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  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  ٢٠١٢الدورة املوضوعية لعام 

  منظمة األمم املتحدة للطفولة  
  اجمللس التنفيذي

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

تقارير اجملـالس التنفيذيـة لربنـامج: التعاون اإلمنائي الدويل  
صندوق األمـم املتحـدة للـسكان، و املتحدة اإلمنائي  األمم

ومنظمـة األمـمومكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع،       
  املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي

  ٢٠١٢الدورة العادية األوىل لعام   
  ٢٠١٢فرباير / شباط١٠-٧

  ** املؤقت من جدول األعمال٤البند 

      
  التقرير السنوي املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

  

  موجز  
ــر     ــذا التقريـ ــدم هـ ــااليقـ ــة  ل امتثـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ٦٢/٢٠٨قـ ــانون ١٩ املـ  كـ
 بشأن االستعراض الشامل للسياسات الذي جيـري كـل ثـالث سـنوات              ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة وقــراري اجمللــس لألنـشطة التنفيذيــة الــيت 
ــة    وســيقدم هــذا التقريــر إىل  . ٢٠١١/١ و ١٩٩٥/٥التنفيــذي ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفول

  .٢٠١٢ينظر فيه يف دورته املوضوعية لعام كي اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
  .ويتضمن الفرع الثامن مشروع مقرر  

  

 
  

  *  E/2012/100) ما بعدستصدر في(.  
  **  E/ICEF/2012/1. 
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  دمةمق  -أوال   
 بـشأن االسـتعراض الـشامل       ٦٢/٢٠٨أُعدَّ هذا التقرير استجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة             - ١

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

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

وقـد  . ٢٠١٣-٢٠٠٦النتائج الرئيسية خلطة اليونيسيف االستراتيجية املتوسـطة األجـل للفتـرة            
  .٢٠١١/١ الوثيقة أيضا استجابة لقرار اجمللس التنفيذي ذه هأُعدَّت

  
  متويل األنشطة التنفيذية  -ثانيا   

 الـيت ارتفعـت مـن       ، يف املائـة يف إيراداهتـا الـسنوية        ١٣سجلت اليونيسيف زيادة قدرها       - ٢
وارتفعــت . ٢٠١٠ مليــون دوالر يف عــام ٣ ٦٨٢ إىل ٢٠٠٩ مليــون دوالر يف عــام ٣ ٢٥٦

ــرادات اإلمج ــها اجلهــات املاحنــة    اإلي ــيت قدمت ــة ال ــسبة  مــن االي ــام بن ــة، مــن  ٨لقطــاع الع  يف املائ
وارتفعــت . ٢٠١٠ مليــون دوالر يف عــام ٢ ٤٤٠ إىل ٢٠٠٩ مليــون دوالر يف عــام ٢ ٢٥١

ــسبة    ــاص بنـ ــاع اخلـ ــدمها القطـ ــرادات الـــيت قـ ــن  يف امل٣٠اإليـ ــة، مـ ــون دوالر يف ٩١٦ائـ  مليـ
  .٢٠١٠م  مليون دوالر يف عا١ ١٨٨ إىل ٢٠٠٩ عام
غـــري أن آثـــار األزمـــة املاليـــة العامليـــة تتبـــدى يف تراجـــع إيـــرادات مـــوارد اليونيـــسيف    - ٣
فقـد بلغـت حـصة إيـرادات املـوارد العاديـة كنـسبة مئويـة          . ٢٠٠٨منذ عام   العادية  ) األساسية(

 ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام   ٣٨، مقارنـة بنـسبة    ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٢٦من إمجايل اإليرادات    
وهــذا املعــدل املــنخفض نــسبيا يــدعو للقلــق، حيــث أن قــدرة  . ٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ٤٩و 

اليونيسيف على مواصـلة االضـطالع بـدور قيـادي جتـاه األولويـات املتعلقـة باألطفـال يف مجيـع             
ففـي  .  علـى تـوفر إيـرادات أساسـية قويـة وميكـن التعويـل عليهـا        بعيدأحناء العامل تعتمد إىل حد     

جممــوع املــوارد العاديــة مــن مــسامهات القطــاعني العــام واخلــاص اخنفاضــا ، ســجل ٢٠١٠عــام 
 مليــــــون دوالر ١ ٠٦٦ مليــــــون دوالر مقابــــــل ٩٦٥ يف املائــــــة حيــــــث بلــــــغ ٩بنــــــسبة 

  .السابقة السنة يف
مـن القطـاعني   وارتفع إمجايل اإليرادات للمـوارد األخـرى الـيت قدمتـها اجلهـات املاحنـة                - ٤

ــة، حيــث وصــل إىل  ٢٤سبة  بنــ٢٠١٠ يف عــام العــام واخلــاص  مليــون دوالر ٢ ٧١٧ يف املائ
 العاديـة   -وبلغ جمموع إيرادات املوارد األخـرى       . ٢٠٠٩ مليون دوالر يف عام      ٢ ١٩٠مقابل  

ــاص    ــام واخلــ ــاعني العــ ــن القطــ ــل  ١ ٦٩٤مــ ــون دوالر مقابــ ــون دوالر يف ١ ٥٢٧ مليــ  مليــ
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 ١ ٠٢٣وصـلت إىل    حيـث    ، زيـادة أيـضا    الطـوارئ  -وسجلت املوارد األخـرى     . ٢٠٠٩ عام
ــام   ــون دوالر يف ع ــل ٢٠١٠ملي ــام  ٦٦٣ مقاب ــون دوالر يف ع ــك يف  ٢٠٠٩ ملي ــزى ذل ، ويع

  .املقام األول إىل االستجابة ألزمات إنسانية يف هاييت وباكستان
تـساق  ال ا  حتقيـق  ، واصلت اليونيسيف توسـيع مـشاركتها يف ترتيبـات         ٢٠٠٩ويف عام     - ٥

املـشتركة بـني املنظمـات مـن خـالل جمموعـة متنوعـة مـن                يف األمم املتحدة وترتيبـات الـشراكة        
 إيــرادات اليونيــسيف مــن  زادتو. الــصناديق اجملمعــة والــصناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني  

ــسبة     ــني املنظمــات بن ــشتركة ب ــات امل ــة، مــن   يف امل٢٠خمتلــف الترتيب ــون دوالر يف ٢٩٦ائ  ملي
ــام ــام  ٣٥٦ إىل ٢٠٠٩ عـ ــون دوالر يف عـ ــدم إىل   وا. ٢٠١٠ مليـ ــل املقـ ــم التمويـ ــع حجـ رتفـ

 ٢٠١٠ون دوالر يف عــام  مليــ٣٣اليونيــسيف مــن خــالل صــندوق توحيــد األداء حيــث بلــغ    
  . ٢٠٠٩مليون دوالر يف عام  ٢٦,٧مقابل 

، شهدت الصناديق املواضيعية، اليت هي أفضل بديل للموارد العاديـة،           ٢٠١٠ويف عام     - ٦
 مليـون دوالر يف     ٢٣٠ مليـون دوالر مقابـل       ٢٤١ يف املائة، حيث وصـلت إىل        ٥زيادة قدرها   

 يف املائة من هـذا املبلـغ ألنـشطة التعلـيم األساسـي         ٥٥وخصصت اجلهات املاحنة    . ٢٠٠٩عام  
  .واملساواة بني اجلنسني

يف  مليـون دوالر     ٧٨٦ سّجلت، كانت اليونيسيف قد     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف    - ٧
. إلنسانية لألطفال والنساء يف خمتلـف أحنـاء العـامل          لالستجابة إىل االحتياجات ا    أموال الطوارئ 

ــمن ذلـــك، تلقـــت اليونيـــسيف     ــون دوالر ٣٤٥وضـ مـــن احتياجـــات التمويـــل البالغـــة     مليـ
مليون دوالر لتلبية احتياجات األطفال والنساء يف منطقـة القـرن األفريقـي املتـضررة مـن                  ٣٦٤

  . اجلفاف واجملاعة
  

ــا    -ثالثا    ــتراتيجية، مبـ ــشراكات االسـ ــدويل   الـ ــع البنـــك الـ ــاون مـ يف ذلـــك التعـ
  واملؤسسات املالية الدولية األخرى

واصلت اليونيـسيف جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق شـراكات اسـتراتيجية ومتـسقة بقـدر                    - ٨
ــتراتيجي     ــار االسـ ــتراتيجية املتوســـطة األجـــل واإلطـ ــة االسـ أكـــرب، مـــسترشدة يف ذلـــك باخلطـ

ومشـل ذلـك إجـراءات لتبـسيط ترتيبـات          ). E/ICEF/2009/10(للشراكات والعالقات التعاونيـة     
فعلـى  . الشراكة وإدماجها يف أنظمة اليونيسيف للتخطيط والتنفيـذ واإلبـالغ والرصـد والتقيـيم         

ســـبيل املثـــال، أعـــّد مكتـــب اليونيـــسيف يف مـــايل، بالتعـــاون مـــع احلكومـــة، خريطـــة لقطـــاع  
  . لصاحل األطفالالشركات يف حماولة لوضع استراتيجية تعاون تسهم يف حتقيق نتائج
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 يفوسـيلة لتـرويج هنـج أكثـر اتـساقا      كوُشرع يف تطبيق معايري أداء ملكاتب اليونيسيف          - ٩
وجــرى أيــضا تعزيــز التوجيــه خبــصوص اختيــار وإدارة الــشراكات مــع قطــاع         . الــشراكات

  .الشركات، ومنظمات اجملتمع املدين، والشركاء الربناجميني العامليني
 هنـج اليونيـسيف جتـاه الـشراكات مـع القطـاع اخلـاص،               لتعزيـز  وقُطعت أشواط كـبرية     - ١٠

وذلك اعترافا مبا لدى الشركات مـن قـدرات علـى املـسامهة بـصورة حمـددة ودائمـة يف حتـسني                     
صف رؤيــة اليونيــسيف جتــاه تــ ة جديــدورقــةوأُعــدَّ مــشروع . حيــاة األطفــال ومحايــة حقــوقهم

جي واسـتباقي جتـاه قطـاع الـشركات،         دعو إىل اتباع هنج موسـع واسـتراتي       نإشراك الشركات و  
  . يهدف إىل االستفادة من اجملموعة الكاملة من املوارد اليت ميكن للشركات أن تساهم هبا

. وواصلت اليونيسيف العمل مـع القطـاع اخلـاص لتعبئـة جمموعـة واسـعة مـن األصـول             - ١١
الطفـل   شـركة شـريكة وماحنـة دعـم اليونيـسيف يف تعزيـز صـحة        ٦٠٠ أكثـر مـن     تفقد واصل 
اإليــدز، وتــوفري التعلــيم األساســي اجليــد / فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، والوقايــة مــنوتغذيتــه

وأنـشئت حتالفـات جديـدة لتعبئـة املـوارد،          . للجميع، ومحايـة األطفـال مـن العنـف واالسـتغالل          
 مثل التحالف بني اليونيسيف ورابطة الزنك الدولية مـن أجـل دعـم الـربامج املعنيـة بـاملكمِّالت                  

وُعززت عالقات اليونيسيف مع الشركاء احلـاليني، مثـل إيكيـا، وبروكتـر             . احملتوية على الزنك  
دم، مــع زيــادة االســتثمارات مــن ، ونــادي برشــلونة لكــرة القــH & M و INGأنــد غامبــل، و 

  . األطفال أجل
ة وبدأت اليونيسيف والتحالف الدويل إلنقـاذ الطفولـة واالتفـاق العـاملي لألمـم املتحـد                 - ١٢

 الــشركات إىل كيفيــة لتوجيــهيف تنفيــذ مبــادرة مــشتركة مــن أجــل وضــع جمموعــة مــن املبــادئ 
محاية وتعزيز حقـوق الطفـل يف مجيـع جوانـب العمليـات التجاريـة، مبـا يف ذلـك مكـان العمـل                         

  . والسوق واجملتمع احمللي والبيئة
 مـع منظمـات     وتعاون مـا يقـرب مـن مجيـع الـربامج القطريـة الـيت تـدعمها اليونيـسيف                    - ١٣

تقـدمي  تتـراوح مـا بـني       اجملتمع املـدين واملنظمـات العاملـة يف اجملتمعـات احملليـة يف جمـاالت عمـل                  
ففي الربازيل، على سبيل املثـال، سـاعدت اليونيـسيف، يف إطـار       .  والدعوة االتصالاخلدمات و 

قـدمي   واحلكومة وشركاء آخـرين، علـى ت  Sociedade Paraense de Pediatriaشراكة مع منظمة 
 صـحي   أخـصائي  ٢٢٢ ٠٠٠خدمات الرعاية الصحية جلماعات حمرومة عن طريـق أكثـر مـن             

  .  ماليني نسمة١١٠جمتمعي يغطون حنو 
فعلـى سـبيل    .  الدينية الطوائفوواصلت اليونيسيف أيضا العمل مع املنظمات الدينية و         - ١٤

، مجاعـات دينيـة رئيـسية    املثال، أبرمت اليونيسيف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية شراكة مـع           
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 مليــون شــخص، لتــشجيع املمارســات الــصحية  ٣٠ اتــصاالهتا جمتمعــة أكثــر مــن  تــضم شــبكة
  . األساسية مثل الرضاعة الطبيعية والتحصنيعائليةال

واسُتكمل التقدم احملرز يف الشراكات مع اجملتمع املدين بأنشطة تعاون متزايدة النجـاح               - ١٥
 برملانـات وطنيـة مـن أوروبـا الوسـطى      ١٠ثـال، شـارك أكثـر مـن     فعلـى سـبيل امل  . مع الربملانيني 

والشرقية ورابطة الدول املستقلة يف مؤمتر إقليمي يركز على آليات الرقابـة الربملانيـة يف جمـاالت        
  . مثل سياسات محاية الطفل والنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة لألطفال األكثر ضعفا

ظمات اجملتمـع املـدين والربملانـات علـى حتقيـق نتـائج        أيضا قدرات من٢٠١١وبّين عام     - ١٦
فالــشراكات الربناجميــة العامليــة، مثــل التحــالف العــاملي للقاحــات والتحــصني . منــصفة لألطفــال

والــشراكة العامليــة مــن أجــل التعلــيم، توّســع نطــاق النظــام احلــايل للتعــاون الــدويل عــن طريــق     
 العـام مـن أجـل تقـدمي منـافع عامـة عامليـة               اجتذاب أصحاب املصلحة من القطاعني العـام وغـري        

ــة    ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــاز األه ــة إلجن ــشاركتها يف    . ووطني ــن خــالل م ــسيف، م ــسعى اليوني وت
الشراكات الربناجميـة العامليـة، إىل االسـتعانة بالعمـل اجلمـاعي مـن أجـل تنفيـذ الربنـامج وإبـراز                      

نـصاف، مثـل توسـيع فـرص احلـصول          القضايا ذات األبعـاد املرتبطـة ارتباطـا واضـحا مبـسألة اإل            
تلـيب  على السلع واخلدمات العامة، وتعزيز املعايري، ودعم مبادرات تطوير البحـوث واملنتجـات    

  .احتياجات األسر املهمشة
ــة       - ١٧ ــة العاملي ــستخدم معظــم الــشراكات الربناجمي  كمنطلقــاتوعلــى الــصعيد القطــري، ُي

مثـل الـشراكة الدوليـة مـن        (سية ومؤسـسية    للدعوة والتنسيق من أجل الترويج إلصالحات سيا      
، وتعزيـز القـدرات     ) الـصرف الـصحي وامليـاه للجميـع        من أجـل تـوفري    أجل الصحة، والشراكة    

، )اء الطحــني مبغــذياتنــإغمثــل شــبكة املعلومــات املتعلقــة حبقــوق الطفــل، ومبــادرة   (الوطنيــة 
مثـل الـصندوق العـاملي ملكافحـة        (وتوفري املوارد الالزمة لتوسيع نطـاق املبـادرات العاليـة التـأثري             

وحيظـى العديـد مـن    ). اإليدز والسل واملالريا، واملبادرة الرامية إىل القضاء علـى شـلل األطفـال            
 التقنيـة والتنفيذيـة علـى املـستوى         اوقدراهتاحلاشدة لليونيسيف   هذه الشراكات بدعم من القوة      

بـــني أصـــحاب املـــصلحة وعلـــى املـــستوى العـــاملي، تـــشارك اليونيـــسيف يف احلـــوار . القطـــري
عقـد التعـاون مــن   ”املتعـددين مـن أجـل تـشكيل الـسياسات واملمارســات العامـة العامليـة، مثـل         

األسواق، مثال من خـالل التحـالف العـاملي    يف عجز حاالت ال، ومعاجلة   “أجل توفري اللقاحات  
  .للقاحات والتحصني

دوليـة، مبـا يف ذلـك البنـك         تعاوهنا مع املؤسـسات املاليـة ال      تطوير  وواصلت اليونيسيف     - ١٨
الدويل، ومصارف التنمية اإلقليميـة، وصـندوق النقـد الـدويل، هبـدف تـشجيع هـذه املنظمـات                   

وقـد أبلـغ مجيـع مكاتـب اليونيـسيف تقريبـا عـن التعـاون                .  االهتمام بقضايا األطفال   زيادةعلى  
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قـا، وأُضـفي    وأصبح التعاون أكثر تواترا وعم    . ٢٠١٠بشكل أو آخر مع البنك الدويل يف عام         
عليه الطابع الرمسي يف أحيان كثرية إذ ارتفع عدد مذكرات التفاهم على الـصعيد القطـري مـن            

ومتثلــت أشــكال املــشاركة األكثــر شــيوعا يف     . ٢٠١٠ يف عــام ٤٤ إىل ٢٠٠٩ يف عــام ١٠
 .بأعمـال التقيـيم والتحليـل     تبادل املعلومات، والتعـاون الـتقين، والـدعوة، والـشراكات املتعلقـة             

ــ ــة      اومـ ــيم األساســـي واحلمايـ ــز يف التعلـ ــة تتركـ ــر أمهيـ ــة األكثـ ــاون الثالثـ زالـــت جمـــاالت التعـ
  .والصحة االجتماعية

فــبني  . ويــشكل التمويــل جــزءا صــغريا ولكــن هامــا يف التعامــل مــع البنــك الــدويل           - ١٩
يت يقــدمها البنــك الــدويل مــن حنــو ، ارتفعــت اإليــرادات الــسنوية الــ٢٠١٠ عــام و٢٠٠٥ عــام
 ة يف املائـة مـن هـذا املبلـغ مباشـر           ٧١وورد  .  مليـون دوالر   ٥١إىل حنـو    تقريبا  والر  ماليني د  ٣

 يف املائة منه مـن حكومـات        ٢٩من الصناديق االستئمانية اليت يديرها البنك الدويل، بينما ورد          
وباإلضافة إىل ذلك، أتاحـت الـشراكة مـع البنـك الـدويل      . حصلت على منح من البنك الدويل    

، كـان   ٢٠١١أغـسطس   /ففـي آب  .  جاءت عن طريق خـدمات املـشتريات       حشد موارد كبرية  
اتفاق خدمات املشتريات املعد لتستخدمه احلكومات، واملـربم بـني اليونيـسيف والبنـك الـدويل           

 بلـدا، وبلغـت قيمـة االتفاقـات املوقعـة أو الـيت جيـري        ١٨ مـرة يف  ٤٣، قد نفذ    ٢٠٠٨يف عام   
  .  مليون دوالر٦٩٨التفاوض بشأهنا 

وتواصــل اليونيــسيف املــشاركة بفعاليــة يف االجتماعــات نــصف الــسنوية الــيت يعقــدها     - ٢٠
البنك الدويل وجملس حمافظي صـندوق النقـد الـدويل مـن خـالل تقـدمي بيانـات خطيـة إىل جلنـة                       

، ركــز بيــان اليونيــسيف علــى اإلنــصاف بوصــفه شــرطا مــسبقا ٢٠١١ويف ربيــع عــام . التنميــة
تقدم املتسارع حنو حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وعلـى إجيـاد           لتحقيق االنتعاش املستدام وال   

وإىل جانـب ذلـك، تـصدر اليونيـسيف         . أفضل السبل لدعم البلدان اهلشة واملتأثرة بالـصراعات       
والبنك الدويل توجيهات مـشتركة تتعلـق بنمـوذج لتحليـل الفقـر وآثـاره االجتماعيـة بـالتركيز                   

  . على شؤون الطفل
وذكــرت . يونيــسيف أيــضا تعزيــز تعاوهنــا مــع مــصارف التنميــة اإلقليميــة  وواصــلت ال  - ٢١

ــة أهنــا تعاونــت يف عــام       ــسيف القطري ــواردة مــن نــصف مكاتــب اليوني ــارير ال  مــع ٢٠١٠التق
 مـشاورات   ٢٠١١أبريـل   /وجـرت يف نيـسان    . مصرف ذي صلة من مصارف التنمية اإلقليميـة       

ــة، ومت االتفــاق    ــة للبلــدان األمريكي علــى خطــط لبــذل جهــود مــشتركة يف   مــع مــصرف التنمي
وتتعـاون اليونيـسيف أيـضا مـع     . جماالت التعليم، وتسجيل املواليد، والرياضـة مـن أجـل التنميـة        

مصرف التنمية األفريقي على وضع إطار للعمل على إزالـة احلـواجز الـيت تعرقـل توسـيع نطـاق        
فر مذكرة التفـاهم الـيت   وتو. “التنسيق للصحة يف أفريقيا  ”املبادرات الصحية من خالل مبادرة      
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 التعــاون وثيــق ُعــرى مــع مــصرف التنميــة اآلســيوي إطــارا جيــدا لت٢٠١٠اُتفــق عليهــا يف عــام 
  . الصرف الصحي والنظافة والتعليماملياه والقطري، وال سيما يف جماالت 

