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  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام 

  منظمة األمم املتحدة للطفولة  
  اجمللس التنفيذي

  **من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 
األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمـم املتحـدة مـن أجـل

تقـارير اجملـالس التنفيذيـة لربنـامج: التعاون اإلمنائي الـدويل   
صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،/ املتحــدة اإلمنــائياألمــم

 ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي

  ٢٠١١الدورة العادية األوىل لعام   
  ٢٠١١فرباير / شباط١١-٨

  *** من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  

      
  التقرير السنوي املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

    

  موجز  
ــة        ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــال بقـ ــر عمـ ــذا التقريـ ــدم هـ ــؤرخ ٦٢/٢٠٨يقـ ــانون ١٩ املـ  كـ
وات  بشأن االستعراض الشامل للسياسات الذي جيـري كـل ثـالث سـن             ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

لألنـشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة وقــراري اجمللــس  
ــة     وســيقدم هــذا التقريــر إىل  ،٢٠١٠/١ و ١٩٩٥/٥التنفيــذي ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفول

 ويتـضمن الفـرع     ،٢٠١١اجمللس االقتصادي واالجتماعي لينظر فيه يف دورته املوضـوعية لعـام            
  .وع املقرر ذا الصلةالثامن مشر

  

 
  

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١٠أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
  **  E/2011/100) يصدر يف وقت الحق.(  
  ***  E/ICEF/2011/1.  
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  مقدمة   - أوال  
 بـشأن االسـتعراض الـشامل       ٦٢/٢٠٨لقـرار اجلمعيـة العامـة        عد هذا التقرير استجابة   أ  - ١

لألنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم              سـنوات   للسياسات الذي جيرى كل ثالث      
قدمـة إىل اجمللـس االقتـصادي        وهـو يلـي التقـارير الـسنوية الـسابقة امل           ،املتحدة مـن أجـل التنميـة      

املــدير التنفيــذي إىل يقــدمها واالجتمــاعي وميكــن قراءتــه بــاالقتران مــع التقــارير الــسنوية الــيت    
 وتقــدم هــذه الوثــائق معــا حتلــيال لإلجنــازات املتحققــة قياســا إىل  ،اجمللــس التنفيــذي لليونيــسيف

ــسية   ــائج الرئي ــطة األجــل    خلالنت ــتراتيجية املتوس ــسيف االس ــة اليوني ــرةط  ،٢٠١٣-٢٠٠٦  للفت
ويــصف التقريــر مــسامهة اليونيــسيف يف بلــوغ األهــداف الــواردة يف إعــالن األلفيــة واألهــداف 

شراكة مـع أعـضاء منظومـة األمـم املتحـدة وجهـات أخـرى مـن أجـل تعزيـز                     للـ اإلمنائية لأللفية   
   .النتائج املستدامة واملنصفة لصاحل األطفال والنساء

 الـذي طلـب إىل      ،٢٠١٠/١ر اجمللـس التنفيـذي      استجابة لقر هذه الوثيقة ا  كما أعدت     - ٢
مواصلة حتسني عملية اإلبالغ اليت تركز على النتـائج يف التقـارير األخـرى ذات     ) أ(اليونيسيف  

تـضمني التقـارير املقبلـة توصـيات مـن أجـل مواصـلة              ) ب(الصلة املقدمة إىل اجمللس التنفيـذي؛       
عـرض هـذا    ) ج( الذي جيري كل ثالث سنوات؛       حتسني تنفيذ االستعراض الشامل للسياسات    

 بــشأنه وتقدميــه إىل اجمللــس االقتــصادي  ختــاذ إجــراءالالتقريــر مــستقبال علــى اجمللــس التنفيــذي  
   .واالجتماعي

ــاب   - ٣ ــسيف   اختــاذ ويف أعق ــذي لليوني ــس التنفي ــراره اجملل ــس  ٢٠٠٩/٢لق ــاد اجملل  واعتم
يف  ٢٠٠٩/٣ للقـرار  األمم املتحدة للـسكان      التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق     

 أجريت بني الربنامج اإلمنائي وصندوق األمـم        ، يعكس هذا التقرير املشاورات اليت     ٢٠٠٩عام  
يركز بصفة خاصة على املسائل الـيت جـرى التأكيـد عليهـا         هو   و ،اليونيسيفاملتحدة للسكان و  

ــة العامــة   ــرار اجلمعي ــة القــدر  ٦٢/٢٠٨يف ق ــا يف ذلــك تنمي ــدان   ، مب ــاون فيمــا بــني بل ات والتع
  .اجلنوب وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

لالستعراض الـشامل للـسياسات الـذي جيـري         تستجيب  وتتخذ اليونيسيف تدابري قوية       - ٤
 ويف  ،منظومـة األمـم املتحـدة أكثـر اتـساقا وفعاليـة           جعـل   كل ثالث سـنوات والـذي يـدعو إىل          

 إجـراء رئيـسيا   ٩٠ حـددت اليونيـسيف      ،٢٠٠٨خطة عمل االستعراض الـيت وضـعت يف عـام           
 نقطــة أو جيــري ٨٩ هــذه أجنــزت ٩٠ ومــن بــني نقــاط العمــل الـــ،مــع مؤشــرات قابلــة للقيــاس

  . وترد تفاصيل ذلك يف كل فرع من فروع هذا التقرير،تنفيذها
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  متويل األنشطة التنفيذية  -ثانيا   
مليـون   ٣ ٣٩٠ا الـسنوية مـن    يف املائة يف إيراداهت  ٤سجلت اليونيسيف اخنفاضا بنسبة       - ٥

 واخنفـض جممـوع اإليـرادات    ،٢٠٠٩مليون دوالر يف عـام       ٣ ٢٥٦ إىل   ٢٠٠٨دوالر يف عام    
ــة٢مــن اجلهــات املاحنــة مــن القطــاع العــام بنــسبة     مليــون دوالر يف عــام  ٢ ٢٩٥مــن   يف املائ

 وتراجعـت اإليـرادات مـن القطـاع اخلـاص      ،٢٠٠٩ مليون دوالر يف عـام       ٢ ٢٥١ إىل   ٢٠٠٨
 مليــــون دوالر يف ٩١٦ إىل ٢٠٠٨ مليــــون دوالر يف عــــام  ٩٨٦مــــن   يف املائــــة٧نــــسبة ب

   .٢٠٠٩ عام
إىل جممــوع  العاديــة/  ازدادت نــسبة مــوارد اليونيــسيف األساســية   ،٢٠٠٩ويف عــام   - ٦

 غـري أهنـا ظلـت أقـل بكـثري مـن مـستوى عـام         ، يف املائة٣٢,٧  يف املائة لتبلغ   ٠,٧ املوارد بنسبة 
 ،٢٠١٣-٢٠٠٦ األوىل مـن اخلطـة االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل للفتـرة                وهو الـسنة   ٢٠٠٦

 وتــدعو هــذه النــسبة املنخفــضة نــسبيا إىل القلــق نظــرا ألن حــضور ، يف املائــة٣٨ حيــث بلغــت
اليونيسيف على الصعيد العاملي وقدرهتا على توفري القيادة املستمرة يف جمال األولويـات املتعلقـة    

 يتوقفـان إىل حـد كـبري علـى تـوافر إيـرادات              ،ل حـاالت الطـوارئ     مبـا يف ذلـك خـال       ،باألطفال
العاديــة مــن / اخنفــض جممــوع املــوارد األساســية ،٢٠٠٩ ويف عــام ،أساســية قويــة يعــول عليهــا 

مليــون دوالر يف  ١ ٠٨٥مليــون دوالر مــن   ١ ٠٦٦تربعــات القطــاعني العــام واخلــاص إىل    
  .السابق العام
 فقـد   ،املـوارد األخـرى   /دات للموارد غري األساسـية    يف اإليرا  وسجلت أيضا اخنفاضات    - ٧

اخنفــــض جممــــوع اإليــــرادات مــــن املــــاحنني مــــن القطــــاعني العــــام واخلــــاص للمــــوارد غــــري  
ــوارد األخــرى يف عــام  /األساســية ــسبة ٢٠٠٩امل ــة إىل ٥ بن ــون دوالر مــن   ٢ ١٩٠ يف املائ ملي

مـن  ) العادية(األخرى   وبلغ جمموع اإليرادات للموارد      ،٢٠٠٨ماليني دوالر يف عام      ٢ ٣٠٥
ــة مببلــغ   ١ ٥٢٧القطــاعني العــام واخلــاص   مليــون دوالر يف عــام  ١ ٥٧٠مليــون دوالر مقارن

 ٦٦٣إىل    يف املائـة   ١٠اخنفاضـا بنـسبة     ) الطـوارئ ( وكذلك سجلت املوارد األخـرى       ،٢٠٠٨
   .٢٠٠٨ مليون دوالر يف عام ٧٣٥ من ٢٠٠٩مليون دوالر يف عام 

ــة مــن احلكومــات بنــسبة    اخنفــضت،٢٠٠٩ويف عــام   - ٨  يف ٤ التربعــات للمــوارد العادي
 وارتفعت اإليـرادات مـن      ،٢٠٠٨ مليون دوالر يف عام      ٦١٦ مليون دوالر من     ٥٩٤إىل   املائة

مليــون دوالر يف  ١ ٠٧٦إىل ) الطــوارئ(اجلهــات املاحنــة مــن القطــاع العــام للمــوارد األخــرى 
 ، يف املائـة   ٢ يعكـس زيـادة قـدرها         ممـا  ،٢٠٠٨مليون دوالر يف عـام       ١ ٠٥٧ من   ٢٠٠٩عام  

 ٥٨١إىل   يف املائــة٧بنــسبة  )الطــوارئ(للمــوارد األخــرى  واخنفــضت تربعــات القطــاع العــام 
   .٢٠٠٨ مليون دوالر يف عام ٦٢٢ من ٢٠٠٩مليون دوالر يف عام 
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   ١اجلدول     
  *اإليرادات من اجلهات املاحنة من القطاع العام    

  )حدةمباليني دوالرات الواليات املت(

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ نوع اإليرادات
تـــــــشرين  ١ (٢٠١٠
 )أكتوبر/األول

 ٥٠٨ ٥٩٤  ٦١٦ السياسية/املوارد العادية
  ٨١٤  ١ ٠٧٦ ١ ٠٥٧  العادية-املوارد غري األساسية /املوارد األخرى

ــرى  ــوارد األخــ ــية  /املــ ــري األساســ ــوارد غــ  -املــ
  ٥٠٣ ٥٨١   ٦٢٢ الطوارئ
  ١ ٨٢٥ ٢ ٢٥١ ٢ ٢٩٥ اجملموع  

  
  .تشمل احلكومات واجلهات املاحنة الدولية ومصادر والتمويل املشتركة بني املنظمات  *  

  
اتـساق إجـراءات    ترتيبات   واصلت اليونيسيف توسيع مشاركتها يف       ،٢٠٠٩ويف عام     - ٩

العمل يف األمم املتحدة وترتيبات الشراكة املشتركة بني املنظمات مـن خـالل جمموعـة متنوعـة                 
 وازدادت إيـرادات اليونيـسيف      ،معـة والـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني         من الـصناديق اجمل   

 مليـون دوالر    ٢٥٦مـن     يف املائة  ١٦من خمتلف أنواع الترتيبات املشتركة بني املنظمات بنسبة         
 وازداد التمويـل املقـدم إىل اليونيـسيف         ،٢٠٠٩ مليون دوالر يف عام      ٢٩٦ إىل   ٢٠٠٨يف عام   

 ماليـني   ١٠،٧ مـن    ٢٠٠٩ مليـون دوالر يف عـام        ٢٦,٧ يـد األداء إىل   من خالل صندوق توح   
 بينما ارتفعت اإليـرادات مـن صـندوق إجنـاز األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          ،٢٠٠٨دوالر يف عام    

  .٢٠٠٨ ماليني دوالر يف عام ٤,٣  من٢٠٠٩ مليون دوالر يف ٣٠إىل 
 ألهنـا األكثـر مرونـة مـن     ،اديـة ملـوارد الع  اعنأفضل بديل  وتشكل الصناديق املواضيعية    - ١٠

ــة       ــز يف اخلطـ ــاالت التركيـ ــد جمـ ــة ألحـ ــات املاحنـ ــصها اجلهـ ــدة الـــيت ختصـ ــصناديق املقيـ بـــني الـ
 وتـــدعم الـــصناديق املواضـــيعية بـــشكل مباشـــر إجنـــاز اخلطـــة ،االســـتراتيجية املتوســـطة األجـــل

حتقيـق   مـن    متكـن التخطـيط الطويـل األجـل و      اجملـال أمـام     االستراتيجية املتوسطة األجـل بإتاحـة       
، ٢٠٠٩ ويف عـام     ،لجهـات املاحنـة   لليونيـسيف و  لاالستدامة والوفورات يف تكاليف املعـامالت       

