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  منظمة األمم املتحدة للطفولة    اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  اجمللس التنفيذي    ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام 

  ٢٠١٣الدورة العادية األوىل لعام     ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-١جنيف، 
األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة مـن أجـل

الس التنفيذيـة لربنـامجتقارير اجملـ  : التعاون اإلمنائي الدويل  
/صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       /األمم املتحـدة اإلمنـائي    

مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع، ومنظمـة األمـم
املتحــدة للطفولــة، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني

  اجلنسني ومتكني املرأة، وبرنامج األغذية العاملي

  ٢٠١٣فرباير /شباط ٨-٥  
  ** األعمال املؤقت من جدول٤البند 

التقرير السنوي للمديرية التنفيذية ملنظمة األمـم املتحـدة
  للطفولة املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
ــة املقــدم إىل           ــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــسنوي للمــديرة التنفيذي ــر ال التقري

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
    

    موجز  
 ٦٢/٢٠٨صــفه التقريــر الــسنوي امتثــاال لقــرار اجلمعيــة العامــة   يقــدم هــذا التقريــر بو   
 بشأن االستعراض الـشامل للـسياسات الـذي جيـرى           ٢٠٠٧ديسمرب  / األول كانون ١٩املؤرخ  

كل ثالث سنوات لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل التنميـة،            
ــررين  ــذي  ٢٠١٠/١ و ١٩٩٥/٥وللمقـ ــس التنفيـ ــة     للمجلـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ملنظمـ

وسيقدم هـذا التقريـر إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي للنظـر فيـه يف دورتـه                  ). اليونيسيف(
  . ويرد مشروع مقرر يف الفرع تاسعا. ٢٠١٣املوضوعية لعام 

  
 
  

  .٢٠١٣مارس / آذار٢٢يف  أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
  **  E/ICEF/2013/1.  
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  مقدمة  -أوال   
 بــــشأن ٦٢/٢٠٨ اســــتجابة لقــــرار اجلمعيــــة العامــــة ٢٠١٢مت إعــــداد تقريــــر عــــام   - ١

االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل ثالث سنوات لألنشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع          
ويــسري هــذا التقريــر علــى هنــج التقــارير الــسنوية . هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة

س االقتـصادي واالجتمـاعي وميكـن أن يقـرأ مقترنـا بالتقـارير الـسنوية           السابقة املقدمـة إىل اجمللـ     
ــيال   . للمــدير التنفيــذي املقدمــة إىل اجمللــس التنفيــذي لليونيــسيف    ــائق معــا حتل ــوفر هــذه الوث وت

ــتراتيجية املتوســـطة األجـــل     ــة االسـ ــائج الرئيـــسية الـــيت وردت باخلطـ ــة بالنتـ للمنجـــزات مقارنـ
  .٢٠١٣-٢٠٠٦لليونيسيف للفترة 

  
  متويل األنشطة التنفيذية  -انيا ث  

 مليــون دوالر يف عــام  ٣ ٦٨٢ يف املائــة، مــن  ١زادت إيــرادات اليونيــسيف مبقــدار     - ٢
وتعــود هــذه الزيــادة يف املقــام األول إىل    . ٢٠١١ مليــون دوالر يف عــام  ٣ ٧١١ إىل ٢٠١٠

لــيت يقابلــها املقدمــة مــن احلكومــات ومــن القطــاع اخلــاص، ا) األساســية(زيــادة املــوارد العاديــة 
وقـد زاد  .  الطارئة املقدمة من القطاع اخلـاص   -جزئيا ما حتقق من اخنفاض يف املوارد األخرى         

 مليـون دوالر  ٢ ٤٤٠ يف املائـة، مـن   ٥إمجايل اإليرادات اآلتية من ماحني القطـاع العـام بنـسبة         
ــة مــ . ٢٠١١ مليــون دوالر يف عــام ٢ ٥٦٧ إىل ٢٠١٠يف عــام  ــرادات اآلتي ن واخنفــضت اإلي

ــسبة    ــن  ٨القطــاع اخلــاص بن ــة، م ــام  ١ ١٨٨ يف املائ ــون دوالر يف ع  ١ ٠٨٩ إىل ٢٠١٠ ملي
  .٢٠١١مليون دوالر يف عام 

ــسبة     - ٣ ــة بن ــة مــن املــوارد العادي ــرادات اآلتي ــة، مــن ١٢وزادت اإلي  مليــون ٩٦٥ يف املائ
ابيـا  وإذا كان هـذا تطـورا إجي    . ٢٠١١ مليون دوالر يف عام      ١ ٠٧٨ إىل   ٢٠١٠دوالر يف عام    

 هــو أمــر مقلــق - يف املائــة ٢٩ -فــإن اخنفــاض نــصيب املــوارد العاديــة مــن إمجــايل اإليــرادات  
فاملوارد العادية متكن اليونيسيف مـن اإلسـهام الفعـال يف حتقيـق األهـداف               . بالنسبة لليونيسيف 

ــة، واخل     ــة لأللفي ــة، واألهــداف اإلمنائي ــة الــيت حتــددت يف إعــالن األمــم املتحــدة لأللفي طــة العاملي
كــذلك فــإن هــذه املــوارد تتــيح لليونيــسيف حتقيــق اســتمرارية  . االســتراتيجية املتوســطة األجــل

الربامج ومتابعة التجديدات واالسـتجابة لالحتياجـات الطارئـة لألطفـال والنـساء، مبـا يف ذلـك                  
وهلــذه األســباب يــتعني أن يكــون . االحتياجــات املتــصلة باالســتعداد للطــوارئ واالســتجابة هلــا

  .وازن أكثر سالمة بني املوارد العادية واملوارد األخرىهناك ت
 اخنفـــض إمجـــايل إيـــرادات املـــوارد األخـــرى اآلتيـــة مـــن املـــاحنني يف  ٢٠١١ويف عـــام   - ٤

ــسبة    ــام واخلــاص بن ــة، إىل ٣القطــاعني الع ــون دوالر مــن  ٢ ٦٣٣ يف املائ ــون ٢ ٧١٧ ملي  ملي
ــام  ــرادات مــن املــوار    . ٢٠١٠دوالر يف ع  العاديــة اآلتيــة مــن   -د األخــرى وبلــغ إمجــايل اإلي
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. ٢٠١٠ مليـون دوالر يف عـام        ١ ٦٩٤ مليون دوالر، مقابل     ١ ٦٧٠القطاعني العام واخلاص    
، ممــا يعكــس اخنفاضــا ٢٠١١ مليــون دوالر يف عــام ٩٦٣ الطارئــة -وبلغــت املــوارد األخــرى 

  . مليون دوالر١ ٠٢٣ حيث بلغت ٢٠١٠ يف املائة عن مستواها يف عام ٦بنسبة 
وواصــلت اليونيــسيف املــشاركة يف الترتيبــات املتعلقــة باالتــساق يف األمــم املتحــدة          - ٥

وبالشراكة فيما بني املؤسسات من خـالل صـناديق جممعـة خمتلفـة وصـناديق اسـتئمانية متعـددة                   
وقد اخنفضت اإليـرادات اآلتيـة مـن خمتلـف الترتيبـات املـشتركة بـني املنظمـات بنـسبة                    . املاحنني
. ٢٠١١ مليـون دوالر يف عـام        ٣٠٧ إىل   ٢٠١٠ مليون دوالر يف عام      ٣٥٦ن   يف املائة، م   ١٤

أمـا متويـل اليونيـسيف      . ٢٠١١ يف املائة من إمجايل إيرادات اليونيسيف يف عام          ٨,٣وميثل هذا   
 ٢٠١١ مليـون دوالر يف عـام        ٣٤من خالل صندوق توحيد األداء فقد زاد زيادة طفيفـة، إىل            

  .٢٠١٠ مليون دوالر يف عام ٣٢من 
ــز يف اخلطــة     ٢٠١١ويف عــام   - ٦ ــوال املواضــيعية اخلاصــة مبجــاالت التركي ، شــهدت األم

 وهي األموال اليت ال ختصص داخل جمال من جمـاالت التركيـز             -االستراتيجية املتوسطة األجل    
 مليـون دوالر يف  ٢٤١ يف املائة، مـن  ٢٣ اخنفاضا بنسبة    -تعترب أفضل بديل للموارد العادية       و

ــا اخنفـــضت املـــساعدة اإلنـــسانية  ٢٠١١ مليـــون دوالر يف عـــام ١٨٧  إىل٢٠١٠عـــام  ، بينمـ
وهـذا االخنفـاض يف التمويـل املواضـيعي هـو مـصدر قلـق كـبري،                 .  يف املائة  ٤٤املواضيعية بنسبة   

ألن األموال املواضيعية متكن اليونيسيف من اسـتخدام املـوارد الربناجميـة علـى حنـو أكثـر مرونـة                
وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن األمـوال      . س األولويـات القطريـة والعامليـة      وأكثر اسـتجابة، علـى أسـا      

املواضــيعية تتــيح التخطــيط الطويــل املــدى وحتقــق مكاســب فيمــا يتعلــق باالســتدامة والكفــاءة    
  .بالنسبة لليونيسيف وبالنسبة للماحنني

، سجلت اليونيـسيف    ٢٠١٠أغسطس  /آبإىل  يناير  / الثاين كانونوبالنسبة للفترة من      - ٧
 مليون دوالر يف شكل متويل طـوارئ لالسـتجابة لالحتياجـات اإلنـسانية      ٤٧٨رادات قدرها   إي

 مليـون دوالر مـن احتياجـات متويليـة       ١٢٣ومشـل ذلـك     . لألطفال والنساء يف مجيع أحناء العامل     
 مليــون دوالر الزمــة للتــصدي الحتياجـات األطفــال والنــساء يف القــرن األفريقــي  ٢٨٣قـدرها  

  .اف واجملاعةممن تأثروا باجلف
  

الـــشراكات االســـتراتيجية، مبـــا فيهـــا التعـــاون مـــع البنـــك الـــدويل وغـــريه مـــن     -ثالثا   
  املؤسسات املالية الدولية

مــا زال دور اليونيــسيف يف تيــسري الــشراكات الفعالــة واإلســهام فيهــا دورا لــه أمهيتــه،   - ٨
ــساين     ــل اإلنـ ــياق العمـ ــائم علـــى اإلنـــصاف ويف سـ ــا القـ ــياق هنجهـ ــة يف سـ وأجـــرت . وخاصـ

اليونيــــسيف استعراضــــا لتنفيــــذ إطارهــــا للــــشراكات االســــتراتيجية والــــشراكات التعاونيــــة   
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)E/ICEF/2009/10(وقـــد عـــرض هـــذا . ، آخـــذة يف االعتبـــار التجـــارب والـــدروس املـــستفادة
على الدورة العادية الثانيـة للمجلـس التنفيـذي لليونيـسيف يف            ) E/ICEF/2012/18(االستعراض  

وضـع  ) أ: (اإلطار ثالثة هنج ذات أولوية بالنسبة للشراكات الفعالـة وهـي          وحيدد  . ٢٠١٢عام  
االسـتثمار االسـتراتيجي يف الـشراكات بـني         ) ب(إطار ملسامهة الشراكات يف حتقيق النتائج؛ و        

تعزيز القدرة التنظيمية لليونيسيف علـى إقامـة الـشراكات          ) ج(أصحاب املصلحة املتعددين؛ و     
  .م يف إدارة الشراكاتالفعالة باعتماد هنج منظ

وتواصل اليونيسيف مشاركتها الفعالـة مـع املؤسـسات املاليـة الدوليـة، مبـا فيهـا البنـك                     - ٩
ــال          ــوق األطف ــز حق ــدويل، يف تعزي ــد ال ــة، وصــندوق النق ــة اإلقليمي ــصارف التنمي ــدويل، وم ال

ابيـة هلـذا   ويقوم عـدد متزايـد مـن املكاتـب القطريـة بتقـدمي تقـارير عـن النتـائج اإلجي                 . وإنصافهم
  .العمل املشترك

ويتبني من الدراسة االستقصائية السنوية اليت تقوم هبا اليونيسيف أن التعاون العـام بـني        - ١٠
البنك الدويل واملكاتب القطرية لليونيسيف قد ظل ثابتا عنـد مـستوى مرتفـع خـالل الـسنوات                  

تقارير عـن التعـاون مـع        مكتبا من املكاتب القطرية      ٨٤، قدم   ٢٠١١ويف عام   . الثالث املاضية 
ومــا زال التعلــيم . البنــك، يف مــسائل تتــراوح بــني تبــادل املعلومــات وتعميــق التعــاون الربنــاجمي

ــة      ــال احلمايـ ــان جمـ ــسية، وإن كـ ــاون الرئيـ ــة والـــصحة هـــي جمـــاالت التعـ ــة االجتماعيـ واحلمايـ
. ٢٠٠٨االجتماعيــة قــد اتــسع بــشكل ملحــوظ جــدا بالنــسبة للمجــاالت األخــرى منــذ عــام    

لى سبيل املثال، فإن الشراكة يف غانا قـد سـاعدت علـى وضـع اسـتراتيجية وطنيـة وبرنـامج                     وع
وتتمثـل العناصـر الرئيـسية يف جنـاح         .  من أشد الناس فقـرا     ٦٨ ٠٠٠للتحويالت النقدية يشمل    
) ب(وجــود آليــات للــدعم املتبــادل ونظــام لتنــاوب القيــادة؛ و   ) أ: (هــذه الــشراكة فيمــا يلــي 

