لليهوض بالشأأراكات االسأأتراتيجية مع الوكاالت الشأأ يقة، ثال سأأيما عل  الصأأإيد الميدانر، ثتسأأاءل عر كي ية  
ر أأأأأأد لمو الشأأأأأأراكاتع ثقالت مد رة شأأأأأأ بة البيانات ثالتحليالت ثالتخطيط ثالر أأأأأأد دن الخطة االسأأأأأأتراتيجية  

نتائج مشأأتركة مع اسأأتراتيجيات الصأأياد ق ثالبرامج األخر ع ثاشأأارت    الجد دة لليونيسأأ  يجري مواءمتها حول
دطار ر أأأد االسأأأتإراض الشأأأامل المي يجري كل اربع سأأأيوات ال  زال قيد الصأأأيامة، ثان  مالء كبارا  دل  ان

 اليونيس  لم جزء مر الفريق الإامل التقير فر ددارة الشؤثن االقتصادية ثاالجتما ية باألمم المتحدةع مر

 )انظر المرفق األثل(ع 2021/13ثاتخم المجلس التيفيمي القرار  - 295
 

إحألطة بأللمسدددددتجدات المتتلقة بأواة البنك الدنلي لت سدددددير االسدددددت مأل  المسدددددتدام في جمع  -األف   
 األموال مع القطأل  الخألو

شأأأأأأأأأأأأأأ بأة اإدارة  بإأد عرض نأائبأة المأد رة التيفيأميأة للشأأأأأأأأأأأأأأراكأات لهأما البيأد، قأاي المراقأب المأالر، مأد ر   - 296
المالية ثالتيظيم اإداري، ثمد رة شأأأ بة جمع األموال مر القطاع الخاص ثإقامة الشأأأراكات مإه، بتقديم دحاطة  

 بالمستجداتع

ثاقر احد الوفود بلن انخفاض مستو  التبرعات فر الموارد الإادية اد  دل  عجز فر الميزانية، ثلو  - 297
مليون  50ب مالر مع البيك الدثلر بشأأأأأأأأألن اداة مالية نموذجية ب يمة ما عالجته اليونيسأأأأأأأأأ  بالدخول فر ترتي 

المسأأأأأأتجدات،   دثالر، ثلو مبلغ يسأأأأأأدد عل  مد  خمس سأأأأأأيواتع ثاثي  الوفد عل  تحليل المخاطر الوارد فر
لكيه قال دنه كان  يبالر ان  تضأأأأأأأمر تفا أأأأأأأيل عر ر أأأأأأأيد القرض ثالجدثل الزمير المتوقع للسأأأأأأأداد الكاملع 

مّ مت بطريقة ال  بدا فيها سأداد ا أل الد ر دالثاشأار المراق نهاية السأية الثالثة،  فر ب المالر دل  ان األداة  أُ
د قبل ذلك سو  الفوائدع  ثال ُتسدَّ

ثفر حير اعرب احد الوفود عر تقد رو للمشأأاثرات المتإمقة بشأألن اداة البيك الدثلر، فقد طلب مزيدا   - 298
التر تتإرض لها اليونيسأأأ ، ثكملك راي مكتب الشأأأؤثن القانونية بشأأألن مر التوضأأأيح بشأأألن المخاطر المالية 

األداة الممكورةع ثذكر المراقب المالر ان مصأأأأفوفة المخاطر الخا أأأأة باألداة تسأأأأتيد دل  اليمط السأأأأابق لتدفق  
ثباليظر اإ رادات ثالتبرعات، ثلو ما قاي البيك الدثلر ثاليونيسأأأأأأ  بتحليله لتقييم قدرة الميظمة عل  السأأأأأأدادع  

دل  موثوقية لمو المإلومات ثلما اليمط السأأأابق، قررت المؤسأأأسأأأتان ان لمو المصأأأادر سأأأتكون كاعية للسأأأداد،  
حت  عل  اسأأأأأأاس توقإات محافظةع ثاكدت مد رة شأأأأأأ بة جمع األموال مر القطاع الخاص ثإقامة الشأأأأأأراكات  

مر القطاع الخاصع ثاثضأأأأح المراقب   مإه لما التحليل اسأأأأتيادا دل   خر األرقاي المتاحة بشأأأألن جمع األموال
المالر كملك ان الراي المي اعرب عيه مكتب الشأأؤثن القانونية يإير ضأأميا ان موافقة المجلس التيفيمي عل  
األداة كمشأأأأأأرثع نموذجر كاعية لهما الالرض، ثلكر دذا ا أأأأأأبح الدخول فر ترتيبات بشأأأأأألن لمو األدثات جزءا  

ذلك سأأأأأأأأأأيتطلب الحصأأأأأأأأأأول عل  موافقة الجم ية الإامة ثقياي المجلس  الإمليات الإادية لليونيسأأأأأأأأأأ ، فإن   مر
 التيفيمي بتإد ل اليظاي المالر ثالقواعد المالية لليونيس ع

ثذكر احد الوفود انه فر حير تمت الموافقة عل  األداة الجد دة باعتبارلا مشأرثعا نموذجيا بالتشأاثر  - 299
تصأأأأبح نموذجا ناجحا يمكر ان تسأأأأتخدمه الوكاالت األخر   مع المجلس التيفيمي، فإن األمل مع ذلك لو ان 
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ثاألمم المتحدة ككلع ثقالت المد رة التيفيمية دن اثل  المؤشأأأأأأأأأأأرات عل  نجاح األداة التمويلية قوية، ثإنها تتفق 
 عل  ان األداة يمكر ان تكون مفيدة للوكاالت األخر ع

 
 اليو  سفالمة  ئ س الرابطة التأللم ة لموظفي   -الم  

اعلر الرئيس ان الرابطة الإالمية للموظفير تإمل عل  دعادة تصأأأأأأأأأأأأأميم عمليات دشأأأأأأأأأأأأأراك الموظفير  - 300
لالعتراأ ب يمة االسأأتفادة مر الموارد ثالموالب الداخلية ثتحقيق نتائج اقو  لصأأالح األطفالع ثافاد ايضأأا بلن 

التقدي المحر  فر تيفيم التو أأيات المتفق عليها لفرقة الإمل  الرابطة تإمل فر شأأراكة مع اإدارة الإليا لر أأد 
الداخلية المإيية بمكافحة الإيصأأأأأأرية ثالتمييز مر اجل التشأأأأأأجيع عل  تهيئة مكان عمل شأأأأأأامل للجميع قوامه  

 االحتراي ثالإدل ثاإنصاأع

كأد مر مراعأاة ثقأد ثا أأأأأأأأأأأأأألأت الرابطأة الإمأل مع اإدارة لضأأأأأأأأأأأأأأمأان بيئأة عمأل مواتيأة للموظفير، ثللتأل - 301
مصأأأأأأأأأأأأأأالح الموظفير فر اإجراءات المكتبيأة، بمأا فر ذلأك التوظيا ثالتطوير المهير ثالتيقأل ثالتيأاثب ثإدارة  

 األداء ثثاجب الإيايةع

جإلت الإد د مر الموظفير فر اثضأأأأأأأأأأأأاع  أأأأأأأأأأأأ بة، حيث كان  19-ثاقر الرئيس بلن جائحة كوفيد - 302
 ية، ثمع ذلك ظلوا ملتزمير بإملهمععليهم ان يإملوا خارج حدثد األثضاع الطبي 

ثعيما  تإلق بالتزاي اليونيسأأأأ  بتاليير الثقافة، اشأأأأار الرئيس دل   أأأأإوبات التيفيم، ليس اقلها خوأ   - 303
الزمالء مر االنتقايع ثقال دن الرابطة سأأأأتإمل فر شأأأأراكة مع مكاتب اليونيسأأأأ  المإيية لضأأأأمان تمليل جميع 

 بة ثتيسير سبل االستفادة مر وياكل الدعمعالإ بات ثتإزيز السلوكيات المرمو 

ثبأاسأأأأأأأأأأأأأم الرابطأة الإأالميأة للموظفير، طلأب الرئيس دعم الأدعوة التر ثجهتهأا الرابطأة دل  لجيأة الخأدمأة   - 304
مجموعة  المدنية الدثلية السأأأأأتإراض الطريقة التر تحدد بها تإويضأأأأأات الموظفير الوطييير، مؤكدا مر جد د ان 

 نيس  مستإدة لتحمل مسؤثليات جد دة ثالتكيا مع مجاالت الإمل الياشئةع الموالب الداخلية لليو 

ثشأأأأأأكرت مجموعة مر الوفود قيادة الرابطة ثموظفر اليونيسأأأأأأ  عل  جهودلم المخلصأأأأأأة ثالدبثبة،  - 305
اثقلأأأت كأأأالأأأل موظفر    19-ثاعربأأأت عر حزنهأأأا عمر فقأأأدثا ارثاحهمع ثاقرت المجموعأأأة بأأألن جأأأائحأأأة كوفيأأأد

افر، ثاثيت عليهم لتحملهم لمو الضأأأأأأالوةع ثنسأأأأأأبت الفضأأأأأأل دل  الموظفير الميدانيير  اليونيسأأأأأأ  بإبء دضأأأأأأ 
لليونيسأأأأأأ  فر المسأأأأأأاعدة عل   أأأأأأيامة خطة اسأأأأأأتراتيجية تإترأ بالتحديات الوجودية للبشأأأأأأرية ثالحاجة دل  

 التصدي لها بفإالية ثبصورة مشتركة مر خالل الإمل المحفز ثالمتسارعع

بمشأأاركة موظفر اليونيسأأ  فر المبادرات الحالية الرامية دل  تحسأأير ثقافة  ثاشأأادت مجموعة الوفود  - 306
الميظمة ثمكافحة التمييز ثالإيصأأأأأأأأأرية ثميع االسأأأأأأأأأتالالل ثاالنتهاك الجيسأأأأأأأأأيير ثالتحرش الجيسأأأأأأأأأر، ثاعربت 

 تقد رلا للحوار الجاري مع الموظفيرع عر
 

 مسألئل أخرى  -م م   
 2021ة التألوية ال أل  ة لتألم  القألئمة المؤقتة لبنوو جدنل أعمألل الدن    

عرض امير المجلس التيفيأأمي القأأائمأأة المؤقتأأة لبيود جأأدثل اعمأأال الأأدثرة الإأأاديأأة الثأأانيأأة للمجلس   - 307
ع ثسألط الضأوء عل  تحد ثير، لما: )ا( حمأ تقرير الزيارة الميدانية المشأتركة 2021التيفيمي لليونيسأ  لإاي 

تحأدة اإنمأائر/ أأأأأأأأأأأأأأيأدثق األمم المتحأدة للسأأأأأأأأأأأأأأكأان/مكتأب األمم المتحأدة  للمجأالس التيفيأميأة لبرنأامج األمم الم
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لخدمات المشأأأأأأأأأأاريع ثاليونيسأأأأأأأأأأ  ثليئة األمم المتحدة للمراة ثبرنامج األممية الإالمر؛ )ب( اليظر فر الخطة  
ع  ؛ ثسأأأُييظسر فر المشأأأرث 2022فر الدثرة الإادية األثل  لإاي   2025-2022اليهائية للتقييمات الإالمية للفترة  

 ع2021المقدي لالستإراض فر الدثرة الإادية الثانية لإاي 
 

 اعتمألو مشأل يع القرا ات - ون   
الأأأقأأأرارات   - 308 الأأأتأأأيأأأفأأأيأأأأأأأمي  الأأأمأأأجأأألأأأس    E/ICEF/2021/L.13دلأأأ     E/ICEF/2021/L.6اتأأأخأأأأأأأم 

 المرفق األثل(ع  )انظر 
 

جوائز أفرقة موظفي اليو  سدددددددف نالب أل ألن الختألم ألن للمدلرة التنفيذية لليو  سدددددددف ن ئ س   -سيع   
 المجلس التنفيذي

، التر حصأأأأأأأأأأألت  2021اعليت المد رة التيفيمية عر الفائزير بجوائز افرقة موظفر اليونيسأأأأأأأأأأأ  لإاي  - 309
سأأأأأأتثيائية فر ا أأأأأأإب الظرثأع ثقد ُميحت الجوائز للفرقة التالية: )ا( شأأأأأأ بة  افرقة حققت نتائج ا 10عليها  

؛ )ب( المكتب القطري  19-اإمدادات، السأأتجابتها المتإلقة بالمشأأتريات ثعمليات التسأأليم خالل جائحة كوفيد
ثمالر فر لبيان، السأأأأأأأتجابته النفجار بيرثت؛ )ج( المكاتب القطرية فر دندثنيسأأأأأأأيا ثبيالالديد ثتشأأأأأأأاد ثمانا  

ثمدمشأأأأأقر ثنيبال ثالييجر ثالهيد؛ ثالمكتب اإقليمر لالرب ثثسأأأأأط افري يا؛ ثشأأأأأ بة االتصأأأأأاالت ثقسأأأأأم حماية  
الطفل فر المقر لتإاثنهما مر اجل دسأأأأأأأماع  أأأأأأأوت اشأأأأأأأد الفتيات ضأأأأأأأإفا؛ )د( المكتب القطري فر البرا يل، 

ر باكسأأأأأأتان، لتسأأأأأأخير برنامجه لموا أأأأأألته توفير التإليم للشأأأأأأباب المإرضأأأأأأير للخطر؛ ) ( المكتب القطري ف
؛ )ث( المكتب القطري فر دندثنيسأأأيا، لجهودو  19-الخاص بشأأألل األطفال لدعم جهود التصأأأدي لجائحة كوفيد

فر التصأأأأأأأأأدي للجائحة مر حيث الحجم ثاليطاق؛ ) ( شأأأأأأأأأ بة الشأأأأأأأأأراكات الإامة، لجهودلا فر تإبئة الموارد 
ليشأأأأأأأأأأتر، لمبادرته فر مجال التإلم  -ري فر تيمور  ؛ )ح( المكتب القط19-ثالدعوة للتصأأأأأأأأأأدي لجائحة كوفيد

بإد؛ )ة( المكتب القطري فر السأأأأيالال، لمبادرته الرامية دل  توسأأأأيع نطاق ابتكارات االسأأأأتجابة لاللتهاب  عر
 ع19-الرئوي؛ )ي( المكتب القطري فر الصير، لجهودو فر مجال التصدي لجائحة كوفيد

ها الختامر، دن الخطة االستراتيجية الجد دة لليونيس  ستإز  تركيز  ثقالت المد رة التيفيمية، فر بيان  - 310
الميظمة فر المجاالت الرئيسأأأأأية، بما يشأأأأأمل تإزيز اإدماج المقصأأأأأود للميظور الجيسأأأأأانر فر جميع البرامج؛ 

ر  ثالحد مر المخاطر المياخية ثالبيئية؛ ثتطبيق الدرثس المسأتفادة مر التقييم المتإلق بالمياو ثالصأرأ الصأح 
 ثاليظافة الصحية لتإزيز البرامجع

ثشأأأأأأأأأأأأأأددت المأد رة التيفيأميأة ايضأأأأأأأأأأأأأأا عل  الميأة ثجود شأأأأأأأأأأأأأأبكأات تل يح قويأة، ليس فقط عيمأا  تإلق  - 311
بأالمشأأأأأأأأأأأأأأتريأات ثالتسأأأأأأأأأأأأأأليم ثاإدارة، ثلكر ايضأأأأأأأأأأأأأأا مر حيأث قبول المجتمع المحلرع ثاكأدت للمجلس التيفيأمي  

 فر لما الصددع 19-وفيداليونيس  ستطبق الدرثس المستفادة مر تجربة ك ان

ثاعربت المد رة التيفيمية عر اعتزا لا بإسأأأأأهامات اليونيسأأأأأ  المتوا أأأأألة فر د أأأأأالح ميظومة األمم  - 312
المتحأدة اإنمأائيأة، حيأث تإمأل الميظمأة مع جميع الكيأانأات لالسأأأأأأأأأأأأأأتفأادة دل  اقصأأأأأأأأأأأأأأ  حأد ممكر مر مزايأالأا 

ج المرجوة لصأأأأأأأالح األطفال ثالشأأأأأأأبابع ثقالت دن لما اليسأأأأأأأبية، بما يمّكر فر نهاية المطاأ مر تحقيق اليتائ 
التإأأاثن يمتأأد ليشأأأأأأأأأأأأأأمأأل المجأأاالت الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأة الثالثأأة للتإأأاثن عل  نطأأاق األمم المتحأأدة المأأمكورة فر بيأأانهأأا  

 االفتتاحر، ثلر التإليم ثالمياو ثالتالميةع

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/L.6
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/L.13
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ت يمها الميظمة مع القطاع  ثسأأأأأأأألطت المد رة التيفيمية الضأأأأأأأأوء عل  اليهج الجد دة للشأأأأأأأأراكات التر  - 313
الخاص ثالمؤسأأأأأأسأأأأأأات المالية الدثلية لتإبئة المزيد مر التمويل ألعمال اليونيسأأأأأأ ع ثجددت الدعوة دل  توفير 
 المزيد مر الموارد الإادية المرنة، ثناشدت الدثل األعضاء ان تستجيب كلما ثحيثما كانت االحتياجات اكبرع

ان اليونيسأأ  تإمل عل  تبسأأيط عملها لتحقيق نتائج افضأأل ثمسأأاعدة ثاشأأارت المد رة التيفيمية دل   - 314
 الموظفير عل  اداء ثظائفهم بمزيد مر الكفاءة، متيحة لهم فر ا للحصول عل  التدريبات ثالمهارات الال مةع

ثاعربأأت المأأد رة التيفيأأميأأة عر تقأأد رلأأا ألفكأأار المجلس التيفيأأمي ثنظرتأأه المتإمقأأة فر الوقأأت الأأمي  - 315
 أأأأأأل عيه اليونيسأأأأأأ  تإزيز ثقافة الميظمة، بسأأأأأأبل ميها جهودلا الرامية دل  ثضأأأأأأع حد إسأأأأأأاءة اسأأأأأأتإمال توا

السأأأأأألطة ثاالسأأأأأأتالالل ثاالنتهاك الجيسأأأأأأيير ثالتحرش الجيسأأأأأأر، ثتيفيم تو أأأأأأيات فرقة الإمل الداخلية المإيية 
 بمكافحة الإيصرية ثالتمييزع

اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  قأأأد رحبأأأت بإأأأدد مر كبأأأار الزمالء فر ثظأأأائ  جأأأد أأأدة  ثاعليأأأت المأأأد رة التيفيأأأميأأأة ان   - 316
الميظمةع ثاعربت عر تقد رلا للموظفير التقييير ثالمترجمير الشأأأأأأأأأفويير عل  عملهم فر الدثرة السأأأأأأأأأيويةع  فر

ثاختتمت كلمتها بتوجيه الشأأأأأكر دل  الرئيس ثالمكتب ثاعضأأأأأاء المجلس التيفيمي عل  مسأأأأأاعدتهم اليونيسأأأأأ   
 السية االستثيائية السابقةع  تحقيق نتائج فر

ثشأأأأكر رئيس المجلس التيفيمي المشأأأأاركير فر الدثرة السأأأأيوية عل  جهودلم، مشأأأأيرا دل  ان ما دار  - 317
امر مشأأأأأجعع ثقال   19-فر المياقشأأأأأات المتإلقة بالطرق التر تصأأأأأدت بها اليونيسأأأأأ  ثشأأأأأركابلا أل مة كوفيد

ألطفال ثاسأأأأأأرلم فر مختل  انحاء الإالم، ثلو ما يشأأأأأأكل  موظفر اليونيسأأأأأأ  قد خففوا مر مإاناة مال ير ا دن
 ع2030مصدر دلهاي للجهود الجارية لتحقيق الداأ التيمية المستدامة بحلول عاي 

ثاعرب الرئيس عر اعتزا و بأالأدثر الريأادي لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر مرفق كوفأاكس، ثحأث المجلس التيفيأمي   - 318
بالتمويل ثاالسأتراتيجيات المبتكرة للتإجيل بشأراء اللقاحات  ثالدثل األعضأاء األخر  عل  موا ألة دعم المرفق  

 ثتو يإهاع

قد اسأأأأتفاد مر طائفة    2025-2022ثقال الرئيس دن مشأأأأرثع الخطة االسأأأأتراتيجية لليونيسأأأأ  للفترة  - 319
ع 19-ثاسإة مر اإسهامات ثالدرثس المستفادة مر تيفيم الخطة االستراتيجية السابقة ثالتصدي لجائحة كوفيد

اعرب عر ثقته بلن اإطار الجد د، بمجرد ثضأأإه فر  أأيالته اليهائية، سأأيوّجه بشأأكل فإال عمل اليونيسأأ   ث 
 مر اجل عدي ترك اي طفل خل  الركبع

ثبإد اإشأارة دل  ان لمو لر اثل دثرة له كرئيس للمجلس التيفيمي، اختتم كلمته بتوجيه الشأكر دل   - 320
لس ثجميع الوفود، ثإل  الخبراء ثالموظفير التقييير، فضأأأأأأأأأأأأأأال   مالئه مر اعضأأأأأأأأأأأأأأاء المكتأب ثاعضأأأأأأأأأأأأأأاء المج

المد رة التيفيمية ثامير المجلس التيفيميع ثاعرب عر امله فر ان  تم قطع اشأأأأأأأأأأأواة كبيرة  أأأأأأأأأأأوب دنهاء  عر
 الجائحة بحلول موعد اجتماع المجلس مرة اخر  فر ا لول/سبتمبرع
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 ال أللث  الجزء   

 2021 لتألم   ال أل  ة  التألوية  الدن ة   
      

  مع  الفترة  في  المتحددة  األمم   مقر  في  المتقووة   
 2021  أللول/سبتمبر   10  إلي   7
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 الدن ة  تنظ م  -   أنال  

 األعمألل  نتنظ م  الزمني نالجدنل  المشرنح  المؤقت  األعمألل جدنل  إقرا  -  ألف 
 (عE/ICEF/2021/23) اعمالها ثتيظيم الزمير ثجدثلها الدثرة اعمال جدثل التيفيمي المجلس اقر - 321

  ثاحأأأأأدة  دثليأأأأأة  حكوميأأأأأة  ميظمأأأأأة  بييهأأأأأا  مر  مراقبأأأأأا،  ثفأأأأأدا  35  ان  التيفيأأأأأمي  المجلس  امير  ثاعلر - 322
 مر 2-50 للمادة ثفقا االعتماد ثثائق قدمت  الوطيية،  اليونيسأأأأأأأأ  لجان مر 6 ث  حكومية  مير  ميظمات 5 ث

 الداخلرع اليظاي
 

 لليو  سف  التنفيذية  نالمدلرة  التنفيذي  المجلس  لرئ س  افتتألح ألن  ب أل ألن -  بألء 

 كورثنأأا  فيرثس  مرض  جأأائحأأة  ادت  ثقأأد  بأأالتحأأديأأاتع  حأأافال  عأأامأأا  كأأان  2021  عأأاي  دن  الرئيس  قأأال - 323
  لصأأأأأأأأالح المحر   التقدي  فر ملسأأأأأأأأاثية انتكاسأأأأأأأأات  فر  ثتسأأأأأأأأببت لائلة دنسأأأأأأأأانية ا مة تلجيج دل   (19-)كوفيد

 الممارسأأات  ألفضأأل  افضأأل ثفهما  للإمل، جد دة  ثنهجا  لالبتكار، فر أأا ايضأأا  جلبت السأأية ان  مير  األطفالع
 ربط  الميأة  امأدلأا طأال  التر  األ مأة  لأمو  اكأدت  كمأا  ثالمرالقيرع للطفأال  بإأد  عر  التإلم  قبيأل  مر مجأاالت  فر

 بمجرد مسأتداي تقدي  دحرا   أالح  فر اإنسأانية  االسأتجابات تصأب  بحيث  اإنمائية بالبرمجة اإنسأانية البرمجة
 األ مةع  انتهاء

 عل   ثاثي  الصأأأأأإوبةع ماية فر  األطفال دل   الخدمات  تقديم  جإلت  الجائحة  ان دل  الرئيس ثاشأأأأأار - 324
 ثبحقوقهمع للطفال ثالملحة الفريدة باالحتياجات التو ية  ثموا لتها  لمثابرتها اليونيس 

 األ مات اثياء  سأأيما ثال للطفال،  ميا أأرة  بو أأفها  اليونيسأأ  تؤديه المي الدثر  المية الرئيس  ثابر  - 325
 األ ماتع لمو مثل فر الركب عر تخلفا األكثر لم األطفال  ألن اإنسانية،

 به  االضأأطالع  تم المي  البرنامجر  الإمل  مر المسأأتفادة بالدرثس اسأأُترشأأد قد انه دل  الرئيس ثاشأأار - 326
  الدثرةع  خالل  دقرارلا فر  سأأأأأأييظر التر  ،2025-2022 للفترة  االسأأأأأأتراتيجية  الخطة  ثضأأأأأأع فر  الجائحة  خالل
 المي اإنمائية،  ثالبرمجة  اإنسأأأأانية البرمجة  بير الربط دل  الرامر اليونيسأأأأ   لإمل  التكويير  التقييم اسأأأأهم كما

 الخطةع فر ديجابيا دسهاما ثتو ياته، نتائجه فر الدثرة ستيظر

  توجيه عل   ثقادرا  ثمرنا فإاال  دطارا  االسأأأأأأأأأأأتراتيجية  الخطة  تشأأأأأأأأأأأكل  ان المتوقع مر دنه  الرئيس  ثقال - 327
  المسأأأأأتدامة التيمية الداأ لتحقيق ثالال مة  المخرجات  مسأأأأأتو    عل   اليتائج تحقيق عل   عملها  فر اليونيسأأأأأ 

 تشأأأأأأأأأأأأأأاثرية  عملية مر اجرثو  لما  ثفريقها لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   التيفيمية  للمد رة  امتيانه عر ثاعرب ع2030 عاي بحلول
  ثاإحاطاتع  الإمل  حلقات  سلسلة  فر  بياء دسهاما  اسهمت  التر  األعضاء  للدثل  امتيانه عر  اعرب كما  للالاية،

 عل   قادرة  متوا نة ثثيقة ثضأأأأأأع فر اليونيسأأأأأأ   متيوعة، ثطيية اثلويات ابر ت التر المشأأأأأأاثرات،  ثجهت ثقد
  للخطة، قوي   دقرار  بشأأأأألن  ااراء فر  توافق دل  التو أأأأأل  سأأأأأيتم انه  فر ثقته  عر ثاعرب  التيوعع  لما احتضأأأأأان

 الركبع خل  طفل  اي ترك  عدي مر اليونيس   لتمكير بالالة المية  تكتسر التر

  الخطأأة  فر  بأأار ة  مكأأانأأة  اكتسأأأأأأأأأأأأأأأب  اإعأأاقأأة  ذثي   األطفأأال  مجأأال  ألن  ارتيأأاحأأه  عر  الرئيس  ثاعرب - 328
  ثاشأأأأار الخدماتع  ثتقديم  السأأأأياسأأأأات  تخطيط فر لالسأأأأتبإاد  تإرضأأأأا  األفراد اكثر  بير  مر ألنهم االسأأأأتراتيجية،

 دشأأأأأأأأأأارته مإرض ثفر شأأأأأأأأأأاملةع كلثلوية  اإعاقة  ذثي   األشأأأأأأأأأأخاص  حقوق   بتإزيز التزمت  اليونيسأأأأأأأأأأ  ان دل 
 عدة عل   الضأأأأأأوء  الرئيس  سأأأأأألط المجال، لما فر بالفإل اليونيسأأأأأأ  به تقوي المي  اليطاق الواسأأأأأأع الإمل دل 
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 ثنموذج اإنسأأأأأأان  لحقوق  المتحدة األمم  دطار  المية  دل   الرئيس  ثاشأأأأأأار الشأأأأأأرقيةع  اثرثبا  ميطقة فر مشأأأأأأاريع
 لليونيسأأأأأأ ع باليسأأأأأأبة اإعاقة ذثي  األشأأأأأأخاص  حقوق  اتفاقية فر المكرس اإنسأأأأأأان حقوق   ميظور  مر  اإعاقة

  تبير    تطلب  التاليير  دحداث  عل   الإمل  ثلكر  مسأأأأأأأأأأأتبإد ر، يظلوا ان   يبالر ال  اإعاقة  ذثي   األطفال دن  ثقال
 مسأأأأاعدة دل   الرامية  اليونيسأأأأ  جهود األعضأأأأاء  الدثل  مر المزيد   دعم ان فر  امله  عر ثاعرب  اليموذجع لما

 بالكاملع اجتما يا ددماجهم  تطلب ما ثلو دمكاناتهم، كامل تحقيق عل  اإعاقة ذثي  األطفال

  افكار  مر  الإالم   يحري   ثاسأتبإادلر   الركبع   خل     تركر   ما   كثيرا  ثاليسأاء   الفتيات   ان  عل    الرئيس   ثشأدد  - 329
 ثاشأار   المسأتدامةع   التيمية  لتحقيق   باليسأبة   حاسأمة   المية  لها   المجتمع   فر  الكاملة   ثمشأاركتهر  قوية،   ثقدرات  جد دة 
 ع 2025- 2022 للفترة   الجيسانية   للمسائل   الإمل   خطة   فر  الدثرة   خالل   سُييظر  انه   دل    الرئيس 

 عل  سأأأأأأأأيركز  ثثيقة 12 عددلا  البالغ  القطرية البرامج  لوثائق المواضأأأأأأأأيإر الإرض دن  الرئيس  ثقال - 330
 الطفولةع مرحلة فر ثالسمية  الو ن  ث يادة  التالمية نقص تفاقم

 اليونيسأأأأأأأأ  بتجربة  تإلق ما فر المحر  التقدي بمسأأأأأأأأتجدات  اإحاطة عل   الضأأأأأأأأوء  الرئيس  ثسأأأأأأأألط - 331
 ثضأأأأأأأأع دل   الدخل  المتوسأأأأأأأأطة  للبلدان الإليا الشأأأأأأأأريحة مر  تيتقل التر  البلدان  ثفر  الدخل  المرتفإة البلدان فر

 سأأأأأأبل توضأأأأأأيح المية عل  ثشأأأأأأدد الطفلع لحقوق  الإالمية  اليونيسأأأأأأ   خطة  دطار فر  مرتفع  دخل  ذات  بلدان
 لليونيس ع باليسبة قدما المضر

  األعضأأأاء الدثل ثذكر  ،2025-2022 للفترة المتكاملة الميزانية عرض  عل   الضأأأوء  الرئيس  ثسأأألط - 332
 دليهاع الحاجة تشتد حيث  مواردلا ثضع مر  اليونيس   مرثنتها مكيت  التر الإادية، الموارد  بللمية

 للسأأأيدة  األخيرة الدثرة ايضأأأا لر بل  فحسأأأب، كرئيس له  األخيرة ليسأأأت  الدثرة لمو  ان الرئيس  ثاعلر - 333
  لتوديإهاع الدثرة خالل فر ة لياك ستكون  دنه ثقال  تيفيميةع كمد رة فوري    ع  ليريتا

 األثلويأةع األطفأال  بأإعطأاء  التزامأه  التيفيأمي للمجلس  تميزا  الجوانأب  اكثر  مر  دن  قأائال  الرئيس  ثعلق - 334
 بشأألن قوية  نظر  ثجهات  ميها  لكل  بلن ثسأألم السأأياسأأية، ثنظمها  ثتاريخها  األعضأأاء الدثل عادات  بتبا ر ثاقر
  ثجدثا  االختالفات، لمو مر الرمم عل  المجلس،  اعضأأأأأاء ان دل  ثاشأأأأأار  ثالشأأأأأبابع  للطفال مياسأأأأأب لو ما

 لما  اتباع عل  ثابتة  سأأأأأأأأتظل  الدثرة لمو  بلن ثقته  عر الرئيس  ثاعرب  األطفالع  لصأأأأأأأأالح لالتفاق سأأأأأأأأبيال  دائما
 ثالتوافقع المتبادل  التفالم فر المتمثل  التقليد

، عيدما كان 2018ثاشأأأارت المد رة التيفيمية دل   ومها األثل فر اليونيسأأأ  فر كانون الثانر/ يا ر   - 335
ثضع األطفال مترديا بالفإل، ثقالت دن التحديات قد تفاقمتع ثاضافت قائلة دن الإالم  واجه حالة طوار  فر  

ا مر األ مأأأأات لحرمأأأأان األطفأأأأال مر حقهم فر  مجأأأأال حقوق الطفأأأأل، حيأأأأث تضأأأأأأأأأأأأأأأأأافرت الجأأأأائحأأأأة ثميرلأأأأ 
 ثالرفاوع الصحة

 اكثر األسأأأأأر بقاء ثيجإل  األسأأأأأاسأأأأأية  الخدمات يإطل  االقتصأأأأأادي االسأأأأأتقرار عدي دن قائلة  ثاردفت - 336
 باليسأأأبة  مسأأأم   مير  اجل دل   الدراسأأأة  ثُاجلت ماللقة،  ثالثانوية  االبتدائية المدارس مر الإد د  ثظلت  أأأإوبةع
 كبيرةع   يأادة  األطفأال عمأالأة فر  المسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمير  األطفأال  عأدد ث اد الإأالمرع  الصأأأأأأأأأأأأأأإيأد عل   األطفأال  لمال ير
 للطفالع باليسبة اإنسانية األ مات اسوا اشتدت الماضر، الإاي ثخالل

 اجبر مما الماضأأية،  الثالثير السأأيوات  مد  عل   مرات ثالث  بالمياج المتصأألة الكوارث ثتضأأاعفت - 337
 يقرب ما ثي يد  األشأأأخاصع  لمال ير المياو ثندرة الالمائر األمر  انإداي  فر  ثتسأأأبب  ميا لهم  لجر  عل  اناسأأأا
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 مر للالاية  كبير  لخطر مإرضأأأة  انها عل  المصأأأيفة بلدا 33 عددلا  البالغ البلدان فر الإالم  اطفال نصأأأ  مر
 بيحو ثالكوارث ثالإي   اليزاع بسأأأأأأأأبب تشأأأأأأأأرد  حالة فر ي يشأأأأأأأأون  الم ر  األطفال عدد  ثيقدر المياجع  تالير  ثار
 طفلع  مليون  36