خلطـــة االســـتراتيجية مـــن اازداد إمجـــايل التمويـــل املواضـــيعي للمجـــاالت املوضـــوعية اخلمـــسة 
ــسبة   ــل بنـ ــطة األجـ ــة١٣املتوسـ ــن ٢٣٠إىل   يف املائـ ــون دوالر مـ  ماليـــني دوالر يف ٢٠٣ مليـ

   .٢٠٠٨ عام
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  ٢اجلدول     
ــز يف اخلطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل         ــل املواضــيعي جملــاالت التركي ــرة  التموي للفت

٢٠٠٩- ٢٠٠٨   
  ) بدوالرات الواليات املتحدة(

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ اجملال املواضيعي

 ٠٣٦ ١٢٩ ٩٥٧٢٢ ٧٦٢ ١٨ بقاء صغار األطفال ومناؤهم
 ١٩٨ ٥٢٤ ١٧١١٢٨ ٦٤٨ ١٢١ التعليم األساسي واملساواة بني اجلنسني

 ٤٥٤ ٨١٤ ٢٩١١٤ ٣٥١ ١٠ اإليدز واألطفال/فريوس نقص املناعة البشرية
 ٣٥٢ ١٥٦ ٩٠٢٥١ ٠٠٨ ٣٦ محاية الطفل 

 ٠٧١ ٤٣٥ ١٣٩١٣ ١١٤ ١٦ السياسات العامة والدعوة والشراكة
 ١١١ ٠٥٩ ٤٦١٢٣٠ ٨٨٥ ٢٠٢ اجملموع  

    
 مليـون   ٧٨٩سـجلت   قـد    اليونيـسيف     كانـت  ،٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١وحىت    - ١١

لالســتجابة ) الطــوارئ -املــوارد األخــرى  (دوالر مــن التمويــل املخــصص حلــاالت الطــوارئ   
 وتلقــت اســتجابة اليونيــسيف ،لالحتياجــات اإلنــسانية لألطفــال والنــساء يف مجيــع أحنــاء العــامل 

 ،ليــون دوالر م٢٨٧بلــغ جمموعــه  حلالــة الطــوارئ يف هــاييت دعمــا كــبريا مــن اجلهــات املاحنــة  
 مليـون   ٢٥٣  ماليني دوالر من جمموع احتياجاهتا من التمويـل البـالغ          ١٠٧وتلقت اليونيسيف   

 ويف الوقـت  ،دوالر لتلبية احتياجات األطفال والنـساء املتـضررين مـن الفيـضانات يف باكـستان         
 علـى   مما حّد من قدرة اليونيـسيف ، ظل التمويل املقدم إىل العديد من البلدان غري كاف   ،نفسه

   .تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل مجيع األطفال احملتاجني
  

   مبا يف ذلك التعاون مع البنك الدويل،الشراكات االستراتيجية  - ثالثا  
مــسح واســع وشــامل ملــشاركة اليونيــسيف مــع البنــك    ٢٠١٠يف أوائــل عــام أجــري   - ١٢

مل مجيـع قطاعـات عمـل        وخلـص إىل أن التعـاون بـني املؤسـستني يتـسم باألمهيـة ويـش                ،الدويل
   .اليونيسيف

 يف املائـة مـن املكاتـب القطريـة لليونيـسيف عـن وجـود تعـاون مـع              ٨٠وأفاد أكثر من      - ١٣
 والتعـاون   ، وميثـل هـذا زيـادة كـبرية مقارنـة بالـسنوات الـسابقة              ،٢٠٠٩البنك الـدويل يف عـام       

 ويف  ، وتبادل املعلومـات    تليه أنشطة الدعوة   ،التقين هو شكل املشاركة األكثر ذكرا يف التقارير       
   . مكتبا قطريا عن تقدمي مدخالت لورقات استراتيجية احلد من الفقر٦٦ أفاد ،٢٠٠٩عام 
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ــار٣١ويف   - ١٤ ــايو / أيـ ــستخدمه     ،٢٠١٠مـ ــد لتـ ــشتريات املعـ ــدمات املـ ــاق خـ ــان اتفـ  كـ
 يف  مـــرة٣٠ قـــد نفـــذ ٢٠٠٨يف عـــام احلكومـــات واملـــربم بـــني اليونيـــسيف والبنـــك الـــدويل 

 مليــون ٥٨٠ وقــد بلغــت قيمــة االتفاقــات النافــذة أو الــيت جيــري التفــاوض بــشأهنا    ،بلــدا ١٢
ــشركاء اآلخــرين ب ودفــع جنــاح هــذا االتفــاق   ،دوالر ــة، إىل   ،ال ــة اإلقليمي ــل مــصارف التنمي  مث

 وتواصـل اليونيـسيف مـشاركتها القويـة يف          ،االتصال باليونيسيف من أجل وضـع منـاذج مماثلـة         
ف السنوية للبنـك الـدويل وجملـس حمـافظي صـندوق النقـد الـدويل مـن خـالل              االجتماعات نص 

 ركزت البيانات على التكـافؤ بوصـفه        ،٢٠١٠ ويف عام    ،تقدمي بيانات مكتوبة إىل جلنة التنمية     
شرطا أساسيا لتحقيـق االنتعـاش املـستدام وتـسريع وتـرية التقـدم حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                    

تــشاركت اليونيــسيف والبنــك الــدويل يف استــضافة االجتمــاع   ، ذاهــ  وبــاالقتران مــع،لأللفيــة
  ونظـم  ،الـصحي وامليـاه للجميـع     الـصرف   الرفيع املـستوى الـسنوي األول املعـين مببـادرة مرافـق             

 ،باالشــتراك مــع الــشركاء الرئيــسيني  أيــضا اجتمــاع رفيــع املــستوى بــشأن الــدعوة إىل التغذيــة 
 ٢٠١٠نـوفمرب   /ا يف املؤسستني يف تـشرين الثـاين       يوأجريت مشاورات بني مسؤويل اإلدارة العل     

   .بشأن كيفية تعزيز التعاون فيما يتعلق بالتنمية اليت تركز على التكافؤ
وعــززت اليونيــسيف حوارهــا يف جمــال الــسياسات العامــة مــع صــندوق النقــد الــدويل     - ١٥

ف مـع مـصرف    شـاركت اليونيـسي  ، فعلـى سـبيل املثـال      ،وتعاوهنا مع مصارف التنمية اإلقليميـة     
يف تنظـيم حلقــة عمـل إقليميــة مــشتركة عـن دور مقــدمي اخلـدمات مــن غــري      التنميـة اآلســيوي 

صرف بـشأن تعزيـز   املـ الدول يف تقدمي اخلدمات األساسية من أجل الطفل، وسامهت يف مـؤمتر            
صرف مـذكرة تفـاهم     املـ  وقعـت اليونيـسيف و     ،٢٠١٠سـبتمرب   / ويف أيلول  ،احلماية االجتماعية 

  ب القطرية اليت أبلغت عن وجود تعاون مع البنك الدويل املكات
 ٢٠٠٩-٢٠٠٥يف الفترة
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 ،س الــذي يقــوم عليــه التعــاون بــني املؤســستني يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئستــشكل األســا
ميوهلـا   وتواصلت املشاركة مـع مـصرف التنميـة جمللـس أوروبـا، حيـث تنفـذ اليونيـسيف بـرامج               

  .املصرف يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا وجورجيا
يف مع مصرف التنمية األفريقي وقدمت الـدعم         تعاونت اليونيس  ،٢٠٠٩وخالل عام     - ١٦

لربامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالج املصابني به يف عـدد مـن بلـدان اجلماعـة                
 وواصلت اليونيسيف مضافرة اجلهود مع منظمـة الـدول األمريكيـة           ،اإلمنائية للجنوب األفريقي  

 لكفالـة األطفـال للوصـول إىل التـسجيل          ومصرف التنمية للبلدان األمريكيـة واملـشروع الـدويل        
  . يف منطقة األمريكتني والبحر الكارييب٢٠١٥حبلول عام  الشامل للوالدات

 عن مـشاركة اليونيـسيف   ٢٠٠٩وجيري حاليا تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة عام     - ١٧
يونيـسيف  التفـصيلي حلافظـة     أسـاس     وقد أنشأت الدراسة خط    ،يف الشراكات الربناجمية العاملية   

 مبـا يف ذلـك خمتلـف األدوار الـيت تـضطلع هبـا اليونيـسيف يف                  ،فيما يتعلق بالشراكات والتعـاون    
 وقـد وضـع إطـار لتوجيـه وحتـسني قابليـة مـشاركة اليونيـسيف يف هـذه          ، شراكة عاملية  ٨٠حنو  

ــشراكات ــيمال ــار         ، للتقي ــة اإلط ــة مراجع ــود عملي ــذه اجله ــن ه ــصة م ــائج املستخل ــتغين النت وس
  .يجي للشراكات والعالقات التعاونيةاالسترات

 بــشأن مــشاركة اليونيــسيف مــع الــصندوق اســتراتيجية أجنــزت ،٢٠١٠وخــالل عــام   - ١٨
 ،ي إطــار تنفيــذ مــنة، ومــا يرافــق هــذه االســتراتيجي العــاملي ملكافحــة اإليــدز والــسل واملالريــا 

قاذ الطفولـة بـشأن      وقد بدأت مناقشات استراتيجية منتظمة مع حتالف إن        ،أقوىتعاونا  يتيح   مما
  .اليت تصب يف مصلحة األطفال لنتائج املنصفةلاملشترك تعزيز ال

وال تزال مبـادرة األمـم املتحـدة لتعلـيم البنـات تـشكل اآلليـة واملنـرب الرئيـسيني ملعاجلـة                        - ١٩
 ومـع تزايـد تعمـيم احلكومـات للعمـل يف القـضايا        ،أوجه التفاوت بني اجلنسني يف جمال التعلـيم       

  تواصل هذه الشراكة مسامهتها يف سد الفجـوة يف معـدالت التـسجيل             ، ومناصرهتا له  اجلنسانية
 وقـد سـاعدت مـسامهة اليونيـسيف يف مبـادرة املـسار الـسريع                ، بـني البنـات والبـنني      يف املدارس 

 ويف  ،لتوفري التعليم للجميع على تعزيز التحول يف التعليم من تنفيذ املـشاريع إىل ترسـيخ الـنظم                
ــة املنــسقة يف   اضــ،٢٠٠٩عــام  ـــ  ١٥طلعت اليونيــسيف بــدور الوكال ــدا مــن البلــدان ال  ٤٠ بل

  .املشاركة يف املبادرة
  



E/2011/6
E/ICEF/2011/3

 

8 10-68974 
 

  املسامهة يف تنمية القدرات الوطنية وفعالية التنمية  -رابعا   
  تنمية القدرات    

امتــد الــدعم الــذي تقدمــه اليونيــسيف يف جمــال تنميــة القــدرات الوطنيــة ليــصبح أكثــر     - ٢٠
وكمــا ورد يف .  ككــل بــدال مــن التركيــز الــضيق علــى تنميــة املــوارد البــشرية منظومــةمشــوال لل

النـهج الـذي تتبعـه      ” إىل اجمللس التنفيـذي لليونيـسيف، بعنـوان          ٢٠١٠مذكرة وجهت يف عام     
، فقــد تــبني مــن اســتعراض مكــتيب )E/ICEF/2010/CRP.20 (“تنميــة القــدراتإزاء اليونيــسيف 

مثـل  (ركز غالبا على تعزيـز قـدرات معينـة لـدى األفـراد               هلذا النهج أنه ي    ٢٠٠٩ يف عام    يأجر
 نظومـة بـدال مـن التركيـز علـى تـشجيع التغـيريات علـى مـستوى امل              ) مهارات مقدمي اخلـدمات   
 وحددت املذكرة أيضا املعوقات الرئيسية اليت تعترض سـبيل اعتمـاد            .ككل وتعزيز املؤسسات  

 . ككلمنظومةهنج أكثر مشوال لل

  ويف إطـار ،ية املركزية لتنمية القـدرات مـن أجـل إعمـال حقـوق الطفـل      واعترافا باألمه   - ٢١
ــة،         ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم ــذكورة أعــاله وعمــل جمموع ــائج االســتعراض املكــتيب امل ــة نت متابع

وجيــري تعزيــز التوجيهــات  . تــسارعت وتــرية اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز العمــل يف هــذا اجملــال   
جيري تقـدمي دعـم إضـايف للـتمكني         كما  . تتعلق بتنمية القدرات  املتعلقة مبواجهة حتديات بعينها     

وضـع هنـج   لمن إجراء حتليالت عالية اجلـودة وقائمـة علـى املـشاركة للفجـوات يف القـدرات، و          
عـن النـهج    وتقـوم مكاتـب اليونيـسيف حاليـا بتقـدمي تقـارير         . فعال وشامل يناسب كـل سـياق      

