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الج ية

ال ا ة

لأل م

ال تحدة

279/72

تستتتتتنتد متذمرة الم هومتال هتذت إلث التقتديتي الممتد /شي نوشمبرنت تتتتريم ال تاني إلث المدهر التنفيتذي شي اور ت ال تاايت ال تانيت
()1

ل تا،2019 /

وتوشر م هومتال إاتتتتاشيت عم تنفيتذ برنتام اعاتذيت ال تالمي (الب اا ) لمرار الدم يت ال تامت ل مل المتقتدة

72ن )2(279ب أن إعااة تنظيل منظوم اعمل المتقدة اإلنمائي .

قد ة
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يأتي ينايرنمانون ال اني  2020ب د مضي سن عهث االنتمال إلث النظا /الدديد لهمنسميم المميميم وقبل ع ر سنوال مم الموعد
اعخير لتقميق خطت التنميت المستتتتتدام ل ا .2030 /وقد اعا اعميم ال ا /ل مل المتقدة شي ستتتتبتمبرنأيهول  2019إلث إعالن
"عمد ال مل" مم أجل تستتتتريي وتيرة إيداا هول مستتتتتدام لدميي التقديال الكبرى التي يواجهها ال الل – والتي تتراوح بيم
المضتتتا عهث الدوع وتغير المناخ وعد /المستتتاواة والفدوة شي التمويل .ومان إصتتتالح منظوم اعمل المتقدة اإلنمائي ااش ا
لمنظوم اعمل المتقدة نقو بذل جهوا مم أجل إعااة تنظيل أواتاعها لهمستاعدة عهث تقميق أهدا
الب ا

التنمي المستتدام  .ويواصل

شي إطار تهك الدهوا تنفيذ آخر عناصتتتتر اإلصتتتتالح ،بما شي الك أطر اعمل المتقدة الدديدة لهت اون مم أجل التنمي

المستتتدام  ،بينما ي مل عم م ب مي المنستتميم المميميم الم تمديم دي ا ومامل شريق اعمل المتقدة المطري ويست ث جاهدا إلث
ت زيز ش اليت ومفا ت .

(.WFP/EB.2/2019/4-F )1
( )2قرار الدم ي ال ام 72ن 279المؤرخ  31أيارنمايو  ، 2018إعااة تنظيل منظوم اعمل المتقدة اإلنمائي شي سياق االست راض ال امل الذي يدري مل أربي
سنوال لسياس اعن ط التنفيذي التي تضطهي بها منظوم اعمل المتقدة مم أجل التنمي (.)A/RES/72/279
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد أمير عبد للا

السيدة C. Ushiyama

نائب المدير التنفيذي

مديرة

هاتف066513-2401 :

مكتب نيويورك
بريد إلكترونيcoco.ushiyama@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وي تتتتارك الب ا

أيضتتتتا شي ستتتتائر جوانب إصتتتتالح منظوم اعمل المتقدة اإلنمائي  ،بما شي الك االستتتتت راض اإلقهيمي

واستت راض المكاتب المت داة البهدان .وستيتي عا 2020 /شرصت لهتفكير شي بد تنفيذ الم تاريي التدريبي لإلصتالح وإاخال
الت ديالل الالزم  ،وال ستيما شيما يت هق بإطار اإلاارة والمستا ل عهث المستتوى المطري .وستتدري الدم ي ال ام شي النفتف
ال اني مم ال ا /آخر استت راض شتامل رباعي الستنوال لستياست اعن تط التنفيذي التي تضتطهي بها منظوم اعمل المتقدة مم
أجل مواصتتته إرشتتتاا توج المنظوم اإلنمائي نقو عا .2030 /ويتطهي الب ا

إلث الم تتتارم مي ميانال مدموع اعمل

المتقدة لهتنمي المستدام والدول اععضا شي واي االست راض ال امل الممبل لهسياسال الذي يدري مل أربي سنوال.