 الصأأأمود، عل  الهائلة  األطفال  قدرة  رات ان  بإد  متفائلة،  تزال ال دنها  قالت  التيفيمية المد رة  ان مير - 338
  قادرة  الميظمة ان 19-لكوفيد  التصدي  تدابير  اظهرت ثقد  كللع بال ثشركائها اليونيس   فرق  تفانر عر  فضال
 بالبقاء  ملتزمة اليونيسأأ  تزال ثال  عالمرع  نطاق عل   لحظة اي فر األثلويات  لتاليير  ثمسأأتإدة الصأأمود عل 

 المزدثجةع ثال تها مر كجزء التيمية بمثر ثبزرع اإنسانية، الطوار   حاالت فر الخدمات  ثتقديم

 ثمبادرة  التإليم، تصأأأأأأور دعادة مبادرة  خالل  مر الإالمية التإلم ا مة  مإالجة عل   اليونيسأأأأأأ  ثتإمل - 339
 ثلر  الطفل؛ ميظور مر المياخية  المخاطر يحلل  شأامل  مؤشأر  اثل ثاسأتحدثت  جيالا؛ ثمبادرة محدثد، ال  جيل

 ثتوسأأأأأأع للجميع؛ المائر األمر ضأأأأأأمان اجل مر  الحملة الميظمة  ثتدعم  االبتكاراتع شأأأأأأت   ثتيفم  تسأأأأأأتكشأأأأأأ 
  تإاثنها  ثتإمق  ثاألفراد؛ ثالحكومات ثالشأأأركات  المؤسأأأسأأأات مر  ثميرلا  الدثلية المالية  المؤسأأأسأأأات  مع  تإاثنها

 الخاصع القطاع مر  الشركاء مع

 األسأأأأأاسأأأأأية،  ثقيمها التيظيمية  ثقافتها ثتإز  الداخلر،  الصأأأأأإيد عل  التحسأأأأأر  اليونيسأأأأأ  ثتوا أأأأأل - 340
 المتحدةع األمم د الح فر رائدا دثرا  ثتؤدي

  الإأأأالميأأة  الواليأأة  تإكس  2025-2022  للفترة  االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأة  الخطأأأة  دن  التيفيأأأميأأة  المأأأد رة  ثقأأالأأت - 341
  جوانب  مر  جانب كل  فر  اإعاقة ثمسأأائل الجيسأأانية  الشأأؤثن   ثتبر   األطفال، جميع دل  للو أأول لليونيسأأ 
 عل  االتفاق  فر  ثالمتمثلة  طويل امد  ميم  الجارية الإملية  للخطة،  تيفيملا فر اليونيسأأأ ،  ثسأأأتوا أأأل البرمجةع

األثلويات مع الحكومات الوطيية، بييما تصأأأأأأأأأأأدع باسأأأأأأأأأأأتمرار بميا أأأأأأأأأأأرة حقوق األطفال ثرفالهم فر كل مكانع  
ان اليونيسأأ  تحتاج، لتحقيق طموحات الخطة، دل  الموارد المرنة الضأأرثرية لقدرتها عل  التصأأدي بفإالية   مير 

 صمود ثالتيمية عل  المد  الطويلع ثسرعة لحاالت الطوار  ثتزثيد البلدان بدعم فإال لبياء قدرتها عل  ال 

 يشأأأأأأالل ان له عظيما شأأأأأأرفا كان دنه الدثرة،  فر  للتكريم المخصأأأأأأص  الجزء افتتاح  فر  الرئيس،  ثقال - 342
 الم احد  السأمإة لمو ثتشأكل  جدارة، عر  الحسأية  سأمإتها  تسأتحق التر  اليونيسأ ،  ددارة  مجلس  رئيس  ميصأب

  شأأأأإورا ثيوفر  متيوعة،  اجتما ية سأأأأياقات  فر مختلفة سأأأأياسأأأأية نظم  ظل فر الإمل مر  يمكيها  مما ا أأأأولها،
 الإالمع انحاء جميع فر ثالشركاء  المانحير  مال ير لد  بالثقة

 ثتقود ثالثقة، الحسأأأأية  السأأأأمإة لمو  تصأأأأون   سأأأأيوات،  اربع  قرابة  ميم  ظلت،  التيفيمية المد رة دن  ثقال - 343
  ثطويلة متإددة ا مات  ثتراقب  ثالشأأأأأباب،  األطفال تواجه التر الهائلة للتحديات للتصأأأأأدي  اليونيسأأأأأ   دجراءات

  مرفق فر  ذلأك  فر  بمأا  ،19-لكوفيأد  التصأأأأأأأأأأأأأأدي جهود فر  لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   األلميأة  البأالغ  الأدثر  قأادت ثقأد  األمأدع
  ثنا أأأأأأرت التحويلية؛ ثالحلول االبتكار  ثشأأأأأأجإت الإالمر؛ الصأأأأأأإيد عل  19-كوفيد  لقاحات إتاحة  كوفاكس

 التمويل ثمبادرات  ثالخاص، الإاي  القطاعير  بير  الشأأأأراكات  تيمية فر اليونيسأأأأ   ثقادت  التإليمع تصأأأأور دعادة
  مواجهة فر  الميظمة  قادت كما المسأأأأأأأأأأأتدامةع  التيمية الداأ تحقيق عل   جراة  اكثر بشأأأأأأأأأأأكل  ثالتركيز  المبتكرة،
 الجيسأأأيير،  ثاالنتهاك  االسأأأتالالل  مر  الحماية  عر  مسأأأتقلة  تقارير بإعداد التكليا  ذلك  فر  بما   أأأ بة، مسأأأائل

  د أأالح  ثتبيت الإلياع  مثلها مسأأتو   دل   اليونيسأأ  ترق  ان ضأأمان دل   دائما  ثسأأإت  التيظيمية،  الثقافة  ثعر
 األطفالع لقضية الكلل تإرأ ال سفيرة ثكانت األطراأع تإددية المية باستمرار ثاكدت المتحدة األمم
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 ثاعرب  ثحماسع  ثكياسة  حكمة مر  به  تحلت لما كبيرا  فراما ستترك  التيفيمية  المد رة دن الرئيس  ثقال - 344
 باليونيس ع اتصال عل  تبق  ان فر امله  ثعر بالتوفيق لها  تميياته  عر

  مد  عل  ظلوا، الإالم  اطفال دن المتحدة للمم الإاي األمير  قال  بالفيد و، مسبقا  مسجلة رسالة  ثفر - 345
  التيفيأميأة،  المأد رة  قيأادة  ثتحأت  األمألع  ثتإطيهم  المسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدة  لهم  لتقأدي  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   دل    تطلإون   عأامأا،  75
  لاللتماي،  مثيرة  بطرق   عملها  نطاق ثسأأأأأأأأأأإت بل خدماتها،  ثتقديم  ثجودلا  عل   بالحفاظ  اليونيسأأأأأأأأأأ  تكت  لم

  المحلر،  الصأأأأأإيد عل  الرئيسأأأأأية ثالخدمات األثلية  الصأأأأأحية الرعاية عل  ثشأأأأأددت جد دة،  شأأأأأراكات  ثاقامت
 الإقلية  الصأأأأحة ثدعم  بالتإليم  األطفال  مر اكبر عدد دل   ثث أأأألت التط يم،  حمالت  اسأأأأتمرار  عل   ثحافظت

 الإالم  فر  مدرسأأأأأأأة كل ربط عل  ثعملت  الدراسأأأأأأأية،  الفصأأأأأأأول دل  الفتيات مر  المزيد  ثادخلت  اإنترنت، عبر
  حملة اكبر فر  كوفاكس، مرفق  خالل مر ثاسأأأأهمت، ثالشأأأأباب،  األطفال  ا أأأأوات ثاسأأأأمإت  اإنترنت، بشأأأأبكة
 التاريخع فر تط يم

  الرامية للجهود  ثقيادتها  محدثد“؛ ال  ”جيل  شأراكة  دنشأاء فر  التيفيمية المد رة  دثر  عل   الضأوء  ثسألط - 346
 دنها  ثقال  المتحدةع األمم  د أأأأالح عر الدبثب ثدفاعها  الجيسأأأأيير؛ ثاالسأأأأتالالل االنتهاك  افة حد ثضأأأأع دل 

  األطفالع  خدمة مر المقبلة 75  الأأأأأأأأأأأأأأأ  للسأيوات جالز مكان  ثلو ثشأموال،  احتراما  اكثر  مكانا اليونيسأ   سأتترك
 ثعل  ثطاقتها، ثمشأأأورتها ثافكارلا  ربيتها عل   ثشأأأكرلا ملهم  بلنه  األطفال مسأأأتقبل  اجل  مر  تفانيها  ثث أأأ 
 الإالمع فر ثللطفال  لليونيس  خدمتها

  ب يادتها  ثإعجابها  الحار تقد رلا  عر مإربة  التيفيمية،  للمد رة  تحية  الوطيية  بياناتها  فر  الوفود  ثقدمت - 347
  الطفل،  حقوق   ثحماية  تإزيز  قضأأية  خدمة  فر  التيفيمية المد رة  لتفانر  امتيانها  عر  ثاعربت لليونيسأأ ع المثالية
 ثالشبابع األطفال تواجه التر الهائلة للتحديات التصدي فر المتميز  ثلإملها

  فر  الجائحة  مكافحة فر  التيفيمية  المد رة  قيادة  تحت رئيسأأأر شأأأريك  بلنها اليونيسأأأ  الوفود  ثث أأأفت - 348
 ثاكثرلا  البيئات  ا أأأأأأأأأإب فر  بالمهاي  ثالوفاء  ثالبقاء  كوفاكس، مرفق  خالل مر  سأأأأأأأأأيما ثال  الإالم، انحاء جميع
 االسأأأأأأأأأأأأأأتبأأاقيأأة  ثالقأأدرة  االبتكأأار  عل   التيفيأأميأأة  المأأد رة  لتركيز  تقأأد رو  عر  الوفود  احأأد  ثاعرب  الإأأالمع  فر  تقلبأأا

 عل  ثسأأاعدلا  للجائحة الصأأ بة  الظرثأ  ظل فر البرامج  تيفيم موا أألة مر  اليونيسأأ  مكر  مما  ثالشأأراكات،
 اكبر  قدر ثتحقيق  ثالمالية، البشأأأأأأأأأأرية مواردلا ثحماية  األطفال، لها   تإرض التر  الضأأأأأأأأأأارة  المخاطر مر الحد
 جميع فر  األطفال  عل   الصأأأأأحية ثالمإدات المدرسأأأأأية المواد  تو يع  نطاق  ثتوسأأأأأيع  ثالمسأأأأأاءلة، الشأأأأأفاعية مر

 الإالمع انحاء

  حمالت  عأدة  التيفيأميأة،  المأد رة  قيأادة  تحأت  اطلقأت،  قأد  الميظمأة  لكون   تقأد رو  عر  الوفود  احأد  ثاعرب - 349
  ثاليزاع الفقر بسأأأأأبب  الميكوبة األماكر فر داخليا  ثالمشأأأأأرد ر ثالالجئير  األطفال  مإاناة  لتخ يا  كبيرة دنسأأأأأانية
  فر  الراليأة  للحأالأة  ثالمرنأة  السأأأأأأأأأأأأأأريإأة  الميظمأة  بأاسأأأأأأأأأأأأأأتجأابأة  الوفود  مر  مجموعأة  ثنولأت  الطبي يأةع  ثالكوارث

  قدي عل   المجتمع مر  جزءا  يكر ثان  التإليم فر ثالفتيات اليسأأأأاء  لحق  التيفيمية المد رة ثبميا أأأأرة افالانسأأأأتان،
 انجزته المي  نطاقا األثسأع للإمل  امتيانها  عر الوفود مر المجموعة لمو  ثاعربت  ثالرجالع  يانالفت   مع المسأاثاة 
 ثاليساء للفتيات قدثة  بلنها  ثث فولا  ثالفتياتع اليساء  ثتمكير  الجيسير  بير المساثاة  مجال  فر  التيفيمية المد رة

 الفر ةع  لهر اتيحت دذا يحققيه، ان  يمكر ما عل  ساطع ثمثال الإالم انحاء جميع فر

  دطالقا  التسأأأأأأأأأامح عدي سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة  تيفيم فر  التيفيمية  المد رة لمسأأأأأأأأأالمات  تقد رلا عر الوفود  ثاعربت - 350
 الم ر  للطفال اث اليونيسأأأأأ   داخل  سأأأأأواء الجيسأأأأأر، ثالتحرش الجيسأأأأأيير  ثاالنتهاك باالسأأأأأتالالل  تإلق ما فر
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  لموظفر الإالمية  الرابطة رئيس  ثاثي   الصأأألةع  ذات ثالممارسأأأات  السأأأياسأأأات تحسأأأير  ثإتاحة الميظمة، تخدمهم
 التر ال يم نحو التوجيأه  ثإعأادة ثالتأدقيق  الأمات  الكتشأأأأأأأأأأأأأأاأ رحلأة فر بجراة   الميظمأة  قيأادتهأا  عل   اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ 

 ثالتمييزع الإيصرية عل  مؤخرا  التركيز ذلك فر بما عليها، تحسد سمإة  ميحتها

 الأداأ مإظم  التيفيأميأة، المأد رة  ثاليأة فترة خالل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، لتحقيق  تقأد رو  عر  الوفود احأد  ثاعرب - 351
  ثفرص ثالحماية  ثالتإليم  ثالصأأأأأأأأأحة  ثالتالمية البقاء  تإزيز  اجل  مر  2021-2018 للفترة  االسأأأأأأأأأتراتيجية  الخطة
 للطفالع الحياة

 بل  فحسأأأأأأب،  األعضأأأأأأاء للدثل ليس  رئيسأأأأأأر  شأأأأأأريك  بلنها اليونيسأأأأأأ  الوفود  مر  مجموعة ثث أأأأأأفت - 352
  ثالخاص الإاي  القطاعير  بير  الشأأأأراكات  مر  نطاقا اثسأأأأع  طائفة حققت ان بإد  ايضأأأأا،  المتحدة األمم لميظومة
  حقوق   عر الأدفأاع فر  ح ي يأة  قأائأدة  بألنهأا  التيفيأميأة  المأد رة الوفود  لأمو ثث أأأأأأأأأأأأأأفأت  التيفيأميأةع  المأد رة  مر بتوجيأه
  ثضأأمان المتحدة األمم بإ أأالح التزامها عل  ثاثيت المشأأتركة، الجهود ثتيسأأيق الإالم انحاء  جميع  فر  الطفل

 الخدماتع   تلقون  الم ر  اثلئك مر  مقربة عل  القطري، الصإيد عل  حقا: المهم المكان فر  تلثيرلا   تجل  ان

  اسأأتحداث مر اليونيسأأ  مكيت  التيفيمية المد رة ان عل  الضأأوء  الوفود  مر  المجموعة  لمو  ثسأألطت - 353
 المية عل  باسأأأأأأأأأأأتمرار اكدت كما الإالم؛  اطفال لصأأأأأأأأأأأالح للميظمة  المالية  الحالة  ثعز ت جد دة تمويل  ليات

 المرنع التمويل

 تحقيق  فر  شأأأأأخص اي يلمل ان  يمكر ال دنه  ثقال  تفانيها، عل   التيفيمية المد رة الوفود  احد ثشأأأأأكر - 354
 ثالفقر  ثالمجاعة الإي  ثطلة  واجهون   الم ر  األطفال  مال ير  جانب دل   الوقوأ  مر الحياة  فر  افضأأأأأأأأل لدأ
 كبيراع فراما  سأتترك دنها  ثقالت  مإها الإمل  فر أة مر لها  اتيح  لما تقد رلا  عر  الوفود  ثاعربت  المسأاثاةع ثعدي

 المستقبلع فر التوفيق لها  ثتميت

 الياجحةع   للمداثالت  ثفدو  دعم  له  ثاكد  التيفيمي  للمجلس  القد رة  قيادته  عل  الرئيس  الوفود  احد  ثشكر - 355

 عمل دن  فقالت ،19-كوفيد  جائحة  ابر تها التر المسأأاثاة  عدي  اثجه عل   الضأأوء ثفود عدة  ثسأألطت - 356
  األطفال، عل   للجائحة  اليطاق الواسأأأأأع األثر دل   ثاشأأأأأارت مضأأأأأ ع  ثقت اي  مر المية اكثر بات  اليونيسأأأأأ 

 ثعمل المبكر ثالزثاج الجيسأأأأأانر ثالإي   الميزلر ثالإي  التالمية ثسأأأأأوء الفقر ذلك فر بما  الفتيات، سأأأأأيما ثال
 عدي دل   ادت  التر المتزا دة  الرقمية الفجوة دل  الوفود ثاشأأأأأأأأأارت االتجارع ذلك  فر  بما ثاالسأأأأأأأأأتالالل،  األطفال

  األطفال  مر الهائل الإدد دل   مشأأأأأأيرة الجائحة،  خالل  التإليم عل   الحصأأأأأأول  فر ثاسأأأأأأع نطاق عل  المسأأأأأأاثاة 
 المسأأأأأأأأأأأأأأاثاة   عأدي د اء الجوانأب  متإأدد  نهج  اتبأاع عل   الوفود احأد  ثحأث  بأالمأدارسع  ملتحقير  مير  الوا  مأا  الأم ر

 الواقعع ارض عل  ثتحويلية فإالة سياسات ثضع اجل  مر  ثالتمييز

  اليأاميأة   البلأدان  فر  19-لكوفيأد  المضأأأأأأأأأأأأأأاد  اللقأاح  تو يع  دل   الراميأة  الجهود   يأادة  دل   الوفود  ثدعأت - 357
 الدثلر  الصإيد عل   المساثاة  عدي  مجال  فر  الدعوة  ثانشطة  السياسات  رئيس  ثحث  للخطرع  المإرضة ثالبلدان
 الإالم  أأأأأأأأأإيد عل  االسأأأأأأأأأتثمار دعم عل  اليونيسأأأأأأأأأ  الشأأأأأأأأأإبر  اللقاحات تحال  ثرئيس اثكسأأأأأأأأأفاي بميظمة

 الجائحةع إنهاء الال مة للقاحات الإالمر  التصييع فر

   خر ثفد دعا  بييما  اليونيسأأ ، لوالية المتسأأق  التيفيم  لضأأمان  الفإال الر أأد  المية الوفود  احد  ثابر  - 358
 داخلياع المإارأ ثإدارة الإالمية، األدلة قاعدة فر ثاإسهاي األثر، قياس لتحسير  التقييم ثظيفة  تإزيز دل 
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  تالير   سأأأأأأأأأأأياق فر   يبالر، دنه الوفود احد  ثقال الياشأأأأأأأأأأأئةع للتحديات التصأأأأأأأأأأأدي  المية  الوفود  ثابر ت - 359
 ثابر   الصأألةع ذات  الداخلية  القدرات   يادة دل  ثدعا البرمجة، فر  م يارا للمياج  الحسأأاسأأية تصأأبح  ان المياج،
 ثسأأأأأأائط ان مر الرمم عل  انه دل  احدلما ثاشأأأأأأار الرقمية، اإعالي ثسأأأأأأائط لتحديات  التصأأأأأأدي المية ثفدان

 ثتإرض الإقلية  الصحة  مشاكل مر  ثتزيد االجتماعر التفاعل مر تقلل فإنها  للتإليم، ضرثرية الرقمية اإعالي
  ثاشأأأأأأأارت  الجيسأأأأأأأييرع ثاالنتهاك ثاالسأأأأأأأتالالل  الكراوية  ثخطاب  التيمر ذلك  فر  بما للإي ،  ثالمرالقير  األطفال
 عل   ثشددت التإليم“، تصور ”دعادة ث  محدثد“ ال  ”جيل ث  ”جيالا“ مثل  مبادرات به تبشر ما دل  ايضا الوفود

 الرقميةع الفجوة سد ضرثرة

 القسأأري  التشأأريد عر فضأأال  الهجرة ثراء الكامية  األسأأباب دل   االنتباو  موا أألة دل  الوفود احد ثدعا - 360
 المهاجرير  األطفال احتجا  مثل  الضأأأأأأأارة الممارسأأأأأأأات اثر مر التخ يا  دل   ثدعا  ثالتمييز، األجانب  ثكراوية
 األسرع ثفصل

 اليونيس   تحتاجه  المي  به التيبؤ يمكر  المي المرن   التمويل توفير  دل   الدثلر المجتمع  الوفود  ثدعت - 361
 ثتقديم الطوار    لحاالت السأأأأأأأأريإة  لالسأأأأأأأأتجابة مرنة  موارد توفير ضأأأأأأأأرثرة  الجائحة  ابر ت ثقد  بوال تهاع للوفاء
  فر  بالتزاماتها الوفاء عل  األعضأأأأأأأأاء  الدثل الوفود احد  ثحث القطريع  الصأأأأأأأأإيد عل  ثالفإال  السأأأأأأأأريع الدعم
 الإاديةع  للموارد المقدي التمويل مر المائة فر 30 عر يقل ال بما ،2023 عاي بحلول التمويل اتفاق دطار

 
 2022  عألم  في  التنفيذي  المجلس  لدن ات  المقترح  التمل  بر ألمج -  ج م 

 مكتب اعدو  المي  (،E/ICEF/2021/24) المقترح  الإمل  برنامج للإلم،  التيفيمي،  المجلس امير  قدي - 362
 بشأأأأأألن  2020/14 ثالقرار اليظامية، المقتضأأأأأأيات  اسأأأأأأاس عل   التيفيمي  المجلس مكتب  مع بالتشأأأأأأاثر  األمير
 األمانةع مر المقدمة ثالمقترحات التيفيمي، المجلس قرارات فر المقدمة اتثالطلب  الإمل، اساليب

 السيةع مدار عل  تي يحه يمكر مرن  دطار لو الإمل  برنامج ان األمير ثالحظ - 363
  

 التنفيذي   المجلس  مدانالت  -  ثأل  أل  

 2025-2022  للفترة  لليو  سف  االسترات ج ة  الخطة -  ألف 

 عرض  (E/ICEF/2021/25)  2025-2022 للفترة لليونيسأأأأأ  االسأأأأأتراتيجية  الخطة عرضس  سأأأأأبق - 364
 ميهم 200  000 قدي  الم ر الإالم، انحاء جميع فر ثالشأباب  األطفال اثلويات  عل   الضأوء يسألط فيد و شأريط

  لشأأأأأأأأؤثن   التيفيمية المد رة نائب  بها ادل  مقدمة ثعقب  الخطةع ثضأأأأأأأأع  فترة  خالل اليونيسأأأأأأأأ  دل  دسأأأأأأأأهاماتهم
  الوفود  ثتياثلت االسأأأأأأأأأتراتيجيةع  الخطة  ثالر أأأأأأأأأد  ثالتخطيط ثالتحليالت البيانات شأأأأأأأأأ بة مد ر  عرض البرامج،
 األعمالع جدثل مر 4 البيد دطار فر المياقشة ثاثياء الوطيية بياناتها فر االستراتيجية الخطة

 للإمليأأة  تقأأد رلمأأا  عر  الوفود  مر  مجموعتأأان  اعربأأت  حيأأث  االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة،  بأأالخطأأة  الوفود  ثرحبأأت - 365
  اشأأار حير فر  الطفل، رفاو  ثحماية  تإزيز عل   بالتركيز الوفود  احد  ثرحب  الخطةع لوضأأع  ثالشأأفافة التشأأاثرية

 مكانع كل فر األطفال جميع دل  الو ول فر المتمثلة لليونيس  الإالمية الوالية دل  ثفدان

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/24
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/14
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/14
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/25
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 المتحدة األمم  ميظومة  داخل  تحويلية  شأأأأأأأأأأأأأراكات  فر  الدخول اليونيسأأأأأأأأأأأأأ   باعتزاي  الوفود احد  ثرحب - 366
  المشأتركة  الخدمات خالل مر الكفاءة فر  مكاسأب تحقيق  دل  السأإر  موا ألة عل  الميظمة  ثشأجع  ثخارجها،

 المشتركةع  ثاليهج

 سأأأأأأيما ثال  ثالتمييز، المسأأأأأأاثاة  عدي د اء  الجوانب  متإدد تحويلر  نهج نحو بالتحول  الوفود احد  ثرحب - 367
  لمإأالجأة  المبأمثلأة  بأالجهود   خر  ثفأد رحأب  حير  فر  ميهجر،  تاليير دحأداث  اجأل  مر  الكأاميأة  الأدثافع  مإأالجأة
 تقد رلا عر الوفود ثاعربت ثاالستبإادع الجيسر ثاالستالالل  ثالضإ   ثالفقر  األطفال  لوعيات الجمرية  األسباب
  ثاألطفال الجيسأأأأأأأأأأأأير  بير  المسأأأأأأأأأأأأاثاة  اثلوية مسأأأأأأأأأأأأتو   رفع ذلك فر  بما  األخر ،  الرئيسأأأأأأأأأأأأية  التركيز  لمجاالت

  القادرة  الصأأحية  الرعاية ثنظم  ثاالبتكار؛  ثالمياج؛  قطاعات؛ لإدة  الشأأاملة األثلويات مسأأتو   دل   اإعاقة ذثي 
  اجل مر  األدلة عل   القائمة ثالبرامج  السأأأأأأياسأأأأأأات دعم دل   الرامية  بالخطط  الوفود احد  ثرحب الصأأأأأأمودع عل 

 ثاليسأأأاء، الفتيات  حقوق  ذلك فر  بما اإنسأأأان،  حقوق  عل   بالتركيز ثفود عدة  ثرحبت  للجميعع  الشأأأامل  التإليم
 عل  اليونيسأأأأأأأ   الوفد  ثشأأأأأأأجع األسأأأأأأأرع  ثفصأأأأأأأل بالهجرة، المرتبط  األطفال  احتجا   ميع دل  الوفود احد ثدعا

  دمكاناتهمع كامل تحقيق مر ثتمكييهم األساسية الخدمات عل  المهاجرير األطفال حصول ضمان

  نظرا  االسأأأأتراتيجية،  الخطة  مراحل  جميع  فر اإنسأأأأانر الإمل  إدماج  تقد رلا عر ثفود عدة  ثاعربت - 368
 باليسأأأأبة  لواليةا  لمو المية دل  الوفود  احد ثاشأأأأار اإنسأأأأانية،  عملياتها  حجم  ث يادة  المزدثجة اليونيسأأأأ  لوالية
  ثفود عدة ثرحبت  المسأأأأتدامةع  التيمية  نتائج ثتحقيق ميها  ثالتإافر  للجائحة لالسأأأأتجابة الدثلر المجتمع لجهود
  فر اإسأأأأأهاي  موا أأأأألة لدأ سأأأأأيما ثال  ثاإنمائية، اإنسأأأأأانية البرمجة  د اء بالمخاطر الوعر عل   القائم  باليهج
  السأأالي  ثبياء المرثنة بشأألن  قطاعات لإدة  الشأأاملة  البرمجة  ان  ثالحظت ثالسأأاليع االجتماعر التماسأأك تحقيق
  ثحاالت  ثالتشأأأرد  ثاليزاعات  التضأأأرر  قابلية مثل  الضأأأإ   ألثجه  الجمرية األسأأأباب  تإالج التر المياخر ثالإمل

 لهاع ثاالستجابة لها ثاالستإداد األ مات لميع اقو   محلية قدرات  بياء عل  تساعد ان  شلنها مر الطوار  

  سأأأأأأأأأأأأليمة عمل ثقافة  ثجود ألن  التيظيمر،  األداء  تمكير عوامل  إدراج تقد رو عر الوفود احد ثاعرب - 369
  افضلع نحو عل  األطفال لصالح  نتائج تحقيق  مر اليونيس   يمكر ان شلنه مر

 لسأأأياسأأأة سأأأيوات  اربع كل يجري  المي الشأأأامل  االسأأأتإراض ثالية تجد د الوفود  مر  مجموعة  ثابر ت - 370
  االلتزاي  تإزيز دل    دعو المي  التيمية،  اجل مر المتحدة األمم  ميظومة  بها  تضأأأأأأأأأطلع  التر  التيفيمية  األنشأأأأأأأأأطة
  للصأأأأأأأأأياد ق  االسأأأأأأأأأتراتيجية  الخطط  عل  ثاثيت ثالفإاليةع  ثالكفاءة،  ثالتإاثن، ثاتسأأأأأأأأأاقها، الميظومة  بإ أأأأأأأأأالح

  ثانشأأأأأطة  اسأأأأأتراتيجية  برامج دل  الوالية  لترجمة الال ي  اإطار  لتوفيرلا لها مقرا  نيويورك  مر تتخم  التر ثالبرامج
  اليتائج  فر  المسأأأأأالمات ثمواءمة  المشأأأأأترك بالإمل المتإلقة للتفا أأأأأيل  تقد رلا عر المجموعة  ثاعربت  تيفيميةع

  الخطط  فر  تيإكس  التر  التكأامأل ألثجأه  تقأد رلأا  عر  ايضأأأأأأأأأأأأأأأا  ثاعربأت  لل يأاسع  قأابلأة  يجإلهأا  ممأا  الجمأا يأة،
  اجل مر  للتإاثن  المتحدة األمم  اطر مر الجد د الجيل دنشأأأأاء  سأأأأيسأأأأهل مما  ثالموارد،  لليتائج المتكاملة  ثاألطر
 ثثاليات  ثكالة لكل اليسأأأأبية المزايا  فهم لو  الجما ية  اليتائج جولر ان  المجموعة  ثالحظت  المسأأأأتدامةع  التيمية

  نطاق عل   الميسق  التإاثن   اجل مر  ميها االستفادة   يبالر التر المحتملة،  التآ ر  اثجه دل   دضافة  ميهما، كل
 الميدانع فر االحتياجات تلبية فر حدة عل  ثكالة بكل خا ة مسالمات ثتقديم الميظومة

  فر  سأأأأأأأأأأأأأأيمأا  ثال  الجمأا يأة،  اليتأائج  عر  تقأارير  الوكأاالت  تقأدي  ان  الوفود  مر  المجموعأة  لأمو  ثتوقإأت - 371
 ثمر  الميظومأةع  نطأاق  عل   األجأل  طويلأة  دنمأائيأة  نتأائج  لتحقيق  مواتيأة  بيئأة  ثتهيئأة  القأدرات  بتيميأة   تإلق مأا
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  ثتإد لها  بالوكاالت  الخا أة ثالمسأالمات  الشأراكة  طرائق  تقييم مر  تمكر  ان المدة ميتصأ  اسأتإراضأات شألن
 المشتركع الإمل مجاالت فر

  شأأأوامل  جميع تإكس ال  للوكاالت، مملوكة  ثثيقة بو أأأفها  الخطة،  بلن الوفود مر مجموعة  ثسأأألمت - 372
 ان مير المجموعةع  باسأأأأأأم  الصأأأأأأادر  البيان دل  انضأأأأأأمت التر الدثل ذلك  فر  بما األعضأأأأأأاء، الدثل ثاثلويات
  بوال تها  الوفاء مر اليونيسأأأأأأ   لتمكير  عالمر  دطار  بمثابة سأأأأأأتكون   الخطة  بلن  اعتقادلا  عر اعربت المجموعة

 اسأأأأأأأأأأأأأأتإأدادلا الوفود  مر المجموعة  لمو ثاكدت الوطييأةع اإنمأائيأة  ثاثلوياتهأا احتيأاجاتهأا  يةتلب  فر  البلأدان ثدعم
 الجد دةع الخطة  ؤيد قرار  اعتماد دل  تطلإها  عر ثاعربت  ثال تها،  تيفيم فر اليونيس  لدعم

 الدثلر، الحكومر الصأأأأإيد عل  عليها  تفق لم مصأأأأطلحات  ددراج  عل   الضأأأأوء ثفود عدة  ثسأأأألطت - 373
 اليونيسأأأأأأأأأأأ  دمكانات  ر   انه الوفد  ثاضأأأأأأأأأأأاأ قويةع محاذ ر مع  قرار  اعتماد  دمكانية دل   الوفود احد ثاشأأأأأأأأأأأار

 ثاألسرع للطفال االجتماعر ثالدعم ثالتإليم الصحية الرعاية فر

 اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عمأل  ثتكييا  الوطييأة  ثاألثلويأات  بأالملكيأة االعتراأ الميأة  عل  ثفود  عأدة  ثشأأأأأأأأأأأأأأددت - 374
 كيانات مع  الوثيق  بالتإاثن  الإمل عل   بقوة اليونيسأأأأأ  الوفود مر مجموعة  ثشأأأأأجإت  السأأأأأياقاتع مختل  مع

  الوطييةع الحكومات مع  الوثيق ثبالتشأأأأأأأأأأأاثر القطرية، التإاثن  اطر مع البرمجة لمواءمة  األخر   المتحدة األمم
 ثثائق ثضأأأع فر  المصأأألحة  ا أأأحاب  جميع مع  التشأأأاثر اليونيسأأأ  توا أأأل ان توقإه عر الوفود احد ثاعرب
 اإنسأأأأأأأأأأأأأأانع  حقوق  احتراي  تإزيز ذلأك فر  بمأا المتحأدة،  األمم ميثأاق  قيم تإكس  ان ثضأأأأأأأأأأأأأأمأان القطريأة  البرامج
 بلد كل مع ثسأأأأأأتإمل  الوطيية الملكية دل  برامجها  جميع  فر سأأأأأأتسأأأأأأتيد اليونيسأأأأأأ   ان التيفيمية المد رة ثاكدت
 ثالتشاليلرع الثقافر لسياقه مياسبة الصيامة  تكون  ان لضمان

 نتيجأة  المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة  التيميأة  الأداأ  تحقيق  نحو  المحر   التقأدي  فر  االنتكأاسأأأأأأأأأأأأأأات  ثفود  عأدة  ثابر ت - 375
 الإ باتع عل  للتاللب جد دة نهج اتباع دل  الوفود مر مجموعة دعت حيث للجائحة،