 ممارســات”  مــا مت حتديــده مــن باســتخدام تنميــة القــدرات يف كــل برنــامج قطــري،  إزاءاملتبــع
 .كمرجع هلذه العملية “يدةاجل الربجمة

ــس   - ٢٢ ــيني      يوســتويل اليوني ــوطنيني واحملل ــشركاء ال ــام ال ــسهيل قي ــا أكــرب لت ــضا اهتمام ف أي
 للفجـوات يف القـدرات ذات الـصلة وأوجـه           قائمة على املـشاركة   بإجراء حتليالت عالية اجلودة     

ــسائدة املتعلقــة  ــة  وذلــك بالــ  حبقــوق الطفــل واملــرأة،  التفــاوت ال شراكة مــع احلكومــات الوطني
 .ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة األخـــرى وأصـــحاب املـــصلحة املعنـــيني علـــى كافـــة املـــستويات  

 ،رز يف تـضييق الفجـوات يف القـدرات   سـيتم التركيـز بـشكل أكـرب علـى رصـد التقـدم احملـ           كما
رمانـا، وعلـى تقيـيم أثـر اسـتراتيجيات      سيما تلك اليت تؤثر علـى األطفـال واألسـر األكثـر ح            ال

 .تنمية القدرات

(وكمــا ورد يف التوجيهــات املتعلقــة بتنميــة القــدرات    - ٢٣
1 2

الــصادرة عــن جمموعــة األمــم   )١
: تباع هنـج شـامل لتنميـة القـدرات يتطلـب التعامـل مـع مـستويات ثالثـة                  ا، فإن   املتحدة اإلمنائية 

__________ 
ــة،      )١(   ــدة اإلمنائيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــائي   ”جمموعـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــاز األمـ ــدرات   :جهـ ــة القـ ــاعي لتنميـ ــج مجـ “  هنـ

  ).٢٠٠٩ أغسطس/آب(
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ويتعلــق .  واملــستوى الفــردي،املؤســسة/ومــةالــسياسات املواتيــة، ومــستوى املنظ/مــستوى البيئــة
ســتراتيجية املتوســطة األجــل الخلطــة اا  يفعمــل اليونيــسيف يف جمــاالت التركيــز اخلمــسة كلــها

علـى سـبيل املثـال، فيمـا يتعلـق بتعزيـز البيئـة املؤاتيـة علـى                  و. بكل مستوى من هذه املـستويات     
ني بـشأن اسـتخدام أداة امليزنـة    مستوى السياسات، مت تقدمي دعم للحكومـات واملهنـيني الـوطني        

 يف مواجهـة االختناقـات، ممـا يـسهل اختـاذ قـرارات مـستنرية تعجـل بـإحراز تقـدم حنـو                اهلامشية
 خطـط وطنيـة     ٤ تكـاليف    حـساب وقد ساهم هـذا الـدعم يف        . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

يـد احليـاة ومنائـه،      حاالت استثمارية يف جمال بقاء الطفل الـصغري علـى ق           ٦ يف قطاع الصحة، و   
 . خطة صحية وطنية أو دون وطنية قائمة على أساس النتائج١٢ووضع 

، ٢٠١٠ سـبتمرب / بلـدا حـىت أيلـول      ١٤١ ق، صـدّ  مواتية ويف سبيل إجياد بيئة سياسات      - ٢٤
بدعم تقين من اليونيسيف، على الربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن        

 بلــدا علــى  ١٣٩ قل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة، وصــدّ    بيــع األطفــال واســتغال  
 .الربوتوكول االختيـاري بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

ووفقــا إلعــالن بــاريس املتعلــق بفعاليــة املعونــة، وخطــة عمــل أكــرا، وإعــالن الدوحــة     - ٢٥
األمـم املتحـدة القطريـة علـى         أفرقـة    كجـزء مـن   بشأن متويل التنمية، واصلت اليونيسيف العمل       

دعم تنمية القدرات الوطنيـة واسـتخدام الـنظم الوطنيـة، ال سـيما يف جمـاالت اإلمـداد والرصـد                     
 .والتقييم

 البيانـات   اسـتخراج  بعـض املبـادرات اهلامـة لتنميـة القـدرات علـى تعزيـز                كما ركـزت    - ٢٦
جــه التفــاوت الرئيــسية يف كــل  ، مبــا يف ذلــك البيانــات املتعلقــة بأو  وحتليلــهااملتعلقــة باألطفــال

ويف عـامي   .  األوضاع ات وتقييم ،لتقييم، ونظم مجع البيانات   ا من خالل أدوات      وذلك سياق،
 التدريب فضال عن الدعم الـتقين       ليونيسيف الدعم للبلدان يف جمال    ، قدمت ا  ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩

ــكيف  ــد   .  اجملــاالتتل ــتقين عق ــدعم ال ــة    ١٢ ومشــل ال ــشأن كيفي ــة ب ــة عمــل إقليمي ــذت حلق  نفي
  شخص من القـائمني علـى تنفيـذ االستقـصاءات يف           ٣٠٠ االستقصاءات، شارك فيها أكثر من    

 الوطنيــة خــالل هــذه الفتــرة مــن     وقــدمت اليونيــسيف الــدعم أيــضا للحكومــات    . بلــدا ٧٥
  حتليليــاًتقريــراً ٢٢و دراســة استقــصائية عنقوديــة متعــددة املؤشــرات،      ٢٨ اســتكمال أجــل

 .األطفال يف أوساط  التفاوتفقر وأوجهالدراسة عن  ٥٠ و

علـى سـبيل املثـال، القـرارات        (واستجابة لطلبات صدرت مؤخرا عن اجمللس التنفيذي          - ٢٧
، ضـــاعفت اليونيـــسيف جهودهـــا الراميـــة إىل املـــسامهة يف تعزيـــز )١٨/٢٠٠٩ و ١٦/٢٠١٠

 مـع   شاركة، وباملـ  قدرات التقييم الوطنيـة، مبـا يتماشـى مـع فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم                   
وهتدف فـرق العمـل التابعـة لفريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم                 . أصحاب املصلحة الرئيسيني  
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واليت تشارك يف رئاستها اليونيـسيف إىل حتديـد الـدور االسـتراتيجي للفريـق ولوكـاالت األمـم                  
ئيني وقدمت اليونيـسيف الـيت عملـت مـع شـركاء إمنـا            . املتحدة يف تنمية قدرات التقييم الوطنية     

رئيسيني الـدعم لتعزيـز نظـم التقيـيم الوطنيـة وإضـفاء طـابع مؤسـسي علـى الرصـد والتقيـيم يف                        
 الطـابع املهـين يف جمـال        منوومسامهة منها يف    . إدارة القطاع العام على الصعيدين الوطين واحمللي      

 .اطق عدةالتقييم يف مجيع أحناء العامل، واصلت اليونيسيف دعم اجلمعيات املهنية للتقييم يف من

نظــم ويعــد هنــج املدرســة الــصديقة للطفــل مثــاال علــى التــرويج للتغــيري علــى مــستوى      - ٢٨
واعتبـــارا مـــن .  مـــن خـــالل تعزيـــز الـــنظم التعليميـــة يف ســـياقات متنوعـــة التعلـــيم ومؤســـساته

مت توجيـه  قـد   و. بلـدا بتنفيـذ هـذه املبـادرة        ٩٤  شركاء وطنيون يف   يقوم،  ٢٠١٠ يونيه/حزيران
الدعم لتعزيز النظم الصحية على مجيـع املـستويات، بطـرق شـىت مـن بينـها تـوفري                   قدر كبري من    

ولبناء القدرات الالزمة ملعاجلة سـوء      . املستلزمات واملساعدة التقنية والدعم يف جمال السياسات      
 بلـدا مـن أجـل اسـتعراض سياسـات التغذيـة الوطنيـة وتغذيـة                 لعـشرين التغذية، مت تقـدمي الـدعم       

وتقــدمي التوصــيات بــشأهنا، مــع التركيــز علــى الفــرص واملتطلبــات     لــصغارالرضــع واألطفــال ا
ــسياسات    ــذه ال ــستوى ه ــع م ــة لرف ــدم احملــرز يف     . الالزم ــاس التق ــد املؤشــرات وقي ويظــل حتدي

 االهتمـام تستمر الوكالة يف توجيـه      القدرات املؤسسية يشكل حتديا يف سياقات معينة، وسوف         
 .إىل هذا اجملال

ولوية تعزيز قدرات القادة من أجل الترويج لنتـائج التنميـة وحقـوق             األب  حيظى ظليوس  - ٢٩
جلهود املبذولة يف جمايل االتـصال والتعبئـة        اف  ي اليونيس دعموست. األطفال والنساء األكثر ضعفا   

 .  لتنمية قدرات األفرادني أساسيانعتربي اللذيناالجتماعية، 

بة حلـاالت الطـوارئ، مت تقـدمي الـدعم          وتعزيزا للقدرات املتعلقة باالسـتعداد واالسـتجا        - ٣٠
 مــن منــسقي اجملموعــات يف اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت وأكثــر مــن  ٣٠ لتــدريب
بلـدا   ٣٩ وقـد اسـتفادت نظـم التعلـيم يف        . موظف وشريك حكومي يف مخس مناطق      ١ ٥٠٠

ت الـذي دعـم     من برنـامج التعلـيم يف حـاالت الطـوارئ واملراحـل االنتقاليـة بعـد انتـهاء األزمـا                   
 هتدف إىل العودة إىل التعلم، وحتـسني نوعيـة الـنظم التعليميـة      لوضع تدخالت القدرات الالزمة   

 .وإعادة بنائها

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب    

ــوب        - ٣١ ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــسيف يف جهــود التع ــشاركة اليوني ــاطراد م . ازدادت ب
جملال قدرهتا على مجـع الـشركاء بـشأن املـسائل املتعلقـة             وتشمل املزايا النسبية للمنظمة يف هذا ا      

تـــروج بـــرامج كمـــا . باألطفـــال، وانتـــشارها العـــاملي ووجودهـــا القطـــري، وخرباهتـــا التقنيـــة 
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اليونيسيف اليت تشمل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لتبادل خربات التعلم وتقاسـم املعـارف،           
 .  اجليدةمبا يف ذلك نشر الدروس املستفادة واملمارسات

ويف إطــار اجلهــود الــيت تبــذهلا اليونيــسيف لتعزيــز التنميــة بــني األطفــال واألســر األكثــر   - ٣٢
حرمانـــا، مت تقـــدمي الـــدعم لتيـــسري تبـــادل املمارســـات اجليـــدة املتعلقـــة بـــالربامج االجتماعيـــة    

. بلــدان يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى ١٠ بلــدا، مــن بينــها ٧٩ للتحــويالت النقديــة يف
منظمـة بلـدان    و  اليونيـسيف  وجتري أنشطة تقاسم املعارف أيـضا يف إطـار اتفـاق مت توقيعـه بـني               

 عن تبـادل خـربات الـتعلم املتعلقـة باحلـد مـن سـوء          هذه األنشطة  األنديز للصحة، وقد أسفرت   
االمتيـاز ألطفـال احملـيط     ”وقد أطلقت رمسيا محلة. التغذية املزمن يف هذه املنطقة دون اإلقليمية      

وواصـلت  . ، وهي شراكة لتـوفري البيانـات عـن حالـة األطفـال يف جـزر احملـيط اهلـادئ                   “ادئاهل
ألطفال يف الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة تـسهيل           اتعمل لصاحل   اليت  “ إدماج األطفال ”شبكة  

 .تقاسم وتبادل خربات التعلم

ود، بــني البلــدان ، مبــا يف ذلــك التعــاون عــرب احلــدافــلومت تعزيــز التعــاون يف خمتلــف احمل  - ٣٣
وتـشمل أمثلـة ذلــك وضـع اتفاقـات ملنــع ومكافحـة االجتـار باألطفــال       . املـستفيدة مـن الربنــامج  

والنساء؛ واملبـادرات املتعلقـة بتنفيـذ محلـة إضـافة اليـود إىل امللـح علـى الـصعيد العـاملي؛ ومحلـة                        
. يقيــابلــدا يف مجيــع أحنــاء غــرب ووســط أفر ١٩ يف ٢٠١٠ القــضاء علــى شــلل األطفــال لعــام

، الـذي يعـزز التعـاون بـني         “ سول -وس سول   سال”ومشل التركيز على التعاون التقين برنامج       
واإليـدز مـن خـالل تبـادل       البلدان النامية بشأن املبادرات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البـشرية           

 .ن االستراتيجي فيما بني البلدان، ووضع خطط للعمل والتعاواملعلومات

دل املعلومــات والتــشاور، بطــرق شــىت مــن بينــها االجتماعــات اإلقليميــة   زال تبــا ومــا  - ٣٤
، وتعزيز تقاسم اخلربات املتعلقة باملشاكل واستعراض األقـران، مـن الطرائـق           الشبكي والتواصل