تبــادل املعلومــات والتــصدي للــصعوبات واالختالفــات قبــل تبــادل اآلراء مــع  اجلهــود املبذولــة ل
ــارات مــن مقــر البنــك     ) ج(احلكومــة؛ و  ــد مــصحوبا بزي ــدويل يف البل . وجــود متثيــل للبنــك ال

 .وتتحرك املنظمة اآلن حنو إجياد آلية مشتركة لتحديد األهداف

يــع واالجتمــاع الــسنوي  وعلــى الــصعيد العــاملي، تــشارك اليونيــسيف يف اجتمــاع الرب    - ١١
صندوق النقـد الـدويل وتقـدم بيانـات مكتوبـة إىل صـندوق النقـد          /اللذين يعقدمها البنك الدويل   

 علـى  ٢٠١٢أبريـل  /نيـسان وقد ركـز البيـان املقـدم يف      . الدويل وإىل جلنة التنمية بالبنك الدويل     
مـايو  /أيـار ويف . شرمسألة اإلنصاف يف الوقت الذي شدد فيه أيضا على أمهية االستثمار يف البـ            

، استضاف البنك الدويل املشاورات السنوية مع اليونيسيف، بغرض اسـتعراض وتعزيـز             ٢٠١٢
وعلــى الــصعيد العــاملي، تتعــاون . التعــاون بــني املؤســستني علــى الــصعيدين اإلقليمــي والقطــري
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املبكـرة،  املنظمتان يف خطة اإلنصاف، والتعليم، واحلماية االجتماعية، ومنـو الطفـل يف املراحـل               
  .بني مسائل أخرى

وقد أتاحت الشراكة مع البنك الدويل حشد موارد كبرية جاءت عن طريـق خـدمات             - ١٢
وباإلضــافة إىل ذلــك فقــد زاد التمويــل املباشــر  ). ٢٠١٠ مليــون دوالر يف عــام ١٩٢(الــشراء 

ل  ليـص ٢٠٠٥ ماليـني مـن الـدوالرات يف عـام     ٣لتنفيذ املشاريع الداعمة للحكومات من حنـو        
، وإن كــان قــد اقتــصر إىل حــد كــبري علــى  ٢٠١٠ مليــون دوالر يف عــام ٥١إىل ذروة بلغــت 

أعيــدت تــسمية املبــادرة (الــصندوق االســتئماين ملبــادرة املــسار الــسريع لتــوفري التعلــيم للجميــع  
وفيمـا يتعلـق بالـشراء، فـإن اتفـاق خـدمات       ). ليصبح امسهـا الـشراكة العامليـة مـن أجـل التعلـيم        

 مـرة يف    ٥٢ وضعه البنك الدويل واليونيسيف كي تستخدمه احلكومـات قـد نفـذ              الشراء الذي 
وقـد بلغـت    . وجيري التفـاوض علـى تنفيـذه يف سـبعة بلـدان أخـرى             . ٢٠٠٨ بلدا منذ عام     ٢٠

 مليـون دوالر، منـها مـا        ٩٤٤قيمة االتفاقات اليت مت التوقيـع عليهـا أو جيـري التفـاوض بـشأهنا                
وتعتـرب اللقاحـات إىل حـد بعيـد أكـرب فئـة مـن               . ٢٠١١عـام    مليـون دوالر يف      ١٨٠يزيد على   

، تليها الناموسيات واألدوية األساسـية واألغذيـة وأجهـزة       ) يف املائة  ٧٤(فئات السلع األساسية    
وما زالت باكستان وبـنغالديش ونيجرييـا واهلنـد متثـل أعلـى اإلمجاليـات التراكميـة                 . املختربات

  . بالنسبة ملشاريع كل منها
 يف ٤٢، ليـشمل   ٢٠١١د التعاون مع صندوق النقـد الـدويل زيـادة كـبرية يف عـام                وزا  - ١٣

وأكثـر  . ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ٢٨املائة من املكاتب القطرية، وهو ما ميثل زيادة كبرية مـن            
املناطق مشاركة هي غرب ووسط أفريقيا، وشـرق وجنـوب أفريقيـا، ووسـط وشـرق أوروبـا،          

.  يف املائــة٥٠ تفيــد تقاريرهــا مجيعــا نــسبة مــشاركة تزيــد علــى  ورابطــة الــدول املــستقلة، الــيت
وكانــت موضــوعات التعــاون الثالثــة الرئيــسية هــي الــسياسات وإعــداد امليزانيــات، والبيانــات    

  .والرصد، واحلماية االجتماعية، تليها عن قرب األزمة االقتصادية والدعوة إىل اإلنصاف
التفاق املربم  بني اليونيسيف وصـندوق النقـد         وقد أمكن حتقيق هذه املكاسب نتيجة ل        - ١٤

 بغــرض دعــم املــصاحل املــشتركة هلمــا يف أال تكــون لــسياسات التكيــف  ٢٠١٠الــدويل يف عــام 
 بلـدا  ١١وقـد مت مبـدئيا اختيـار        . االقتصادي آثار سلبية على األطفال الضعفاء أو على أسـرهم         

ذلــك الوقــت قــام عــدد مــن املكاتــب ومنـذ  . مـن البلــدان الرائــدة لتنــضم إىل الــشراكة التعاونيــة 
القطريــة األخــرى باالســتفادة مــن الــزخم العــاملي للــدخول يف تعــاون وثيــق مــع صــندوق النقــد  

ويتمثل التعاون على الصعيد القطري يف احلوار املنتظم بني املـوظفني امليـدانيني التـابعني     . الدويل
خاصـة يف سـياق املـشاورات       لكلتا املؤسستني؛ وعقد االجتماعات املشتركة مع احلكومـات، و        
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السنوية املتعلقة بامليزانية؛ ووضع اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر واسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة                  
  . واألطر االستراتيجية املتوسطة األجل

ففـي  . وما زالت مـصارف التنميـة اإلقليميـة مـن الـشركاء اهلـامني بالنـسبة لليونيـسيف                - ١٥
 مـن املكاتـب القطريـة لليونيـسيف بأهنـا تعاونـت مـع مـصارف          يف املائـة ٤٨، أفـاد    ٢٠١١عام  

وميثل التعليم واملياه واملرافق الصحية والرعاية الـصحية القطاعـات          . التنمية اإلقليمية يف مناطقها   
  .الرئيسية الثالثة للتعاون، ولو أن هناك تنوعا كبريا فيما بني املناطق

  
  ويف فعالية التنميةاإلسهام يف تنمية القدرات الوطنية   -رابعا   

  تنمية القدرات    
 بوضع أسس للمقارنـة لقيـاس أداء املكاتـب القطريـة            ٢٠١٠قامت اليونيسيف يف عام       - ١٦

فيما يتعلق بتنمية القدرات استنادا إىل املبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها جمموعـة األمـم املتحـدة                    
ة أن تـستخدم أسـس املقارنـة هـذه          ، طُلب إىل املكاتب القطري    ٢٠١١وابتداء من عام    . اإلمنائية

ــامج القطــري       ــدرات يف كــل الربن ــة الق ــسنوية لتنمي ــيت  . كأســاس الستعراضــاهتا ال ــات ال والفئ
مت التنفيـذ كليـا، ومت التنفيـذ يف معظمـه، ومت التنفيـذ جزئيـا، وبـدىء يف                   : تتضمنها التقارير هي  

 بأهنــا حققــت أســس  ، أفــادت ثالثــة أربــاع املكاتــب القطريــة تقريبــا  ٢٠١١ويف عــام . العمــل
. املقارنة إما كليا أو حققتها يف معظمها؛ وذكرت املكاتب القطرية الباقيـة أهنـا حققتـها جزئيـا                 

وكانت املكاتب القطرية اليت واجهت أكـرب الـصعوبات هـي يف معظـم األحـوال املكاتـب الـيت                   
  .تعمل يف ظروف هشة أو يف ظروف أزمات أو ظروف إنسانية

 التحليـل لنتـائج عمليـة االسـتعراض هـذه أن اليونيـسيف ركـزت                وتبني بعـد مزيـد مـن        - ١٧
) أ: (علــى مجيــع املــستويات الثالثــة املبينــة يف إرشــادات جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة وهــي  

  . البيئة املواتية) ج(القدرة التنظيمية واملؤسسية وقدرة اجملتمع احمللي؛ و ) ب(القدرة الفردية؛ 
لقطـري يف ميامنـار، علـى سـبيل املثـال، اسـتراتيجية لبنـاء قـدرات                 وقد اعتمد املكتـب ا      - ١٨

وبعــد تقيـيم قــدرة املنظمــات  . الـشركاء احمللــيني يف حماولــة لزيـادة فــرص احلــصول علـى التعلــيم   
احمللية غري احلكومية، وضعت خطة مشتركة لتنمية القدرات من أجل حتسني الـتعلم يف مرحلـة                

ــادة فــرص احلــصول   ــة املبكــرة وزي ــيم غــري النظــامي  الطفول ــسوانا، قــدمت  .  علــى التعل ويف بوت
اليونيسيف الدعم لوزارة الصحة يف اسـتكمال املبـادئ التوجيهيـة اخلاصـة بأيـام صـحة الطفـل،           

  . ووضعت دليال للميسرين، وقدمت الدعم ملبادرات لتنمية قدرات العاملني يف جمال الصحة
ومــن خطــط العمــل الــسنوية أن وتــبني مــن خطــط عمــل الــربامج القطريــة لليونيــسيف   - ١٩

املكاتب القطرية قامت بالرصد الدقيق وبتقدمي النصح للمديرين واملشرفني وتدريبهم من أجـل              
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وما زالـت عـدة بـرامج قطريـة للتعـاون تركـز علـى قـدرات مقـدمي                   . زيادة كفاءهتم وفعاليتهم  
. الرعايـة أنفـسهم   اخلدمات، مع توجيـه عنايـة أقـل إىل تعزيـز قـدرة اجملتمعـات احملليـة ومقـدمي                    

ففي غيانـا، تقـدم   . على أن مثة بعض األمثلة املثرية ملبادرات تستهدف األفراد واجملتمعات احمللية        
 شـاب علـى كيفيـة الـدعوة     ٥٠٠اليونيسيف الدعم لشركائها من أجل تـدريب مـا يزيـد علـى              
  .حلقوقهم من خالل الربامج التليفزيونية واملقاالت الصحفية

 التقدير املنهجي لالحتياجـات مـن القـدرات ويف االسـتفادة مـن نتـائج                وحتقق تقدم يف    - ٢٠
وأفــادت عــدة . التقييمــات عنــد وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات بنــاء القــدرات الــشاملة واملتــسقة  

مكاتب قطرية بأهنا قامت بتقييمـات شـاملة لالحتياجـات مـن القـدرات مـن أجـل فهـم أفـضل                      
كـذلك نظـرت    . راد وصـعيدي الـنظم والـسياسات      للثغرات الرئيسية املوجودة على صـعيد األفـ       

ففـي ليـسوتو،   . هذه املكاتـب يف مـدى القـدرة احملتملـة للـشركاء علـى التـصدي هلـذه الثغـرات          
على سبيل املثال، قدمت اليونيسيف الدعم لوزارة الصحة والرعاية االجتماعية من أجل القيـام              

 عــن االســتعراض املــشترك خلطــط بتقيــيم للقــدرة علــى تنفيــذ التوصــيات املختلفــة الــيت انبثقــت 
وقـد أدى التقيـيم إىل وضـع اسـتراتيجية شـاملة            . العمل الربناجمية مـن أجـل احلمايـة االجتماعيـة         

لتنميــة القــدرات تتــضمن إعــادة حتديــد األدوار واســتعراض توصــيف الوظــائف واســتكمال         
ــيم األداء   ــة لتقي ــادئ التوجيهي ــد وصــف املكتــب القطــري هــذه املرح  . وحتــسني املب ــة بأهنــا  وق ل

مرحلة حامسة يف بناء قدرة احلكومـة علـى القيـادة وعلـى تنفيـذ برنـامج مـنح الطفـل معتمـدة                       ”
  .“على نفسها خالل السنوات الثالث القادمة

وكجزء من الربنامج املتعدد األقطار ملنطقة شرق البحـر الكـارييب، قـدمت اليونيـسيف          - ٢١
ــة وضــع اســتراتيج   ــيم للقــدرات ويف عملي ــدعم يف تقي ية يف هــذا الــشأن ألصــحاب املــصلحة  ال

وقد تبني مـن التقيـيم أن العـودة املبكـرة إىل     . الرئيسيني فيما يتعلق بالتعليم يف حاالت الطوارئ 
كـذلك تـبني مـن      . التعليم األساسي بعد األزمات اإلنسانية مل تكن دائما أولوية من األولويات          

ة وإىل تنظـيم حلقـات عمـل يف جمـال تنميـة             التقييم أن مثة حاجة إىل اختاذ تدابري يف جمال الـدعو          
  .القدرات تركز على تنفيذ الربامج التعليمية لألطفال كجزء ال يتجزأ من االستجابة