 للجان  عيه  يمكر مجاال  بو أفه الرقمر التحول لليونيسأ  الوطيية للجان الدائم الفريق رئيسأة  ثابر ت - 376
 الوطييأة، اللجأان  دن  ثقأالأت  ثاسأأأأأأأأأأأأأأواقهأاع  داعميهأا مر  ثقريبأة  مرنأة ميظمأات  ألنهأا  قيمأة، تضأأأأأأأأأأأأأأيا  ان الوطييأة
  للميظمة،  المقيدة مير للموال  مصأأأدر  ثاكبر  الخاص  القطاع  مر المقدي التمويل فر  رئيسأأأيا مسأأأالما بو أأأفها

 المتوقإةع اليتائج ثتحقيق اليمو لتإزيز مؤثرة عمل خطة ثضع فر اليونيس   مع  التإاثن  دل  تتطلع

 المد رة ثاشأأأارت القطريع الصأأأإيد عل  االسأأأتراتيجية  الخطة دعمال  كي ية  عر الوفود  احد  ثاسأأأتفسأأأر - 377
 ذلك  فر  بما القمة، دل  القاعدة مر ثالتحليالت  بالمشأأأاثرات  جولرية  بصأأأورة اسأأأترشأأأد  قد  الخطة ثضأأأع ان دل 

  ثخالل  المأاضأأأأأأأأأأأأأأيأةع السأأأأأأأأأأأأأأيأة  خالل القطرية المكأاتب بهأا ابلالأت التر  ثاألثلويات  للحأاالت  المجمإأة التحليالت
  خطوة ثضأأأأأع الوطيية، باألثلويات اسأأأأأترشأأأأأادا  ثسأأأأأيتم،  التيفيم، ميهجية  تي يح سأأأأأيتم المقبلة، األربإة األشأأأأأهر
 برنامج كل سأأأأأُي ّيم ذلك، دل  ثباإضأأأأأافة  االسأأأأأتراتيجيةع  الخطة  مقابل  فر  لل ياس ثاأللداأ ثالمإالم  األسأأأأأاس
  االسأأأأأأأأأأأتراتيجية  الخطة  نتائج  مع المواءمة  اجل مر  البرنامجية،  الدثرة  مر  االسأأأأأأأأأأأتراتيجية  اللحظات فر  قطري،

  األطفال،  لصأأأأالح الختامية  اليتائج   يادة  اجل مر  ثالتمويل  التيمية  خطط عل   ادخلت  التر  الال مة  ثالتإد الت
 ذلكع فر ثالمسالمة

 األثل(ع المرفق )انظر 2021/14 القرار التيفيمي المجلس ثاتخم - 378
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 2025-2022  للفترة  الجنسأل  ة  للمسألئل  اليو  سف  عمل خطة -  بألء 

  2025-2022 للفترة  الجيسأأأأأأأأأأانية  المسأأأأأأأأأأائل عمل  خطة البرامج  لشأأأأأأأأأأؤثن   التيفيمية المد رة نائب قدي - 379
(E/ICEF/2021/31ع)  الفتيات عل  19-كوفيد  جائحة  ثار عل  الضأأأأأوء  يسأأأأألط فيد و  شأأأأأريط عرض  ثبإد 

 الخطةع  الجيسير  بير المساثاة  لشؤثن  المإاثنة المد رة عرضت ثاليساء،

طأأة جيأأدة التيظيم ثقأأائمأأة عل  األدلأأة،  ثاثيأأت مجموعأأة مر الوفود عل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  لمأأا قأأدمتأأه مر خ  - 380
ثسألمت بالإملية االسأتشأارية التر اسأترشأد بها فر ثضأع لمو الخطة، ثدعت دل  التإجيل بإحرا  تقدي فر تحقيق 
الدافهاع كما اعربت المجموعة، دل  جانب ثفد  خر، عر تقد رلا للخطوات الواضأأحة الرامية دل  ددماج المسأأاثاة  

 ع 2025- 2022األلداأ الخمسة المحددة فر الخطة االستراتيجية للفترة بير الجيسير فر مجاالت  

 ثاأل مات اإنسأأأأأأأأأأانية األ مات ثتزا د المياج ثا مة  الجائحة دل  باليظر انه الوفود مجموعة  ثالحظت - 381
  األشأأأأأأأأخاص عل   التركيز  ث يادة اإنسأأأأأأأأان؛  حقوق   عل  يقوي اتسأأأأأأأأاقا اكثر  نهج اتباع تفضأأأأأأأأل فإنها  المطولة،

 التحويليةع االستراتيجيات عل   التركيز ث يادة اإعاقة؛ ذثي 

ثدعت مجموعة الوفود ثثفدان دضأأأأأأأأأأأاعيان دل   يادة التركيز عل  التث يا الجيسأأأأأأأأأأأر ثالصأأأأأأأأأأأحة   - 382
ثالحقوق الجيسأأأأأأأية ثاإنجابية، حيث حدد احد الوفود ان التث يا الجيسأأأأأأأر الشأأأأأأأامل  يبالر ان يكون مرا يا  

فحة اإ د  للميظور الجيسأأأأأانر ثمياسأأأأأبا للإمر ثعالر الجودة، بما  تماشأأأأأ  مع االسأأأأأتراتيجية الإالمية لمكا 
  الشأأباب  مر الرئيسأأية السأأكانية ثالفئات ثالشأأابات للمرالقات  األثلوية دعطاء دل  ثدعت  ، 2026- 2021للفترة 

 البشريةع المياعة نقص بفيرثس اإ ابة حاالت فيها  ترتفع  التر البيئات فر

 تحد د  ثخطط المؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأية  المسأأأأأأأأأأاءلة عل   للتركيز  تقد رلا عر الوفود مر المجموعة لمو  ثاعربت - 383
  الوفود احد اشأأاد حير  فر  ثالر أأد،  التيفيم  خالل  مر البرامج تصأأميم  مر الجيسأأانية بالمسأأائل المتصأألة  اليتائج

  الر دع ث ليات المؤشرات بدقة

 ثاعربت ثاإبالغ التخطيط فر  المصأأأيفة  البيانات اسأأأتخداي عل  الوفود مر المجموعة لمو  ثشأأأجإت - 384
 ثالإمر  الجيس  حسأأأأأب المصأأأأأيفة  البيانات عر اإلزامر اإبالغ  فر  باالسأأأأأتثمار بااللتزاي الشأأأأأد د  التمامها  عر

 اإنسانيةع الطوار   حاالت فر ذلك فر بما  عيها،  اإبالغ دل  ثالدعوة

  المرا يأأة  االجتمأأأا يأأأة  الحمأأأايأأة  نظم  عل   للتركيز  تقأأأد رلأأا  عر  الوفود  مر  المجموعأأة  لأأمو  ثاعربأأت - 385
 للطفالع  التإليمية  اليتائج ثتحسير المراة  ثتمكير الفقر حدة تخ يا فر  أللميتها نظرا الجيسانر، للميظور

 عل   للتمييز  تتإرض  التر تلك فيها  بما  تهميشأأأأأا، الفئات  اشأأأأأد بمسأأأأأاعدة بااللتزاي الوفود  احد ثاشأأأأأاد - 386
 فيهم بمر الشأأباب، ددماج  يادة عل  ثشأأجع  الجيسأأانية، الهوية اث  الجيسأأر الميل اث الإرق   اث  اإعاقة  اسأأاس

  الجيسأأأأانية الهوية  ثاحرار الجيسأأأأانية الهوية  ثمالا ري   الجيسأأأأر الميل  ثمزدثجر  ثالمثليير المثليات  مر  الشأأأأباب
 اليونيسأأأ  عل  الوفود  احد  ثاثي   حما تهمع عل   التركيز   يادة دل    خر ثفد ثدعا  الجيسأأأير،   أأأفات  ثحاملر

  الملحة، للتحديات  التصأأأأأأأأأدي فر  المحلية  االجتما ية الإدالة  ثميظمات ثالشأأأأأأأأأباب  لليسأأأأأأأأأاء  دعمها  لموا أأأأأأأأألة
 المياجع ثا مة الإيصري؛ ثالظلم الجيسيير؛ ثاالعتداء ثالتحرش الجيسر االستالالل ذلك فر بما

 ان  دل   مشأأأأأأأأأأأأأأيرا  للتاليير،  كإوامأأأأل  ثدثرلم  المرالقير  عل   للتركيز  تقأأأأد رو  عر  الوفود  احأأأأد  ثاعرب - 387
  نمولم  عل  اثر قد  المبكرير  ثالحمل  الزثاج  فر  ث يادة بالمدارس  االلتحاق فر  انخفاض  مر  بالجائحة  ارتبط ما

 المستدامةع التيمية الداأ تحقيق نحو المحر   التقدي ثعل 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/31
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 ذلك  فر  بما  للخطر، المإرضأأأأأأأأأة ثالفئات  المراة  ضأأأأأأأأأد الإي  مر الحماية عل   بالتركيز الوفد  ثرحب - 388
  مرحلة  فر  التإليم فر  الحق  لحماية الجهود   يادة دل  ثدعا البشأأأرية/اإ د ،  المياعة نقص بفيرثس  المصأأأابون 

 الرقميةع الفجوة عل  التاللب دل  دضافة التإليم، فر الفتيات ثحق المبكرة الطفولة

ثسأأأأأأأأأأألل احد الوفود عر الكي ية التر سأأأأأأأأأأأتكفل بها اليونيسأأأأأأأأأأأ  التمويل الكافر لتحقيق الداأ الخطةع   - 389
ثاجابت المد رة المإاثنة لشأأأؤثن المسأأأاثاة بير الجيسأأأير بلن اليونيسأأأ  سأأأتوا أأأل دخضأأأاع نفسأأأها للمسأأأاءلة د اء 

م يار الوارد فر خطة الإمل عل  فر المائة مر جميع األموال المتلقاة، تمشأأأأيا مع ال  15الم يار المرجإر البالغ  
نطاق ميظومة األمم المتحدة بشألن المسأاثاة بير الجيسأير ثتمكير المراةع ثاشأارت دل  ان الميظمة خصأصأت فر  

 فر المائة مر األموال التر تلقتها للعمال المتصلة بالمسائل الجيسانيةع  23ما نسبته   2020عاي 

  بمؤشأأأأأأأأرات قياسأأأأأأأأا المتحدة األمم ميظومة  فر رائدة  تزال ال  اليونيسأأأأأأأأ  ان الوفود مجموعة  ثالحظت - 390
 ثعل  الجيسأأير  بير  بالمسأأاثاة  المتإلقة  اليتائج  تمويل عل   بالتركيز ثرحبت الميظومة،  نطاق عل  الإمل  خطة

 جميع فر الجيسأأأانية  الخبرة  بضأأأمان االلتزاي دل   دضأأأافة  الميظمة،  مسأأأتويات جميع عل   الجيسأأأير  بير التكافؤ
 كاعيةع موارد دل  الحاجة مالحظة مع القطاعات،

 الجيسأأأأير بير الداخلر التكافؤ تحقيق نحو اليونيسأأأأ  اتخمتها التر الخطوات عر الوفود  احد ثسأأأألل - 391
 بوسأأأأائل  المسأأأأللة  تتابع  اليونيسأأأأ  بلن  المإاثنة  المد رة ثاجابت فوقهاع ثما  5-أ  الرتبة مر للوظائ  باليسأأأأبة
 للتو يةع ث ليات الموالب مر مجموعات تستحدث ثانها عالمية، ددارية متابإة لوحة ذلك فر بما مختلفة،

 تيشأأأأأيط  دعادة عل   ثحث جد دة؛  شأأأأأراكات ثإقامة  تلثيرلا  بزيادة اليونيسأأأأأ  بالتزاي الوفود احد ثاشأأأأأاد - 392
 برامج  ثضأأأأأأع اجل مر مشأأأأأأتركة  جهود ثبمل األخر ، المتحدة األمم  ثثكاالت  المانحير  مع القائمة  الشأأأأأأراكات

 التيسيقع مجموعات خالل مر لها ثتستجيب الجيسانية االعتبارات تراعر
 

 لليو  سف  البر ألمجي  التتألنن  -  ج م 

 القطرية   البرامج   نثألئق  )أ(  

  ثبيالالديد،   ثالبأأانيأأا،  ثإريتريأأا،  ارميييأأا،  مر  لكأأل  القطريأأة  البرامج  ثثأأائق  فر  التيفيأأمي  المجلس  نظر - 393
  ثمواتيمأأأأأاال،   ثعمأأأأأان،  ث مبأأأأأابوي،  الشأأأأأأأأأأأأأأإبيأأأأأة،  الأأأأأديمقراطيأأأأأة  الث  ثجمهوريأأأأأة  القمر،  ثجزر  ثبوتسأأأأأأأأأأأأأأوانأأأأأا،

 ثمدمشقرع ثالكاميرثن،

  تيفيم   مع  دنه ثقال عرضأأأأأأأأأأأأأأاع التالمية  شأأأأأأأأأأأأأأ بة مد ر  قدي  البرامج،  فريق  مد ر بها ادل  مقدمة ثعقب - 394
 الإقأأد ر  فر  دحرا و  تم  الأأمي  التأأاريخر  التقأأدي  فأأإن  ،2030-2020  للفترة  التالأأميأأة  السأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ 
 مر يإانون  الم ر األطفال عدد ثانخفاض التقزي فر الثلث بيسأأأأأبة انخفاض به: االعتراأ  يسأأأأأتحق الماضأأأأأيير

  األطفأال،  لزال  مر  الحأد  فر  بطيئأا  التقأدي  كأان  ذلأك،  ثمع طفألع  مليون   55  عأددو  بمأا  2000  عأاي  ميأم  التقزي
  فر  تؤثر  التر  الإوامأل  دن  ثقأال ميطقأةع  كأل فر ثالسأأأأأأأأأأأأأأميأة  الو ن   يأادة  مر  يإأانون   الأم ر  األطفأال  عأدد  ثيتزا أد
  ثاضأأأأأاأ  ثاألثبئةع المياج،  ثتالير  المسأأأأأاثاة، ثعدي الفقر ثتزا د ثالتحضأأأأأر،  الإولمة، لر  األطفال تالمية سأأأأأوء
  لسأأوء  لثالثرا  الإبء عل   التركيز اسأأتراتيجية:  تحوالت  سأأتة  تإتمد  بفإالية،  تسأأتجيب  لكر اليونيسأأ ، دن قائال

 ثتحسير  الدراسة؛  سر  فر ثالمرالقير  األطفال  يشمل  التالمية برامج  فر  الحياة  لدثرة  شامل نهج ثاعتماد التالمية؛
 التالمية برمجة  د اء اليظم عل  قائم  نهج ثتيفيم التالمية؛ ثممارسأأأأات ثخدمات  للطفال الالمائية  الوجبات نو ية
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 ربية  ثتبير  التالمية؛  نتائج  تحسأأير  فر الخاص  القطاع لمشأأاركة اكبر  التماي  ثإ الء  ثاألطفال؛ األمهات لتالمية
 البلدانع لجميع مالئمة للتالمية ثخطة عالمية

  الحكومأات  اليقأاش افرقأة  اعضأأأأأأأأأأأأأأاء  فيهمأا  يمثأل  نقأاش،  حلقتأا ُنظمأت  فيأد و،  شأأأأأأأأأأأأأأريط  عرض  ثعقأب - 395
 التر 12  الأأ  البلدان  عر  ثيإبرثن  حكومية، مير ميظمة دل   دضافة  المدنر، ثالمجتمع المتحدة األمم ثميظومة

  التاليير:  الموضأأأأأوعير احد  بشأأأأألن اليونيسأأأأأ   مع  تإاثنهم  بالتفصأأأأأيل  ثعرضأأأأأوا  القطريةع  البرامج ثثائق  قدمت
  ثالسأأأأأأأأأأأأأأميأأة  الو ن   ث يأأادة  الأأدقيقأأة؛  المالأأميأأات  ثنقص  ثالهزال  التقزي  ذلأأك  فر  بمأأا  األطفأأال،  لأأد   التالأأميأأة  نقص
  األطفالع بير

  ثبيالالديد،   ثالبأأانيأأا،  ثإريتريأأا،  )ارميييأأا،  القطريأأة  البرامج  ثثأأائق  قأأدمأأت  التر  البلأأدان  ممثلو  ثاعرب - 396
  ثالكاميرثن،   ثمواتيماال،  ثعمان،  ث مبابوي، الشأأأأأأأأأأأأإبية،  الديمقراطية الث  ثجمهورية  القمر،  ثجزر  ثبوتسأأأأأأأأأأأأوانا،
 حكوماتهمع اثلويات تتياثل انها ثالحظوا الجد دة القطرية البرامج  لوثائق تقد رلم  عر ثمدمشقر(

  ثفأدو قلق  عر  ثاعرب  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ع  مع  تإأاثنأه  عل   كبيرة  الميأة يإلق  بلأدو  دن  اذربيجأان ممثأل ثقأال - 397
 تسأأأأأتخدمها التر  الصأأأأأيامة مواءمة دل  ثدعا  ألرميييا، القطري   البرنامج  ثثيقة  مشأأأأأرثع فر الواردة اللالة بشأأأأألن
 المتحدةع األمم كيانات

  تركز  اليونيسأأأأأأأأ   ثان  األعضأأأأأأأأاء الدثل مع  البرنامجر  التإاثن  دل   دعو  بلدو دن  ارميييا ممثل  ثقال - 398
 لشةع اثضاع مر يإانون  الم ر األطفال سيما ثال اإنسان، ثحقوق  األطفال احتياجات عل 

 األثل(ع المرفق )انظر االعتراض عدي اساس عل  2021/15 القرار التيفيمي المجلس ثاتخم - 399
 

   الجأل ية   القطرية   البرامج   تمدلد  )ب(  

  للبرنأأامج   األثل  بأأالتمأأد أأد  المجلس  ُابلغ  ،2009/11  التيفيأأمي  المجلس  بقرار  عمال  انأأه  الرئيس  ذكر - 400
 بليز،  مر  لكل القطرية للبرامج األثل  ثالتمد دات  شأأأهرير؛ لمدة  الكاريبر  البحر  شأأأرق  لميطقة  األقطار  المتإدد
 ثالتمد دات  شأأأأأأأأأأأأأأهرير؛ لمدة  ناي، ثفييت  ثتا ليد،  ثبيرث،  ثالمالرب، ثجامايكا، ثليدثراس،  ثسأأأأأأأأأأأأأأوريياي،  ثغيانا،
 ثالييجر، األسأأأأأأأأأأأود، ثالجبل  ثمامبيا،  ثتشأأأأأأأأأأأاد،  الوسأأأأأأأأأأأط ،  افري يا  ثجمهورية للبرا يل، القطرية للبرامج األثل 
 ثاحدةع سية لمدة ثالسودان، السودان، ثجيوب  ثبرييسيبر،  تومر ثسان

  ،المجلس التيفيأأأمي الموافقأأأة عل  تمأأأد أأأد البرامج القطريأأأة للجزائر، ثالسأأأأأأأأأأأأأأألفأأأادثر ثطلأأأب دل    - 401
  القطري   البرنامج  ثتمد د ثاحدة؛  سأأأأأأأأية لمدة سأأأأأأأأابقة تمد دات  بإد  شأأأأأأأأهرير، لمدة ثمو امبيق  بيسأأأأأأأأاث، - ثميييا
  ثتمد د   اشأأأأأأهر؛ سأأأأأأتة لمدة  ثتمد د  اشأأأأأأهر،  اربإة لمدة  ثتمد د شأأأأأأهرير، لمدة  تمد د  بإد  شأأأأأأهرير، لمدة  لماليزيا
 لمدة لملديا  القطري   البرنامج  ثتمد د  سأأأأيتير؛ لمدة  تمد د بإد اشأأأأهر، ثالثة لمدة  ألفالانسأأأأتان  القطري   البرنامج

 بإد ثاحدة، سأأأأية لمدة ث امبيا  ثليبيا،  للبيان، القطرية البرامج  ثتمد د  ثاحدة؛ سأأأأية لمدة  تمد د  بإد اشأأأأهر، ثالثة
 بإد ثاحدة،  سأأأأية لمدة  البوليفارية  فيزثيال لجمهورية القطري   البرنامج  ثتمد د ثاحدة؛  سأأأأية لمدة سأأأأابقة تمد دات
  القطري   البرنامج  ثتمد د  شأأأأأأأهرا؛ 14 لمدة  لها تر القطري   البرنامج  ثتمد د ثاحدة؛  سأأأأأأأية لمدة  متإاقبير  تمد د ر
 سيتيرع لمدة  لجيبوتر

 األثل(ع المرفق )انظر 2021/16 القرار التيفيمي المجلس ثاتخم - 402
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   2022-2018  للفترة  لليو  سف  االسترات ج ة  الخطة   تألئج  بتمويل  المتتلق  المنّظم  الحوا  -  وال 

 الإامة  الشأراكات  شأ بة مد رة عرضأت  ثم  البيد، لما  الشأراكات لشأؤثن   التيفيمية المد رة  نائبة عرضأت - 403
 للبرامج المرنة الموارد المية عل  امثلة األردن فر اليونيس  ممثلة  قدمت ثم  (،E/ICEF/2021/30)  التقرير

 الميدانع فر

  الجائحة، ضأأأأأأأوء  فر سأأأأأأأيما ال  المرن،  التمويل لزيادة اليونيسأأأأأأأ   ليداء  تل يدو عر الوفود احد ثاعرب - 404
  ثحث  األجلع  طويلة مسأأأأأأأأالمات  تلمير بصأأأأأأأأإوبة  ثاقر ،2020 عاي فر  الياجحة  األموال جمع  بجهود  ثاشأأأأأأأأاد

 تلقر دل   تطلإه  عر ثاعرب  الموارد،  لتإبئة اسأأأأأأأأأأتراتيجيتها  ثتكييا  االبتكار  موا أأأأأأأأأألة  عل   اليونيسأأأأأأأأأأ  الوفد
  ث أأأأأأأأأيدثق  الدثلر  للبيك المالية األداة   خالل  مر  تحققت  التر  اليتائج  عر المسأأأأأأأأأتقبل فر مسأأأأأأأأأتكملة مإلومات

 سأأأأتقدي  اليونيسأأأأ  ان ثاكدت مرن   تمويل توفير دل  للدعوة  تل يدو عل   الوفد المد رة ثشأأأأكرت المتجددع  د يامو
 المقبلةع المجلس دثرات فر مستكملة مإلومات

 عل   التمويأل مجموع  مر  مئويأة  كيسأأأأأأأأأأأأأأبأة  الإأاديأة  الموارد  انخفأاض د اء  قلقأه  عر  الوفود  احأد  ثاعرب - 405
 المانحير عدد   يادة دل   الرامية  جهودلا  فر  تفكر ان اليونيسأأأأ   مر  ثطلب الماضأأأأية، الثمانر السأأأأيوات مد 

 عل  اليونيسأأ  الوفد ثشأأجع  ثالبرنامجرع  ثالمواضأأيإر  األسأأاسأأر التمويل  مر  المزيد  ثتلمير  األسأأاسأأية  للموارد
 كيانات مع حوار فر  ثالدخول المشأأأأأأأأتركة  األنشأأأأأأأأطة  خالل مر  بالتيمية  المتصأأأأأأأألة اليفقات  مر نصأأأأأأأأيبها   يادة

 للتحد د الزمير ثالجدثل للتمويل المتحدة األمم اتفاق لتيفيم الميسأأأأأأأأقة المؤشأأأأأأأأرات  خطط  عر  ثتسأأأأأأأأاءل اخر ع
 المتحدةع األمم  كيانات بير المشتركة للنشطة عليه المتفق  التيفيمي

 المرن، التمويل ثلحشأأأأأد الإاديةع دالموار  انخفاض بشأأأأألن القلق  تشأأأأأاطر اليونيسأأأأأ  دن المد رة  ثقالت - 406
  قاعدة  توسأأأيع  فر  ثاالسأأأتثمار  ثاالبتكار، جد دة،  طرائق  ثاسأأأتكشأأأاأ  اتصأأأاالتها، تحسأأأير  اليونيسأأأ  سأأأتوا أأأل
 الإالية، األثلوية ذثي   الخاص القطاع مر  ثالشأأأركاء الرئيسأأأية األعضأأأاء  الدثل  مع  بالتإاثن  ثالتإجيل  التمويل،

 اليونيسأأأأأأأ  دن ثقالت مإهماع  الشأأأأأأأراكات ثإقامة  ثالخاص الإاي  القطاعير مر األموال جمع  فر  جهودلا ثدمج
  بير  للمسأأأأأأاثاة  المتحدة األمم  ثليئة للسأأأأأأكان المتحدة األمم ث أأأأأأيدثق   اإنمائر المتحدة األمم  برنامج  مع تإمل

  جر    خيارات  ثرقة  مشأأأأأرثع اعدت  ثقد  المشأأأأأتركةع  األنشأأأأأطة  تإريا مواءمة  اجل مر المراة   ثتمكير  الجيسأأأأأير
 نائبة  ثالحظت الإملع  موا أألة فر للمسأأاعدة للدعم عرثض جانب دل  عليها  اإنمائر  التيسأأيق مكتب  دطالع
  لزي ثلما الشأأأركاء الحتياجات  دقة اكثر فهم دل   بحاجة ثاليونيسأأأ  المتحدة األمم ثكاالت ان  التيفيمية المد رة
 الجمهورع ثقة عل  للحفاظ

  ثكاالت  مع المشأأأتركة  الموارد تإبئة فر المشأأأاركة لزيادة  اليونيسأأأ   خطط  عر  الوفود احد ثاسأأأتفسأأأر - 407
 عل  سأأأأأيما ثال األخر ،  الوكاالت  مع ثثيق بشأأأأأكل تإمل اليونيسأأأأأ  دن المد رة ثقالت  األخر ع المتحدة األمم

  اطر  خالل مر المشأأأأتركة  الموارد  تإبئة بشأأأألن  ثكملك  المانحير، مع  المشأأأأترك  الإمل  بشأأأألن القطري، الصأأأأإيد
  دطار  فر  يجري  المي المشأأأترك الإمل  يشأأأبه لما دن ثقالت  المسأأأتدامةع  التيمية  اجل مر  للتإاثن  المتحدة األمم

 اإنسانيةع لالستجابة األموال ثجمع الميسقة ثالمشاركة اإنسانية اليداءات

 المرفق(ع )انظر 2021/17 القرار التيفيمي المجلس ثاتخم - 408
 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/30
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   اليو  سف  به  تضطلع  الذي  اإل سأل ي  التمل  مستجدات  عع  شفوية  إحألطة - هألء 

  ثقدي اإنسأأأأانية  اليقدية التحويالت  اسأأأأتخداي عر مسأأأأتكملة مإلومات الطوار   برامج مكتب مد ر قدي - 409
 افالانستانع بشلن التيفيمي المجلس دل  دحاطة

  فر  رثتييية كوسأأأأأأأيلة نطاقه  ثتوسأأأأأأأيع اليقد اسأأأأأأأتخداي اسأأأأأأأتدامة دل   الحاجة  عل   الوفود احد ثشأأأأأأأدد - 410
 األمم  بيان ثضأأأأأأأع  فر  لليونيسأأأأأأأ  ال يادي الدثر  ثاعتبر  أأأأأأأ با، ذلك  يكون   عيدما حت  اإنسأأأأأأأانية، األ مات
  دضاعية بلدان  فر اليقد  استخداي  بزيادة تقوي اليونيس   دن المد ر  ثقال ديجابيةع  خطوة المشترك  اليقدي  المتحدة

 البيانات د اء عاي  نهج العتماد مسأأأأأأأأأتقبل مر اليونيسأأأأأأأأأ  تراو   عما  الوفد ثتسأأأأأأأأأاءل قويع دقبال  لياك كان ثانه
 مر اكثر فر  يسأأأأأأأأأأأأتخدي للدفع، موحد  نظاي بشأأأأأأأأأأأألن  تقدي  دحرا  تم بلنه المد ر ثافاد  البييرع  التشأأأأأأأأأأأأاليل ثقابلية

 البيانات  إدارة  عالمر  حل ثضأأأأأع فر به  اسأأأأأترشأأأأأد  ثقد  متزا دة، اثلوية يمثل  البيانات تبادل دن ثقال بلداع 20
 األمم  ثكاالت  مع البيانات  لتبادل القانونية  اللوائح  ثضأأأأأع عل  الإمل اليونيسأأأأأ  ثسأأأأأتوا أأأأأل  اليونيسأأأأأ ع فر

 األخر ع المتحدة

 اامية، البرمجة عل   ثتركيزلا البرمجة؛ فر 19-كوفيد مع  لتكيفها اليونيسأ   عل   الوفود احد  ثاثي  - 411
 ثاعرب  الضأ يفةع السأكانية الفئات لحماية المتكاملة البرمجة ثاسأتخداي  ثالشأاملة؛  الهادفة المجتم ية ثالمشأاركة

 برامج  خالل مر  ثالتشأأأأأأأأأأأرد ثاأل مات لليزاعات  الجمرية األسأأأأأأأأأأأباب  مإالجة دل   الرامية  للخطط تقد رو عر الوفد
 األخر ع الضارة ثالممارسات طفالثاأل اليساء ضد للإي  للتصدي الشاملة للتدابير األثلوية ثإعطاء شاملة،

 سأأأأأأأيما ال المتزا دة، اإنسأأأأأأأانية االحتياجات دعم مع  اليونيسأأأأأأأ  تكيا كي ية عر الوفود احد  ثسأأأأأأألل - 412
 اإنسأأأأأأانر الإمل  بير  الترابطر  ثاليهج  المياج  بتالير المتصأأأأأألة ثالكوارث  المحلر  الطابع بإضأأأأأأفاء  تإلق ما فر

  الدرثس  عر  تفا أأأأأيل 2022 لإاي األثل  الإادية  الدثرة فر تقدي  ان  اليونيسأأأأأ  دل   ثطلب ثالسأأأأأالي،  ثالتيمية
 اليجاحع ل ياس ثجهودلا الترابطر اليهج برمجة  مر المستفادة

  خطط ثثضأأأأأع لل مات االسأأأأأتجابة عل   القدرات  بياء  موا أأأأألة عل   اليونيسأأأأأ  الوفود  احد ثشأأأأأجع - 413
  دجراءات ثاتخاذ التللب  مجال فر بالإمل كل  شإبته فر فريقا  بلن المد ر ثافاد بالخبراءع قوائم تشمل للتللب
 ااخرير ثالشأركاء الوفود مع بالإمل  ثرحب  تحديا، يشأكل   زال ال للتللب الال ي  التمويل  تلمير ان  مير مبكرةع
 المسللةع  لمو بشلن

  المجلس   تلق   ثان  للجمهور،  اإنسأأأأأأأأأأأأأأأانيأة اإجراءات  اسأأأأأأأأأأأأأأتإراض  تقرير  دتأاحأة  الوفود  احأد  ثطلأب - 414
 مر قوي  التزاي لد ها اليونيسأأ   ان ثاكد  بالطلبير، علما  المد ر  ثاحاة تو أأياتهع  تيفيم  عر  مسأأتكملة مإلومات

 التو ياتع  بتيفيم  الإليا قيادتها جانب

  اإعاقة، ثميظور  الجيسأأأأأأأأانر  الميظور  مر  الشأأأأأأأأاملة  لليهج األثلوية دعطاء المهم مر دنه الوفد  ثقال - 415
 ان  حيث المحلر، الطابع دضأأأأفاء  خطة فر  تحققت  التر  المكاسأأأأب عل   البياء عل  ايضأأأأا اليونيسأأأأ  ثشأأأأجع
 المجاعةع تفشر ظل فر الملحة الالمائية االحتياجات تلبية فر األلمية بالغ بدثر تضطلع الميظمة

  الميظمأات فر  الإمأل  الموظفأات  بأإمكأان  كأان دذا  عمأا الوفود  سأأأأأأأأأأأأأأللأت  بألفالأانسأأأأأأأأأأأأأأتأان،   تإلق  مأا ثفر - 416
  لحماية اليونيسأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأتتخملا  التر التدابير عر  خر ثفد  سأأأأأأأأألل حير فر البلد، انحاء جميع ثفر اإنسأأأأأأأأأانية

  اإدارة مع  الإاملير الموظفير  دن   سأأأأأأأأيا لجيوب اإقليمر المد ر  ثقال اليسأأأأأأأأاءع سأأأأأأأأيما  ثال  الوطييير، موظفيها
 اليونيس  ثتقوي  الإملع  دل  بالإودة  لليساء  السماح  حيث مر  الواليات  حسب  مختلفة  اثضاعا  شهدثا  قد  الفإلية
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  يإملون  التر  المرافق فر  المشأأجإة  الإالمات  بإن  راثا ثقد  المسأأللة، لمو بشأألن قوية دعوة  بلنشأأطة  ثشأأركابلا
 عر  فضأأأأأأال  اليونيسأأأأأأ ،  موظفر  سأأأأأأالمة لضأأأأأأمان  خا أأأأأأة  تدابير عدة عل   التيفيمية المد رة  ثافقت ثقد فيهاع
 للخطرع المإرضات للموظفات  استثيائية  تدابير

 ثشأأأدد ثالشأأأرثةع  الجزاءات ألثر  ثثكاالتها المتحدة األمم  ميظومة ددارة كي ية عر الوفود  احد ثسأأألل - 417
 دل  اليونيسأأأأ  ثتتطلع  افالانسأأأأتانع مثل  اماكر  فر  اإنسأأأأانيير  ثالواجب الحيز عل   الحفاظ المية  عل  المد ر
  الوجود بها  سأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأاعد  التر  الكي ية  عر الوفد  ثسأأأأأأأأألل  بفإاليةع  بملك  ال ياي كي ية بشأأأأأأأأألن  الميدثبير مع الإمل