ت ز ز الدعم على طاق ال نظو ة ن أجل تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة والخطة ل ام  2030على الص يد
القط ي
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عمب المناق تتتال التي جرل بيم الب ا

والدول اععضتتتا والمدهر التنفيذي ،لم يتولث الب ا

مم اآلن شفتتتاعدا إعداا

مذمرال مفتاهيل شي إطار عمهيت واتتتتي السطر االستتتتتراتيديت المطري  .وهذا أمر اتفق عهيت نظرا إلث الوقت المقدوا المتاح
إلعداا أطر اعمل المتقدة لهت اون مم أجل التنمي المستتتتدام  .وستتتتستتتتمر هذت ال مهي المبستتتط

تث منتفتتتف عا2021 /

وتُستت رض شي الك القيم .وستي تهد هذا ال ا /واتي أطر لهت اون مم أجل التنمي المستتدام أو بد تنفيذها شي  16بهدا (يستدلل
وجوا الب ا
الب ا
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شي  12بهدا مم هذت البهدان) والتسطير لواتت ها أو بد تنفيذها شي عا 2021 /شي  37بهدا آخر (يستتدلل وجوا
()3

شي  21بهدا مم هذت البهدان).

وقد أعدل ميانال مدموع اعمل المتقدة لهتنمي المستتتدام ستتهستته مم "الوثائق المراشم " التمني الداخهي ب تتأن الموااتتيي
التتاليت  :المبتاا التوجيهيت التداعمت عطر اعمل المتقتدة لهت تاون مم أجتل التنميت المستتتتتتدامت ؛ وت تتتتكيهت أشرقت اعمل المتقتدة
المطري ؛ وتمويل أطر اعمل المتقدة لهت اون مم أجل التنمي المستتتدام وتمويل خط التنمي المستتتدام ل ا2030 /؛ والتقول
االقتفتتتااي؛ وتفتتتميل البرام وإاارتها؛ وتقهيالل اعمل المتقدة المطري الم تتتترم ؛ والت اون شي مداالل التنمي وال مل
اإلنستاني والستال ./وشتارك الب ا

شي إعداا الوثائق المراشم وعُممت مستواال هذت الوثائق عهث المنستميم المميميم وأشرق

اعمل المتقتدة المطريت شي ينتايرنمتانون ال تاني  2020تيستتتتيرا إلعتداا أطر اعمل المتقتدة لهت تاون مم أجتل التنميت المستتتتتتدامت
والتقهيالل المطري الم تتترم  .ويدمي مكتب التنستتيق اإلنمائي الوثائق المراشم الستتبي شي مدموع متستتم م دة خفتتيفتتا
ل شرقت شي الميتدان .ومم المتوقي أن تكون هتذت المدموعت جتاهزة بقهول يونيون زيران  2020وأن يُ تاا النظر شيهتا شي عتا/
 ،2021بالت تتديد عهث الطبي االنتمالي لهدهوا القالي لبد التنفيذ .وتستتري ا لوتيرة إصتتالح منظوم اعمل المتقدة اإلنمائي ،
يُتوقي أن تمو /متل أشرقت اعمل المتقتدة المطريت بتقتديتي تقهيالتهتا المطريت الم تتتتترمت شي عتا .2020 /وتقميمتا لتذلتك ،أصتتتتدر
الب ا
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توجيهال تمهيدي لهمكاتب المطري وأن أ مكتبا لهمساعدة يرا عهث االستفسارال الواراة مم الميدان.

ونظرا إلث اختال
(الم رو

ستياقال عمل الب ا  ،بما شي الك ستياقال الب ال ،يقدث الب ا

التوجيهال شي متيثب المنم لهطوار

باستل الكتاب اعزرق) ويدعل م تارم المديريم المطرييم التاب يم ل شي تسطير اعمل المتقدة عن تط االنتمال مم

ب ال فظ الستتال /إلث الب ال الستتياستتي شضتتال عم الدعوة إلث م تتارم أشرق اعمل المتقدة المطري شي هذت ال مهي بينما
يستسد /أيضا التقهيالل المطري الم ترم ممنطهق لتمييل أن ط االنتمال.
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وأممل الفتندوق الم تترك عهدا

التنمي المستتدام جولت اعولث لتمويل البرام الم تترم شي الففتل الرابي مم عا2019 /

ووج شي نهاي ايستتتتمبرنمانون اعول ندا ت ال اني لتمديل اقترا ال م تتتتترم  .ورمزل اقترا ال الدول اعولث عهث القماي
االجتماعي  ،وبالتقديد عهث "عد /تسهف أ د عم الرمب" ،وصتتتتر

الفتتتتندوق مبهغا قدرت  70مهيون اوالر أمريكي لتمويل

 35برنامدا م تترما ،بما ي تمل  8.5مهيون اوالر أمريكي لتمويل أن تط الب ا

شي إطار  13برنامدا م تترما .والهد

( )3التوزيي الكامل لهبهدان متاح عهث ال نوان التالي:
.https://unsdg.un.org/resources/un-sustainable-development-cooperation-framework-implementation

مم
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الندا ال اني لتمديل االقترا ال الذي يدو /تث منتفتتتف مارذنآاار  2020هو اعل االقترا ال الم تتتترم التي تمدمها أشرق
اعمل المتقدة المطري الم ارم بغرض ت زيز نمااج التمويل اإلنمائي االبتكاري.