ــيم        - ٢٢ ــة القــدرات دعمــا للخطــة االســتراتيجية للتعل ــا، مت إعــداد خطــة لتنمي ويف كمبودي
دمونه مـن دعـم   كما تضمنت اخلطة إرشادات لشركاء التنمية فيما يق. ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  

وباإلضــافة إىل ذلــك، فقــد اســتعني هبــذه اخلطــة يف وضــع . لــوزارة التعلــيم والــشباب والرياضــة
مبادرة صندوق شراكة تنميـة القـدرات، وهـي مبـادرة اشـترك فيهـا االحتـاد األورويب والـسويد          

 .واليونيسيف
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لـوطنيني مـن    ويواصل عدد من البلدان تقدمي الدعم يف تنمية القدرات لـدى الـشركاء ا               - ٢٣
أجل مجع واستخدام البيانات املتعلقة باألطفال والنـساء لالسـتفادة منـها يف وضـع الـربامج ويف                  

وعلــى ســبيل املثــال، ففــي أنغــوال تقــدم اليونيــسيف الــدعم للمعهــد الــوطين  . تقريــر الــسياسات
داريـة  لإلحصاء يف إقامة نظام مؤشرات ألطفال أنغوال سيقوم بتنفيذه املعهد وبعض اهليئـات اإل       

وسـوف يتـيح هـذا النظـام        . األخرى على الصعيد الفيدرايل وعلى صعيدي األقـاليم والبلـديات         
للبلديات واألقاليم ال رصـد التقـدم احملـرز يف مناطقهـا فحـسب بـل أيـضا وضـع خطـط العمـل                        
ــساعد يف التــصدي        ــيت ميكــن أن ت ــة ال ــات اإلمنائي ــد األولوي ــة مــن أجــل حتدي املــستندة إىل األدل

  .االختناقاتللعقبات و
  

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
ــساب         - ٢٤ ــى اكت ــدان عل ــساعدة البل ــة مل ــوب هــو أداة هام ــدان اجلن ــاون فيمــا بــني بل إن التع

وقد أصدرت اليونيسيف مذكرة    . املعارف واخلربات فيما يتعلق بالتصدي للعقبات واالختناقات      
فيد املكاتب القطرية بتحقق تقـدم يف     ، وت )١(٢٠١١توجيهية برناجمية بشأن هذا املوضوع يف عام        

  .تأييد هذه املذكرة كجزء من استراتيجية شاملة لتحقيق النتائج بالنسبة لألطفال
ــام   - ٢٥ ــة    ٢٠١١ويف ع ــب القطري ــة املكات ــادت أغلبي ــة٥٨(، أف ــادرات  )  يف املائ ــد مب بتأيي

والتعـاون يف إجـراء    التعاون فيما بني بلدان اجلنوب خالل السنة وأبـرزت أمهيـة التعـاون الـتقين                
 يف املائــة مــن املكاتــب القطريــة علــى تبــادل املعلومــات وإجــراء        ٢٩وركــز حنــو  . البحــوث

املشاورات يف اجتماعات إقليمية وشبكات لتبادل اخلـربات، مبـا يف ذلـك النـهج املـستخدمة يف            
تـب  أمـا املكا  . حل املشاكل، واستعراضات األقران، والدروس املستفادة، ووضع أسس املقارنة        

 يف املائة فقد تعاونت عرب احلدود بغـرض وضـع اتفاقـات ثنائيـة والتعـاون              ١٣املتبقية واليت متثل    
إقليميا من أجل تشجيع األطر التشريعية الالزمة لتعزيز الشبكات واحلصول على املساعدة مـن              

  .شركاء التنمية اجلدد
الــشباب مــن ومشــل ذلــك تزويــد  . وكــان مــن امللحــوظ مــشاركة األطفــال والــشباب    - ٢٦

ــة       ــادرات اإلقليمي ــشاركة يف املب ــادل اخلــربات وامل ــشبكات وتب ــة ال ــدان بفــرص إقام خمتلــف البل
 تنظـيم منتـدى دون إقليمـي عقدتـه          ٢٠١١وكان من التجارب املثمرة يف عـام        . واإلسهام فيها 

شــبكة الــشباب واملــراهقني األفارقــة وضــم قيــادات شــبابية مــن تــسعة بلــدان مــن أجــل إجــراء    

                                                         
  )١(  UNICEF, ‘UNICEF Approaches to South-South Cooperation: Program Guidance Note’. New York: 

Division of Policy and Practice (2011).. 
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وقد انتهى املنتـدى إىل وضـع خطـة عمـل إلجـراء احلـوارات بـشأن عـدد مـن                     . اسعةمشاورة و 
  .أعقد املسائل اليت تواجه األطفال والشباب

وأبــرز . وكانـت الـرحالت الدراســية مـن بـني أهــم أشـكال التعـاون الــتقين بـني بلـدين          - ٢٧
دا وأن اســتعراض أجــري يف هــذا الــشأن أنــه يــتعني حتديــد مواعيــد هــذه الــرحالت حتديــدا جيــ 

وعلـى سـبيل املثـال، فـإن        . تكون ذات صـفة اسـتراتيجية واضـحة وموجهـة حنـو حتقيـق النتـائج               
املسؤولني بوزارة الرعاية االجتماعية يف بنغالديش بعد اجتماعهم بكبار املـسؤولني احلكـوميني             
ــامج        ــة الطفــل هبــا، شــرعوا علــى الفــور يف وضــع برن ــا واطالعهــم علــى نظــم محاي يف كمبودي

  .لى اخلدمة االجتماعية حياكي املبادرات اليت اختذت يف كمبودياللتدريب ع
وعلى سبيل املتابعة لالجتماع الرفيع املستوى بشأن التعـاون مـن أجـل حقـوق الطفـل                   - ٢٨

ــة      يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ الــذي عقــد يف بــيجني، أعــدت اليونيــسيف نــشرة إلكتروني
ا تقاسم اخلربات القطرية يف املسائل اليت تـؤثر علـى   للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب الغرض منه      

وجتـري االسـتعدادات لعقـد اجتمـاع ثـان رفيـع            . األطفال فيما بني الـشركاء الـوطنيني باملنطقـة        
  .٢٠١٣نوفمرب / الثاينتشريناملستوى بشأن هذا املوضوع نفسه، وذلك يف نيودهلي يف 

وســيلة فعالــة جــدا لتقاســم اخلــربات لقــد أثبــت التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب أنــه    - ٢٩
ــة ــة جيــري     . التجديدي ــة وغريهــا مــن األدوات الرقمي ــال، فــإن الرســائل الفوري وعلــى ســبيل املث

تطويرها يف كثري من البلدان من أجل تتبع ما مت مـن تقـدم يف حتقيـق األهـداف املتعلقـة بـصحة                       
درات، بــدعم مـــن  ويــتم علــى حنــو متزايــد القيــام بــبعض هــذه املبــا        . الطفــل وتربيــة الطفــل   

اليونيسيف، وذلك باستخدام الربجميات املفتوحة اليت تتيح للبلدان أن يـتعلم بعـضها مـن بعـض                 
وتـشمل هـذه الربجميـات برنـامج        . وأن تكيف ما يتم األخــــــــذ به من هنـج حـسب احتياجاهتـا            

U-report  ملــسائل ، الــذي يتــيح للنــاس القيــام طوعــا مبهمــة اإلبــالغ فيمــا يتعلــق مبجموعــة مــن ا
، وهــو نظــام يــستخدم يف جتديــد  mTracاإلمنائيــة، وذلــك مــن خــالل الرســائل النــصية ونظــام   

ويف مـالوي، يـستخدم     . خمزونات األدوية املـستنفدة، وكلتـا الوسـيلتني مـستخدمان يف أوغنـدا            
 الذي يستخدم فيه اهلاتف املتنقـل يف إرسـال الرسـائل الـيت حتـيط العـاملني يف              RapidSMSنظام  

وسـوف يـؤدي توسـيع جمـال التركيـز يف التعـاون             . صحة علما باحلالة التغذوية للمرضى    جمال ال 
فيما بني بلدان اجلنوب حبيث يتجاوز الرحالت الدراسية وعقد املؤمترات ويعمـل علـى إشـراك              

كـذلك فـإن    . القطاع اخلـاص واملنظمـات غـري احلكوميـة إىل زيـادة كـبرية يف أثـر هـذا التعـاون                    
 والفهــم املؤســسي والتخطــيط االســتراتيجي ســوف تــساعد علــى تعزيــز  حتــسني إدارة املعــارف

  .النتائج يف املستقبل
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  االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية
لقد ظلت األولوية للدعم املقدم مـن اليونيـسيف إىل البلـدان الـيت متـر مبرحلـة االنتقـال                      - ٣٠

واعترافــا بـتغري ظــروف  . جـل مـن اإلغاثـة يف حــاالت الطـوارئ إىل التعـايف والتنميــة الطويلـة األ     
االنتقــال فقــد زادت املنظمــة اســتثمارها يف التــصدي ألســباب ســرعة التــأثر وعــدم االســتقرار    

 وذلك من خالل احلد من خماطر الكوارث، وزيـادة الـوعي            -كظاهرتني تؤثران على األطفال     
ياجات فيما بعـد    بالرتاعات، وبناء السالم، وتنمية القدرات الوطنية، واملشاركة يف تقدير االحت         

  .األزمات، واملشاركة البناءة يف الكيانات املتواجدة املتكاملة
وسعيا إىل حتسني نوعية الربامج يف البلـدان املتـأثرة بالرتاعـات والتـصدي للعوامـل الـيت                 - ٣١

تعرض األطفال للعنـف والنــزاع، أصـدرت اليونيـسيف دلـيال عامليـا فيمـا يتعلـق بزيـادة الـوعي                      
وقد شرعت اليونيسيف، بفـضل متويـل كـرمي مـن هولنـدا، يف برنـامج                . اء السالم بالرتاعات وبن 

ويف هـذا اجملـال يـتم تقـدمي     . يستهدف بناء القدرة على تعزيز مسامهات التعلـيم يف بنـاء الـسالم        
  .الدعم الثين عشر مكتبا قطريا وما يقابلها من املكاتب اإلقليمية

ــسي      - ٣٢ ــدور رئي ــام ب ــسيف القي ــاء    وواصــلت اليوني ــين ببن ــستوى املع ــع امل ــق الرفي يف الفري
السالم؛ وشاركت يف الفريـق العامـل السـتعراض القـدرات املدنيـة؛ وشـاركت يف قيـادة فريـق                    
عامــل فرعــي معــين ببنــاء القــدرات؛ وأســهمت يف تقــارير األمــني العــام بــشأن بنــاء الــسالم يف    

رك بـني الوكـاالت معـين    أعقاب الرتاعات وبناء القدرات؛ وساعدت يف إنشاء فريق عامل مشت  
  .بالشباب وبناء السالم، كجزء من الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية بالشباب والتنمية

وزادت املنظمــة تركيزهــا علــى مــساعدة البلــدان واجملتمعــات احملليــة واألســر علــى أن      - ٣٣
 ويف كـل  .تصبح أكثر قـدرة علـى االنتعـاش بعـد األزمـات مثـل الكـوارث الطبيعيـة والرتاعـات             

منطقة الساحل تعمـل اليونيـسيف مـع املراكـز الـصحية لـضمان أن تـساعد أنـشطتها علـى بنـاء                   
ومـن الـربامج األخـرى الـيت     . القدرة احمللية على التصدي ملشاكل الصحة وسوء التغذية الشديد 

تعمــل علــى حتقيــق االنتعــاش مبــادرات احلمايــة االجتماعيــة يف إثيوبيــا وكينيــا؛ وتعزيــز اإلدارة   
ــا؛ وشــبكة    ا ــا بكيني ــاه يف منطقــة توركان يف ‘ العــامالت يف جمــال الــصحة ’لتــشاركية ملــوارد املي

باكستان اليت تقدم اخلدمات الـصحية األساسـية ألشـد الـسكان ضـعفا وأكثـرهم صـعوبة فيمـا                    
كــذلك أســهمت اليونيــسيف يف اســتراتيجية انتعــاش منطقــة الــساحل  . يتعلــق بالوصــول إلــيهم
ــشتركة بــني الوكــاال  ــم     . تامل ــاملي ومنظمــة األم ــة الع ــامج األغذي ــسيف وبرن واشــتركت اليوني

ــة والزراعــة يف إعــداد اســتراتيجية لالنتعــاش يف الــصومال مت تقــدميها يف مــؤمتر      املتحــدة لألغذي
  .األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا
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ارث يف وأعــدت اليونيــسيف توجيهــات فيمــا يتعلــق باحلــد مــن خمــاطر التعــرض للكــو     - ٣٤
ــة   ــربامج القطاعي ــصحية       (ال ــق ال ــاه، واملراف ــل، واملي ــة الطف ــيم، ومحاي ــة، والتعل ــصحة، والتغذي ال
؛ وعملــت مــع الــشركاء غــري احلكــوميني يف الــدعوة مليثــاق األطفــال املعــين )والعــادات الــصحية

بتقليل خماطر الكوارث؛ واشتركت مع مكتب األمـم املتحـدة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث مـن                  
ساعدة يف وضع إطار عمـل بـشأن املخـاطر الطبيعيـة ليحـل حمـل إطـار عمـل هيوغـو يف                       أجل امل 