 تيقل بشأألن اليونيسأأ   ث راء  الخدمات، عل   ثالفتيات  اليسأأاء  حصأأول  اسأأتمرار  ضأأمان عل  لليونيسأأ   الميدانر
  ثاليظافة  الصأأأأأأحر  الصأأأأأأرأ  ثخدمات المياو توفير  انشأأأأأأطة عل  ثاثرو باكسأأأأأأتان دل  الحدثد عبر  األشأأأأأأخاص

  مصأأأحوبة  اليونيسأأأ   تتبإها التر  الخدمات“  ثتقديم ”البقاء سأأأياسأأأة دن اإقليمر المد ر  ثقال  للجميعع  الصأأأحية
  اجل مر  المجلس دعم عل   االعتماد اليونيسأأأأأ   ثسأأأأأتوا أأأأأل  افالانسأأأأأتانع انحاء جميع فر قوي  ميدانر بوجود
 السكانع احتياجات لتلبية البرامج نطاق  توسيع

 بلمان اإنسأأأانية المإونة ديصأأأال اماي ع بات  ثاجهت قد اليونيسأأأ  كانت دذا عما الوفود احد  ثسأأألل - 418
 جميع فر بلمان  اإنسأأأأأأأانية المإونة  ديصأأأأأأأال الضأأأأأأأرثري   مر بلنه المد ر  ثاجاب  افالانسأأأأأأأتانع انحاء جميع فر

 مسائلع اية نشلت ما دذا بصراحة ستتكلم اليونيس  ثان دليها، الحاجة امس فر لم  مر دل  البلد انحاء

  السأأأأأأأأكان  مع  التوا أأأأأأأأل تحسأأأأأأأأير دل  اليونيسأأأأأأأأ  بها تهدأ  التر  الكي ية  عر  ايضأأأأأأأأا الوفد  ثسأأأأأأأألل - 419
 اداة   تسأأتخدي اليونيسأأ   دن المد ر  ثقال  عايع  بوجه ثكملك افالانسأأتان، فر البرنامجية الدثرة  طوال  المتضأأررير

U-Report  ،مر   اد قد افالانسأأأأأأأأتان فر  الشأأأأأأأأباب  قبل  مر اسأأأأأأأأتخدامها ان اإقليمر المد ر  ثاضأأأأأأأأاأ  بانتظاي 
  خطط   أأأأأيامة  عل   سأأأأأاعدت  اليشأأأأأطة  مشأأأأأاركتهم ثان السأأأأأابقة، األسأأأأأابيع خالل  500 000 دل   100 000

 البلدع فر لإملها الميظمة
 

  المرتفتة   البلدان  في  اليو  سددددددددف  بتجربة  لتتلق  مأل  في المحرز  التقدم  بمسددددددددتجدات  إحألطة -  نان 
  نضددددددع  إلي  الدخل  المتوسددددددطة  للبلدان  التل أل  الشددددددريحة  مع  تنتقل  التي  البلدان  نفي  الدخل
   الطفل  لحقو    التأللم ة  اليو  سف خطة إطأل   في  مرتفع وخل  ذات  بلدان

  (،E/ICEF/2021/26)  المحر   التقدي  بمستجدات  دحاطة البرامج  لشؤثن  التيفيمية  المد رة  نائب  قدي - 420
 عرضاع قدي المي البرامج، فريق مد ر  ثتالو

 لليونيسأأأأأأ ،  الإالمية  الوالية  عل   الضأأأأأأوء  لليونيسأأأأأأ  الوطيية  للجان  الدائم الفريق رئيسأأأأأأة  ثسأأأأأألطت - 421
  ألشأأأأأأد  كبيرة موارد  بتوفير مإرثفة  الوطيية اللجان كانت  ثلئر حدثداع تإرأ ال  األطفال مإاناة  ان  ثاثضأأأأأأأحت

 األكثر  األطفأال  لصأأأأأأأأأأأأأأالح  الأدعوة مجأال فر  بإملهأا  القأدر  بيفس  تفخر فأإنهأا  البلأدان، افقر  فر حرمأانأا األطفأال
 الدخلع  المرتفإة البلدان فر ضإفا

 المرتفإة  البلدان  فر اليونيسأأأأأأأأ   لتجربة  2016 عاي  اسأأأأأأأأتإراض  المية الدائم الفريق رئيسأأأأأأأأة  ثابر ت - 422
  مرتفع،   دخل ذات بلدان ثضأأع دل   الدخل المتوسأأطة للبلدان  الإليا  الشأأريحة  مر تيتقل  التر البلدان ثفر  الدخل
 اللجأان مع الإمأل  دل   اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  دعوة  ثمر الأدعوة انشأأأأأأأأأأأأأأطأة  الميأة ددراك مر  التيفيأمي  المجلس  مكر حيأث

  المحر   التقدي بمسأأأأأأأأأتجدات  اإحاطة ثكانت  الدخلع  ةالمرتفإ البلدان فر  نتائج تحقيق  فر للمسأأأأأأأأأالمة الوطيية
  الدخل المرتفإة  البلدان  فر  الضأأأأأأأأأأأأأإفاء  األطفال محية دل   االنتباو لفتت  حيث  اخر ، لامة  خطوة 2021 لإاي

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/26
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 الدعوة  مجال فر  الوطيية اللجية اعمال بها  سأأأأأأأالمت  التر التكلفة  حيث  مر  ثالفإالة  المهيية  الطرق   ثث أأأأأأأفت
 حياتهمع تحسير فر

  حقوق  عالمية  مبدا دعم دل   الرامية الجهود ب يادة الوطيية  اللجان التزاي  الدائم الفريق رئيسأأأأأأأأة ثاكدت - 423
 مع  جيأب دل   جيبأا  ثالإمأل  طفأل، لكأل ثاسأأأأأأأأأأأأأأتأدامة  ثعدال اميأا  ثاكثر  افضأأأأأأأأأأأأأأل  عالم ديجأاد دل  سأأأأأأأأأأأأأأ يأا  الطفأل

 الصلةع ذات المتحدة األمم كيانات ثجميع الحكومات
 

  ناإل مددألئ ددة   اإل سدددددددددددأل  ددة  البرمجددة  بيع  الربط  أجددل  مع  اليو  سدددددددددف  لتمددل  تكويني  تقي م -زاي 
 اإلوا ية ناالستجألبة

  فريق  مأأد ر  نأأائبأأة  قأأدمأأت  ثم (،E/ICEF/2021/28)  ثموجزو  التقييم  تقرير  التقييم  مكتأأب  مأأد ر  قأأدي - 424
 (عE/ICEF/2021/29) اإدارة  رد البرامج

 اإنمائية الجهود  جميع  فر االتسأأأأأاق  تإزيز عل   لإملها  باليونيسأأأأأ   ثاشأأأأأادت  بالتقييم الوفود  ثرحبت - 425
 المي  الشأأامل  االسأأتإراض  فر  دليها الدعوة تمت قد  الجهود  لمو ان دل   مشأأيرة السأأالي،  بياء  ثجهود ثاإنسأأانية

 ع2020 لإاي سيوات  اربع كل يجري 

  بياء   دضأأأأأأأافة ذلك فر  بما  التقييم، تو أأأأأأأيات  لتيفيم  المتخمة  الخطوات الوفود مر مجموعة  ثشأأأأأأأجإت - 426
  يبالر، دنه المجموعة ثقالت  ع2025-2022 للفترة  االسأأأأأأأتراتيجية  الخطة  فر  شأأأأأأأاملة برمجية  كلثلوية  السأأأأأأأالي

  األ مات لتجيب  المخاطر  ددارة سأأأأأأأأيوات،  اربع كل يجري  المي الشأأأأأأأأامل  االسأأأأأأأأتإراض  فر به  مإترأ لو كما
 باسأأأأتثمارات ال ياي ثيلزي  المبكرع  بالتإافر ربطها مع الحياة  إنقاذ الفورية  االحتياجات  تلبية  ثييبالر  اإنسأأأأانيةع

  اإنسأأأأأانية الجهود تيسأأأأأيق  ثيلزي  ثاليزاع،  للهشأأأأأاشأأأأأة الجمرية  األسأأأأأباب  لمإالجة  التيمية  مجال فر  األجل  طويلة
  ثخفضهاع اإنسانية االحتياجات مر للتخ يا افضل نحو عل  السالي بياء ثجهود  ثاإنمائية

  ثبياء   ثالتيمية اإنسأأانر  الإمل  نهج بشأألن الميظمة  فر الفهم  تإزيز دل  اليونيسأأ   المجموعة ثدعت - 427
 ثالتمويل ثاإبالغ التخطيط  مجاالت  فر للإزلة التصأأأأأأدي عل  اليونيسأأأأأأ  الوفود  ثحثت البرمجةع  فر السأأأأأأالي

  التخطيط  بير  الفصأأأأأأأأأأأأأأل عر نجمت الإزلة لمو ان البرامج  لشأأأأأأأأأأأأأأؤثن   التيفيمية  المد رة  نائب  ثالحظ ثالتوظياع
  التقاريرع   ثتقديم للميزانية ميفصأأأأألة  تراخيص د أأأأأدار ذلك فر  بما  نطاقا،  األثسأأأأأع  القطرية ثالبرمجة  اإنسأأأأأانر

 تيسأأيق سأأبل  اليونيسأأ  ثتدرس القطريةع المكاتب عل   الإبء يخف  ان اال دثاجية لهمو التصأأدي شأألن  ثمر
  ثتسأأأأأأإ  المجلسع دعم عل   الحصأأأأأأول فر ثتلمل  التيظيمر، التحسأأأأأأير مر  كجزء  ثالتمويل ثاإبالغ  التخطيط
 االجتما يةع الحماية  ببرامج اإنسانية اليقدية التحويالت ربط مثل البرامج،  بير الجمع دل  ايضا الميظمة

  المرا ية ثالبرمجأة  ثاليزاعات؛  للمخأاطر الشأأأأأأأأأأأأأأامل  التحليأل  مجأال فر  القأدرات  بيأاء دل  الوفود ثدعت - 428
 السأأأأأالي، بياء ثتإزيز الصأأأأأمود؛ عل  ثالقدرة للصأأأأأدمات، تسأأأأأتجيب التر االجتما ية ثالحماية اليزاع؛  لظرثأ

 قيادتهاع فر ثمشاركة للمجموعات قائدة بو فها دثرلا مر ادةاالستف عل  اليونيس  الوفود احد حث  بييما

 ثالأدثليأة،  ثاإقليميأة  ثالوطييأة  المحليأة  الفأاعلأة  الجهأات  مع  التإأاثن    يأادة  دل   الوفود مجموعأة  ثدعأت - 429
 الدثافع  لمإالجة الدثلية، المالية  ثالمؤسأسأات الم يم  الميسأق ثمكتب  األخر   المتحدة األمم  كيانات ذلك  فر  بما

 عل   ثحثها  ثاإنسأأأانية، اإنمائية  ثثال تها للميظمة اليسأأأبية بالميزة الوفود  احد ثذّكر لليزاعاتع  األبإاد المتإددة
  القطريع الصإيد عل  اإنسانر ثالتخطيط المشتركة  التيمية دعم

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/28
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  ميظمات  مع  الشأراكات  ثتإزيز  المتضأررير السأكان اماي  المسأاءلة ضأمان المية  عل   الوفود  ثشأددت - 430
  ثالوطيية المحلية  القدرات  تإزيز ثكملك السأأأأأأواء، عل   ثاإنمائر اإنسأأأأأأانر الإمل فر  المحلية المدنر  المجتمع

 مر  الحمأايأة  ربط  عل   اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   الوفود  احأد  ثشأأأأأأأأأأأأأأجع  مواجهتهأاع  عل   ثالقأدرة  الكوارث مخأاطر ددارة  عل 
  األنشأأطة فر التشأأأاركية  ثاليهج  ثالمسأأأاءلة بالحماية  اإنسأأأانية االسأأأتجابات  فر الجيسأأأيير  ثاالنتهاك  االسأأأتالالل
 بها  الخا أأأأأأأة الحماية  دجراءات بتحد ث  تقوي اليونيسأأأأأأأ  ان دل  البرامج فريق مد ر  نائبة  ثاشأأأأأأأارت  اإنمائيةع

 اإنسانيةع االستجابة فر االستثمارات مر اإنمائية األعمال فر االستفادة  مبدا مع  تمشيا

  احد  دعا  بييما  اإعاقة، ثميظور الجيسأأأأأأأأأأأأأانر الميظور تراعر  ُنهج  اتباع دل  الوفود  مجموعة ثدعت - 431
  البرامجع ثضع فر  المشرد ر السكان ددماج دل  اليونيس  الوفود

 البرمجة ربط بشأألن لليونيسأأ  الميقحة  اإجراءات اسأأتكمال دل  تطلإها  عر الوفود  مجموعة  ثاعربت - 432
  سأأأأيتماشأأأأ  ،2022 عاي فر تحد ثه سأأأأيتم المي  اإجراء، دن المد ر  نائبة  ثقالت  اإنمائيةع بالبرمجة اإنسأأأأانية

 التيفيمع لبدء خطة ثستدعمه االستراتيجية الخطة فر  الواردة التاليير ثمؤشرات استراتيجيات مع

 اليونيسأأأ   بلن المد ر  نائبة ثردت  الترابطرع  اليهج بمؤشأأأر المتإلقة التو أأأية عر الوفود احد  ثسأأألل - 433
  ثباإضأأافة  القطريةع  المكاتب عل   ثقيال عبئا سأأيشأأكل  ثاإبالغ  المؤشأأرات  مر  دضأأاعية  طبقة  دضأأافة ان قررت

 ركيزة  دضأأأأأافة  مر بدال  ثاإنمائر، اإنسأأأأأانر الإمل  بير الربط تحسأأأأأير لر الترابطر اليهج  رثح فإن ذلك، دل 
  مؤشأأأأأأر  ثضأأأأأأع  دثن   الترابطر  باليهج المتإلق  عملها قياس عل  قدرتها فر ثاثقة  اليونيسأأأأأأ  دن  ثقالت جد دةع

 تقارير فر  المجلس دل  مسأأأأأتكملة مإلومات  ثتقديم  االسأأأأأتراتيجية  الخطة عر اإبالغ خالل مر القبيل  لما مر
 التيفيميةع المد رة

 ان دل  اشأأأأأأأار االسأأأأأأأتراتيجية،  الخطة  فر السأأأأأأأالي  بياء لمكر تقد رو  عر  الوفود احد اعرب حير ثفر - 434
 ذلك  فر  بما  االجتما ية،  السأأياسأأات  خالل مر سأألمية  مجتمإات  بياء فر  اإسأأهاي لو  السأأالي  بياء  مر  الهدأ

  ثالحماية  ثالصأأأأأأحة،  للجميع،  الصأأأأأأحية  ثاليظافة  الصأأأأأأحر الصأأأأأأرأ  ثخدمات المياو  ثتوفير  بالتإليم،   تإلق ما
 بياء ان  را  ثلملك،  اإنمائرع  الإمل يإادل لليونيس  باليسبة  يالسال بياء ان الوفد اعتبر  ثبملك،  االجتما يةع

 بالفإل  يجإل  اليونيسأأأأأأأأأأأأ  عمل ثان  ثاإنمائر،  اإنسأأأأأأأأأأأأانر الإمل  بير  الصأأأأأأأأأأأألة فر بالفإل  ادرج قد السأأأأأأأأأأأأالي
   ثسالماع ا دلارا اكثر المجتمإات

  ثاإنمائرع  اإنسأأانر الإمل  بير  بالربط  تإلق  تقييم فر  السأأالي  بياء  ددراج  سأأبب  عر  الوفد ثاسأأتفسأأر - 435
  كأانأت  التر المصأأأأأأأأأأأأأأطلحأات  ثيإكس  2019  عأاي  فر  تحأد أدو  تم  قأد  التقييم  عيوان  بألن  التقييم  مكتأب  مأد ر  ثرد

 المي  الشأأأامل  االسأأأتإراض مثل نطاقا، األثسأأأع السأأأياسأأأية  التيارات  مع  تمشأأأيا  انه  مير  الوقتع ذلك فر مالئمة
 اكبر، بصأأورة  ثاسأأاسأأية  اتسأأاعا اكثر اسأأئلة  طرح  التقييم فريق دل   التقييم مكتب  طلب سأأيوات،  اربع كل يجري 

  التدخالت  بير الربط رثح  ان دل  البرامج فريق مد ر  نائبة  ثاشأأأأأأأارت  السأأأأأأأاليع  ببياء تتإلق اسأأأأأأأئلة ذلك  فر  بما
 تيتفر بحيث مسأأأأأأأأتدامة بطريقة الكامية  المخاطر بمإالجة  الصأأأأأأأأدمات مر التخ يا لر  ثاإنمائية اإنسأأأأأأأأانية

  تحقيق  يمكر ثال  أدماتع  تحدث  عيدما الصأمود عل  للقدرة  الإاجلة المسأاعدة دل  المحلية  المجتمإات  حاجة
 لما  جر   ثقد االجتماعرع  التماسأأأأأأك ثدعم الكامية الدثافع بمإالجة  اليزاعات نشأأأأأأوب  خطر مر بالحد دال ذلك

 القائمةع الركائز خالل مر  اليونيس ، تقودلا التر القطاعات جميع فر  تإميمه تم المي الإمل،

 المرفق(ع )انظر 2021/18 القرار التيفيمي المجلس ثاتخم - 436
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   لالستتراض  مشرن   :2025-2022  للفترة  التأللم ة  التقي مألت خطة - حألء 

  الميقحة  التقييم لسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة  ثفقا اعدت  التر  (،E/ICEF/2021/27)  الوثيقة  التقييم مكتب مد ر قدي - 437
  الصلةع ذات التيفيمي المجلس ثقرارات لليونيس 

  ع2021-2018 للفترة الإالمية  التقييمات  خطة  تيفيم فر المحر  للتقدي اليونيسأأأأ  عل  ثفدان  ثاثي  - 438
 جميع سأأأأأأأأأيشأأأأأأأأأمل المي الجد دة،  الخطة فر  التقييم ميتجات مر  المتوا ن   للمزيج تقد رو عر الوفود احد ثاعرب

  الخطة  فر  قطأاعات لإأدة  الشأأأأأأأأأأأأأأاملأة ثاألثلويات  التمكيييأة  ثالإوامل  التاليير ثاسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأات األلداأ  مجأاالت
 لتقييم الال مة القدرات لبياء المبمثلة بالجهود ايضأا الوفد  ثرحب  ع2025-2022 للفترة  لليونيسأ   االسأتراتيجية

 األخر ع المتحدة األمم ثكاالت مع ذلك فر بما  تواترا، اكثر بشكل  تيفيملا دل  تطلإه عر  ثاعرب األثر،

  االجتما ية  الحماية نظم مثل اسأأأأأأأأأتراتيجية المية ذات  مسأأأأأأأأأائل  بشأأأأأأأأألن  تقييمات  بإدراج الوفد  ثرحب - 439
  ثخدمات  المياو توفير برامج  مجال فر  القدرات  بتيمية  تإلق ما فر اليونيسأأأأأأ  ثعمل للصأأأأأأدمات، المسأأأأأأتجيبة

 اكبر  بدرجة  التركيز تإتزي اليونيسأ  كانت دذا عما الوفد ثتسأاءل للجميعع الصأحية ثاليظافة الصأحر  الصأرأ
  فر  تقييمية  بلعمال ستقوي  اليونيس  ان  التقييم مكتب مد ر ثاكد  الصمودع عل   ثالقدرة  المياج تالير  تقييم عل 
  نهجه، إثراء اليونيسأأأأأأأأأ  فر ثالبرامج الطوار   فريقر فر الزمالء  مع  التقييم مكتب  ثيتشأأأأأأأأأاثر  المجاالتع  تلك
 الصلةع ذات المسائل تإقيدات فر ثلليظر التقييم، شراكات فر التإاثن  ذلك فر بما

 دل   طلأأب  فقأأد  الخطأأة،  فر  ميزانيأأة  ثجود  بإأأدي  علمأأا  ثيحيط  المإرفأأة  توليأأد  الميأأة  الوفأأد   أأدرك  ثإذ - 440
  الخطةع  تيفيم  اجل  مر ذلك  فر  بما  التقييم، لمكتب  المخصأأصأأة  الموارد عر  دضأأاعية مإلومات  تقديم اليونيسأأ 

سأأأيدرج فر   2025- 2022قد تم تلمييها، ثان التمويل للفترة   2022ثاجاب المد ر بلن ميزانية التقييمات فر عاي 
   ع 2022ية، التر ستقدي دل  المجلس التيفيمي فر دثرته الإادية األثل  لإاي الخطة اليهائية للتقييمات الإالم 

  السأأأأأأية  خالل  التقييم  مكتب اعمال  مإظم ان  مر  الخطة فر تلكيدو  تم ما  توضأأأأأأيح الوفود  احد  ثطلب - 441
  للطفالع باليسأبة  اليتائج عل  الجائحة اثر فهم عل  اليونيسأ  مسأاعدة نحو  موجهة كانت  الماضأية ثاليصأ 

 ثكملك اليونيسأأأ  بإمل  تإلق ما فر 19-لكوفيد التصأأأدي جهود عر ناشأأأئة  ثفيرة رب    لياك دن  المد ر  ثقال
 ثالم الجيدة ثالممارسأأأأأات المسأأأأأتفادة للدرثس تجميإه سأأأأأيقدي  التقييم مكتب  ان  ثاضأأأأأاأ  القطاعاتع جميع فر

  ذلكع فر التيفيمي المجلس رمب دذا المقبلة، التيفيمي المجلس دثرة فر االستيتاجات
 

   2025-2022  للفترة  لليو  سف  المتكألملة  الميزا  ة - طألء 

 نالميزا  ة   اإلوا ة   لشؤنن   االستشأل ية   اللجنة   تقرير   :2025- 2022  للفترة   لليو  سف   المتكألملة   الميزا  ة   

ثمرفقها   2025- 2022المتكاملة للفترة عرضأأت نائبة المد رة التيفيمية للشأأؤثن اإدارية ميزانية اليونيسأأ   - 442
 (E/ICEF/2021/AB/L.6   ثE/ICEF/2021/AB/L.6/Corr.1   ثE/ICEF/2021/AB/L.6/Add.1  ،)

ثاعقب ذلك عرض قدمه المراقب المالر ثمد ر شأأأأأأأ بة اإدارة المالية ثالتيظيم اإداريع ثتقرير اللجية االسأأأأأأأتشأأأأأأأارية  
 الع عليهع ( متاح لالط E/ICEF/2021/AB/L.7لشؤثن اإدارة ثالميزانية ) 

  االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة  الخطأة  تيفيأم  دعم فر المتكأاملأة  الميزانيأة  بأدثر  الوطييير  بيأانيهمأا فر  ثفأدان  ثسأأأأأأأأأأأأأألم - 443
 عل   األموال ثاستخداي الموارد  تإبئة مر المثل  االستفادة عل  احدلما  ثحث  ،2025-2022 للفترة لليونيس 

  بصأأأأأأورة الوكاالت ميزانيات  مراقبة   يبالر انه الوفد  ثاضأأأأأأاأ  األلداأع  لمجاالت ثفقا ثكفاءة فإالية اكثر نحو
 القطريةع البرامج  ثتيفيم  ادائها تحسير مر  اليونيس   تتمكر ان لضمان  البرنامجية اليفقات ث يادة فإالة،

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/27
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.6
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.6/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.6/Add.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.7
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  للتكاليا،   الميسقة التصييفات  مع  تماش  بما  المالية  التقد رات  لإرض  تقد رو عر  الوفود  احد ثاعرب - 444
  عليها   ثافق التر الميسقة الميهجية مع   تماش  بما  التكاليا استرداد توقإات ثعرض المجلس،  لتوجيهات ثفقا

 ان دل  ثاشأأأأأأأأأأأار الإادية،  الموارد  فر المسأأأأأأأأأأأالمات  لزيادة اليونيسأأأأأأأأأأأ  ليداء  تل يدو  عر  الوفد  ثاعرب  المجلسع
  لشأؤثن   االسأتشأارية  اللجية تو أية  ايضأا الوفد  ثا د للبرامجع  خصأصأت قد  األسأاسأية الموارد  مر المائة  فر 83

 المدةع ميتص  باستإراض بدءا الميزانية، فر ثالجداثل اليص  بتوسيع ثالميزانية اإدارة

  تلكيد  اليونيسأأأ  دل  الوفد  طلب  ثالميزانية،  اإدارة لشأأأؤثن  االسأأأتشأأأارية  اللجية  تقرير دل   دشأأأارة ثفر - 445
 ان المالر  المراقب ثاثضأأأأأأأأأح  الم يميرع المتحدة األمم ميسأأأأأأأأأقر  ألنشأأأأأأأأأطة باليسأأأأأأأأأبة  اقل الميزانية كانت دذا ما

  االنخفاض  ثارتبط دثالرع  مليون  40 دل  دثالر  مليون   35  مر   ادت  بل  مسأأأأأأأأأأأالماتها؛ تخفن لم اليونيسأأأأأأأأأأأ 
  األنشأأأأأأطة  تيسأأأأأأيق  فئة مر  اإنسأأأأأأانر الإمل  مجموعات  تيسأأأأأأيق عيصأأأأأأر  بإ الة التمويل فر  اإجمالر  اليسأأأأأأبر
 األمم ثبرامج  أأأأأياد ق مع  المقارنة تيسأأأأأير بغية الطوار ، مواجهة برامج  فر  ثإدراجه المتحدة، للمم  اإنمائية
  االسأتشأارية اللجية  طلب  ان دل   ايضأا  المالر  المراقب ثاشأار لهاع مقرا  نيويورك مر  تتخم التر  األخر   المتحدة
  الميظمة ثان ثحدلا، اليونيسأأأأأ   عل  يقتصأأأأأر ال الميزانية  عر التفا أأأأأيل مر  لمزيد ثالميزانية اإدارة لشأأأأأؤثن 
  اسأأأتإراض خالل  ميسأأأقة، بطريقة  المطلوبة التفا أأأيل عرض لضأأأمان  األخر   ثالبرامج  الصأأأياد ق  مع  سأأأتإمل
 المقارنةع  لتيسير المدة، ميتص 

 نظاي تمويل ان  مر  التقرير  فر  ثرد  بما  تإلق ما فر موقفها  توضأأأأأأأأأأيح اليونيسأأأأأأأأأأ  دل  الوفد  ثطلب - 446
  الوفد ثتسأأاءل  الميظمةع تفضأأله ما لو األعضأأاء  الدثل  مر المقررة  االشأأتراكات  خالل مر  الم يمير  الميسأأقير

 تمويأل  بيمأاذج  الإمليأات لخلط المحتملأة  المقصأأأأأأأأأأأأأأودة  مير الإواقأب فر نظرت قأد  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  كأانأت  دذا  عمأا
  مصأأأأأادر  مر االسأأأأأتفادة مر  عليها التإرأ  يمكر  ميافع  لياك  تكون  ان  يمكر بلنه المالر  المراقب ثرد مختلفةع
  المصأأأأادر ليتجاث  التمويل تدفق  نطاق توسأأأأيع  دن قائال  ثاضأأأأاأ التشأأأأاليليةع األلداأ لتحقيق  دضأأأأاعية  تمويل
  المقررة  االشتراكات ثيشمل ثالتبرعات( األخر ، ثالبرامج الصياد ق مر ثالمسالمات التيسيق،  )ضريبة  الحالية

 الم يمع الميسق  لية الداأ تحقيق  يسر ان شلنه مر األعضاء الدثل مر

 المرفق(ع )انظر 2021/19 القرار التيفيمي المجلس ثاتخم - 447
 

  في  المنته ة  للسدنة  المأللي  التقرير  مته:  الشدرااألت  ناقألمة  الخألو  القطأل   مع  األموال جمع -  يألء 
   2020  األنل/ويسمبر  كأل ون   31

 مر األموال جمع  ش بة مد رة عرضت ثم  البيد، لما  الشراكات  لشؤثن   التيفيمية  المد رة  نائبة عرضت - 448
 (عE/ICEF/2021/AB/L.8) التقرير مإه الشراكات ثإقامة الخاص القطاع

 الإأاديأة  الموارد  ثإ رادات  الخأاص  القطأاع  د رادات  فر  بأالزيأادات  علمأا  الوفود  مر  مجموعأة ثاحأاطأت - 449
 مر  عائد ثمسأأأأأأتويات ممتا ة  نتائج  مر  حققته  لما اليونيسأأأأأأ  عل  ثاثيت ،2020 عاي فر  الخاص القطاع مر

  للخطأأة  الخأأاص  القطأأاع  مر  اإ رادات  الأأداأ  عر  مإلومأأات  المجموعأأة  ثطلبأأت  االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأأارع   أأأأأأأأأأأأأأيأأاد ق
 يجري  التر المتكاملة الميزانية فر  ادرجت  التوقإات  لمو دن المد رة  ثقالت  ع2025-2022 للفترة  االسأأأأتراتيجية

  الدثرةع فر فيها اليظر

 الكي ية  ملموسأة،  نتائج الإالية ال يمة ذات  الشأراكات  بها  سأتحقق  التر  الكي ية  عر المجموعة  ثسأللت - 450
 عل  التجارية انشأأأأأأأأأطتهم  تشأأأأأأأأأكلها  التر  المخاطر  مر يخففوا ان الخاص  القطاع مر  للشأأأأأأأأأركاء  بها  يمكر التر

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.8
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 جهودلا  يادة  عل  المسأأأأأأتدامة، التيمية الداأ سأأأأأأياق فر تإمل،  اليونيسأأأأأأ  ان المد رة  ثاثضأأأأأأحت  األطفالع
 ثذلك  نتائج،  تحقيق  اجل  مر األعمال  قطاع مع  ثالإمل األعمال،  ثقطاع  الطفل  حقوق   بشأأأأأأأأأأأأأألن  عملها  لتإميم

  الصأأأأأأأأأأأإد عل  الميظمة  تفكير  فر  افتراضأأأأأأأأأأأية  بصأأأأأأأأأأأورة  الخاص القطاع  دمج بحيث  البرامج،  فريق  دطار فر
  نتأائج   تحقيق  اجأل  مر  األعمأال  قطأاع  مع  الإمأل  ألن  مهم،  امر  لأما  دن  ثقأالأت  ثالإأالميأةع  ثاإقليميأة  القطريأة

  فر سأأأأأأأأأأواء ممارسأأأأأأأأأأاته، عل   للتلثير  كشأأأأأأأأأأريك  األعمال  قطاع  مع بالإمل بل ذاته،  حد فر  بالتمويل  تإلق ال
  األطفالع عمل اث اإمداد بسالسل   تإلق ما

 تطلع ان عل  األعمال،  قطاع  مع التإامل  فر الرائد لدثرلا  نظرا اليونيسأأأأأأأأأ ، المجموعة  ثشأأأأأأأأأجإت - 451
  ايضأأأأا ثطلبت المالرع مير الخاص  القطاع  مع  التإاثن   مجال  فر خبراتها عل  األخر   المتحدة األمم كيانات

  تإلق ما فر  الدثلية المالية المؤسأأأأسأأأأات مع شأأأأراكاتها  ثعر الكيانات  تلك مع الميظمة  شأأأأراكات  عر مإلومات
  الخبرات  تبادل دن المد رة  ثقالت  ع2030  لإاي  المسأأأأتدامة  التيمية  خطة فر ثمسأأأأالماته الخاص  القطاع  بتإبئة

  األموالع جمع مشهد ثتالير األموال جمع فر المتبإة اليهج تطور ثسط مستمر األخر   الوكاالت مع

 التمويل توفير األعمال  قطاع مؤسأأسأأات لتفضأأيل  اليونيسأأ   مإالجة كي ية عر المجموعة ثتسأأاءلت - 452
 دن المد رة  ثقالت الإاديةع  الموارد  يادة فر  االسأأأأأأأأتراتيجية  اثلوياتها بها سأأأأأأأأتسأأأأأأأأهم التر ثالكي ية  المخصأأأأأأأأص،

 يمكر  األجل  طويلة تعالقا  إقامة  السيوات المتإددة ثالمسالمات الميسر  األموال تخصيص تشجع اليونيس 
 بجمع المتإلقة االسأتثمار  اسأتراتيجية بتحد ث  سأترحب دنها المجموعة  ثقالت  اسأاسأيةع  مسأالمات دل   تؤدي ان

 دل   المد رة  ثاشأأأارت  ع2022 لإاي األثل  الإادية الدثرة  فر مإه  الشأأأراكات  ثإقامة الخاص  القطاع مر األموال
 السواءع عل  ثالتقليدية الرقمية األموال جمع ثسائل تراعر  ثان مرنة  تكون  ان بد ال الجد دة االستراتيجية ان

 المالية األداة  عل   المجلس عيه  ثافق المي  ،2021/5  التيفيمي  المجلس  قرار دل  المجموعة ثاشأأارت - 453
 لتوسأأأيع  دجراءاتها تفا أأأيل عل  تطلإها ان اليونيسأأأ  دل  المجموعة  ثطلبت  تجريبرع كمشأأأرثع الدثلر  للبيك

 المأأأاليأأأة  ثالقواعأأأد  المأأأالر  اليظأأأاي  تإأأأد أأأل  عل   الإأأأامأأأة  الجم يأأأة  موافقأأأة  التمأأأاس  طريق  عر  للتمويأأأل  خيأأأاراتهأأأا
 المسللةع لمو بشلن المستجدات  خر عل  المجلس دطالع سيجري  انه المد رة ثاكدت  لليونيس ع

  اإ رادات  لأأأدأ  لتحأأأد أأأد  اسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأدي  الأأأمي  المحأأأافظ  ثلليهج  للتقرير  تقأأأد رو  عر  الوفود  احأأأد  ثاعرب - 454
  الخاص  القطاع  مر المتلتية لط رادات  الوحيد  المصأأأأدر  كان األعمال  قطاع  ان دل   الوفد ثاشأأأأار ع2020 لإاي
  الخاص  القطاع  مر  اإ رادات  نصأأأأأأأأ  مر اكثر  ان دل   اشأأأأأأأأار انه مع ،2020 عاي  فر   يادة يشأأأأأأأأهد لم المي