 الرفيع املستوى بشأن التعـاون الـدويل    البارزوخري مثال على ذلك االجتماع    . الرئيسية للتعاون 
ــل يف م   ــوق الطف ــال حق ــشرين      إلعم ــصني يف ت ــد يف ال ــذي عق ــادئ، ال ــة آســيا واحملــيط اهل نطق

 .٢٠١٠ نوفمرب/الثاين

 العديـد مـن األمثلـة علـى أنـشطة التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب الـيت                       مع أن هناك  و  - ٣٥
من شأن إضفاء طابع منهجي علـى هـذا الـدعم مـن خـالل إدارة                إن  حتظى بدعم اليونيسيف، ف   

ف بتطـوير   يوتلتـزم اليونيـس   . علـى حتقيـق اسـتفادة أكـرب مـن النتـائج           املعرفة والتقيـيم أن يـساعد       
، بطـرق شـىت منـها حتـسني التوجيهـات       التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب         أدائها يف املـسامهة يف    

ــم          ــم وفهـ ــز تعلـ ــات، وتعزيـ ــى البيانـ ــا علـ ــر انتظامـ ــابع أكثـ ــفاء طـ ــوظفني، وإضـ ــة للمـ املقدمـ
 . اجليدة املمارسات
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 التنمية إىل ةاإلغاث من االنتقال    

اإلغاثـة،   يف ميـدان     هـود الكـربى   اجلعلى الصعيد القطـري، واصـلت اليونيـسيف دعـم             - ٣٦
تكاملة، واملـشاركة الكاملـة يف عمليـات تقيـيم     امل عمليات احلضورواملسامهة كشريك نشط يف    

االحتياجات بعد األزمات، وأخذ زمام املبـادرة، حـسب االقتـضاء، يف القطاعـات االجتماعيـة                
 . اية الطفلومح

 تـأمني   علـى   اليونيسيف يف العديـد مـن البلـدان        وساعدت الربامج القطرية اليت تدعمها      - ٣٧
ويف . بناء الـسالم املـستدام    تدخالت كانت حامسة يف حتفيز االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية ويف            

 طويـل    وجـود تـصور    ف دورا رئيـسيا يف الـدعوة إىل       ي، على سـبيل املثـال، لعبـت اليونيـس         هاييت
ويف وضـع هـذا التـصور، علـى أسـاس جـدول أعمـال                األجل لتحقيق االنتعاش وإعادة اإلعمار    

وباملثـل، مت تقـدمي الـدعم       . ناسـب لألطفـال   ملعملية االنتقال مـن أجـل إعـادة بنـاء هـاييت كبلـد               
خلطــط اإلنعــاش الــوطين الــيت أعقبــت الفيــضانات املومسيــة يف باكــستان ولعمليــات التقيــيم الــيت  

 .عقب األزمات اليت اجتاحت باكستان واليمن وزمبابويأجريت 

ــسهم يف        - ٣٨ ــيت ت ــة ال ــدخالت الربناجمي ــد الواضــح للت ــدما يف التحدي ــسيف تق وحتــرز اليوني
ويف الصومال، على سـبيل املثـال، وعلـى الـرغم مـن      . عمليات االنتقال واالنتعاش وبناء السالم    
مات على أساس اجملتمع احمللي، وكانـت       ف تقدمي خد  يالظروف بالغة الصعوبة، دعمت اليونيس    

ــاه    ويف . رائـــدة يف تعزيـــز الـــشراكات بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاص إلصـــالح شـــبكات امليـ
 جمموعــة متكاملــة مــن اإلجــراءات ، مــع شــركائها،النكــا ونيبــال، وضــعت اليونيــسيف ســري
دمي الـدعم   األطفال املـسرحني وذويهـم، مشلـت إقامـة مراكـز مؤقتـة للرعايـة، وتقـ                اجلنود  لدعم  

ويف غينيا، أطلقت اليونيسيف برناجما شـبابيا       . النفسي واالجتماعي، وتعزيز سبل العيش البديلة     
 يف أنـشطة  ، الذين تتزايد فرص جرهم إىل العنف املـسلح    ،لبناء السالم من أجل إشراك الشباب     

ضحايا ويف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، واصـلت اليونيـسيف تقـدمي الـدعم لـ        . أكثر إنتاجيـة  
ــة بتقــدمي         ــة املعني ــنظم احمللي ــم ودعــم ال ــز انتعــاش اجتمــاعي دائ ــسي مــن أجــل تعزي العنــف اجلن

 .اخلدمات يف جمايل الصحة والتعليم

 وواصلت اليونيسيف املساعدة يف تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير األمـني العـام لعـام                - ٣٩
، )A/63/881-S/2009/304( ء الـرتاع   عن بناء السالم يف املرحلة اليت تعقب مباشرة انتها         ٢٠٠٩

واستمرت املنظمة يف القيام بدور نـشط ضـمن الفريـق          . وسامهت يف حتديث تقرير األمني العام     
وازداد . الرفيـع لبنـاء الـسالم، ويف تقـدمي املـشورة إىل األمـني العـام املـساعد لـدعم بنـاء الـسالم           

تماشـى مـع املبـادئ التوجيهيـة         ت قطـري  ال أيضا الدعم املقدم من أجل وضع مقترحات للتمويـل        
  .٢٠٠٩ املنقحة لصندوق بناء السالم لعام
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ــسيف دعمهــا    - ٤٠  ومشــل ذلــك مــشاركة مكثفــة يف  .  املتكامــلحــضورللوواصــلت اليوني
 الفريق التوجيهي للتكامل ويف عمليـة التخطـيط املتكامـل للبعثـات، حيـث شـاركت يف                  أنشطة

كمــا اســتمر الــدعم املقــدم ألنــشطة الــدعوة  . رئاســة الفريــق العامــل الفرعــي املعــين بالتــدريب 
البعثـات  ب  العامليـة اخلاصـة    حلقوق األطفـال والقـضايا ذات األولويـة يف العديـد مـن فـرق العمـل                

طـر  األية و سـتراتيج االتقييمـات   الاملتكاملة على الصعيد العاملي، ويف البلدان اليت تضطلع بتنفيـذ           
لمـسائل املتعلقـة   ل متخصـصة للـدعم امليـداين        اًووضعت اليونيسيف نظم  . تكاملةاملية  ستراتيجاال

  .٢٠١٠ املتكامل يف عام احلضوربالتكامل، وأصدرت توجيهات ميدانية داخلية بشأن 
ووفقــاً إلطــار الــشراكة للتــصدي لألزمــات ومرحلــة مــا بعــد األزمــات الــذي اعتمــده     - ٤١

ــسيف مــ       ــة، زادت اليوني ــم املتحــدة واملفوضــية األوروبي ــدويل واألم ــك ال ــشاركتها يف البن ن م
  فيهـا   املنظمة مـوظفني رئيـسيني     وّمست. عمليات تقييم االحتياجات يف مرحلة ما بعد األزمات       

 اخلرباء مشتركة بني الوكاالت لتنسيق عمليات تقييم احتياجات مـا بعـد             من للعمل يف جمموعة  
 الكفايـة وإمكانيـة  تسم ب ي  املرحلة االنتقالية   يف وما زالت احلاجة إىل إجياد طرائق لتمويلٍ      . الرتاع

 متثل شاغالً هاماً من شواغل اليونيسيف، اليت أصدرت توجيهـات           املرونة والسرعة، ب و التنبؤ به 
  . مستمرة ملكاتبها امليدانية بشأن تنفيذ اتفاق املبادئ االستئمانية

 التــابع لــشؤون املرحلــة االنتقاليــةوواصــلت اليونيــسيف أداء دورهــا يف الفريــق العامــل   - ٤٢
 جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، وأدت دوراً متزايـداً يف        يف التنفيذيـة للـشؤون اإلنـسانية     للجنة  

ــذار املبكــر واإلجــراءات         ــات اإلن ــسيق عملي ــني الوكــاالت لتن ــشترك ب ــم املتحــدة امل إطــار األم
هج ، تقـدم الـدعم لـنُ      موعة اإلنعاش املبكر  وما برحت اليونيسيف، من خالل قيادهتا جمل      . الوقائية

 وعلى الـصعيد العـاملي، تواصـل املنظمـة املـشاركة يف           .  بلداً ٦٠عاش املبكر يف ما يزيد على       اإلن
ــق العامــل جهــود ــة الدائمــة املــشتركة بــني   ةاإلنعــاش املبكــر التابعــ  موعــةجمل  العــاملي الفري  للجن

يف عملــها وقطعــت اليونيــسيف خطــوات كــبرية يف تعمــيم أنــشطة اإلنعــاش املبكــر . الوكــاالت
، فأدجمت أنشطة اإلنعاش املبكـر يف االلتزامـات األساسـية جتـاه األطفـال               موعاتعلى صعيد اجمل  

  .يف العمل اإلنساين
كما أدت اليونيسيف دوراً هاماً يف إطار فرقة العمل املعنيـة بـتغري املنـاخ التابعـة للجنـة                  - ٤٣

بالتأهـب  الدائمة املشتركة بني الوكـاالت، وشـاركت يف رئاسـة الفريـق العامـل الفرعـي املعـين                   
وقـادت اليونيـسيف اجلهـود الراميـة إىل إدمـاج      . التابع للجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت       
 امليـاه وخـدمات الـصرف       املعنيـة بقـضايا   موعـة   اجملأنشطة احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف إطـار             

ــائي          ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــود برنـ ــا جلهـ ــلت دعمهـ ــصحية، وواصـ ــة الـ ــصحي والنظافـ الـ
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ســتخدام توجيهــات ال اًية املتكاملــة لرصــد تفــشي األمــراض والتــصدي هلــا، تعزيــز ســتراتيجواال
  .جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن احلد من خماطر الكوارث

. ية الدوليــة للحــد مــن الكــوارثســتراتيج الــشراكة قويــة بــني اليونيــسيف واالوبقيــت  - ٤٤
ية ســتراتيجنــامج العمــل العــاملي لال يف برقطــوعوأحــرزت اليونيــسيف تقــدماً بــشأن االلتــزام امل 

 مـن املخـاطر املتزايـدة النامجـة        احلـد     والذي يـدعو إىل    ،٢٠٠٩للحد من الكوارث لعام      الدولية
 منـهاج العمـل   ودعمت اليونيـسيف أيـضاً  .  التعليم واخلدمات الصحية على جمايل عن الكوارث   

 مــن الكــوارث، وواصــلت للحــد ية الدوليــةســتراتيجالا  للمعرفــة والتعلــيم يف ســياقاملواضــيعي
  .العمل مع شركائها للنهوض جبهود احلد من أخطار الكوارث مع التركيز على األطفال

  
  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

مـن   بأمهيـة حامسـة     ٢٠٠٨ اجلنـسانية يف اليونيـسيف عـام         اتحظي تقييم تنفيذ السياس     - ٤٥
. ني اجلنــسني يف مجيــع أحنــاء املنظمــة  تعزيــز تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين واملــساواة بــ أجــل
خطـة  :  ذا شـقني  تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقييم، وضعت اليونيسيف هنجاً    عمال على و

، تليهـا خطـة   لوضعها قيـد التنفيـذ   تتضمن إجراءات فورية     ٢٠٠٩عمل مدهتا سنة واحدة لعام      
لتقدم احملـرز يف شـكل      ي تقييم ل  جرِوأُ. ٢٠١٢-٢٠١٠عمل أمشل مدهتا ثالث سنوات للفترة       

  .٢٠١٠فرباير / عاملية يف شباطةمشاور
مـع   وأ داخـل املنظمـة      ، سـواء  ، أُحرِز تقدم كبري على جبهات كثرية      ٢٠٠٩ومنذ عام     - ٤٦

ف وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مجاعـة      ي اليونيـس أنشأت، ٢٠١٠في أوائل عام  ف. الشركاء
دف تيـسري تبـادل املعـارف واكتـساهبا، بطـرق مـن       من املمارسني معنيـة باملـسائل اجلنـسانية، هبـ     

  موظفـاً ٢٦٥وانـضم مـا جمموعـه    . بينها إجراء مناقشات على اإلنترنت بشأن القضايا الرئيسية      
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األولحىتإىل هذه اجلماعة 

ف عــدداً متزايــداً مــن االستعراضــات اجلنــسانية للــربامج القطريــة يف  يوأجــرت اليونيــس  - ٤٧
 إىل   أدى  الكـبري يف األسـاليب املتبعـة       التبـاين  على أن . تابعتها لتقييم السياسات اجلنسانية   إطار م 

مواجهــة صــعوبات يف مقارنــة نتــائج االستعراضــات ويف وضــع بيانــات مرجعيــة لتقيــيم التقــدم  
توصـيات  اخللـوص إىل     و تباع هنج أكثر انتظاماً   اومن أجل التشجيع على     .  مر الزمن  احملرز على 
ــة، أكثــر فعال ــاً علــى  املنظمــة تعمــلي ــا مــن املعــايري  ” وضــع حالي  لالستعراضــات “جمموعــة دني
  .اجلنسانية

