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تستتند مذكرة المعووما هذ إل التحدي المدد إل الملو

التنفيذي يي دورت العادية الاانية لعا  )1(،2020وتوير معووما
( )2

إضتتتتاييتة عي تنفيتذ برنتامة األعتذيتة العتالمي (الب اا ) لدرار اللمعيتة العتامتة ل مم المتحتدة  279/72بشتتتتعا إعتادة تنظيم
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

قد ة – إصالح نظو ة ا م ال تحدة اإل ائية ف سياق جائحة كوفيد19-
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ستتتوير هذ المذكرة بعا المعووما المحدة ة ال مهمة التي استتتلد منذ التحدي األرير عي إحتتنظ منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية الصتتتتادر يي نويمبر/تشتتتتريي الااني  ،2020بما يي ذلك ما يتعوق بخطوا الب ا
المكاتب المتعددة البوداا ،والنظرة المعمدة إل كيفية دعم الب ا
األمم المتحدة اإلنمائية .ويضتن عي ذلك ينا الب ا

الرامية إل تنفيذ استتتتتعرا

لتستتيير األعماد دارويا وبصتتفة أوستتى عو امتداد منظومة

يرحب باعتماد آرر نستخة مي االستتعرا

الشتاما الذي يلري كا أربى

ستتتنوا ل ستتتياستتتة األنشتتتطة التنفيذية التي تضتتتطوى بها منظومة األمم المتحدة مي أاا التنمية (االستتتتعرا
ديستمبر/كانوا األود  .2020ويعما الب ا

عو تحويا حصتيوة االستتعرا

الشتتتاما) يي

الشتاما ويدرس الخطوا إلدراج التدابير التي

يدعو إليها يي المناقشا بشعا أحدث رطة استراتيلية ل وعيرها مي اللوانب المتعودة بعمويات .

( .WFP/EB.2/2020/4-E )1
(  )2قرار اللمعية العامة  279/72المؤرخ  31أيار/مايو  ،2018إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية يي سياق االستعرا الشاما الذي يلري كا أربى
سنوا لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطوى بها منظومة األمم المتحدة مي أاا التنمية (.https://undocs.org/ar/a/res/72/279 .)A/RES/72/279
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد أمير عبد للا

السيدة C. Ushiyama

نائب المدير التنفيذي

مديرة

هاتف066513-2401 :

شعبة منظومة األمم المتحدة والمشاركة المتعددة األطراف
بريد إلكترونيcoco.ushiyama@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy

WFP/EB.1/2021/4-B

2

ت ز ز الدعم على طاق ال نظو ة لخطة عام  2030للتن ية ال ستدا ة وأهداف التن ية ال ستدا ة على الص يد
القط ي
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تواحتا األيرقة الدطرية ل مم المتحدة دعم االستتلابة المتستدة للائحة كوييد ،19-وتعما مى الحكوما  ،والمؤستستا المالية
الدولية ،والشتركا اخرريي عو وضتى وتنفيذ رطا االستتلابة االقتصتادية االاتماعية .وحت هذا التاريخ تم وضتى الصتيغة
النهائية لتتتتتتتت  118رطة ،بالتواؤ مى أهداف استتتتتراتيلية يي ملاال الخدما الصتتتتحية ،والحماية االاتماعية ،والخدما
األستتاستتية ،وحماية الو ظائف ،وتيستتير استتتلابة االقتصتتاد الكوي ،ومستتاندة التماستتك االاتماعي .ومى أا هذ الخطا تشتتكا
استلابة حاسمة لولائحة ،ينا مي الضروري ربطها بالتنمية المستدامة الطويوة األاا بغية إعادة البنا عو نحو أيضا وتمهيد
الطريق لننتداد الستو

إل برملة ما بعد األزمة .ويعد تصتميم ووضتى أطر األمم المتحدة لوتعاوا يي ملاد التنمية المستتدامة

والتحوين الدطرية المشتتتركة التي تستتتند إليها مي العمويا البالغة األهمية بالنستتبة لددرة كيانا األمم المتحدة عو التنوير،
والموا مة ،والمساهمة يي اللهود المشتركة لمساندة األولويا اإلنمائية الوطنية المتغيرة.
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ويي حيي أا اتائحتة كوييتد 19-تطرظ تحتديتا تتاريخيتا أمتا مستتتتيرة التدتد نحو أهتداف التنميتة المستتتتتتدامتة ،يتننهتا تفتح للب اا
مستتالك اديدة لوشتتراكة ،بما يي ذلك مى الحكوما  ،والوكاال األررا ،والمؤستتستتا المالية الدولية ،والملتمى المدني .كما
يستتهم حتتدا التحوين الدطرية المشتتتركة وموا مة الخطا الدطرية االستتتراتيلية للب ا

مى أطر األمم المتحدة لوتعاوا يي

ملاد التنمية المستتتدامة يي استتتطنو وتوستتيى يرب البرملة المشتتتركة .وينخرط الب ا

ويستتاهم بنشتتاط يي يرقة العما

المعنية بوضتى البرامة وبنتائلها التابعة لملموعة األمم المتحدة لوتنمية المستتدامة التي تعما اخا عو استتعرا

اإلرشتادا

الحالية لوبرملة المشتتتتركة واستتتتحداث نهة اديد وتوايها عالمية لهذ البرملة يي ستتتياق إحتتتنظ منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية.
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وييما يتعوق بلهود التعوم عو نطاق المنظومة يدد حمم مكتب األمم المتحدة لتنسيق العمويا اإلنمائية ) (DCOوكوية موظفي
منظومة األمم المتحدة دورا تعويمية شتبكية بشتعا طرائق العما والعمويا المتصتوة بالتحوين الدطرية المشتتركة وأطر األمم
المتحتدة لوتعتاوا يي ملتاد التنميتة المستتتتتتدامتة  .ويلري حتاليتا نشتتتتر هتذ التدورا دارويتا عبر المكتاتتب اإلقويميتة للب اا  ،بمتا
يساعد عو إبراز دور موظفي الب ا
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ييما يتعوق بالتغييرا التشغيوية اللارية عو المستوا الدطري وتطبيدها.

وتواحتتا المكاتب اإلقويمية قيادة مشتتاركة الب ا

النشتتطة يي تفعيا االستتتعرا

اإلقويمي لالحتتنظ مي رند المنصتتا

التعاونية اإلقويمية ( )RCPsالمنشتتعة حدياا .وعدد هذ المنصتتا اوستتا تمهيدية أولية يي الفصتتا األرير مي عا .2020
وقتامتت المكتاتتب اإلقويميتة للب اا

 ،متديوعتة بتالروظ اإلقويميتة اللتديتدة ،بتعزيز انخراطهتا يي التعتاوا المتعتدد الوكتاال

واإلحتتنظ اإلقويمي لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية .وعو ستتبيا المااد يدد نشتتا المكتب اإلقويمي لوشتترق األوستتا وشتتماد
أيريديا يي النصتتتف األرير مي عا  2020يي أكار مي  15ااتماعا إقويميا عو مستتتتوا المدرا اإلقويمييي حود استتتتلابا
منظومة األمم المتحدة بشتعا اائحة كوييد ،19-واالستتلابة ل زما الستياستية اإلقويمية ،وتشتكيا المنصتا التعاونية اإلقويمية،
و تدد التحالفا الدائمة عو مستتتائا معينة ،واأليرقة اإلقويمية لالدارة التشتتتغيوية ،وعير ذلك مي المواضتتتيى .ومي المنتظر أا
تواحتتتا المكاتب اإلقويمية للب ا

عا  2021انخراطها المتصتتتاعد يي تفعيا االستتتتعرا

اوانب اإلحتنظ يعالة ومتماستكة مى الطموظ الرامي إل تعزيز اتستاق العرو

اإلقويمي لضتتتماا أا تكوا كا

اإلقويمية التي تددمها األمم المتحدة إل الدود

األعضا .
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ويستتتتمر تفعيا استتتتعرا

المكاتب المتعددة البوداا ) (MCOيي ظا قيادة نائبة األميي العا  ،التي توير ،بصتتتفتها رئيستتتة

ملموعة األمم المتحدة لوتنمية المستدامة ،الديادة واإلرشاد الشامويي بالنيابة عي األميي العا  .ويعما الفريق األساسي لوملموعة
حاليا باعتبار المنصتة الرئيستية المتعددة الوكاال ل نشتطة اليومية لورقابة والرحتد المتصتوة بتنفيذ التزاما الملموعة إزا
تعزيز التدعم يي المواقى التي تختدمهتا المكتاتتب المتعتددة البوتداا وضتتتتمتاا االتصتتتتاد الو يق بتعيرقتة األمم المتحتدة الدطريتة
ومساندتها.
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والب ا