؛ وتعاونت مع اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت لتـشجيع األخـذ بنـهج أكثـر           ٢٠١٥عام  
  .اتساقا وتنسيقا فيما يتعلق بتنمية القدرات الوطنية واحمللية على االستعداد للطوارئ

ــسي    - ٣٥ ــدمت اليوني ــدعم يف وضــع  كــذلك ق ــن أجــل    ١٢ف ال ــة م ــة القطري ــيال للحال  حتل
التصدي على حنو أفـضل لكـوارث املنازعـات وخماطرهـا وعملـت مـع احلكومـات واملـاحنني يف               

  .دعم مبادرة االنتعاش يف القرن األفريقي اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
الفريـق العامـل املعـين      /مـم املتحـدة اإلمنائيـة     وقامت اليونيـسيف، مـن خـالل جمموعـة األ           - ٣٦

باالنتقال والتابع للجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية، بتقدمي املشورة إىل احلـوار الـدويل والبلـدان            
فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الــصفقة اجلديــدة بــشأن املــشاركة يف الــدول   + ٧األعــضاء يف جمموعــة الـــ 

وقــد تركــز دور . يف الفريــق العامــل املعــين بالتنفيــذاهلــشة، واشــتركت يف متثيــل األمــم املتحــدة 
اليونيسيف بوجه خاص على التأكـد مـن توجيـه العنايـة إىل دور اخلـدمات االجتماعيـة العادلـة                    

وكانت اليونيـسيف مـن اجلهـات الرئيـسية املـسامهة           . يف بناء السلم واخلروج من حالة اهلشاشة      
سـهام هبــا حــىت اآلن يف عنــصر االنتقــال مــن  يف التحليـل الــذي اعتمــد علــى اخلــربات الــيت مت اإل 

  .عناصر االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل أربع سنوات
  

  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
إن تركيز اليونيسيف املتجدد على مسألة اإلنصاف قد وضع املساواة بـني اجلنـسني يف             - ٣٧

وتوفري بيئـة مواتيـة لتحقيـق النتـائج جلميـع           مركز اجلهود املبذولة لتحديد االختناقات والعقبات       
ويتـيح هـذا التركيـز علـى اإلنـصاف فرصـة          . األطفال، مع التركيز على أكثرهم ضعفا وهتميشا      

فريدة للتصدي ملا تبقى مـن الثغـرات يف الوقـت الـذي تـتم فيـه االسـتفادة ممـا حتقـق أخـريا مـن                           
  .مل اليونيسيفمنجزات يف جعل املساواة بني اجلنسني جزءا ال يتجزأ من ع

ــة للمــساواة بــني       - ٣٨ ــذ خطــة العمــل االســتراتيجية ذات األولوي وتواصــل اليونيــسيف تنفي
وتقـوم فرقـة العمـل املعنيـة باملـساواة      . ٢٠١٢-٢٠١٠اجلنسني اليت تنفذ على ثـالث سـنوات،    

رة بني اجلنسني برصد تنفيذ اخلطة وتقـدمي التقـارير عنـها إىل املكتـب التنفيـذي وإىل فريـق اإلدا                
  .العاملية
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كــذلك شــاركت اليونيــسيف يف جتربــة البــدء ألول مــرة يف تنفيــذ خطــة العمــل علــى     - ٣٩
نطاق املنظومة لتنفيذ سياسة جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة بشأن املـساواة               

 اجلنـسني   بني اجلنسني ومتكني املرأة، وهي التجربة اليت قادهتا هيئة األمم املتحدة للمـساواة بـني              
، عقـدت دورة اسـتثنائية      ٢٠١٢فربايـر   /شـباط ويف  ). هيئة األمم املتحـدة للمـرأة     (ومتكني املرأة   

للتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة لتقدم اليونيسيف تقريرا عـن تلـك التجربـة وعـن حتـسني                   
  .إطار تقدمي التقارير

قليميـة والقطريـة مؤشـر     هـي أول سـنة كاملـة ينفـذ فيهـا باملكاتـب اإل             ٢٠١١وكانت    - ٤٠
وقد ساعد األخذ هبذا املؤشـر يف زيـادة الـوعي           . املساواة بني اجلنسني الذي وضعته اليونيسيف     

بأمهية ضمان التصدي على حنـو كـاف للـشواغل املتعلقـة باجلنـسني وملـا تبقـى مـن الثغـرات يف                 
شـر املـساواة   كـذلك واصـلت اليونيـسيف الـدعم يف تنفيـذ مؤ        . الربامج اليت تدعمها اليونيسيف   

بني اجلنسني الذي وضعته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت لتتبـع مـا خيـصص مـن متويـل                   
وبالتعـاون مـع    . للعمل اإلنـساين املراعـي للمنظـور اجلنـساين علـى الـصعيدين العـاملي والقطـري                

ــات العمــل          ــن حلق ــسلة م ــسيف سل ــني الوكــاالت، نظمــت اليوني ــشتركة ب ــة امل ــة الدائم اللجن
  .ريبية يف املقر ويف املكاتب اإلقليمية والقطريةالتج
واملتوقع أن تعمل املكاتب القطريـة علـى ضـمان القيـام مـرة علـى األقـل يف كـل دورة                        - ٤١

برناجمية باالستعراضات املتعلقة مبراعاة املنظـور اجلنـساين يف الـربامج القطريـة الـيت قـد تقـدم هلـا                  
 يف املائـة مـن الـربامج القطريـة قـد            ٧٢، فـإن    ٢٠١١وطبقا لبيانـات عـام      . اليونيسيف املساعدة 

مت استعراضها من املنظور اجلنساين خالل الـسنوات األربـع األخـرية، وتـبني أن اليونيـسيف قـد                   
 يف املائة على األقـل حبلـول        ٧٠حققت هدف خطتها االستراتيجية املتوسطة األجل وهو تنفيذ         

 وضـعت املكاتـب القطريـة خطـط عمـل      وعلى سبيل املتابعـة هلـذه االستعراضـات      . ٢٠١٣عام  
، مت ٢٠١١أكتــوبر / األولتــشرينويف . لتحــسني أدائهــا فيمــا يتعلــق بتعمــيم املنظــور اجلنــساين 

وضع جمموعـة أدوات إلجـراء هـذه االستعراضـات لتـشجيع اعتمـاد هنـج أكثـر التزامـا ومتابعـة                      
  .أكثر فعالية يف تنفيذ التوصيات ووضع خطط العمل

 املــساواة بــني اجلنــسني، واالتــساق يف  -راســي للــتعلم اإللكتــروين  ومت وضــع مقــرر د  - ٤٢
 واشــتركت يف وضــعه اليونيــسيف وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  -األمــم املتحــدة وأنــت 

وهـذا املقـرر هـو أول أداة للـتعلم          . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمـم املتحـدة للمـرأة          
 اجلنـسانية، وهـو يـستخدم اآلن كأسـاس للتـدريب علـى              مشتركة بني الوكاالت بشأن املسائل    

  .وتعمل اليونيسيف على زيادة املشاركة يف هذا املقرر الدراسي. نطاق املنظومة
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وواصلت اليونيسيف إدماج املـسائل اجلنـسانية يف أنـشطة التوجيـه واألدوات املعتمـدة                 - ٤٣
سـني املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية        وبدأت عملها من جديد مجاعة املمار     . يف جمال العمل اإلنساين   

ويف ســـياق العمـــل اإلنـــساين، مت إيفـــاد . والعمـــل اإلنـــساين ومـــا زالـــت عـــضويتها يف ازديـــاد 
األراضــي الفلــسطينية احملتلــة، ومجهوريــة (مستــشارين يف املــسائل اجلنــسانية إىل مخــسة مكاتــب 

 مـن أجـل بنـاء قـدرات         )أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وموزامبيـق، والـيمن        
  .منسقي اجملموعات اجلنسانية داخل اجملموعات اليت تقودها اليونيسيف

وامتثــاال لــسياسة التكــافؤ واملــساواة بــني اجلنــسني، تقــوم شــعبة املــوارد البــشرية بتتبــع     - ٤٤
 ومـع   ٥ -وقد حددت هدفا لتوظيـف النـساء يف الرتبـة ف            . التوازن بني اجلنسني يف التوظيف    

ويـتم رصـد التكـافؤ بـني اجلنـسني يف           . ٢٠١٣ يف املائة إمجاال حبلول عام       ٥٠ نسبة   فوقها وهو 
 ومــا ٥ -ف (ومــع اســتمرار نقــص متثيــل املــرأة يف الرتــب األعلــى . اســتعراض كبــار املــوظفني

، تــشترط اليونيــسيف اآلن أن يكــون نــصف املرشــحني املــدرجني علــى قــوائم التــصفية  )فوقهــا
  .ا استعراض كبار املوظفني من النساءبالنسبة للوظائف اليت يشمله

وتقدم اليونيسيف الدعم للبلدان يف مجع وحتليل البيانـات املتعلقـة باملؤشـرات الرئيـسية             - ٤٥
كـذلك  . املتصلة حبقوق الطفل ورفاهه، مبا يكفل توزيع هذه البيانات على أساس نـوع اجلـنس       

سوحات العنقوديــة املتعـــددة  تــدعم املنظمــة اجلهـــود املبذولــة جلمـــع البيانــات مـــن خــالل املـــ     
كمـا أن تركيـز املنظمـة    . املؤشرات، اليت تشمل وحدات تتعلـق باملؤشـرات اجلنـسانية الرئيـسية      

على اإلنصاف قد أعطى دفعة إضافية لتحليل األشكال املتداخلة من التمييـز، ممـا يـساعد علـى                  
 اختاذ تدابري ليس فقـط      وجيري. التصدي ملسألة انعدام املساواة بني اجلنسني يف مجيع القطاعات        

ــى نطــاق أوســع ويف أشــكال ســهلة          ــها عل ــشر حتليل ــضمان ن ــا ل ــات، وإمن ــل البيان جلمــع وحتلي
  .االستعمال

وتواصل اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان               - ٤٦
لألمـم املتحـدة إىل اللجنـة       وهيئة األمم املتحدة للمرأة تيسري تقدمي التقارير من األفرقـة القطريـة             

املعنيـة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة خــالل اجتماعــات األفرقــة  
 أفرقـة قطريـة لألمـم املتحـدة     ١٠، قـدمت  ٢٠١١ويف عـام    . العاملة ملـا قبـل الـدورة التابعـة هلـا          

، أعـدت اليونيـسيف   وبالتعاون مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان          . تقارير إىل الفريق العامل   
أيضا دليال للميسرين إلرشاد موظفي الربامج فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة               

كـذلك أصـدرت اليونيـسيف      . القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف عمليـة الربجمـة                
  .نصا لالتفاقية األخرية مناسبا للمراهقني
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تركة ومبادرات على نطاق املنظومة مـع وكـاالت         وشاركت اليونيسيف يف برامج مش      - ٤٧
وقـد أسـهم ذلـك يف اعتمـاد      . أخرى فيما يتعلق بالتصدي للعنف اجلنساين وتعزيـز أمـن املـدن             

ــساء        ــة للن ــادة اخلــدمات املقدم ــة ضــحايا العنــف وزي ــوانني وسياســات واســتراتيجيات حلماي ق
كة يف محلة األمـني العـام املعنونـة    وتواصل اليونيسيف املشار  . والفتيات الاليت يلتمسن املساعدة   

كـذلك عملـت اليونيـسيف يف شـراكة مـع صـندوق األمـم            . “احتدوا إلهناء العنف ضد املـرأة     ”
وغـريه  ) اخلتـان (املتحدة للسكان من أجل الـدعوة إىل إهنـاء تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث                  

علــى ذلــك، فقــد وعــالوة . مــن املمارســات الــضارة والتــصدي للعنــف ضــد النــساء والفتيــات 
، باالشـتراك مـع منظمـات       “معا لنـصرة الفتيـات    ”كانت اليونيسيف شريكا أساسيا يف مبادرة       

. القطــاع اخلــاص، وأربــع وكــاالت مــن وكــاالت األمــم املتحــدة وحكومــة الواليــات املتحــدة  
والغرض من املبادرة هو دعم احلكومـات الوطنيـة واجملتمـع املـدين يف التـصدي للعنـف اجلنـسي                  

  .طفال، مع التركيز بوجه خاص على الفتياتضد األ
ــع الوكــاالت واملنظمــات األخــرى يف جمــال        - ٤٨ ــشراكات م ــاء ال ــسيف بن وتواصــل اليوني

وتعمـل اليونيـسيف يف تعـاون       . املساواة بني اجلنسني، وخاصـة مـع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة              
موعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة مـن      وثيق مع الفريق العامل املعين باملساواة بني اجلنـسني التـابع جمل      

وباإلضافة إىل ذلك، تتعاون اليونيسيف تعاونـا وثيقـا     . أجل حتسني األداء على الصعيد القطري     
كـذلك تقـوم اليونيـسيف      . “ألنـين فتـاة   ”مع منظمة بـالن إنترناشـنال كمـا تـشارك يف مبـادرة              

نظمـات املتعـددة األطـراف،    بتعزيز روابطها مع الوكاالت األخـرى ومـع املنظمـات الثنائيـة وامل         
مبا فيهـا وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة والبنـك الـدويل، ومـع املنظمـات غـري                    