ــةوواصــلت املنظمــة جهودهــا   - ٤٨ ــاء القــدرات املؤســسية   املبذول تعمــيم املــساواة بــني  ل لبن
املساواة بـني اجلنـسني،     ” بعنوان على اإلنترنت    للتعلم دورة   ٢٠١٠وأُطِلقَت يف عام    . اجلنسني
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، وضعها برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم           “ األمم املتحدة، وأنت   واالتساق يف 
ويف إطــار اليونيــسيف،  . املتحــدة للــسكان، واليونيــسيف، وصــندوق األمــم املتحــدة للمــرأة      

ــة و   ــتعلم      /أُدرَِجــت وحــدات معياري ــرامج ال ــسني يف ب ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــات متعلق أو مكون
ــسية، و  ــة  املــساواة إدمــاج كفــاءات  العمــل علــى جيــري والتــدريب الرئي  بــني اجلنــسني يف عملي

ــا يف ذلــك اإلدارة مــن أجــل حتــسني األداء     ــيمهم، مب ــوظفني وتقي ــشئ كــشف  . توظيــف امل وأن
ــسياقني       ــة حــسب احلاجــة يف ال ــدمي اخلــربة الفني ــسانية لتق ــضايا اجلن ــائي بأخــصائيني يف الق  اإلمن

  .واإلنساين على السواء
وبدأت اليونيسيف يف وضع توجيهات بشأن تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل                    - ٤٩

 مـن   ٣  و ١وسيجري إجنـاز التوجيهـات املتعلقـة مبجـايل التركيـز            . املنظمةالربامج اليت تدعمها    
املتعلقـة باجملـاالت   التوجيهـات  ، و٢٠١٠ية املتوسطة األجل حبلـول هنايـة عـام      ستراتيجاخلطة اال 

يف  الـصبيان وجيري أيضاً وضع توجيهات بشأن إشراك الرجال و       . ٢٠١١ائل عام   املتبقية يف أو  
  . تعزيز املساواة بني اجلنسنيجهود
 كـانون  ١ مـن  ووضعت اليونيسيف مؤشراً للمساواة بني اجلنسني، يبدأ سريانه اعتباراً      - ٥٠
نتـائج يف  التحقيـق  ل من أموال الربامج وما ينفق من موارد    ختصصهع ما   بَُّت، لتَ ٢٠١١يناير  /الثاين

 نظام تصنيف ذي أربعة مستويات، مبـا يتماشـى          إىلويستند املؤشر   . جمال املساواة بني اجلنسني   
 كيانــات األمــم املتحــدة األخــرى مثــل برنــامج األمــم املتحــدة     لــدىمــع املؤشــرات اجلنــسانية 

ــو يــس        يــداً تخدم معــايري خاصــة حتد اإلمنــائي واللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت، وه
  .اليونيسيف بوالية
 النـسخة املنقحـة مـن       وشددت.  تقدم ملحوظ يف سياق حاالت الطوارئ       أيضاً أُحرِزو  - ٥١

االلتزامات األساسية جتاه األطفـال يف العمـل اإلنـساين بقـدر أكـرب علـى املـساواة بـني اجلنـسني                      
، أطلقـت  ٢٠١٠وخالل النصف الثاين مـن عـام       . هج قائمة على حقوق اإلنسان    تباع نُ اعلى  و

 اجلنساين يف جمموعـات العمـل اإلنـساين         املنظور بلدان لتعزيز مراعاة     يف عدة ف مبادرة   ياليونيس
 يف  املنظـور اجلنـساين   اليت تقودها اليونيسيف، فركزت على بناء القدرات لتنفيـذ بـرامج تراعـي              

يف  صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       مـع    اليونيـسيف    واسـتمرت . القطاعات اإلنسانية الرئيسية  
ة عـن العنـف اجلنـساين علـى الـصعيد العـاملي، مـن خـالل           ي املسؤول جمال على   اإلشراف املشترك 

 مـا يزيـد عـن      علـى عمـل قـام بـه          ٢٠١٠اجملموعة املعنية باحلماية الشاملة، اليت أشرفت يف عام         
وُوجِّـه التركيـز    .  جمموعة فرعية يف البلدان املتضررة مـن األزمـات واخلارجـة مـن األزمـات               ٣٠
 تقدمي الدعم ألغراض تقييم االحتياجات املتعلقة بالعنف اجلنساين، ووضـع آليـات للتنـسيق               إىل
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 يف حــاالت العملــي وإجــراءات تــشغيلية موحــدة، فــضال عــن تقــدمي الــدعم املباشــر، خــصوصاً 
  .الطوارئ الواسعة النطاق من قبيل حاالت باكستان ومجهورية الكونغو الدميقراطية وهاييت

ــل عــ   - ٥٢ ــس ٢٠١٠ام ويف أوائ ــشأت اليوني ــن املمارســني   ي، أن ــة م ــىنف مجاع ــسائل ُتع  بامل
 سـاعة، مـن أجـل       ٤٨اجلنسانية والعمل اإلنساين، تـشمل آليـة لالسـتجابة الـسريعة يف غـضون               

ويتــضمن املوقــع الــشبكي . تقــدمي الــدعم الــتقين بــشأن املــسائل اجلنــسانية إىل املكاتــب القطريــة
املــسائل اجلنــسانية والعمــل ب  اخلاصــةلكتــروين اجلديــدة بــأداة الــتعلم اإلوصــلة تربطــهللجماعــة 
ف يف ي سـاعدت اليونيـس  هـي أداة التابعـة للجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت، و          و اإلنساين
كما اضطلعت اليونيسيف بـدور فاعـل يف العمليـات املـشتركة بـني الوكـاالت إلجيـاد         . وضعها

) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ســبل أفــضل لإلبــالغ عــن تنفيــذ قــراري جملــس األمــن   
 العنــف بــشأن) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ هبــشأن املــرأة والــسالم واألمــن، وقراريــ 

  .اجلنسي يف الرتاعات املسلحة، ورصد هذا التنفيذ
ومثلت جهود التعاون املشترك بني الوكاالت بشأن املراهقات أحد اجملـاالت األخـرى               - ٥٣

فقــد كانــت املنظمــة واحــدة مــن ســت  .  ملموســاً فيهــاالــيت اســتمرت اليونيــسيف تــؤدي دوراً
 علــى بيــان مــشترك لفرقــة عمــل األمــم املتحــدة املعنيــة   وقَّعــتوكــاالت تابعــة لألمــم املتحــدة  

 ويف البيــان، .)٢(“تعجيــل اجلهــود الراميــة إىل النــهوض حبقــوق املراهقــات ”باملراهقــات بــشأن 
 وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،         وافقت فرقـة العمـل، الـيت يـشترك يف رئاسـتها اليونيـسيف             

ات واملــراهقني بــشأن علــى العمــل مــع احلكومــات واجملتمــع املــدين واجملتمعــات احملليــة واملراهقــ 
التعلــيم، والــصحة، والعنــف، واملهــارات القياديــة، هــي (متعاضــدة ية مخــس أولويــات اســتراتيج

 لوكـاالت األمـم املتحـدة    وهتدف فرقة العمل إىل توفري التوجيهـات والـدعم الـتقين     ). والبيانات
  .من أجل وضع برامج يف هذه اجملاالت

وتعاونت اليونيسيف أيضاً مع صندوق األمم املتحـدة للـسكان يف مـا يتعلـق مببـادرتني                   - ٥٤
هتدفان إىل الربط على حنو أفضل بني اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال                  

وأصــدرت املنظمتــان . تقــوم بــه املنظمتــان مــن أعمــال مــاالتمييــز ضــد املــرأة، وذلــك يف إطــار 
 بـشأن حقـوق   اً تعليميـ كتيباً للدعوة إىل تعزيـز اختـاذ اإلجـراءات علـى الـصعيد الـوطين، ودلـيالً           

واستمرت اليونيسيف، باالشتراك مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق      . املرأة والطفل 
الـذي تقدمـه    ة اإلمنائي للمرأة، يف تعزيز اإلبـالغ        األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحد     

للجنـة  ا إىل دورات الفريق العامل الـيت تعقـد قبـل دورات             ةاملشترك أفرقة األمم املتحدة القطرية   
  . بناًء على طلب اللجنة وذلكاملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،

__________ 
  )٢(  http://www.unicef.org/media/files/UN_Joint_Statement_Adolescent_Girls_FINAL.pdf.  
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ج عمــل بــيجني، أعــدت  عامــاً علــى اعتمــاد إعــالن ومنــها١٥ومبناســبة ذكــرى مــرور   - ٥٥
واستـضافت املنظمـة    . “البنـات  تـسليط الـضوء علـى     : ١٥+ بـيجني   ”اليونيسيف ورقة بعنوان    

يف الفتـرة الـيت سـبقت       التابع هلا    “أصوات الشباب ”أيضاً حلقة نقاش على اإلنترنت على منرب        
  . للجنة وضع املرأة٥٤انعقاد الدورة 

 اجلنـساين الـذي أُنـشئ    باهليكل التنظيمـي  عين  وأسهمت اليونيسيف يف الفريق العامل امل       - ٥٦
ــالتغيريات الــيت تطــرأ علــى      ــة العامــة يف مــا يتعلــق ب اهليكــل ليقــدم مــدخالت إىل رئــيس اجلمعي

هيئـة  ( إنشاء هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة            وأتاح.  اجلنساين التنظيمي
 إلقامــة شــراكات مــشتركة بــني  كــربىدة  جديــ فرصــا٢٠١٠ًيف عــام ) األمــم املتحــدة للمــرأة

  .الوكاالت لتعزيز املساواة بني اجلنسني
  الــثالث ســنواتوتطلعــاً حنــو املــستقبل، ســتركز اليونيــسيف علــى تنفيــذ خطــة عمــل    - ٥٧
طِلقَت مـع الـسياسة   ، اليت أُ)٣(٢٠١٢-٢٠١٠: ية للمساواة بني اجلنسني ستراتيجألولويات اال ل

  .٢٠١٠يونيه /يف حزيران )٤(اواة بني اجلنسنية بشأن املسّدثاملنقحة واحمل
ة واإلطـار   املـساءل : ية مثانية جماالت للتغيري هي    ستراتيجوحتدد خطة عمل األولويات اال      - ٥٨
ي؛ والقــدرات واملعــارف؛ والقيــادة والتــأثري وأنــشطة الــدعوة؛ وإعــداد الــربامج؛        ســتراتيجاال
،  خطـة العمـل    وتقـدم . واالتصاالت املالية؛   ؛ والشراكة؛ واملوارد  “فعالً إليه   ندعوممارسة ما   ”و

تنفيـذ كـل إجـراء      لاستناداً إىل الدروس املستفادة، جمموعة من املعايري وحتدد الكيانات الرئيسية           
الـيت تـضم   و فرقة العمـل املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني،       كانتو. من اإلجراءات ذات األولوية   

ية، سـتراتيج خطة عمل األولويـات اال    قد اعتمدت     من املقر واملكاتب اإلقليمية،    املوظفنيكبار  
  .وهي ترصد بصورة منتظمة التقدم احملرز يف ضوء املعايري

علـى   املنظمـة املتجـدد      تركيـز إطـار   وستظل املسائل اجلنسانية حتظى باهتمام شـديد يف           - ٥٩
 بـشأن    العـام الرفيـع املـستوى      لالجتمـاع حتقيق اإلنصاف، ويف جهود املتابعـة اجلماعيـة الدوليـة           

  .٢٠١٠سبتمرب /األهداف اإلمنائية لأللفية املعقود يف أيلول
  

 تساق األنشطة التنفيذية، وفعاليتها، وأمهيتهاا  -خامسا  
تـــسعى اليونيـــسف إىل أداء دور قيـــادي يف حتقيـــق اتـــساق األمـــم املتحـــدة مـــن أجـــل   - ٦٠

ضايا الرئيسية الـيت    االستفادة من تضافر اجلهود لتحقيق أثر أقوى وصب جل اهتمامها على الق           

__________ 
  )٣(  http://www.unicef.org/gender/files/Strategic_Priority_Action_Plan_2010_to_2012.pdf.  
  )٤(  http://www.unicef.org/gender/files/Working_for_an_Equal_Future_UNICEF_Gender_Policy_Policy_2010.pdf.  
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ــة  ــة األمــم    املوهتــدف . هتــم الطفول نظمــة إىل االخنــراط يف شــراكات اســتراتيجية داخــل منظوم
املتحدة وخارجها؛ ومتابعة حتقيق نتـائج واضـحة وقابلـة للقيـاس، علـى النحـو املـبني يف متابعـة                     