از مي الفريق األستتاستتي ،وهو يعما عو الويا بالتزاما ملموعة األمم المتحدة لوتنمية المستتتدامة ييما يتصتتا

بتاستتتتتعرا

المكتاتتب المتعتددة البوتداا ،بمتا يي ذلتك حيامتا يكوا ل مر حتتتتوتة بعمويتا الب اا

يي األقتاليم الفرعيتة لمنطدتي

الكاريبي والمحيا الهادئ .وعو ستتبيا المااد ينا ايتتاظ مكتب يي باربادوس يي منتصتتف عا  ،2018قد م ةكي الب ا

مي

توستتتيى قدرت بشتتتكا واستتتى يي منطدة الكاريبي .ويغطي محور باربادوس كا منطدة الكاريبي الناطدة باإلنكويزية والهولندية
التي يعما ييها رمستة منستديي مديميي و م انية مي األيرقة الدطرية ل مم المتحدة .كما قا المكتب المتعدد البوداا يي باربادوس
حت أوارر عا  2020بتعييي ربرا استتتشتتارييي لومشتتروعا يي عدة مواقى أررا يي البوداا التي يغطيها المكتب المتعدد
البوداا لوكاريبي (اامايكا ،ودومينيكا ،وستانت لوستيا)  ،مى استتطنو ترتيبا مما وة بالنستبة لغيانا وترينيداد وتوباعو .ويزمى
محور باربادوس إطنق رطة استتتتتراتيلية قطرية رمستتتتية ( )2027-2022ستت تتتم موا متها مى إطار األمم المتحدة المتعدد
البوداا المدبا لوتعاوا .وستتيعزز الب ا  ،إا ستتمحت قيود التمويا واائحة كوييد 19-بذلك ،بتعزيز حضتتور مي الموظفيي
الدولييي والوطنييي يي شتتتماد المحيا الهادئ لتحديق أهداي المتعودة باالستتتتعداد يي ملاال األمي الغذائي ،والوواستتتتيا ،
واالتصاال يي حاال الطوارئ.
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وكمااد عو اللهود المبذولة لومستتتتاعدة عو تعزي ز التعاوا بيي بوداا اللنوب والتعاوا الان ي بالنستتتتبة لوبوداا التي يخدمها
المكتب المتعدد البوداا يي باربادوس ينا الب ا

يركز عو تداستم ربرا البوداا ضتمي منطدة الكاريبي ،بما يي ذلك البوداا

الناطدة باإلستتبانية رارج اللماعة الكاريبية .ون ة
ظم الب ا

ستتوستتوة مي األحداث التي تلمى شتتما النظرا الوطنييي لتداستتم

الخبرا والممارسا الفضو يي ملاال الحم اية االاتماعية وإدارة مخاطر الكوارث.

االرتقاء ب ليات تسيي ا ع ال ال شت كة ن أجل ت ز ز الكفاءة والف الية
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يستتع هذا التحدي إل تزويد الملو

التنفيذي بواهة تركيز أعمق بشتتعا تع ير إحتتنظ منظومة األمم المتحدة اإلنمائية عو

عمويا تستيير األعماد المشتتركة مي أاا تعزيز كفا ة ويعالية هذا اإلحتنظ .وستيددرج الب ا

تفاحتيا مكاستب الكفا ة لعا

 ، 2020بما ييها ما يتعوق بالمباني المشتركة ،يي تدرير األدا السنوي لعا  2020الذي سيصدر يي منتصف عا .2021
كاتب الدعم ال شت كة واست اتيجيات تسيي ا ع ال
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يعطي مكتب األمم المتحدة لتنستيق العمويا اإلنمائية األولوية لخمستة عشتر مكتبا قطريا للب ا
مكاتب دعم مشتتتتركة .ويوير الب ا

لتدطوق بحوود نهاية هذا العا

المستتتاعدة لزمنئ الميدانييي عبر هذا االنخراط .ويضتتتن عي ذلك ينا الب ا

يبني

قدرت يي الميداا مي أاا اللولة التالية مي عمويا إنشتا مكاتب الدعم المشتتركة واستتطنو قدرة األيرقة اإلقويمية التابعة ل
عو االنخراط عو مستتتوا االستتتراتيليا اإلقويمية لتس تيير األعماد ،والتي يلري بشتتعنها االبتعاد حاليا عي نهة حا واحد
يناستب اللميى  .ويخوق هذا االنخراط اللديد يرحتا ل يرقة الدطرية ل مم المتحدة لمناقشتة ما هو األيضتا لها وكيف يستتطيى
بالتعاوا ييما بينهم مي أاا تبستتيا استتتراتيليا تستتيير األعماد وموا متها لتتناستتب مى األوضتتاو المحوية.

أيرادها النهو

وحت يناير/كانوا الااني  2021استتتتتطاو  50مكتبا مي مكاتب الب ا

الدطرية البالغ عددها  84أا يستتتتتكما تماما تحدي

استتتتراتيليا تستتتيير األعماد؛ ووحتتتوت المكاتب الدطرية األربعة والان يي المتبدية إل مراحا مختوفة مي التدد  .ويي عا
 2021يهدف الب ا

إل مواحوة تعزيز التعاوا بيي الوكاال مي رند تشليى المزيد مي كيانا األمم المتحدة عو اعتماد

مركز الحلوزا اإلنسانية باعتبار المنصة المفضوة لوخدما المشتركة لموظفي األمم المتحدة.
ال با
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ال شت كة
يواحتتا الب ا

إحراز تدد طيب يي تحويا البيانا ييما يتعوق بحايظة عدارات  ،وقد قطى رطوا واستتعة يي تحديد يرب

االشتترا يي موقى واحد .وبفضتا االنخراط النشتا عو المستتويا الميدانية والعالمية يدد شتارف الب ا

عو تحديق هدف

األميي العا المتماا يي إنشتتا مباا مشتتتركة بنستتبة  50يي المائة بحوود نهاية عا  .2021ويي نويمبر/تشتتريي الااني 2020
قا الب ا

بتعديا را أستاست المتعوق بالنستبة المةوية لومباني المشتتركة ليتن مى رطة نشتر المباني المشتتركة لمكتب األمم

المتحدة لتنستتتتيق ا لعمويا اإلنمائية .ونتيلة لذلك ينا تحويا بيانا عا  2020يعرذ يي الحستتتتباا المكاتب اإلقويمية ،ومكاتب
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العواحتتم ،والمكاتب الدطرية ،والمكاتب الفرعية ،والمكاتب الميدانية األررا ويستتتاني دور الضتتياية ،والمخازا ،والمكاتب
الحكوميتة ،والمبتاني المنفردة التي ال ملتاد لتطبيق االشتتتتترا يي موقى واحتد عويهتا .وحت ينتاير/كتانوا الاتاني  2021بوغ
ملموو مبتاني الب اا

 447مبن  ،منهتا  207مي المبتاني المشتتتتتركتة مى كيتانتا األمم المتحتدة األررا .وهكتذا يتنا نستتتتبتة

المباني المشتتركة لدا الب ا

تبوغ  46.3يي المائة .وبالنظر إل أا هذ النستبة تستتند إل را األستاس المعدد اخنف الذكر

ينا مي المتعذر مدارنتها مى النسب المةوية المستندة إل بيانا السنة الماضية.
بيان االعت اف ال تبادل
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يتيح بياا االعتراف المتبادد ،الذي وقةع الب ا

عا  ،2019ألي كياا تابى ل مم المتحدة أا يستتتتخد أو يعتمد عو ما لدا

كياا مما ا آرر مي ستياستا  ،وإارا ا  ،وعدود ندظمية ،وآليا تشتغيوية ذا حتوة يي تنفيذ األنشتطة دوا إرضتاعها لمزيد
مي عمويتا التدييم ،أو التحدق ،أو الموايدتة .ويي عتا  2021ستتتتيواحتتتتا الب اا
الملتاال الوظيفيتة التي يستتتتع ييهتا الب اا

تنفيتذ بيتاا االعتراف المتبتادد يي مختوف

إل تويير الختدمتا إل كيتانتا األمم المتحتدة األررا ،بمتا يي ذلتك الشتتتتؤوا

اإلدارية (األستطود ،مركز الحلوزا اإلنستانية ،الهندستة ،البنية التحتية) ،وستوستوة اإلمداد العالمية ،وملموعة االتصتاال يي
حاال الطوارئ.
سوق الخد ات
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ستعيا ورا الديى قدما بنحتنظ منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وإدراكا لمزايا النستبية الذاتية ،قا الب ا
تلمى كا مراحا تويير ردما ستوستوة اإلمداد .وهذ األداة ،المعروية باستم ستوق الخدما

بتطوير أداة مرقمنة

(،)Service Marketplace

هي منصتتتتة شتتتتبكيتة تتيح لوكيتانتا تدتدي م وتتبى الطوبتا المتعودتة بختدمتا الب اا  .وتم تلريتب المنصتتتتة بنلتاظ يي أ يوبيتا
والصتتتوماد عو الخدما الوواستتتتية الدطرية مي أاا دعم الشتتتركا مي وكاال األمم المتحدة والمنظما عير الحكومية،
وتحديق الكفا ا التشغيوية ،وتبسيا االتصاال  .وواحا الب ا

طيوة عا  2020تنفيذ منصة سوق الخدما عو المستوا

الدطري وأطودها يي ن ة بوداا أررا ،هي ايبوتي وكينيا وأوعندا ،حي شتتتتموت الخدما المددمة التخزيي ،والندا اللوي،
والبحري ،والبري .وستتينفذ أكار مي  20بودا آرر منصتتة ستتوق الخدما عا  ،2021بحي تتواحتتا اندياعة الب ا

لنشتتر

المنصتتة يي كا البوداا التي تشتتهد أنشتتطة لتويير الخدما وتتم بالتالي المستتاهمة بنشتتاط يي توبية ندا األمم المتحدة مي أاا
توحيد األدا
-15

وتعزيز اهود الب ا

لبووغ الهدف  17مي أهداف التنمية المستدامة.