بـشأن  وذكرت التقارير الواردة من ثلث مكاتب اليونيسيف القطرية أهنا بدأت حوارا              - ٢٢
ــسياسات ــدويل يف عــام   ال ــسان. ٢٠١٠ مــع صــندوق النقــد ال ــل /ويف ني ، وافقــت ٢٠١٠أبري

املؤســـستان علـــى أهـــداف مـــشتركة تتمثـــل يف تعزيـــز احلمايـــة االجتماعيـــة ومحايـــة اإلنفـــاق    
االجتماعي األساسي ضمن إطار اقتصادي كلـي مـستدام، وتفـادي اآلثـار الـسلبية للـسياسات                 

  .االقتصادية على الفئات األضعف
  

  يف تنمية القدرات الوطنية وفعالية التنميةاملسامهة  -رابعا   
  تنميــة القــدرات    

تدرك اليونيسيف أنه جيب إدماج تنمية القدرات بوصفها استراتيجية رئيسية، لتحقيـق              - ٢٣
وكما ورد يف التوجيه املشترك الذي أصـدرته جمموعـة          . نتائج مستدامة من أجل حقوق الطفل     

، تتطلب تنمية القـدرات هنجـا شـامال ينطـوي علـى هتيئـة بيئـة مواتيـة،                   )١(األمم املتحدة اإلمنائية  
ويعـزز هـذا النـهج أيـضا        . تغـيري علـى الـصعيدين التنظيمـي والفـردي         نفـسه ال  ويدعم يف الوقـت     

علــى التحــسينات املنهجيــة   مــن أجــل إضــفاء الطــابع املؤســسي التملــك الــوطين لزمــام األمــور 
، ُعـــرضت علــى اجمللــس  )٢(يــسيف لتنميــة القــدرات وتــشدد مــذكرة عــن هنــج اليون . للقــدرات

قـوم  ، علـى أن النـهج الفعـال لتنميـة القـدرات ي            ٢٠١٠التنفيذي يف دورتـه العاديـة الثانيـة لعـام           
على حتليل شامل ألوجه النقص يف القـدرات لـدى املـضطلعني باملهـام وأصـحاب احلقـوق مـن                    

  .أجل إعمال حقوق الطفل يف سياق كل بلد
، اختـذت عـدة إجـراءات       ةاألمم املتحدة اإلمنائيـ   أمجلته جمموعة   اإلطار الذي   وبناء على     - ٢٤

  :لتعزيز فعالية تعاون اليونيسيف يف جمال تنمية القدرات، تشمل ما يلي
 واملـــواد التدريبيـــة يـــةاجمنجـــراءات الرباإلسياسات والـــإعـــادة النظـــر يف دليـــل   )أ(  

 وضــع هنــج أكثــر انتظامــا وتكــامال     املنــاظرة لــه يف اليونيــسيف لتــسليط الــضوء علــى أمهيــة      
  ؛القدرات لتنمية

__________ 
  )١(  “Enhancing the UN’s contribution to National Capacity Development – A UNDG Position Statement” ،

ــوبر /تــشرين األول  United Nations Development System – A collective approach to“، و٢٠٠٦أكت

supporting Capacity Development”٢٠٠٩أغسطس /، آب.  
  )٢(  “The Approach of UNICEF to Capacity Development – Oral Report Background Note” ،ــول   /أيل

  .٢٠١٠ سبتمرب
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والــيت خلاصــة بــسياق حمــدد زيــادة تأكيــد أمهيــة حتليــل االختناقــات والعوائــق ا   )ب(  
 حرمانـــا علـــى اخلـــدمات األساســـية وممارســـة  شـــدحتـــول دون حـــصول األطفـــال واألســـر األ

  ؛السلوكيات الوقائية واملنقذة للحياة
االختناقـات والعوائـق واختـاذ إجـراءات تـصحيحية         تقليـل   تعزيز الرصد لتقيـيم       )ج(  

لضمان أن تكون اجلهود املبذولة لتنمية القدرات شاملة مبا فيه الكفايـة، مـع التـصدي للعوامـل              
  السكان؛خمتلفة من اليت تستبعد فئات 

  ؛)٣(مواصلة تعزيز تبادل األدلة والدروس املستفادة  )د(  
ها اليونيــسيف عــن تنميــة القــدرات لتــشمل حتــسني التقــارير امليدانيــة الــيت تعــد  )هـ(  

  .املقررةقاييس مقارنة األداء بامل
. وقد أدرجت هذه املبادرات ضمن ختطـيط وإدارة الـربامج الـيت تعـزز تنميـة القـدرات             - ٢٥

التركيـز علـى تعزيـز الـنظم يـربز بـشكل            إىل زيـادة    على سبيل املثال، فإن التحول االستراتيجي       
وأظهرت األدلة املستمدة من مبادرة يف بنغالديش لزيـادة قـدرة          . يف منطقة جنوب آسيا    واضح

املرأة على احلصول على اخلدمات الصحية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة أنه ميكـن تعزيـز               
قدرة اجملتمعات احمللية على رصد ودعم املرافق الصحية، وأن ذلك أدى إىل حتـسني أداء النظـام             

يـضا اتبـاع هنـج أكثـر مشـوال يف عمليـات الـشراء يف املنطقـة                  وجيـري أ  . الصحي واالستفادة منـه   
  .لتعزيز نظم املشتريات الوطنية

لــت مبــادرة يف موزامبيــق لتحــسني نوعيــة التعلــيم      ويف شــرق أفريقيــا وجنوهبــا، حوّ    - ٢٦
اسـتراتيجيتها علـى حنــو فعـال، مـن تــدريب املعلمـني ملــرة واحـدة إىل تعزيـز نظــام التنـسيق بــني         

مركـز ملـوارد   رائـدة ك  مبوجبه مدرسـة  ستخدموهذا النظام اجلديد، الذي ت . سجمموعات املدار 
  .سواءالتعلم املعلمني وتبادهلم، يعزز دعم املعلمني ورصدهم على 

وتقدم أوروبا الوسطى والشرقية عـدة أمثلـة علـى أنـشطة تنميـة القـدرات الـيت تـشمل                      - ٢٧
ك األمثلـة، مت توسـيع نطـاق الـدعم     ويف أحد تلـ . كال من املضطلعني باملهام وأصحاب احلقوق  

املقدم لتحسني القدرة اإلداريـة للمـسؤولني عـن التعلـيم ليـشمل قـادة اجملتمعـات احملليـة واآلبـاء                     
   .ويعزز هذا النهج املوسع املشاركة واملساءلة يف إدارة املدارس. واألطفال

__________ 
 Developing capacities to realize the“انظـر علـى سـبيل املثـال، شـعبة الـسياسات واملمارسـات باليونيـسيف،          )٣(  

rights of children and women: selected innovations and lessons learned from UNICEF- assisted 

programmes”٢٠١١أغسطس /، آب.  
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ات، مبــا يف ذلــك  يف القــدرتواصــلةقيــاس الــتغريات امليلــزم زيــادة االهتمــام ب زال  ومــا  - ٢٨
 وهنـاك أمثلـة إجيابيـة يف منطقـة شـرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ، حيـث                    .حتسني فعاليـة املؤسـسات    

لقـدرات املؤسـسية يف جمـايل الـصحة والتعلـيم، مبـا يف              لم الدعم للـشركاء إلجـراء تقييمـات         قّدي
 توسيع نطـاق هـذه      جريوسي. ذلك وضع خطوط األساس ونظم رصد األداء الختاذ القرارات        

  .إضافيةجلهود لتشمل تعاون اليونيسيف يف قطاعات أخرى وبلدان ا
  

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب    

قـت اليونيـسيف مــشاركتها يف التعـاون فيمــا بـني بلــدان اجلنـوب خــالل فتـرة هــذا       عّم  - ٢٩
سـنوات، وأظهـر تعزيـز اجلهـود نتـائج       ثـالث  كـل  جيـري  الـذي  للسياسات الشامل االستعراض

التخطيط للتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب أكثـر اسـتراتيجية، بـدعم مـن مـذكرة                 وأصبح  . هامة
وتــدرك املكاتــب القطريــة  .)٤(الربنــامج الــيت وضــعت حــديثا بــشأن هــذا املوضــوع  توجيهــات 

لليونيسيف بشكل متزايد إمكانية أن يقوم التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي                    
اإلمنائيــة لأللفيــة بـصورة منــصفة، مــع تركيـز األنــشطة بــصورة   بـدور قــوي يف تعزيــز األهـداف   

  .متزايدة على األطفال واألسر األكثر هتميشا
التعــاون فيمــا بــني بلــدان  بــشأن  ألول مــرة اإلنترنــتقــد علــى شــبكة وأتــاح مــؤمتر ُع  - ٣٠

 ملـوظفي اليونيـسيف يف مجيـع املكاتـب، منتـدى لتبـادل املعـارف             ٢٠١١مايو  /اجلنوب، يف أيار  
وأبـرزت هـذه    . ى الصعيد العاملي، استنادا إىل األمثلة الناجحة مـن أمريكـا الالتينيـة وأفريقيـا              عل

بني البلدان على خمتلف املـستويات احلكوميـة، وإشـراك    فيما األمثلة التعاون القائم على الطلب      
تيـسري  اجملتمع املـدين، واإلمكانيـات الكـبرية للتعـاون اإلقليمـي، والـدور احملتمـل لليونيـسيف يف                

  .تلك الشراكات
ــسيق         - ٣١ ــادرات لتعزيــز التن ــد مــن املب ــد دعمــت اليونيــسيف العدي ــني البلــدان  فيمــا وق ب

 اهتمام خاص هلجرة األطفال عرب احلدود، واستحدث عدد من البلـدان أطـرا              يلوأو. املتجاورة
مبــــابوي وأدى التعــــاون بــــني حكــــوميت ز. مــــشتركة لزيــــادة ســــالمة األطفــــال املهــــاجرين 

ــوب ــال، إىل هنــج مــ   أ وجن ــا، علــى ســبيل املث ــة ومل شتركفريقي ــد اهلوي ــشمل،  للتعقــب وحتدي  ال
. جانــب تغــيري شــروط احلــصول علــى تأشــرية، وعمليــة إعــادة إىل الــوطن ميكــن التنبــؤ هبــا    إىل
رهتا وهنـاك شـراكة ثانيـة جـديرة بالـذكر يـسّ           . املتوقع أن تصبح هذه املبادرة هنجـا إقليميـا         ومن

التعاون بني دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات واألرجنـتني يف جمـال محايـة                 اليونيسيف، تتمثل يف    

__________ 
 UNICEF Approaches to South-South Cooperation: Program“شعبة السياسات واملمارسـات باليونيـسيف،     )٤(  

Guidance Note” ،٢٠١١.  
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التخطيط املتـزامن للتحـصني   على عرب احلدود   أبعد مدى للتعاون    تركيز على   وينصب ال . الطفل
  .والقضاء على األمراض

وكـان  . أصوات األطفال على حنو متزايد يف التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب               وتتردد    - ٣٢
 ٢٠١٠يوليـه  / األفارقـة يف متـوز   ألمثلـة البـارزة منتـدى عقدتـه شـبكة الـشباب واملـراهقني             أحد ا 
 مــن القــادة الــشباب مــن تــسع دول ملناقــشة املــسائل املتــصلة بفــريوس ٥٥كينــشاسا، وضــم  يف

ز املنتــدى القــدرة التقنيــة وعــّز. نقــص املناعــة البــشرية والوفيــات النفاســية والــشؤون اجلنــسانية 
ن مـن إجـراء حـوار حـول بعـض القـضايا              ووضـع خطـة عمـل للـشباب، ومكّّـ          للقادة الـشباب،  

  .اليت يواجهها األطفالالصعبة 
بــني بلــدان اجلنــوب، ميكــن  فيمــا وتــضطلع اليونيــسيف بــدور هــام يف تيــسري التعــاون     - ٣٣

وكانـت مـشاركة اليونيـسيف يف       . أكثر حتديدا استراتيجي  مواصلة تعزيزه من خالل اتباع هنج       
علـى   على اجلوالت الدراسية وتبادل املعلومات؛ وميكن احلصول      بصورة رئيسية   ز  املاضي تترك 

تأثري أكرب مـن خـالل توسـيع نطـاق هـذا التركيـز، وكـذلك مـن خـالل زيـادة إشـراك القطـاع                          
ومن شـأن املبـادئ التوجيهيـة اجلديـدة للربنـامج، املتمثلـة       . اخلاص واملنظمات غري احلكومية فيه 

وحـدة التفتـيش املـشتركة بـشأن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                  يف تقرير صدر مـؤخرا عـن        
ــم املتحــدة     ــة األم ــي يف منظوم ــاون الثالث ــارف أن  ) JIU/REP/2011/3(والتع وحتــسني إدارة املع

زيـادة  تعزز التفاهم املشترك من أجل التوصـل إىل هنـج أكثـر اسـتراتيجية، سـوف يـساعد علـى            
 .نتائج التنمية فيما خيص األطفال

 
 نتقال من اإلغاثة إىل التنميةاال    

إىل االنتعــاش يف حــاالت الطــوارئ  تواصــل اليونيــسيف دعــم االنتقــال مــن اإلغاثــة        - ٣٤
 الكـوارث وبنـاء القـدرة    أخطـار قت املنظمة التزامها باحلـد مـن   وقد عّم. ألطول أجال والتنمية ا 

 عمليــات تقيــيم علـى التكيــف، وتطـوير القــدرات الوطنيـة، ودعــم بنـاء الــسالم، واملـشاركة يف     
تكامـل الكيانـات املتواجـدة      االحتياجات يف مرحلة ما بعد األزمة، واملشاركة بصورة بنـاءة يف            

  .يف امليدان
إدراكــا منــها للــضرورة املتزايــدة ملــساعدة البلــدان واجملتمعــات احملليــة علــى احلــد مــن  و  - ٣٥

ات والتـصدي هلـا،    االسـتعداد لألزمـ   حتـسني   مواطن الضعف الكامنة، ولكي تكون قادرة علـى         
 الكـوارث، مـع التركيـز علـى         أخطـار عامليـة يف جمـال احلـد مـن          توجيهات  أصدرت اليونيسيف   

 يف املائـة مـن      ٧٠، كـان مـا يقـرب مـن          ٢٠١١واعتبارا مـن عـام      . بناء تكيف اجملتمعات احمللية   
 الكــوارث ضــمن خطــط العمــل  أخطــاراملكاتــب القطريــة لليونيــسيف قــد أدرجــت احلــد مــن   

تعتمد اليونيسيف يف مواجهة األزمة يف منطقة القـرن األفريقـي، علـى االسـتثمارات               و. السنوية
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 الكوارث اإلقليمية إلجياد سبل للتخفيف من أثر األزمة علـى           أخطاراليت قامت هبا يف احلد من       
  .األبعداألسر ولتحسني دعم تكيف اجملتمعات احمللية على املدى 

ــ  - ٣٦ ــة مــع اســ  وظلّ ــة للحــد مــن   ت شــراكة اليونيــسيف قوي تراتيجية األمــم املتحــدة الدولي
الكوارث، مع دعم اليونيـسيف للمنـهاج املواضـيعي هلـذه االسـتراتيجية بـشأن املعرفـة والتعلـيم                   

.  علـى الطفـل     مـع التركيـز     الكـوارث  أخطـار ومواصلة العمل مع شركائها للنهوض باحلـد مـن          
همت يف تقريـر التقيـيم   ودعمت اليونيسيف استعراض منتصف املدة إلطار عمـل هيوغـو، وأسـ        

ها وضــع ؤمــت اليونيــسيف وشــركاويف املنتــدى العــاملي الــذي يعقــد كــل ســنتني، دعّ . العــاملي
  .للطفلميثاق 
وقــد أصــدرت . صــلب النجــاح يف املرحلــة االنتقاليــةتنميــة القــدرات وكــثريا مــا حتتــل   - ٣٧

امــات األساســية اليونيــسيف أيــضا توجيهــات عــن تطــوير القــدرات الوطنيــة علــى الوفــاء بااللتز
مت العديـد مـن البلـدان املتـأثرة حبـاالت الطـوارئ يف تطبيـق                لألطفال يف العمل اإلنساين، ودعّ    

  .لوضع خطط تنمية القدراتأكثر استراتيجية طريقة 
 ٢٠٠٩وواصــلت اليونيــسيف تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام لعــام      - ٣٨

ــسالم يف أعقــاب النــ    ــاء ال ــشأن بن ــاء   أدتو ،)٥(مباشــرة زاعـب ــع لبن ــق الرفي ــا يف الفري  دورا هام
وترأست اليونيـسيف أيـضا فريـق اخلـرباء املرجعـي التـابع لإلطـار املـشترك بـني إدارات           .السالم

  .األمم املتحدة للتنسيق بشأن اإلنذار املبكر والعمل الوقائي
ات القطاعيـــة اليونيـــسيف دورا رئيـــسيا يف اجلهـــود املبذولـــة لتـــشكيل األولويـــ أدت و  - ٣٩

ملخصصات صندوق بناء السالم، وشاركت يف قيادة الفريـق املواضـيعي الفرعـي لتقـدمي األدلـة                 
ــسالم يف إطــار ا      ــاء ال ــة يف بن ــة االجتماعي ــة مــسامهات اخلدم ــشأن أمهي ــدروس ب الســتعراض وال

وشــاركت اليونيـسيف يف الفريـق العامــل السـتعراض القـدرات املدنيــة،     . املواضـيعي للـصندوق  
وعـن مـشاركة    ،)٦(زاعـ يف تقارير األمني العام عن القدرات املدنية يف فترة ما بعد النـ     وسامهت

 -مــن خــالل جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة قــدمت اليونيــسيف، و .)٧(املــرأة يف بنــاء الــسالم
الفريــق العامــل املعــين باالنتقــال والتــابع للجنــة التنفيذيــة للــشؤون اإلنــسانية، مــشورة متواصــلة   

الشبكة الدولية للتوجيـه بـشأن االنتقـال يف    / يف امليدان االقتصادي    منظمة التعاون والتنمية   بشأن
   .زاع واهلشاشةـظروف الن

__________ 
  )٥(  A/63/881-S/2009/304. 

  )٦(  A/66/311-S/2011/527. 