، واالضـــطالع بـــأدوار  كـــل ثـــالث ســـنواتىجـــراالســـتعراض الـــشامل للـــسياسات الـــذي ُي
وليات حمــددة بدقـة؛ والعمــل بــشكل تعـاوين يف الــربامج والعمليـات؛ وتبــادل املعلومــات    ومـسؤ 

 .والتحليالت ذات األمهية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة

 وخطت اليونيسيف خطوات كبرية حنـو الوفـاء بالتزاماهتـا مبتابعـة االسـتعراض الـشامل                 - ٦١
 املبينـة يف خطـة عملـها لالسـتعراض          ٩٠ـ   الـ   نقطـة مـن نقـاط العمـل        ٨٩فقد أُجنـز    . للسياسات

أما البند الباقي الوحيد، فهو إجراء دراسـة        . ، أو هي يف سبيلها إىل اإلجناز      ٢٠٠٨الشامل لعام   
عن هياكل األمم املتحدة يف بلدان ذات حضور حمدود لألمم املتحدة، وُيتوقع أن ُتجـرى هـذه              

 التقدم احملـرز يف خطـة العمـل         وميكن االطالع على معلومات عن    . ٢٠١١الدراسة حبلول عام    
  .www.unicef.org/unreform: على املوقع التايل

وقــد أُحــرز تقــدم يف العمــل مــع الوكــاالت الــشقيقة علــى بلــوغ املزيــد مــن تعزيــز نظــام   - ٦٢
ــواردة يف إطــار     ــات ال ــذ االتفاق ــيمني، وتنفي ــسقني املق ــساءلة ”املن هــاز األمــم   جلنظــام اإلدارة وامل

 .٢٠٠٨، وخطة التنفيذ اخلاصة به، اليت اعُتمدت عام “ونظام املنسقني املقيمنياملتحدة اإلمنائي 

 ، سامهت اليونيـسيف بقـوة يف اعتمـاد جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة        ٢٠١٠ويف عام     -  ٦٣
لألولويات االستراتيجية اجلديـدة الراميـة إىل تعزيـز تقـدمي منظومـة األمـم املتحـدة لـدعم متناسـق                     

. ف اإلمنائيــة لأللفيــة، وخاصــة مــن خــالل تقــدمي الــدعم علــى املــستوى القطــري لتحقيــق األهــدا
 العاملة، وكذلك تبسيط مـا يـضطلع        فرق العمل وتركز ذلك اجلهد على تبسيط األفرقة العاملة و       

تنـسيق عمليـات    ل  أصحاب املصلحة من أدوار ومسؤوليات، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحـدة            به
  .مي توجيه ودعم أقوى للمكاتب القطرية يف حتقيق األهدافكما تركز على تقد. التنمية
  فيمـا يتعلـق  املناقشاتإجراء  األوراق وعدادإلالالزم  وقدمت اليونيسيف الدعم التقين       - ٦٤
املتعلـق باالتـساق    ٢٠١٠يوليـه  /متـوز  ٢املـؤرخ   ٦٤/٢٨٩ قرار اجلمعيـة العامـة       جوانب ميعجب

 املعنيـة بـاملرأة،    املتحـدة    األمـم  وهيئة   ،يا احلوكمة  تلك اجلوانب قضا   ومشلتيف املنظومة ككل،    
  .، والربامج القطرية املشتركة األداءديتوح/تقييمالوالتمويل، و

 جيــل وضــع يف ٢٠١٠التقــدم الكــبري احملــرز يف  حتقيــق   يفكمــا ســامهت اليونيــسيف   - ٦٥
 ك، وتبـسيط   وترتيبـات التمويـل املـشتر      ،األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة      عمل  جديد من أطر    

  .، والربجمة املشتركة وتنسيقها العملإجراءات
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  األنشطة التنفيذية    
هــاز األمــم املتحــدة  إن اليونيــسيف ملتزمــة بتنفيــذ تــدابري يف نظــام اإلدارة واملــساءلة جل    - ٦٦

وحرصــا . ظيفي الــودار النــارياإلمنــائي ونظــام املنــسقني املقــيمني، مبــا يف ذلــك مــا يــسمى باجلــ 
 أن يدرك مجيع املوظفني دورهم يف تلك االلتزامات، فقـد قـدمت ملوظفيهـا       لىاليونيسيف ع  من

امليدانيني توجيهات بشأن النظـام مـن خـالل التـداول بواسـطة الفيـديو، واالجتماعـات املباشـرة                   
ــشمل     . والتحــديثات املنتظمــة  ــضا بتنقــيح توصــيفات الوظــائف للممــثلني لت وقامــت املنظمــة أي

قـيمني بـشأن القـضايا املتـصلة بأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة وكفالـة          املسؤولية أمـام املنـسقني امل   
وكــذلك ُعــدل نظــام اســتعراض األداء يف اليونيــسيف كــي يــشمل    . تقــدمي املــسامهات لألفرقــة 

ويف هـذا العـام، ركـز    . إدراج مدخالت مقدمة من املنـسق املقـيم ومـن أعـضاء الفريـق القطـري             
 بشأن التناسـق تركيـزا خاصـا علـى البلـدان ذات الـدخل           االجتماع السنوي للموظفني امليدانيني   

وقـدمت اليونيـسيف أيـضا الـدعم     . املتوسط والبلدان ذات احلضور احملـدود لألمـم املتحـدة فيهـا       
، قــدمت ٢٠٠٩ويف عــام . لنظــام املنــسقني املقــيمني عــن طريــق تــوفري املــوارد املاليــة والبــشرية   

 يف املائــة منــها مــن عمــل مــوظفي ٦٠مــل،  ســاعة ع٩١ ٠٠٠املنظمــة للنظــام مــا ُيقــدر بنحــو 
 إضـافة لـذلك، أبلـغ مـا يزيـد علـى نـصف عـدد املكاتـب القطريـة عـن مـسامهتها                       . الرتب العليـا  

.  مليـون دوالر   ٢,٦أنشطة مكتب املنـسق املقـيم ويف أنـشطة مـشتركة، ُتقـدر قيمتـها بنحـو                   يف
 ع إطار عمل األمم املتحـدة     وتقوم اليونيسيف أيضا بدور رئيسي يف األفرقة املواضيعية، ويف وض         

  .، واستخدام نظم العمليات املشتركة على املستوى القطري وتنفيذهللمساعدة اإلمنائية
 الـــدليل امليـــسر” للمـــوظفني بعنـــوان ، أصـــدرت اليونيـــسيف دلـــيال٢٠١٠ويف عـــام   - ٦٧
تـب  ملكابا ذات الـصلة      االتـساق   جمموعة كاملة مـن قـضايا       يتناول ،“ املتحدة األمم يف   التساقل

 ، االسـتراتيجية   املعرفـة  الربيـد اإللكتـروين، وحتقيـق     ب مكتـب املـساعدة       كل من  وواصل. امليدانية
 ١٦٧حيــث أُجيــب علــى ( علــى االستفــسارات الــواردة مــن املكاتــب امليدانيــة ودتــسهيل الــرد
ة لقـ تعن األعمـال امل   عـ ) ٢٠١٠يونيـه   / إىل حزيـران   ٢٠٠٨مـارس   /مـن آذار  الفترة   استفسارا يف 
.  األمـم املتحـدة     وغـري ذلـك مـن األعمـال الـيت تـضطلع هبـا منظومـة                األمم املتحدة  باالتساق يف 

 للمـوظفني عـن طريـق    ا ملموسـا دعمـ الـشبكية  وصفحات الـويكي     املتحدة   األممويوفر اتساق   
  .ناسقالتبمجيع اجملاالت املتصلة  اخلرباء يفتعبئة 
 علـى   املتحـدة األمـم ق يف ة هلـا يف جمـال االتـسا     كيالـشر اجلهات  وتعمل اليونيسيف مع      - ٦٨

 األمـم املتحـدة اإلمنائيـة وآليـات التنـسيق           ة اإلقليمية جملموعـة   فرقاألاملستوى اإلقليمي من خالل     
 تلــك تــساعدو.  اإلقليميــون مــشاركة كــبرية ليونيــسيفا  يــشارك فيهــا مــديرو اإلقليمــي، الــيت
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منائيـة لأللفيـة، وتقـدمي      دعـم حتقيـق األهـداف اإل      من أجل    يف حتديد األولويات اإلقليمية      األفرقة
  .الدعم وتوفري الرقابة على الربامج القطرية

 أدوات  اســُتحدثت،يــة الوطنةكيالــشراجلهــات  األفرقــة القطريــة وواســتجابة لطلبــات  - ٦٩
  تلـك األدوات   وتـشمل . ٢٠٠٩ اإلمنائيـة يف عـام       للمـساعدة  املتحدة   األممطار عمل   جديدة إل 

 لإلبــالغ  متفــق عليهــا موحــدة وصــيغة تنفيذيــةلعمــل،طــة اخل اقالبــومبــادئ توجيهيــة مبــسطة، 
 األدوات زعـت تلـك   وُو.  اإلمنائيـة   للمـساعدة  طار عمل األمـم املتحـدة     إل وحزمة دعم    ،النتائجب

ــل ــاميف أوائ ــة، وأُ  ع ٢٠١٠  ع ــب امليداني ــى املكات ــل ــرامج يفتدجم ــشترك  ب ــدريب امل ــني ة الت  ب
 اإلمنائيـة   للمـساعدة  املتحـدة    األمـم خطـة عمـل إطـار       أمـا   . الوكاالت وكتيبـات بـرامج الوكالـة      

ــ ،وثـــائق الـــربامج القطريـــة املـــشتركة ل طـــوعيلتقـــدمي الواتفـــاق ا   خيـــارات ألشـــكالانوفرفيـ
فيمـا    اإلبـالغ وختفيفـه    تنـسيق جمـال   زيد من العمـل يف      بامل  ويلزم القيام  . أكثر تطورا  التناسق من

  .غريها واجلهات املاحنة وبني الوكاالت
  

  هال وتنسيقالعمإجراءات تبسيط     
ها داخليـا وبالـشراكة مـع اجلهـات          وتنـسيق   إجـراءات العمـل    تحسنيبف  ياليونيستقوم    - ٧٠

  املوظفني على الـصعيدين القطـري واإلقليمـي         وقد ساعدت االجتماعات السنوية مع     .األخرى
 البعثــة  قــدمت،٢٠١٠يف عــام و.  املمكنــةمعاجلــة االختناقــات وحتديــد احللــولعلــى ويف املقــر 

األمــم املتحــدة جمموعــة  بــنيبعثــة مــشتركة وهــي  (عمــلمارســات المب  املعنيــةاملــستوىالرفيعــة 
 خطــة للتنفيــذ، أقــرت و، توصــيات يف هــذا اجملــال) الرفيعــة املــستوى اإلداريــة واللجنــةةاإلمنائيــ

  . على تنفيذهاالعملشرعت يف و
. منميــة قــدرات تلــك الــنظ  وتتايرتشمــللاليونيــسيف اســتخدام نظــم وطنيــة  وتــدعم   - ٧١
 اليونيــسيف بلــدا، والــيت مشلــها اســتطالع ٤٢ بــالغ عــددها نــصف الــدول ال يقــومحــىت اآلن،و
 التوريـد    يف جمال شـبكات    مزيد من تنمية القدرات   وجيري  . م أنظمة وطنية إىل حد ما     استخدبا

ــدا١٦يف  ــشمل التحــديات .  بل ــواطن  وت ــة وجــود م ــة،   يف  ضــعف  املاثل ــنظم القائم ــدرات ال ق
اليونيـسيف كـال مـن      ويـدعم   . وخاصة يف حاالت الطـوارئ اإلنـسانية       شبكات النقل،    قصورو

ــدخالت الــ  ــاقالت ــستودعات، و   ضيقة النط ــى إدارة امل ــدريب عل ــل الت ــدخالت ال، مث ــعة الت واس
 . التوريد يف إثيوبيا وسرياليون شبكاتكاملل ات استعراضإجراءالنطاق، مثل 

نقدية وسـيلة مـن وسـائل خفـض     وجيري الترويج الستخدام النهج املنسق للتحويالت ال       - ٧٢
وتـشارك  . تكاليف املعامالت، وتعزيز القدرات الوطنية يف جمال اإلدارة املالية، وحتسني املـساءلة     

اليونيسيف يف الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت للنهج املنـسق يف التحـويالت النقديـة،       
 املـساعدة النقديـة علـى       الذي يعمل على حـل االختناقـات ووضـع سياسـات تـدعم تنفيـذ إطـار                
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 مكتبا مـن مكاتـب اليونيـسيف القطريـة          ٢١، كان   ٢٠١٠ أبريل/نيسانويف  . املستوى القطري 
قد أبلغ بامتثال الوكاالت ذات الصلة التابعة ألفرقة األمم املتحـدة القطريـة واحلكومـات امتثـاال           

 زيادة تعزيز قـدرات     النهج إىل  وسيؤدي تنفيذ ذلك  . سق يف التحويالت النقدية   نكامال للنهج امل  
  .موظفي األمم املتحدة واملوظفني الوطنيني معا يف جمال اإلدارة املالية