وتضتتتطوى منصتتتة ستتتوق الخدما أيضتتتا بدور يي دعم الب ا

لنستتتتلابة الصتتتحية واإلنستتتانية العالمية المتعودة بلائحة

كوييد .19-وبغية التصتتدي أل ر اإلارا ا الرامية إل وقف انتشتتار الفيروس عو ستتنستتا اإلمداد العالمية وأستتواق الندا
التلارية يدد نشتر الب ا

نظاما مي المحاور والروابا يستتند إل شتبكت الوواستتية الدائمة وستارو إل تفعيا ستوق ردما

الطوارئ  ،وهو نستخة عالمية مي البرنامة الذي ا بدرب يي الستابق ،لتمكيي شتركا اإلنستانييي مي حلز ردما ندا البضتائى
العالمية األستاستية عو شتبكة اإلنترنت بصتورة ملانية لومستتخدميي .وأتاظ ذلك للب ا

التحود بعيدا عي الطرق ذا الطابى

اليدوي الدوي التي كانت تدستتخد تدويديا يي تتبى الطوبا (اداود البيانا وما إليها) ونحو نظا شتبكي مبستا يلمى تشتكيوة مي
وظائف الب ا

يي موقى مركزي واحد ،بما يتيح حتتورة أوضتتح عي احتيااا الشتتركا وطوباتهم ،وتبستتيا االتصتتاال

معهم ،وتعزيز أوا التآزر ضمي وحدا الب ا
-16

المددبمة لوخدما .

وباإلضتاية إل ذلك يودد كاا الدور المحوري لمنصتة ستوق ردما الطوارئ از ا مي اهود رقمنة أوستى مشتتركة بيي شتعبة
عمويا ستتوستتوة اإلمداد وشتتعبة التكنولوايا يي الب ا

والتي أتاحت تويير حتتورة واضتتحة عي كا البضتتائى المندولة مي

مرحوة التخطيا إل مرحوة التستويم .واا ذلك بفضتا النشتر الستريى لحا لوتتبى عو النظا الداروي للب ا

) (DOTSبحي

أمكي تنفيذ الرحتتد المتواحتتا لعمويا تستتويم البضتتائى عبر امى تشتتكيوة مي وظائف تتبى البضتتائى لدا الب ا

واألطراف

الاالاة ضتتتمي موقى مركزي واحد .وبصتتتورة إامالية ،وحت يناير/كانوا الااني  ،2021تم تودي  2 636طوبا عبر المنصتتتة،
وارا شتتتتحي أكار مي  140 000متر مكعب مي مواد االستتتتتلابة الحاستتتتمة للائحة كوييد ،19-بما يي ذلك معدا الوقاية
الشخصية ،وأاهزة تركيز األكسليي ،والمواد العناية ،إل  172بودا بالنيابة عي  48منظمة.
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ويحظ الب اا

بتاعتراف ملتمى العمتا اإلنستتتتاني بتننلتازا ت عو متدا االستتتتتلتابتة للتائحتة كوييتد ،19-كمتا وتتعكتد الفتائدة

الحتاستتتتمتة لتويير موقى مركزي لوختدما وشتتتتبكتة محورية دوليتة لنستتتتتلتابا العتالميتة المدبوتة لحتاال الطوارئ .وتبيي مي
استتدصتا يي حتفوف الشتركا المستتعمويي لوخدما أا  78يي المائة منهم راضتوا ادا أو راضتوا عي ردما البضتائى يي
الب ا

وأنها ستتتيوحتتتوا إداراتهم باالستتتتعانة بالب ا

المتكاما للب ا
-18

زود بطريدة أكار ترتيبا وكفا ة لتسليا وتتبى الخدما .
قد ة

ولومضتي قدما ينا الب ا
رتدمتا الب اا
الب ا

لدعم قدرة منظماتهم عو االستتتتلابة .ويضتتتن عي ذلك ينا النهة

يعتز البنا أكار عو هذ التلربة وأا يوير ،عبر منصتة ستوق الخدما  ،ندطة درود وحيدة إل

لوتتبى واإلبنغ .وبتاالرتكتاز عو الصتتتتورة المتوهلتة لعرو

تويير الختدمتا التي قتدمهتا عتا  ،2020يتنا

ستتيواحتتا التموضتتى باعتبار اللهة المفضتتوة لتدديم الخدما وضتتماا االنخراط المتيي يي استتتراتيليا تستتيير

األعماد ومكاتب الدعم المشتتركة عو المستتوا الدطري .كما ستيعلةا الب ا

مي تفعيا عناحتر التمكيي الان ة األستاستية،

وهي االعتراف المتبادد ،ومبادئ تددير التكاليف والتستعير ،ومبادئ إرضتا العمن  ،وستيتابى تزويد الشتركا بعريى مستتوا
مي الخدما .
خد ات ا سطول ال شت كة
-19

يواحتتا الب ا

()3

 ،باالشتتترا مى مفوضتتية األمم المتحدة لشتتؤوا الناةيي ،العما لوضتتى رؤية بشتتعا ردما األستتطود

المشتركة ل مم المتحدة التي ترمي إل ضماا حصود كا منظما األمم المتحدة يي المواقى ذا الصوة عو ردما أسطود
يعالة عو أستاس االنضتما الطوعي .ويتماا الهدف يي تويير ردما مشتتركة لتعاير المركبا والتعميي الذاتي بحي تتوستى
مكاستب الكفا ة التي حددها الب ا

والمفوضتية لتشتما وكاال األمم المتحدة األررا عبر النهو

تستتويم الخدما وتوحيدها .وكشتتف تحويا مشتتتر لوبيانا بيي الب ا

األماا بالعمويا وأنشتطة

والمفوضتتية يي أوارر عا  2020عي يرب اوية

ل مم المتحدة لتحستتيي معدال الفائدة إل التكوفة مي رند التحود مي شتترا المركبا إل استتتةلارها وعبر النهو

األماا

باألستطود مي حي الحلم والمنمح .ويضتن عي ذلك ،ويي ظا إطار التعاوا بيي الوكاال التي تتخذ مي روما مدرا لها ،ينا
الب ا

ومنظمة األ عذية والزراعة يعمنا عو وضتى الصتيغة النهائية لمشتروو اقتراظ واتفاق عالمي يدو الب ا

بتويير ردما أستطود المركبا الخفيفة لومنظمة .ومنذ الفصتا األرير مي عا  2020ينخرط الب ا
لوتنمية الزراعية يي مناقشة يرب النهو
-20

بمواب

مى الصتندوق الدولي

األماا بحوول الخاحة بندا الموظفيي بالمركبا الخفيفة.