  .احلكومية، للتعلم من خرباهتا يف تعزيز املساواة بني اجلنسني
  
 اتساق األنشطة التنفيذية وفعاليتها وأمهيتها  -خامسا   

   الشامل للسياسات الذي جيرى كل ثالث سنواتالتقدم احملرز يف تنفيذ االستعراض
تقوم اليونيسيف بانتظام برصد التزاماهتا فيمـا يتعلـق باالسـتعراض الـشامل للـسياسات                 - ٤٩

 وضـعت خطـة عمـل هلـذا االسـتعراض      ويف هـذا الـصدد، فقـد   . الذي جيرى كل ثالث سنوات    
 إجـراء وردت يف خطـة       ٩٠ومـن بـني     . لضمان تنفيذ التوصيات الـواردة بقـرار اجلمعيـة العامـة          

وجيـري هـذا التنفيـذ كجـزء     .  إجراء وبقي إجراءان مها اآلن موضع التنفيذ ٨٨العمل، مت تنفيذ    
ويتعلـق هـذان    .  واملـساءلة  من عمل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيـذ نظـام اإلدارة            

ويـشمل ذلـك تعزيـز      . اإلجراءان بأطر املساءلة وعالقات العمل يف أفرقة األمم املتحدة القطرية         
الرقابة اإلقليمية لألفرقة اإلقليمية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة والفـصل الـوظيفي بـني املنـسق                 

وبينما انتهت اليونيـسيف    . لرقابة عليها منسق الشؤون اإلنسانية ووظائف املمثل املقيم وا      /املقيم
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من تنفيذ مجيع اجلوانب املطلوبة يف خطة تنفيذ نظام اإلدارة واملساءلة، فإهنا تعمـل مـع شـركاء          
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية لضمان تنفيذ مجيع االتفاقات مـن أجـل حتـسني املـساءلة بالنـسبة               

  .والفصل بني وظائفهماللمنسق املقيم والفريق القطري لألمم املتحدة 
 إجــراءات مــن اإلجــراءات الــواردة ١٠وخــالل الفتــرة الــيت يتناوهلــا التقريــر، مت تنفيــذ    - ٥٠

) أ(وتتناول هـذه اإلجـراءات      . باالستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل ثالث سنوات       
ــة للقطــاع العــام؛ و    ــة؛ تنقــيح النظــام املــايل وا ) ب(تنفيــذ املعــايري احملاســبية الدولي لقواعــد املالي

اسـتخدام نتـائج الدراسـة املتعلقـة        ) د(استخدام خطط استمرارية تـصريف األعمـال؛ و         ) ج( و
اإلعــداد لتقيــيم مــشترك بــني الوكــاالت  ) هـــ(بــأمن هيكــل شــبكة املعلومــات واالتــصاالت؛ و 
دعـم الـنظم الوطنيـة يف سلـسلة اإلمـداد؛           ) و(لنموذج املكتـب املـشترك يف الـرأس األخـضر؛ و            

الـدعم املـشترك    ) ح(املالئمـة؛ و    /استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات املـشتركة     ) ز( و
يف (بــني الوكــاالت فيمــا يتعلــق بالــسياسة اإلنــسانية واملقــدم إىل املكاتــب اإلقليميــة والقطريــة    

ما حتقـق مـن تقـدم يف إدارة املعـارف     ) ط(؛ و )االستعداد، وختطيط االستجابة، وبناء القدرات    
) ي(ا يتعلق باإلنصاف وحقوق الطفل واالستفادة مـن هـذه املعـارف يف حتقيـق النتـائج؛ و         فيم

ــشامل        ــسيف خلطــة عمــل االســتعراض ال ــشعب باليوني ــديري ال ــديرين اإلقليمــيني وم ــة امل مراقب
اســتخدمت خطــة عمــل االســتعراض الــشمل  . (للــسياسات الــذى جيــرى كــل ثــالث ســنوات  

داة مفيدة لرصـد التقـدم احملـرز، وتتطلـع اليونيـسيف إىل         للسياسات اليت وضعتها اليونيسيف كأ    
حتديــد الطــرق الــيت ميكــن هبــا رصــد االســتعراض القــادم وهــو االســتعراض الــشامل للــسياسات  

  .الذي جيرى كل أربع سنوات بطريقة يتم تنسيقها مع الوكاالت الشقيقة
ــسيا      - ٥١ ــشامل لل ــدم احملــرز يف االســتعراض ال ــة (سات وكمــسامهة يف اســتعراض التق عملي

، أسـهمت اليونيـسيف يف عـدد        )االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل أربع سـنوات        
ــة،           ــيم، واملمارســات التجاري ــسق املق ــام املن ــق بنظ ــر املتعل ــها التقري ــة، من ــارير التحليلي ــن التق م

رة علـى   واالجتاهات اجلديدة، والبلدان اليت متر مبرحلة االنتقال، واملساواة بـني اجلنـسني، واإلدا            
وكانت هذه التقارير مبثابـة مـدخالت رئيـسية يف التقريـر املرحلـي لألمـني العـام           . أساس النتائج 

وسـتكون  . عن االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل ثالث سـنوات ويف التوصـيات            
هذه التقارير أيضا أساسا للمناقشات املتعلقة بالقرار اخلاص بتحسني أداء جهاز األمـم املتحـدة          

  . إلمنائيا
  

  حتسني عمل نظام املنسق املقيم ونظام اإلدارة واملساءلة
فعلــى . تواصــل اليونيــسيف تقــدمي الــدعم لنظــام املنــسق املقــيم علــى مجيــع املــستويات     - ٥٢

الــصعيد العــاملي تــشارك اليونيـــسيف يف األفرقــة املــشتركة بـــني الوكــاالت لــدعم أداء نظـــام        
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ادت أو اشــتركت يف قيــادة ســتة أفرقــة مــشتركة بــني فريــق األمــم املتحــدة القطــري وقــ/املنــسق
ــة (الوكــاالت تابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني    ــة الرفيعــة /جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي اللجن

ــة بــاإلدارة  ــة والرقابــة، وفريــق    ): املــستوى املعني ــة حقــوق اإلنــسان، وفريــق اإلدارة االئتماني آلي
ــشارية    ــة االست ــسيق، واللجن ــشتريات والتن ــق    امل ــة، والفري ــسق يف التحــويالت النقدي ــهج املن  للن

املرجعــي املعــين بتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، وفريــق املنــسقني املقــيمني املعــين مبــسائل   
وللتوسع يف تعميم منظـور     . وقد مت دعم األفرقة القطرية من خالل هذه األفرقة        . إدارة املواهب 

د مستـشارين لـشؤون حقـوق اإلنـسان إىل أفرقـة            حقوق اإلنـسان، مت اعتمـاد اسـتراتيجية إليفـا         
 فريقـا قطريـا للـشروع       ١٨األمم املتحدة القطرية وجيري تنفيذ هذه االستراتيجية؛ ومت تـدريب           

 منتجـا معرفيـا مـن       ٤٦٣يف العمل يف إطار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة؛ ومت مجـع                  
ولزيـادة وحتـسني    .  املنظومـة  خالل وضع صـورة شـاملة عـن الـسياسات واألدوات علـى نطـاق              

الذخرية املوجودة من قادة املنسقني املقـيمني يف املـستقبل، تولـت اليونيـسيف قيـادة فرقـة عمـل           
 ملقــرر دراســي اســتهاليل خــاص  ٢٠١١معنيــة بــإدارة املواهــب وقــدمت الــدعم املــايل يف عــام   

مـم املتحـدة مـن      كذلك تعمل اليونيـسيف يف تعـاون وثيـق مـع وكـاالت األ             . باملنسقني املقيمني 
  .أجل حتسني احلافز إىل العمل كمنسق مقيم

وعلى الصعيد القطري، تواصـل اليونيـسيف تنفيـذ التزاماهتـا فيمـا يتعلـق بنظـام اإلدارة                    - ٥٣
وقـد  . واملساءلة وحتسني عالقات العمل واملساءلة فيما بني أعضاء أفرقة األمم املتحـدة القطريـة             

، كمــا )٢٠١٢ يف عــام ١٠مقابــل (وظفي اليونيــسيف  مــن مــ١١عمــل بوظيفــة املنــسق املقــيم 
ــر مــن   ــام      ١٠٠عمــل أكث ــة خــالل ع ــرات خمتلف ــة لفت ــيم بالنياب ــسق مق . ٢٠١١ موظــف كمن

 يف املائـة مـن      ٢٠ موظفـا آخـر بـأكثر مـن          ٦٦٠ أسـهم    ٢٠١١وباإلضافة إىل ذلك، ففي عـام       
ئـة منـهم مـن مـوظفي         يف املا  ٥٠ بلدا،   ٨٩وقتهم يف أداء وظائف تتصل بنظام املنسق املقيم يف          

وعلـى النحـو نفـسه أسـهمت اليونيـسيف          .  يف املائة من موظفي الفئة الفنيـة       ٤٥الرتب العليا و    
مبـا يف   ( ملون دوالر قدمت لوحدة دعم نظام املنسق املقيم والنظم املـشتركة             ١٣,٨مبا مقداره   

مـا كـان عليـه     مليـون دوالر ع ٢,٧، وهو مـا ميثـل زيـادة قـدرها         )ذلك تكاليف التدابري األمنية   
  . ٢٠١٠الوضع يف عام 

  
  توحيد األداء

علــى “ توحيــد األداء”تعمــل اليونيــسيف مــع الــشركاء لــضمان أن يكــون التركيــز يف   - ٥٤
رصــد للوقــوف علــى النتــائج وعلــى حتــسني املــساءلة والنتــائج، كمــا حتــدد ذلــك يف   الاإلدارة و

الفتـرة الـيت يتناوهلـا التقريـر،     وخـالل  . برنامج عمل السنوات اخلمس الـذي أعـده األمـني العـام        
قــدمت اليونيــسيف إســهامات هامــة يف حتليــل الــدروس املــستفادة مــن جتربــة توحيــد األداء مــن 
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ــا       ــد يف تريان ــذي عق ــستوى ال ــع امل ــاع الرفي ــستقل واالجتم ــيم امل ــت  . خــالل التقي كــذلك عمل
تجابة ملـا طلبتـه   اليونيسيف يف تعاون وثيق مـع أعـضاء جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف االسـ               

الدول األعـضاء مـن وضـع جمموعـة مـن إجـراءات التـشغيل القياسـية ملـساعدة األفرقـة القطريـة                   
وقــد اقترحــت  . علــى حتقيــق النتــائج بطريقــة تتــسم باالتــساق والكفــاءة وفعاليــة التكــاليف        

 اليونيــسيف علــى جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة منوذجــا تــشغيليا لــدعم وتعزيــز التركيــز علــى
  .النتائج يف برنامج توحيد األداء

  
  إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

عملت اليونيسيف مع كيانات األمم املتحـدة مـن أجـل االشـتراك يف تطبيـق هنـج قـائم                - ٥٥
. على األدلة ويركز على اإلنـصاف مـن أجـل التعجيـل بالنتـائج بالنـسبة ألكثـر الـسكان ضـعفا                    

وعة األمم املتحدة اإلمنائية مـن أجـل حتـسني أدوات الربجمـة لتـشجيع            وتعمل اليونيسيف مع جمم   
. أخف عمليات الربجمة وأكثرها كفاءة واليت تالئم ظروف كل بلد وحتقق نتـائج ثابتـة باألدلـة                 

ويشمل ذلك عملية أكثـر كفـاءة واسـتراتيجية بالنـسبة إلطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة                     
  .رك ووسائل تقدمي التقاريراإلمنائية كما يشمل الرصد املشت

ــرأس           - ٥٦ ــدة وال ــا اجلدي ــابوا غيني ــا وب ــة املــشتركة أللباني ــربامج القطري ــائق ال ــدمي وث ومت تق
األخــضر وفييــت نــام إىل اجمللــس التنفيــذي لليونيــسيف، ووافــق اجمللــس علــى األقــسام اخلاصــة    

 ٢٠١١انيــة لعــام باليونيــسيف يف هــذه الوثــائق، وذلــك يف دورتــه الــسنوية ودورتــه العاديــة الث  
وعرضـت وثيقـة باكـستان يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام               . ٢٠١٢ودورته العادية األوىل لعـام      

، ويتوقـع أن تـتم املوافقـة عليهـا يف           )باستخدام شكل مبسط جديـد    (سبتمرب  /أيلول، يف   ٢٠١٢
ة قامـت هبـا     وتنفيذا لتوصية لعملية تتعلق بالدروس املستفاد     . ٢٠١٣الدورة العادية األوىل لعام     

جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، متت املوافقة على وثيقـة الربنـامج القطـري املـشترك مـن جانـب               
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان واليونيـسيف وبرنـامج األغذيـة               

كالـة واحـدة   وتشمل هـذه الوثيقـة عرضـا مـشتركا وإطـارا للنتـائج واملـوارد بالنـسبة لو         . العاملي
ويف هذا الشكل تسليم بأنه ينبغي لكـل جملـس تنفيـذي أال يتلقـى سـوى املعلومـات الـيت              . فقط