وأدى إصالح املوارد البشرية، وال سيما مواءمـة أنـواع تعيينـات املـوظفني، إىل تبـسيط                   - ٧٣
وقد أدجمـت اليونيـسيف     . عمليات التوظيف املشتركة فيما بني عدد من منظمات األمم املتحدة         

وتشمل التغيريات أنواع التعيني وفئات املـوظفني، فـضال   .  التغيريات يف قواعدها وإجراءاهتا   تلك
 .عن طرائق وسياسات انتقاء املوظفني اليت تشملها هيئات االستعراض املركزية

مواءمـة األنظمـة املاليـة والقواعـد املاليـة،          على   ةكي الشر  اجلهات وتعمل اليونيسيف مع    - ٧٤
موعــة األمــم جملتوجيهيــة البــادئ املا اعتمــاد نــهمطــرق ت املاليــة األخــرى، بفــضال عــن املمارســا

نــسق للتكــاليف  بــني الوكــاالت، وتنفيــذ التــصنيف امل فيمــاحتويــل األمــواليف املتحــدة اإلمنائيــة 
 قطاعيــةدعــم امليزانيــات الواملــشاركة يف ،  القائمــة علــى النتــائجيــاتنازياملتقــدمي ، وبــالغاإل يف

 تقليـل تكـاليف املعـامالت، وحتـسني      املواءمة تلك علـى     مبادرات اعدستو. عة اجملم والتمويالت
زيـادة  حـىت تتحقـق    و. صنع القـرار  لـ   الالزمـة   وتـوفري املزيـد مـن املعلومـات ذات الـصلة           ،اجلودة

 العمــل واألولويــات طمنــاأاخــتالف مــا بــني الوكــاالت مــن لتغلــب علــى ا واءمــة، ال بــد مــنامل
  .املواردب عوقات املتصلةوامل
ــا تــرأس اليونيــسيف وت  - ٧٥ ــة بتكنولوجي التابعــة   املعلومــات واالتــصاالتفرقــة العمــل املعني

“ توحيـد األداء ” مببـادرة   تقـدم الـدعم للبلـدان املـشمولة       يتالـ وجملموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة،      
 باشـر  الـدعم امل    وتـوفر الفرقـة    . املعلومـات واالتـصاالت    تكنولوجيـا  املتعلقـة مبواءمـة      مبادراهتا يف

 تكنولوجيــا ة، وتعمــل علــى تلبيــة احتياجــات خــدماترائــدال انبلــدمبــادرة التنفيــذ يف  املــستمر
 مبــادئ توجيهيــة ومنــاذج  وضــع، و علــى املــستوى القطــري املعلومــات واالتــصاالت املــشتركة 

ــا املعلومــات واالتــصاالت،  جمــال لتوحيــد األداء يف  ونــشر تلــك املبــادئ والنمــاذج،  تكنولوجي
. لألمـم املتحـدة   األخـرى   بنـاء القـدرات تـدعم املكاتـب القطريـة           راميـة إىل    ابري  قترح تـد  هي ت و
  يف إنــشاء عمليــات تدرجييــة األمــم املتحــدة القطريــةةفرقــ مبــادئ توجيهيــة ألوضــعت الفرقــةو
 حاليـا وتقـوم الفرقـة     .  على الدروس املستفادة    بناء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املشتركة   ل

 وضع معايري دنيـا للوكـاالت علـى        هلندسة الشبكات وأمنها من أجل     وجيهيةتالبادئ  امل بصياغة
 لتقيـيم  عامليـة عـن توحيـد األداء    دراسـة استقـصائية   أُجنـزت ، ٢٠١٠يف عـام   و. املستوى العاملي 

كنولوجيــــا املعلومــــات  ملواءمــــة تهاحالــــة تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتــــصاالت واســــتعداد 
  . بلدا٤٥ واالتصاالت يف
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 )خلإ، يــــة، والربيديــــة، والطبيــــةاألمن(اآلن خمتلــــف اخلــــدمات املــــشتركة تخدم وُتــــس  - ٧٦
 ،٢٠٠٩ أجرتـه جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف عـام               قـصاء فـي است  ف. العديد من البلدان   يف

 .“اخلـدمات األساسـية   ”ـ   بـ   تتعلـق   ترتيبـات  بوجـود جيبني  ست يف املائة مـن املـ      ٨٢ أفاد ما نسبته  
ــا  ــشتركة   ترتهم وجــودوذكــر ثلث ــات م ــصاالت، و  ليب ــات واالت ــا املعلوم ــوارد أو /تكنولوجي امل
 مـن اخلـدمات املـشتركة إىل         املتحققـة  وفـورات الالفرص و ومتيل  . أو اخلدمات الطبية  /البشرية و 

 الـيت   العقبـات األخـرى   وتشمل  .  واحدة  أماكن  يف شغل  املنظماتال تتشارك   االخنفاض عندما   
  ضـمن الوكـاالت، والفـروق       مـستويات األولويـات     اخـتالف  خلدمات املشتركة ا تعترض سبيل 

 العمليــات، وعــدم مــشاركة ةفرقــأيف القواعــد واملمارســات، وضــعف التواصــل بــني الربنــامج و
  .فعالية التكاليفب  ما مل يتضح أمامها وجود فوائد تتعلقوكاالتال

 .كةلمبـاين واخلـدمات املـشتر      ل  اسـتخدام املكاتـب القطريـة       تيـسري  وتواصل اليونيسيف   - ٧٧
 اليونيــسيف الفريــق تترأســو.  املتحــدةألمــممــشترك لن عمــل ا ومكــار دا٦٠يوجــد حاليــا  إذ

نـشاء وإدارة   إل  تقـدم الـدعم    موعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة الـيت         التابع جمل املشترك بني الوكاالت    
يني الرئيــسيني  التحــدوميثــل األمــن والتمويــل .ألمــم املتحــدةلأمــاكن العمــل املــشتركة  الــدور و

 وجـود أمـاكن ال ُيـدفع عنـها إجيـار             عـدم   وكـذلك يعيـق    . أمـاكن العمـل املـشتركة      اثلني أمام امل
  . املتحدةاألممإقامة املزيد من دور 

عــت اليونيــسيف ، وقّ ومعايريهــامراجعــة احلــسابات أدوات  بــنيملواءمــةوبغيــة حتقيــق ا  - ٧٨
مــم املتحــدة اإلمنــائي لــسكان وبرنــامج األل املتحــدة األمــم العــاملي وصــندوق يــةغذوبرنــامج األ

 مراجعـة   النظام املتـواءم لتقـدير    ” ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع خطاب تفاهم حول       
  .٢٠١٠يناير /دل يف كانون الثاين، الذي ُع“احلسابات

ــع        - ٧٩ ــام، املتوق ــة للقطــاع الع ــايري احملاســبية الدولي ــا العتمــاد املع ــسيف حالي ــستعد اليوني وت
 وهي اآلن يف مرحلة ما قبل التنفيـذ الـيت تركـز علـى إصـدار األرصـدة               .٢٠١٢إطالقها يف عام    

، )٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١األرصدة االبتدائية بتاريخ    (االفتتاحية للمعايري احملاسبية الدولية     
ــدة و  ــات اجلدي ــا /ومجــع األدوات والبيان ــدرة نظــم   . أو احملــسنة واختباره ــشمل التحــديات ق وت

سة على دعم املعايري احملاسبية الدولية، والتحول من احملاسبة علـى أسـاس             ختطيط املوارد يف املؤس   
البيانـات املاليـة علـى      إىل احملاسبة على أساس االسـتحقاق الكامـل، ومطابقـة           االستحقاق املعدل   

أساس االستحقاق مـع امليزانيـات النقديـة، وحتـديث القواعـد واألنظمـة املاليـة، وإجـراء تـدريب             
 .لكفالة أن يدرك مجيع املوظفني إدراكا تاما تلك التغيريات الكربىمنهجي واسع النطاق 
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 األداء توحيد    

ق األمـم املتحـدة املعـين       فريـ   رئيـسا مـشاركا لفرقـة عمـل        ا اليونيـسيف، باعتبارهـ    تقام  - ٨٠
  ضـمان   ريـادي يف دعـم     ربـدو  بـالتقييم الـذي تقـوده البلـدان لـألداء املوحـد،            ، املختصة بالتقييم
ــدان لتقييمــااجــودة  ــستة الــيت تقودهــا البل  وضــعقــد تــضمن ذلــك إصــدار توجيهــات ل  و. ت ال

  بـدء العمـل    االختصاصات واستعراض مشاريع االختصاصات والتعليـق عليهـا وصـياغة تقـارير           
ــد       ــق إدارة التقيــيم يف كــل بل ــع فري ــسيق م ــيم بالتن ــارير التقي ــارك  .وتق ــد ش  اليونيــسيف توق

يونيـه  / بتوحيد األداء، الذي ُعقد يف هانوي، يف حزيـران       املؤمتر الثالثي الرفيع املستوى املعين     يف
واملشورة بالنيابـة عـن فريـق األمـم       الدعم الفينتوفري الدعم له بوسائل مشلت      توقدم. ٢٠١٠

 .خربة اليونيسيف وانطالقا من املتحدة املعين بالتقييم

دوالر  ١٥٠ ٠٠٠  اليونيـــسيفتخصـــص، ٢٠٠٩-٢٠٠٨فتـــرة الـــسنتني  خـــاللو  - ٨١
 األمـم    اتـساق يف    اجلهـود املبذولـة يف دعـم       تعزيـز ي سنويا لكل مكتب إقليمي مـن أجـل          أمريك
 حزمـة دعـم     اليونيسيف علـى تطـوير     ت، ساعد ٢٠١١-٢٠١٠ وخالل فترة السنتني     .املتحدة

وإطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة؛ والــيت تقــدم   جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة
تـدريب املكاتـب القطريـة       كاتب القطريـة واإلقليميـة مـن أجـل تغطيـة           دوالر للم  نيي مال ٣,٥٥

عة النافـذة املوسـ     يف مناقـشات حـول إنـشاء       ت وشـارك  ، اإلقليمـيني اإلضـافيني    املوظفنيتغطية  و
 . مليون دوالر للمكاتب القطرية٨١قدم ت  واليت ُينتظر أن،لصندوق توحيد األداء وإدارهتا

  
 ةالتنفيذي األنشطة تقييم  -سادسا  

  إىل بنـاء رابـط     الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات         للـسياسات   دعا االسـتعراض الـشامل        - ٨٢
 باسـتثمارين   ٢٠١٠-٢٠٠٩ اليونيـسيف يف الفتـرة       ت وقد قام  .أوثق بني التقييم وإدارة املعرفة    

 إلدارة وظيفــة فنيــة ذات مــستوى أرفــع  أُنــشئت ال،وأ . الــرابطا بنــاء هــذرئيــسني يف جديــدين
ثانيا، مت التعاقد مع شركة مـستقلة       . يم والبحوث اخلاصة بالتقييمات املنجزة    قاعدة بيانات التقي  

ــيم ضــمانذات خــربة يف  ــع التقييمــات     علــى جــودة التقي  تقــدمي اســتعراض عــايل اجلــودة جلمي
 الـيت حتتـاج     االتملنشأ ملـساعدهتا يف معرفـة اجملـ       ويتم تبادل االستعراضات مع مكاتب ا      .املنجزة

ــه التقييمــات  وحتديــد كيف إىل حتــسينات ــة إجــراء املزيــد مــن توجي   ألغــراض عمليــات اســتقاء ي
وباإلضـافة إىل   .  الرئيـسية  ضـوعات الربناجميـة   ومل ا  يف  التقييمـات   لتقييمـات   املـستفادة أو   الدروس
 . إتاحة مجيع التقييمات للجمهورلتزم اليونيسيف بسياسة األمم املتحدة املتمثلة يفتذلك، 
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التقيــيم كــأداة لتحــسني فعاليــة االســتثمارات اخلاصــة      عــزز اليونيــسيف اســتخدام   تو  - ٨٣
 ةومثـة ثالثـ    .باألطفال وكفاءهتا وأثرها الكلي وربط التقييم باألداء يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة            

 :قاييس هلذا االلتزام هي كالتايلم

 ، وُتعطـى أولويـة عاليـة، وجتـري        سنتنيالـ  لفتـرة  خطـة للتقيـيم املؤسـسي        وضع  )أ(  
ــاالقتران،يجيةســتراتاتقييمــات  ــة للخطــة     ب توســطة امل ســتراتيجيةاالمــع االستعراضــات الدوري

وقـد بـدأ العمـل      .  املزمعـة  ١٦ ـ مـن التقييمـات الـ      ٩ أجنـز ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفتـرة    . األجل
. اثنـان معلقـني    ، يف حـني أنـه ال يـزال هنـاك          ٢٠١٠أغـسطس   / آب  تقييمـات حـىت     مخـسة  على