وعو مستتوا األيرقة الدطرية ل مم المتحدة ينا الرؤية بشتعا إطنق ردمة مشتتركة ألستطود األمم المتحدة يي نهاية المطاف
هي عبر استتتراتيليا تيستتير األعماد ومكاتب الدعم المشتتتركة باالستتتفادة مي ردما الندا يي مركز الحلوزا اإلنستتانية
ومكتتب التدعم الرقمي الوتذيي يحركهمتا الب اا  .والهتدف هو تويير رتدمتا ندتا مشتتتتتركتة وإتتاحتة تتدابير تدتاستتتتم الستتتتيتارا
والرحن بيي وكاال األمم المتحدة مي رند أطر مالية وقانونية لوندا المشتتر عو المستتوا الدطري وتدارير من ةمطة عي
وكمكوا هيكوي يي حزمة استتراتيليا تستيير األعماد/مكاتب الدعم
مكاستب الكفا ة .وكلز مي مركز الحلوزا اإلنستانية،
ب
المشتتركة يدد نمت ردمة الندا المشتتر ل مم المتحدة بشتكا كبير رند عا  2020ووحتوت إل  70بودا و 325مكتبا تضتم
أكار مي  2 800مركبة تخد ما يزيد عو  200 000مستتاير .وتتيح هذ الخدمة يرحتتا واستتعة لخفا انبعا ا
الكربوا وتحديق مكتاستتتتب الكفتا ة مي رند الويورا المتعودتة بتعتمتتة العمويتا المؤديتة إل انخفتا

اني أكستتيد

يي المعتامن اليتدويتة،

واألرطا البشترية ،وإمكانية تدويا حلم األستطود عبر زيادة قصتوا يي تداستم الستيارا  .وتوير ردمة الندا المشتتركة عاما
تمكيي رقمي لتدبير تداستتم الستتيارا الذي شتتكا عا  2020نستتبة  18يي المائة مي ملموو الرحن الطرقية المحلوزة مي
رند المركز .وباإلضتاية إل ذلك ،وبفضتا إضتاية الستما اللديدة لتتبى اائحة كوييد ،19-يدد عد هذ الخدمة بسترعة حن
موتمستتا بشتتدة رند االستتتلابة لولائحة .وتعاقد منظمة األمم المتحدة لوطفولة مى هذ الخدمة مي أاا عموياتها العالمية ،يي
حيي تدو منظما أررا ل مم المتحدة بارتبارها عو أستتتتاس تلريبي .وعو ستتتتبيا المااد ينا الصتتتتندوق الدولي لوتنمية

(  )3تشير ردما األسطود يي هذا السياق إل ما يس ةم

المركبا الخفيفة ماا السيارا  ،والحاين  ،والدرااا النارية.
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الزراعية ستيبدأ بعمويات التلريبية رند هذا الفصتا .وتتماا الرؤية يي أا يغدو ذلك الحا المعتمد ل مم المتحدة بشتعا ردما
الندا المشتركة عو المستوا الدطري مي رند زيادة عدد شركا األمم المتحدة المنضميي إل المنصة.
كز ا م ال تحدة للحلول ال ق ية
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يوير مركز األمم المتحدة لوحوود الرقمية التكنولوايا المبتكرة التي تدد إل أسترة األمم المتحدة حووال رقمية مؤتمتة ومشتتركة
لتيستير األعماد .وقا المركز بارتبار وتلريب حوود مبتكرة وتكنولواية يمكي توستيى نطاقها لتحديق التحستيي األماا وتويير
التكتاليف .ومي أماوتة هتذ االبتكتارا

بطتاقتة الهويتة الرقميتة ( ،)Digital IDو مركز المدتاحتتتتة (،)Clearing House

ودليا امبو (.)Jambo
-22

وتستع بطاقة الهوية الرقمية إل تحويا طريدة تعاما األمم المتحدة مى بطاقا هوية الموظفيي باالستتفادة مي تدنيا ستنستا
الكتا والستتما البيومترية لتزويد موظفي األمم المتحدة بحا شتتاما عو مستتتوا المنظومة بشتتعا بطاقا الهوية .وتتضتتمي
بطاقة الهوية الرقمية كا البيانا المتعودة بالموظف مي حي المعووما الشتتتخصتتتية ،والموارد البشتتترية ،والوضتتتى الطبي،
والستتفريا  ،واألمي ،وكشتتف المرتب ،والتداعد .ويعما مركز الحوود الرقمية عو التوحتتا إل نموذج أولي حتتالح لوعما
يمكي تشغيو عبر تطبيق هاتفي.

-23

انيا ،يمتوك كا مدد لوخدما يي المركز الحالي لوحلوزا اإلنستتانية نظام اإلداري الخاب ب  ،وتشتتتما معظم المديوعا
عو الكاير مي المعتامن اليتدويتة .وعو العك
المستتتتتنتدة إل عمويتا روبوتيتة لونهو

يتنا مركز المدتاحتتتتة ستتتتيكوا نظتامتا ال ندتد ييت يدو عو الفواتير المؤتمتتة

بتالكفتا ة والفعتاليتة والحتد مي أرطتا المعتامن ومختاطر التتدلي  .وقتد انطوق هتذا

المشتتروو يي الفصتتا األرير مي عا  ، 2020وستتيواحتتا مركز الحوود الرقمية تطوير هذا المشتتروو وارتبار رند العا
الحالي.
-24

وأريرا ينا دليتا امبو هو أحد مشتتتتاريى مركز الحوود الرقميتة التي برهنتت بالفعتا عو نتتائة اويتة .وهذا الدليتا هو تطبيق
هاتفي يضتم دلين هاتفيا ل مم المتحدة ويمكي تنزيو مي مخزني شتركتي عوعا وآبا عو شتبكة اإلنترنت .ويي الوقت الراهي
ينا امبو قيد االستخدا مي اانب  3 500مستخد يي ماني منظما ل مم المتحدة تضم معا أكار مي  90 000موظف.

دعم ظام ال نسقين ال قي ين لأل م ال تحدة
-25

منذ أا بدأ عموية إحتتتنظ منظومة األمم المتحدة اإلنمائية و تم يك ارتباط نظا المنستتتديي المديميي عي برنامة األمم المتحدة
اإلنمائي يي يناير/كانوا الااني  ، 2019اكتستتتب منصتتتب المنستتتق المديم المعزز أهمية أكبر بالتعكيد .وبالنستتتبة للب ا

ينا

انضتتتما بعا مي كبار موظفي ممي يمتوكوا المعرية المتينة بعوا التضتتتاير بيي األنشتتتطة اإلنستتتانية واإلنمائية إل ملمى
المنستتتديي المديميي يعتبر أكار يعكار رطوة أستتتاستتتية يي ضتتتماا نتائة أيضتتتا عو امتداد محور العما اإلنستتتاني واإلنمائي
وروابط بنحند الستن  .ويواحتا الب ا

الستعي إل إدراج قادت ذوي المهارا الرييعة يي نظا المنستديي المديميي .ويي

الوقت الراهي ينا نستتتبة  6.3يي المائة مي المنستتتديي المديميي قد اا وا أحتتتن مي الب ا  ،وهي النستتتبة العويا الاالاة بيي
كيانا األمم المتحدة حي تعتي يدا بعد نستتتبتي برنامة األمم المتحدة اإلنمائي ( 43يي المائة) ومكتب األمم المتحدة لتنستتتيق
الشؤوا اإلنسانية ( 11يي المائة) ،مما يبرهي عو الخبرا والمواهب المتاحة لدا كبار قادة الب ا  .وللب ا

حاليا سبعة

موظفيي ( نث نستتتا وأربعة رااد) مي المنتدبيي إل األمانة كمنستتتديي مديميي .كما أا أحد هؤال المنستتتديي يشتتتغا أيضتتتا
منصتتب منستتق ا لشتتؤوا اإلنستتانية ونائب المماا الخاب ل ميي العا  ،وهنا منستتداا آرراا يتولياا منص تب المنستتق المديم
ومنصب منسق الشؤوا اإلنسانية يي آا معا .و مة  21موظفا آرر للب ا
-26

والب ا

يي كاما االستتعداد لننخراط يي الخطوا المدبوة الستتعرا

مي المندرايي ضمي ملمى المنسديي المديميي.
وتصتميم إطار اإلدارة والمستا لة .ويضتطوى المكتب

التنفيذي ل ميي العا بديادة عموية تطوير هذا اإلطار .ومي المعمود أا يدرستا مشتروو إطار متكاما تماما إل مديري ملموعة
األمم المتحتدة لوتنميتة المستتتتتتدامتة التمتاستتتتا لموايدتهم ،وقتد يتم ذلتك يي مطوى ربيى عتا  .2021وعو متدا العمويتة بتعكموهتا يتنا
الب ا

سيشار لضماا االتساق ،والموكية اللما عية ،والمسا لة المتبادلة ضمي ملموعة األمم المتحدة لوتنمية المستدامة.
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وويدا لنموذج تمويا نظا المنستتديي المديميي ينا الب ا
ويي عا  2020قا الب ا

ينفذ اإلرشتتادا بشتتعا استتتيفا رس تو لوتنستتيق بنستتبة  1يي المائة.