دعم ظام ال نسقين ال قي ين لأل م ال تحدة
ستيضتطهي الب ا
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بدور ن تر شي المستاهم شي استت راض اإلطار المؤقت لإلاارة والمستا ل عهث المستتوى المطري بفضتل

خبرت التي تناهز الستن شي تنفيذ هذا اإلطار .وشي هذت اعثنا  ،ستت د الففتول المت هم بالمستتوييم اإلقهيمي وال المي مم إطار
اإلاارة والمسا ل ب د االنتها مم االست راض اإلقهيمي .ومان مم الممرر أصال إجرا الم اورال ب أن االست راض اإلقهيمي
واستتتت راض المكاتب المت داة البهدان شي أواخر عا 2019 /اير أن هذت الم تتتاورال استتتتمرل شي عا ،2020 /مما أاى إلث
تأخير استت راض اإلطار المتوقي .ولل يُن تر تث اآلن جدول زمني الستت راض اإلطار أو إلعداا شفتول المت هم بالمستتوييم
اإلقهيمي وال المي وإن مان مم المقتمل أن يبدأ هذان الن تاطان ب د جز المدهر االقتفتااي واالجتماعي التابي ل مل المتقدة
المتفل باعن ط التنفيذي مم أجل التنمي المزمي تنظيم شي مايونأيار .2020
وشتترع مكتب التنستتيق اإلنمائي شي ينايرنمانون ال اني  2020شي قيااة عمهي إلرستتا نظا /انتمالي لتمييل اعاا يستتتهد
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تمييل

أاا أشرقت اعمل المتقتدة المطريت والمنستتتتميم المميميم ل تا 2020 /ويُتوقي بتد تنفيتذت شي وقتت ال ق خالل عتا .2020 /وقتد/
الب ا
الب ا

وايرت مم أعضتتتا مدموع اعمل المتقدة لهتنمي المستتتتدام ت هيمال بسفتتتوا مستتتواال الوثائق وستتتو
وتهك الدهال اععضتتا مي مكتب التنستتيق اإلنمائي طوال ال مهي  .واقتر ت عدة وماالل بما شيها الب ا

ي مل

أن يكون

نظا /التمييل المستتسد /شي عا 2019 /نظاما "خفيفا" مبستطا شي آليات وأن تؤخذ شي القستبان الدروذ المستتسهفت مم تمييمال
عا 2019 /شي إرسا نظا /التمييل النهائي واستسدام .
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وشي ايستمبرنمانون اعول  2019مان هناك أرب
المنستميم المميميم ،يواصتل الب ا

منستميم مميميم مم موظفي الب ا

الستابميم .وشي إطار هيكل تمويل نظا/

تطبيق رستو /التنستيق بنستب  1شي المائ وشما لهتوجيهال الم مول بها .وقا /الب ا

شي

 31ايستتمبرنمانون اعول  2019بتقويل  294 000اوالر أمريكي مم رستتو /التنستتيق إلث الفتتندوق االستتتيماني ل اراض
الساصت مم أجل نظا /المنستميم المميميم .وأعهنت جهتان مانقتان أي االتقاا اعوروبي والستويد أنهما ستتديران رستو /التنستيق
()4

فتل الرستو /إاارة الرستو./
إاارة ااتي شي يم أن م ظل الدهال المانق أشتارل إلث رابتها شي أن تتولث الوماالل التي تق ث
وتبهغ تكتاليف الم تامالل والتكتاليف اإلااريت للب اا

ل تا 2019 /المرتبطت بهتذت الرستتتتو 30 000 /اوالر أمريكي ستتتتب

التمديرال .وشي م ظل القاالل ،اختارل الدهال المانق

ستاب نستب  1شي المائ عهث أستاذ المنق شمر بدال مم المنق زائد

 1شي المائ مما يسفض مبهغ المساهم المباشرة شي البرمد .
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وتستاهل مدموع اعمل المتقدة لهتنمي المستتدام شي التكاليف الستنوي الم تترم بمبهغ قدرت  75مهيون اوالر أمريكي لمواصته
تمويل النظا /الدديد لهمنستميم المميميم .وقد ستدا الب ا