  )٧(  A/65/354-S/2010/466.  
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وذلـك  وواصلت اليونيسيف تعزيز دورها يف التقييم والتخطيط ملرحلة ما بعد األزمـة،         - ٤٠
وقـدمت اليونيـسيف     .زاعـحتياجـات ليبيـا يف مرحلـة مـا بعـد النـ            املسبق ال مرحلة التقييم   بدعم  

مــت اليونيـسيف أيــضا  ودّع. اخلـربة لقيـادة اجملموعــة املواضـيعية الفرعيــة للخـدمات االجتماعيـة     
  .تقييم االحتياجات بعد وقوع كوارث يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وليسوتو

ــاءة مــع     - ٤١ الكيانــات املتكاملــة املتواجــدة يف  وواصــلت اليونيــسيف أيــضا مــشاركتها البن
وعلــى الــصعيد العــاملي، مشــل ذلــك املــشاركة املكثفــة يف الفريــق التــوجيهي للتكامــل    . امليــدان

م ألنــشطة الــدعوة حلقــوق الطفــل  واســتمر الــدعم املقــّد. وعمليــة التخطــيط املتكامــل للبعثــات 
على الـصعيد العـاملي   تكاملة التابعة للبعثات  والقضايا ذات األولوية يف العديد من فرق العمل امل        

 .البلدان اليت تضطلع بتنفيذ األطر االستراتيجية املتكاملة وبعثات التقييمات التقنيةويف 

ــسودان ليعبِّــ       - ٤٢ ــوب ال ــا القطــري للمــساعدة يف جن ــسيف برناجمه ر عــن ووضــعت اليوني
االحتياجات االنتقالية الفريدة للدولة اجلديدة، ودعمت التخطيط املتكامل لبعثة األمم املتحـدة            

وشاركت اليونيسيف يف فريق التخطـيط املتكامـل، وعملـت مـع            . وب السودان اجلديدة يف جن  
، مبـا يف ذلـك      البعثة لتحديد سـبل مبتكـرة لتحـسني التعـاون وفقـا السـتعراض القـدرات املدنيـة                 

ويف كوت ديفوار، انـضمت اليونيـسيف إىل شـركائها يف وضـع            . يتصل مبجال محاية الطفل    ما
   .زاعـش وإعادة اإلعمار بعد انتهاء الن لالنتعاجلرؤية متكاملة طويلة األ

ومن خالل قيادة اليونيسيف للمجموعة، تواصل دعـم هنـج االنتعـاش املبكـر، وإدمـاج           - ٤٣
ــة    ــاش املبكــر يف صــلب عمــل اجملموع ــسّ . اإلنع ــاييت، ي ــة   ويف ه ــسيف اجلهــود املبذول رت اليوني

 وهـي جتربـة تنطـوي علـى         لتنسيق االنتقال مـن اجملموعـات اإلنـسانية إىل هياكـل قيـادة وطنيـة،              
زالـت املنظمـة شـريكا رئيـسيا يف فريـق            وعلى الصعيد العاملي، ما   . خرىأدروس حمتملة لبلدان    

اجملموعـــة العامـــل مـــن أجـــل االنتعـــاش املبكـــر، التـــابع للجنـــة العامليـــة الدائمـــة املـــشتركة بـــني  
  .عم القطريتبسيط النظم اإلدارية ونظم الدلزيادة ودعم الوكاالت، وهي تضطلع بالدعوة 

  
  عميم مراعاة املنظور اجلنساينت    

ــة عملــ     - ٤٤ ــذ خط ــسيف تنفي ــا ها ذاتتواصــل اليوني ــني  ية ســتراتيج االةألولوي ــساواة ب للم
وعلى حنو ما جرى اإلبـالغ عنـه        . ٢٠١٢-٢٠١٠ثالث سنوات،   مدى  اجلنسني املمتدة على    

غيري ميكن مـن خالهلـا حتويـل        ، فإن هذه اخلطة حتدد مثانية جماالت للت       )E/ICEF/2010/10(سابقاً  
ــسيف إىل منظمــة   ــةاليوني ــز  متفوق ــة بتعزي ــساواة بــني اجلنــسني  ملتزم ــشمل اخلطــة و. امل ــع ت  مجي

 .الـدعوة والعمليـات   فـضال عـن     التنمية  والطوارئ    سياق يف ذلك جوانب عمل اليونيسيف، مبا     
 املكاتــب مقــد املنظمــة؛ وتوحــداتوُعهــد باملــسؤولية عــن تنفيــذ اخلطــة ومعايريهــا إىل مجيــع    

ــة باإلنــصاف بــني اجلنــسني  فرقــة العمــل املالــذي ترصــده ، عــن تنفيــذهاتقــاريروالــشعب  . عني
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بات التركيز املكثف على املساواة بني اجلنسني يف مجيع جوانب عمل اليونيـسيف يـشكل                وقد
  .التنمية تعزيز اإلنصاف يف حتقيق نتائج إىلتركيز املنظمة توجيه عنصراً رئيسياً يف 

تنفيـذاً كـامالً، ممـا يتـيح تتبـع      ملـساواة بـني اجلنـسني       مؤشـر ا   بتنفيـذ دأت اليونيـسيف    بو  - ٤٥
وسـُتجري  .  علـى املـسائل اجلنـسانية      الـيت تركـز    نتائج الربامج    إطاريف  ختصيص املوارد وإنفاقها    

ــة    ــذه التجرب ــسيف استعراضــاً هل ــى حتــسني املؤشــر واســتخدامه    حــىتاليوني  اآلن، وســتعمل عل
هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني               وتتعاون املنظمة أيضاً مـع       .لألعوام املقبلة 

علـى نطـاق منظومـة    وشركاء آخرين مـن أجـل وضـع مؤشـر     ) ةهيئة األمم املتحدة للمرأ( املرأة
اللجنــة وخــربات برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واخلاصــة خربهتــا  علــى أســاساألمــم املتحــدة 

  .تالوكاالالدائمة املشتركة بني 
 للمـسائل اجلنـسانية     إجراء استعراضات منتظمة   املكاتب القطرية     تكفل ومن املتوقع أن    - ٤٦
ويف ضـوء نتـائج هـذه االستعراضـات،         .  هلـا  لربامج القطرية اليت تقـدم اليونيـسيف املـساعدة        يف ا 

ات وتـشمل هـذه اإلجـراء   . سُتتخذ إجراءات حمددة لتحسني تعميم املنظور اجلنساين يف الربامج 
تطبيق استراتيجيات املكاتب املكتملة؛ والتدريب لبناء قدرات املوظفني؛ وتعزيز آليـات مراكـز             

.  تشكيل أفرقـة عمـل مؤلفـة مـن مـوظفني رفيعـي املـستوى               عن طريق تنسيق الشؤون اجلنسانية    
االستعراضـات اجلنـسانية بغـرض      هـذه   املواد األساسـية إلجـراء      جمموعة من   وجيري حالياً وضع    

  .أكثر فعاليةتماد هنج أكثر انتظاماً ومتابعة تشجيع اع
  اشـترك كـل مـن       ودعم نتائج املساواة بـني اجلنـسني،       حتسني لتعزيز القدرة على     وسعياً  - ٤٧

ــة األمــم املتحــدة للمــرأ  واليونيــسيف وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان    ــامج األمــم  ة هيئ وبرن
املـساواة بـني    ”موضـوعها   لكتـروين،    اإل دراسـية بواسـطة الـتعلم     وضع دورة   يف  املتحدة اإلمنائي   

 .٢٠١١مــارس /وقــد بــدأت يف آذار، “ وأنــتتــساق علــى نطــاق األمــم املتحــدة اال،اجلنــسني
ــدورة مفتوحــة  و ــار املددوحتــمجيــع املــوظفني أمــام هــذه ال ــلتوجل األدىن عي التمهيــدي بــشأن  ه ي

م الـدورة حاليـاً     وُتـستخد .  منظومـة األمـم املتحـدة      االتـساق علـى نطـاق     املساواة بني اجلنسني و   
املـشترك بـني الوكـاالت       تـشكل أول أداة للـتعلم        وهـي كأساس للتدريب على نطاق املنظومة،      

دليــل الــسياسات واإلجــراءات الربناجميــة  ُنقــحباإلضــافة إىل ذلــك، و. املــسائل اجلنــسانيةبــشأن 
  .  يشمل تركيزاً أقوى على املسائل اجلنسانيةكيلليونيسيف 

 أنـشطة التوجيـه واألدوات املعتمـدة         يف املـسائل اجلنـسانية    جادمإ اليونيسيف   واصلتو  - ٤٨
وتــدريب منــسقي إزاء األطفــال، االلتزامــات األساســية يف جمــال العمــل اإلنــساين، مبــا يف ذلــك 

ــة للحــد مــن      ــل، والتوجيهــات الربناجمي ــة الطف  الكــوارث، وتنقيحــات  أخطــارجمموعــات محاي
خـذ عـدد مـن    ُتعلى الـصعيد القطـري، ا  و. وارئالتدريب على التأهب واالستجابة حلاالت الط    
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التوجيـه  وبـدأ تنفيـذ     . يف هـذه اجملـاالت    وظفني العـاملني    املبادرات الرامية إىل توجيه وتدريب امل     
 مجاعـة   بـدء أنـشطة     إعـادة  اخلاص باليونيسيف واملشترك بني الوكاالت تنفيذاً جزئياً من خـالل         

  .اإلنسايناملمارسني املعنية باملسائل اجلنسانية والعمل 
لـسياسة التكــافؤ واملـساواة بــني اجلنـسني، تقــوم شـعبة املــوارد البـشرية برصــد       وامتثـاالً   - ٤٩

التوازن بني اجلنسني يف التوظيف وتكفل إيـالء االعتبـار الواجـب إىل التمثيـل املتـساوي للمـرأة        
ر مــن وعلــى أســاس هــذه الــسياسة العامــة، اعُتمــد إطــا. والرجــل علــى مجيــع املــستويات املهنيــة

الــسياسات واملمارســات الداعمــة، مبــا يف ذلــك سياســة اختيــار املــوظفني والــسياسات املتعلقــة   
 بـدأ   باإلضـافة إىل ذلـك،    و.  املرنـة  الـدوام بإجازة األمومة واألبوة، والرضاعة الطبيعية وترتيبات       

ــامل    ــرييب شــ ــهج جتــ ــق منــ ــتطبيــ ـــ يركــ ــى املـ ــوان ساءلة اإلدارز علــ ــة، بعنــ ــرادإدارة ا” يــ  ألفــ
  .“يسيفاليون يف
ــة يف    - ٥٠  مــن التوصــيفات العامــة للوظــائف ووصــف   ٢٨وجــرى تنقــيح الكفــاءات التقني

الوظــائف، وُوضــعت توصــيفات جديــدة للوظــائف مبــا يعكــس املــستوى املتوقــع مــن اخلــربات   
ومشــل ذلــك مناصــب إداريــة علــى الــصعيد القطــري ومجيــع  . لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين

ــة التقن  ــةاجملــاالت الربناجمي ــة، ُوضــعت قائمــة     . ي ــة اخلارجي ــى اخلــربة التقني ــوللحــصول عل ة عاملي
تتـاح  و. باعتبارهـا مـصدراً جامعـاً لالسـتعانة خبـرباء الـشؤون اجلنـسانية             باملرشحني من اجلنسني    

ــة أخــرى، كالقائمــة اإللكترونيــة العامليــة وقائمــة    أيــضا  وصــالت إلكترونيــة إىل مــوارد خارجي
أصـبحت مجاعـة املمارسـني      باإلضـافة إىل ذلـك،      و .نياجلنساملشروع االحتياطي بشأن قدرات     

املعنيــة باملــسائل اجلنــسانية املــشتركة بــني الربنــامج اإلمنــائي واليونيــسيف تــشمل مــا يقــرب مــن  
 عضو يستفيدون من املعلومات واملوارد ويناقشون املسائل ويتبادلون اخلربات عن طريـق             ٣٠٠

  .هذه املبادرة
ت استقـصائية سـنوية للتقيـيم الـذايت للمـوظفني هبـدف حتـسني               وُتجري املنظمـة دراسـا      - ٥١

يف جمـال تعمـيم املنظـور اجلنـساين وتعزيـز            املوظفني ملعارفهم وكفاءاهتم ومهـاراهتم       إدراكقياس  
ــائج ــسيف   النت ــيت تتلقــى مــساعدات مــن اليوني ــربامج ال ــسانية يف ال وأُجريــت أول دراســة  .  اجلن

  . ٢٠٠٩يف عام منها استقصائية 
مـن أجـل     اليونيسيف على نطاق واسع يف اجلهود املـشتركة بـني الوكـاالت              سهمتأو  - ٥٢

ــل اجلنــساين   ــسانية والتحلي بــني أعــضاء فريــق اخلــرباء   مــن واملنظمــة . حتــسني اإلحــصاءات اجلن
وضـع جمموعـة مـن      ة، الـذي يعمـل علـى        املعـين باإلحـصاءات اجلنـساني     املشترك بـني الوكـاالت      

صــندوق  مــع  اليونيــسفتعــاونباإلضــافة إىل ذلــك، تو. امليــةللتقــارير العاملؤشــرات األساســية 
وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن       عبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة   وشـ  األمم املتحدة للسكان
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 زويــدهــو تمــن ذلــك اهلــدف و. التحليــل اجلنــساين لبيانــات التعــداد أجــل إصــدار دليــل بــشأن  
 عــنشــامل بتوجيــه  والــشركاء اآلخــرين منظمــات اجملتمــع املــدينومكاتــب اإلحــصاء الوطنيــة 
  .منظور جنساين من  فعاالًحتليالًكيفية حتليل بيانات التعداد 

 القدرات الوطنية واجلهـود املبذولـة جلمـع وحتليـل البيانـات املـصنفة                اليونيسيف تدعمو  - ٥٣
ويـشمل  . املؤشـرات جملموعـات   ستقـصائية متعـددة     الدراسـة ا   مـن خـالل ال     حسب نوع اجلـنس   

ــسية،     إطــار هــذ  ــسانية رئي ه الدراســة االستقــصائية أيــضاً وحــدات حمــددة بــشأن مؤشــرات جن
 معـززاً لرصـد   وتـوفر البيانـات احملـسنة أساسـاً       . كالعنف ضد املرأة والفتاة واملمارسـات الـضارة       

واتج وُيـذكر بـني النـ     . املرأة والفتاة حتقيق املساواة بني اجلنسني وكفالة حقوق        التقدم احملرز حنو  
 “ والبنـات يف دورة احليـاة     األوالد” بعنـوان    ٢٠١١ يف عـام     منشورالعمل إصدار    ذاهل الرئيسية

)Boys and Girls in the Life Cycle()وحتلـيالً  صنفة حـسب نـوع اجلـنس   مـ بيانـات  ، يعـرض  )٨ 
  .واسعة من املؤشراتبشأن جمموعة 

ملـساواة   حتقيـق ا    جمـال  واصلت اليونيـسيف جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز الـشراكات يف            و  - ٥٤
 املعنيــة باملــسائل  املــشتركة بــني الوكــاالت  الرئيــسية املــشاركة يف املنتــديات  ببــني اجلنــسني،  

؛ فرقــة العمــل املعنيــة بــاملرأة والــسالم واألمــنوقــد مشلــت أنــشطةَ . اجلنــسانية والعمــل اإلنــساين
مـل الفرعـي    ومبادرة األمم املتحدة ملكافحة العنف اجلنسي يف النـزاعات املسلحة؛ والفريـق العا           

 تـــشاركاملعـــين باملـــسائل اجلنـــسانية التـــابع للجنـــة الدائمـــة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت، الـــذي  
وشاركت اليونيسيف أيضاً يف مناقشات األمـم املتحـدة املتعلقـة بإنـشاء             . اليونيسيف يف رئاسته  

  .ة للمرأةلفريق االنتقايل هليئة األمم املتحدلهيئة األمم املتحدة للمرأة وأعارت موظفاً أقدم 
اللجنــة املعنيــة  منظومــة األمــم املتحــدة لعمــل الــذي تقدمــه دعم الــيف حماولــة لتنــسيق و  - ٥٥

صـندوق  ، تعمـل اليونيـسيف وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي و       بالقضاء على التمييز ضد املـرأة     
دة  أفرقــة األمــم املتحــتقــدميوهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى تيــسري  األمــم املتحــدة للــسكان 

وأُعـدت  . ة العامل ملا قبل الدور    فريقال اجتماعات   خالل إىل اللجنة املذكورة     تقاريرهاالقطرية  
 هـذه   قـد أدت  و.  لتكون أساساً للتقارير املشتركة    مبادئ توجيهية ألفرقة األمم املتحدة القطرية     

دة بـشأن  الت الـيت تتلقاهـا اللجنـة مـن األمـم املتحـ       نوعية املعلومات والتحلـي    حتسني   إىلاجلهود  
 مـن أفرقـة     ١٣، قـدمت    ٢٠١٠ويف عـام    . ستتناوهلا احلكومات حتديد املسائل والتوصيات اليت     

  .ة التابع للجنة العامل ملا قبل الدورفريقالاألمم املتحدة القطرية تقارير إىل 

__________ 
 .٢٠١١شعبة السياسات واملمارسات يف اليونيسيف،   )٨(  
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اإلمنـائي،  ووتشكل معاجلـة مـسألة العنـف اجلنـساين، سـواء يف سـياق العمـل اإلنـساين                     - ٥٦
. الـربامج املـشتركة   بوجه خاص بالنسبة لليونيسيف، ويف شـراكاهتا مـن خـالل        جمال عمل بارز  

وعملت اليونيسيف على كفالة أن تضطلع مجيع املكاتب القطريـة، اسـتناداً إىل واليـة املنظمـة،             
وحتت قيادة املنظمة، صدر دليل لتنـسيق التـدخالت   . بدور أساسي يف هذا اجملال عند االقتضاء      

نساين يف األوضاع اإلنـسانية، واحلزمـة التدريبيـة الـيت أقرهتـا اللجنـة الدائمـة                 املرتبطة بالعنف اجل  
تقـدمي الرعايـة للناجيـات مـن حـاالت العنـف اجلنـسي يف               ”: شتركة بني الوكاالت، وعنواهنا   امل

وهتدف هاتان األداتان إىل حتـسني العمـل املنـسق ملعاجلـة العنـف اجلنـساين                . “حاالت الطوارئ 
ن خـالل تعزيـز عمـل اجملموعـات الفرعيـة علـى الـصعيد امليـداين وقـدرة                يف حاالت الطوارئ مـ    

  .الربامج على أساس معايري مشتركةاملنظمات املشارِكة على دعم 
ها األمـني العـام   علنـ  الـيت أ “متحـدون ” اليونيسيف يف محلـة     تساهم،  ٢٠٠٩ومنذ عام     - ٥٧

ريدة مع منظمات مـن القطـاع       هناء العنف ضد املرأة والفتاة عن طريق إقامة شراكة ف         من أجل إ  
اخلاص وأربع وكاالت لألمم املتحدة وحكومة الواليات املتحـدة، مـن أجـل دعـم احلكومـات                 
الوطنية واجملتمـع املـدين يف التـصدي للعنـف اجلنـسي ضـد األطفـال، مـع التركيـز بوجـه خـاص                        

 العامليـة يف   هنجـاً مبتكـراً يـستخدم الـدعوة     “معـاً لنـصرة الفتيـات     ”ومتثل مبـادرة    . على الفتيات 
يف هنايـة  ذه املسألة وتعبئـة اخلـربات التقنيـة، وصـوالً إىل تعبئـة املـوارد            للدعاية هل مجيع الشبكات   

  .يد القطري من أجل إحداث التغيريلدعم اجلهود املبذولة على الصعاملطاف 
 برناجمـاً مـشتركاً تنفَّـذ حاليـاً يف إطـار       ١٣مـن أصـل     بـرامج    ٨وتشارك اليونيسيف يف      - ٥٨
لشق املواضيعي املتعلق باملساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة التـابع لـصندوق حتقيـق األهـداف                ا

تعزيـز  ( من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         ٣وتسهم هذه اجلهود يف حتقيق اهلدف       . اإلمنائية لأللفية 
أة ص للمـر  باعتمـاد هنـج شـامل يعـاجل مـسائل إتاحـة الفـر             ) املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        

  .والفتاة وضمان حقوقهما
مع جمموعة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة،       وعززت اليونيسيف شراكتها أيضاً       - ٥٩

الفريـق   عضو يف اليونيسيف   من املبادرات األخرى  و. اةوال سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الفت      
 حتـت  )Plan International(اخلطة الدولية االستشاري املعين بسلسلة تقارير صادرة عن منظمة 

 مع الفريق العامـل املعـين بالفتيـات          أيضاً ف بشكل وثيق  يعملت اليونيس و. “ألنين فتاة ”عنوان  
  .التابع للجنة املنظمات غري احلكومية املعنية باليونيسيف لتعزيز الدعوة املشتركة

 يـة لتنماتـائج    ن  يف الـسعي إىل حتقيـق اإلنـصاف       التركيز املكثف لليونيـسيف علـى        ويتيح  - ٦٠
ــهوضفرصــة كــبرية ل  ــ لن ــالاألداء التنظيمــي يفب ــيم جم ــاة تعم ــدمي   مراع ــساين وتق   املنظــور اجلن

يف منهجية يف حتقيق نتائج تـشمل اجلنـسني، وسـد الفجـوات اجلنـسانية        أكثر فعالية و   إسهامات
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، بـاألخص ويشكل التركيز على اإلنصاف، وخطة العمـل ذات األولويـة االسـتراتيجية             . التنمية
وستــستفيد .  أساســيني لكفالــة احلفــاظ علــى التقــدم احملــرز حــىت اآلن وتوســيع نطاقــه عنــصرين

نتيجـةً إلنـشاء    للتعـاون وتنميـة القـدرات الوطنيـة        املتاحـة  من الفـرص اجلديـدة     أيضااليونيسيف  
لالجتمـاع   “الوفـاء بالوعـد   ”  الوثيقـة اخلتاميـة    وال سـيما يف سـياق     هيئة األمم املتحـدة للمـرأة،       

واإلطــار الــدويل ، )٩( املــستوى للجمعيــة العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  العــام الرفيــع
 ات واخلــربارف لتطبيــق املعــات املتاحــةمكانيــكــذلك اإلف يتــدرك اليونيــسو. حلقــوق اإلنــسان

 ني يف جمـال املـسائل اجلنـسانية       لاممن جمموعة من القطاعـات والـشركاء الرئيـسيني العـ          املستمدة  
وستوسِّـع نطـاق اسـتخدامها     التنمية واملنظمـات غـري احلكوميـة،      مصارف ذلك   والتنمية، مبا يف  

  . تعزيز أدائهاواصلة مل رئيسية اخلارجية بوصفها وسيلةللمعارف
  

  اّتساق األنشطة التنفيذية وفعاليتها وأمهيتها   -خامسا  
   ونظام اإلدارة واملساءلةني املقيمنيحتسني أداء نظام املنسق    

ــزم الي  - ٦١ ــستلت ــساق علــى نطــاق     يوني ــق االّت ــسعي إىل حتقي ف، علــى أعلــى مــستوياهتا، بال
ــن خــالل اســتغالل          ــال م ــصاحل األطف ــائج ل ــق نت ــادة حتقي ــم املتحــدة كوســيلة لزي ــة األم منظوم

االتـساق يف   يـشكل   و. الشراكات وتيسري العمل التعـاوين مـن أجـل حتقيـق األهـداف املـشتركة              
ــة علــى حنــو   األمــم املتحــدة أمــرا مهمــا للغايــة لتحقيــق   ــائج مــستدامة وعادل تــسم بالكفــاءة ي نت

توجيـه  ” بعنـوان    ٢٠١١اليونيـسيف يف عـام      أصدرهتا  ويلّخص هذا االلتزام يف ورقة      . والفعالية
 Making UN Coherence Work for (“االتــساق يف األمــم املتحــدة إىل مــا فيــه خــري الطفــل

Children .(    لليونيـسيف، وتبـّين    بالنـسبة   املتحـدة   االتـساق يف األمـم      سـبب أمهيـة     وتبّين الورقـة
ف التحــّول مــن النــهج املنــصب علــى العمليــات إىل النــهج املنــصّب علــى يكيــف تقــود اليونيــس

ــائج ــة        . النت ــدعم التنمي ــم املتحــدة ل ــع شــركاء يف األم ــسيف م ــاون اليوني ــة إىل تع ــشري الورق وت
نص عليـه اتفاقيـة حقـوق       والربامج اإلنسانية من أجل محاية حقوق الطفل وتعزيزها، وفقا ملـا تـ            