بتحويا مبوغ  156 486دوالرا أمريكيا مي رستو التنستيق إل الصتندوق االستتةماني ل عرا

الخاحتتتة مي أاا نظا المنستتتديي المديميي .ويي معظم الحاال ارتار المانحوا تخصتتتيس نستتتبة  1يي المائة مي ملموو
مستاهماتهم لرستو التنستيق عوضتا عي إضتاية  1يي المائة إل هذا الملموو ،مما يعني رفا مددار المستاهمة المددمة مباشترة
إل البرملة.
-28

مكوا آرر مي نموذج تمويا نظا المنستديي المديميي ينا أعضتا ملموعة األمم المتحدة لوتنمية المستتدامة يتداستموا
ويي ظا ب
تكاليف مشتتتركة بديمة  77.5مويوا دوالر ستتنويا .ومنذ عا  2018ستتدد الب ا
ستتتنويا مي هذ التكاليف .وأنلز الب ا

حصتتت البالغة  2.9مويوا دوالر أمريكي

ندا األمواد الضتتترورية لعا  .2021وااتمى مديرو ملموعة األمم المتحدة لوتنمية

المستتتدامة مى نائبة األميي العا يي نويمبر/تشتتريي الااني عا  2020لمناقشتتة نتائة استتتعرا

حتتيغة تداستتم التكاليف يي

الملموعة .ووايق المديروا عو الحفاظ عو مبدأ االستتتانا الكاما ل نشتتطة اإلنستتانية مي رستتو التنستتيق ،وأشتتاروا إل
إمكانية النظر ملددا يي هذ المستعلة يي ستياق االستتعرا

األشتما لنظا المنستديي المديميي المزمى إاراؤ يي موعد الحق

مي هذا العا  .ويي الوقت الراهي ينا الصتيغة اللديدة لتداستم التكاليف ،التي تستتخد بعا البيانا المالية اللديدة وتشتما عدة
كيانا إضتتتايية يي ملموعة األمم المتح دة لوتنمية المستتتتدامة ،ستتتتبدأ بهذا يي يناير/كانوا الااني  .2022وال يتوقى الب ا
حدوث زيادة مهمة يي المبوغ الستنوي المستتحق عوي  ،عو أا المددار النهائي لحصتة التكاليف المشتتركة ستيحدد مكتب األمم
المتحدة لتنسيق العمويا اإلنمائية يي موعد الحق مي هذا العا  .وسيواحا الب ا
-29

إطنو الملو

التنفيذي عو التطورا .

بشتعا مؤشترا اتفاق التمويا )4 (،يرد وحتف كاما لوضتى هذ المؤشترا يي الموحق المدرج

والستتخنب مدا تدد الب ا
يي نهاية مذكرة المعووما هذ .

الخالصة
-30

مى تعايي العالم مي اائحة كوييد 19-وإعادة البنا عو نحو أيضتتا ،ومى تبدي أقا مي تستتى ستتنوا مي عدد العما هذا بشتتعا
أهداف التنمية المستتتتدامة ،ينا الب ا
المتوقى أا يتيح االستتعرا

ستتتيواحتتتا التركيز عو تحديق النتائة عو نطاق واستتتى .وعند النظر قدما ينا مي

الشتاما اللديد ،وبفضتا تركيز الندظمي المتصتاعد عو األولويا المواضتيعية والشتاموة ،الديا

بتحود اماعي نحو العما والنتائة .كما يدنتظر أا يرشتتد االستتتعرا

الشتتاما اللديد وضتتى الب ا

لخطت االستتتراتيلية.

وأريرا ،وعو المستتوا العالمي ،ينا انعداد قمم رييعة متعددة هذا العا بشتعا ملموعة مي المواضتيى التي تشتما تغير المناخ،
والتنوو البيولواي ،والنظم الغذائية ،والطاقة ،والندا ،ستيتطوب نهلا موحدا ومتستدا عو كا األحتعدة ومي اانب كا أحتحاب
المصوحة لتسريى النتائة يي البوداا بشعا أهداف التنمية المستدامة.

(  )4تنفيذ قرار اللمعية العامة  243/71بشعا االستعرا الشاما الذي يلري كا أربى سنوا لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطوى بها منظومة األمم المتحدة مي
أاا التنمية لعا  :2019اتفاق التمويا .تدرير األميي العا ).(A/74/73/Add.1–E/2019/14/Add.1
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ال لحق
التزا ات الدول ا عضاء
االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
وأهداف اتفاق الت و ل

بيا ات الب ا
ل ام 2019

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

ف

تحد ث الب ا
نا /كا ون الثا

2021

واء ة الت و ل ع احتياجات الكيان
الموارد
زيادة
-1
األساسية لمنظومة األمم
المتحدة اإلنمائية

 -2مضاعفة حصة
المساهما عير األساسية
التي تددة مي رند
الملمعة
الصناديق
المتعودة بالتنمية المشتركة
بيي الوكاال والصناديق
لفرادا
المواضيعية
الوكاال

الحصة األساسية مي
التمويا الطوعي ل نشطة
المتعودة بالتنمية

را األساس (:)2017
 19.4يي المائة
الهدف ( 30 :)2023يي
المائة

األساسي
التمويا
كنسبة مي
للب ا
اإليرادا :
إامالي
 6 = 2018يي المائة
(تشما البيانا اميى
موارد تمويا الب ا
يي الملاليي اإلنساني
واإلنمائي).

الحصة األساسية لتمويا
األنشطة المتصوة بالتنمية
(بما يي ذلك االشتراكا
المدررة)

را األساس (:)2017
 27يي المائة

أي

ال يتود الب ا
اشتراكا مدررة.

التمويا األساسي للب ا كنسبة مي
إامالي اإليرادا  5 = 2019 :يي
المائة
(تشما البيانا اميى موارد تمويا
يي الملاليي اإلنساني
الب ا
واإلنمائي).

ال يتود
مدررة.

الب ا

أي اشتراكا

التمويا األساسي للب ا كنسبة
مي إامالي اإليرادا = 2020 :
المائة
يي
10
اميى موارد
(تشما البيانا
يي الملاليي
تمويا الب ا
اإلنساني واإلنمائي).

ال يتود الب ا
مدررة.

أي اشتراكا

التمويا األساسي للب ا
كنسبة مي إامالي اإليرادا :
 6 = 2020يي المائة
(تشما البيانا اميى موارد
يي الملاليي
تمويا الب ا
اإلنساني واإلنمائي).

ال يتود الب ا
مدررة.

أي اشتراكا

الهدف ( 30 :)2023يي
المائة

النسبة المةوية لوموارد عير
األساسية ل نشطة المتعودة
بالتنمية التي تو ةا مي
رند الصناديق الملمعة
المشتركة بيي الوكاال

را األساس (:)2017
 5يي المائة
الهدف ( 10 :)2023يي
المائة

حصة الموارد عير
للب ا
األساسية
المواهة مي رند
الملمعة
الصناديق
المشتركة بيي الوكاال :
 3.5 = 2018يي المائة
(تشما البيانا اميى
موارد تمويا الب ا
يي الملاليي اإلنساني
واإلنمائي).

النسبة المةوية لوموارد
عير األساسية ل نشطة
المتعودة بالتنمية التي تو ةا
مي رند الصناديق
المواضيعية لفرادا
الوكاال

را األساس (:)2017
 3يي المائة

ال تواد لدا الب ا
أدوا لوتمويا
المواضيعي.

الهدف ( 6 :)2023يي
المائة

حصة الموارد عير األساسية للب ا
المواهة مي رند الصناديق الملمعة
المشتركة بيي الوكاال 3.2 = 2019 :
المائة
يي
(تشما البيانا اميى موارد تمويا
يي الملاليي اإلنساني
الب ا
واإلنمائي).

ال تواد لدا الب ا
المواضيعي.

أدوا لوتمويا

حصة الموارد عير األساسية
المواهة مي رند
للب ا
الصناديق الملمعة المشتركة بيي
الوكاال  5.6 = 2020 :يي
المائة
اميى موارد
(تشما البيانا
يي الملاليي
تمويا الب ا
اإلنساني واإلنمائي).

ال تواد لدا الب ا
لوتمويا المواضيعي.

أدوا

حصة الموارد عير األساسية
المواهة مي رند
للب ا
الصناديق الملمعة المشتركة
بيي الوكاال 4.8 = 2020 :
المائة
يي
(تشما البيانا اميى موارد
يي الملاليي
تمويا الب ا
اإلنساني واإلنمائي).

ال تواد لدا الب ا
لوتمويا المواضيعي.

أدوا
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التزا ات الدول ا عضاء
االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
وأهداف اتفاق الت و ل

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

ف

تحد ث الب ا
نا /كا ون الثا

2021

توفي االستق ار
 -3توسيى مصادر دعم
التمويا لمنظومة األمم
المتحدة اإلنمائية

 -4تويير تمويا يمكي
التنبؤ ب لنحتيااا
المحددة لكيانا ملموعة
األمم المتحدة لوتنمية
النحو
المستدامة عو
المبيي يي رططها
االستراتيلية واحتيااا
تمويا إطار عما األمم
لومساعدة
المتحدة
اإلنمائية عو المستوا
الدطري

عدد كيانا ملموعة األمم
المتحدة لوتنمية المستدامة
التي أبوغت عي زيادة
سنوية يي عدد المساهميي
يي الموارد األساسية
الطوعية

را األساس (:)2017
 66يي المائة الهدف
( 100 :)2023يي
المائة

عدد الشركا الحكومييي
الذيي يساهموا يي
الموارد األساسية:
 36 :2018يي المائة

عدد الشركا الحكومييي
يساهموا يي الموارد األساسية:
 40 – 2019يي المائة

الذيي

عدد الشركا الحكومييي الذيي
يساهموا يي الموارد األساسية:
 32 – 2020يي المائة

عدد الشركا الحكومييي الذيي
يساهموا يي الموارد األساسية:
 34 – 2020يي المائة

عدد الدود األعضا
المساهمة يي الصناديق
الملمعة المشتركة بيي
الصوة
ذا
الوكاال
والصناديق
بالتنمية
لفرادا
المواضيعية
الوكاال

را األساس (:)2017
 59و 27يي المائة
الهدف (100 :)2023
و 50يي المائة

أي
ال يدير الب ا
أمواد ملمعة وال تواد
لوتمويا
لدي أدوا
المواضيعي.