  .تعترب هامة بالنسبة لسلطته فيما يتعلق باملوافقة
  

  االتساق يف الظروف اإلنسانية
أسهمت اليونيسيف يف حتقيق االتساق يف املنظومة اإلنسانية مبعناها الواسع عن طريـق                - ٥٧
كـذلك حتملـت اليونيـسيف مـسؤوليات هامـة          . ز النظم الداخلية املتعلقة بكفاءة االستجابة     تعزي

فيما يتعلق بنهج اجملموعات القطاعية، وهو ما يتيح للمنظومـة أن تـسهم إسـهامات هامـة علـى         
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الصعيد املشترك بني الوكاالت فيما يتعلـق خبطـة التغـيري اجلـذري الـيت وضـعتها اللجنـة الدائمـة                     
وقامت املنظمة بدور أيضا يف تعزيز الرصـد القـائم علـى النتـائج علـى      . بني الوكاالتاملشتركة  

كمـا دعـت    . نطاق املنظومة يف الظروف اإلنسانية وذلك من خالل تنـسيق اآلليـات واألدوات            
املنظومة إىل وضع خطة استراتيجية لتنسيق األولويات والنهج واألهـداف اخلاصـة جبميـع ذوي               

  . اجملموعات اإلنسانيةاألدوار، مبا يف ذلك
  

  تبسيط املمارسات التجارية وتنسيقها
ــذيني          - ٥٨ ــن جانــب وكــاالت جملــس الرؤســاء التنفي ــشاطا كــبريا م ــام املاضــي ن شــهد الع

وفيمـا بـني    . وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة مـن أجـل تبـسيط املمارسـات التجاريـة وتنـسيقها                
فقــد . ريقــة ناجحــة لزيــادة الكفــاءة والفعاليــةوكــاالت األمــم املتحــدة كــان الــشراء التعــاوين ط

قامت منظمات برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسيف                 
وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العامليـة بتوحيـد جهودهـا الـشرائية فيمـا يتعلـق بـشراء                    

امج، مستخدمة مناذج التعـاون الـيت يـستفاد         اإلمدادات الصحية والتغذوية املشتركة الالزمة للرب     
وقـد حققـت   . فيها من الكفـاءات األساسـية بكـل منظمـة مـع تقـدمي الـدعم لكـل واليـة فرديـة              

 ملـون   ٣٦منظمة الصحة العامليـة واليونيـسيف ختفيـضا يف أسـعار لقاحـات شـلل األطفـال بلـغ                    
  .٢٠١٢ و ٢٠١١دوالر، مما أدى إىل حتقيق وفورات يف الربامج يف عامي 

ــدة جمــاالت      - ٥٩  ٢٠١٢فمــع قيــام املنظمــة يف عــام    . وحققــت اليونيــسيف كفــاءة يف ع
 باإلضـافة إىل وضـع نظـام        VISIONبإدخال نظام ختطيط املوارد يف املؤسسات املعـروف باسـم           

لوضع التقارير مبا حيقق االمتثـال للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، تواصـل اليونيـسيف                    
 تبـسيط املمارسـات التجاريـة وتنـسيقها سـعيا إىل حتقيـق الكفـاءة ووفـورات                  جهودها من أجل  

، عقـدت اليونيـسيف أول دورة للمجلـس التنفيـذي يـتم             ٢٠١٢سـبتمرب   /أيلولويف  . التكاليف
 دوالر ١٧٦ ٠٠٠فيها ترشيد استخدم الورق، وهو مـا حقـق وفـورات بلغـت مـا يقـرب مـن            

ويف جمـــال التوظيـــف، أنـــشأت . ئق وتوزيعهـــانتيجـــة لإلقـــالل إىل أدىن حـــد مـــن إنتـــاج الوثـــا
. اليونيسيف أفرقة للمواهب من أجـل التوظيـف يف مجيـع اجملـاالت الوظيفيـة الرئيـسية للمنظمـة                  

 ٣٠٠ طلبــا، مبــا ميثـل زيــادة تقــرب مــن  ٧٩٣، مت تقيــيم وإجـازة  ٢٠١٢أغــسطس /آبوحـىت  
توسـط شـهرين   وقـد حققـت هـذه العمليـة وفـورات بلغـت يف امل         . طلب يف أقل من عـام واحـد       

وتستمر اجلهود من أجـل خفـض تكـاليف الـسفر وتـشجيع          . ونصف شهر بالنسبة لكل وظيفة    
  .استخدام تكنولوجيا االتصاالت

ــسيق         - ٦٠ ــسيف يف تن ــشرية، شــاركت اليوني ــوارد الب ــق باإلصــالح يف جمــال امل ــا يتعل وفيم
بالنـسبة لفئـة   اإلعالنات عـن الوظـائف الـشاغرة ويف عمليـات االختيـار علـى الـصعيد القطـري               
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وسوف يساعد هذا املشروع على ضـمان األخـذ بنـهج           . اخلدمات العامة وللموظفني الوطنيني   
واليونيـسيف  . منسق يف تصنيف الوظائف واختيار املوظفني ويف وضع قائمة مرشحني موحـدة           

هي أيضا مؤيد قوي لتنقـل املـوظفني فيمـا بـني الوكـاالت وهـي تطبـق اتفـاق التنقـل فيمـا بـني                          
  .ت تطبيقا كامالالوكاال
وتشمل اجلهود املبذولة من أجل حتقيق ختفيضات يف التكاليف ومكاسـب يف الكفـاءة                - ٦١

تــصنيف التكــاليف املنــسق فيمــا بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة  
 وتنفيــذ للــسكان واليونيــسيف؛ واملوافقــة علــى مــا مت مــن تنقــيح النظــام املــايل والقواعــد املاليــة؛

ــسقة لإلنفــاق تــستخدم يف إرســال       ــة للقطــاع العــام؛ ووضــع رمــوز من املعــايري احملاســبية الدولي
ــارير فيمــا بــني الوكــاالت   ــق     . التق ــة لتحقي ــك، وكجــزء مــن اجلهــود املبذول وباإلضــافة إىل ذل

التنسيق املصريف، ختطط الوكاالت للعمل معـا يف البحـث لعمليـات املقـار عـن شـريك مـصريف            
ومن املتوقـع أن يـؤدي هـذا إىل ختفيـضات كـبرية يف              . امل بدوالر الواليات املتحدة   مشترك يتع 

  .نفقات منظومة األمم املتحدة
وتواصل اليونيـسيف املـشاركة يف فرقـة العمـل التابعـة جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة                      - ٦٢

ات أفرقـة األمـم     اعتماد مقترح /ويتم هذا من خالل استعراض    . واملعنية بأماكن العمل املشتركة   
املتحدة القطرية ومن خالل توجيه اإلرشادات ألفرقة األمـم املتحـدة القطريـة عـن طريـق اختـاذ                   
أمــاكن العمــل املــشتركة، والتــصدي للتحــديات التمويليــة والقانونيــة، وتقــدمي املــشورة التقنيــة   

تـصميم وبنـاء    ومت ألول مرة إصدار مبادئ توجيهية مـستندة إىل األداء تتعلـق ب            . بشأن املشاريع 
وسوف تكفـل هـذه املبـادئ بنـاء األمـاكن املـشتركة وجتديـدها بطريقـة متـسقة                   . املباين املكتبية 

وتستضيف بوتـان أول أمـاكن عمـل مـشتركة جديـدة يـتم بناؤهـا علـى أسـاس هـذه                    . ومأمونة
  . املبادئ التوجيهية

اإلدارة ويف ، أفــادت املكاتــب القطريــة بتحقيــق وفــورات إمجاليــة يف  ٢٠١١ويف عــام   - ٦٣
وقد حتققـت هـذه الوفـورات بـصفة أساسـية مـن       .  مليون دوالر٦,٥العمليات بلغت أكثر من  

زيادة كفاءة استخدام الطاقة من خالل مبـادرة املكاتـب املراعيـة للبيئـة وتقاسـم اخلـدمات مـن                    
ومشل ذلـك ختفيـضات     . خالل اتفاقات اخلدمات املشتركة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى        

جيارات األماكن وتكاليف التخزين، ويف تكاليف االتصاالت السلكية والالسـلكية والنقـل            يف إ 
ــدادات ويف         ــى اإلم ــاءة يف احلــصول عل ــادة الكف ــسفر، باإلضــافة إىل زي ــاليف ال ــداخلي وتك ال

  . مفاوضات إبرام العقود، ويف الرسوم املصرفية وصرف العمالت
 أجـزاء املنظومـة بالنـسبة للـوعي بالتكـاليف،           وهناك املزيـد ممـا ميكـن القيـام بـه يف كـل               - ٦٤

ــساءلة      ــسؤولية وامل ــادة اإلحــساس بامل ــورات، وزي ــد الكمــي للوف ويف معظــم . وحتــسني التحدي
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البلـــدان مت تنظـــيم تـــدريب للمـــوظفني فيمـــا يتعلـــق بالكفـــاءة، وأصـــبحت مكاســـب الكفـــاءة 
وعالوة  علـى    . شقيقةووفورات التكاليف جزءا هاما من التعاون مع وكاالت األمم املتحدة ال          

ذلك سوف يتم اختاذ تدابري أخرى بشأن تقاسم املعارف وتعلـم الوكـاالت بعـضها مـن بعـض                   
   .لضمان استمرار حتقيق الوفورات والكفاءة

  
  إدارة املعارف وأدوات دعم االتساق يف األمم املتحدة

تــساق يف تــستخدم اليونيــسيف جمموعــة مــن األدوات يف تقاســم اخلــربات املتعلقــة باال    - ٦٥
برنــــامج : ومــــن هــــذه األدوات. األمــــم املتحــــدة مــــع الــــشركاء ومــــع املــــوظفني امليــــدانيني

ASK@unicef.orgوالنشرات اإلخبارية الداخلية اليت تصدرها اليونيـسيف بـشأن االتـساق يف        ؛
دليـل ميـسر    ’خمصـصة لالتـساق؛ و      ) اإلنترانـت (األمم املتحدة؛ وصفحة على الشبكة الداخلية       

وتعمـل اليونيـسيف مـع كليـة مـوظفي منظومـة األمـم املتحـدة                . ‘التساق يف األمم املتحدة   عن ا 
، وهــو ASKويــوفر برنـامج  . السـتكمال هـذا الــدليل وتعميمـه يف كــل منظومـة األمــم املتحـدة     

مكتـــب للمـــساعدة تـــابع لليونيـــسيف وموجـــود علـــى اإلنترنـــت، إجابـــات ســـريعة علـــى          
االستفسارات املتعلقة باالتساق يف األمم املتحدة استنادا إىل املـدخالت الـيت تتـوافر عـن طريـق                 

 علـى استفـسارات     ASK، أجاب برنـامج     ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولوحىت  . شبكة عاملية من اخلرباء   
وعالوة علـى ذلـك مت تقـدمي الـدعم مـن خـالل مـؤمترات منتظمـة         .  استفسارا٣٥٠بلغ عددها  

مبــا يف ذلــك البلــدان الــيت يــتم فيهــا جتريــب برنــامج  (ملقــار واملكاتــب القطريــة اشــتركت فيهــا ا
كمــا اشــتركت فيهــا املكاتــب اإلقليميــة عــن طريــق احلــوار باســتخدام الوســائل  ) توحيــد األداء

  .اإللكترونية أو وجها لوجه
ويواصــل مــديرو اليونيــسيف اإلقليميــون، مــن خــالل األفرقــة اإلقليميــة جملموعــة األمــم   - ٦٦

املتحــدة اإلمنائيــة، تزويــد أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة بالقيــادة االســتراتيجية واملــشورة التقنيــة  
ودعـم اجلـودة   ) الفريـق القطـري لألمـم املتحـدة    /مبا يف ذلـك تقيـيم املنـسق املقـيم     (وإدارة األداء   

ف يف كــذلك تــشارك املكاتــب اإلقليميــة لليونيــسي. وضــماهنا يف أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة
األفرقة املواضيعية اإلقليمية ودون اإلقليميـة ويف مجاعـات املمارسـة كمـا تـشارك يف احلـوارات                  

  .اليت جترى مع املنظمات السياسية واالقتصادية 
  
  تقييم األنشطة التنفيذية  -سادسا   

ــيم دور أساســي يف اليونيــسيف، ســواء مــن حيــث ضــمان املــساءلة عــن      - ٦٧ مــا زال للتقي
  . حيث توفري األدلة لتشجيع التعلم املستمر وحتسني املنظمةالنتائج أو من
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على صعيد املنظمة، تضمن اإلطـار املتكامـل للرصـد والتقيـيم يف             . التقييمات املؤسسية   - ٦٨
 نــصا يتعلــق بتقيــيم موضــوعات تغطــي الــربامج واملواضــيع  ٢٠١١-٢٠١٠اليونيــسيف للفتــرة 

وتقـوم اإلدارة العليـا بـالنظر يف        . ق واسـع  ويتم توزيـع كـل تقيـيم يـستكمل علـى نطـا            . الشاملة
كل تقرير وتعد ردا رمسيا من اإلدارة على التوصـيات لـضمان اسـتخدام نتـائج التقيـيم بطريقـة                    

وقـد مت إعـداد تقريـر يـتم إعـداده كـل سـنتني بـشأن التقييمـات                   . منتظمة من أجل تعزيـز األداء     
ويـشري هـذا    . دة مـن هـذه التقييمـات      العاملية لليونيسيف، وهو يلخص النتائج والدروس املـستفا       