الطفل، كما تـشري إىل سـعي اليونيـسيف إىل القيـام بـدور ريـادي يف حتقيـق االتـساق يف األمـم                        
  . املتحدة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على حنو منصف من خالل هذه الشراكات

منائيـة ونظـام    إلدة ا اليونيسيف بتنفيذ نظام اإلدارة واملساءلة ألنشطة األمم املتحـ        تلتزم  و  - ٦٢
، وقد استكملت مجيـع اجلوانـب   “جدار الفصل بني املهام الوظيفية ”املنّسق املقيم، مبا يف ذلك      

يف اسـتعراض نظـام اإلدارة   مـشاركة مكثفـة   ليونيـسيف  شـاركت ا وقـد  . الالزمـة خلطـة التنفيـذ   
ــساءلة ــة  ،وامل ــضا      بغي ــع بعــضهم بع ــم املتحــدة م ــة األم . حتــسني أســلوب عمــل أعــضاء منظوم
__________ 

 .٦٥/١قرار اجلمعية العامة   )٩(  
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وسُيــستفاد بتوصــيات االســتعراض يف االســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي جيــرى كــل أربــع 
األدوار املعياريــة والــسياسية واإلنــسانية واإلمنائيــة ملنظومــة األمــم  وخاصــة يف دراســة ســنوات، 

  .املتحدة، ويف جعل اتساق األمم املتحدة أكثر ارتباطا خبصوصيات خمتلف السياقات القطرية
ن وعي املوظفني بأدوارهم يف هذه االلتزامات، أقام مقـر اليونيـسيف اتـصاالت      ولضما  - ٦٣

ويف الـسنوات   . منتظمة مع مديري اليونيسيف اإلقليميني وممثليهـا القطـريني ومكاتبـها القطريـة            
الثالث املاضية، عقدت اليونيسيف اجتماعات سـنوية للمـوظفني مـن مجيـع املـستويات ملعاجلـة                 

، انـصب التركيـز علـى البلـدان         ٢٠١٠ويف عـام    . صيات لتعزيز االتـساق   االختناقات وتقدمي تو  
  . حمدودعلى نطاق األمم املتحدة اليت تتواجد فيها املتوسطة الدخل والبلدان 

ــصعد        - ٦٤ ــع ال ــى مجي ــيم عل ــّسق املق ــام املن ــم نظ ــسيف دع ــصعيد  . وتواصــل اليوني ــى ال فعل
 يف ٤١حبـوايل  ق املقيم بنـسبة قـّدرت   لنظام املنّسموظفيها القطري، زادت اليونيسيف من دعم   

ــة بــني عــامي   ــه مــسامهات مبــا  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩املائ  ١١,١جمموعــه  ، وقــّدمت يف الوقــت ذات
وعلـى  . ، ومشل هـذا تكـاليف األمـن       ةاملوّحدوالنظم  مليون دوالر إىل وحدة دعم املنّسق املقيم        

تركة بــني الوكــاالت الــصعيد العــاملي، تقــود اليونيــسيف، أو تــشارك يف قيــادة، ســتة أفرقــة مــش 
ــذيني، أال وهــي    ــة جملــس الرؤســاء التنفي ــم املتحــدة    : حتــت مظل شــبكة برجمــة إطــار عمــل األم

؛ وآلية حقوق اإلنسان؛ وفريق الرقابة علـى        )جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية   (للمساعدة اإلمنائية   
جنــة اإلداريــة الرفيعــة الل(؛ وشــبكة املــشتريات )جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة(اإلدارة املاليــة 

ــستوى ــة     )امل ــّسق للتحــويالت النقدي ــهج املن ــة بالن ــشارية املعني ــة االست ــم  (؛ واللجن جمموعــة األم
جمموعـة األمـم    (؛ والفريق املرجعي املعين بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت           )املتحدة اإلمنائية 
رقــة شــىت مــشتركة  ف مــن مــوظفي اليونيــسيف يف أ ٥٠ويــشارك أكثــر مــن  ). املتحــدة اإلمنائيــة

  .الوكاالت بني
وترصد اليونيسيف بانتظـام االلتزامـات الـواردة يف خطـة عملـها اخلاصـة باالسـتعراض                   - ٦٥

الـواردة يف  اإلجـراءات   مـن  ٧٨وقـد أُجنـز   . الشامل للسياسات الذي جيرى كل ثالث سـنوات  
 املؤشـرات   وميكن االطّالع على تقرير حيتـوي علـى       . إجراء آخر  ١٢اخلطة، وجاري العمل يف     

  . www.unicef.org/unreform: الرئيسية للتقّدم احملرز على العنوان الشبكي
وتوفّر اليونيسيف طائفة من املوارد لـدعم حتقيـق االتـساق يف األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا                      - ٦٦

 دليـل عملـي لتحقيـق االتـساق يف األمـم        -حتقيق نتائج أفـضل لـصاحل الطفـل         ”املنشور املعنون   
). Delivering Better Results for Children – A Handy Guide to UN Coherence( “املتحـدة 

، الـذي يـوفّر إجابـات سـريعة علـى           ASKوهناك أيـضا مكتـب مـساعدة اليونيـسيف الـشبكي،            
االستفسارات املتعلقة بتحقيق االتساق يف األمم املتحدة استنادا إىل املدخالت الـيت تتـوافر عـن                
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مكتـب  ، كـان    ٢٠١١أكتـوبر   /وحـىت منتـصف تـشرين األول      .  اخلـرباء  طريق شـبكة عامليـة مـن      
وموقــع ويكــي  املكتــب قاعــدة بيانــات  تــشكل و.  استفــسار٣٠٠قــد أجــاب علــى  املــساعدة 

اخلــاص بتحقيــق االّتــساق يف األمــم املتحــدة  ) اإلنترانــت(القطــري واملوقــع الــشبكي الــداخلي  
  . تبادل املعارفرئيسية لموارد وأدوات 

مــديرو اليونيــسيف اإلقليميــون، مــن خــالل األفرقــة اإلقليميــة جملموعــة األمــم ويواصــل   - ٦٧
التقنيــة واملــشورة املتحــدة اإلمنائيــة، تزويــد أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة بالقيــادة االســتراتيجية 

ضــمان /ودعــم) فريــق األمــم املتحــدة القطــري/مبــا يف ذلــك تقيــيم املنــّسق املقــيم (وإدارة األداء 
ــااجلــودة ــشترك و.  هل ــة   ت ــسيف اإلقليمي ــب اليوني ــضا مكات ــة املواضــيعية  أي ــات يف األفرق ومجاع

املمارسني اإلقليمية ودون اإلقليمية، وتـشارك يف احلـوارات الـيت تقـام مـع املنظمـات الـسياسية                   
ــصادية ــرة . واالقتـ ــة     ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفتـ ــة اإلدارة اإلقليميـ ــن أفرقـ ــق مـ ــل فريـ ــد كـ ، عقـ

  . االتساق يف األمم املتحدةلليونيسيف جلسة خمّصصة لتحقيق
ألمــم املتحــدة ال يف ــــــوواصــلت اليونيــسيف دعــم بلــدان جتريــب مبــادرة وحــدة العم   - ٦٨

)One UN (    إكـساب األمـم املتحـدة    بغيـة  والبلدان اليت تعتمد أشكاال حمـّسنة لالّتـساق، وذلـك
ــة   ــاءة والفعالي ــدا مــن الكف ــّدة  . مزي ــسيف ع ــع“حــوارات افتراضــية ”وأجــرت اليوني ــدان  م  بل

اجلوانب الناجعة ملبـادرة توحيـد األداء وملعاجلـة االختناقـات،           بشأن  التجريب لتبادل املعلومات    
داخليا للنتائج اليت متّ اخللوص إليهـا لتحديـد سـبل مواصـلة اليونيـسيف إسـهامه                 توليفا  أعّدت  و

ويل واســُتخدمت هــذه النتــائج كــذلك كإســهامات يف املــؤمتر احلكــومي الــد  . يف هــذه املبــادرة
ويف مـا يتعلـق    . ٢٠١١الرفيع املستوى املعين بتوحيـد األداء الـذي عقـد يف مونتيفيـديو يف عـام                 

بــالتقييم املــستقل لتوحيــد األداء، قــّدمت اليونيــسيف إســهامات ماليــة وتقنيــة مــن خــالل فريــق  
 للتقيـيم،   فريق التقيـيم يف اللجنـة االستـشارية       ميثل  و). فريق التقييم (األمم املتحدة املعين بالتقييم     

  .اتصاالت منتظمة بني رؤساء الوكاالت املشاركة يف فريق التقييمجتري و
  

  وتنسيقهااملمارسات التجارية تبسيط     
ــا التجاريـــةتعمـــل اليونيـــسيف علـــى تبـــسيط وتنـــسيق    - ٦٩ ــا أو يف عملياهتـ ــواًء داخليـ ، سـ

 عـدد مـن    شراكات مع جهات أخرى، مبـا يف ذلـك مـن خـالل قيادهتـا أو مـشاركتها يف قيـادة                    
اللجنة اإلدارية الرفيعة املـستوى، مبـا يف ذلـك فريـق            /آليات عمل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية     

اللجنـة اإلداريـة   (؛ وشبكة املشتريات )جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية(الرقابة على اإلدارة املالية     
جمموعة األمـم   (حويالت النقدية   ؛ واللجنة االستشارية املعنية بالنهج املنّسق للت      )الرفيعة املستوى 
جمموعـة األمـم    (املعين بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت        املرجعي  ؛ والفريق   )املتحدة اإلمنائية 
ولـئن كـان العمـل ميـضي قـدما،          . ، واجملموعات الفرعية املعنية باملوارد البشرية     )املتحدة اإلمنائية 
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بـــني فيمــا  ض تكــاليف املعــامالت   فإنــه ال تــزال هنــاك حاجــة ملّحــة الختــاذ إجــراءات خلفــ        
ــام مبزيــد مــن العمــل لتبــسيط متطلّبــات     . الوكــاالت ــزم القي تقــدمي وعلــى وجــه اخلــصوص، يل
وسـيلزم يف   . ، وحتقيق التكامل بني الربامج والعمليات، وتعزيـز آليـات الرصـد والتقيـيم             التقارير

 يف مرحلـة البـدء،   بعض اجملاالت حيث هناك جمال لتحقيق مكاسب كبرية القيام باالستثمارات      
  .  املتاحةيف وقت تشّح فيه املوارد

ويف جمال اإلمدادات، تـدعم اليونيـسيف اسـتخدام الـنظم الوطنيـة وتنميـة القـدرات يف                  - ٧٠
وُتستخدم أنظمة املشتريات الوطنية لشراء وتوزيع الـسلع األساسـية لألطفـال            . جمال املشتريات 

م املـشتريات الوطنيـة واللوجـستيات والتوزيـع يف           بلدا، بينمـا جيـري التعـاون لتعزيـز نظـ           ٤٢يف  
وقّدمت اليونيسيف املـساعدة التقنيـة حلكومـة اهلنـد لـشراء احتياجاهتـا مـن                . عّدة مناطق أخرى  

دعمــت بلــدانا أخــرى يف جمــال إدارة املخــازن وإجــراء  وشــلل األطفــال،  ضــد لقــاح الفمــويال
 أوجــه الــضعف املوجــودة يف وتــشمل التحــّديات املــشتركة. استعراضــات سالســل اإلمــدادات

  . قدرات النظم القائمة وعدم كفاءة شبكات النقل، وال سيما يف حاالت الطوارئ اإلنسانية
ــة  مبواءمــة وتــرأس اليونيــسيف الفريــق العامــل املعــين     - ٧١ ــابع للّجن إجــراءات املــشتريات الت

سني التعـاون يف   عمليـة ضـخمة لتحليـل حتـ    ٢٠١١اإلدارية الرفيعة املستوى، الذي أجنز يف عام  
ممارسني مؤقتة، وقـّدم توصـيات      مجاعة  منظومة األمم املتحدة وتنقيح املبادئ التوجيهية وإنشاء        

  . هبذا الصدد
وواصلت اليونيـسيف التـرويج السـتخدام النـهج املنـّسق للتحـويالت النقديـة كوسـيلة                   - ٧٢

. املـساءلة حتـسني  اليـة و خلفض تكاليف املعـامالت وتعزيـز القـدرات الوطنيـة يف جمـال اإلدارة امل          
ــّسق     ورأســـت اليونيـــسيف الفريـــق االستـــشاري املـــشترك بـــني الوكـــاالت املعـــين بالنـــهج املنـ
للتحويالت النقدية، الذي يعمل على معاجلة االختناقات ووضـع سياسـات لـدعم أفرقـة األمـم                 

القطريـة   يف املائة من مكاتـب اليونيـسيف      ٤٧أبلغ  ،  ٢٠١٠وحبلول هناية عام    . املتحدة القطرية 
 مكتبـا قطريـا باسـتخدام       ٩٧أفـاد   بينما  مع النهج املنّسق للتحويالت النقدية،      عن حتقيق توافقه    

النموذج املوّحد لتحويل األموال، وهو العنصر الرئيسي للتوافق مـع النـهج املنـّسق للتحـويالت                
. ت النقديــةوجيــري الفريــق االستــشاري تقييمــا عامليــا لتطبيــق النــهج املنــّسق للتحــويال. النقديــة

نظــم إلدخــال لوضــع ومــن املعّوقــات العامــة لتطبيــق النــهج املنــّسق عــدم تــوافر املــوارد الالزمــة  
وهنـاك حاجـة إىل مواصـلة تنميـة قـدرات اجلهـات             . اإلنترنـت البيانات واإلبـالغ والرصـد عـرب        

احلكومية النظرية وموظفي األمم املتحدة، كما سيستفيد النـهج مـن مـشاركة الوكـاالت علـى                 
  . طاق أوسع يف أفرقة األمم املتحدة القطريةن
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وكانت اليونيسيف من كبار املسامهني يف أعمال الفريـق العامـل التـابع جملموعـة األمـم            - ٧٣
، ويف أعمـال    )الفريـق العامـل    (ني املقـيم  نياملتحدة اإلمنائية واملعين باملسائل احمليطـة بنظـام املنـّسق         

وكان أحـد األهـداف   . فرعي تابع للفريق العامل فريق  هي  فرقة العمل املعنية بإدارة املواهب، و     
الـصاحلني  الرئيسية لفرقـة العمـل تعزيـز قـدرة منظومـة األمـم املتحـدة علـى اجتـذاب املرّشـحني                

ومت تنفيــذ سلــسلة مــن املبــادرات  . لــشغل وظــائف املنــّسق املقــيم وتنميــة قــدراهتم واســتبقائهم  
  .  وتعزيز تنمية املهارات القياديةاألخرى ملعاجلة الثغرات املوجودة يف النظام

اســتراتيجية لتطــوير الكفــاءات والــتعلّم للمنــسقني املقــيمني وأفرقــة األمــم   بــدأ تنفيــذ و  - ٧٤
ومشلــت األعمـــال الــيت أُجنــزت عمليــة لتحديـــد الكفــاءات وتنقــيح إطـــار       . املتحــدة القطريــة  

فضل التوازن بـني العمـل   الكفاءات اخلاص مبركز تقييم املنّسقني املقيمني حبيث يعكس بشكل أ  
النظـام بـشكل    وحـدات   إجـراء تعـديالت يف املركـز لـيعكس مجيـع            واإلنساين والعمل اإلمنائي،    

، إىل جانــب ةاالســتراتيجية  والتحليليـ ةالــسياسياألفكـار  وجــرى تكثيـف التركيــز علــى  . أفـضل 
ــدعوة ــام      . ال ــل لع ــق العام ــسية للفري ــات الرئي ــشمل األولوي ــى الربنــ  ٢٠١١وت ــز عل امج  التركي

التــوجيهي للمنــّسقني املقــيمني، وإعــداد املرّشــحني لــشغل مناصــب املنــسق املقــيم يف املــستقبل    
  . وإدارة األداء

وتعمل اليونيـسيف مـع األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                - ٧٥
 بــني األنظمــة حتقيــق التوافــقوصـندوق األمــم املتحــدة للــسكان وبرنــامج األغذيــة العـاملي علــى   

ولــئن أُحــرز تقــدم كــبري، فقــد حــال تعقّــد مــا ينطــوي عليــه األمــر مــن .  والقواعــد املاليــةةاملاليــ
مــسائل دون إمكانيــة إجنــاز هــذا العمــل يف وقــت يتــيح عرضــها علــى اجمللــس التنفيــذي يف عــام 

إىل اصة هبـا    واتُُفق على أن تستمر كل وكالة يف تقدمي النظام املايل والقواعد املالية اخل            . ٢٠١١
وقــّدمت اليونيــسيف نظامهــا املــايل وقواعــدها املاليــة إىل جملــسها التنفيــذي يف دورتــه  . جملــسها

ونوقـشت هـذه التعـديالت واتُّفـق علـى املبـادئ مـع األمانـة العامـة                  . ٢٠١١العادية الثانية لعام    
   .لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان

ووضع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسيف                  - ٧٦
ومتاشــيا مــع خارطــة الطريــق هــذه، وافقــت  . خارطــة طريــق مــشتركة لوضــع ميزانيــة متكاملــة 

اجلديـدة لتـصنيف التكـاليف وعلـى        املتوافقـة   اجملالس التنفيذية للوكـاالت الـثالث علـى الفئـات           
املتوافقـة يف   الفئـات   تطبيـق   وقـد مت    . قة بعـرض امليزانيـات علـى أسـاس النتـائج          التحسينات املتعل 

املـستقبل  يف  وسينصب تركيـز التعـاون      . ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة   اتاملؤسسهذه  ميزانيات  بيان  
مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى اسـتعراض املنهجيـة                   

  .ميزانية متكاملةلتقدمي بيان د التكاليف وعلى إعداد مقترح واألسعار املطبقة يف استردا
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وتــشارك اليونيــسيف يف فرقــة العمــل التابعــة جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة واملعنيــة      - ٧٧
أفرقـة األمـم املتحـدة      وتوجه  بأماكن العمل املشتركة، واليت تستعرض املقترحات وتوافق عليها         

وبــشأن شتركة وجماهبــة التحــّديات التمويليــة والقانونيــة املــل عمــالاختــاذ أمــاكن بــشأن القطريــة 
ومـن معّوقـات العمـل علـى صـعيد أمـاكن العمـل املـشتركة نقـص التمويـل،                    . املشاريع اجلاريـة  

مـع معـايري   وتتفـق  وكذا عدم قيام احلكومات املضيفة يف بعض احلاالت بتوفري ترتيبات مناسـبة           
كــشاف إمكانيــة إجيــاد طريقــة إلقامــة شــراكات بــني   وجيــري حاليــا است. العمــل األمنيــة الــدنيا

  . القطاعني العام واخلاص للبناء والتأجري والتملّك
وشــاركت اليونيــسيف يف الفريــق املرجعــي املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باخلــدمات    - ٧٨

املنــشأ حــديثا، والــذي يقــوم بتحــديث التوجيهــات اخلاصــة بعمليــات األمــم املتحــدة   املــشتركة
وشـاركت  . ارا لتجريب جمموعة حمّددة سلفا مـن اخلـدمات املـشتركة يف عـّدة بلـدان           ويضع إط 

 الـذي أعـّد مـذكرة تفـاهم إلتاحـة           ،اليونيسيف أيضا يف الفريق العامل املواضيعي املعين بالـدعم        
اخلدمات من البعثات الـيت تـدعمها إدارة عمليـات حفـظ الـسالم وإدارة      إمكانية احلصول على  

املمارسـات التجاريـة    وضع الصيغة النهائية ملقترح قد يؤثر بدرجة كبرية علـى           الدعم امليداين، و  
  . وفورات يف التكاليف يف امليدانوحيقق 
التابعـة جملموعـة    وقد ُعهد إىل فرقـة العمـل املعنيـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت           - ٧٩

ري للمكاتــب القطريــة يف األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، والــيت ترأســها اليونيــسيف، مبهمــة وضــع معــاي
جمال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت ميكـن أن تعتمـدها الوكـاالت األعـضاء وأن ُتحـدث                   

ــصاالت    ــات واالت ــا املعلوم ــات تكنولوجي ــات    . حتــسينات يف عملي ــل توجيه ــة العم ــّدم فرق وتق
علـى  املـشتركة  خبصوص آليات لتلبية احتياجات خـدمات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت            

، مثــل مراكــز اهلياكــل األساســيةفــرص التــآزر والــدمج يف جمــاالت وحتديــد ملــستوى القطــري، ا
وعلـى  . البيانات واالتصاالت العاملية ودعم العمـالء وأمـن تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت             

جيـرب فيهـا تنفيـذ      مبادرة توحيد ألداء، قدمت فرقة العمل دعما مـستمرا يف بلـدان             دعم  سبيل  
ــشروع ــاامل ــام      ، مب ــابوي ومــالوي يف ع ــا وزمب ــة إىل زامبي ــات تقني ــاد بعث ــك إيف . ٢٠١١ يف ذل

معـايري موّحـدة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات           السـتخدام   التـرويج   أيضا  وواصلت فرقة العمل    
ــصاالت ــام . واالتـ ــا    ٢٠١٠ويف عـ ــق تكنولوجيـ ــة تطبيـ ــصائية إلمكانيـ ــة استقـ ــزت دراسـ ، أُجنـ

، وذلك هبدف الوقـوف علـى مـدى اسـتعداد البلـدان             أوسعاملعلومات واالتصاالت على نطاق     
املستفيدة من إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة للـدخول يف مـشاريع مـشتركة يف                      