ال يدير الب ا أي أمواد ملمعة وال
تواد لدي أدوا لوتمويا المواضيعي.

ال يدير الب ا أي أمواد ملمعة
وال تواد لدي أدوا لوتمويا
المواضيعي.

أي أمواد
ال يدير الب ا
ملمعة وال تواد لدي أدوا
لوتمويا المواضيعي.

يلوا التمويا يي أطر
الخطا
تمويا
االستراتيلية لملموعة
األمم المتحدة لوتنمية
المستدامة

را األساس (:)2018
يحدةد الحدا
الهدف ( :)2021يحدةد
الحدا

تود الب ا يي عا
 2018مبوغا قدر 7.3
مويارا دوالر أمريكي
ملموو
مدابا
بمددار
االحتيااا
 10.5مويار أو نسبة 70
يي المائة

تود الب ا يي عا  2019مبوغا
قدر  8.1مويارا دوالر أمريكي
مدابا ملموو االحتيااا بمددار
 12.6مويار أو نسبة  64يي المائة

تود الب ا يي عا  2020حت
تاريخ مبوغا قدر  4مويارا
دوالر أمريكي مدابا ملموو
االحتيااا بمددار  10.6مويار أو
نسبة  38يي المائة

تود الب ا يي عا 2020
حت تاريخ مبوغا قدر 8.4
مويار دوالر أمريكي مدابا
بمددار
ملموو االحتيااا
 13.7مويار أو نسبة  61يي
المائة

از حغير مي كيانا
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية يشير إل أا 50
يي المائة عو األقا مي
مساهمات تشكا از ا مي
التزاما متعددة السنوا

را األساس (:)2017
25/12

النسبة المةوية إليرادا
المتعددة
الب ا
السنوا  14 :يي المائة

النسبة المةوية إليرادا الب ا
المتعددة السنوا  17 :يي المائة

النسبة المةوية إليرادا الب ا
المتعددة السنوا  23 :يي المائة

النسبة المةوية إليرادا الب ا التي
تزيد مدتها عو سنة واحدة 74.9 :يي
المائة

النسبة المةوية إليرادا الب ا
التي تزيد مدتها عو سنة واحدة:
 62يي المائة

أو  48يي المائة
الهدف (100 :)2023
يي المائة

النسبة المةوية إليرادا
الب ا التي تزيد مدتها
عو سنة واحدة76.8 :
يي المائة

النسبة
الب ا
يي المائة

المةوية إليرادا
المتعددة السنوا 17 :

النسبة المةوية إليرادا
الب ا التي تزيد مدتها عو
سنة واحدة 68 :يي المائة
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التزا ات الدول ا عضاء
االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
وأهداف اتفاق الت و ل

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

ف

تحد ث الب ا
نا /كا ون الثا

2021

تيسي االتساق والكفاءة
 -7االمتااد التا لمعدال
استرداد التكاليف عو
النحو الذي أقرت الهيةا
الرئاسية المعنية

متوسا عدد اإلعفا ا مي
دعم استرداد
رسو
التكاليف الممنوحة لكا
كياا يي منظومة األمم
المتحدة اإلنمائية يي السنة

را األساس (:)2018
يؤكد الحدا
الهدف ( 2019وما
بعد ) :حفر

عدد إعفا ا تكاليف
الدعم عير المباشرة
الممنوحة مي الب ا
يي عا 28 :2018
بديمة إامالية قدرها
 1.03مويوا دوالر
أمريكي.

عدد إعفا ا تكاليف الدعم عير
المباشرة الممنوحة مي الب ا يي
عا  20 :2019بديمة إامالية قدرها
 0.9مويوا دوالر أمريكي

عدد إعفا ا تكاليف الدعم عير
المباشرة الممنوحة مي الب ا
يي عا  2 :2020بديمة إامالية
قدرها  0.6مويوا دوالر أمريكي

عدد إعفا ا تكاليف الدعم عير
المباشرة الممنوحة مي الب ا
يي عا  4 :2020بديمة إامالية
قدرها  0.3مويوا دوالر
أمريكي
منحظة :هذ البيانا حت
أعسط /آب  2020وسيلري
تحدياها يي نهاية يبراير/شباط
.2021
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التزا ات ج وعة ا م ال تحدة للتن ية ال ستدا ة – كيا ات ج وعة ا م ال تحدة للتن ية ال ستدا ة
ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

االلتزام ذو الصلة

خطوط أساس
وأهداف اتفاق الت و ل

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

ف

تحد ث الب ا
نا /كا ون الثا

2021

تس ع النتائ على أرض الواقع
 -2زيادة التعاوا بشعا
منتلا التدييم المشتركة
نطاق
والمستدوة عو
المنظومة لتحسيي دعم
األمم المتحدة عو أر
الواقى.

النسبة المةوية مي مكاتب
التدييم التابعة لكيانا
ملموعة األمم المتحدة
المستدامة
لوتنمية
والمشاركة يي تدييما
مشتركة أو مستدوة عو
نطاق المنظومة.

را األساس (:)2018
 29يي المائة
(تدييما مشتركة)20 ،
يي المائة (تدييما
نطاق
مستدوة عو
الهدف
المنظومة)
( 75 :)2021يي المائة
مشتركة)،
(تدييما
 50يي المائة (تدييما
نطاق
مستدوة عو
المنظومة).

يي عا  ،2018أكما
الب ا رمسة تدييما
مشتركة وكانت هنا
رمسة تدييما أررا
اارية .كما يشار
الب ا يي تدييم إنساني
بيي
واحد مشتر
لنستلابة
الوكاال
لظاهرة النينيو يي
إ يوبيا.

المستوا
عو
الب ا
شار
النمركزي يي تسعة تدييما مشتركة
يي عا  2019باستكماد ن ة منها يي
نهاية عا ( 2019كولومبيا وإسواتيني
والهند) .ويضن عي ذلك ،شار مكتب
التدييم يي الب ا مشاركة نشطة يي
التدييم اإلنساني المشتر بيي الوكاال
لنستلابة لحالة اللفاف يي إ يوبيا
الذي تم االنتها من يي عا ،2019
ويي التدييم اإلنساني المشتر بيي
الوكاال لنستلابة إلعصار إيداي يي
موزامبيق والتدييم اإلنساني المشتر
بيي الوكاال لومساواة بيي اللنسيي
وتمكيي النسا والفتيا  .وأريرا ،بدأ
التحضير لوتدييم المشتر لوتعاوا بيي
الوكاال التي تتخذ مي روما مدرا لها
يي أوارر عا  2019وسيستمر يي
عا .2020

يي يونيو/حزيراا  2020وحا
النمركزية
عدد التدييما
المشتركة التي انخرط ييها
رند العا إل ستة.
الب ا
وبدأ كا هذ التدييما عا
 ،2019وتم إنلاز ن ة منها (بني
ومنوي وموزامبيق) .ومي
المزمى البد يي تدييما مشتركة
إضايية عا  2020ولكنها قد
تتعرر بسبب اللائحة .كما ينخرط
الب ا يي ا نيي مي التدييما
اإلنسانية المشتركة بيي الوكاال
يي موزامبيق بشعا المسائا
اللنسانية والوذيي أدطودا عا
 .2019وييما يتعوق بالتدييما
المستدوة عو نطاق المنظومة،
ينا التدييم المشتر بشعا التعاوا
بيي وكاال األمم المتحدة التي
تتخذ مي روما مدرا لها هو يي
مرحوت التحضيرية ،كما أا
ينخرط يي التددير
الب ا
المشتر بيي الوكاال الذي تدود
منظمة الصحة العالمية عي قابوية
تدييم رطة العما العالمية مي أاا
الحياة الصحية والريا لولميى،
والذي بوغ مرحوة امى البيانا .
وأريرا ينا الب ا يشار يي
لوصندوق
لتدييم
التحضير
االستةماني المتعدد الشركا
الستلابة األمم المتحدة للائحة
كوييد.19-