التقرير إىل أن اليونيسيف حققـت تقـدما طيبـا يف بعـض أعماهلـا املتعلقـة باإلنـصاف والـشمول                     
االجتماعي وإىل أن جهود الدعوة، إذا ما دعمت باألدوات املفيدة، ميكن أن تساعد يف تعزيـز                

كـذلك تقـوم    ]. ق ذلـك  وتعجـز أحيانـا عـن حتقيـ       [وحتسني السياسات اليت تـؤثر علـى األطفـال          
اليونيسيف بتعزيز هنـج مـنظم بالنـسبة للـدعوة أثنـاء األزمـات اإلنـسانية، حبيـث يكـون مكمـال                      

وقد تبني من التقييمات أن الشركاء يقدرون اخلربة التقنية لليونيـسيف           . للتعجيل بتنفيذ الربامج  
ل حتقيـق توقعـات     إال أن الشراكات تتطلب حتسينا يف اإلدارة كمـا حتتـاج إىل التنـسيق مـن أجـ                 

وبعـد مـشاورات، متـت املوافقـة علـى إطـار متكامـل جديـد         . أصحاب املصلحة علـى حنـو أوىف      
وجيري اآلن تنفيـذ عـدد   .  موضوعا للتقييم١٤ يتضمن  ٢٠١٣-٢٠١٢للرصد والتقييم للفترة    

  .من هذه التقييمات
ســتخدام هنــج تقيــيم ال: ، مت القيــام بتقيــيمني مواضــيعيني عــامليني مهــا ٢٠١٢ويف عــام   - ٦٩

ــربامج اليونيــسيف لتعلــيم املهــارات      ــة الربجمــة باليونيــسيف، وتقيــيم ل حقــوق اإلنــسان يف عملي
ومت إعداد جتميع لنتائج التقييمـات املتعلقـة مبوضـوع عمـل اليونيـسيف يف جمـال محايـة                   . احلياتية

 كــذلك مت القيــام بدراســات علــى صــعيد املنظمــة تتعلــق مبلــف املــسائل   . األطفــال مــن العنــف 
اإلنسانية، أي عملية تعلم الدروس فيما يتعلـق باسـتجابة اليونيـسيف حلالـة الطـوارئ يف القـرن                   

، اليت ثبت أهنا أكـرب وأسـرع تعبئـة إنـسانية يف تـاريخ اليونيـسيف،                )٢٠١٢-٢٠١١(األفريقي  
بـني  ) ٢٠١٥-٢٠١٢(وطريقة مبتكرة لتقدير مـدى القابليـة للتقيـيم بالنـسبة لربنـامج التعـاون                

  .لتنمية الدولية واليونيسيفإدارة ا
 يف املائة من التقييمـات الـيت تقـوم هبـا     ٩٠إن ما يزيد عن     . عمليات التقييم الالمركزية    - ٧٠

ويف معظــم احلــاالت تقريبــا يــتم إعــداد  . اليونيــسيف تــتم علــى الــصعيدين اإلقليمــي والقطــري 
  .تقارير عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ اإلجراءات املوافق عليها

بالنسبة جلميع التقييمـات الـيت جتـرى يف اليونيـسيف، يـتم سـنويا وضـع تقيـيم شـامل                     و  - ٧١
 تقييمـا   ٨٧، مت تقييم    ٢٠١٢ويف عام   . ملدى جودة تلك التقييمات على أساس معايري متشددة       

 يف املائــة مــن هــذه التقييمــات تقييمــات جيــدة أو  ٤٢واعتــرب أن . اســتكملت يف العــام الــسابق
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وجيرى اختاذ خطوات لتحسني نوعية التقييمـات مـن         . ئة تقييمات ضعيفة   يف املا  ٢٤ممتازة وأن   
خــالل التعليقــات الــيت تتــضمنها استعراضــات اجلــودة للتقييمــات ومــن خــالل التوجيهــات          

  .والتدريب
 قامــت اليونيــسيف بــدور هــام يف التقييمــات     .التقييمــات املــشتركة بــني الوكــاالت     - ٧٢

وأسـهمت  .  تقييم عمل منظومة األمم املتحدة وشـركائها       املشتركة بني الوكاالت اليت يتم فيها     
اليونيسيف، من خـالل فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم، إسـهاما كـبريا يف التقيـيم املـستقل                        
ملبادرة توحيـد األداء الـيت تـديرها إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة الـيت قـدمت دروسـا                     

ــات األ      ــصعيد القطــري    وتوصــيات هامــة مــن أجــل تعزيــز عملي ــم املتحــدة علــى ال وتــرى . م
اليونيسيف أن املتابعة املنظمة لنتائج التقييم املستقل خطوة بالغة األمهية بالنسبة لزيـادة الكفـاءة               

  .والفعالية يف مبادرة توحيد األداء
ويواصل مكتب التقييم باليونيسيف توفري القيـادة والـدعم الـتقين لعـدد مـن التقييمـات                   - ٧٣

ــيم الفتيــات      املــشتركة  ــادرة األمــم املتحــدة لتعل ــة األوىل ملب ــيم املرحل بــني الوكــاالت ومشــل تقي
أوغنـدا ومـصر ونيبـال      ( بلـدا كمـا مشـل أربـع دراسـات حالـة قطريـة                ٥٧شراكات املبـادرة يف     

ــا ــشأن االســتجابة       ). ونيجريي ــني الوكــاالت ب ــشترك ب ــيم م ــساين، مت إجــراء تقي ويف اجملــال اإلن
 شهرا من وقـوع     ٢٠ي وقع يف هاييت، ومت فيه تتبع ما حتقق من تقدم بعد             اإلنسانية للزلزال الذ  

الكارثة، كما مت إعـداد تقريـر تـوليفي عـن االسـتجابة اإلنـسانية لألزمـة الـيت حـدثت يف القـرن              
. األفريقي، استنادا إىل أربعة تقييمات آنية مشتركة بني الوكاالت متـت علـى الـصعيد القطـري                

ــة العــاملي جملموعــة    كــذلك اشــتركت اليونيــسيف يف  ــامج األغذي ــيم مــشترك قــاده برن  إدارة تقي
  .اللوجيستيات اإلنسانية العاملية

 لليونيسيف تاريخ ثابت يف املـشاركة والقيـادة مـن           .اتساق التقييم على نطاق املنظومة      - ٧٤
أجل تعزيز املساءلة واالتساق يف األمم املتحـدة ويف نظـام التقيـيم الـدويل، وخاصـة مـن خـالل                    

، شـاركت   ٢٠١٢ويف عـام    . نشطة تقوم هبا باالشتراك مع فريق األمم املتحـدة املعـين بـالتقييم            أ
إدماج املـساواة بـني اجلنـسني       : اليونيسيف مشاركة كبرية يف عمل الفريق يف عدة جماالت منها         

وحقــوق اإلنــسان يف وظيفــة التقيــيم؛ وتقــدمي توجيهاهتــا بــشأن إطــار عمــل األمــم املتحــدة          
ــر     للمــساعدة اإل ــة والتقييمــات املــشتركة؛ وإقامــة الــشبكات وتقــدمي اإلرشــادات بــشأن أث منائي

التقييم؛ وتنمية القدرات الوطنية على التقييم؛ ووضع قواعد ومعـايري التقيـيم يف منظومـة األمـم                 
وشاركت اليونيسيف، مـن خـالل فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم، يف اسـتعراض               . املتحدة

  .نطاق منظومة األمم املتحدة وساعدت يف وضع رد الفريق على توصياهتاآلية التقييم على 
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ــة   - ٧٥ ــة قــدرات   .تنميــة قــدرات التقيــيم الوطني  واصــلت اليونيــسيف تقــدمي الــدعم يف تنمي
، دخلـت اليونيـسيف يف شـراكة مـع املنظمـة الدوليـة للتعـاون         ٢٠١٢ففي عام   . التقييم الوطنية 

، وهـي مبـادرة دوليـة لتعزيـز القـدرة علـى             EvalPartners يف جمال التقييم من أجل وضع مبادرة      
ــدى منظمــات اجملتمــع املــدين   ــيم ل ــرة قــصرية، انــضمت    . التقي ــد ذلــك بفت  منظمــة إىل ٢٥وبع

املبادرة، منها فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وهيئـة األمـم                 
ومت البدء يف برنامج للتعلم اإللكتروين قيد بـه         . م اإلقليمية املتحدة للمرأة، ومجيع رابطات التقيي    

  . بلدا١٦٠ من املشتغلني بالتقييم يف أكثر من ٤ ٠٠٠أكثر من 
، قــدمت اليونيــسيف الــدعم ملبــادرات بقيــادات إقليميــة تتعلــق بتنميــة ٢٠١١ويف عــام   - ٧٦

ق األوسـط ومشـال أفريقيـا      القدرات الوطنية على التقييم يف آسيا ورابطة الدول املستقلة والـشر          
وباإلضـافة إىل ذلـك،  أسـهم مكتـب التقيـيم يف مبـادرات مـع املنظمـة                   . ووسط وشرق أوروبا  

الدولية للتعـاون يف جمـال التقيـيم، والرابطـة الدوليـة لتقيـيم التنميـة، مبـا يف ذلـك مؤمترهـا الـذي                         
وليـة للتعـاون يف   يعقد كل سـنتني، ويف التخطـيط االسـتراتيجي وتنفيـذ خطـة عمـل املنظمـة الد            

  .جمال التقييم
وأيد فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم يف اجتماعه العام الـسنوي ورقـة مفـاهيم بـشأن        - ٧٧

األدوار املمكنة ألعضاء الفريق يف تنمية القدرات الوطنية على التقييم، وهي ورقة أعـدهتا فرقـة             
العمـل  ) أ: ( التوجيهات على ما يلي    وتركز. عمل تابعة للفريق اشتركت اليونيسيف يف قيادهتا      

كوسيط للمعرفة ييسر التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب وتبـادل املمارسـات اجليـدة فيمـا يتعلـق                   
ــة؛ و    ) ج(تعزيــز التقييمــات القطريــة وأنظمــة التقيــيم الوطنيــة؛ و      ) ب(بــنظم التقيــيم الوطني

ــدرات ال      ــتخدام القـ ــيم واسـ ــى التقيـ ــين علـ ــابع املهـ ــفاء الطـ ــشجيع إضـ ــةتـ ــانون ويف . وطنيـ كـ
 هــي -، نظمــت اليونيــسيف منتــدى ملمــثلني مــن أربــع شــبكات رئيــسية٢٠١٢ديــسمرب /األول

املنظمة الدولية للتعاون يف جمال التقييم، وفريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم، وجلنـة املـساعدة           
 مـن   - املالية الدوليـة     اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملؤسسات        

  .أجل وضع إطار لزيادة تعزيز االتساق والتآزر يف عمليات التقييم
وواصلت اليونيسيف تعزيز وضعها بوصفها مركـزا للمعـارف املتعلقـة بأنظمـة الرصـد                 - ٧٨

وقام مكتب التقيـيم باليونيـسيف، يف شـراكة مـع املنظمـة الدوليـة          . والتقييم اليت تقودها البلدان   
، وهو موقـع    MyM&Eيف جمال التقييم وغريها من أصحاب املصلحة، باستكمال نظام          للتعاون  

شبكي تفاعلي الغرض منه تيسري تقاسـم املعـارف علـى نطـاق العـامل فيمـا يتعلـق بـنظم الرصـد                       
 حلقــات دراســية MyM&Eوخــالل العــام املاضــي عــرض نظــام . والتقيــيم الــيت تقودهــا البلــدان

تقييمـات الـيت تركـز علـى اإلنـصاف، وشـارك فيهـا أكثـر مـن                  شبكية بثت بثـا مباشـرا بـشأن ال        
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ويف شراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة وفريـق األمـم           .  مشارك من مجيع أحناء العامل     ١ ٠٠٠
املتحدة  املعين بالتقييم، بـدأ العمـل يف مركـز إلكتـروين جديـد ملـوارد التقيـيم معـين باإلنـصاف                       

ويتيح هذا املركز االطالع علـى أحـدث هنـج وطـرق            . وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني    
  .التقييم بالنسبة للمشتغلني بالتقييم يف مجيع أحناء العامل

  
  متابعة املؤمترات الدولية  -سابعا   

ــؤمتر   - ٧٩ ــل ”يف مـ ــاء الطفـ ــل : بقـ ــوة إىل العمـ ــمة يف   “ دعـ ــنطن العاصـ ــد بواشـ ــذي عقـ الـ
يـات املتحـدة واهلنـد، باالشـتراك مـع       ، تعاونـت حكومـات إثيوبيـا والوال       ٢٠١٢يونيـه   /حزيران

اليونيسيف، يف تعبئة اجلهود العاملية من أجل بلوغ هـدف طمـوح ولكنـه ممكـن التحقيـق وهـو                    
وقـد اسـتفيد يف هـذا العمـل مـن الـزخم الـذي أحدثتـه                 . إهناء وفيات األطفال اليت ميكـن منعهـا       

حـدة واليونيـسيف وغريهـا      اليت أطلقها األمـني العـام لألمـم املت        “ كل امرأة وكل طفل   ”مبادرة  
من وكاالت األمم املتحدة، مبا يف ذلك الفريق العامـل التـابع جملموعـة وكـاالت األمـم املتحـدة         

منظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيـسيف،         (األربع املعنية بالصحة    
اإليــدز، وهيئــة األمــم /ةوبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشري  

االلتـزام ببقـاء    ”وقـد تعهـد الـشركاء بـدعم أهـداف مبـادرة             ). املتحدة للمـرأة، والبنـك الـدويل      
ــل ــد : الطف ــد الوع ــدفني      “جتدي ــق اهل ــن أجــل حتقي ــضاعفة اجلهــود م ــدوا مب  مــن ٥ و ٤، وتعه

 ، مـن أجـل ختفـيض معـدل وفيـات األطفـال دون             ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلـول عـام        
 مــن املواليــد األحيــاء ١ ٠٠٠ حالــة وفــاة أو أقــل لكــل ٢٠ســن اخلامــسة يف مجيــع البلــدان إىل 

، وتركيز مزيد من اجلهود على الوصول إىل أشد األطفال حرمانا وأشـدهم             ٢٠٣٥حبلول عام   
  .صعوبة يف الوصول إليهم يف كل بلد

يعقد الــشركاء يف ، ســ“العمــل إىلدعــوة : بقــاء الطفــل”وعلــى ســبيل املتابعــة ملــؤمتر    - ٨٠
ــادرة  ــد ”مب ــد الوع ــدم احملــرز،      “جتدي ــيم التق ــة لتقي ــة دوري ــة وعاملي ــؤمترات اســتعراض إقليمي  م

واالحتفــال بالنجاحــات الــيت يــتم حتقيقهــا، وتنقــيح االســتراتيجيات مــن أجــل اإلســراع خبطــى  
تقريـر  “ جتديـد الوعـد   ”من كل سنة، سيـصدر حتـت شـعار مبـادرة            سبتمرب  /أيلولويف  . التقدم
ــوطين ودون       عــن ــصعيدين ال ــى ال ــدم احملــرز عل ــع التق ــة تتب ــال، ودراســات قطري ــات األطف  وفي

 التقـدم الـسريع الـذي       ٢٠١٢سـبتمرب   /أيلـول ويربز التقرير األول ، والذي صـدر يف         . اإلقليمي
ويثبـت هـذا التقـدم     . حتققه البلدان يف خمتلف أحناء العامل فيما يتعلق بتخفـيض وفيـات األطفـال             

ويتـبني  . فيض وفيات األطفال ختفيـضا كـبريا جـدا خـالل عقـدين مـن الزمـان       أن من املمكن خت  
 مليونـا   ١٢من آخـر التقـديرات أن عـدد وفيـات األطفـال دون سـن اخلامـسة قـد اخنفـض مـن                        

ــا يف عــام  تــشرين  ٢٢وحــىت . ٢٠١١ ماليــني يف عــام ٦,٩ إىل مــا يقــدر بنحــو  ١٩٩٠تقريب
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 حكومـة،   ١٦٢“ وعـد يتجـدد   ”لقة مببادرة   ، وقعت على التعهدات املتع    ٢٠١٢أكتوبر  /األول
  .  منظمة دينية٢٢٠ منظمة من منظمات اجملتمع املدين، وأكثر من ١٩١و 
وكــان املــؤمتر الــدويل التاســع عــشر املعــين باإليــدز الــذي عقــد يف واشــنطن العاصــمة       - ٨١

حدثا أساسيا بالنسبة للكفاح من أجـل وضـع خطـة لـدعم العقـدين األول والثـاين مـن مراحـل                      
وحـضر منتـدى القيـادة والتجديـد        .  مبا يؤدي إىل جيل خال من اإليدز يبـدأ باألطفـال           -احلياة  

من أجل القضاء على إصابات فريوس نقص املناعة البشرية اجلديدة بني األطفال، الذي نظمتـه               
 بلــدا ترتفــع فيهــا معــدالت ٢٢ مــن ١٥اليونيــسيف، ممثلــون مــن كبــار القيــادات احلكوميــة يف 

 مليـون   ١٦٠ويف هذا االجتماع تعهد الشركاء بتقدمي تربعات تزيد علـى           . ا املرض اإلصابة هبذ 
. ٢٠١٥دوالر مــن أجــل القــضاء علــى انتقــال عــدوى اإليــدز مــن األم إىل الطفــل حبلــول عــام 

وقــدمت اليونيــسيف عروضــا يف اجتماعــات عامــة رفيعــة املــستوى حــددت فيهــا خطــة عامليــة   
 ١٥وباإلضـافة إىل ذلـك، قـام أكثـر مـن        . الفتيـات واإليـدز   تركز على النتائج بالنسبة للنـساء و      

  .من موظفي اليونيسيف بكتابة ملخصات علمية ترتبط مبوضوع التجديد
وأثبتــت اليونيــسيف قيادهتــا املعرفيــة مــن خــالل نــشرها بــست لغــات للنتــائج العلميــة      - ٨٢

لك قامــت كــذ.  بلــدا٢١٢ مــشترك يف ٥٠ ٠٠٠املتعلقــة باألطفــال واإليــدز علــى أكثــر مــن   
 ١١٩ موظـف يف  ٥٠٠اليونيسيف، باستخدام املنابر التكنولوجية التفاعليـة، بتزويـد أكثـر مـن          

  .بلدا بأحدث البحوث املتعلقة باألطفال واإليدز من أجل تقامسها ومناقشتها مع الشركاء
، أنـــشأت اليونيـــسيف وحــدة صـــغرية يف املكتـــب التنفيـــذي  ٢٠١٢مــارس  /آذارويف   - ٨٣

وقـد تعـاون هـذا الفريـق مـع فرقـة            . ٢٠١٥ املتصلة خبطـة التنميـة ملـا بعـد عـام             لتنسيق األنشطة 
 الـيت أنـشأها األمـني العـام يف أواخـر           ٢٠١٥عمل األمم املتحدة املعنية خبطة التنمية ملا بعد عام          

ــرا يف  . ٢٠١١عـــام   قـــدمت فيـــه حتلـــيال  ٢٠١٢يونيـــه /حزيـــرانوأعـــدت فرقـــة العمـــل تقريـ
وقد أسهم يف هذا التقريـر وأيـده مـا يزيـد            . ٢٠١٥ية ملا بعد عام     وتوصيات بالنسبة خلطة التنم   

كــذلك .  كيانــا مــن كيانــات األمــم املتحــدة باإلضــافة إىل مؤســسات بريتــون وودز  ٦٠علــى 
تتعــاون اليونيــسيف تعاونــا وثيقــا يف عمليــة التــشاور بــني أصــحاب املــصلحة املتعــددين، وهــي   

ــة الــيت تــستهدف إشــراك أصــوات خمتلفــة       ينــها منظمــات اجملتمــع املــدين واهليئــات      ب-العملي
وتقـوم جمموعـة األمـم      . ٢٠١٥ يف املناقشات املتعلقة مبا بعد عام        -األكادميية والقطاع اخلاص    

املتحــدة اإلمنائيــة بتنــسيق وحفــز عــشرات مــن املــشاورات الــيت جتــرى علــى الــصعيد القطــري     
يدانية لليونيـسيف يف تـصميم      وشاركت املكاتب امل  .  مشاورة مواضيعية عاملية   ١١باإلضافة إىل   

وتشجيع مشاورات شاملة على الـصعيد القطـري كمـا تـشارك اليونيـسيف يف قيـادة عـدد مـن                     
املشاورات املواضيعية العاملية، منها املشاورات املتعلقة بضروب التفـاوت، باالشـتراك مـع هيئـة               
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ملتعلقـة بالـصحة باالشـتراك    األمم املتحدة للمرأة، واملتعلقة بالتعليم باالشتراك مع اليونـسكو؛ وا    
  .مع منظمة الصحة العاملية

كــذلك تعمــل اليونيــسيف يف تعــاون وثيــق مــع املستــشار اخلــاص لألمــني العــام املعــين     - ٨٤
ــام     ــد ع ــا بع ــائي مل ــالتخطيط اإلمن ــة     . ٢٠١٥ب ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــائج م وكجــزء مــن نت

، ســيتم إنــشاء فريــق عامــل  )٢٠١٢ يونيــه/حزيــران، املعقــود يف ٢٠+ مــؤمتر ريــو (املــستدامة 
وسـوف تقـدم اليونيـسيف الـدعم الـتقين هلـذا            . مفتوح العضوية معين بأهداف التنمية املستدامة     

  .الفريق
ــو    - ٨٥ ــؤمتر ري ــاههم يف     ٢٠+ ويف م ــال ورف ــوق األطف ــل حق ــسيف إىل جع ، دعــت اليوني

وسـيلة أساسـية لكـسر      مركز التنمية املستدامة، وحجتها يف ذلك أن االستثمار يف األطفال هو            
وخـالل األعمـال التحـضريية املتعلقـة        . حلقة انتقال الفقر من جيـل إىل جيـل وحلقـة االسـتبعاد            

، أتيح للمجلس التنفيذي لليونيسيف عقد جلسة إحاطـة غـري رمسيـة، كمـا مت     ٢٠+ مبؤمتر ريو   
اعــات وشــارك عــدد مــن كبــار املــوظفني يف عــدة اجتم . تقــدمي اخلــربة التقنيــة للــدول األعــضاء

جانبية كما قدمت اليونيسيف إسهامات جوهرية يف مبادرات خمتلفة بينها عقد األمـم املتحـدة               
للتعليم من أجل التنمية املستدامة، ويف بيانات مثل البيانات اليت قدمتها جمموعة األمـم املتحـدة                

تنفيـذي  وشاركت اليونيسيف بوفد صـغري رأسـه مـديرها ال         . اإلمنائية وجملس الرؤساء التنفيذيني   
يف كثري من االجتماعات الرفيعة املستوى اليت عقدت خـالل املـؤمتر، ومت يف عـدد منـها إعـالن                    

كــذلك شــاركت اليونيــسيف يف . تربعــات مــن جانــب جمموعــة خمتلفــة مــن أصــحاب املــصلحة
وقـد وجهـت هـذه املـسامهات فرقـة عمـل            . مناسبات موازيـة مثـل منتـدى اسـتدامة الـشركات          

 وعمليـة مـا     ٢٠+ عنية مبشاركة اليونيـسيف الـيت تـربط بـني مـؤمتر ريـو               مشتركة بني الشُّعب م   
وكمتابعــة للمــؤمتر، مــا زالــت اليونيــسيف ملتزمــة باإلســهام يف تنفيــذ نتــائج . ٢٠١٥بعــد عــام 
  . باعتبارها عضوا نشطا يف أسرة األمم املتحدة٢٠+ مؤمتر ريو 

الثـة التابعـة للجمعيـة العامـة مبناسـبة      ويف عرضه لتقرير األمني العام املقدم إىل اللجنـة الث         - ٨٦
الذكرى السنوية العاشرة لـدورة اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة االسـتثنائية املعنيـة بالطفـل الـيت                   

ــام   ــدت يف ع ، دعــا املــدير التنفيــذي إىل اســتجابة أقــوى مــن جانــب احلكومــات        ٢٠٠٢عق
 احملرومــة مــن حقوقهــا مــن تتــصدى هبــا لالختناقــات الــيت حتــرم األطفــال احملــرومني واجلماعــات

كذلك أبرز التقرير األزمـة املاليـة       . نتائج ما حتقق من تقدم يف جماالت الصحة والتعليم والوقاية         
. العاملية وأزميت الغذاء والوقود اليت أعاقت بشكل فعال أو عكست اجتاه التقدم حنـو األهـداف               

ــادرة     ــادرات الرئيــسية، مبــا فيهــا مب ــر املب ــز”ويــربز التقري “ جتديــد الوعــد: ام ببقــاء الطفــلااللت
  .باعتبارها مبادرات يف جمال السياسات تعترب حيوية بالنسبة إلنقاذ حياة األطفال
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اقتــراح بــشأن حتــسني تنفيــذ االســتعراض الــشامل للــسياسات الــذي جيــرى كــل    -ثامنا   
  االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل أربع سنوات/ثالث سنوات

ه مـن أجـل ختفـيض تكـاليف املعـامالت، أن تعتمـد الوكـاالت هـيكال                من املرغوب فيـ     - ٨٧
وميكن أن يشمل ذلك جمموعة حمـدودة مـن مؤشـرات األداء           . منسقا ومبسطا يف تقدمي التقارير    

الرئيــسية الــيت تــستخدمها كــل وكالــة عنــد تقــدمي التقــارير عــن تنفيــذها لالســتعراض الــشامل    
 تقـدمي هـذه املؤشـرات يف كـل تقريـر سـنوي       وسيتم. للسياسات الذي جيرى كل أربع سنوات  
  .للوكالة بشأن تنفيذ اخلطة االستراتيجية

  
  مشروع مقرر  -تاسعا   

ــرر  - ٨٨ ــر    يق ــذا التقري ــة ه ــذي إحال ــس ) E/2013/6-E/ICEF/2013/3( اجمللــس التنفي إىل اجملل
االقتــصادي واالجتمــاعي، مــشفوعا مبــوجز ملــا أبدتــه الوفــود مــن تعليقــات وتوجيهــات يف           

  .الدورة هذه
  
  