  الخاص  القطاع  خبرات  اسأتخداي عل  اليونيسأ  الوفد  ثشأجع األعمالع  قطاع مر  جاءت 19-لكوفيد للتصأدي
  المخاطر ددارة  تدابير عر  بمإلومات التيفيمي المجلس تزثيد ثطلب  األطفالع لصأأأالح  اليتائج تحقيق  لموا أأألة

  الإمل عل  المد رة ثاكدت  الشأراكاتع ثإقامة  األموال لجمع  اسأتراتيجيتها مر  كجزء  اليونيسأ   سأتسأتخدمها التر
  بمدفوعات   تإلق ما فر سأأأأأأأيما ثال اليظم، ثقوة  البيانات امر لضأأأأأأأمان اليونيسأأأأأأأ  ددارة مع  ثالمسأأأأأأأتمر الوثيق

  المانحيرع فراد  جانب  مر  اإنترنت عبر االئتمان بطاقات

  فر 85  عر  مسأؤثلة كانت الوطيية اللجان  بلن لليونيسأ  الوطيية للجان الدائم الفريق  رئيسأة  ثافادت - 455
  لتحقيق األعمال  قطاع مع  الشأأأأأأأأأأأأراكة  قوة  ان مير ع2020 عاي فر  الخاص  القطاع  نتائج   أأأأأأأأأأأأافر مر المائة

 اليونيسأأأأأ ،  مع  بالتإاثن  الوطيية، اللجان  ثسأأأأأتيظر  بإدع بالكامل تتحقق لم  طفل لكل  اليتائج مر قدر  اقصأأأأأ 
 دل   المإأأامالت  عل   القأأائمأأة  الإمأأل  طرق   مر  ثاالنتقأأال  بأأد أأل،  ثتمويأأل  التجأأاريأأة،  للعمأأال  جأأد أأدة  نمأأاذج  فر

 التحويليةع الإمل طرق 
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 كلمأا  انأه  ثاكأدت  قوة،  كيقطأة  المقيأدة  مير  الموارد  قوة  عل    أدل  الإرض  دن  التيفيأميأة  المأد رة  ثقأالأت - 456
 األطفالع اجل مر برامجها فر تستثمر ان استطاعت كلما  مرثنة، اكثر  اليونيس   تتلقالا التر  الموارد كانت

 األثل(ع المرفق )انظر 2021/20 القرار التيفيمي المجلس ثاتخم - 457
 

 أخرى   مسألئل -  األف 

 2022  لتألم   األنلي   التألوية   الدن ة   أعمألل   جدنل   لبنوو   المؤقتة   القألئمة   

 األعمالع جدثل  لبيود المؤقتة القائمة التيفيمي المجلس  امير عرض - 458
 

   القرا ات  مشأل يع  اعتمألو - الم 

 األثل(ع المرفق )انظر 2021/20 دل  2021/14 مر القرارات التيفيمي المجلس اتخم - 459

  سأأأأأأأأأأأأتوفر  2025-2022 للفترة االسأأأأأأأأأأأأتراتيجية  الخطة ان فر  ثقتها عر الوفود  مر  مجموعة  ثاعربت - 460
 اثبت  ثقد  الإالمرع الصأأأأأأإيد عل   األطفال لجميع المسأأأأأأتدامة  التيمية  الداأ لتحقيق  الال ي  التوجيه لليونيسأأأأأأ 

  ضأأأأأمان  المهم ثمر بهع مسأأأأألما امرا  يإتبر ان  يمكر ال اان حت  المحر  التقدي ان  المياج ثا مة  الجائحة اثر
  باعتماد   المجموعة ثرحبت  للبيئةع  مراعاة  ثاكثر  افضأأأأأل مسأأأأأتقبل  ثبياء التإافر مع الركب  خل  احد  ترك عدي

  ثطموحة  ثاضحة ربية  ثضع  دنه  ثقالت  ثضرثريا،  التوقيت  حسر باعتبارو  االستراتيجية  بالخطة  المتإلق  القرار
  الوفاء فر البلدان  ثدعم  ثجه  افضأأأأأل  عل   بوال تها الوفاء مر اليونيسأأأأأ   لتمكير  عالميا  دطارا ثقدي للمسأأأأأتقبل،
  اجل مر ثالشأأأأأأاملة  التشأأأأأأاثرية للإملية تقد رلا  عر  المجموعة  ثاعربت الوطييةع  اإنمائية  ثاثلوياتها  باحتياجاتها

 األمم  ث أأأأأأأأيدثق   اإنمائر المتحدة األمم  برنامج مع  تإاثنها  لتإزيز اليونيسأأأأأأأأ  لجهود ثكملك  الخطة، ثضأأأأأأأأع
 للمراةع المتحدة األمم  ثليئة للسكان المتحدة

  المختلفأة، ثالخل يأات ثالثقأافأات ااراء  مر  الإأد أد تمثأل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأأأأأأأرة  بألن  المجموعأة  ثاعترفأت - 461
 عل  به تقوي  بما ال ياي مر اليونيسأأأأأأأ   لتمكير  االختالفات لمو عل  تاللبت  اسأأأأأأأرة،  اي شأأأأأأألن شأأأأأأألنها  ثلكيها،
 دل   الخطة  ترجمة فر التوفيق  كل لليونيسأأأأ   ثتميت المحتاجيرع  فالاألط لجميع  الخدمات  تقديم  ثجه:  افضأأأأل

 الوطييةع السلطات مع دائما، الحال لو كما حوار، فر قطرية، برامج ثثثائق ثطيية استراتيجيات

  التوافق  برثح االسأأأأأأأتراتيجية  الخطة  قرار  بشأأأأأأألن  ااراء  توافق دل   انضأأأأأأأم انه  دل  الوفود احد ثاشأأأأأأأار - 462
 جميع ثكملك  الشأاق، عمله عل   القرار ميسأر الوفد  ثشأكر  األطفالع جميع حماية  فر اليونيسأ  لوالية ثاحتراما

  لديه تزال ال  انه دل  للموق ،  تسأأأأأأأأأجيال اشأأأأأأأأأار،  الوفد  ان مير  قدمتهاع التر التيا الت عل   األعضأأأأأأأأأاء الدثل
  دنه الوفد  ثقال  اليونيسأ ع ثالية  نطاق ثتوسأع تواف ية مير شأرثطا تتضأمر  ألنها  نفسأها،  الخطة عل   تحفظات

  ثتإليمهم  ثبقابلم األطفال   أأأحة ذلك فر بما  لوال تها، التقليدية المجاالت فر اليونيسأأأ  مع الإمل  سأأأيوا أأأل
 اإنسانرع ثالإمل للجميع، الصحية ثاليظافة الصحر الصرأ ثخدمات المياو ثتوفير االجتما ية، ثحما تهم

 
 التنفيذي  المجلس  ن ئ س  لليو  سف  التنفيذية  للمدلرة  ختألم ألن  ب أل ألن -  م م 

  للخطة  دعما  توحدلم عل   التيفيمي  ثالمجلس ثالمكتب  للرئيس  شأأأأأأأأأأأأأكرلا  عر  التيفيمية  المد رة  اعربت - 463
  عمل توجيه  فر  حاسأأمة اثل   خطوة  تل يدلا ثيشأأكل ثضأأإهاع فر سأأالموا الم ر  ثلجميع الجد دة،  االسأأتراتيجية
 عل  ثتإمل  الجائحة مر الخرثج  عل  الإالم تسأأأأأأأأأأاعد  حيث القادمة،  األربع  السأأأأأأأأأأيوات مد  عل  اليونيسأأأأأأأأأأ 
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 القائمة المإقدة للتحديات التصأأأأأأأدي عل   األطفال  تسأأأأأأأاعد ان  شأأأأأأألنها ثمر  المسأأأأأأأتدامةع التيمية الداأ تحقيق
  المهأأاراتع  عل   ثالتأأدريأأب  التإلم  دثن   تحول  التر  ثالحواجز  ثالفقر  ثاليزاعأأات  الميأأاج  تالير  ذلأأك  فر  بمأأا  اليوي،
  األطفال  تمكر  ان  شأأأألنها  مر فإن  التمييز، ثعدي ثاإعاقة  الجيسأأأأانية  ثالمسأأأأائل للمياج  بار ة مكانة تولر  ثألنها

  المتوسأأأأأأطة البلدان فر  األطفال دل   للو أأأأأأول  دطارا  الخطة توفر  كما  للتالييرع عوامل  يكونوا  ان مر ثالشأأأأأأباب
 الدخلع المرتفإة ثالبلدان الدخل

 لو  المرن  التمويل ألن الإادية،  الموارد نسأأأبة لزيادة اليونيسأأأ  نداء  يا أأأر  ان  المجلس دل   ثطلبت - 464
  األعضاء  الدثل  يحث ثان اإنمائية، البرمجة  استدامة  تحقيق مع  لل مات  االستجابة عل   الميظمة  قدرة مفتاح
 ب يادة  الخاص، القطاع مر الشأركاء  مع  التإاثن  ثسأيسأتمر  األسأاسأيةع  للموارد التمويل اتفاق لدأ تحقيق عل 

 محوريع بدثر االضطالع فر الوطيية، اللجان

 للفترة الجيسأأأأأأأأأانية للمسأأأأأأأأأائل  الإمل  لخطة اإيجابر  لالسأأأأأأأأأت بال  تقد رلا عر  التيفيمية المد رة  ثاعربت - 465
  لمإالجة  مسأأأأأأأأأأأت يضأأأأأأأأأأأة مشأأأأأأأأأأأاثرات تإكس التر القطرية، البرامج  بوثائق  حارا ترحيبا ثرحبت  ؛2022-2025
 ان دل  ثاشأأأأأأأأأأأأأأارت الواقع؛ ارض عل   تلثير  دحداث  مر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   ثسأأأأأأأأأأأأأأتمكر ثطيية،  حكومة كل اثلويات

  اللقاح  مر  اإضأأأاعية  الجرعات  مال ير  ديصأأأال لضأأأمان  كوفاكس مرفق  خالل مر الإمل  سأأأتوا أأأل اليونيسأأأ 
 ا مات مر  يإانون   الم ر  األطفال  لصأأالح  اإنسأأانر  الإمل توا أأل اليونيسأأ  ان  ثابر ت ع19-لكوفيد المضأأاد
 عل   الحصأول دمكانية  لتوفير  جالدة  سأتسأإ  اليونيسأ  دن  ثقالت  افالانسأتان، فر ذلك فر بما  نطاقه،  ثتوسأع
  الدراسيةع الفصول فتح دعادة دل  الدعوة فر االستمرار  مع  اإنترنت عبر  التإليم

  بإث  مما الإقلية،  الصأأأأأحة  عل  سأأأأأيركز الإالم فر  األطفال  حالة  تقرير مر القادي الإدد  ان ثاعليت - 466
 جميع ثفر ثاالجتماعرع اليفسأأر  ثالدعم الإقلية  الصأأحة نظم فر االسأأتثمار  بدعم  االلتزاي  عل   ثاضأأحة بإشأأارة

 إنقأاذ  بإأد  عر  التإلم  اث  األرثاح،  إنقأاذ  التحصأأأأأأأأأأأأأأير  ذلأك  كأان  سأأأأأأأأأأأأأأواء  الميظمأة،  فيهأا  تإمأل  التر المجأاالت
 اليونيسأأأأأ   موظفو سأأأأأيبق  األسأأأأأر، إنقاذ الإقلية  الصأأأأأحة اث المحلية،  المجتمإات  إنقاذ المياو اث المسأأأأأتقبل،
 للطفالع الخدمات  ثيقدمون   المتفانون   ثشركابلا

 لتوجيههم  مإهم  عملأأت  الأأم ر  ثللربسأأأأأأأأأأأأأأأاء  التيفيأأمي  للمجلس  امتيأأانهأأا  عر  التيفيأأميأأة  المأأد رة  ثاعربأأت - 467
 مر  ثميرلم اإقليميير  ثالمد رير  التيفيم ير  المد رير نواب  ثشأأأأأأأأأأأأأكرت  ثال تها،  فترة  خالل لليونيسأأأأأأأأأأأأأ   ثدعمهم
  ثطلبت قلبهاع فر دائما  سأتبق   اليونيسأ  دن  ثقالت ثشأرأ، اعتزا  مصأدر  للميظمة  قيادتها  ثاعتبرت  الزمالءع

 الإالمع انحاء جميع فر ثالشباب األطفال حياة فر تاليير إحداث فر ة كل دتاحة دل  السإر  يستمر ان

  تحققت  التر  باإنجا ات  االحتفال فر دليه االنضأأأأأأأماي دل   المشأأأأأأأاركير  التيفيمي  المجلس  رئيس ثدعا - 468
  ااراء،  بتوافق االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة  الخطأة  إقرار  الطريق جهودو مهأدت  الأمي  التيفيأمي  المجلس  ثليأل  الأدثرةع خالل
 التيمية الداأ  تحقيق مر  الميظمة  ثتقريب ثاليساء،  األطفال  مال ير  حياة تحسير عل  اليونيس  سيساعد مما

 للخطةع  الكامل  التيفيم اجل مر اليونيس  مع البياء تإاثنه سيوا ل المجلس  بلن ثقته  عر ثاعرب المستدامةع

 دل   عيه تسأأأأأأأأأأإ  المي ثالسأأأأأأأأأأياق اليونيسأأأأأأأأأأ   تواجه التر  الإد دة بالتحديات  الميدثبير  الرئيس ثذّكر - 469
 المرنة  األسأأأاسأأأية  الموارد  المية عل   ثشأأأدد  ثاسأأأتبإاداع ضأأأإفا  األطفال  اكثر سأأأيما ثال  طفل، كل  حقوق  دعمال
 عل  اليونيسأ  مسأاعدة فر األموال لمو المية  ابر ت  قد  الجائحة  ان دل  ثاشأار  الميظمة، لإمل المقيدة  ثمير

 المتطورةع االحتياجات  مع ثالتكيا  ثاالبتكار  ثالترشيد التحد ث
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 لليونيسأأأ ،  الإليا  ثاإدارة ثالخبراء،  القرارات،  مشأأأاريع  ثميسأأأري  المكتب، اعضأأأاء مر  مالءو ثشأأأكر - 470
 للمم  التابإير  الشأأأأأأأفويير  ثالمترجمير المؤتمرات  موظفر دل   دضأأأأأأأافة  التيفيمي،  المجلس  امير مكتب ثموظفر
 الدثرةع نجاح فر  مسالماتهم عل  المتحدة

 موظفيها،  نشأأأأأأأطت قد  مسأأأأأأأالماتها دن ثقال  التيفيميةع للمد رة التصأأأأأأأفيق دل   الميدثبير  الرئيس ثدعا - 471
 األمم كيانات اكثر  مر  ثاحدة تظل ان مر  اليونيسأأأأأأأأأأ  ثمكيت  عملها،  مجاالت توسأأأأأأأأأأيع دل  الميظمة  ثدفإت
 اليونيسأأأأأأأأأ ،  عل   التيفيمية  للمد رة  الممتا   باإشأأأأأأأأأراأ  باالعتراأ االجتماع  ثاختتم  ثشأأأأأأأأأإبيةع  شأأأأأأأأأهرة المتحدة

 ع2025-2022 للفترة االستراتيجية الخطة  تيفيم فر تبدا عيدما عليه الميظمة ستترك المي الصلب ثاألساس
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 المرفق األنل 

 2021القرا ات التي اتخذهأل المجلس التنفيذي في عألم    

 2021شبألط/فبرالر    12-9الدن ة التألوية األنلي،    
 

  2021 /1 

 البرامج القطرية نثألئق    

 
 إن المجلس التنفيذي 
بلن ثثائق البرامج القطرية، بما فر ذلك الميزانيات اإرشأأأأأأأادية اإجمالية، لكل    يح ط علمأل - 1 

مر اذربيجان، ثالصأأأير، ثكوت ديفوار، ثإسأأأواتيير، ثجورجيا، ثمقدثنيا الشأأأمالية، ثبيما، ثالصأأأومال، ثتونس، 
–E/ICEF/2021/P/L.5ث   E/ICEF/2021/P/L.1–E/ICEF/2021/P/L.3ثاثرثمواي، ثاث بكستان )

E/ICEF/2021/P/L.12 قد اتيحت للدثل األعضأأأأأأأأأأاء لكر تبدي تإليقاتها عليها ثتقدي مسأأأأأأأأأأالماتها فيها ،)
 ؛2020كانون األثل/ديسمبر  7تشرير الثانر/نوفمبر دل   17الفترة مر  فر

، عل  ثثائق البرامج القطرية، بما 1/ 2014، عل  اسأأأأأأأأاس عدي االعتراض، ثثفقا للقرار لوافق  -   2 
فر ذلك الميزانيات اإرشأأادية اإجمالية، لكل مر اذربيجان، ثالصأأير، ثكوت ديفوار، ثإسأأواتيير، ثجورجيا، ثمقدثنيا  

  E/ICEF/2021/P/L.1–E/ICEF/2021/P/L.3)   الشمالية، ثبيما، ثالصومال، ثتونس، ثاثرثمواي، ثاث بكستان 
 (ع E/ICEF/2021/P/L.7/Corr.1 ث   E/ICEF/2021/P/L.5–E/ICEF/2021/P/L.12 ث 
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  2021 /2 
 تمدلد البرامج القطرية الجأل ية   

 
 إن المجلس التنفيذي 

بتمد د البرنامجير الُقط ريي ر ألرميييا ثماليزيا بلربإة اشأأأأأأأهر، بإد تمد د سأأأأأأأابق    علمأل  ُيح ط  - 1 
بشأأأأأأأأأأأهرير؛ ثبالتمد د األثل لمدة سأأأأأأأأأأأية ثاحدة للبرامج الُقط رية لكرثاتيا ثجمهورية كوريا الشأأأأأأأأأأأإبية الديمقراطية  

ت التر ثافقأت عليهأا المأد رة  ثجمهوريأة د ران اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأة ثميالوليأا ثجمهوريأة تيزانيأا المتحأدة؛ ثلأمو التمأد أدا
 ؛E/ICEF/2021/P/L.13/Rev.1مر الوثيقة  1التيفيمية ترد فر الجدثل 

عل  تمد د البرنامج الُقط ري للجمهورية الإربية السأأأورية بلربإة اشأأأهر، بإد تمد د ر  ُلوافق  - 2 
متتاليير بسأأأأأية ثاحدة لكل تمد د، ثتمد ٍد بتسأأأأأإة اشأأأأأهر، ثتمد ٍد بثالثة اشأأأأأهر، ثتمد ٍد بشأأأأأهرير؛ ثعل  تمد د 

التمد دان  ردان    البرنامج الُقط ري لطاجيكسأأأأأأأأأأأتان بسأأأأأأأأأأأية ثاحدة، بإد تمد ٍد سأأأأأأأأأأأابق لمدة سأأأأأأأأأأأية ثاحدة؛ ثلمان
 عE/ICEF/2021/P/L.13/Rev.1مر الوثيقة  2الجدثل  فر
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https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.12
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  2021 /3 
 تقأل ير التقي م ن ونو اإلوا ة   

 
 إن المجلس التنفيذي 

 بتقييم عمل اليونيسأأأ  لمصأأألحة األطفال فر المياطق الحضأأأرية، رعلمأل مع التقدل يح ط - 1 

 ؛(E/ICEF/2021/4)، ثرّد اإدارة (E/ICEF/2021/3)ثبموجز التقييم  

تركز بوجأه خأاص عل  األطفأال ثالمرالقير الأم ر ي يشأأأأأأأأأأأأأأون دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان   يطلدب - 2 
التإليم  لشأأأأة ثعل  مر يإانر ميهم مر التهميد، ثذلك فر عمليات تقييم االحتياجات ثفر توفير اثضأأأأاع فر

ية؛ ثالمياو ثالصأأرأ الصأأحر ثاليظافة الصأأحية   ثالرعاية الصأأحية الجيد ر؛ ثاألممية الصأأحية ثالتالمية المحسأأّ
 ثراء الركب؛ االجتما ية، حت  ال ُ ترك اي طفلثخدمات الحماية 

 دل  اليونيسأأأ  ان توا أأأل الإمل عل  تإزيز المسأأأاثاة بير الجيسأأأير ثتمكير أيضددأل يطلب - 3 

تإميم الميظور   اليسأأأأأأأاء ثالفتيات، بما فر ذلك نسأأأأأأأاء ثفتيات المياطق الحضأأأأأأأرية، عر طريق تإزيز ثتسأأأأأأأريع
للمسأأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأأير ثتمكير المراة   إمل عل  نطاق الميظومةالجيسأأأأأأانر مر خالل التيفيم الكامل لخطة ال
بهدأ ضأأأأأمان تيفيم خطة التيمية   2021-2018الجيسأأأأأانية للفترة   ثخطة عمل اليونيسأأأأأ  المتإلقة بالمسأأأأأائل

 ؛2030المستدامة لإاي 

دل  اليونيسأأ  ان تدرج عل  نحو ثاٍأ الإمل المي تقوي به لمصأألحة األطفال   اذلك يطلب - 4 
، بهدأ  2025-2022لمياطق الحضأرية فر مجاالت ثالداأ ثمؤشأرات نتائج الخطة االسأتراتيجية للفترة  ا فر

التاي لحقوق اإنسأأأأان ثإعمالها، ثتشأأأأجيع  تإزيز اليهج القطا ية فر المياطق الحضأأأأرية، عل  اسأأأأاس االحتراي
الصأأأأأأألة، مع الإمل  دا فر  د،  البرامج اإنسأأأأأأأانية ثاإنمائية ذات التيسأأأأأأأيق ثالتإاثن ثاالنسأأأأأأأجاي ثالتكامل بير

 ثكاالت األمم المتحدة المإيية؛ حسب االقتضاء، مع

دل  اليونيسأأأأأأأأأ  ان تيسأأأأأأأأأق عملها فر المياطق الحضأأأأأأأأأرية مع موئل األمم المتحدة  يطلب - 5 
 اال دثاجية ثاالستفادة مما لد  كل ميظمة مر قيمة مضافة؛ لتفادي

، ثموجز  2021-2018ونيسأأ  االسأأتراتيجية للفترة بتقييم خطة الي  علمأل  مع التقدلر ُيح ط - 6 
 ؛(E/ICEF/2021/6)، ثرّد اإدارة (E/ICEF/2021/5)الخطة 

عل  المسأأأأأأأأالمة   2025-2022االسأأأأأأأأتراتيجية للفترة بإرادة التركيز بقوة فر الخطة   لرحب - 7 
اسأأأتراتيجية اطول   تحقيق الداأ التيمية المسأأأتدامة ثعل  دحرا  نتائج عل  مسأأأتو  المخرجات، مع ثضأأأع فر

 ، مشفوعة بخطة للتيفيم التدريجر؛2030امدا تمتد دل  عاي 

  2021-2018للفترة  ما اسأأأفر عيه تقييم خطة اليونيسأأأ  االسأأأتراتيجية  مع التقدلر لالحظ - 8 
مر الفرص  تو أأأأيات بشأأأألن الُيهج المتإددة القطاعات، ثيشأأأأجع اليونيسأأأأ  عل  االسأأأأتفادة بصأأأأورة كاملة مر

األسأأأأأأأاليب ثاإجراءات، ثلموا أأأأأأألة   التر  تيحها د أأأأأأأالح ميظومة األمم المتحدة اإنمائية لتإزيز التكامل فر
نسأأأأأأأأأأأأجاي ثالتيسأأأأأأأأأأأأيق ثالتكامل داخل كل ثكالة  ثاال ثضأأأأأأأأأأأأع حلول برنامجية عملية تسأأأأأأأأأأأأالم فر تقوية التإاثن 

عمليات األمم المتحدة عل  الصإيد القطري، فر دطار الوالية الميوطة بكل  الوكاالت ثعيما بييها فر تيفيم مر
تشأأجع عل   دل  اليونيسأأ  ان تإالج مسأأللتر االنإزالية ثغياب التيسأأيق فر اليهج الداخلية، ثان كيان، ثيطلب

 ؛2025-2022للفترة  المتإددة القطاعات ثالمتكاملة فر الخطة االستراتيجية األخم بُيهج البرمجة

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/4
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/6
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 بكون التقييم لم  أأدرج فر تحليلأأه اداء التمويأأل المواضأأأأأأأأأأأأأأيإر، ثيطلأأب دل  علمددأل يح ط - 9 

نو ية التمويل  اليونيسأأأأأأأأأ  ان تلخم فر االعتبار تشأأأأأأأأأجيع التمويل المواضأأأأأأأأأيإر ثالهدأ الرامر دل  تحسأأأأأأأأأير
 ؛2025-2022للفترة  به عيد دعداد تصميم ثويكل الخطة االستراتيجية ثإمكانية التيبؤ

بالتزاي اليونيسأأأأ  بزيادة التركيز عل  تحقيق نتائج عل  مسأأأأتو  المخرجات، ثيؤكد  لرحب - 10 
القطري،   الوقت نفسأأه المية ر أأد ما لليونيسأأ  مر دسأأهاي فريد فر ما  تحقق مر مخرجات عل  الصأأإيد فر

الُقطري ثادائها عل  الصأأأأإيد   دقامة الصأأأألة بير اليواتج التر تحققها اليونيسأأأأ  عل  الصأأأأإيدثيشأأأأدد عل  ان 
 الإالمر امر اساسر لضمان المساءلة؛

اليونيسأأأ  عل  موا أأألة الرفع مر مسأأأتو  التإاثن ثالتيسأأأيق ثاالنسأأأجاي ثالتكامل  يشددجع - 11 
نظمها ثقدراتها لتقديم  الوقت نفسأأأأه بموا أأأألة تإزيزالإمليات اإنسأأأأانية ثاإنمائية الداخلية، مع ال ياي فر   بير

اث تإزيز السأأأأياسأأأأات ثالبرامج المتصأأأألة ببياء   المسأأأأاعدة اإنسأأأأانية المؤطرة بمباد ، ثلدعم البلدان فر ثضأأأأع
 .اليزاعات السالي فر البلدان المتضررة مر

 الدثرة الإادية األثل  
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  2021 /4 
كأل ون األنل/ويسدددمبر   31المأللي نالب أل ألت المألل ة المراَجتة لليو  سدددف عع السدددنة المنته ة في   التقرير   

 نتقرير مجلس مراجتي الحسألبألت، ن و اإلوا ة   2019

 
 إن المجلس التنفيذي 
 المي ا أأأدرو مجلس مراجإر  2019بالراي مير المشأأأفوع بتحفظات عر عاي  علمأل يح ط - 1 

  2019 األثل/ديسأمبر كانون  31اجإر الحسأابات عر الفترة المالية الميتهية فر  الحسأابات، ثبتقرير مجلس مر 
(A/75/5/Add.3) ثكملك برد اإدارة ،(E/ICEF/2021/AB/L.2)؛ 

 بالتقدي المي احر ته اليونيسأأأأ  فر تيفيم تو أأأأيات مجلس مراجإر الحسأأأأابات للفترة يقر - 2 

تإتزي الميظمة اتخاذلا،  ، ثيرحب بالتدابير الالحقة التر2019كانون األثل/ديسأأأأأأمبر  31المالية الميتهية فر  
ل  الحسأأأأأأأابات للسأأأأأأأيوات السأأأأأأأابقة مر اج  ثيطلب دل  اليونيسأأأأأأأ  ان توا أأأأأأأل تيفيم تو أأأأأأأيات مجلس مراجإر

 دمالقها؛

، ثيحيط علمًا بلثجه القصأأأأور التر تإتري انشأأأأطة ضأأأأمان نهج 2020/6دل  قرارو   يشدددير - 3 
ضأأأأأمان  التحويالت اليقدية، ثلملك يطلب دل  اليونيسأأأأأ  ان تكفل تحقيق الحد األدن  مر انشأأأأأطة ميسأأأأأق فر

 اليقدية؛ يقدية ثفر مراقبة الشركاء فر تيفيم المساعدةنهج ميسق فر التحويالت ال

، ثيطلب دل  اليونيسأأأأأ  ان توا أأأأأل جهودلا لميع حاالت  3/ 2018دل  قرارو   يشدددير أيضدددأل  - 4 
مر المخاطر  التقليل   ثكشأأأأفها، ثان تسأأأأتإرض بدقة الظرثأ الكامية التر ادت دل  حاالت الالد مر اجل  الالد 

 .الرامية دل  استرداد األموال  فر المستقبل دل  ادن  حد، ثان تتخم الخطوات الال مة لتحسير اإجراءات 
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  2021 /5 
 2021جمع األموال مع القطأل  الخألو ناقألمة الشرااألت مته: خطة التمل نالميزا  ة المقترحة لتألم    

 
 إن المجلس التنفيذي 
بجمع األموال مر القطأأاع الخأأاص ثإقأأامأأة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأأات مإأأه: خطأأة الإمأأل    يح ط علمددأل - 1 

المسأتداي  (، ثاداة البيك الدثلر لتيسأير االسأتثمار E/ICEF/2021/AB/L.1)  2021ثالميزانية المقترحة لإاي 
 (؛E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.2فر جمع األموال مر القطاع الخاص )

، المبييأة  2021دل  سأأأأأأأأأأأأأأييأاريولأات الأدخأل المرتفع ثالمتوسأأأأأأأأأأأأأأط ثالميخفن لإأاي   يشدددددددددير - 2 
 ؛E/ICEF/2021/AB/L.1مر الوثيقة  3الجدثل  فر

مليون دثالر مر الموارد  153عل  ميزانية للنشأأطة ذات األمراض الخا أأة قدرلا  لوافق - 3 
مليون دثالر للتكاليا األخر  لجمع األموال    68مليون دثالر لصأأأأأأأياد ق االسأأأأأأأتثمار، ث  85الإادية، تشأأأأأأأمل 

مليون دثالر اسأأأأأأتيادا دل  السأأأأأأيياريو  58,4قصأأأأأأ  مر الموارد األخر  بمبلغ القطاع الخاص، ثإقرار حد ا مر
 ؛E/ICEF/2021/AB/L.1مر الوثيقة  3المتوسط الممكور فر الجدثل 

 لليونيس  بما  لر: يأذن - 4 

ميزا )ا(   بيود  مختل   بير  الموارد  تو يع  اليحو دعأأأأأادة  )عل   الإأأأأأاديأأأأأة  الموارد  نيأأأأأة 
ل فر  فر المائة مر المبالغ المإتمدة، كحد اقص ؛ 10اعالو( فر حدثد  3الفقرة  المفصَّ

تخ ين اث  يادة اليفقات حت  المسأأأأأأأأأأأتويات المبيية فر الإمود ر األثل ثالثالث   )ب(  
حير يظهر ان اإ رادات المتأألتيأأة مر جمع   E/ICEF/2021/AB/L.1مر الوثيقأأة    3 الجأأدثل مر

 األموال انخفضت اث ارتفإت دل  المستويات المبيية فر الإمود ر األثل ثالثالث؛

دنفاق مبلغ دضأأأأأأافر فر فترة ما بير دثرات المجلس التيفيمي، عيد الضأأأأأأرثرة، فر   )ج(   
 ؛ 2021تقلبات اسإار الإمالت، ثذلك لتيفيم خطة الإمل المإتمدة لإاي حدثد القدر المي تتسبب عيه  

المد رة التيفيمية عل  تحد د ما ُ تاح مر فرص جد دة فر السأأوق ثعل  اسأأتالاللها،  يشدجع - 5 
 مت  نشلت لمو الفرص، فر فترة ما بير دثرات المجلس التيفيمي ثإخطار المجلس بملك؛

قدرلا    2022دة شأأأأأأأأأأأأأأهر ثاحد لكانون الثانر/ يا ر  عل  مخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأات مؤقتة لم لوافق - 6 
مليون  153فر المائة مر الموارد الإادية المخصأأأأأصأأأأأة ألمراض خا أأأأأة ثقدرلا   10مليون دثالر )اث  15,3

دثالر(، ُتسأأأأأأأأأأتوعسب فر الميزانية السأأأأأأأأأأيوية لشأأأأأأأأأأ بة جمع األموال مر القطاع الخاص ثإقامة الشأأأأأأأأأأراكات مإه  
 ؛2022 لإاي

تيفيمية، بمشأأأأأأأأأأأأورة المراقب المالر، بتيفيم األداة المالية بالشأأأأأأأأأأأأراكة مع البيك  للمد رة ال  يأذن - 7 
الدثلر لجمع تمويل دضأأأأافر لالسأأأأتثمار فر انشأأأأطة جمع األموال مر القطاع الخاص، باعتبار ذلك مشأأأأرثعا 

دي مليون دثالر، مع االسأأأتفادة مر خبرات البيك فر األسأأأواق المالية، بشأأأرة ع 50تجريبيا يقتصأأأر عل  مبلغ  
اسأأأتخداي اي مبالغ مر الموارد الإادية لسأأأداد المبلغ األ أأألر اث الفوائد المسأأأتحقة للبيك الدثلر، ثفقا لشأأأرثة  
الدفع، ثيطلب دل  اليونيسأأأأ  ان تقدي دل  المجلس التيفيمي سأأأأيويا فر الدثرة الإادية األثل  تقريرا عر األداء  

 ا ثقدرات؛المالر ثعما  تحقق مر الداأ ثما  رتبط بملك مر تكالي 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1/Add.2
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.1
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نتائج  2021دل  اليونيسأأأأأ  ان تقدي دل  المجلس التيفيمي فر الدثرة السأأأأأيوية لإاي   يطلب - 8 
ذات األسواق الياشئة ثميرلا مر الجهات الفاعلة المإيية الميضوية فر ميظومة   18مشاثراتها مع البلدان الأأأأأأأ 

ثمإلومات عر راي مكتب الشأأأأأأؤثن   األمم المتحدة، دل  جانب مصأأأأأأفوفة مسأأأأأأتكملة ثشأأأأأأاملة إدارة المخاطر،
القانونية بشألن االتفاق مع اداة البيك الدثلر، ثا أل المبلغ، ثتكاليا الفوائد، ثالرسأوي األخر  المرتبطة بملك، 