وتسعى فرقة العمل إىل احلصول على التمويل الـالزم         . جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
، وهــو أوســعواالتــصاالت علــى نطــاق تكنولوجيــا املعلومــات اســتخدام بــشّدة لتنفيــذ مقتــرح 
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سيوفر الدعم ملبادرات األمم املتحدة املشتركة يف جمال تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت،         ما
  .مبا فيها مبادرات توحيد األداء

  
  تقييم األنشطة التنفيذية  - سادسا 

 عــن يظــل التقيــيم بــالغ األمهيــة بالنــسبة لعمــل اليونيــسيف، مــن حيــث ضــمان املــساءلة  - ٨٠
.  كمنظمــة، علــى حــد ســواءإجــراء حتــسيناتالنتــائج ومجــع األدلــة مــن أجــل الــتعلم املــستمر و

التقييمـات العامليـة الـيت تـدار     : وحتافظ اليونيسيف على خطـة تقيـيم مؤسـسية قويـة ذات شـقني         
داخل اإلطار املتكامل للرصد والتقييم الذي وافق عليه اجمللس التنفيذي؛ والتقييمـات املـشتركة     

ومـع  . سـواء حـد   الوكاالت والتقييمات املشتركة، وتـضم مواضـيع إمنائيـة وإنـسانية، علـى              بني  
علــى املــستوى )  يف املائــة منــها٩٥مــا يزيــد علــى (أغلبيــة تقييمــات اليونيــسيف جتــرى ذلــك، 

وتـشارك مكاتـب اليونيـسيف عـن كثـب يف دعـم        . مركـزي  القطري من خالل نظـام تقيـيم ال       
  .القدرة الوطنية على التقييم

  مع فريق األمم املتحـدة املعـين  على نطاق واسعوباإلضافة إىل ذلك، تعمل اليونيسيف        - ٨١
بالتقييم يف تعزيز املساءلة واالتساق بني األمـم املتحـدة ونظـم التقيـيم الدوليـة ويف دعـم تطـوير                     

شراكة مع وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحـدة واحلكومـات الوطنيـة      بالقدرات التقييم الوطنية    
وتواصـل اليونيـسيف القيـام بـدور أساسـي يف فريـق التقيـيم               . وجمموعة متنوعـة مـن املؤسـسات      

املـسامهة يف    سواء من حيث الدعوة لوظيفة تقيـيم قويـة علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة أو                   
وتـشمل هـذه اجملـاالت إدمـاج     .  فريق التقييم يف جمـاالت رئيـسية       ة اليت يضطلع هبا    الفني األعمال

بــني اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان يف التقيــيم؛ وتقيــيم األثــر؛ وإصــدار توجيهــات بــشأن املــساواة 
تقييمـات إطـار األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة؛ وتنميـة القـدرات الوطنيـة يف جمـال التقيــيم،           

  .ووضع قواعد ومعايري لوظيفة التقييم يف منظومة األمم املتحدة
 تقييمـا علـى   ١٥قيـيم التـزام اليونيـسيف بـإجراء        ويتضمن اإلطار املتكامـل للرصـد والت        - ٨٢

. ، مبا يف ذلك التقييمـات املـشتركة بـني الوكـاالت         ٢٠١١-٢٠١٠ يف الفترة    املؤسسةمستوى  
وتغطـي التقييمـات    .  تقييمـات وكانـت قيـد التنفيـذ        ٨، مت إجنـاز     ٢٠١١وحبلول منتـصف عـام      

 املــراهقني ومــشاركتهم؛  قــدراتيــةأداء املنظمــة يف إعــداد بــرامج تنم:  املواضــيع التاليــةنجــزةامل
 يف مرحلة الطفولة املبكـرة املـشترك بـني اليونيـسيف وحكومـة هولنـدا؛ ووضـع                  النماءوبرنامج  

احتـدوا مـن أجـل      ”برامج التعليم يف حاالت الطوارئ واملرحلة االنتقالية بعد األزمـات؛ ومحلـة             
يــة للزلــزال الــذي ضــرب  ؛ واســتجابة اليونيــسيف العمل“األطفــال، احتــدوا يف مواجهــة اإليــدز 

ستعرض نتائج التقييمات مع اإلدارة العليا وتستخدم، من خالل آليـة           وت. ٢٠١٠هاييت يف عام    
  .رمسية الستجابة اإلدارة، بصورة منهجية من أجل تعزيز األداء
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 املـشتركة بـني الوكـاالت مت        اتد مـن التقييمـ    يـ عدالف دورا رئيـسيا يف      ي اليونيس أدتو  - ٨٣
 الـذي تولـت زمامـه البلـدان       وأجنـز التقيـيم     . منظومة األمـم املتحـدة وشـركائها      فيها تقييم عمل    

، وقـدم معلومـات قّيمـة عـن         ٢٠١٠يف أواخر عام    “ توحيد األداء ”اليت مت فيها جتريب مبادرة      
وشـاركت اليونيـسيف يف رئاسـة فرقـة         . التقدم احملرز والتحديات القائمة والدروس املستخلصة     

وسـامهت  . مـم املتحـدة املعـين بـالتقييم الـيت تـساعد علـى ضـمان اجلـودة         العمل التابعة لفريق األ  
، والــذي أشــرفت عليــه “توحيــد األداء”اليونيــسيف أيــضا يف التقيــيم الــشامل املــستقل ملبــادرة 

  .إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
 لألنـشطة   ني املـشترك  نيقوودعمت اليونيسيف ووكـاالت أخـرى إجـراء تقيـيم للـصند             - ٨٤
وشـاركت اليونيـسيف، بالتعـاون مـع هـذا          . إلنسانية، بقيادة مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية       ا

املكتــب وجلنــة اإلنقــاذ الدوليــة، يف إدارة تقيــيم آنـــي مــشترك بــني الوكــاالت لكيفيــة التــصدي  
 حاليــا تقيــيم مــن أجــل  جيــريو. ٢٠١٠ينــاير /للزلــزال الــذي وقــع يف هــاييت يف كــانون الثــاين 

  . على قضايا املرحلة االنتقالية وتنمية القدرات الوطنيةيركزاملتابعة، 
وكثفت اليونيسيف دعمها لتنمية قدرات التقييم الوطنيـة، وشـاركت يف قيـادة عمليـة                 - ٨٥

 فريق األمم املتحـدة املعـين بـالتقييم بـشأن أدوار أعـضاء الفريـق                اليت اعتمدها وضع التوجيهات   
 لتـسهيل توليـد   لتبـادل املعـارف  العمـل بـصفة وسـيط    :  علـى مـا يلـي   يركز هذاو. يف هذا اجملال  

 الـيت تتـوىل البلـدان     وتعزيـز التقييمـات    ،“بني بلـدان اجلنـوب    فيما   ”املمارسات اجليدة وتشاطر  
  .لتقييم، واستخدام القدرات الوطنيةل اإلعداد املهين وأنظمة التقييم الوطنية؛ ودعم زمامها
ــوفرو  - ٨٦ ــة لليو  ت ــة   وثيقــة إطــار مفــاهيمي داخلي ــة  ”نيــسيف معنون ــة القــدرات الوطني تنمي

األســاس املنطقــي اإلضــايف ) ٢٠١٠يوليــه /متــوز(“ الــيت تتــوىل البلــدان زمامهــاألنظمــة التقيــيم 
 البيئـة    هتيئـة   اإلجراءات الالزمـة لتعزيـز     قد أمجلت و. للمشاركة يف تنمية قدرات التقييم الوطنية     

  . التعاون بني أصحاب املصلحةاملؤاتية وتنمية القدرات املؤسسية والفردية وتشجيع
ــتعلم وتبــادل املعــارف بــشأن أنظمــة     - ٨٧ ــيماوتــسهيالً لل  الــيت تتــوىل البلــدان  لرصــد والتقي

اً إلكترونياً تفاعلياً يستخدم اجليل الثاين مـن شـبكة    منرب، أطلقت اليونيسيف وشركاؤها     زمامها
 الـيت  ة الرصد والتقييم أنشطبشأن، والغرض منه تبادل املعارف ”My M&E“ ويسمى اإلنترنت

وتشمل املبادرات الرئيـسية مركـزاً مرجعيـا حيتـوي علـى عناصـر يـساهم                . تتوىل البلدان زمامها  
.  ُتعَنـى بقـضايا التقيـيم يف التنميـة         اإلنترنـت هبا األعضاء وأيضاً حلقات دراسية آنية على شبكة         

متها الوكـاالت    قد اإلنترنت حلقة دراسية على شبكة      ١٤ مشارك   ٢ ١٠٠وحضر ما جمموعه    
منظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، وهيئـة         : املشاركة الرئيسية 
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األمم املتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العاملي، ومؤسسة روكفلر، وعدة رابطات عامليـة ُتعَنـى              
  .بالتقييم

  متابعة نتائج املؤمترات الدولية  - سابعا  
ــوز  - ٨٨ ــه ي/يف مت ــم      ٢٠١٠ولي ــامج األم ــع برن ــتراك م ــان، باالش ــة الياب ــضافت حكوم ، است

ــة       ــة موضــوع األهــداف اإلمنائي ــدويل، اجتماعــا ملتابع ــسيف والبنــك ال ــائي واليوني املتحــدة اإلمن
والتقـى يف هـذا االجتمـاع وزراء وممثلـون عـن املنظمـات الدوليـة واجملتمـع                  . لأللفية يف طوكيـو   

جتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة املعـين باألهـداف                 نتائج اال  تعزيزاملدين من أجل    
 موضــوع بــشأنواستــضاف االجتمــاع مناقــشة وزاريــة . ٢٠١٠ عــاماإلمنائيــة لأللفيــة املعقــود 

، وناقش سبل املـضي قـدما يف        “األمن البشري واإلنصاف يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       ”
  .س املستفادة من عقد إعالن األلفية، باستخدام الدرو٢٠١٥فترة ما بعد عام 

، ٢٠١٠ للجمعية الدولية لإليـدز، الـذي عقـد يف فيينـا يف عـام        عشرويف املؤمتر الثامن      - ٨٩
، علـى   “احتدوا من أجل األطفال، احتدوا يف مواجهـة اإليـدز         ”ف، حتت شعار    يأكدت اليونيس 

 انتقـال فـريوس نقـص       حقوق الطفل، واملراهقني األكثر عرضـة للخطـر، والقـضاء الفعلـي علـى             
 ١١٥ومت ختــصيص أكثــر مــن  . املناعــة البــشرية مــن األم إىل الطفــل باعتبارهــا مــسائل رئيــسية  

. األطفـال ب مباشـرة    ذات صـلة   ملواضـيع     جلـسة  ٢٤٨جلسة من جلسات املـؤمتر البـالغ عـددها          
لبـشرية  الوبـاء اخلفـي لفـريوس نقـص املناعـة ا          : اللوم واالستبعاد ”ويتم استعمال التقرير املعنون     

 Blame and banishment: the (“ األطفـال يف أوروبـا الـشرقية وآسـيا الوسـطى     الـذي يـصيب  

underground HIV epidemic affecting children in Eastern Europe and Central Asia()١٠( ،
وثيقة رئيـسية للـدعوة بـشأن قـضايا فـريوس نقـص املناعـة              كالذي صدر خصيصا هبذه املناسبة،      

  .اليت متس األطفال يف املنطقةالبشرية 
 بأقـل البلـدان منـوا،    وشاركت اليونيسيف يف اإلعداد ملؤمتر األمم املتحـدة الرابـع املعـين       - ٩٠

ــار ااملعقــود يف  ــايو /ســطنبول يف أي ــة نتائجــه ٢٠١١م ــات  . ، ومتابع ــسيف ببيان وســامهت اليوني
 املرتبطـة حبالـة األطفـال     ، وخصوصا يف ما يتعلـق باملـسائل       )١١(ومدخالت يف تقرير األمني العام    

يف أقل البلدان منواً؛ وشاركت يف سلسلة من األنشطة الـسابقة للمـؤمتر مـن أجـل اقتـراح سـبل               
ويف نـشاط خـاص نظـم    .  باالستفادة من اخلدمات األساسـية     يتصلاملضي قدما، مبا يف ذلك ما       

تنميــة البــشرية ال” بــشأنمــع حكــوميت نيبــال والواليــات املتحــدة ومــع برنــامج األغذيــة العــاملي 

__________ 
 ).٢٠١٠املكتب اإلقليمي ألوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية ورابطة الدول املستقلة، (اليونيسيف   )١٠(  

  )١١(  A/65/80-E/2010/77.  
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، حتــدث املــدير التنفيــذي لليونيــسيف عــن “االســتثمار يف التغذيــة يف أقــل البلــدان منــوا: العادلــة
. احلاجة إىل معاجلة مجاعية حلاالت الطوارئ غـري املعلنـة املتعلقـة بـنقص التغذيـة لـدى األطفـال                   

لتنميـة يف   ا  مـن أجـل    وشدد املدير التنفيذي أيضا على احلاجة ليس فقط لتعبئة املزيد من املوارد           
أقل البلدان منوا، ولكن أيضا لتوجيه االستثمارات حنو جماالت ذات عائـدات أكـرب مـن خـالل                  

وكجــزء مــن اجلهــد اجلمــاعي الــذي تبذلــه األمــم املتحــدة .  الفئــات حرمانــا أشــدالتركيــز علــى
  إحـراز  جـل لدعم تنفيذ برنامج العمل، ستواصل اليونيسيف مساندة تدابري التنفيذ الوطنية من أ           

  .تقدم منصف حنو حتقيق أهداف إمنائية تركز على الطفل يف أقل البلدان منوا
ويزود برنامج السفراء املعنـيني باملنـاخ التـابع لليونيـسيف، والـذي وضـع عقـب مـؤمتر                     - ٩١

 يف كوبنــهاغن، الــشباب واملــراهقني ٢٠٠٩األمــم املتحــدة بــشأن تغــري املنــاخ املعقــود يف عــام  
، والتكيـف   )عرب وسائل اإلعالم االجتماعية واإلذاعة    (علقة بالدعوة، واالتصاالت    باملهارات املت 

إىل متكـني   أيـضا ويـسعى  .  الكـوارث أخطـار مع تغري املناخ، والتخفيف مـن آثـاره، واحلـد مـن     
. قــشات املتعلقــة بــتغري املنــاخ واإلجــراءات احملليــة املرتبطــة بــذلكانالــشباب مــن املــشاركة يف امل

 بلــدا، مبــا يف ذلــك يف زامبيــا، حيــث تــوفر  ٢٠املعنيــون باملنــاخ يف أكثــر مــن  ويعمــل الــسفراء 
 الفيـضانات   ألخطـار ف التدريب من أجل تزويد الشباب باملهـارات الالزمـة للتـصدي             ياليونيس

  . يف جمتمعاهتم احملليةإزالة الغاباتو
شعوب ف تعاملها مع خمتلف اآلليـات املـسؤولة عـن تعزيـز حقـوق الـ      يوكثفت اليونيس   - ٩٢

، تبادلت اليونيسيف خرباهتا يف جمـال احلمايـة االجتماعيـة           ٢٠١٠ففي عام   . األصلية واألقليات 
ــة          ــستقلة املعني ــع اخلــبرية امل ــك احلــني م ــذ ذل ــات وعملــت من ــضايا األقلي ــدى املعــين بق ــع املنت م

مت وعلى غـرار ذلـك،      . باألقليات يف ما خيص املسائل املتعلقة باألطفال املنحدرين من األقليات         
 تكلـل ذلـك  تعزيز الشراكة مع منتدى األمم املتحدة الدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية، و              

ــ ــار  ب ــدى، يف أي ــايو /إجراء حــوار شــامل مــع املنت ــادل اخلــربات واالســتراتيجيات  ٢٠١١م ، لتب
ف إىل زيـادة تناسـقها يف       يوسـتهدف اليونيـس   . املتعلقة بتعزيز حقوق أطفـال الـشعوب األصـلية        

أطفـــال الـــسكان األصـــليني ب معـــينربنـــاجمي مـــن خـــالل إطـــار اســـتراتيجي جديـــد  التعـــاون ال
  .واألقليات

 الـيت انتـهت يف      ،وشاركت اليونيسيف على حنو كبري يف أنشطة السنة الدولية للشباب           - ٩٣
. وستشمل متابعة هذه املبادرة تركيزا مكثفا لليونيسيف على املـراهقني         . ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

.  يف تشجيع مجع بيانـات مـصنفة عـن املـراهقني كأسـاس لتحـسني الربجمـة             ويتمثل جمال أساسي  
وسريكز هنج اليونيسيف املتعلق مبشاركة املراهقني على املـشاركة الـشاملة يف األسـرة واجملتمـع                
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 هـم أكثـر هتميـشا، والـذين يتزايـد االعتـراف هبـم كعناصـر                 ن فـيهم مـن    احمللي، مع املراهقني، مب   
  .احملليةللتغيري داخل جمتمعاهتم 

ومجع اجتماع رفيع املستوى تارخيي بشأن التعاون من أجـل حقـوق الطفـل يف منطقـة           - ٩٤
 مــن ١٠٠، أكثــر مــن ٢٠١٠نــوفمرب /آســيا واحملــيط اهلــادئ، عقــد يف بــيجني يف تــشرين الثــاين

 مـن أجـل مناقـشة الفـرص املتاحـة للتعـاون املتبـادل يف جمـال تعزيـز حقـوق                     بلـداً  ٢٨كبار قادة   
واختـتم االجتمـاع الـذي افتتحـه نائـب          . ن إطار التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب           الطفل، ضم 

.  بـني بلـدان اجلنـوب حلقـوق الطفـل      فيمـا الرئيس الصيين، باعتماد إعالن بيجني بشأن التعـاون   
واستخدمت البيانات الناجتة عن الدراسـات والتقييمـات الـيت أجريـت علـى املـستوى اإلقليمـي                

  . اإلنصاف وشكلت األساس بالنسبة لإلعالن حتقيق خطةتعزيزلاستخداما استراتيجيا 
ويعطي االسـتعراض الـشامل للـسياسات الـذي جيـرى كـل ثـالث سـنوات الكـثري مـن                       - ٩٥

وتتطلـع اليونيـسيف إىل املـسامهة       . التوجيهات املفيدة لألنشطة التنفيذية ملنظومـة األمـم املتحـدة         
اسات الـذي جيـرى كـل أربـع سـنوات، مبـا يف              يف العملية التحضريية لالستعراض الـشامل للـسي       

ــالث ســنوات واملــسائل         ــذي جيــري كــل ث ــسبة لالســتعراض ال ــدم احملــرز بالن ــل التق ــك حتلي ذل
  .تناوهلاجري  اليت سيالرئيسيةاملواضيعية 

  
  مشروع مقرر  - ثامنا  

، ومعـه مـوجز     )E/2012/6-E/ICEF/2012/3( اجمللس التنفيذي إحالـة هـذا التقريـر          يقرر  - ٩٦
ــصادي      للت ــة، إىل اجمللـــس االقتـ ــدورة احلاليـ ــود يف الـ ــها الوفـ ــيت قدمتـ ــات الـ ــات والتوجيهـ عليقـ