شرو مكتب التدييم يي الب ا
عا  2020بالتعاوا مى منظمة
األعذية والزراعة والصندوق
الدولي لوتنمية الزراعية يي
تدييم مشتر عي التعاوا بيي
الوكاال التي تتخذ مي روما
تدرير
مدرا لها .وسيدعر
التدييم عو الهيةا الرئاسية
لهذ الوكاال يي أوارر عا
 .2021كما قد مكتب التدييم
استراتيلية
أدلة و دمدرن
الدروس
مي
لوعديد
المستخوصة مي تدارير التدييم
التي ينسدها التحالف العالمي
المعني بتدييم اائحة كوييد19-
عا  ،2020وهو يعما مى
منظمة األعذية والزراعة،
والصندوق الدولي لوتنمية
الزراعية ،ومنظمة األمم
المتحدة لوتنمية الصناعية عو
إعداد تدرير تلميعي لوتدييما
السريعة بشعا آ ار اائحة
كوييد 19-عو األمي الغذائي
سيدستكما بحوود مارس/آذار
المستوا
 .2021وعو
النمركزي واحا الب ا
االنخراط يي مختوف أنوو
التدييما المشتركة مى وكاال
األمم المتحدة األررا ومى
الشركا الحكومييي عو حد
سوا  .وأدنلز رمسة تدييما
المركزية (بني ،ومنوي،
وموزامبيق ،وناميبيا ،والهند)
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
وأهداف اتفاق الت و ل

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

ف

تحد ث الب ا
نا /كا ون الثا

2021

وكانت هنا ستة تدييما
أررا اارية أو يي مرحوة
التحضير يي يناير/كانوا الااني
.2021
ذلك ينا
وباإلضاية إل
ينخرط بنشاط يي
الب ا
التدييما اإلنسانية المشتركة
بيي الوكاال  .وتم إنلاز ا نيي
مي هذ التدييما عا 2020
(موزامبيق والمساواة بيي
اللنسيي وتمكيي النسا
والفتيا ) وهنا تدييم آرر يي
مرحوة التحضير(اليمي).
تحسين الشفافية وال ساءلة
 -6تعزيز وضوظ الخطا
االستراتيلية الخاحة
واألطر
بالكيانا
المتكاموة لونتائة والموارد
وتداريرها السنوية عي
النتائة مدابا النفدا

النسبة المةوية لكيانا
ملموعة األمم المتحدة
لوتنمية المستدامة التي
هيةاتها الرئاسية
أار
المعنية حوارا منظمة يي
العا الماضي حود كيفية
تمويا نتائة التنمية المتفق
عويها يي دورة الخطة
االستراتيلية اللديدة

را األساس (:)2017
 62يي المائة
(:)2021
الهدف
 100يي المائة

يوايق الملو التنفيذي
عو الخطا
للب ا
وأطر
االستراتيلية
المؤسسية
النتائة
وتتضمي
للب ا .
حود هذ
المناقشا
الو ائق ،مي اموة أمور
مى
أررا ،حوارا
حود تمويا
الملو
نتائة الب ا اإلنمائية.

يعتبر تمويا النتائة اإلنمائية مسعلة
محورية بالنسبة لوخطة االستراتيلية
وإطار النتائة المؤسسية يي الب ا .
وقد ناقش الب ا يي عا 2019
المسعلة مى أعضا الملو رند
دورة الملو السنوية لعا 2019
والمشاورا عير الرسمية بشعا شبكة
تدييم أدا المنظما المتعددة األطراف
والمشاركة
واستراتيلية الشراكا
لوكيانا عير الحكومية (استراتيلية
المحد ة)
الخاحة
الشراكا
لومشتريا
واستراتيلية الب ا
الغذائية المحوية.

 -7تعزيز الشفايية
واإلبنغ يي الكياا
وربا
والمنظومة،

النسبة المةوية مي كيانا
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية التي تدد بيانا
مالية بشكا يردي إل
ملو الرؤسا التنفيذييي

را األساس (:)2017
 69يي المائة

نعم .يدد الب ا بيانات
ملو
المالية إل
الرؤسا التنفيذييي.

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را األساس.
(قدد التدرير األود يي عا )2008

(:)2021
الهدف
 100يي المائة

يواحا الب ا حدا قدرت
عو اإلبنغ عي النتائة وكيفية
استخدام لوموارد يي تحديدها.
وتتسم هذ المسعلة بعهمية
محورية لوعما اللاري بشعا
الخطة االستراتيلية وإطار
لوفترة
النتائة المؤسسية
.2025-2022

تم اإلنلاز .ال تغيير عو
األساس.

را

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را
األساس.
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التزا ات ج وعة ا م ال تحدة للتن ية ال ستدا ة – كيا ات ج وعة ا م ال تحدة للتن ية ال ستدا ة
االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

الموارد بنتائة أهداف
التنمية المستدامة

يي منظومة األمم المتحدة
المعني بالتنسيق
از حغير مي كيانا
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية ينشر البيانا ويدا
معايير الشفايية
ألعو
الدولية
از حغير مي كيانا
منظومة األمم المتحدة
األنشطة
اإلنمائية ذا
المستوا
اللارية عو
الدطري التي يدد تدارير
عي النفدا المصنفة حسب
البود لمدارنتها بخا
األساس لدا ملو
الرؤسا التنفيذييي
از حغير مي كيانا
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية التي يدد تدارير
عي النفدا المصنفة حسب
أهداف التنمية المستدامة

خطوط أساس
وأهداف اتفاق الت و ل

را األساس (:)2017
 36يي المائة

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

نعم.
بيانات .

ينشر

الب ا

(:)2021
الهدف
 100يي المائة
را األساس (:)2017
 46يي المائة

الب ا
نعم .يدد
تدارير عي هذا اإلنفاق
المصنف.

را األساس (:)2017
 20يي المائة
(:)2021
الهدف
 100يي المائة

الب ا
نعم .يدد
تدارير عي ذلك حسب
أهداف التنمية المستدامة.

(:)2021
الهدف
 100يي المائة

بيا ات الب ا
ل ام 2019

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را األساس.
(قدد التدرير األود لومبادرة الدولية
لشفايية المعونة يي يونيو/حزيراا
.)2014
تم اإلنلاز .ال تغيير عو را األساس.
(قدد التدرير األود يي عا )2008

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را األساس.
(قدد التدرير األود يي  17مايو/أيار
.)2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

تم اإلنلاز .ال تغيير عو
األساس.

تم اإلنلاز .ال تغيير عو
األساس.

تم اإلنلاز .ال تغيير عو
األساس.

ف

را

را

را

تحد ث الب ا
نا /كا ون الثا

2021

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را
األساس.

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را
األساس.

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را
األساس.
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
وأهداف اتفاق الت و ل

 -9زيادة إمكانية الوحود
إل التدييما المؤسسية
المرااعة
وتدارير
الداروية لوحسابا ضمي
والسياسا
األحكا
المتعودة باإليصاظ التي
تحددها الهيةا الرئاسية
وقت إحدار التدرير

النسبة المةوية مي كيانا
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية المخولة ويدا
وسياساتها
ألحكامها
المتعودة باإليصاظ التي
تتيح تدييماتها المؤسسية
عو الموقى الشبكي لفريق
األمم المتحدة المعني
بالتدييم

را األساس (:)2018
 21يي المائة
(:)2021
الهدف
 100يي المائة

النسبة المةوية لتدارير
الداروية
المرااعة
لوحسابا الصادرة تمشيا
مى األحكا والسياسا
المتعودة باإليصاظ التي
تحددها الهيةا الرئاسية
المعنية ،والمتاحة عو
منصة مخصصة/موقى
شبكي مخصس لمماوي
دوائر المرااعة الداروية

لعا

را األساس
 :2018حفر
الهدف لعا :2019
 100يي المائة

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

ف

تحد ث الب ا
نا /كا ون الثا

2021

تدنشر تدارير التدييم
المركزية والنمركزية
للب ا بنسبة  100يي
المواقى
المائة عو
للب ا .
الشبكية
وباإلضاية إل ذلك،
تح ةما توك التي تفي
اللودة أو
بمتطوبا
تتلاوزها عو الموقى
الشبكي لكا مي يريق
األمم المتحدة المعني
بالتدييم وشبكة التعوم
لومسا لة
اإليلابي
واألدا يي ملاد العما
اإلنساني (،)ALNAP
مما يضمي نشر نتائة
التدييم عو نطاق واسى
العما
يي ملتمعا
اإلنساني واإلنمائي عو
المستوا العالمي.