 تقييمــات يف طــور  ٩وهنــاك  ،٢٠١١-٢٠١٠رة قيــيم ذي أولويــة للفتــ   ت١٥ وقــد مت إجنــاز 
 ؛نطاق هذه اخلطة إذا اقتضت احلاجة يتجاوز مباإجناز تقييمات مؤسسية  وميكن أيضا .اإلجناز

 ٢٤٠تقوم املكاتب امليدانية التابعة لليونيـسيف بـإجراء تقييمـات تتـراوح مـن                 )ب(  
ــيم ســنويا ٢٦٠إىل  ــي أن خيــضع    .  تقي ــايري احملــددة، ينبغ ــا للمع ــن عناصــر   ووفق ــصر م كــل عن

ويكفـي املـستوى الـراهن     .الربنامج القطري إىل تقييم واحـد علـى األقـل خـالل دورة الربنـامج          
 ؛ يف املتوسط للوفاء هبذه القاعدةلالستثمار

التنميـة االجتماعيـة مـن خـالل        علـى   ثـر   األ يف قيـاس      كـثريا  ستثمر اليونيسيف ت  )ج(  
 اتوتتـــيح بيانـــات االستقـــصاء. ؤشـــراتئية للمجموعـــات املتعـــددة املالدراســـات االستقـــصا

تركـز علـى   أن  لوظيفـة التقيـيم   الـصادرة عـن األنـشطة االستقـصائية األخـرى        والبيانات املقارنة 
علـى املـستوى التجـرييب ميكـن         البحوث التنفيذية لتطوير حلـول عمليـة      على  ة و ءفاكالفعالية وال 

 . توسيع نطاقهااالنتقال إىل بعد ذلك تقييمها من أجل

العمـل   بـني الوكـاالت و      املـشترك  عملالويتم جزء كبري من عمل اليونيسيف يف سياق           - ٨٤
 .٢٠١٠-٢٠٠٩ يف الفتـرة     دد التقيـيم احملـ    تعدد الشركاء، ويـشمل ذلـك جمـالني مـن شـراكة           امل
وقــد مت تقــدمي .  آنفــا علــى النحــو الــواردمبــشاريع توحيــد األداء الرائــدة،  اجملــال األوليتعلــقو

ستخلصة من التقييمات اليت تقودها البلدان يف املـؤمتر الثالثـي الرفيـع املـستوى               النتائج األولية امل  
 .املعين بتوحيد األداء

 يف التقييمـات املـشتركة والتقييمـات بـني الوكـاالت حـول              ةوبقـ اليونيسيف  كما تسهم     - ٨٥
علـى  أ العمـل     وبـد  ،٢٠٠٩جري تقييم مشترك لنهج اجملموعات يف عام        وقد أُ . القضايا اإلنسانية 

 بني الوكاالت للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ والصندوق املشترك          مشتركة  تقييمات وضع
ــسانية يف عــام   ــدأ العمــل علــى  . ٢٠١٠لألنــشطة اإلن ــيم رئيــسي مــشترك بــني   كمــا ب إعــداد تقي

ــالزمن احلقيقــي يف هــاييت  ــرة .الوكــاالت ب ــسية  ،٢٠١٠-٢٠٠٩ ويف الفت  مت إجنــاز تقييمــات رئي
  . االستجابة اإلنسانية علىوتطوير القدرات، ٢٠٠٤ نامي احمليط اهلندي يف عاملالستجابة لتسو
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  تـوفر حتقيق ثقافة داعمة للتقييم وضـمان  زال هناك الكثري من التحديات يف طريق     ماو  - ٨٦
 ، أُدخـل  ٢٠١٠ وأوائـل عـام      ٢٠٠٩ويف عـام     .القدرة الكافية يف البلدان املشاركة يف الربنامج      

 حتــسني التخطــيط االســتراتيجي وتــسهيل تبــادل اخلــربات        يهــدفان إىل  علــى النظــام  ناتغــيري 
ــدة  ، وضــعتوأوال .والتجــارب ــات جدي ــق توجيه ــةب تتعل ــبكيفي ــ  ترتي ــات ا اتأولوي لتقييم
  مـشاريع  وتـستعرض معظـم املكاتـب اإلقليميـة حاليـا         .  ونشرت علـى كافـة األصـعدة       ،الرئيسية

ــة   ــيم اآلتي ــة   اخلطــط للرصــد والتقي ــب القطري ــن املكات ــساعدة يف  ،م ــرأي وامل ــدم ال ــب وتق   ترتي
خطـط تقيـيم    ناطق على وضـع      معظم امل  عملوباإلضافة إىل ذلك، ت    .ألنشطة الرئيسية ا اتأولوي

ثانيـا، سـامهت    . ٢٠١١-٢٠١٠لتقييمات املزمع إجراؤها يف الفتـرة       ا اتأولوي رتيبإقليمية وت 
  . شخصا٣٣٠ جتنيد  يفنترنت على اإل“جمتمع ممارسة التقييم”االستثمارات الكبرية يف 

  
 الدولية املؤمترات متابعة  -سابعا   

ــ  - ٨٧  مــع عمليــات جمموعــة  ا اســتراتيجيشاركة إىل املــ٢٠٠٩سعى اليونيــسيف منــذ عــام  ت
رفاه النـساء    مراعاةالبلدان الثمانية وجمموعة العشرين على مستوى السياسات من أجل ضمان           

 اليونيـــسيف ت دعمـــ،٢٠١٠ عـــام ويف.  اجملمـــوعتني يف مبـــادراتة كافيـــ بـــصورةواألطفـــال
حكومة كندا يف بلـورة مبـادرة مـسكوكا جملموعـة الثمانيـة بـشأن صـحة األم والطفـل حـديث                      

 بالتعـاون مـع جمموعـة       ،عمل اليونيسيف حاليا عن كثـب     تو. الوالدة والطفل دون سن اخلامسة    
. لة اخلاصـة هبـا     يف تفعيل املبادرة وتصميم آليات ومؤشرات املـساء        ،الثمانية والشركاء اآلخرين  

 األمـم املتحـدة    علـى صـعيد منظومـة       املنـشأة حـديثا    تنـسيق ال آليـة    يف اليونيـسيف    ت شارك كما
 خاصـة  إعـداد إسـهامات       علـى  املعين بالتنميـة  و مع الفريق العامل التابع جملموعة العشرين        للعمل

 لعـاملي دعم مبادرة النبض ا   ت اليونيسيف   ت ظل كما. بعدها  وما  يف سول  قمة جمموعة العشرين  ب
 . األمم املتحدة منذ بدايتهايف

 قبيـل   ٢٠٠٩ أواخـر عـام      الـدامنرك قـد يف    وكان منتدى األطفال بشأن املناخ، الذي عُ        - ٨٨
، تحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ         الدورة اخلامسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم امل             

 بلـدا   ٤٤شـارك أطفـال مـن       و .نـاخ  أوسع نطاقا حـول تغـري امل        شبايب  لعمل مبثابة منصة انطالق  
ــ يف  وركــز علــى تــدريب  ،باالشــتراك مــع مدينــة كوبنــهاغن   اليونيــسيفتــهوقــد نظم ،دىاملنت

ناخيــة املجــراءات اإل  يتــابعون يف بلــداهنم“لمنــاخلســفراء ” حــىت يــصبحوا األطفــال ومتكينــهم
ــدورةجمتمعــاهتم، باإلضــافة إىل صــياغة إعــالن ســلّ   يف شرة ملــؤمتر اخلامــسة عــ موه إىل رئــيس ال

ــة األمــم املتحــدة   ــسفراء   ،٢٠١٠وخــالل عــام   .األطــراف يف اتفاقي  أطلــق عــدد مــن هــؤالء ال
 تغـري املنـاخ علـى        ملعاجلـة قـضايا    البلدان النامية والبلدان الصناعية مبـادرات يقودهـا الـشباب          يف

 .صعيد اجملتمع احمللي وعلى الصعيدين الوطين والدويل
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يـدز  ر الـدويل الثـامن والعـشرين عـن اإل         اإلعـداد للمـؤمت   ة يف   قـو اليونيسيف ب شاركت  و  - ٨٩
يــتم  واملــؤمتر الــسنوي هــو حــشد رئيــسي .، ويف أعمــال متابعتــه٢٠١٠يوليــه /يف فيينــا يف متــوز

وقـد أكـد    . ألطفـال والنـساء   ا  لـدى  خالله دعم جهود التصدي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
ة مع الـشركاء أن مـن املمكـن ضـمان جيـل             املدير التنفيذي لليونيسيف أثناء جلسة ساتلية بارز      

توثيـق أدلـة رئيـسية جديـدة تتعلـق            اليونيسيف أيـضا   توقد دعم  .خال من اإليدز   من األطفال 
 .ا على نطاق واسعهتباألطفال واإليدز تكشف عنها املؤمتر، ونشر

  املعـين   اإلمنائيـة   جمموعة األمم املتحدة    عمل  رئيسا لفريق  ا اليونيسيف، بصفته  توسامه  - ٩٠
باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، يف األعمـال التحـضريية للجلـسة العامـة الرفيعـة املـستوى للجمعيـة                    

 اليونيــسيف تركاوشــ. ٢٠١٠ســبتمرب /يــة لأللفيــة يف أيلــول  العامــة بــشأن األهــداف اإلمنائ  
  اسـتعراض شـامل للمبـادرات علـى املـستوى القطـري            إجراءالوكاالت الشقيقة واخلرباء يف      مع

وقـد زودت نتـائج هـذه االستعراضـات الـدول           . وراق املواضيعية حول األهـداف     األ توأصدر
األعضاء بصورة عن النجاحات واملمارسات اجليدة والدروس املـستفادة والتحـديات والفـرص             

 .اليت ينطوي عليها حتقيق األهداف

  خالل القمة إىل اختاذ إجراءات بشأن القضايا الرئيـسية         ا اليونيسيف وشركاؤه  تودع  - ٩١
 اليونيـسيف عـددا مـن األحـداث اجلانبيـة           تونظمـ  .ذات األمهية فيما يتعلق باألطفـال والنـساء       

ومنظمـة الـصحة العامليـة       اليونـسكو مع طائفة مـن الـشركاء تـشمل الـدول األعـضاء و             بالتعاون
اإليـدز وصـندوق األمـم      /وبرنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              

 وحتــالف إنقــاذ ،لــسكان، والبنــك الــدويل، والتحــالف العــاملي للقاحــات والتحــصني  املتحــدة ل
 ركـز علـى حتقيـق األهـداف          نظمـت اجتماعـا     اليونيـسيف   أن هـو جـدير بالـذكر      ومما .الطفولة

وقـد قـدم     .والوصـول إىل الفئـات األكثـر ضـعفا        مبعاجلـة التفاوتـات      - اإلمنائية لأللفية بإنصاف  
علـى املـساواة كوسـيلة       عما للنهج والتدخالت اليت تركز بشكل أقـوى       املدير التنفيذي دليال دا   

 .)٥(للتعجيل بالتقدم حنو حتقيق األهداف

ــدم    - ٩٢ ــك، ق ــداد     توباإلضــافة إىل ذل ــدول األعــضاء يف إع ــة لل ــساعدة فني ــسيف م  اليوني
 اسـتنادا   ،“ف اإلمنائية لأللفية  متحدون لتحقيق األهدا  : الوفاء بالوعد ”الوثيقة اخلتامية، املعنونة    

 اليونيــسيف إعــداد   تنــسق كمــا  .إىل أحــدث األدلــة حــول األهــداف ذات الــصلة بالطفــل     
ــةتابعــة جمموعــة األمــم املتحــدة  مب  اخلاصــةالتوصــيات ــة  اإلمنائي ــوســوف .  للوثيقــة اخلتامي دعم ت
إجــراءات التنفيــذ علــى  ألمــم املتحــدة،يت تقــوم هبــا الــا يف إطــار املتابعــة اجلماعيــة ،اليونيــسيف
__________ 

التقـدم  ”و  ) ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلـول  ٧(“ تـضييق الثغـرات يف حتقيـق األهـداف        ” انظر منشوري اليونيـسيف       )٥(  
  ).٢٠١٠سبتمرب /، أيلول٩العدد (“ لأللفية بإنصافمنائية إلبلوغ األهداف ا: أجل الطفل من
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 كـز تواملنـصف حنـو أهـداف إمنائيـة تر        ساعد فيها من أجـل التقـدم املتـسارع          ت و ،الوطينالصعيد  
 . الطفلعلى
  

 راقر مشروع  - اثامن  
ــرر  - ٩٣ ــس الاجمل يق ــذيل ــذا تنفي ــة ه ــر   إحال ــس  )E/2011/6-E/ICEF/2011/3(التقري إىل اجملل

فـود املـشاركة    لواالقتصادي واالجتماعي، مشفوعا مبوجز للتعليقات والتوجيهات اليت قدمتها ا        
  . يف الدورة احلالية

  