 ثتقييم خطر لمد  الحاجة دل  تحد ث اليظاي المالر ثالقواعد المالية لليونيس ؛

تجريبيًا ثعملية محدثدة  يبالر تقييمها قبل    ان اداة البيك الدثلر لمو تإتبر مشأأأأأأأأرثعاً   لؤكد - 9 
 اليظر فر تكرار المشاركة فيها؛

دل  اليونيسأ  ان تكفل ان تكون شأرثة لمو األداة شأفافة تماما باليسأبة للمسأتثمرير    يطلب - 10 
المحتملير، ثان يإكس اي ترثيج عاي لما يقابل ذلك مر اسأأتثمارات يقوي بها المسأأتثمرثن شأأرثة األداة بيفس 

 القدر مر الشفاعية؛

دنشأاء  أيدثق متجدد ) أيدثق د يامو المتجدد(  وفر قدرة مالية مسأتدامة لالسأتثمار  لؤيد - 11 
فر جمع األموال مر القطأأاع الخأأاص عل  مسأأأأأأأأأأأأأأتو  مكأأاتأأب اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  القطريأأة ثاإقليميأأة، ثيطلأأب دل  

المتجدد ) أأأيدثق د يامو المتجدد(   اليونيسأأأ  ان تقدي دل  المجلس التيفيمي سأأأيويا تقريرا عر حالة الصأأأيدثق 
فر الوثيقة المإيونة ”جمع األموال مر القطاع الخاص ثإقامة الشأأأأأأأراكات مإه: التقرير المالر“، التر ُتقدي دل  

 المجلس التيفيمي فر دثرته الإادية الثانيةع

 الدثرة الإادية األثل  
 2021شباة/فبرا ر  11

 
 2021حزيران/لو  ه   4-1الدن ة السنوية،    

  2021 /6 

 المقدم مع المدلرة التنفيذية لليو  سف   2020التقرير السنوي لتألم    
 

 إن المجلس التنفيذي 
المقدي مر المد رة التيفيمية لليونيسأأأأأأأأأ ، ثكملك  2020بالتقرير السأأأأأأأأأيوي لإاي يح ط علمأل   - 1 

؛  2021-2018االسأأأأأأأأأأتراتيجية لليونيسأأأأأأأأأأ ، للفترة بالتقرير عر تيفيم اإطار المتكامل لليتائج ثالموارد للخطة  
ثبالتقرير عر تيفيم االسأأتإراض الشأأامل المي يجر  كل اربع سأأيوات لسأأياسأأة األنشأأطة التيفيمية التر تضأأطلع 
بهأا ميظومأة األمم المتحأدة مر اجأل التيميأة؛ ثبأالمرفق المشأأأأأأأأأأأأأأترك بشأأأأأأأأأأأأأأألن تيفيأم الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الموحأد للخطط  

لكٍل مر برنامج األمم المتحدة اإنمائر، ث أأيدثق األمم المتحدة للسأأكان،   2021-2018االسأأتراتيجية، للفترة 
ثميظمة األمم المتحدة للطفولة، ثليئة األمم المتحدة للمسأأاثاة بير الجيسأأير ثتمكير المراة )ليئة األمم المتحدة  

 للمراة(؛ ثبمستخلص البيانات المصاحبة ثسجل األداء؛

ثمحطات لامة فر الإد د مر مجاالت عملها المبيية  باليونيسأأأأأأأأأأأأ  لبلومها الدافا  يشدددددددديد - 2 
ثتقريرلا السأأأيوي، ثيشأأأجع اليونيسأأأ  عل  موا أأألة   2021-2018الخطة االسأأأتراتيجية لليونيسأأأ  للفترة  فر

تحسأأير ااثار عل  مسأأتو  اليتائج فر ما  تإلق ببرامجها فر جميع القطاعات ذات الصأألة بوالية اليونيسأأ ، 
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تر تإوق دحرا  دنجا ات لامة فر سياق تحقيق الداأ التيمية المستدامة فر خطتها  ثعل  التصدي للإوامل ال
 ؛2025–2022االستراتيجية المقبلة للفترة 

دحالة التقارير الممكورة اعالو دل  المجلس االقتصأادي ثاالجتماعر، مشأفوعة بموجز   يقر  - 3 
 لتإليقات المجلس التيفيمي ثتوجيهاته؛

اليونيسأأأأأأ  عر تو أأأأأأيات ثحدة التفتيد المشأأأأأأتركة، بما فر ذلك ردثد   بتقرير  يح ط علمأل - 4 
 التر ا درتها ثحدة التفتيد المشتركة ثالمزمع ان  يظر فيها المجلس التيفيميع   14اإدارة عل  التو يات الأ  

 الدثرة السيوية 
 2021حزيران/ ونيه  4

 
  2021/7 
 التقرير السنوي عع التمل اإل سأل ي لليو  سف   

 
 مجلس التنفيذيإن ال 

 (؛E/ICEF/2021/13بالتقرير السيوي عر الإمل اإنسانر لليونيس  ) يح ط علمأل   - 1 

عل  الجهود التر تبملها اليونيسأأأ  إجراء اسأأأتإراض لإملياتها اإنسأأأانية فر سأأأياق   ل ني - 2 
التحديات الإالمية الجد دة ثيتطلع دل  نشأأأر التقرير المإيون ”تإزيز الإمل اإنسأأأانر لليونيسأأأ ، االسأأأتإراض  

 اإنسانر: اليتائج ثالتو يات“ الحقًا؛

ض فر اقرب ثقت ممكر ثتقديم مسأأأتجدات  اليونيسأأأ  دل  تيفيم تو أأأيات االسأأأتإرا  لدعو - 3 
 ميتظمة دل  المجلس التيفيمي عما تحر و مر تقدي فر لما الصددع

 الدثرة السيوية 
 2021حزيران/ ونيه  4

 
  2021/8 
 نثألئق البرامج القطرية   

 
 إن المجلس التنفيذي 
بأألن ثثيقأأة البرنأأامج القطري، بمأأا فر ذلأأك الميزانيأأة اإرشأأأأأأأأأأأأأأأاديأأة اإجمأأاليأأة،    يح ط علمدأل - 1 

(، قد اتيحت للدثل األعضأأأأاء إبداء تإليقاتها عليها ثتقديم دسأأأأهاماتها E/ICEF/2021/P/L.15للرجيتير )
 ؛2021 ذار/مارس  30دل   10فيها، مر  

عل  ثثيقة البرنامج القطري،   2014/1، عل  اسأأأأأأأاس عدي االعتراض، ثثفقا للقرار لوافق - 2 
 (ع(E/ICEF/2021/P/L.15بما فر ذلك الميزانية اإرشادية اإجمالية، للرجيتير 

 الدثرة السيوية 
 2021حزيران/ ونيه  3

 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/13
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.15
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.15
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  2021/9 
 تمدلد البرامج القطرية الجأل ية   

 
 إن المجلس التنفيذي 

تمد د سأأأأأأأأأأأأأأابق لمدة بإد  بتمد د البرنامج القطري ألرميييا لمدة ثالثة اشأأأأأأأأأأأأأأهر،   يح ط علمأل - 1 
شأأأأهرير ثتمد د سأأأأابق  خر لمدة اربإة اشأأأأهر؛ ثبتمد د البرنامج الُقطري لماليزيا لمدة سأأأأتة اشأأأأهر، بإد تمد ٍد 
سأأأأأأابٍق لمدة شأأأأأأهرير ثتمد ٍد سأأأأأأابٍق  خر لمدة اربإة اشأأأأأأهر، اللم ر ثافقت عليهما المد رة التيفيمية عل  اليحو  

 ؛E/ICEF/2021/P/L.14مر الوثيقة  1الوارد فر الجدثل 

عل  تمد د البرنامج القطري لمدمشأقر لمدة ثالثة اشأهر، بإد تمد د سأابق لمدة سأيٍة   لوافق - 2 
ثاحدة ثتمد د سأأأأأأابق  خر لمدة سأأأأأأتة اشأأأأأأهر؛ ثعل  تمد د البرنامج القطري للجمهورية الإربية السأأأأأأورية، لمدة 

اشأأأأهر بإد تمد د ر متإاقبير سأأأأابقير لمدة سأأأأية ثاحدة، ثتمد د سأأأأابق  خر لمدة تسأأأأإة اشأأأأهر، ثتمد د  ثمانية  
سأأأأابق  خر لمدة ثالثة اشأأأأهر، ثتمد د سأأأأابق  خر لمدة شأأأأهرير، ثتمد د سأأأأابق  خر لمدة اربإة اشأأأأهر، عل  

 عE/ICEF/2021/P/L.14مر الوثيقة  2اليحو المبير فر الجدثل 

 الدثرة السيوية 
 2021حزيران/ ونيه  4

 
  2021/10 
 تقأل ير التقي م ن ونو اإلوا ة   

 
 إّن المجلس التنفيذي 

علمدددددأل   - 1  لإأأأأأأأاي    يح ط  السأأأأأأأأأأأأأأيوي  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ    2020بأأأأأأأالتقرير  فر  التقييم  ثظيفأأأأأأأة  عر 
(E/ICEF/2021/18( ثرد اإدارة عليه )E/ICEF/2021/19؛) 

ر لبرامج اليونيسأأأأأ  لتوفير المياو ثخدمات الصأأأأأرأ  بالتقييم الإالم  يح ط علمأل  مع التقدلر - 2 
لألأفأتأرة   امأأأأأأأدلأأأأأأأا  طأأأأأأأال  الأتأر  األ مأأأأأأأات  فأر  الصأأأأأأأأأأأأأأحأيأأأأأأأة  ثالأيأظأأأأأأأافأأأأأأأة  ثمأوجأزو  2019-2014الصأأأأأأأأأأأأأأحأر   ،

(E/ICEF/2021/20( ثرد اإدارة عليه )E/ICEF/2021/21؛) 

بأأأالزيأأأادة الكبيرة فر عأأأدد الميتجأأأات التقييميأأأة ثالزيأأأادة   يح ط علمددأل أيضددددددددددأل مع التقدددلر - 3 
 تالطية التقييم؛ فر

مر اخصأأأأأأأأأأأأأأائير التقييم مر بلأدان متإأددة مر اجأل تإزيز قأدرات التقييم   16بتإيير    لرحدب - 4 
 عل  الصإيد ر القطري ثاإقليمر؛

فر المائة مر اليفقات البرنامجية للتقييم  1ويل المتمثل فر تخصيص  دل  لدأ التم  يشير - 5 
،  2020فر المأأأأائأأأة فقط مر مجموع اليفقأأأأات البرنأأأامجيأأأأة عل  التقييم فر عأأأاي    0,64ثيالحظ بقلق دنفأأأأاق  

 التسليم بالظرثأ الخا ة إجراء التقييمات خالل الجائحة الحالية؛ مع

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.14
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.14
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/18
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/19
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/20
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/21
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ر المالئمة لتيسأأأأأأأأأأير تحقيق  يادة كبيرة فر حصأأأأأأأأأة  دل  اليونيسأأأأأأأأأأ  ان تتخم التدابي   يطلب - 6 
اإنفاق عل  التقييم مقارنة بإجمالر اليفقات البرنامجية، ثال سأأأأأأأأأأأأأيما فر المكاتب القطرية التر تيفق اقل بكثير  

 فر المائة مر اليفقات البرنامجية عل  التقييم؛ 1مر 

ر الخاص بالتقييم ثيطلب  انخفاض توافر الموارد مر  يدثق التمويل الجماع  بقلق  لالحظ - 7 
 دل  اليونيس  ضمان التمويل الكافر باستمرار لوظيفة التقييم؛

 بقرار اليونيس  ثضع دجراء لضمان الجودة فر ثظيفة التقييم؛ لرحب - 8 

بمبادرات اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  الرامية دل  تإزيز تكيولوجيات ثنهج التقييم المبتكرة   أيضدددددددددأل لرحب - 9 
تطوير ثتيفيم الخيارات المتإلقة بالتقييمات عر بإد ثاليهج الرقمية المبتكرة،   ثيشأأأجع اليونيسأأأ  عل  موا أأألة

بشأألن ثظيفة    2021دثن المسأأاس بجودة التقييمات، ثيطلب دل  اليونيسأأ  ان تقدي، فر التقرير السأأيوي لإاي 
اطر المتصألة بها التقييم، مإلومات ُمحّدثة عر تطبيق التكيولوجيات ثاليهج المبتكرة، بما فر ذلك مياقشأة المخ

 ثخطط ددارة اليونيس  لمإالجتها؛

اليونيسأأأأأ  عل  تخصأأأأأيص الموارد المياسأأأأأبة للتقييمات المصأأأأأممة للبحث بشأأأأأكل   يشدددجع - 10 
استباقر عر حلول قابلة للتوسع تإالج الثالرات فر األدلة ثالمإارأ فر المجاالت البرنامجية الرئيسية لكل مر 

 لمية؛اليونيس  ثاألثساة اإنمائية الإا

اليونيسأ  عل  اليظر فر تإزيز اسأتخداي تقييمات األثر الصأارمة بغية  يادة   أيضدأل  يشدجع - 11 
تحسأأير ُنهجها الخا أأة بالبرمجة، ثيطلب دل  اليونيسأأ  ضأأمان ان تسأأهم نتائج تلك التقييمات فر المجاالت  

دة الإالمية للدلة ثالمإارأ ذات الصأألة فر سأأياسأأات اليونيسأأ  ثبرمجتها للخطة االسأأتراتيجية ثان تبير القاع
 مر اجل تحقيق الداأ التيمية المستدامةع

 الدثرة السيوية 
 2021حزيران/ ونيه  4

 
  2021/11 
 ، ن و اإلوا ة 2020تقرير مكتب األخالق ألت التألبع لليو  سف لتألم    

 
 إن المجلس التنفيذي 
عددلددمدددددأل - 1  لأأإأأأأأأأاي    يددحدد ددط  لأألأأيأأونأأيسأأأأأأأأأأأأأأأ   الأأتأأأأأأأابأأع  األخأأالقأأيأأأأأأأات  مأأكأأتأأأأأأأب    2020بأأتأأقأأريأأر 

(E/ICEF/2021/16( ثرد اإدارة عليه )E/ICEF/2021/17؛) 

سأأأأأأير ثقة موظفر اليونيسأأأأأأ  فر الحماية  دل  اليونيسأأأأأأ  ان تطّبق تدابير فإالة لتحيطلب   - 2 
 المتاحة لهم مر االنتقاي عيد اإبالغ عر سوء سلوك، ثلزيادة االرتقاء بمستو  ثقافة الميظمة داخل اليونيس ؛

بمشأأأأأأأأأأأأأأاركة مكتب األخالقيات فر عضأأأأأأأأأأأأأأوية فرقة الإمل المإيية   يح ط علمدأل مع التقددلر - 3 
االضأأأأطالع بدثر فإال، بو أأأأفه مكتبا مسأأأأتقال، فر تيفيم   بمكافحة الإيصأأأأرية ثالتمييز ثيشأأأأجع المكتب عل 

 تو يات فرقة الإمل؛

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/16
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/17
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باستمرار التإاثن القوي بير المكتب ثالفريق الإامل المشترك أيضأل    يح ط علمأل مع التقدلر - 4 
إب المإير بميع االسأأأتالالل ثاالنتهاك الجيسأأأيير، ثثحدة حماية الطفل، ثالمسأأأتشأأأارة الرئيسأأأية لشأأأؤثن   بير الشأأأُ

 قافة الميظمةعث 

 الدثرة السيوية 
 2021حزيران/ ونيه  4

 
  2021/12 
م مع مكتب المراجتة الداخل ة للحسدددألبألت نالتحي قألت بألليو  سدددف إلي  2020التقرير السدددنوي لتألم     المقدَّ

 المجلس التنفيذي، ن و اإلوا ة 
 

 إن المجلس التنفيذي 

بالتقرير السأأأأأيوي لمكتب المراجإة الداخلية للحسأأأأأابات ثالتح يقات باليونيسأأأأأ    يح ط علمأل - 1 
)  2020لأأأأأإأأأأأأأاي   الأأأأأتأأأأأيأأأأأفأأأأأيأأأأأأأمي  الأأأأأمأأأأأجأأأأألأأأأأس  دلأأأأأ   ثإضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأافأأأأأتأأأأأأأه  E/ICEF/2021/AB/L.3الأأأأأمأأأأأقأأأأأأأدي   )

(E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1( ثبرد ددارته )E/ICEF/2021/AB/L.4 ثكملك بالتقرير السأأأأأأأأيوي ،)
المقدي دل  المجلس التيفيمي، ثيرحب بالراي   2020للجية االسأأأأأتشأأأأأارية لمراجإة الحسأأأأأابات باليونيسأأأأأ  لإاي 

 ؛فاية ثفإالية دطار الميظمة للحوكمة ثإدارة المخاطر ثالرقابةالإاي المتإلق بمد  ك

بأالميثأاق الميقح لمكتأب المراجإأة الأداخليأة للحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات ثالتح يقأات    يح ط علمدأل أيضدددددددددأل - 2 
 (؛E/ICEF/2021/AB/L.5باليونيس  )

دي مإلومات عر احتياجات المكتب مر الموارد اإضأأأاعية لسأأأد  دل  اليونيسأأأ  ان تق  يطلب - 3 
، ثميزانيتها  2025-2022ثالرات التالطية ضأأمر التقارير المقدمة بشأألن الخطة االسأأتراتيجية لليونيسأأ  للفترة 

، ثيطلب دل  اليونيسأأأأأأأأأ  ان تكفل 2020/20مر قرارو   4، ثيشأأأأأأأأأير دل  الفقرة 2025-2022المتكاملة للفترة 
 توفير الموارد البشرية ثالمالية ثالتكيولوجية الكاعية للمكتب؛

بالتكييا السأأأأأريع ألنشأأأأأطة المكتب بهدأ التصأأأأأدي للتحديات الياشأأأأأئة عر جائحة   لرحب - 4 
يات مراجإة  ، ثيشأأأأأجع المكتب عل  موا أأأأألة تقييم ثاسأأأأأتكشأأأأأاأ الفرص المتاحة لتإزيز دجراء عمل19-كوفيد

الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات ثالتح يقأات عر ُبإأد دثن ان  يأال ذلأك مر جودة عملأه، ثيطلأب دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان تإرض، 
ي مر مكتب المراجإة الداخلية للحسأأأأأأأأابات ثالتح يقات باليونيسأأأأأأأأ  دل    2021التقرير السأأأأأأأأيوي لإاي  فر المقدَّ

بأأأأأا ثالمخأأأأأاطر المرتبطأأأأأة  المزايأأأأأا  المسأأأأأأأأأأأأأأتجأأأأأدات عر  التيفيأأأأأمي،  خر  ذلأأأأك  المجلس  ُبإأأأأأد ثمير  لإمأأأأأل عر 
 التكيولوجيات ثالُيهج المبتكرة الهادفة دل  تحسير فإالية ثكفاءة عمل المكتب؛ مر

، ثيشأأأأأأأجع اليونيسأأأأأأأ  عل  موا أأأأأأألة الإمل مع 2020/20مر قرارو   5دل  الفقرة   يشدددددير - 5 
 أياد ق األمم المتحدة ثبرامجها األخر  مر اجل مواءمة التإاريا ثالتقارير المتإلقة بمسأائل مراجإة الحسأابات 
ثالتح يقات، ثعل  ان تقدي للمجلس التيفيمي، عيد االقتضأأاء، عرضأأا اكثر اتسأأاقا لالسأأتيتاجات ثاليتائج، ثيطلب 

 مإلومات عر التقدي المحر  فر لما الصدد؛   2021رج فر تقريرو السيوي لإاي دل  المكتب ان  د 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.4
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.5
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/20
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/20
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بقلق - 6  اكثر   لالحظ  لمأأأأأدة  التيفيأأأأأم  انتظأأأأأار  فر  ظلأأأأأت  التر  اإجراءات  عأأأأأدد  فر  الزيأأأأأادة 
ا مر اجأل دمالق تلأك التو أأأأأأأأأأأأأأيأات  18 مر شأأأأأأأأأأأأأأهرا، ثيشأأأأأأأأأأأأأأجع المكتأب ثإدارة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  الإمأل مإأً
 المحددةع المواعيد فر

 الدثرة السيوية 
 2021حزيران/ ونيه  4

 
  2021/13 
بإعألوة تنظ م منظومة األمم   المتتلق   279/ 72لتألمة  إحألطة بأللمسدددددددتجدات بشدددددددأن تنفيذ قرا  الجم  ة ا   

المتحدة اإل مألئ ة في سد أل  االسدتتراض الشدألمل الذي يجري كل أ بع سدنوات لسد ألسدة األ شدطة التنفيذية  
 التي تضطلع بهأل منظومة األمم المتحدة مع أجل التنم ة 

 
 نفيذيإن المجلس الت 
المتإلق بأأإعأأادة تيظيم   72/279بمسأأأأأأأأأأأأأأتجأأدات تيفيأأم قرار الجم يأأة الإأأامأأة    يح ط علمددأل - 1 

ميظومة األمم المتحدة اإنمائية فر سأأياق االسأأتإراض الشأأامل المي يجري كل اربع سأأيوات لسأأياسأأة األنشأطة  
 يظومة األمم المتحدة مر اجل التيمية؛التيفيمية التر تضطلع بها م

ثالتزامات الميظمة فر دطار اتفاق  72/279اليونيسأأأأأأأأ  عل  موا أأأأأأأألة تيفيم القرار   يحث - 2 
التمويل، ثيتطلع دل  ان ُيسأأأترشأأأد بكليهما فر ثضأأأع الخطة االسأأأتراتيجية المقبلة بهدأ تحسأأأير تيفيم برامجها  

 ثاثرلا عل  ارض الواقع ثر دلما عل  ثجه افضل؛

اليونيسأأأأأأأ  عل  تصأأأأأأأميم دطارلا المتكامل لليتائج ثالموارد تمشأأأأأأأيا مع التوجيهات   يشددددجع - 3 
، ثيطلب دل  اليونيسأأأأأأ  2020الميطبقة الواردة فر االسأأأأأأتإراض الشأأأأأأامل المي يجري كل اربع سأأأأأأيوات لإاي 

تإمل، حسأأأأأب االقتضأأأأأاء، عل  مواءمة دطارلا المتكامل لليتائج ثالموارد مع سأأأأأائر كيانات األمم المتحدة،  ان
رات اليتائج المشأتركة، ثكل  التركيز عل  جميع مسأتويات اليتائج، ثان تسأتخدي دل  اقصأ  حد ممكر مؤشأ  مع

ذلك بهدأ اليهوض بمسأأأأأأالمات ميظومة األمم المتحدة اإنمائية فر تحقيق الداأ التيمية المسأأأأأأتدامة ث يادة 
 تإزيز التقييم عل  نطاق الميظومة؛

دل  اليونيسأأ  ان تقدي فر الوقت المياسأأب، ثقبل موعد انإقاد الدثرة الإادية الثانية   يطلب - 4 
إلومات اثف  بشأأأأأأأأأأألن اإطار المتكامل لليتائج ثالموارد، بما فر ذلك  أأأأأأأأأأألته بإطار الر أأأأأأأأأأأد  ، م2021لإاي 

 ثاإبالغ المتإلق باالستإراض الشامل المي يجري كل اربع سيواتع

 الدثرة السيوية 
 2021حزيران/ ونيه  4

 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 2021أللول/سبتمبر    10-7الدن ة التألوية ال أل  ة،    

  2021 /14 
 2025- 2022االسترات ج ة لليو  سف،  الخطة    

 
 إن المجلس التنفيذي 

الإملية التشأأأأأأأأأأاثرية الشأأأأأأأأأأاملة ثالواسأأأأأأأأأأإة اليطاق التر اضأأأأأأأأأأطلإت بها   لالحظ مع التقدلر - 1 
، بما فر ذلك المشأأأأاركة الواسأأأأإة اليطاق مع 2025-2022اليونيسأأأأ  فر ثضأأأأع الخطة االسأأأأتراتيجية للفترة 

 المجلس التيفيمي؛

الجهود التر تبملها اليونيسأأأأأ  لمواءمة خطتها االسأأأأأتراتيجية مع   لالحظ أيضدددأل مع التقدلر - 2 
، المإيون ”تحويل عالميا: خطة التيمية المسأأتدامة 2015ا لول/سأأبتمبر   25المؤرج   1/ 70ي الجم ية الإامة قرار 

االسأأأتإراض الشأأأامل المي يجري كل بشأأألن   2020كانون األثل/ديسأأأمبر    21المؤرج  233/ 75“، ث  2030لإاي 
 اربع سيوات لسياسة األنشطة التيفيمية التر تضطلع بها ميظومة األمم المتحدة مر اجل التيمية؛ 

  E/ICEF/2021/25)  2025-2022الخطأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  للفترة    لؤيددد - 3 
(، التر سأأأأأأأأأأأأتيفم بما  تفق مع لما القرار، ثيحيط علما بمرفقاتها ثيطلب دل  E/ICEF/2021/25/Add.1 ث

خطوة اسأأأأاس   2022اليونيسأأأأ  ان تقدي دل  المجلس التيفيمي فر الدثرة السأأأأيوية للمجلس التيفيمي فر عاي 
 امل لليتائج ثالموارد للخطة االستراتيجية الجد دة؛ثمايات مستكملة لططار المتك

ان الخطة االسأأأأأأأأأأأأأتراتيجية لر اإطار االسأأأأأأأأأأأأأتراتيجر الإاي لليونيسأأأأأأأأأأأأأ  ثال يجري لالحظ  - 4 
التفاثض بشأألنها عل  الصأأإيد الحكومر الدثلر، ثيسأأّلم بلن الخطة االسأأتراتيجية تتضأأمر بإن الشأأرثة التر 

 الدثلر فر ميظومة األمم المتحدة؛ لم  تم تل يدلا عل  الصإيد الحكومر 

ثفقأا لمبأاد    2025-2022دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان تيفأم الخطأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة للفترة    يطلدب - 5 
المسأأأأأأأأأأأؤثلية الوطيية للبلدان المسأأأأأأأأأأأتفيدة مر البرامج، مع مراعاة اثلوياتها ثاحتياجاتها الوطيية، ثمع االعتراأ  

سترشاد بالمإالدات الدثلية لحقوق اإنسان ثالمباد  اإنسانية بسياقاتها المختلفة ثخصائصها المحددة، مع اال
 للمساعدة اإنسانية؛

  2024دل  اليونيسأأأ  ان تقدي دل  المجلس التيفيمي فر دثرته السأأأيوية لإاي   يطلب أيضددأل - 6 
ثمرفقاتها، ثإذا لزي األمر   2025-2022اسأتإراضأا دقيقا لميتصأ  المدة للخطة االسأتراتيجية لليونيسأ  للفترة 

ر اليتائج  تحد ثات للخطة ثاإطار المتكامل لليتائج ثالموارد لضأأأأأأأمان التيفيم الفإال ثالر أأأأأأأد السأأأأأأأليم ثتحسأأأأأأأي 
 ؛2030لتسريع ثتيرة التقدي نحو تحقيق الداأ التيمية المستدامة بحلول عاي 

، ثيطلأب دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان تأدرج فر تقأارير 2021/13مر قرارو    3دل  الفقرة  يشدددددددددير - 7 
، بما فر ذلك فر اسأتإراضأها  2025-2022ة لليونيسأ  للفترة المد رة التيفيمية بشألن تيفيم الخطة االسأتراتيجي 

لميتصأأأأأأأأأأأ  المدة، مإلومات عر اليتائج التر تحققت باالشأأأأأأأأأأأتراك مع كيانات ميظومة األمم المتحدة اإنمائية 
 المحددة مر خالل مؤشرات مشتركة ثمتكاملةع

 الدثرة الإادية الثانية

 2021ا لول/سبتمبر  10
 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/25
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/25/Add.1
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  2021 /15 

 مج القطرية نثألئق البرا   

 ،إن المجلس التنفيذي 

بلن ثثائق البرامج القطرية، بما فر ذلك الميزانيات اإرشأأأأأأأادية اإجمالية، لكل    يح ط علمأل - 1 
مر ارميييا ثإريتريا ثالبانيا ثبيالالديد ثبوتسأأأأأأأأأأوانا ثجزر القمر ثجمهورية الث الديمقراطية الشأأأأأأأأأأإبية ث مبابوي  

( ثمأأأأأأأدمشأأأأأأأأأأأأأأقر  ثالكأأأأأأأاميرثن  ثمواتيمأأأأأأأاال    E/ICEF/2021/P/L.16–E/ICEF/2021/P/L.27ثعمأأأأأأأان 
ي ( قأأأد ُاتيحأأأت للأأأدثل األعضأأأأأأأأأأأأأأأأاء لكر تبأأأدي تإليقأأأاتهأأأا عليهأأأا ثتقأأأدE/ICEF/2021/P/L.22/Corr.1 ث

 ؛2021تمو / وليه   6حزيران/ ونيه دل   16مسالماتها فيها فر الفترة مر 

، عل  ثثائق البرامج القطرية،  2014/1عل  اسأأأأأأأأأاس عدي االعتراض، ثثفقا للقرار   لوافق - 2 
ريتريأا ثالبأانيأا ثبيالالديد ثبوتسأأأأأأأأأأأأأأوانأا ثجزر القمر بمأا فر ذلأك الميزانيأات اإرشأأأأأأأأأأأأأأاديأة اإجمأاليأة، ألرميييأا ثإ

ثمأأأأأأأدمشأأأأأأأأأأأأأأقر   ثالكأأأأأأأاميأرثن  ثمواتيأمأأأأأأأاال  ثعمأأأأأأأان  ث مبأأأأأأأابوي  الشأأأأأأأأأأأأأأإأبأيأأأأأأأة  الأأأأأأأديمأقأراطيأأأأأأأة  الث  ثجمأهأوريأأأأأأأة 
(E/ICEF/2021/P/L.16–E/ICEF/2021/P/L.27  ثE/ICEF/2021/P/L.22/Corr.1ع) 

 الدثرة الإادية الثانية

 2021ا لول/سبتمبر  8
 

  2021 /16 
 الجأل ية تمدلد البرامج القطرية    

 
 إن المجلس التنفيذي، 

بالتمد د األثل لمدة شأأأأأأأأأأأأهرير للبرنامج المتإدد األقطار لميطقة شأأأأأأأأأأأأرق البحر    يح ط علمأل   - 1 
الكاريبر؛ ثالتمد د األثل لمدة شأأأأأأأأأأأهرير للبرامج القطرية لبليز، ثبيرث، ثتا ليد، ثجامايكا، ثسأأأأأأأأأأأوريياي، ثغيانا، 

ت األثل  للبرامج الُقطرية للبرا يل ثتشأأأاد ثالجبل األسأأأود ثجمهورية  ثفييت ناي، ثالمالرب، ثليدثراس؛ ثالتمد دا
افري يا الوسأأأط  ثجيوب السأأأودان ثسأأأان تومر ثبرييسأأأيبر ثالسأأأودان ثمامبيا ثالييجر لمدة سأأأية ثاحدة، ثكلها 

 ؛ E/ICEF/2021/P/L.28مر الوثيقة  1ثافق عليها المد ر التيفيمي عل  اليحو الوارد فر الجدثل 

بيسأأأأأأأأأأأاث ثمو امبيق لمدة  -عل  تمد د البرامج الُقطرية للجزائر ثالسأأأأأأأأأأألفادثر ثميييا   لوافق - 2 
شهرير، بإد تمد دات سابقة لمدة سية ثاحدة؛ ثعل  تمد د البرنامج القطري لماليزيا لمدة شهرير، بإد ان سبق  

لمدة اربإة اشأأأأهر ثم لمدة سأأأأتة اشأأأأهر؛ ثعل  تمد د البرنامج القطري ألفالانسأأأأتان لمدة  تمد دو لمدة شأأأأهرير ثم
ثالثة اشأهر، بإد تمد دو لمدة سأيتير؛ ثعل  تمد د البرنامج القطري لملديا لمدة ثالثة اشأهر، بإد تمد دو لمدة 

بإد تمد دلا سأأأأابقا لمدة سأأأأية   سأأأأية ثاحدة؛ ثعل  تمد د البرامج الُقطرية لزامبيا ثلبيان ثليبيا لمدة سأأأأية ثاحدة،
ثاحدة؛ ثعل  تمد د البرنامج القطري لجمهورية فيزثيال البوليفارية لمدة سأأأأأأأأأأأية ثاحدة، بإد تمد دو سأأأأأأأأأأأابقا لمدة 

شأأأأأأأأأأأأأأهرا؛ ثتمأد أد البرنأامج الُقطري   14سأأأأأأأأأأأأأأيتير ثاحأدة تلو األخر ؛ ثعل  تمأد أد البرنأامج القطري لهأا تر لمأدة 
 عE/ICEF/2021/P/L.28مر الوثيقة  2لوارد فر الجدثل لجيبوتر لمدة سيتير، عل  اليحو ا
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https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.16
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.27
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.22/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/1
https://undocs.org/ar/E/RES/2014/1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.16
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.27
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.22/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/16
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/16
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.28
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/P/L.28
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  2021 /17 

 2021- 2018الحوا  المنّظم المتتلق بتمويل  تألئج الخطة االسترات ج ة لليو  سف للفترة    

 
 التنفيذي،إن المجلس  

بالحوار الميظَّم المتإلق بتمويل نتائج الخطة االسأأأأأأأأأأتراتيجية لليونيسأأأأأأأأأأ  للفترة    يح ط علمأل   - 1 
2018-2021 (E/ICEF/2021/30؛) 

بأللميأة الموارد الإأاديأة الكأاعيأة ثالتر يمكر التيبؤ بهأا، التر ُتإأد  بأالالأة األلميأة ُيح ط علمدأل    - 2 
  2019لليونيسأأأأأأأأ  حت  تتمكر، ضأأأأأأأأمر جملة امور، مر موا أأأأأأأألة التصأأأأأأأأدي لجائحة مرض فيرثس كورثنا  