  .واالجتماعي
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	10 - وقُطعت أشواط كبيرة لتعزيز نهج اليونيسيف تجاه الشراكات مع القطاع الخاص، وذلك اعترافا بما لدى الشركات من قدرات على المساهمة بصورة محددة ودائمة في تحسين حياة الأطفال وحماية حقوقهم. وأُعدَّ مشروع ورقة جديدة تصف رؤية اليونيسيف تجاه إشراك الشركات وندعو إلى اتباع نهج موسع واستراتيجي واستباقي تجاه قطاع الشركات، يهدف إلى الاستفادة من المجموعة الكاملة من الموارد التي يمكن للشركات أن تساهم بها. 
	11 - وواصلت اليونيسيف العمل مع القطاع الخاص لتعبئة مجموعة واسعة من الأصول. فقد واصلت أكثر من 600 شركة شريكة ومانحة دعم اليونيسيف في تعزيز صحة الطفل وتغذيته، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتوفير التعليم الأساسي الجيد للجميع، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال. وأنشئت تحالفات جديدة لتعبئة الموارد، مثل التحالف بين اليونيسيف ورابطة الزنك الدولية من أجل دعم البرامج المعنية بالمكمِّلات المحتوية على الزنك. وعُززت علاقات اليونيسيف مع الشركاء الحاليين، مثل إيكيا، وبروكتر أند غامبل، و ING و H & M، ونادي برشلونة لكرة القدم، مع زيادة الاستثمارات من أجل الأطفال. 
	12 - وبدأت اليونيسيف والتحالف الدولي لإنقاذ الطفولة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في تنفيذ مبادرة مشتركة من أجل وضع مجموعة من المبادئ لتوجيه الشركات إلى كيفية حماية وتعزيز حقوق الطفل في جميع جوانب العمليات التجارية، بما في ذلك مكان العمل والسوق والمجتمع المحلي والبيئة. 
	13 - وتعاون ما يقرب من جميع البرامج القطرية التي تدعمها اليونيسيف مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في المجتمعات المحلية في مجالات عمل تتراوح ما بين تقديم الخدمات والاتصال والدعوة. ففي البرازيل، على سبيل المثال، ساعدت اليونيسيف، في إطار شراكة مع منظمة Sociedade Paraense de Pediatria والحكومة وشركاء آخرين، على تقديم خدمات الرعاية الصحية لجماعات محرومة عن طريق أكثر من 000 222 أخصائي صحي مجتمعي يغطون نحو 110 ملايين نسمة. 
	14 - وواصلت اليونيسيف أيضا العمل مع المنظمات الدينية والطوائف الدينية. فعلى سبيل المثال، أبرمت اليونيسيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية شراكة مع جماعات دينية رئيسية، تضم شبكة اتصالاتها مجتمعة أكثر من 30 مليون شخص، لتشجيع الممارسات الصحية العائلية الأساسية مثل الرضاعة الطبيعية والتحصين.
	15 - واستُكمل التقدم المحرز في الشراكات مع المجتمع المدني بأنشطة تعاون متزايدة النجاح مع البرلمانيين. فعلى سبيل المثال، شارك أكثر من 10 برلمانات وطنية من أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة في مؤتمر إقليمي يركز على آليات الرقابة البرلمانية في مجالات مثل سياسات حماية الطفل والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال الأكثر ضعفا. 
	16 - وبيّن عام 2011 أيضا قدرات منظمات المجتمع المدني والبرلمانات على تحقيق نتائج منصفة للأطفال. فالشراكات البرنامجية العالمية، مثل التحالف العالمي للقاحات والتحصين والشراكة العالمية من أجل التعليم، توسّع نطاق النظام الحالي للتعاون الدولي عن طريق اجتذاب أصحاب المصلحة من القطاعين العام وغير العام من أجل تقديم منافع عامة عالمية ووطنية لإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية. وتسعى اليونيسيف، من خلال مشاركتها في الشراكات البرنامجية العالمية، إلى الاستعانة بالعمل الجماعي من أجل تنفيذ البرنامج وإبراز القضايا ذات الأبعاد المرتبطة ارتباطا واضحا بمسألة الإنصاف، مثل توسيع فرص الحصول على السلع والخدمات العامة، وتعزيز المعايير، ودعم مبادرات تطوير البحوث والمنتجات تلبي احتياجات الأسر المهمشة.
	17 - وعلى الصعيد القطري، يُستخدم معظم الشراكات البرنامجية العالمية كمنطلقات للدعوة والتنسيق من أجل الترويج لإصلاحات سياسية ومؤسسية (مثل الشراكة الدولية من أجل الصحة، والشراكة من أجل توفير الصرف الصحي والمياه للجميع)، وتعزيز القدرات الوطنية (مثل شبكة المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل، ومبادرة إغناء الطحين بمغذيات)، وتوفير الموارد اللازمة لتوسيع نطاق المبادرات العالية التأثير (مثل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والمبادرة الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال). ويحظى العديد من هذه الشراكات بدعم من القوة الحاشدة لليونيسيف وقدراتها التقنية والتنفيذية على المستوى القطري. وعلى المستوى العالمي، تشارك اليونيسيف في الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل تشكيل السياسات والممارسات العامة العالمية، مثل ”عقد التعاون من أجل توفير اللقاحات“، ومعالجة حالات العجز في الأسواق، مثلا من خلال التحالف العالمي للقاحات والتحصين.
	18 - وواصلت اليونيسيف تطوير تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، بهدف تشجيع هذه المنظمات على زيادة الاهتمام بقضايا الأطفال. وقد أبلغ جميع مكاتب اليونيسيف تقريبا عن التعاون بشكل أو آخر مع البنك الدولي في عام 2010. وأصبح التعاون أكثر تواترا وعمقا، وأُضفي عليه الطابع الرسمي في أحيان كثيرة إذ ارتفع عدد مذكرات التفاهم على الصعيد القطري من 10 في عام 2009 إلى 44 في عام 2010. وتمثلت أشكال المشاركة الأكثر شيوعا في تبادل المعلومات، والتعاون التقني، والدعوة، والشراكات المتعلقة بأعمال التقييم والتحليل. وما زالت مجالات التعاون الثلاثة الأكثر أهمية تتركز في التعليم الأساسي والحماية الاجتماعية والصحة.
	19 - ويشكل التمويل جزءا صغيرا ولكن هاما في التعامل مع البنك الدولي. فبين عام 2005 وعام 2010، ارتفعت الإيرادات السنوية التي يقدمها البنك الدولي من نحو 3 ملايين دولار تقريبا إلى نحو 51 مليون دولار. وورد 71 في المائة من هذا المبلغ مباشرة من الصناديق الاستئمانية التي يديرها البنك الدولي، بينما ورد 29 في المائة منه من حكومات حصلت على منح من البنك الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت الشراكة مع البنك الدولي حشد موارد كبيرة جاءت عن طريق خدمات المشتريات. ففي آب/أغسطس 2011، كان اتفاق خدمات المشتريات المعد لتستخدمه الحكومات، والمبرم بين اليونيسيف والبنك الدولي في عام 2008، قد نفذ 43 مرة في 18 بلدا، وبلغت قيمة الاتفاقات الموقعة أو التي يجري التفاوض بشأنها 698 مليون دولار. 
	20 - وتواصل اليونيسيف المشاركة بفعالية في الاجتماعات نصف السنوية التي يعقدها البنك الدولي ومجلس محافظي صندوق النقد الدولي من خلال تقديم بيانات خطية إلى لجنة التنمية. وفي ربيع عام 2011، ركز بيان اليونيسيف على الإنصاف بوصفه شرطا مسبقا لتحقيق الانتعاش المستدام والتقدم المتسارع نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وعلى إيجاد أفضل السبل لدعم البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. وإلى جانب ذلك، تصدر اليونيسيف والبنك الدولي توجيهات مشتركة تتعلق بنموذج لتحليل الفقر وآثاره الاجتماعية بالتركيز على شؤون الطفل. 
	21 - وواصلت اليونيسيف أيضا تعزيز تعاونها مع مصارف التنمية الإقليمية. وذكرت التقارير الواردة من نصف مكاتب اليونيسيف القطرية أنها تعاونت في عام 2010 مع مصرف ذي صلة من مصارف التنمية الإقليمية. وجرت في نيسان/أبريل 2011 مشاورات مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، وتم الاتفاق على خطط لبذل جهود مشتركة في مجالات التعليم، وتسجيل المواليد، والرياضة من أجل التنمية. وتتعاون اليونيسيف أيضا مع مصرف التنمية الأفريقي على وضع إطار للعمل على إزالة الحواجز التي تعرقل توسيع نطاق المبادرات الصحية من خلال مبادرة ”التنسيق للصحة في أفريقيا“. وتوفر مذكرة التفاهم التي اتُفق عليها في عام 2010 مع مصرف التنمية الآسيوي إطارا جيدا لتوثيق عُرى التعاون القطري، ولا سيما في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم. 
	22 - وذكرت التقارير الواردة من ثلث مكاتب اليونيسيف القطرية أنها بدأت حوارا بشأن السياسات مع صندوق النقد الدولي في عام 2010. وفي نيسان/أبريل 2010، وافقت المؤسستان على أهداف مشتركة تتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية وحماية الإنفاق الاجتماعي الأساسي ضمن إطار اقتصادي كلي مستدام، وتفادي الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية على الفئات الأضعف.
	رابعا - المساهمة في تنمية القدرات الوطنية وفعالية التنمية
	تنميــة القــدرات

	23 - تدرك اليونيسيف أنه يجب إدماج تنمية القدرات بوصفها استراتيجية رئيسية، لتحقيق نتائج مستدامة من أجل حقوق الطفل. وكما ورد في التوجيه المشترك الذي أصدرته مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية()، تتطلب تنمية القدرات نهجا شاملا ينطوي على تهيئة بيئة مواتية، ويدعم في الوقت نفسه التغيير على الصعيدين التنظيمي والفردي. ويعزز هذا النهج أيضا التملك الوطني لزمام الأمور من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على التحسينات المنهجية للقدرات. وتشدد مذكرة عن نهج اليونيسيف لتنمية القدرات()، عُـرضت على المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2010، على أن النهج الفعال لتنمية القدرات يقوم على تحليل شامل لأوجه النقص في القدرات لدى المضطلعين بالمهام وأصحاب الحقوق من أجل إعمال حقوق الطفل في سياق كل بلد.
	24 - وبناء على الإطار الذي أجملته مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، اتخذت عدة إجراءات لتعزيز فعالية تعاون اليونيسيف في مجال تنمية القدرات، تشمل ما يلي:
	(أ) إعادة النظر في دليل السياسات والإجراءات البرنامجية والمواد التدريبية المناظرة له في اليونيسيف لتسليط الضوء على أهمية وضع نهج أكثر انتظاما وتكاملا لتنمية القدرات؛
	(ب) زيادة تأكيد أهمية تحليل الاختناقات والعوائق الخاصة بسياق محدد والتي تحول دون حصول الأطفال والأسر الأشد حرمانا على الخدمات الأساسية وممارسة السلوكيات الوقائية والمنقذة للحياة؛
	(ج) تعزيز الرصد لتقييم تقليل الاختناقات والعوائق واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان أن تكون الجهود المبذولة لتنمية القدرات شاملة بما فيه الكفاية، مع التصدي للعوامل التي تستبعد فئات مختلفة من السكان؛
	(د) مواصلة تعزيز تبادل الأدلة والدروس المستفادة()؛
	(هـ) تحسين التقارير الميدانية التي تعدها اليونيسيف عن تنمية القدرات لتشمل مقارنة الأداء بالمقاييس المقررة.
	25 - وقد أدرجت هذه المبادرات ضمن تخطيط وإدارة البرامج التي تعزز تنمية القدرات. على سبيل المثال، فإن التحول الاستراتيجي إلى زيادة التركيز على تعزيز النظم يبرز بشكل واضح في منطقة جنوب آسيا. وأظهرت الأدلة المستمدة من مبادرة في بنغلاديش لزيادة قدرة المرأة على الحصول على الخدمات الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة أنه يمكن تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على رصد ودعم المرافق الصحية، وأن ذلك أدى إلى تحسين أداء النظام الصحي والاستفادة منه. ويجري أيضا اتباع نهج أكثر شمولا في عمليات الشراء في المنطقة لتعزيز نظم المشتريات الوطنية.
	26 - وفي شرق أفريقيا وجنوبها، حوّلت مبادرة في موزامبيق لتحسين نوعية التعليم استراتيجيتها على نحو فعال، من تدريب المعلمين لمرة واحدة إلى تعزيز نظام التنسيق بين مجموعات المدارس. وهذا النظام الجديد، الذي تستخدم بموجبه مدرسة رائدة كمركز لموارد تعلم المعلمين وتبادلهم، يعزز دعم المعلمين ورصدهم على السواء.
	27 - وتقدم أوروبا الوسطى والشرقية عدة أمثلة على أنشطة تنمية القدرات التي تشمل كلا من المضطلعين بالمهام وأصحاب الحقوق. وفي أحد تلك الأمثلة، تم توسيع نطاق الدعم المقدم لتحسين القدرة الإدارية للمسؤولين عن التعليم ليشمل قادة المجتمعات المحلية والآباء والأطفال. ويعزز هذا النهج الموسع المشاركة والمساءلة في إدارة المدارس. 
	28 - وما زال يلزم زيادة الاهتمام بقياس التغيرات المتواصلة في القدرات، بما في ذلك تحسين فعالية المؤسسات. وهناك أمثلة إيجابية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث يقدّم الدعم للشركاء لإجراء تقييمات للقدرات المؤسسية في مجالي الصحة والتعليم، بما في ذلك وضع خطوط الأساس ونظم رصد الأداء لاتخاذ القرارات. وسيجري توسيع نطاق هذه الجهود لتشمل تعاون اليونيسيف في قطاعات أخرى وبلدان إضافية.
	التعاون فيما بين بلدان الجنوب

	29 - عمّقت اليونيسيف مشاركتها في التعاون فيما بين بلدان الجنوب خلال فترة هذا الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات، وأظهر تعزيز الجهود نتائج هامة. وأصبح التخطيط للتعاون فيما بين بلدان الجنوب أكثر استراتيجية، بدعم من مذكرة توجيهات البرنامج التي وضعت حديثا بشأن هذا الموضوع(). وتدرك المكاتب القطرية لليونيسيف بشكل متزايد إمكانية أن يقوم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بدور قوي في تعزيز الأهداف الإنمائية للألفية بصورة منصفة، مع تركيز الأنشطة بصورة متزايدة على الأطفال والأسر الأكثر تهميشا.
	30 - وأتاح مؤتمر عُقد على شبكة الإنترنت لأول مرة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، في أيار/مايو 2011 لموظفي اليونيسيف في جميع المكاتب، منتدى لتبادل المعارف على الصعيد العالمي، استنادا إلى الأمثلة الناجحة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وأبرزت هذه الأمثلة التعاون القائم على الطلب فيما بين البلدان على مختلف المستويات الحكومية، وإشراك المجتمع المدني، والإمكانيات الكبيرة للتعاون الإقليمي، والدور المحتمل لليونيسيف في تيسير تلك الشراكات.
	31 - وقد دعمت اليونيسيف العديد من المبادرات لتعزيز التنسيق فيما بين البلدان المتجاورة. وأولي اهتمام خاص لهجرة الأطفال عبر الحدود، واستحدث عدد من البلدان أطرا مشتركة لزيادة سلامة الأطفال المهاجرين. وأدى التعاون بين حكومتي زمبابوي وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال، إلى نهج مشترك للتعقب وتحديد الهوية ولم الشمل، إلى جانب تغيير شروط الحصول على تأشيرة، وعملية إعادة إلى الوطن يمكن التنبؤ بها. ومن المتوقع أن تصبح هذه المبادرة نهجا إقليميا. وهناك شراكة ثانية جديرة بالذكر يسّرتها اليونيسيف، تتمثل في التعاون بين دولة بوليفيا المتعددة القوميات والأرجنتين في مجال حماية الطفل. وينصب التركيز على أبعد مدى للتعاون عبر الحدود على التخطيط المتزامن للتحصين والقضاء على الأمراض.
	32 - وتتردد أصوات الأطفال على نحو متزايد في التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وكان أحد الأمثلة البارزة منتدى عقدته شبكة الشباب والمراهقين الأفارقة في تموز/يوليه 2010 في كينشاسا، وضم 55 من القادة الشباب من تسع دول لمناقشة المسائل المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والوفيات النفاسية والشؤون الجنسانية. وعزّز المنتدى القدرة التقنية للقادة الشباب، ووضع خطة عمل للشباب، ومكّّن من إجراء حوار حول بعض القضايا الصعبة التي يواجهها الأطفال.
	33 - وتضطلع اليونيسيف بدور هام في تيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب، يمكن مواصلة تعزيزه من خلال اتباع نهج استراتيجي أكثر تحديدا. وكانت مشاركة اليونيسيف في الماضي تتركز بصورة رئيسية على الجولات الدراسية وتبادل المعلومات؛ ويمكن الحصول على تأثير أكبر من خلال توسيع نطاق هذا التركيز، وكذلك من خلال زيادة إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فيه. ومن شأن المبادئ التوجيهية الجديدة للبرنامج، المتمثلة في تقرير صدر مؤخرا عن وحدة التفتيش المشتركة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2011/3) وتحسين إدارة المعارف أن تعزز التفاهم المشترك من أجل التوصل إلى نهج أكثر استراتيجية، سوف يساعد على زيادة نتائج التنمية فيما يخص الأطفال.
	الانتقال من الإغاثة إلى التنمية

	34 - تواصل اليونيسيف دعم الانتقال من الإغاثة في حالات الطوارئ إلى الانتعاش والتنمية الأطول أجلا. وقد عمّقت المنظمة التزامها بالحد من أخطار الكوارث وبناء القدرة على التكيف، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم بناء السلام، والمشاركة في عمليات تقييم الاحتياجات في مرحلة ما بعد الأزمة، والمشاركة بصورة بناءة في تكامل الكيانات المتواجدة في الميدان.
	35 - وإدراكا منها للضرورة المتزايدة لمساعدة البلدان والمجتمعات المحلية على الحد من مواطن الضعف الكامنة، ولكي تكون قادرة على تحسين الاستعداد للأزمات والتصدي لها، أصدرت اليونيسيف توجيهات عالمية في مجال الحد من أخطار الكوارث، مع التركيز على بناء تكيف المجتمعات المحلية. واعتبارا من عام 2011، كان ما يقرب من 70 في المائة من المكاتب القطرية لليونيسيف قد أدرجت الحد من أخطار الكوارث ضمن خطط العمل السنوية. وتعتمد اليونيسيف في مواجهة الأزمة في منطقة القرن الأفريقي، على الاستثمارات التي قامت بها في الحد من أخطار الكوارث الإقليمية لإيجاد سبل للتخفيف من أثر الأزمة على الأسر ولتحسين دعم تكيف المجتمعات المحلية على المدى الأبعد.
	36 - وظلّت شراكة اليونيسيف قوية مع استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، مع دعم اليونيسيف للمنهاج المواضيعي لهذه الاستراتيجية بشأن المعرفة والتعليم ومواصلة العمل مع شركائها للنهوض بالحد من أخطار الكوارث مع التركيز على الطفل. ودعمت اليونيسيف استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو، وأسهمت في تقرير التقييم العالمي. وفي المنتدى العالمي الذي يعقد كل سنتين، دعّمت اليونيسيف وشركاؤها وضع ميثاق للطفل.
	37 - وكثيرا ما تحتل تنمية القدرات صلب النجاح في المرحلة الانتقالية. وقد أصدرت اليونيسيف أيضا توجيهات عن تطوير القدرات الوطنية على الوفاء بالالتزامات الأساسية للأطفال في العمل الإنساني، ودعّمت العديد من البلدان المتأثرة بحالات الطوارئ في تطبيق طريقة استراتيجية أكثر لوضع خطط تنمية القدرات.
	38 - وواصلت اليونيسيف تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام لعام 2009 بشأن بناء السلام في أعقاب النـزاع مباشرة()، وأدت دورا هاما في الفريق الرفيع لبناء السلام. وترأست اليونيسيف أيضا فريق الخبراء المرجعي التابع للإطار المشترك بين إدارات الأمم المتحدة للتنسيق بشأن الإنذار المبكر والعمل الوقائي.
	39 - وأدت اليونيسيف دورا رئيسيا في الجهود المبذولة لتشكيل الأولويات القطاعية لمخصصات صندوق بناء السلام، وشاركت في قيادة الفريق المواضيعي الفرعي لتقديم الأدلة والدروس بشأن أهمية مساهمات الخدمة الاجتماعية في بناء السلام في إطار الاستعراض المواضيعي للصندوق. وشاركت اليونيسيف في الفريق العامل لاستعراض القدرات المدنية، وساهمت في تقارير الأمين العام عن القدرات المدنية في فترة ما بعد النـزاع()، وعن مشاركة المرأة في بناء السلام(). وقدمت اليونيسيف، من خلال مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية - الفريق العامل المعني بالانتقال والتابع للجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية، مشورة متواصلة بشأن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/الشبكة الدولية للتوجيه بشأن الانتقال في ظروف النـزاع والهشاشة. 
	40 - وواصلت اليونيسيف تعزيز دورها في التقييم والتخطيط لمرحلة ما بعد الأزمة، وذلك بدعم مرحلة التقييم المسبق لاحتياجات ليبيا في مرحلة ما بعد النـزاع. وقدمت اليونيسيف الخبرة لقيادة المجموعة المواضيعية الفرعية للخدمات الاجتماعية. ودعّمت اليونيسيف أيضا تقييم الاحتياجات بعد وقوع كوارث في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليسوتو.
	41 - وواصلت اليونيسيف أيضا مشاركتها البناءة مع الكيانات المتكاملة المتواجدة في الميدان. وعلى الصعيد العالمي، شمل ذلك المشاركة المكثفة في الفريق التوجيهي للتكامل وعملية التخطيط المتكامل للبعثات. واستمر الدعم المقدّم لأنشطة الدعوة لحقوق الطفل والقضايا ذات الأولوية في العديد من فرق العمل المتكاملة التابعة للبعثات على الصعيد العالمي وفي البلدان التي تضطلع بتنفيذ الأطر الاستراتيجية المتكاملة وبعثات التقييمات التقنية.
	42 - ووضعت اليونيسيف برنامجها القطري للمساعدة في جنوب السودان ليعبِّر عن الاحتياجات الانتقالية الفريدة للدولة الجديدة، ودعمت التخطيط المتكامل لبعثة الأمم المتحدة الجديدة في جنوب السودان. وشاركت اليونيسيف في فريق التخطيط المتكامل، وعملت مع البعثة لتحديد سبل مبتكرة لتحسين التعاون وفقا لاستعراض القدرات المدنية، بما في ذلك ما يتصل بمجال حماية الطفل. وفي كوت ديفوار، انضمت اليونيسيف إلى شركائها في وضع رؤية متكاملة طويلة الأجل للانتعاش وإعادة الإعمار بعد انتهاء النـزاع. 
	43 - ومن خلال قيادة اليونيسيف للمجموعة، تواصل دعم نهج الانتعاش المبكر، وإدماج الإنعاش المبكر في صلب عمل المجموعة. وفي هايتي، يسّرت اليونيسيف الجهود المبذولة لتنسيق الانتقال من المجموعات الإنسانية إلى هياكل قيادة وطنية، وهي تجربة تنطوي على دروس محتملة لبلدان أخرى. وعلى الصعيد العالمي، ما زالت المنظمة شريكا رئيسيا في فريق المجموعة العامل من أجل الانتعاش المبكر، التابع للجنة العالمية الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي تضطلع بالدعوة لزيادة ودعم تبسيط النظم الإدارية ونظم الدعم القطري.
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني

	44 - تواصل اليونيسيف تنفيذ خطة عملها ذات الأولوية الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين الممتدة على مدى ثلاث سنوات، 2010-2012. وعلى نحو ما جرى الإبلاغ عنه سابقاً (E/ICEF/2010/10)، فإن هذه الخطة تحدد ثمانية مجالات للتغيير يمكن من خلالها تحويل اليونيسيف إلى منظمة متفوقة ملتزمة بتعزيز المساواة بين الجنسين. وتشمل الخطة جميع جوانب عمل اليونيسيف، بما في ذلك سياق الطوارئ والتنمية فضلا عن الدعوة والعمليات. وعُهد بالمسؤولية عن تنفيذ الخطة ومعاييرها إلى جميع وحدات المنظمة؛ وتقدم المكاتب والشعب تقارير عن تنفيذها، الذي ترصده فرقة العمل المعنية بالإنصاف بين الجنسين. وقد بات التركيز المكثف على المساواة بين الجنسين في جميع جوانب عمل اليونيسيف يشكل عنصراً رئيسياً في توجيه تركيز المنظمة إلى تعزيز الإنصاف في تحقيق نتائج التنمية.
	45 - وبدأت اليونيسيف بتنفيذ مؤشر المساواة بين الجنسين تنفيذاً كاملاً، مما يتيح تتبع تخصيص الموارد وإنفاقها في إطار نتائج البرامج التي تركز على المسائل الجنسانية. وستُجري اليونيسيف استعراضاً لهذه التجربة حتى الآن، وستعمل على تحسين المؤشر واستخدامه للأعوام المقبلة. وتتعاون المنظمة أيضاً مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وشركاء آخرين من أجل وضع مؤشر على نطاق منظومة الأمم المتحدة على أساس خبرتها الخاصة وخبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
	46 - ومن المتوقع أن تكفل المكاتب القطرية إجراء استعراضات منتظمة للمسائل الجنسانية في البرامج القطرية التي تقدم اليونيسيف المساعدة لها. وفي ضوء نتائج هذه الاستعراضات، ستُتخذ إجراءات محددة لتحسين تعميم المنظور الجنساني في البرامج. وتشمل هذه الإجراءات تطبيق استراتيجيات المكاتب المكتملة؛ والتدريب لبناء قدرات الموظفين؛ وتعزيز آليات مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية عن طريق تشكيل أفرقة عمل مؤلفة من موظفين رفيعي المستوى. ويجري حالياً وضع مجموعة من المواد الأساسية لإجراء هذه الاستعراضات الجنسانية بغرض تشجيع اعتماد نهج أكثر انتظاماً ومتابعة أكثر فعالية.
	47 - وسعياً لتعزيز القدرة على تحسين ودعم نتائج المساواة بين الجنسين، اشترك كل من اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وضع دورة دراسية بواسطة التعلم الإلكتروني، موضوعها ”المساواة بين الجنسين، الاتساق على نطاق الأمم المتحدة وأنت“، وقد بدأت في آذار/مارس 2011. وهذه الدورة مفتوحة أمام جميع الموظفين وتحدد المعيار الأدنى للتوجيه التمهيدي بشأن المساواة بين الجنسين والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وتُستخدم الدورة حالياً كأساس للتدريب على نطاق المنظومة، وهي تشكل أول أداة للتعلم المشترك بين الوكالات بشأن المسائل الجنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، نُقح دليل السياسات والإجراءات البرنامجية لليونيسيف كي يشمل تركيزاً أقوى على المسائل الجنسانية. 
	48 - وواصلت اليونيسيف إدماج المسائل الجنسانية في أنشطة التوجيه والأدوات المعتمدة في مجال العمل الإنساني، بما في ذلك الالتزامات الأساسية إزاء الأطفال، وتدريب منسقي مجموعات حماية الطفل، والتوجيهات البرنامجية للحد من أخطار الكوارث، وتنقيحات التدريب على التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. وعلى الصعيد القطري، اتُخذ عدد من المبادرات الرامية إلى توجيه وتدريب الموظفين العاملين في هذه المجالات. وبدأ تنفيذ التوجيه الخاص باليونيسيف والمشترك بين الوكالات تنفيذاً جزئياً من خلال إعادة بدء أنشطة جماعة الممارسين المعنية بالمسائل الجنسانية والعمل الإنساني.
	49 - وامتثالاً لسياسة التكافؤ والمساواة بين الجنسين، تقوم شعبة الموارد البشرية برصد التوازن بين الجنسين في التوظيف وتكفل إيلاء الاعتبار الواجب إلى التمثيل المتساوي للمرأة والرجل على جميع المستويات المهنية. وعلى أساس هذه السياسة العامة، اعتُمد إطار من السياسات والممارسات الداعمة، بما في ذلك سياسة اختيار الموظفين والسياسات المتعلقة بإجازة الأمومة والأبوة، والرضاعة الطبيعية وترتيبات الدوام المرنة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ تطبيق منهج تجريبي شامل يركز على المساءلة الإدارية، بعنوان ”إدارة الأفراد في اليونيسيف“.
	50 - وجرى تنقيح الكفاءات التقنية في 28 من التوصيفات العامة للوظائف ووصف الوظائف، ووُضعت توصيفات جديدة للوظائف بما يعكس المستوى المتوقع من الخبرات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وشمل ذلك مناصب إدارية على الصعيد القطري وجميع المجالات البرنامجية التقنية. وللحصول على الخبرة التقنية الخارجية، وُضعت قائمة عالمية بالمرشحين من الجنسين باعتبارها مصدراً جامعاً للاستعانة بخبراء الشؤون الجنسانية. وتتاح أيضا وصلات إلكترونية إلى موارد خارجية أخرى، كالقائمة الإلكترونية العالمية وقائمة المشروع الاحتياطي بشأن قدرات الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت جماعة الممارسين المعنية بالمسائل الجنسانية المشتركة بين البرنامج الإنمائي واليونيسيف تشمل ما يقرب من 300 عضو يستفيدون من المعلومات والموارد ويناقشون المسائل ويتبادلون الخبرات عن طريق هذه المبادرة.
	51 - وتُجري المنظمة دراسات استقصائية سنوية للتقييم الذاتي للموظفين بهدف تحسين قياس إدراك الموظفين لمعارفهم وكفاءاتهم ومهاراتهم في مجال تعميم المنظور الجنساني وتعزيز النتائج الجنسانية في البرامج التي تتلقى مساعدات من اليونيسيف. وأُجريت أول دراسة استقصائية منها في عام 2009. 
	52 - وأسهمت اليونيسيف على نطاق واسع في الجهود المشتركة بين الوكالات من أجل تحسين الإحصاءات الجنسانية والتحليل الجنساني. والمنظمة من بين أعضاء فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية، الذي يعمل على وضع مجموعة من المؤشرات الأساسية للتقارير العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون اليونيسف مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل إصدار دليل بشأن التحليل الجنساني لبيانات التعداد. والهدف من ذلك هو تزويد مكاتب الإحصاء الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرين بتوجيه شامل عن كيفية تحليل بيانات التعداد تحليلاً فعالاً من منظور جنساني.
	53 - وتدعم اليونيسيف القدرات الوطنية والجهود المبذولة لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس من خلال الدراسة الاستقصائية متعددة المؤشرات لمجموعات. ويشمل إطار هذه الدراسة الاستقصائية أيضاً وحدات محددة بشأن مؤشرات جنسانية رئيسية، كالعنف ضد المرأة والفتاة والممارسات الضارة. وتوفر البيانات المحسنة أساساً معززاً لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وكفالة حقوق المرأة والفتاة. ويُذكر بين النواتج الرئيسية لهذا العمل إصدار منشور في عام 2011 بعنوان ”الأولاد والبنات في دورة الحياة“ (Boys and Girls in the Life Cycle)()، يعرض بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وتحليلاً بشأن مجموعة واسعة من المؤشرات.
	54 - وواصلت اليونيسيف جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، بالمشاركة في المنتديات الرئيسية المشتركة بين الوكالات المعنية بالمسائل الجنسانية والعمل الإنساني. وقد شملت أنشطةَ فرقة العمل المعنية بالمرأة والسلام والأمن؛ ومبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في النـزاعات المسلحة؛ والفريق العامل الفرعي المعني بالمسائل الجنسانية التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الذي تشارك اليونيسيف في رئاسته. وشاركت اليونيسيف أيضاً في مناقشات الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأعارت موظفاً أقدم للفريق الانتقالي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	55 - وفي محاولة لتنسيق الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة لعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تعمل اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تيسير تقديم أفرقة الأمم المتحدة القطرية تقاريرها إلى اللجنة المذكورة خلال اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة. وأُعدت مبادئ توجيهية لأفرقة الأمم المتحدة القطرية لتكون أساساً للتقارير المشتركة. وقد أدت هذه الجهود إلى تحسين نوعية المعلومات والتحليلات التي تتلقاها اللجنة من الأمم المتحدة بشأن تحديد المسائل والتوصيات التي ستتناولها الحكومات. وفي عام 2010، قدمت 13 من أفرقة الأمم المتحدة القطرية تقارير إلى الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة.
	56 - وتشكل معالجة مسألة العنف الجنساني، سواء في سياق العمل الإنساني والإنمائي، مجال عمل بارز بوجه خاص بالنسبة لليونيسيف، وفي شراكاتها من خلال البرامج المشتركة. وعملت اليونيسيف على كفالة أن تضطلع جميع المكاتب القطرية، استناداً إلى ولاية المنظمة، بدور أساسي في هذا المجال عند الاقتضاء. وتحت قيادة المنظمة، صدر دليل لتنسيق التدخلات المرتبطة بالعنف الجنساني في الأوضاع الإنسانية، والحزمة التدريبية التي أقرتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وعنوانها: ”تقديم الرعاية للناجيات من حالات العنف الجنسي في حالات الطوارئ“. وتهدف هاتان الأداتان إلى تحسين العمل المنسق لمعالجة العنف الجنساني في حالات الطوارئ من خلال تعزيز عمل المجموعات الفرعية على الصعيد الميداني وقدرة المنظمات المشارِكة على دعم البرامج على أساس معايير مشتركة.
	57 - ومنذ عام 2009، تساهم اليونيسيف في حملة ”متحدون“ التي أعلنها الأمين العام من أجل إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة عن طريق إقامة شراكة فريدة مع منظمات من القطاع الخاص وأربع وكالات للأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة، من أجل دعم الحكومات الوطنية والمجتمع المدني في التصدي للعنف الجنسي ضد الأطفال، مع التركيز بوجه خاص على الفتيات. وتمثل مبادرة ”معاً لنصرة الفتيات“ نهجاً مبتكراً يستخدم الدعوة العالمية في جميع الشبكات للدعاية لهذه المسألة وتعبئة الخبرات التقنية، وصولاً إلى تعبئة الموارد في نهاية المطاف لدعم الجهود المبذولة على الصعيد القطري من أجل إحداث التغيير.
	58 - وتشارك اليونيسيف في 8 برامج من أصل 13 برنامجاً مشتركاً تنفَّذ حالياً في إطار الشق المواضيعي المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التابع لصندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتسهم هذه الجهود في تحقيق الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) باعتماد نهج شامل يعالج مسائل إتاحة الفرص للمرأة والفتاة وضمان حقوقهما.
	59 - وعززت اليونيسيف شراكتها أيضاً مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الفتاة. ومن المبادرات الأخرى اليونيسيف عضو في الفريق الاستشاري المعني بسلسلة تقارير صادرة عن منظمة الخطة الدولية (Plan International) تحت عنوان ”لأنني فتاة“. وعملت اليونيسيف بشكل وثيق أيضاً مع الفريق العامل المعني بالفتيات التابع للجنة المنظمات غير الحكومية المعنية باليونيسيف لتعزيز الدعوة المشتركة.
	60 - ويتيح التركيز المكثف لليونيسيف على السعي إلى تحقيق الإنصاف في نتائج التنمية فرصة كبيرة للنهوض بالأداء التنظيمي في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتقديم إسهامات أكثر فعالية ومنهجية في تحقيق نتائج تشمل الجنسين، وسد الفجوات الجنسانية في التنمية. ويشكل التركيز على الإنصاف، وخطة العمل ذات الأولوية الاستراتيجية بالأخص، عنصرين أساسيين لكفالة الحفاظ على التقدم المحرز حتى الآن وتوسيع نطاقه. وستستفيد اليونيسيف أيضا من الفرص الجديدة المتاحة للتعاون وتنمية القدرات الوطنية نتيجةً لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولا سيما في سياق الوثيقة الختامية ”الوفاء بالوعد“ للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية()، والإطار الدولي لحقوق الإنسان. وتدرك اليونيسيف كذلك الإمكانيات المتاحة لتطبيق المعارف والخبرات المستمدة من مجموعة من القطاعات والشركاء الرئيسيين العاملين في مجال المسائل الجنسانية والتنمية، بما في ذلك مصارف التنمية والمنظمات غير الحكومية، وستوسِّع نطاق استخدامها للمعارف الخارجية بوصفها وسيلة رئيسية لمواصلة تعزيز أدائها.
	خامسا - اتّساق الأنشطة التنفيذية وفعاليتها وأهميتها 
	تحسين أداء نظام المنسقين المقيمين ونظام الإدارة والمساءلة

	61 - تلتزم اليونيسيف، على أعلى مستوياتها، بالسعي إلى تحقيق الاتّساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة كوسيلة لزيادة تحقيق نتائج لصالح الأطفال من خلال استغلال الشراكات وتيسير العمل التعاوني من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. ويشكل الاتساق في الأمم المتحدة أمرا مهما للغاية لتحقيق نتائج مستدامة وعادلة على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية. ويلخّص هذا الالتزام في ورقة أصدرتها اليونيسيف في عام 2011 بعنوان ”توجيه الاتساق في الأمم المتحدة إلى ما فيه خير الطفل“ (Making UN Coherence Work for Children). وتبيّن الورقة سبب أهمية الاتساق في الأمم المتحدة بالنسبة لليونيسيف، وتبيّن كيف تقود اليونيسيف التحوّل من النهج المنصب على العمليات إلى النهج المنصبّ على النتائج. وتشير الورقة إلى تعاون اليونيسيف مع شركاء في الأمم المتحدة لدعم التنمية والبرامج الإنسانية من أجل حماية حقوق الطفل وتعزيزها، وفقا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، كما تشير إلى سعي اليونيسيف إلى القيام بدور ريادي في تحقيق الاتساق في الأمم المتحدة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على نحو منصف من خلال هذه الشراكات. 
	62 - وتلتزم اليونيسيف بتنفيذ نظام الإدارة والمساءلة لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ونظام المنسّق المقيم، بما في ذلك ”جدار الفصل بين المهام الوظيفية“، وقد استكملت جميع الجوانب اللازمة لخطة التنفيذ. وقد شاركت اليونيسيف مشاركة مكثفة في استعراض نظام الإدارة والمساءلة، بغية تحسين أسلوب عمل أعضاء منظومة الأمم المتحدة مع بعضهم بعضا. وسيُستفاد بتوصيات الاستعراض في الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات، وخاصة في دراسة الأدوار المعيارية والسياسية والإنسانية والإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة، وفي جعل اتساق الأمم المتحدة أكثر ارتباطا بخصوصيات مختلف السياقات القطرية.
	63 - ولضمان وعي الموظفين بأدوارهم في هذه الالتزامات، أقام مقر اليونيسيف اتصالات منتظمة مع مديري اليونيسيف الإقليميين وممثليها القطريين ومكاتبها القطرية. وفي السنوات الثلاث الماضية، عقدت اليونيسيف اجتماعات سنوية للموظفين من جميع المستويات لمعالجة الاختناقات وتقديم توصيات لتعزيز الاتساق. وفي عام 2010، انصب التركيز على البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تتواجد فيها الأمم المتحدة على نطاق محدود. 
	64 - وتواصل اليونيسيف دعم نظام المنسّق المقيم على جميع الصعد. فعلى الصعيد القطري، زادت اليونيسيف من دعم موظفيها لنظام المنسّق المقيم بنسبة قدّرت بحوالي 41 في المائة بين عامي 2009 و 2010، وقدّمت في الوقت ذاته مساهمات بما مجموعه 11.1 مليون دولار إلى وحدة دعم المنسّق المقيم والنظم الموحّدة، وشمل هذا تكاليف الأمن. وعلى الصعيد العالمي، تقود اليونيسيف، أو تشارك في قيادة، ستة أفرقة مشتركة بين الوكالات تحت مظلة مجلس الرؤساء التنفيذيين، ألا وهي: شبكة برمجة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية)؛ وآلية حقوق الإنسان؛ وفريق الرقابة على الإدارة المالية (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية)؛ وشبكة المشتريات (اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى)؛ واللجنة الاستشارية المعنية بالنهج المنسّق للتحويلات النقدية (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية)؛ والفريق المرجعي المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية). ويشارك أكثر من 50 من موظفي اليونيسيف في أفرقة شتى مشتركة بين الوكالات.
	65 - وترصد اليونيسيف بانتظام الالتزامات الواردة في خطة عملها الخاصة بالاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات. وقد أُنجز 78 من الإجراءات الواردة في الخطة، وجاري العمل في 12 إجراء آخر. ويمكن الاطّلاع على تقرير يحتوي على المؤشرات الرئيسية للتقدّم المحرز على العنوان الشبكي: www.unicef.org/unreform. 
	66 - وتوفّر اليونيسيف طائفة من الموارد لدعم تحقيق الاتساق في الأمم المتحدة، بما فيها المنشور المعنون ”تحقيق نتائج أفضل لصالح الطفل - دليل عملي لتحقيق الاتساق في الأمم المتحدة“ (Delivering Better Results for Children – A Handy Guide to UN Coherence). وهناك أيضا مكتب مساعدة اليونيسيف الشبكي، ASK، الذي يوفّر إجابات سريعة على الاستفسارات المتعلقة بتحقيق الاتساق في الأمم المتحدة استنادا إلى المدخلات التي تتوافر عن طريق شبكة عالمية من الخبراء. وحتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2011، كان مكتب المساعدة قد أجاب على 300 استفسار. وتشكل قاعدة بيانات المكتب وموقع ويكي القطري والموقع الشبكي الداخلي (الإنترانت) الخاص بتحقيق الاتّساق في الأمم المتحدة موارد وأدوات رئيسية لتبادل المعارف. 
	67 - ويواصل مديرو اليونيسيف الإقليميون، من خلال الأفرقة الإقليمية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، تزويد أفرقة الأمم المتحدة القطرية بالقيادة الاستراتيجية والمشورة التقنية وإدارة الأداء (بما في ذلك تقييم المنسّق المقيم/فريق الأمم المتحدة القطري) ودعم/ضمان الجودة لها. وتشترك مكاتب اليونيسيف الإقليمية أيضا في الأفرقة المواضيعية وجماعات الممارسين الإقليمية ودون الإقليمية، وتشارك في الحوارات التي تقام مع المنظمات السياسية والاقتصادية. وفي الفترة 2010-2011، عقد كل فريق من أفرقة الإدارة الإقليمية لليونيسيف جلسة مخصّصة لتحقيق الاتساق في الأمم المتحدة.
	68 - وواصلت اليونيسيف دعم بلدان تجريب مبادرة وحدة العمــــل في الأمم المتحدة (One UN) والبلدان التي تعتمد أشكالا محسّنة للاتّساق، وذلك بغية إكساب الأمم المتحدة مزيدا من الكفاءة والفعالية. وأجرت اليونيسيف عدّة ”حوارات افتراضية“ مع بلدان التجريب لتبادل المعلومات بشأن الجوانب الناجعة لمبادرة توحيد الأداء ولمعالجة الاختناقات، وأعدّت توليفا داخليا للنتائج التي تمّ الخلوص إليها لتحديد سبل مواصلة اليونيسيف إسهامه في هذه المبادرة. واستُخدمت هذه النتائج كذلك كإسهامات في المؤتمر الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتوحيد الأداء الذي عقد في مونتيفيديو في عام 2011. وفي ما يتعلق بالتقييم المستقل لتوحيد الأداء، قدّمت اليونيسيف إسهامات مالية وتقنية من خلال فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم (فريق التقييم). ويمثل فريق التقييم في اللجنة الاستشارية للتقييم، وتجري اتصالات منتظمة بين رؤساء الوكالات المشاركة في فريق التقييم.
	تبسيط الممارسات التجارية وتنسيقها