ويدا اللتزاما سياسة التدييم يي
الب ا  ،تدنشر اميى التدييما
المركزية والنمركزية عو الموقى
الشبكي للب ا لدا الموايدة النهائية
الصوة.
عو تدارير التدييم ذا
وإضاية إل ذلك ،تح ةما توك التي تفي
بمتطوبا اللودة أو تتلاوزها عو
الموقى الشبكي لكا مي يريق األمم
المتحدة المعني بالتدييم وشبكة التعوم
اإليلابي لومسا لة واألدا يي ملاد
العما اإلنساني ،مما يضمي نشرها
عو نطاق واسى .وتدبذد اهود إضايية
لومساهمة يي تعزيز استخدا التدييم إل
أقص حد ،بما يي ذلك مي رند تنظيم
أنشطة لوتعوم وإعداد منتلا لوتدييم
مكيفة مى اللها المستهدية المحددة.

ويدا اللتزاما سياسة التدييم يي
الب ا  ،تدنشر اميى تدارير
التدييم المركزية والنمركزية
عو الموقى الشبكي للب ا لدا
الموايدة عويها بصورة نهائية.
وإضاية إل ذلك ،تح ةما توك التي
تفي بمتطوبا اللودة أو تتلاوزها
عو الموقى الشبكي لكا مي يريق
األمم المتحدة المعني بالتدييم
وشبكة التعوم اإليلابي لومسا لة
واألدا يي ملاد العما اإلنساني،
مما يضمي نشرها عو نطاق
واسى .وتدبذد اهود إضايية
لومساهمة يي تعزيز استخدا
التدييم إل أقص حد ،بما يي ذلك
مي رند تنظيم أنشطة لوتعوم
وإعداد منتلا لوتدييم مكيفة مى
اللها المستهدية المحددة.

ويدا اللتزاما سياسة التدييم يي
الب ا  ،تدنشر اميى تدارير
التدييم المركزية والنمركزية
عو المواقى الشبكية للب ا
لدا الموايدة عويها بصورة
نهائية .وإضاية إل ذلك ،تح ةما
توك التي تفي بمتطوبا اللودة
أو تتلاوزها أو تدترب منها
عو الموقى الشبكي لوفريق
األمم المتحدة المعني بالتدييم
ولشبكة التعوم اإليلابي لومسا لة
واألدا يي ملاد العما
اإلنساني ورارطة التدييم
) ،(Evalmapperمما يضمي
نشر نتائة التدييم عو نطاق
العما
واسى يي ملتمعا
اإلنساني واإلنمائي عو
المستوا العالمي .وتدبذد اهود
إضايية لومساهمة يي تعزيز
استخدا التدييم إل أقص حد،
بما يي ذلك مي رند تنظيم
أنشطة لوتعوم وإعداد منتلا
لوتدييم مكيفة مى اللها
المستهدية المحددة.

إتاحة تدارير الب ا
عي المرااعة الداروية
لوحسابا رارايا منذ
عا  2013عو الموقى
التالي:
الشبكي
https://www.wfp.
org/auditinspection.reports

أدتيحت تدارير الب ا عي المرااعة
الداروية لوحسابا رارايا منذ عا
 2013عو الموقى الشبكي التالي:
https://www.wfp.org/audit .inspection-reportsولم تشغةا بعد
منصة مماوي دوائر المرااعة الداروية
لوحسابا يي األمم المتحدة.

عي
أدتيحت تدارير الب ا
المرااعة الداروية لوحسابا
رارايا منذ عا  2013عو
التالي:
الشبكي
الموقى
https://www.wfp.org/aud
 .it-inspection-reportsولم
تشغةا بعد منصة مماوي دوائر
المرااعة الداروية لوحسابا يي
األمم المتحدة.

عي
أدتيحت تدارير الب ا
المرااعة الداروية لوحسابا
رارايا منذ عا  2013عو
التالي:
الشبكي
الموقى
https://www.wfp.org/a
.udit-inspection-reports
ولم تشغةا بعد منصة مماوي
دوائر المرااعة الداروية
لوحسابا يي األمم المتحدة-
رهنا بتواير التمويا حي أا
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
وأهداف اتفاق الت و ل

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

لوحسابا يي األمم المتحدة
ييها/يي ،
يمكي البح
رياما تتواير الموارد.
 -10زيادة وضوظ النتائة
مي المساهميي يي
األساسية
الموارد
والصناديق
الطوعية،
الملمعة والمواضيعية،
البرنامة
ومساهما
الدطرية

إل
راحة
إشارة
المساهميي يي الموارد
األساسية الطوعية،

المنصة المذكورة هي شبكة
مناسبة
موارد
دوا
ومخصوحة (قيد النظر)
را األساس (:)2018
ال ينطبق
الهدف ( :)2020نعم

الملمعة
والصناديق
وإل
والمواضيعية
البرنامة
مساهما
الدطرية ،ضمي التدارير
السنوية عي نتائة أيرقة
األمم المتحدة الدطرية
الدطرية
والتدارير
الخاحة
والعالمية
بالكيانا
إل
راحة
إشارة
المساهميي الفردييي يي
اميى تدارير النتائة مي
اانب مديري الصناديق
والمواضيعية
الملمعة
المتودية مي
واللها
ملموعة األمم المتحدة
لوتنمية المستدامة

ف

تحد ث الب ا
نا /كا ون الثا

2021

لعا

را األساس
 :2018ال ينطبق
الهدف لعا  :2020نعم

يسوةا الضو عو هذ
المساهما يي تدرير
األدا السنوي للب ا
ويي كا تدرير قطري
سنوي ويي تدرير
مؤسسي سنوي عي
المساهما المرنة.

يستخد الب ا تدارير السنوية (أي
تدرير األدا السنوي العالمي وكا
تدرير قطري سنوي) لتسويا الضو
عو نتائة المساهما الطوعية.

يستخد الب ا تدارير السنوية
(أي تدرير األدا السنوي العالمي
وكا تدرير قطري سنوي) لتسويا
الضو عو نتائة المساهما
الطوعية.

تدارير
الب ا
يستخد
السنوية (أي تدرير األدا
السنوي العالمي وكا تدرير
قطري سنوي) لتسويا الضو
المساهما
نتائة
عو
الطوعية.

أي
ال يدير الب ا
حناديق ملمعة أو
مواضيعية.

أي حناديق ملمعة

أي حناديق
ال يدير الب ا
ملمعة أو مواضيعية.

ال يدير الب ا أي حناديق
ملمعة أو مواضيعية.

ال يدير الب ا
أو مواضيعية.

ز ادة أوجه الكفاءة
 -11تنفيذ أهداف األميي
بشعا التوحيد
العا
التشغيوي لتحديق مكاسب
الكفا ة

النسبة المةوية مي كيانا
ملموعة األمم المتحدة
لوتنمية المستدامة التي تريى
هيةاتها
تداريرها إل
الرئاسية عي مكاسب
الكفا ة

را األساس (:)2017
 41يي المائة
(:)2021
الهدف
 100يي المائة

بوغ الب ا عي مكاسب
الكفا ة يي تدرير
السنوي عي األدا منذ
عا .2015

يدرج الب ا المعووما عي مكاسب
الكفا ة يي تدارير السنوية منذ عا
 2015وما زاد يحسي التحويا ذا
الصوة بذلك.

المعووما عي
يدرج الب ا
مكاسب الكفا ة يي تدارير
السنوية منذ عا  2015وما زاد
يحسي التحويا ذا الصوة بذلك.

يدرج الب ا المعووما عي
مكاسب الكفا ة يي تدارير
السنوية منذ عا 2015
وما زاد يحسي التحويا ذا
الصوة بذلك.
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 -12التنفيذ الكاما
والمعدال
لوسياسا
السترداد
المعتمدة
التكاليف واإلبنغ عنها

ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
وأهداف اتفاق الت و ل

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

ف

تحد ث الب ا
نا /كا ون الثا

2021

النسبة المةوية مي كيانا
ملموعة األمم المتحدة
لوتنمية المستدامة التي
وقعت البياا الرييى
الخاب
المستوا
باالعتراف المتبادد

را األساس (:)2017
 28يي المائة
(:)2021
الهدف
 100يي المائة

البياا
وقى الب ا
الرييى المستوا الخاب
باالعتراف المتبادد يي
نويمبر/تشريي الااني
.2018

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را األساس.

تم اإلنلاز .ال تغيير عو
األساس.

را

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را
األساس.

النسبة المةوية مي كيانا
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية التي تدد تدارير
هيةاتها الرئاسية
إل
المعنية عي تنفيذ سياساتها
المعتمدة
ومعدالتها
السترداد التكاليف

را األساس (:)2017
 51يي المائة
(:)2021
الهدف
 100يي المائة

تدارير
يدد الب ا
تنفيذ
عي
سنوية
والمعدال
السياسا
المعتمدة يي السترداد
التكاليف إل الملو
التنفيذي مي رند رطة
اإلدارة.

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را األساس.

تم اإلنلاز .ال تغيير عو
األساس.

را

تم اإلنلاز .ال تغيير عو را
األساس.
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