(/مرفق  ACT-A)ُمسأأأرّ ع اإتاحة   19-( ثموا أأألة طرح مبادرة تسأأأريع دتاحة ادثات مكافحة كوفيد19-)كوفيد
عل  الصإيد الإالمر )كوفاكس(، ثالو ول دل  جميع األطفال عل  نحو   19-فاكس إتاحة لقاحات كوفيدكو 

 ُميص  فر كل مكان للوفاء بحقوقهم ثإعمالها ثدعم ث ولهم دل  التيمية المستدامة؛

بللمية التمويل المواضأأأأأأأيإر المرن، ثلو امر بالغ األلمية لليونيسأأأأأأأ  ُيح ط علمأل  أيضددددأل   - 3 
قادرة عل  تسأأأريع البرمجة لتحقيق الداأ التيمية المسأأأتدامة، ال سأأأيما فر المجاالت التر تالشأأأت فيها لتكون  

 ؛19-مكاسب التيمية بسبب جائحة كوفيد

دل  المية التمويل المتإدد السأأأأأأيوات المي يمكر التيبؤ به، ثيطلب دل  اليونيسأأأأأأ  ُيشددددير  - 4 
لليظر فر  يادة المسالمات المقدمة لليونيس ، مع دعطاء  موا لة الإمل مع الدثل األعضاء ثسائر الشركاء 

األثلوية للموارد الإادية ثالتمويل المواضأأأأأأيإر، ثلكر ايضأأأأأأا لتوفير موارد اخر  فر الوقت المياسأأأأأأب ثبطريقة 
متوقإة، بما  تماشأأأأأ  مع اتفاق التمويل، ثيطلب ايضأأأأأا دل  اليونيسأأأأأ  موا أأأأألة بمل جهودلا مر حيث دبرا   

 عتراأ بها، خا ة عيما  تإلق بالموارد الإاديةعالمسالمات ثاال

 الدثرة الإادية الثانية
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  2021 /18 
 تقي م تكويني لتمل اليو  سف مع أجل الربط بيع البرمجة اإل سأل  ة ناإل مألئ ة ناالستجألبة اإلوا ية    

 
 إن المجلس التنفيذي، 

بالتقييم التكويير لإمل اليونيسأأأأ  فر مجال ربط البرامج اإنسأأأأانية مع التقد ر  ُيح ط علمأل    - 1 
 (؛E/ICEF/2021/29(، ثرد اإدارة عليه )E/ICEF/2021/28ثاإنمائية، ثموجزو )

، ثقرار الجم يأأأأة الإأأأأامأأأأة  11، الفقرة  2021/3ل  قرار المجلس التيفيأأأأمي  دناذ ُيشدددددددددير   - 2 
ها بشألن االسأتإراض الشأامل المي يجري كل اربع سأيوات لسأياسأة األنشأطة التيفيمية التر تضأطلع ب  75/233

ميظومة األمم المتحدة مر اجل التيمية، ُ ثير عل  الجهود التر تبملها اليونيسأأأأأأ  لتإزيز التيسأأأأأأيق ثاالتسأأأأأأاق  
ثالتإأاثن بير عملهأا اإنسأأأأأأأأأأأأأأانر ثاإنمأائر، بمأا فر ذلأك المسأأأأأأأأأأأأأأالمأات فر بيأاء السأأأأأأأأأأأأأأالي فر البلأدان المتألثرة 

 باليزاعات؛

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/30
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/28
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/29
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/3
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
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لتكويير، ان توا أأأأل االسأأأأترشأأأأاد بوال تها  دل  اليونيسأأأأ ، تيفيما لتو أأأأيات التقييم ايطلب   - 3 
اإنسانية ثاإنمائية، ثيطلب ايضا دل  اليونيس  ان ُتبلغ المجلس التيفيمي بما تحر و مر تقدي فر لما الصدد  

 مر خالل اساليب اإبالغ القائمةع

 الدثرة الإادية الثانية

 2021ا لول/سبتمبر  10

 
  2021 /19 

   2025- 2022الميزا  ة المتكألملة لليو  سف للفترة    
 

 إن المجلس التنفيذي، 
  E/ICEF/2021/AB/L.6)  2025-2022بالميزانية المتكاملة لليونيسأأأأأأأأ  للفترة  لرحب - 1 

( المقدمة اسأتجابة لطلبه فر  E/ICEF/2021/AB/L.6/Add.1ث   E/ICEF/2021/AB/L.6/Corr.1ث 
ة تشأمل جميع الفئات الداخلة فر ميزانية اليونيسأ ، ان تقدي اليونيسأ  ميزانية ثحيدة متكامل 2009/20القرار  

مع  يادة التركيز عل  تحسأأأأأأأأأأأأير اليتائج ثتإزيز الرثابط بييها ثبير اليتائج المحددة فر الخطة االسأأأأأأأأأأأأتراتيجية  
ثمواءمة ميهجية الميزانية ثطريقة عرضأأأأها، بما فر ذلك ما  تإلق بتصأأأأييا التكاليا ثإسأأأأيادلا ثاسأأأأتردادلا،  

مم المتحدة اإنمائر ث أأيدثق األمم المتحدة للسأأكان ثليئة األمم المتحدة للمسأأاثاة بير الجيسأأير مع برنامج األ
بشأأأأأألن  2020/24ثتمكير المراة )ليئة األمم المتحدة للمراة(، بالصأأأأأأيالة التر اقرلا المجلس التيفيمي فر قرارو  

 (؛DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1السترداد التكاليا ) السياسة الشاملة

بالإملية الشأأأفافة ثالتشأأأاثرية التر اضأأأطلإت بها اليونيسأأأ  فر ثضأأأع خطة    لرحب أيضددأل - 2 
 ؛2025-2022الموارد المتكاملة ثتقد رات الميزانية المتكاملة للفترة 

بإدراج فئة جد دة لتصأأييا التكاليا بشأألن األنشأأطة المسأأتقلة المتإلقة   تترف مع التقدلري - 3 
بالرقابة ثالضأأأأأأأأأمان، اسأأأأأأأأأُتحدث فر دطارلا بيدان ميفصأأأأأأأأأالن فر الميزانية احدلما  تإلق بمكتب التقييم التابع  

ياق الجهود الجارية  لليونيسأأ  ثااخر بمكتب اليونيسأأ  للمراجإة الداخلية للحسأأابات ثالتح يقات، ثذلك فر سأأ 
 لتإزيز التقارير المالية ثتوضيحها مر اجل  يادة تحسير فهم الدثل األعضاء للمركز المالر لليونيس ؛

عددلددمدددددأل - 4  ثالأأمأأيأأزانأأيأأأأأأأة    يددحدد ددط  اإدارة  لشأأأأأأأأأأأأأأأأؤثن  االسأأأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريأأأأأأأة  الأألأأجأأيأأأأأأأة  بأأتأأقأأريأأر 
(E/ICEF/2021/AB/L.7  ) عر الإيا أأأأأأأأأأأأأر المؤسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأية مر خطة الموارد المتكاملة ثتقد رات الميزانية

االسأتشأارية، ثيطلب دل  اليونيسأ  ان تإالج التو أيات ثان تقدي تقريرا  المتكاملة لليونيسأ  ثتو أيات اللجية
 دل  المجلس التيفيمي عر اإجراءات المتخمة؛

ار المالر للخطة االسأتراتيجية لليونيسأ  عل  خطة الموارد المتكاملة باعتبارلا اإط لوافق - 5 
 ، استيادًا دل  توقإات الموارد المتاحة ثاالستخداي ثاالحتياطر مر الموارد الإادية؛2025-2022للفترة 

الإأأأأالمر ثاإقليمر للفترة    لوافق أيضدددددددددددأل - 6  قأأأأدرلأأأأا   2025-2022عل  ميزانيأأأأة للبرنأأأأامج 
مليون دثالر مر الموارد األخر ،    1  446,7وافر الموارد، ث  مليون دثالر مر الموارد الإأأاديأأة، رليأأًا بت  235

 رليًا باستالي المسالمات المقدمة للموارد األخر ؛

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.6
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.6/Corr.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.6/Add.1
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/24
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/24
https://undocs.org/ar/DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.7
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ل مر   يأذن - 7  للمد رة التيفيمية بإنشأأأأأأأأأأاء ثظائ  دضأأأأأأأأأأاعية برتبة مد ر، حسأأأأأأأأأأب الحاجة، تموَّ
 التقرير السيوي للمد رة التيفيمية؛الميزانية المؤسسية المإتمدة، ثإبالغ المجلس التيفيمي بالمستجدات فر سياق 

مليون دثالر  2 738,2قدرو    2025-2022عل  اعتماد للميزانية المؤسأأأأسأأأأية للفترة   لوافق - 8 
لتالطية تكاليا فإالية التيمية، ثتيسأأيق األنشأأطة اإنمائية للمم المتحدة، ثاألنشأأطة اإدارية، ثضأأمر انشأأطة  

مليون  1 317,9ثيالحظ ان التمويل المتوقع لالعتماد  بلغ  األمراض الخا أأأأأأأأة، االسأأأأأأأأتثمارات الراسأأأأأأأأمالية،
 مليون دثالر مر استرداد التكاليا مر الموارد األخر ؛ 1 365دثالر مر الموارد الإادية ث 

مليون دثالر، تمويل الميزانية المؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأية   2  682,9، دضأأأأأأأأأأأافة دل  اعتماد مبلغ  لالحظ - 9 
مة للموارد األخر ؛مليون دثالر مر  55,3المتوقع ب يمة   الموارد األخر ، رليًا باستالي المسالمات المقدَّ

االسأأتخداي المتوقع للموارد، ضأأمر انشأأطة األمراض الخا أأة، لجمع األموال    لالحظ أيضدأل - 10 
ي بشأأأأأأأأألنه الميزانيات سأأأأأأأأأيويًا ليظر المجلس التيفيمي فيها ثموافقته عليها فر   مر القطاع الخاص، المي سأأأأأأأأأتقدَّ

 ادية األثل ؛دثرته الإ

 دل  المد رة التيفيمية ال ياي بما  لر: يطلب - 11 

ان توا ل تقديم المإلومات المالية الفإلية، ثفقا لصيالة خطة الموارد المتكاملة،   )ا(  
ي مر المأأأد رة التيفيأأأميأأأة دل   ثت يّ م األداء مقأأأارنأأأة بأأأالميزانيأأأة المتكأأأاملأأأة فر التقرير السأأأأأأأأأأأأأأيوي المقأأأدَّ

 التيفيمي؛ المجلس

ي دل  المجلس التيفيأمي سأأأأأأأأأأأأأأيويأًا فر دثرتأه الإأاديأة الثأانيأة خطأة الموارد   )ب(   ان تقأدّ 
 المتكاملة المستوفاة للموافقة عليها، بإد استإراض التوقإات المالية التر استيدت دليها الخطة؛

ة دل  اليونيسأأ  ان تقدي اسأأتإراضأأا لميتصأأ  المدة لخطة الموارد المتكاملة ثالميزاني   يطلب - 12 
 ع2025-2022المتكاملة، بتزامر مع استإراض ميتص  المدة للخطة االستراتيجية لليونيس  للفترة 

 الدثرة الإادية الثانية

 2021ا لول/سبتمبر  10

 
  2021 /20 

كأل ون   31ع األموال مع القطأل  الخألو ناقألمة الشدددددرااألت مته: التقرير المأللي للسدددددنة المنته ة في  جم   
 2020األنل/ويسمبر  

 
 إن المجلس التنفيذي 

بجمع األموال مر القطاع الخاص ثإقامة الشأراكات مإه: التقرير المالر للسأية  يح ط علمأل   - 1 
 (؛E/ICEF/2021/AB/L.8) 2020كانون األثل/ديسمبر  31الميتهية فر 

مإلومات ُمحّدثة عر   2022دل  اليونيسأأأأأأأأ  ان تقدي فر الدثرة الإادية األثل  لإاي يطلب   - 2 
 نهجها االستراتيجر د اء التمويل االبتكاري، بما فر ذلك االستثمارات المخطط لها ثالداأ تإبئة المواردع

 الدثرة الإادية الثانية

 2021ا لول/سبتمبر  10

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.8


E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1  

 

93/102 21-15372 

 

 المرفق ال أل ي 
المشدددددددددتر      االجتمددددأل   المتحدددددة تقرير  األمم  لبر ددددألمج  التنفيددددذيددددة  للمجددددأللس 

المشدأل يع،  اإل مألئي/لدندن  األمم المتحدة للسدكألن/مكتب األمم المتحدة لخدمألت 
نمنظمدة األمم المتحددة للطفولدة، نهيئدة األمم المتحددة للمرأة، نبر دألمج األ دذيدة  

2021مأللو/أيأل    27التأللمي، المتقوو في 
 )ا( 

افتتحأأأت رئيسأأأأأأأأأأأأأأأأأة المجلس التيفيأأأمي لبرنأأأامج األمم المتحأأأدة اإنمأأأائر/ أأأأأأأأأأأأأأيأأأدثق األمم المتحأأأدة  - 1
للسأأأأأأأأأأكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشأأأأأأأأأأاريع االجتماع االفتراضأأأأأأأأأأر باإعالن عر موضأأأأأأأأأأوع االجتماع  

وات  السأأأتإراض الشأأأامل للسأأأياسأأأات المي يجري كل اربع سأأأي ا”ثلو:   2021المشأأأترك للمجالس التيفيمية لإاي  
؛ ماذا حدث فر األشأأأهر االثير عشأأأر 19-كوفيدجائحة  ثإ أأأالح ميظومة األمم المتحدة اإنمائية فر سأأأياق 

ع ثرحبت بربسأأاء المجالس التيفيمية لميظمة األمم “الماضأأية ميم االجتماع المشأأترك األخير للمجالس التيفيمية
الإالمر، ثالمتحدثة الضأأأأأيفة نائبة األمير الإاي،  المتحدة للطفولة، ثليئة األمم المتحدة للمراة، ثبرنامج األممية

 ثكملك بمد ري الوكاالت المشتركة ثنوابهمع

ثفر كلمتها االفتتاحية اشأأأأأأارت دل  ان االجتماع المشأأأأأأترك للمجالس التيفيمية  وفر فر أأأأأأة حسأأأأأأية   - 2
ثاالجتماعر ثلليظر  التوقيت لمتابإة المياقشأأات ضأأمر الجزء المتإلق باألنشأأطة التيفيمية للمجلس االقتصأأادي  

فر التأدابير التر سأأأأأأأأأأأأأأتأدعو دليهأا الحأاجة مر جانب الكيأانات السأأأأأأأأأأأأأأتأة ثمجأالسأأأأأأأأأأأأأأهأا التيفيأمية لدعم تيفيأم خطة  
ع ثاكدت مجددًا التقدي الممتا  المي حققته ميظومة األمم المتحدة اإنمائية بصأأأأأأأأأأورة جما ية عل  2030 عاي

ع ثالحظت ان 19-كوفيداالجتما ية الفورية لجائحة  االسأأأأأأأأأأتجابة االقتصأأأأأأأأأأادية   سأأأأأأأأأأيما الث مد  الإاي الفائت، 
 االستجابة للجائحة كانت م حكًا ثنجاحًا لليظاي اإنمائرع

ثابر ت نائبة األمير الإاي ان الدثر التيسأأأأأأأأيقر المميوح للميسأأأأأأأأقير الم يمير ثبرمجة األفرقة القطرية   - 3
ي لل يأاي بأالمزيأد مر اجأل اإنإأاش مر قأد ميحأا  خمأًا عظيمأًا لليظأا  2030  للمم المتحأدة بشأأأأأأأأأأأأأأألن خطأة عأاي

بإيأدة كأل البإأد عر االنتهأاء ثان ليأاك حأاجأة    تزال  ع عل  انهأا حأمرت مر ان الجأائحأة ال19-كوفيأدجأائحأة  
دل  تصأأأأأأإيد الإمل الجماعر كميظومة دعمًا لتحقيق الداأ التيمية المسأأأأأأتدامةع ثحددت سأأأأأأبإة مجاالت فر  

 اي الكيانات ثمساندة المجالس التيفيمية ثلر:استإراض نظاي الميسق الم يم تتطلب التم

 لما انالحظت نائبة األمير الإاي  -  2025-2022دعداد خطط اسأأأتراتيجية جد دة للفترة  ‘1’ 
يمثل فر ة حاسمة لتإزيز اتساق نماذج عمل الوكاالت، ثالصياد ق، ثالبرامج، ثُنهج البرمجة د اء اإ الح،  

 ع“الركب عر احد بتخل  السماح عدي”الداأ التيمية المستدامة ثعل  مبدا ثالتركيز عل   

نائبة األمير اكدت   -  الداأ التيمية المستدامةالتمويل لدعم الإمل المتكامل ثتسريع تيفيم   ‘2’ 
الإأأاي الحأأاجأأة البأأالالأأة دل  دعم الُيهج المتكأأاملأأة بأأالمزيأأد مر التمويأأل المرن ثمير المخصأأأأأأأأأأأأأأص مر الأأدثل  

 األعضاء، بغية دعم ترتيبات التمويل المجمَّع، عل  نحو ما  دعو دليه اتفاق التمويلع

الرمم مر الإد د  اكدت نائبة األمير الإاي انه عل  -  مواءمة برامج ثاطر تإاثن الوكاالت ‘3’ 
مر التحسأأأأأأأأييات التر شأأأأأأأأهدتها األشأأأأأأأأهر االثير عشأأأأأأأأر الفائتة فإن مر الواجب ان  تركز االلتماي اان عل  

 

 اليونيس  لما التقريرعلم تحرر  )ا( 
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تيفيملا، ثالحظت الحاجة دل  التإاثن الوثيق فر عملية دعداد تدابير مشأأأأأأتركة عل  مسأأأأأأتو  الميظومة لتقد ر 
 عUN INFOاي الميصات المشتركة مثل ميصة الداأ التيمية المستدامة ثاستخدمسالمات الكيانات فر 

تإزيز مبدا المسأأأاءلة المزدثجة لليظاي المسأأأتقل الجد د للميسأأأق الم يم، د اء الكيانات ثإ اء   ‘4’ 
الحظت نائبة األمير الإاي ان كل الوكاالت السأأأأأأأأأأأأأت التر يالطيها االجتماع    -  األمير الإاي عل  حد سأأأأأأأأأأأأأواء

بير الكيانات الثمانية عشأأأر التر اضأأأفت الصأأأبالة الرسأأأمية عل  ترتيبات  المشأأأترك للمجالس التيفيمية لر مر 
اإبالغ بير ممثليهأأا ثالميسأأأأأأأأأأأأأأقير الم يمير كجزء مر ُنظم ادائهأأا ثتقأأد رلأأاع ثفر الوقأأت ذاتأأه ليأأاك عأأدد مر 

اة  التقارير الواردة مر الميسأأقير الم يمير عر عدي انخراة الممثلير القطريير فر مختل  انحاء الميظومة بيشأأ 
فر لمو الإمليةع ثاضأأافت ان لياك حاجة دل  رسأأائل ثتوجيهات ثاضأأحة مر الكيانات ثليئاتها الرئاسأأية دل  
المسأأأأأأتو  القطري بهما الشأأأأأألن، بما  تماشأأأأأأ  مع المتطلبات الميصأأأأأأوص عليها فر اإرشأأأأأأادات الداخلية التر 

  وفرلا دطار اإدارة ثالمساءلة عل  المستو  القطريع

المتبإأأأأة عل  نطأأأأاق الميظومأأأأة  الأأأأدفع قأأأأدمأأأأاً  ‘5’  الُيهج عل  نطأأأأاق    -  بأأأأاليُهج  يإتبر تإزيز 
الميظومة عل  المسأأأأأأأتو  اإقليمر، بما فر ذلك نشأأأأأأأر الميصأأأأأأأات التإاثنية اإقليمية تحت قيادة نائبة األمير 

واب للرئيس، الإأأاي، ثالمأأد ر اإقليمر لبرنأأامج األمم المتحأأدة اإنمأأائر، ثاألميأأاء التيفيأأم ير للجأأان اإقليميأأة كي 
 تطورًا ديجابيًا جد دًا ذا  ثار مهمة عل  المكاتب اإقليمية للكياناتع

تضأأأأأأأطلع الكيانات السأأأأأأأتة بدثر حاسأأأأأأأم فر تحقيق الكفاءة مر خالل   -  اليهوض بالكفاءة ‘6’ 
خدمات األعمال ثالمرافق المشأأأأأأأأأتركة ثقد تحقق تقدي طيب بهما الشأأأأأأأأألن حت  اانع ثحثت نائبة األمير الإاي 

مجالس التيفيمية عل  موا أألة تإميق الحوار مع الكيانات بشأألن اثجه الكفاءة، بما فر ذلك تلك المتلتية مر ال
 فراد  الكيانات اث المتولدة ثيائياع

تدعو  - موا أأأأأأأأألة دعم نظاي الميسأأأأأأأأأق الم يم ثإ أأأأأأأأأالح ميظومة األمم المتحدة اإنمائية ‘7’ 
ثمتسأأأأأقة عل  مختل  المسأأأأأتويات لدعم نظاي الميسأأأأأق الم يم الحاجة دل  ال ياي بالمزيد لضأأأأأمان رسأأأأأائل قوية 

ثإ أأأأأأأأأأأأأأالح ميظومأة األمم المتحأدة اإنمأائيأةع كمأا ان األمر  تطلأب بأمل المزيأد مر الجهود مر جأانأب فراد   
الكيانات لضأأأأأأأأأأأأأمان اإلماي بااللتزامات ثالتطلإات ثتفهمها، بما يكفل اسأأأأأأأأأأأأأتفادة الميسأأأأأأأأأأأأأق الم يم مر التوليفة 

 ة ثالحوافزعالصحيحة للمساءل

ثابر ت نائبة األمير الإاي ايضأأًا انه بإد مضأأر ثالث سأأيوات مر عملية اإ أأالح فإن التحسأأييات  - 4
المتولدة عر درسأأأأأاء نظاي مسأأأأأتقل ثمحا د ثمإز  للميسأأأأأق الم يم تبدث ثاضأأأأأحة لل يان، دل  جانب قياي جيل  

الدثل األعضأاء تشأير دل  ان لياك فجوة  رسأائل مر  ثردت انه عل جد د مر األفرقة القطرية للمم المتحدةع 
ثاسأأأأأأأأأأأأأأإأة بير الطموح ثالواقع، ثبير التطلإأات مر جهأة ثميجزات اإ أأأأأأأأأأأأأأالح مر جهأة اخر ع ثلأملأك  يبالر 

 استطالع كل الخيارات المتاحة لضمان توافر تدابير المساءلة ثالحوافز السليمة لسد لمو الفجوةع

يأأانهأأا للوكأأاالت السأأأأأأأأأأأأأأأت النخراطهأأا، ثالتزامهأأا، ثدعمهأأا، ثاخيرًا اعربأأت نأأائبأأة األمير الإأأاي عر امت  - 5
، ثلو ما بيَّر ان االسأأأأتثمارات فر دعادة تموضأأأأع األفرقة القطرية  19-عيد االسأأأأتجابة لجائحة كوفيد سأأأأيما الث 

 للمم المتحدة مثمرة للالايةع

  لبرنامج ي  المجلس التيفيمثعيد تقديم موضأأأأأأأأأأأأأأوع االجتماع المشأأأأأأأأأأأأأأترك للمجالس التيفيمية اكد رئيس   - 6
لر ا مأة عأالميأة فأارقأة ذات عواقأب  أأأأأأأأأأأأأأحيأة ثاقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة اجتمأا ية   19-كوفيأدان جأائحأة   الإأالمر  األمأميأة

مدمرةع كما الحظ ان األثلوية الكبر  عيد المضأر قدمًا يجب ان تكون الحيلولة دثن ثقوع المجاعة ثالتصأدي 
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النإداي األمر الالمائر باعتبار ذلك الوسيلة الرئيسية فر بياء القدرة عل  الصمود فر ثجه الصدماتع ثاسفرت  
الجائحة بالفإل عر اضأأأأأأأأأأخم تإطيل للتإليم فر التاريخ حيث يإانر مال ير التالميم مر انقطاعات فر التإليم 
ثمر ثم الحرمان مر الوجبات، ثلو ما يضأأأأأأأأأأأأأر عل  المد  الطويل بتيمية المهارات ثباافاق االقتصأأأأأأأأأأأأأاديةع  

الصأأحة، بما فر ذلك الصأأحة ثالحقوق ادت الجائحة دل  انتكاس التقدي فر مياد ر المسأأاثاة بير الجيسأأير، ث  كما 
الجيسأأأأأأية ثاإنجابية، ثالرعاية مير الملجورة ثالإمل الميزلر، ثالإي  الجيسأأأأأأانر، ثكملك باإنجا  الكلر أللداأ 

انه لم يكر لياك قط حاجة اشأأأأأد    الإالمر  األممية   لبرنامج التيمية المسأأأأأتدامةع كما الحظ رئيس المجلس التيفيمي  
الحم عل  امتداد األفرقة القطرية للمم المتحدةع ثفر ضأأأأأأأأأوء ذلك فقد دعا المشأأأأأأأأأاركير دل  مر اليوي للوحدة ثالت 

التلمل فر الدرثس المسأأأأأأتخلصأأأأأأة مر الجائحة ثفر السأأأأأأبل التر يمكر فيها للوكاالت، ثالصأأأأأأياد ق، ثالبرامج ان 
إ أأأالح ميظومة السأأأتإراض الشأأأامل للسأأأياسأأأات المي يجري كل اربع سأأأيوات، ثالخطة المشأأأتركة، ث ا تسأأأتفيد مر 

 ع 2030الداأ التيمية المستدامة ثخطة عاي  األمم المتحدة اإنمائية، لتسريع تحقيق 

ثاشأأأارت المد رة التيفيمية لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشأأأاريع انه عل  الرمم مر ان الجائحة قد   - 7
قد اسأأأأأأتطاع المكتب ان قدرة المكتب عل  االسأأأأأأتجابة للتحديات ثالحتياجات شأأأأأأركائها ف المحكثضأأأأأأإت عل  

 تواءي بسأأأأأأرعة مع الوقائع المتاليرة ثان  وا أأأأأأل توفير المسأأأأأأاندة لشأأأأأأركائه، بما فر ذلك تقديم الحلول الطويلة  
األجل عل  طريق اإنإاش المسأأأأأأتداي ثالجامع ثالصأأأأأأامدع ثترجع جمثر لمو القدرة عل  التإبئة السأأأأأأريإة دل  

ل ذاتياع ثخالل فترة قصأيرة ابري المكتب اتفاقات   نموذج األعمال المإتمد فر المكتب القائم عل  الطلب ثالمموَّ
ع ثطرحت  19-لجائحة كوفيدمليون دثالر امريكر بشأأأأأأأأأألن مشأأأأأأأأأأاريع تدعم االسأأأأأأأأأأتجابة    900ب يمة تقرب مر  

م بأأالتإأأاثن مع ميظمأأة األمأأميأأة ثالزراعأأة،   المأأد رة التيفيأأميأأة مثأأال مشأأأأأأأأأأأأأأرثع دنإأأاش د أأداي فر  مبأأابوي، الميفأأَّ
لدثلية للهجرة، ثميظمة األمم المتحدة للطفولة، ث أأأأيدثق األمم المتحدة للسأأأأكان، ثميظمة الصأأأأحة  ثالميظمة ا

الإالمية، ثكملك مشأأأأرثع الصأأأأمود الوطير فر بيالالديد، حيث قدي المكتب حلواًل متسأأأأمة بالجودة ثالمردثدية 
المتحدة للمراةع ثسألطت الضأوء   لشأركائه، بالشأراكة مع الحكومة، ثبرنامج األمم المتحدة اإنمائر، ثليئة األمم

  “توحيد األداء ”عل  مشأأأأرثع دنإاش د داي باعتبارو مثااًل عل  الإمل التإاثنر مع الوكاالت الشأأأأ يقة فر دطار  
 لتلبية االحتياجات الفورية ثالمتوسطة األجل للبلدانع

لسأأأأأأابقون مشأأأأأأيرًا دل  ثابد  مد ر برنامج األمم المتحدة اإنمائر موافقته عل  ما طرحه المتحدثون ا - 8
مر افرقة األمم المتحدة    131ان ميظومة األمم المتحدة اإنمائية نجحت فر تإبئة قدراتها الكاملة عل  امتداد  

القطرية كما لم تفإل قط مر قبل لمسأأأأأأأأأأأأاندة البلدان فر االسأأأأأأأأأأأأتجابة للجائحةع ثاثكل األمير الإاي دل  برنامج 
نائبة األمير الإاي، مهمة ال يادة التقيية لالسأأأأأأأأأأأأأأتجابة االقتصأأأأأأأأأأأأأأادية  األمم المتحدة اإنمائر، ثبالتيسأأأأأأأأأأأأأأيق مع 

ع ثعم ل برنامج األمم المتحدة اإنمائر بالتإاثن الوثيق مع 19-االجتما ية للمم المتحدة بشأأأألن جائحة كوفيد
قة  اليظاي المسأأأأأأتقل ثالمإز  حد ثًا للميسأأأأأأق الم يم ثكملك مع الوكاالت الشأأأأأأ يقة ضأأأأأأمر اليظاي األثسأأأأأأع للفر 

القطرية للمم المتحأدةع ثيالطر اإطار األثلويات المتكأاملأة، بمأا فر ذلك اليظم الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة المإز ة، ثالحمأاية  
االجتما ية، ثالوظائ ، ثسأأأبل كسأأأب ال يد، ثاالقتصأأأاد الكلر، ثالتماسأأأك االجتماعرع ثاشأأأار مد ر برنامج  

لتحديات الياشأأأأأأأأئة بمواق  ثثجهات تركيز  األمم المتحدة اإنمائر دل  رغبة الكثير مر البلدان فر التصأأأأأأأأدي ل
لة مر التاليير عبر الرقمية، ثاالستثمار فر االقتصاد األخضرع  جد دة، ثاالستإداد لالستثمار فر ثتيرة مإجَّ

ثالحظ ان برنامج األمم المتحدة اإنمائر قد اسأأأأأأتحدث مسأأأأأأارًا لطنإاش األخضأأأأأأر مع برنامج األمم  - 9
المتحأأدة للتجأأارة ثالتيميأأة، ثميظمأأة الإمأأل الأأدثليأأة، ثميظمأأة األمأأميأأة ثالزراعأأة المتحأأدة للبيئأأة، ثمؤتمر األمم  

يكفل تلقر البلدان ألفضل دعم ممكر مر الميظومة، سواء كان ذلك فر انشطة التحول فر مجال الطاقة،   بما
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ديات  اث التكيا المياخر، اث الحلول القائمة عل  الطبيإةع كما يجري اسأأأأأأأأتحداث  ليات جد دة للتصأأأأأأأأدي لتح
ل نحو    الماحقةالد ون   التر تواجه البلدانع ثابر  مد ر برنامج األمم المتحدة اإنمائر ايضأأأأأأأأأأأًا ان التقدي المإجَّ

فر فترة الخطة    البرنامجسأأأأأأيكون اثلوية  الركب عر احد  بتخل   ُيسأأأأأأمح الالمسأأأأأأتقبل األخضأأأأأأر الرقمر حيث  
 االستراتيجية القادمة، عل  نحو ما كان عليه اثياء الجائحةع

الضأأأأأأأأأأأأأأوء عل  الإواقأب    “اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ”ثسأأأأأأأأأأأأأألطأت المأد رة التيفيأميأة لميظمأة األمم المتحأدة للطفولأة  -  10
ية االقتصأأأأأادية المؤلمة للجائحة عل  األطفال ثاسأأأأأرلم، ثاقرت بالدثر المحوري لميظومة األمم المتحدة اإنمائ 

ثكالة ثاثيتير مر الميظمات الدثلية    11فر توفير اإنإاش الجامع ثالمستداي للجميعع ثانضمت اليونيس  دل   
مير الحكومية مر اجل الحفاظ عل  تدفق ثابت لمإدات الوقاية الشأأخصأأية ذات التكلفة المإقولة للحفاظ عل  

مليات الشأأأأأأراء دل  ضأأأأأأمان الجودة، ثمر سأأأأأأالمة الياس، بما فر ذلك الإاملون فر الخطوة األماميةع ثمر ع
التإبئة دل  اليقل، قاد مركز مشتريات األمم المتحدة فر كوبيهامر لمو الجهود، ثالتر اسفرت عر تسليم اكثر 

بلأداع ثعبر مرفق كوفأاكس تإمأل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مع الوكأاالت   173ال  طر متري مر المإأدات دل     140مر  
مليون  75لوجسأأأأتيات، ثقطاع الصأأأأياعة الدثائية، عل  مسأأأأاندة شأأأأحر األخر ، ثالحكومات، ثليئات اليقل ثال

 بلدًا مشاركاع 125جرعة مر اللقاحات دل  

كما تإمل اليونيسأأأأأأأأأأ  مع الوكاالت األخر  لدعم اإنإاش االقتصأأأأأأأأأأادي الطويل األجل عبر برامج  -  11
الحماية االجتما ية الوطيية   مبتكرة للحماية االجتما يةع ثاد  لما الإمل المشأأأأأأترك دل  توسأأأأأأيع تالطية برامج

 بلداع 128مليون اسرة فر  47لتشمل اكثر مر 

ثحمر نائب المد ر التيفيمي لصأأيدثق األمم المتحدة للسأأكان المشأأاركير مر ان اثر الجائحة قد اد    -  12
خدمات  ، ثالشأأباب، بما فر ذلك ما  تإلق بالو أأول دل  الالبياتدل  انتكاس التقدي المحر  باليسأأبة لليسأأاء، ث 

الصأأأأحية اإنجابيةع ث اد الإي  الجيسأأأأانر ثعرقلت الجائحة اسأأأأتخداي ثسأأأأائل ميع الحمل لمال ير اليسأأأأاء فر  
فر البلدان الميخفضأأأأأأأأة    ال سأأأأأأأأيمامختل  انحاء الإالم، مما  زيد مر نسأأأأأأأأبة حاالت الحمل مير المقصأأأأأأأأود، ث 
مرار الخدمات الجيسأية ثاإنجابية الدخلع ثاسأتحدث  أيدثق األمم المتحدة للسأكان ثسأائل مبتكرة تضأمُر اسأت 