	69 - تعمل اليونيسيف على تبسيط وتنسيق عملياتها التجارية، سواءً داخليا أو في شراكات مع جهات أخرى، بما في ذلك من خلال قيادتها أو مشاركتها في قيادة عدد من آليات عمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية/اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى، بما في ذلك فريق الرقابة على الإدارة المالية (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية)؛ وشبكة المشتريات (اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى)؛ واللجنة الاستشارية المعنية بالنهج المنسّق للتحويلات النقدية (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية)؛ والفريق المرجعي المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية)، والمجموعات الفرعية المعنية بالموارد البشرية. ولئن كان العمل يمضي قدما، فإنه لا تزال هناك حاجة ملحّة لاتخاذ إجراءات لخفض تكاليف المعاملات فيما بين الوكالات. وعلى وجه الخصوص، يلزم القيام بمزيد من العمل لتبسيط متطلّبات تقديم التقارير، وتحقيق التكامل بين البرامج والعمليات، وتعزيز آليات الرصد والتقييم. وسيلزم في بعض المجالات حيث هناك مجال لتحقيق مكاسب كبيرة القيام بالاستثمارات في مرحلة البدء، في وقت تشحّ فيه الموارد المتاحة. 
	70 - وفي مجال الإمدادات، تدعم اليونيسيف استخدام النظم الوطنية وتنمية القدرات في مجال المشتريات. وتُستخدم أنظمة المشتريات الوطنية لشراء وتوزيع السلع الأساسية للأطفال في 42 بلدا، بينما يجري التعاون لتعزيز نظم المشتريات الوطنية واللوجستيات والتوزيع في عدّة مناطق أخرى. وقدّمت اليونيسيف المساعدة التقنية لحكومة الهند لشراء احتياجاتها من اللقاح الفموي ضد شلل الأطفال، ودعمت بلدانا أخرى في مجال إدارة المخازن وإجراء استعراضات سلاسل الإمدادات. وتشمل التحدّيات المشتركة أوجه الضعف الموجودة في قدرات النظم القائمة وعدم كفاءة شبكات النقل، ولا سيما في حالات الطوارئ الإنسانية. 
	71 - وترأس اليونيسيف الفريق العامل المعني بمواءمة إجراءات المشتريات التابع للّجنة الإدارية الرفيعة المستوى، الذي أنجز في عام 2011 عملية ضخمة لتحليل تحسين التعاون في منظومة الأمم المتحدة وتنقيح المبادئ التوجيهية وإنشاء جماعة ممارسين مؤقتة، وقدّم توصيات بهذا الصدد. 
	72 - وواصلت اليونيسيف الترويج لاستخدام النهج المنسّق للتحويلات النقدية كوسيلة لخفض تكاليف المعاملات وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الإدارة المالية وتحسين المساءلة. ورأست اليونيسيف الفريق الاستشاري المشترك بين الوكالات المعني بالنهج المنسّق للتحويلات النقدية، الذي يعمل على معالجة الاختناقات ووضع سياسات لدعم أفرقة الأمم المتحدة القطرية. وبحلول نهاية عام 2010، أبلغ 47 في المائة من مكاتب اليونيسيف القطرية عن تحقيق توافقه مع النهج المنسّق للتحويلات النقدية، بينما أفاد 97 مكتبا قطريا باستخدام النموذج الموحّد لتحويل الأموال، وهو العنصر الرئيسي للتوافق مع النهج المنسّق للتحويلات النقدية. ويجري الفريق الاستشاري تقييما عالميا لتطبيق النهج المنسّق للتحويلات النقدية. ومن المعوّقات العامة لتطبيق النهج المنسّق عدم توافر الموارد اللازمة لوضع نظم لإدخال البيانات والإبلاغ والرصد عبر الإنترنت. وهناك حاجة إلى مواصلة تنمية قدرات الجهات الحكومية النظيرة وموظفي الأمم المتحدة، كما سيستفيد النهج من مشاركة الوكالات على نطاق أوسع في أفرقة الأمم المتحدة القطرية. 
	73 - وكانت اليونيسيف من كبار المساهمين في أعمال الفريق العامل التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والمعني بالمسائل المحيطة بنظام المنسّقين المقيمين (الفريق العامل)، وفي أعمال فرقة العمل المعنية بإدارة المواهب، وهي فريق فرعي تابع للفريق العامل. وكان أحد الأهداف الرئيسية لفرقة العمل تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على اجتذاب المرشّحين الصالحين لشغل وظائف المنسّق المقيم وتنمية قدراتهم واستبقائهم. وتم تنفيذ سلسلة من المبادرات الأخرى لمعالجة الثغرات الموجودة في النظام وتعزيز تنمية المهارات القيادية. 
	74 - وبدأ تنفيذ استراتيجية لتطوير الكفاءات والتعلّم للمنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية. وشملت الأعمال التي أُنجزت عملية لتحديد الكفاءات وتنقيح إطار الكفاءات الخاص بمركز تقييم المنسّقين المقيمين بحيث يعكس بشكل أفضل التوازن بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي، وإجراء تعديلات في المركز ليعكس جميع وحدات النظام بشكل أفضل. وجرى تكثيف التركيز على الأفكار السياسية والتحليلية الاستراتيجية، إلى جانب الدعوة. وتشمل الأولويات الرئيسية للفريق العامل لعام 2011 التركيز على البرنامج التوجيهي للمنسّقين المقيمين، وإعداد المرشّحين لشغل مناصب المنسق المقيم في المستقبل وإدارة الأداء. 
	75 - وتعمل اليونيسيف مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي على تحقيق التوافق بين الأنظمة المالية والقواعد المالية. ولئن أُحرز تقدم كبير، فقد حال تعقّد ما ينطوي عليه الأمر من مسائل دون إمكانية إنجاز هذا العمل في وقت يتيح عرضها على المجلس التنفيذي في عام 2011. واتُُفق على أن تستمر كل وكالة في تقديم النظام المالي والقواعد المالية الخاصة بها إلى مجلسها. وقدّمت اليونيسيف نظامها المالي وقواعدها المالية إلى مجلسها التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2011. ونوقشت هذه التعديلات واتُّفق على المبادئ مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 
	76 - ووضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف خارطة طريق مشتركة لوضع ميزانية متكاملة. وتماشيا مع خارطة الطريق هذه، وافقت المجالس التنفيذية للوكالات الثلاث على الفئات المتوافقة الجديدة لتصنيف التكاليف وعلى التحسينات المتعلقة بعرض الميزانيات على أساس النتائج. وقد تم تطبيق الفئات المتوافقة في بيان ميزانيات هذه المؤسسات للفترة 2012-2013. وسينصب تركيز التعاون في المستقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان على استعراض المنهجية والأسعار المطبقة في استرداد التكاليف وعلى إعداد مقترح لتقديم بيان ميزانية متكاملة.
	77 - وتشارك اليونيسيف في فرقة العمل التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والمعنية بأماكن العمل المشتركة، والتي تستعرض المقترحات وتوافق عليها وتوجه أفرقة الأمم المتحدة القطرية بشأن اتخاذ أماكن العمل المشتركة ومجابهة التحدّيات التمويلية والقانونية وبشأن المشاريع الجارية. ومن معوّقات العمل على صعيد أماكن العمل المشتركة نقص التمويل، وكذا عدم قيام الحكومات المضيفة في بعض الحالات بتوفير ترتيبات مناسبة وتتفق مع معايير العمل الأمنية الدنيا. ويجري حاليا استكشاف إمكانية إيجاد طريقة لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص للبناء والتأجير والتملّك. 
	78 - وشاركت اليونيسيف في الفريق المرجعي المشترك بين الوكالات المعني بالخدمات المشتركة المنشأ حديثا، والذي يقوم بتحديث التوجيهات الخاصة بعمليات الأمم المتحدة ويضع إطارا لتجريب مجموعة محدّدة سلفا من الخدمات المشتركة في عدّة بلدان. وشاركت اليونيسيف أيضا في الفريق العامل المواضيعي المعني بالدعم، الذي أعدّ مذكرة تفاهم لإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات من البعثات التي تدعمها إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني، ووضع الصيغة النهائية لمقترح قد يؤثر بدرجة كبيرة على الممارسات التجارية ويحقق وفورات في التكاليف في الميدان. 
	79 - وقد عُهد إلى فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، والتي ترأسها اليونيسيف، بمهمة وضع معايير للمكاتب القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تعتمدها الوكالات الأعضاء وأن تُحدث تحسينات في عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقدّم فرقة العمل توجيهات بخصوص آليات لتلبية احتياجات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشتركة على المستوى القطري، وتحديد فرص التآزر والدمج في مجالات الهياكل الأساسية، مثل مراكز البيانات والاتصالات العالمية ودعم العملاء وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى سبيل دعم مبادرة توحيد لأداء، قدمت فرقة العمل دعما مستمرا في بلدان يجرب فيها تنفيذ المشروع، بما في ذلك إيفاد بعثات تقنية إلى زامبيا وزمبابوي وملاوي في عام 2011. وواصلت فرقة العمل أيضا الترويج لاستخدام معايير موحّدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي عام 2010، أُنجزت دراسة استقصائية لإمكانية تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق أوسع، وذلك بهدف الوقوف على مدى استعداد البلدان المستفيدة من إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للدخول في مشاريع مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتسعى فرقة العمل إلى الحصول على التمويل اللازم بشدّة لتنفيذ مقترح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق أوسع، وهو ما سيوفر الدعم لمبادرات الأمم المتحدة المشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها مبادرات توحيد الأداء.
	سادسا - تقييم الأنشطة التنفيذية
	80 - يظل التقييم بالغ الأهمية بالنسبة لعمل اليونيسيف، من حيث ضمان المساءلة عن النتائج وجمع الأدلة من أجل التعلم المستمر وإجراء تحسينات كمنظمة، على حد سواء. وتحافظ اليونيسيف على خطة تقييم مؤسسية قوية ذات شقين: التقييمات العالمية التي تدار داخل الإطار المتكامل للرصد والتقييم الذي وافق عليه المجلس التنفيذي؛ والتقييمات المشتركة بين الوكالات والتقييمات المشتركة، وتضم مواضيع إنمائية وإنسانية، على حد سواء. ومع ذلك، تجرى أغلبية تقييمات اليونيسيف (ما يزيد على 95 في المائة منها) على المستوى القطري من خلال نظام تقييم لا مركزي. وتشارك مكاتب اليونيسيف عن كثب في دعم القدرة الوطنية على التقييم.
	81 - وبالإضافة إلى ذلك، تعمل اليونيسيف على نطاق واسع مع فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم في تعزيز المساءلة والاتساق بين الأمم المتحدة ونظم التقييم الدولية وفي دعم تطوير قدرات التقييم الوطنية بالشراكة مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة والحكومات الوطنية ومجموعة متنوعة من المؤسسات. وتواصل اليونيسيف القيام بدور أساسي في فريق التقييم سواء من حيث الدعوة لوظيفة تقييم قوية على نطاق منظومة الأمم المتحدة أو المساهمة في الأعمال الفنية التي يضطلع بها فريق التقييم في مجالات رئيسية. وتشمل هذه المجالات إدماج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في التقييم؛ وتقييم الأثر؛ وإصدار توجيهات بشأن تقييمات إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛ وتنمية القدرات الوطنية في مجال التقييم، ووضع قواعد ومعايير لوظيفة التقييم في منظومة الأمم المتحدة.
	82 - ويتضمن الإطار المتكامل للرصد والتقييم التزام اليونيسيف بإجراء 15 تقييما على مستوى المؤسسة في الفترة 2010-2011، بما في ذلك التقييمات المشتركة بين الوكالات. وبحلول منتصف عام 2011، تم إنجاز 8 تقييمات وكانت قيد التنفيذ. وتغطي التقييمات المنجزة المواضيع التالية: أداء المنظمة في إعداد برامج تنمية قدرات المراهقين ومشاركتهم؛ وبرنامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة المشترك بين اليونيسيف وحكومة هولندا؛ ووضع برامج التعليم في حالات الطوارئ والمرحلة الانتقالية بعد الأزمات؛ وحملة ”اتحدوا من أجل الأطفال، اتحدوا في مواجهة الإيدز“؛ واستجابة اليونيسيف العملية للزلزال الذي ضرب هايتي في عام 2010. وتستعرض نتائج التقييمات مع الإدارة العليا وتستخدم، من خلال آلية رسمية لاستجابة الإدارة، بصورة منهجية من أجل تعزيز الأداء.
	83 - وأدت اليونيسيف دورا رئيسيا في العديد من التقييمات المشتركة بين الوكالات تم فيها تقييم عمل منظومة الأمم المتحدة وشركائها. وأنجز التقييم الذي تولت زمامه البلدان التي تم فيها تجريب مبادرة ”توحيد الأداء“ في أواخر عام 2010، وقدم معلومات قيّمة عن التقدم المحرز والتحديات القائمة والدروس المستخلصة. وشاركت اليونيسيف في رئاسة فرقة العمل التابعة لفريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم التي تساعد على ضمان الجودة. وساهمت اليونيسيف أيضا في التقييم الشامل المستقل لمبادرة ”توحيد الأداء“، والذي أشرفت عليه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	84 - ودعمت اليونيسيف ووكالات أخرى إجراء تقييم للصندوقين المشتركين للأنشطة الإنسانية، بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وشاركت اليونيسيف، بالتعاون مع هذا المكتب ولجنة الإنقاذ الدولية، في إدارة تقييم آنـي مشترك بين الوكالات لكيفية التصدي للزلزال الذي وقع في هايتي في كانون الثاني/يناير 2010. ويجري حاليا تقييم من أجل المتابعة، يركز على قضايا المرحلة الانتقالية وتنمية القدرات الوطنية.
	85 - وكثفت اليونيسيف دعمها لتنمية قدرات التقييم الوطنية، وشاركت في قيادة عملية وضع التوجيهات التي اعتمدها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم بشأن أدوار أعضاء الفريق في هذا المجال. ويركز هذا على ما يلي: العمل بصفة وسيط لتبادل المعارف لتسهيل توليد وتشاطر الممارسات الجيدة ”فيما بين بلدان الجنوب“، وتعزيز التقييمات التي تتولى البلدان زمامها وأنظمة التقييم الوطنية؛ ودعم الإعداد المهني للتقييم، واستخدام القدرات الوطنية.
	86 - وتوفر وثيقة إطار مفاهيمي داخلية لليونيسيف معنونة ”تنمية القدرات الوطنية لأنظمة التقييم التي تتولى البلدان زمامها“ (تموز/يوليه 2010) الأساس المنطقي الإضافي للمشاركة في تنمية قدرات التقييم الوطنية. وقد أجملت الإجراءات اللازمة لتعزيز تهيئة البيئة المؤاتية وتنمية القدرات المؤسسية والفردية وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة.
	87 - وتسهيلاً للتعلم وتبادل المعارف بشأن أنظمة الرصد والتقييم التي تتولى البلدان زمامها، أطلقت اليونيسيف وشركاؤها منبراً إلكترونياً تفاعلياً يستخدم الجيل الثاني من شبكة الإنترنت ويسمى “My M&E”، والغرض منه تبادل المعارف بشأن أنشطة الرصد والتقييم التي تتولى البلدان زمامها. وتشمل المبادرات الرئيسية مركزاً مرجعيا يحتوي على عناصر يساهم بها الأعضاء وأيضاً حلقات دراسية آنية على شبكة الإنترنت تُعنَى بقضايا التقييم في التنمية. وحضر ما مجموعه 100 2 مشارك 14 حلقة دراسية على شبكة الإنترنت قدمتها الوكالات المشاركة الرئيسية: منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومؤسسة روكفلر، وعدة رابطات عالمية تُعنَى بالتقييم.
	سابعا - متابعة نتائج المؤتمرات الدولية
	88 - في تموز/يوليه 2010، استضافت حكومة اليابان، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والبنك الدولي، اجتماعا لمتابعة موضوع الأهداف الإنمائية للألفية في طوكيو. والتقى في هذا الاجتماع وزراء وممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني من أجل تعزيز نتائج الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعقود عام 2010. واستضاف الاجتماع مناقشة وزارية بشأن موضوع ”الأمن البشري والإنصاف في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“، وناقش سبل المضي قدما في فترة ما بعد عام 2015، باستخدام الدروس المستفادة من عقد إعلان الألفية.
	89 - وفي المؤتمر الثامن عشر للجمعية الدولية للإيدز، الذي عقد في فيينا في عام 2010، أكدت اليونيسيف، تحت شعار ”اتحدوا من أجل الأطفال، اتحدوا في مواجهة الإيدز“، على حقوق الطفل، والمراهقين الأكثر عرضة للخطر، والقضاء الفعلي على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل باعتبارها مسائل رئيسية. وتم تخصيص أكثر من 115 جلسة من جلسات المؤتمر البالغ عددها 248 جلسة لمواضيع ذات صلة مباشرة بالأطفال. ويتم استعمال التقرير المعنون ”اللوم والاستبعاد: الوباء الخفي لفيروس نقص المناعة البشرية الذي يصيب الأطفال في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى“ (Blame and banishment: the underground HIV epidemic affecting children in Eastern Europe and Central Asia)()، الذي صدر خصيصا بهذه المناسبة، كوثيقة رئيسية للدعوة بشأن قضايا فيروس نقص المناعة البشرية التي تمس الأطفال في المنطقة.
	90 - وشاركت اليونيسيف في الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في اسطنبول في أيار/مايو 2011، ومتابعة نتائجه. وساهمت اليونيسيف ببيانات ومدخلات في تقرير الأمين العام()، وخصوصا في ما يتعلق بالمسائل المرتبطة بحالة الأطفال في أقل البلدان نمواً؛ وشاركت في سلسلة من الأنشطة السابقة للمؤتمر من أجل اقتراح سبل المضي قدما، بما في ذلك ما يتصل بالاستفادة من الخدمات الأساسية. وفي نشاط خاص نظم مع حكومتي نيبال والولايات المتحدة ومع برنامج الأغذية العالمي بشأن ”التنمية البشرية العادلة: الاستثمار في التغذية في أقل البلدان نموا“، تحدث المدير التنفيذي لليونيسيف عن الحاجة إلى معالجة جماعية لحالات الطوارئ غير المعلنة المتعلقة بنقص التغذية لدى الأطفال. وشدد المدير التنفيذي أيضا على الحاجة ليس فقط لتعبئة المزيد من الموارد من أجل التنمية في أقل البلدان نموا، ولكن أيضا لتوجيه الاستثمارات نحو مجالات ذات عائدات أكبر من خلال التركيز على أشد الفئات حرمانا. وكجزء من الجهد الجماعي الذي تبذله الأمم المتحدة لدعم تنفيذ برنامج العمل، ستواصل اليونيسيف مساندة تدابير التنفيذ الوطنية من أجل إحراز تقدم منصف نحو تحقيق أهداف إنمائية تركز على الطفل في أقل البلدان نموا.
	91 - ويزود برنامج السفراء المعنيين بالمناخ التابع لليونيسيف، والذي وضع عقب مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المعقود في عام 2009 في كوبنهاغن، الشباب والمراهقين بالمهارات المتعلقة بالدعوة، والاتصالات (عبر وسائل الإعلام الاجتماعية والإذاعة)، والتكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره، والحد من أخطار الكوارث. ويسعى أيضا إلى تمكين الشباب من المشاركة في المناقشات المتعلقة بتغير المناخ والإجراءات المحلية المرتبطة بذلك. ويعمل السفراء المعنيون بالمناخ في أكثر من 20 بلدا، بما في ذلك في زامبيا، حيث توفر اليونيسيف التدريب من أجل تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتصدي لأخطار الفيضانات وإزالة الغابات في مجتمعاتهم المحلية.
	92 - وكثفت اليونيسيف تعاملها مع مختلف الآليات المسؤولة عن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والأقليات. ففي عام 2010، تبادلت اليونيسيف خبراتها في مجال الحماية الاجتماعية مع المنتدى المعني بقضايا الأقليات وعملت منذ ذلك الحين مع الخبيرة المستقلة المعنية بالأقليات في ما يخص المسائل المتعلقة بالأطفال المنحدرين من الأقليات. وعلى غرار ذلك، تم تعزيز الشراكة مع منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، وتكلل ذلك بإجراء حوار شامل مع المنتدى، في أيار/مايو 2011، لتبادل الخبرات والاستراتيجيات المتعلقة بتعزيز حقوق أطفال الشعوب الأصلية. وستهدف اليونيسيف إلى زيادة تناسقها في التعاون البرنامجي من خلال إطار استراتيجي جديد معني بأطفال السكان الأصليين والأقليات.
	93 - وشاركت اليونيسيف على نحو كبير في أنشطة السنة الدولية للشباب، التي انتهت في أيلول/سبتمبر 2011. وستشمل متابعة هذه المبادرة تركيزا مكثفا لليونيسيف على المراهقين. ويتمثل مجال أساسي في تشجيع جمع بيانات مصنفة عن المراهقين كأساس لتحسين البرمجة. وسيركز نهج اليونيسيف المتعلق بمشاركة المراهقين على المشاركة الشاملة في الأسرة والمجتمع المحلي، مع المراهقين، بمن فيهم من هم أكثر تهميشا، والذين يتزايد الاعتراف بهم كعناصر للتغيير داخل مجتمعاتهم المحلية.
	94 - وجمع اجتماع رفيع المستوى تاريخي بشأن التعاون من أجل حقوق الطفل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عقد في بيجين في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أكثر من 100 من كبار قادة 28 بلداً من أجل مناقشة الفرص المتاحة للتعاون المتبادل في مجال تعزيز حقوق الطفل، ضمن إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب. واختتم الاجتماع الذي افتتحه نائب الرئيس الصيني، باعتماد إعلان بيجين بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب لحقوق الطفل. واستخدمت البيانات الناتجة عن الدراسات والتقييمات التي أجريت على المستوى الإقليمي استخداما استراتيجيا لتعزيز خطة تحقيق الإنصاف وشكلت الأساس بالنسبة للإعلان.
	95 - ويعطي الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات الكثير من التوجيهات المفيدة للأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة. وتتطلع اليونيسيف إلى المساهمة في العملية التحضيرية للاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات، بما في ذلك تحليل التقدم المحرز بالنسبة للاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات والمسائل المواضيعية الرئيسية التي سيجري تناولها.
	ثامنا - مشروع مقرر
	96 - يقرر المجلس التنفيذي إحالة هذا التقرير (E/2012/6-E/ICEF/2012/3)، ومعه موجز للتعليقات والتوجيهات التي قدمتها الوفود في الدورة الحالية، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