الشأأأأاملة ثالحقوق اإنجابية خالل الجائحة، ثالتصأأأأدي للممارسأأأأات المؤذية ثالإي  الجيسأأأأانر، ثتكفُل اإمداد  
 بوسائل ميع الحمل ثالسلع الصحية اإنجابية، ثكملك توفير مإدات الوقاية الشخصيةع

حدة للسكان ان المكاتب القطرية للصيدثق ابلالت فر ثافاد نائب المد ر التيفيمي لصيدثق األمم المت  -  13
اسأأأأأتقصأأأأأاء داخلر اجري مؤخرًا عر ان د أأأأأالحات ميظومة األمم المتحدة اإنمائية قد ثفَّرت اسأأأأأاسأأأأأًا  أأأأألبًا 
للفرقة القطرية للمم المتحدة لتيسأأأأأأأأأير االسأأأأأأأأأتجابات الفإالة ثالحسأأأأأأأأأية التوقيت بشأأأأأأأأألن الجائحةع ثُييظر دل  

عل  انهم يضأأأأطلإون بدثر اسأأأأاسأأأأر فر تمكير المشأأأأاركة الفإالة ثالجامإة لكيانات األمم الميسأأأأقير الم يمير  
 عالبياتالمتحدة فر االستجابة ألثلويات اليساء ث 

ثبشلن الجوانب األخر  لط الح، اشار نائب المد ر التيفيمي لصيدثق األمم المتحدة للسكان عل   -  14
المائة مر المكاتب القطرية للصأيدثق قد ابلالت عر تحقيق شأكل  فر   70ثجه التحد د دل  ان نسأبة تقرب مر 

ما مر اشأأكال مكاسأأب الكفاءة مر خالل ال ياي بمشأأتريات مشأأتركة مع الوكاالت األخر  ثإبراي اتفاقات طويلة  
األجأأل مع مقأأدمر الخأأدمأأاتع ثفر الوقأأت ذاتأأه، ثبأأاليظر دل  الحأأاجأأة دل  تسأأأأأأأأأأأأأأريع التقأأدي عل  طريق خطأة  

اأ التيمية المسأأأأأأأتدامة، ثبرنامج عمل المؤتمر الدثلر للسأأأأأأأكان ثالتيمية، شأأأأأأأدد نائب المد ر ، ثالد2030 عاي
 التيفيمي للصيدثق عل  المية توفير الدثل األعضاء للتمويل المرن ثالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق التمويلع
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اسأأأأأأأأأأأأأأتجأابأت بهأا الوكأاالت   عل  الطريقأة التر  الإأالمر  األمأميأة  برنأامجثاثي  نأائأب المأد ر التيفيأمي ل -  15
باعتبارلا مثااًل مر افضأأأأأأأل األمثلة عل  تيسأأأأأأأيق األمم المتحدة، ثثحدتها، ثتماسأأأأأأأكهاع ثفر   19-أل مة كوفيد

فإن الجائحة ثلَّدت الإد د  ثبرايهالوقت ذاته تسأاءل عر األسأباب التر حالت دثن ال ياي بالتيسأيق قبل األ مةع 
جابات االقتصأأأأأأأادية االجتما ية مع الشأأأأأأأركاء ثالتشأأأأأأأاليل البيير مر الدرثس بشأأأأأأألن اسأأأأأأأتحداث ثتيفيم االسأأأأأأأت 

ثالتركيز عل  االحتياجات المتإددة األبإاد ثالطبقات للضأأأأأأأأأأإفاء،   “بياء المسأأأأأأأأأأتقبل مإاً ”للميظومة، ثدعا دل  
ثعل  تطوير فهم مشأأأأأأأأأأترك للإوامل المحركة لهشأأأأأأأأأأاشأأأأأأأأأأة األثضأأأأأأأأأأاعع ثاكد ان مر المتإمر تلبية اي مر لمو 

خالل مهمة ثكالة ميفردة ثاحدةع ثتإتبر األنشأأأأأأطة المشأأأأأأتركة للتحليل، ثالإمل، ثالبرمجة فر  االحتياجات مر  
مياد ر الصأأأأأأأحة، ثالتالمية، ثالحماية االجتما ية ضأأأأأأأمانات فر ثجه الصأأأأأأأدمات المقبلة سأأأأأأأتحمر المكاسأأأأأأأب  

 اإنمائية ثاالستثمارات التر تم توظيفها ثستبير حلواًل مستدامة طويلة األجلع

رت نائبة المد رة التيفيمية لهيئة األمم المتحدة للمراة انه حت  قبل ان اندالع الجائحة لم يكر  ثاسأأأأأأتمك -  16
خلَّفت   19-الإالم عل  مسأأأأأأأأأأأافة قريبة مر تحقيق الداأ ثتطلإات ميهاج عمل بيجير، ثاكدت ان ا مة كوفيد

ددت عل  انه فر الوقت المي ، ثادت دل  توسأأأأأيع الفجوات الجيسأأأأأانيةع كما شأأأأأ البياتاثرًا بالالًا عل  اليسأأأأأاء ث 
القت عيه الجائحة الضأأأأأأأأوء عل  الفوارق القائمة فإنها خلقت مشأأأأأأأأاكل جد دة، حيث  ادت مسأأأأأأأأؤثليات الرعاية  
الملقاة عل  كالل اليسأأأأأأأاء، مما يجإل مر الصأأأأأأأإب عليهر المشأأأأأأأاركة فر القوة الإاملة، ثيزيد مر حدة اثجه  

سأأأأإ  ليئة األمم المتحدة للمراة، بالتإاثن مع شأأأأركاء األمم عدي المسأأأأاثاة الرقميةع ثفر ظل لمو األثضأأأأاع، ت 
المتحدة ثبالبياء عل  مهمتها الثالثية، دل  الدفع قدمًا بوجهة تركيز متماسأأأأأأأكة ثمتكاملة بشأأأأأأألن المسأأأأأأأاثاة بير  

 الجيسير فر استجابتها للجائحةع

ق اضأأأأأأأطلإت بها الهيئة بدثر لاي ثابر ت نائبة المد رة التيفيمية لهيئة األمم المتحدة للمراة ثالث طر  -  17
الدفع قدمًا بال يادة الفكرية ث أأأأأأأأأأأأأيامة الخطاب فر ميظومة األمم المتحدة بشأأأأأأأأأأأأألن اثر  ‘1’فر لمو الإملية: 

جمع ثنشأأأر ثاسأأأتخداي البيانات المتإلقة باألثر البالغ للجائحة عل  اليسأأأاء   ‘2’؛  البياتالجائحة عل  اليسأأأاء ث 
ددراج مؤشأرات جيسأانية ثالداأ مالية  ‘3’ثمراعاة ذلك فر خطط االسأتجابة االقتصأادية االجتما ية؛   البياتث 

لالسأأتجابة    للبرمجة الجيسأأانية ضأأمر الصأأيدثق االسأأتئمانر المتإدد الشأأركاء ث أأيدثق األمم المتحدة االسأأتئمانر 
 ثاإنإاش مما يخلّ   اثرًا حاسمًا عل  البرمجة المشتركة ثعل  استخداي ميظور جيسانر فر االستجاباتع 

مع األطر    البرنامجعر سأأأأأأأأأأأرثرو باتسأأأأأأأأأأأاق  الإالمر األممية  لبرنامجثاعرب رئيس المجلس التيفيمي   -  18
ية اإ أأأالح لضأأأمان التوابي مع اثلويات المشأأأتركة للمم المتحدة ثترثيجه المتوا أأأل لالبتكار كجزء مر عمل

البلأأدان المضأأأأأأأأأأأأأأيفأأة ثتفأأادي اال دثاجيأأة فر مهأأاي الوكأأاالت المختلفأأةع ثفر الوقأأت ذاتأأه اعرب عر قلقأأه مر 
مليون نسأأأأمة فر مختل  انحاء الإالم خطر الجوعع ثاكد التركيز عل   270المقبلة حيث  واجه   التحديات الهائلة 

 ثجه الصدمات، بما  تيح لها االستجابة بقدراتها الماتية عيد اندالع األ ماتع تإزيز  مود الدثل األعضاء فر  

عر شأأأأأأأأأكرلا لربسأأأأأأأأأاء الوكاالت ثليواب المد رير التيفيم ير    تإليقاتها  فر األعضأأأأأأأأأاء  الدثل  ثاعربت -  19
ثأة عر جهودلم الجمأا يأة الراميأة دل  مإأالجأة ااثأار االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة االجتمأا لمأا  يأة  قأدموو مر مإلومأات محأدَّ

فر ظأل ظرثأ بأالالأة الصأأأأأأأأأأأأأأإوبأةع ثابأدت موافقتهأا عمومأًا عل  الإمأل التإأاثنر الميجز    19-لجأائحأة كوفيأد
خالل األ مة ثحثت عل  موا أأأأأأألة لمو الجهود ثتكرارلا عل  امتداد الميظومة لبياء القدرة عل  الصأأأأأأأمود فر  

 ع“الركب عر احد تخل ب  السماح عدي” الداأ التيمية المستدامة، ثاألجل الطويل، ثتسريع تيفيم  
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ثاشأأأأأأأأأأأار احد المتحدثير، بصأأأأأأأأأأأفته مر الجهات المانحة، دل  ان الجائحة قد اظهرت مد  تشأأأأأأأأأأأابك  -  20
السأأأأأأأأأأأأأتجابة   دليهالتحديات الإالمية، بما يإكس الحاجة دل  حلول متإددة األطراأ ثيخلق  خمًا تمس الحاجة  

كاالت الحتضأأأأانها عالمية ميسأأأأقة د اء األ مات، ثالمية الشأأأأراكات المتيية لتحقيق ذلكع ثاعرب عر شأأأأكرو للو 
ع  2020السأتإراض الشأامل للسأياسأات المي يجري كل اربع سأيوات لإاي االقوي للخال أات التر تو أل دليها  

 ثعيما  تإلق بالمسأأأتقبل اكد الحاجة دل  موا أأألة االسأأأتجابة الميسأأأقة ثتوسأأأيإها لتالطر مجاالت اخر ، ثلر:
االسأأأأأأأأأتراتيجية الرقمية    ‘2’القائمة عل  الطبيإة؛ مع تالير المياج ثالتخ يا مر ثطلته، ثالحلول   التكيا ‘1’

؛ 19-كوفيدجائحة  اإنإاش الجيسأأأأأأأأأأأانر الكامل مر تلثيرات  ‘3’عل  نطاق الميظومة لإالم ما بإد الجائحة؛  
ع كمأا اقترح مراعأاة لأمو األثلويأات فر  “الركأب  عر  احأد  بتخل   السأأأأأأأأأأأأأأمأاح  عأدي”المزيأد مر التفإيأل لمبأدا    ‘4’

 لجد دةعالخطط االستراتيجية ا

ثامتيمت بإن الوفود الفر أأأأأأأة إبرا  اثلويات اخر  ترالا مهمة لدحر التلثيرات الضأأأأأأأارة للجائحةع   -  21
 ثشملت لمو األثلويات تإميم تو يع اللقاحات، ثترثيج  ليات التمويل المبتكر، ثدعم االقتصادات المحليةع

انشأطة الوكاالت ضأمر اطر التإاثنع ثدعا متحدث  خر دل  موا ألة الجهود لتإزيز االنسأجاي بير   -  22
فر المائة مر كيانات األمم المتحدة لم تتخم بإد تدابير لمجانسأأأأأأأأأأة البرمجة   40ثاشأأأأأأأأأأير دل  ان ما يقرب مر 

الخا أأأأة للوكاالت مع درشأأأأادات اطر التإاثنع ثبالمثل فقد ُحضأأأأت الوكاالت عل  تإزيز التإاثن اكثر فلكثر 
 ال سأيمار ثالتيمية ثالسأالي عبر المزيد مر األنشأطة اإنمائية المشأتركة، ث لتلبية متطلبات محور الإمل اإنسأان 

 فر السياقات الهشة ثالمتضررة مر اليزاعاتع

المزيد مر التإزيز للتإاثن المتإدد األطراأ دل  جانب التإاثن   دل   الحاجة دل كما اشأأأأأأأارت الوفود  -  23
 بير بلدان الجيوب، ثالتإاثن الثالثر، ثالتإاثن بير الشمال ثالجيوبع

فر المائة مر الوكاالت لم تقم بإد بتاليير موا أأفات ثظائ  ممثليها القطريير    47ثالحظت الوفود ان  -  24
اريرلم اان دل  الميسأأأأأأأأأق الم يم، ثحثت الوكاالت عل  ال ياي بملك،  بحيث يكون مر الواضأأأأأأأأأح ان عليهم رفع تق 

 ثاتخاذ خطوات اخر  لضمان االحتراي الكامل ل يادة الميسق الم يم ثمساندته عل  المستو  القطريع 

السأأأأأأتإراض الشأأأأأأامل للسأأأأأأياسأأأأأأات المي يجري كل اربع سأأأأأأيوات اثبالتطلع دل  تيفيم ما خلص دليه  -  25
ميظمة   436لدعم  19-كوفيدجائحة  نموذج مركز المشأأأأأأأأأأأتريات المي عمل خالل   ، ثفر ضأأأأأأأأأأأوء2020 لإاي

بخدمات اليقل الطار ، ثمإدات الوقاية الشأأأأأأأخصأأأأأأأية ثمير ذلك مر اإمدادات، اعربت الوفود عر رمبتها فر  
ر   يادة البرمجة المشأتركة فر المسأتقبلع ثباإضأافة دل  ذلك فقد ُحضأت الوكاالت عل  ميح األثلوية للربط بي 

 البيانات ثاإحصاءات بغية تحسير ثتسريع األنشطة الجما ية للتخطيط ثالتيفيمع

ثحفاظًا عل   خم عملية د أالح ميظومة األمم المتحدة اإنمائية، فقد تم حث الوكاالت السأت عل   -  26
السأأياسأأات    موا أألة الدفع قدمًا بالتزاماتها اإ أأالحية بغية ضأأمان ُنهج متجانسأأة ثكفوءة ثمشأأتركة فر مياد ر

لميظومة األمم المتحدة    الجما ية  الدراية ضأأأأأأأأأأمثالبرامجع ثيشأأأأأأأأأأمل ذلك جهود البرمجة المشأأأأأأأأأأتركة التر تكفل 
 اإنمائية للإياية بلمر االحتياجات ثاألثلويات القطريةع

كما جر  التلكيد عل  الشأأأأأأراكة مع المؤسأأأأأأسأأأأأأات المالية الدثلية كوسأأأأأأيلة للمسأأأأأأاعدة فر الدفع قدمًا  -  27
ثرات الوفود ان األمثلة المسأأأتخلصأأأة مر االسأأأتجابات القطرية ُتبر   دنجا  الداأ التيمية المسأأأتدامةع بمسأأأيرة

 مرة اخر  دمكانية التإاثن مع لمو المؤسسات عبر تقاسم البيانات ثُنهج السياسات الإابرة للميظماتع
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احد الوفود المية البيانات   ابر  ثالبياتثفر الحد ث مجددًا عر األثر البالغ للجائحة عل  اليسأأأأأأأأأأأاء  -  28
 الجيسانية ثتقديم الدعم للبلدان للحصول عل  التمويل الال ي للإياية باإحصاءات الجيسانيةع

ثالحظت بإن الوفود األلمية المحورية للتضأأأأأأأأأأامر ثليهج تإددية األطراأ، ثاكدت ان الإمل عل   -  29
سأأأم  لجهود الوكاالتع كما ان مر الواجب ان اسأأأتئصأأأال الفقر بكل اشأأأكاله ثابإادو يجب ان يظل الهدأ األ

السأأأأتإراض الشأأأأامل للسأأأأياسأأأأات المي يجري كل اربع سأأأأيوات،  اتتوا أأأأل مواءمة سأأأأياسأأأأات لمو الوكاالت مع 
، ثخطأة عمأل اديس ابابا، ثاتفأاق باريس بشأأأأأأأأأأأأأألن تالير الميأاج، مع الحفأاظ فر الوقت ذاته عل  2030ثخطأة  

 ا ةعالتركيز عل  البلدان التر تمر بلثضاع خ

ثاقرت الوفود بللمية التمويل المرن ثالمسأأأأأأأأأالمات األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأية، ثالتر  ؤثر الإجز فيهما عل  قدرة   -  30
 ميظومة األمم المتحدة عل  االستجابة للجائحة ثالوفاء بمهمة دعادة تموضع ميظومة األمم المتحدة اإنمائيةع

اء اشأأأارت المد رة التيفيمية لمكتب األمم ثاسأأأتجابة للتإليقات ثالتسأأأابالت التر طرحتها الدثل األعضأأأ  -  31
المتحدة لخدمات المشأأأأأأاريع دل  دثرلا كرئيسأأأأأأة للجية الرعيإة المسأأأأأأتو  المإيية باإدارةع ثاثضأأأأأأحت ان عمل  
ثماية اللجية  تمثالن فر ضأأأمان توفير ميصأأأات افضأأأل للتإاثن بير الوكاالت، ثتبسأأأيط ممارسأأأات األعمال، 

ئمأأة عل  توافق ااراء، ثقأأد اثبتأأت كفأأاءتهأأا الإأأاليأأة خالل الجأأائحأأةع كمأأا انهأأا ثتإزيز الكفأأاءةع ثلأأمو اللجيأأة قأأا
ترمر دل  بياء عالقات ذات شأفاعية اشأد لتمكير الدثل األعضأاء مر دخضأاع الوكاالت للمسأاءلة ثمسأاعدتها 

الداأ  يق عل  ددارة التطلإات ميم البدايةع ثتركز اللجية كملك عل  بياء الإالقات االسأأأأتراتيجية مر اجل تحق
 التيمية المستدامةع

ثاكدت المد رة التيفيمية لمكتب األمم المتحدة للمشأأأأأأأأاريع مجددًا دعم مكتبها الكامل لإملية د أأأأأأأأالح   -  32
األمم المتحدةع ثكوكالة ذاتية التمويل ثمير برامجية فقد سلط المكتب الضوء عل  الطلب الشد د عل  خدماته  

ة، ثالمرثنة، ثالجودة، ثالسأأأأرعة فر الخدمات، ثلر عيا أأأأر سأأأأُتدرج، ثشأأأأدد عل  الشأأأأفاعية، ثال يمة المضأأأأاف
 ع2025-2022قالت المد رة التيفيمية، ضمر الخطة االستراتيجية للمكتب للفترة  كما

ثقأأال دن   19-ثالحظ مأأد ر برنأأامج األمم المتحأأدة اإنمأأائر األبإأأاد المتإأأددة األثجأأه لجأأائحأأة كوفيأأد -  33
برنامجه يإمل بيشأاة لفهم اثر الجائحة، ثتحد د مواقع الضأإ  القصأو  ثاليكسأات األعمقع ثافاد بلن برنامج  

فضأل للتحليالت الياشأئة عر األمم المتحدة اإنمائر  تمإر فر الدرثس المسأتخلصأة بشألن سأبل االسأتخداي األ
عل  المسأأأأأأأأأأأأتويير الوطير ثالدثلر، بغية اسأأأأأأأأأأأأتهداأ المجاالت التر   البرنامجالتقد رات ثالبيانات التر  ولّ دلا  

 ان يحقق اعظم األثرع  البرنامجيمكر فيها لهما 

األمم ثباإشأأأأأأأأارة دل  التإليقات بشأأأأأأأألن اثلويات الخطط االسأأأأأأأأتراتيجية المقبلة اثضأأأأأأأأح مد ر برنامج   -  34
المتحدة اإنمائر ان الضأأأأأأأأأرثرة الحتمية لطنإاش األخضأأأأأأأأأر سأأأأأأأأأتكون عيصأأأأأأأأأرًا محوريًا جدًا فر الطريقة التر 

قدماع ثبالمثل فإن اسأأأتئصأأأال الفقر، ثالحماية االجتما ية، ثالرقمية سأأأتكون عيا أأأر    البرنامجسأأأيمضأأأر فيها 
اسأات المي يجري كل اربع سأيوات، اسأاسأية لدعم اإنإاش االقتصأادي، فر حير ان االسأتإراض الشأامل للسأي 

سأتشأكل القالب الال ي للتيفيمع ثاضأاأ ان الملكية الوطيية تظل    2030ثالداأ التيمية المسأتدامة، ثخطة عاي 
 نقطة مرج ية لبرنامج األمم المتحدة اإنمائرع

متحدة ميظومة األمم المتحدة اإنمائية اثضأأأأأح المد ر ان برنامج األمم الثبشأأأأألن موضأأأأأوع د أأأأأالح   -  35
اإنمائر قد قاي بتي يح اختصأا أات ممثليه الم يمير فر مرحلة مبكرة للالاية بما يشأير بصأراحة دل  الإيا أر 

ع كما اكد ان مبدا المسأأأاءلة المتبادلة يجب ان ُيإز  عل  اسأأأاس  البرنامجاألسأأأاسأأأية إطار التإاثن فر عمل 
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دل  دبداء الإياية الواجبة لضأأأأأأأأأأأأمان ان يكون  تيفيم دطار اإدارة ثالمسأأأأأأأأأأأأاءلةع ثدعا المد ر الدثل األعضأأأأأأأأأأأأاء
باسأأأتطاعة الوكاالت، ثالصأأأياد ق، ثالبرامج الحفاظ عل  مسأأأاءلتها فر سأأأياق د أأأالح ميظومة األمم المتحدة  

   لياتاإنمائية ثإ اء مجالسأها، عل  ان يظل نصأب األعير ان سأردية اإ أالح يجب اال تركز فحسأب عل  
 ك المي تولّ دو ايضاعالتيسيق، بل ثعل  األثر المشتر 

ثبمتابإة الحد ث عر موضأأأوع د أأأالح األمم المتحدة ثالخطة االسأأأتراتيجية اشأأأارت المد رة التيفيمية  -  36
التركيز عليهأأأأأا ثلر:  ثكأأأأأالتهأأأأأا  تإتزي  اثلويأأأأأة  ذات  مجأأأأأاالت  ثالثأأأأأة  دل   للطفولأأأأأة  المتحأأأأأدة  لميظمأأأأأة األمم 

التالميةع ثاضأأأأأافت انه تجري مواءمة البرامج  ‘3’يم؛  رقمية التإل ‘2’احتياجات التكيا مع تالير المياج؛  ‘1’
 القطرية للميظمة بالكامل مع اطر التإاثنع

ثتحأدثأت المأد رة التيفيأميأة ايضأأأأأأأأأأأأأأًا عر الكفأاءات التر يمكر ان تولأّ دلأا الوكأاالت فر اعقأاب د أأأأأأأأأأأأأالح   -  37
 استثمارلا فر البرامج القطريةع  ميظومة األمم المتحدة اإنمائية، ثالتر يمكر ان تحقق مزايا عظيمة، بما فر ذلك 

ثاقرت المد رة التيفيمية ب يمة التإاثن بير الوكاالت فر انشأأأأأأأأأأطة المشأأأأأأأأأأتريات، اسأأأأأأأأأأتيادًا دل  تجربة  -  38
، ثاكدت ان ميظومة األمم المتحدة يمكر ان تكون مصأأأأأأأأدر شأأأأأأأأراء  19-كوفيداالسأأأأأأأأتجابة المشأأأأأأأأتركة لجائحة  

 ميظومة األمم المتحدة اإنمائيةعطة موثوق ثلما مجال بالمستطاع ان تيمو عيه انش

ثردًا عل  تإليقات الدثل األعضأأأأاء بشأأأألن التشأأأأاليل البيير للبيانات بالرض تحسأأأأير ثتسأأأأريع التخطيط   -  39
ثالتيفيم الجماعيير، اشأأأأارت المد رة التيفيمية لميظمة األمم المتحدة للطفولة دل  الحاجة البالالة دل  توفير التمويل  

 ع UN INFOتمكر مر تحقيق مثل لما التشاليل ثتمويل ميصات مثل نظاي بيانات  المرن للوكاالت كر ت 

ثاكد نائب المد ر التيفيمي لصأأأأأأيدثق األمم المتحدة للسأأأأأأكان ان البرامج القطرية للصأأأأأأيدثق متوائمة  -  40
دائهمع تمامًا مع اطر التإاثن ثانه يجري تقييم الممثلير القطريير فر ضأأأأأأأأأوء دطار اإدارة ثالتإاثن كم ياس أل

ثكرر التزاي الصأأأأأأأأأأأأأأيدثق بالبرمجة المشأأأأأأأأأأأأأأتركة، ثالحظ الزيادة الكبيرة فر التمويل المي تلقاو الصأأأأأأأأأأأأأأيدثق مر 
الصأأأأياد ق المجمإة المشأأأأتركة بير الوكاالت، ثلو اتجاو ُ يتظر ان  تصأأأأاعد فر السأأأأيوات المقبلةع كما شأأأأدد 

 ة للوكاالتععل  المية التمويل المرن ثمير المخصص فر ترثيج البرمجة المشترك

ثاتفق نائب المد ر التيفيمي لصأأيدثق األمم المتحدة للسأأكان مع الوفود التر اشأأارت دل  المية البيانات   -  41
المصأيفة حسأب نوع الجيس مر اجل التخطيط القائم عل  األدلة، بما فر ذلك فر سأياق األ مة الصأحية الإالمية  

ثلر توفر ،  19- كوفيد جائحة  فر ظل  الجاريةع ثالحظ ان الصأأأأأيدثق قد انشأأأأأل لوحة متابإة للهشأأأأأاشأأأأأة السأأأأأكانية 
ثة  ومياع  بيانات مصيفة عل  المستويات الوطيية ثدثن الوطيية ثمحدَّ

دل  الجيل التالر مر الخطط االسأأأأأأأأأأتراتيجية   الإالمر األممية  برنامجثاشأأأأأأأأأأار نائب المد ر التيفيمي ل -  42
تإكس د أأأأأأأأالح ميظومة األمم المتحدة اإنمائية بطريقة جيدة التيسأأأأأأأأيق، ثالحظ    نهامؤكدًا الميتها مر حيث د

المية دنشأأاء خطط اسأأتراتيجية جد دة تيسأأجم مع االسأأتإراض الشأأامل للسأأياسأأات المي يجري كل اربع سأأيوات  
اكد عل  الدثر المي يضأطلع به محور الإمل اإنسأانر ثالتيمية ثالسأالي ثاثرو ثاطر التإاثنع كما   2020لإاي 

عل  الصأأأأأأأمود ثاالسأأأأأأأتإداد، ثكملك عل  الحاجة دل  نظم للحماية االجتما ية مسأأأأأأأتجيبة للصأأأأأأأدمات إعداد 
 البلدان لل مات المقبلةع

ة ثالمسأأأأأأأأاءلة كلسأأأأأأأأاس حاسأأأأأأأأم عل  دطار اإدار  الإالمر األممية  لبرنامجثاكد نائب المد ر التيفيمي   -  43
 المتير فر لما الصددع البر ألمجلضمان المساءلة المتبادلة ثابر  انخراة 
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كما اكد المية ددماج الدرثس المسأأأأأأتخلصأأأأأأة مر الجائحة فر فهم دثر الميسأأأأأأقير الم يمير المتسأأأأأأم  -  44
 بمسؤثلية اقو  لالضطالع بدثر ال يادة ثكيقطة للتالحمع

ثاشأأأأأارت دل    2008 رة التيفيمية لهيئة األمم المتحدة للمراة األ مة المالية لإاي ثاسأأأأأتمكرت نائبة المد -  45
تمثل ا مة متكاملة بحق عل  الإد د مر الجبهاتع ثحمرت مر خطر نشأأأأأأأوء المزيد مر  19-كوفيدجائحة  ان 

لك ان الفوارق نتيجة لها، ثلو ما  تبد  بالفإل فر عدي المسأأأأأأأأاثاة فر الحصأأأأأأأأول عل  اللقاحاتع ثالحظت كم
المسأأأأأأأأأأأؤثلية الح ي ية للمجتمإات تبدث مختلفة جدًا فر اعقاب الجائحة، حيث اتسأأأأأأأأأأأإت الفجوات الجيسأأأأأأأأأأأانية  

 تإد المراة تشالل ميا ب قيادية اث تشارك بشكل كامل فر االقتصادع ثلم

ثتتطلب لمو األ مة بطبيإتها نهجًا للشراكة ال سابق له تإجز الوكاالت عر تح يقه ثحدلاع ثاشارت  -  46
نأائبأة المأد رة التيفيأميأة لهيئأة األمم المتحأدة للمراة دل  امثلأة عأد أدة عملأت فيهأا الهيئأة مع الوكأاالت األخر  فر  

كان فر مبادرة تسأأليط الضأأوء السأأتئصأأال  الشأأراكة مع  أأيدثق األمم المتحدة للسأأ  ‘1’االسأأتجابة لل مة مثل: 
التإاثن مع برنامج األمم المتحدة اإنمائر بشأألن ر أأد اداة تتبع   ‘2’؛ ثالبياتكل اشأأكال الإي  ضأأد اليسأأاء 

 ؛19-كوفيدالسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات الجيسأأأأأأأأأأأانية إجراءات السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات الجيسأأأأأأأأأأأانية الإالمية المتإلقة بمإالجة ا مة 
 حسب نوع الجيس ثالإمرع 19-شلن تصييا بيانات حاالت كوفيدمع ميظمة الصحة الإالمية ب  الإمل ‘3’

ثمضأأأأأأأت نائبة المد رة التيفيمية لهيئة األمم المتحدة للمراة قائلة دن لمو الشأأأأأأأراكات يجب ان تتوسأأأأأأأع  -  47
خارج نطاق ميظومة األمم المتحدة لتحقق اليجاحع ثثجهت األنظار دل  ميتد  المسأأأأأأأأأأاثاة بير األجيال كمثال 

يضأأأأم ميظومة األمم المتحدة ثيسأأأأتفيد فر الوقت ذاته   نهت المطلوبة للشأأأأراكات الخارجية حيث دعل  الميصأأأأا
مر الشأأراكات مع المجتمع المدنر، ثالقطاع الخاص، ثالمؤسأأسأأات المالية الدثليةع ثباإضأأافة دل  ذلك اكدت  

ثرة السأأادسأأة ثالإشأأرير  ان لياك فر أأة للتلثير عل  الإمليات المتإددة األطراأ، مثل مجموعة الإشأأرير، ثالد
األطراأ فر اتفاقية األمم المتحدة اإطارية بشأأأأأألن تالي ر المياج، ثمجموعة الدثل السأأأأأأبع لضأأأأأأمان ان مؤتمر  ل

 الداأ التيمية المستدامة فر محور لمو المياقشاتعتكون  

ر فر  ثالحظت نائبة المد رة التيفيمية الضأأأأأأأآلة الشأأأأأأأد دة للتمويل المخصأأأأأأأص للمسأأأأأأأاثاة بير الجيسأأأأأأأي  -  48
ميظومة األمم المتحدة، حيث ُتيفق نسأأأأأأأأأبة تقل عر اثيير فر المائة مر الموارد فإليًا مر اجل الدفع قدمًا بهمو 
المسأأأأأأأأأأأاثاة عل  ثجه التحد دع ثالحظت ان ذلك  ؤكد الحاجة دل  نهج متكامل لضأأأأأأأأأأأمان ان تكون االعتبارات  

 ة المشتركة ايضاعالجيسية ال جزءًا مر الخطط االستراتيجية فحسب بل ثمر البرمج

ثفر مالحظأأاتأأه الختأأاميأأة شأأأأأأأأأأأأأأأدد نأأائأأب رئيس المجلس التيفيأأمي لهيئأأة األمم المتحأأدة للمراة ثمأأد ر  -  49
الداأ التيمية المسأأأأأأتدامة سأأأأأأيتطلب  المياقشأأأأأأات التفاعلية للجلسأأأأأأة عل  ان المضأأأأأأر قدمًا عل  طريق دنجا  

ميظومة األمم المتحدة ثنوَّو بالإمل التإاثنر  جهودًا تإاثنية ضخمةع ثاقر بالإبء اإضافر الملق  عل  عاتق 
الأأأمي قأأأامأأأت بأأأه الوكأأأاالت لتحقيق اليتأأأائج فر ظأأأل ظرثأ بأأأالالأأأة الصأأأأأأأأأأأأأأإوبأأأةع ثتطلع دل  تطوير الخطط  
االسأتراتيجية للكيانات مؤكدًا المية الُيهج المتمحورة حول الياس، ثالمسأتجيبة لالعتبارات الجيسأانية، ثالمسأتيدة 

تر ُتإي  فر الوقت ذاته بالرثابط المتبادلة بير الصأأأأأأحة، ثالتجارة، ثالشأأأأأأؤثن المالية، دل  حقوق اإنسأأأأأأان، ثال
 ثالتيمية االقتصادية ثاالجتما يةع

ثعيد اختتاي االجتماع ردد رئيس المجلس التيفيمي لميظمة األمم المتحدة للطفولة ا أأأأأأأأأداء رسأأأأأأأأأائل  - 50
، ثالحظ فر الوقت ذاته التقدي المحر  بالفإل اثثقالدثل األعضأأأأأأاء دل  الوكاالت ثحثها عل  الإمل بصأأأأأأورة 

لمية المهاي الفريدة للوكاالت  المي بييته األمثلة المطرثحة لليقاش خالل االجتماعع ثباإضأأأأأأافة دل  ذلك اكد ا 



 
E/2021/34/Rev.1 

E/ICEF/2021/7/Rev.1 

 

21-15372 102/102 

 

ثمزايالا اليسأأأأأبية، ثالتر تسأأأأأالم كل ميها بلفكارلا، ثموالبها، ثمواردلا الماتية فر الجهود الجما يةع ثقد تبير  
فإن الجهود ثاألمثلة المطرثحة لليقاش    ،له انه فر حير ان الجائحة قد كشأأأأأأأأأأفت عر سأأأأأأأأأأبل جد دة للإمل مإاً 

 ت المترابطة للإالمعكانت حيوية ثمبشرة بحل المشكال
 

 
101221    061221    21-15372 (A) 

*2115372* 