فتت مم هذت التكاليف الم تترم ل ا 2.9( 2020 /مهيون اوالر

أمريكي) لهفتندوق االستتيماني ل اراض الساصت  .ويتطهي الب ا

إلث إجرا االستت راض الممرر لنمواج التمويل المستهر

لنظا /المنستميم المميميم ،بما شي الك صتيغ التكاليف الم تترم ورستو /التنستيق بنستب  1شي المائ  ،مم جانب مدموع اعمل
المتقدة لهتنمي المستدام بقهول أواخر عا 2020 /وستتواشر عندئذ بيانال عم تنفيذت تغطي شترة تستغرق نقو عاميم.
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وتم تيا مي طهبال المدهر التنفيذي ،ي مل الب ا

عم م ب مي مكتب التنستيق اإلنمائي والدهال ال تريك ل مل المتقدة مم

أجل موا م المؤشترال والمنهديال والممايير لهتبهيغ عم االلتزامال المتفته باتفاق التمويل .وهذا أمر مهل التستاق التمارير
الممدم إلث إاارة ال تتؤون االقتفتتااي واالجتماعي شي اعمل المتقدة شيما يسص تقميق الغايال عهث نطاق المنظوم واتستتاق
النُه لهتبهيغ الساا بومال م ين عهث مستتتوى الهييال الرئاستتي  .ويرا تمرير مقد عم واتتي مؤشتترال اتفاق التمويل شي
مهقق هذا التقديي.

()4

وشما لهبيانال المتا

عهث الموقي اإللكتروني لهفندوق االستيماني ل اراض الساص عهث ال نوان التالي.https://soc.un.org/sptf/Levy.html :
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االرتقاء ب ليات تسيي ا ع ال ال شت كة
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يواصتتتل الب ا  ،إلث جانب مفوات ت ي اعمل المتقدة ل ت ت ؤون الالجييم ،االشتتتتراك شي قيااة مدموع النتائ االستتتتراتيدي
البتكارال تستيير اععمال التاب

لمدموع اعمل المتقدة لهتنمي المستتدام  .وقد ُمهفت مدموع النتائ االستتراتيدي البتكارال

تستيير اععمال الم تترم بيم الوماالل باالستتناا إلث االقترا ال الساصت بت زيز مكاستب البرام إلث أقفتث د عم طريق
عمهيتال ش تال وعاليت الدواة لهتدعل اإلااري عشرق اعمل المتقتدة المطري  .وشيمتا يت هق بغتاي جميي أشرق اعمل المتقتدة المطري
التي تضتي استتراتيديال ل مهيال تستيير اععمال بقهول عا ،2021 /ي تارك موظفون مستارون مم الب ا
إقهيمي لتدريب المدربيم ينظمها مكتب التنستيق اإلنمائي .وعالوة عهث الك ،واتي الب ا

شي همال عمل

مباا توجيهي ب تأن استتراتيدي

ااخهي ل مهيال تستتيير اععمال مم أجل المكاتب الميداني  .وستتيدري تدريب منستتمي استتتراتيدي عمهيال تستتيير اععمال مم
المكاتب المطري شي المستتمبل المريب .ومم المتوقي استتكمال النمواج الم تترك لهدعل اإلااري الذي يتضتمم توجيهال وااتق
لهتبهيغ عم مكاسب الكفا ة بقهول منتفف عا ،2020 /باستسدا /استراتيدي عمهيال تسيير اععمال مأساذ لالعتماا عهي .

تحسين دعم ا م ال تحدة اإلقلي
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لخطة عام 2030

يمضتتتي اثنان مم ال ناصتتتر الرئيستتتي إلصتتتالح منظوم اعمل المتقدة اإلنمائي التي لل تنفذ ب د ،هما االستتتت راض اإلقهيمي
واستتتتت راض المكاتب المت داة البهدان ،قدما نقو تمديل اقترا ال أخرى إلاخال الت ديالل الالزم عهث منظوم اعمل المتقدة
اإلنمائي اإلقهيمي  .ومم الضتتتروري إاخال الت ديالل لتقستتتيم االتستتتاق عهث المستتتتوى اإلقهيمي واعل اعمل المتقدة لهبهدان
الم تتتتمولت بترتيبتال المكتاتتب المت تداة البهتدان .وتقميمتا لهتذت الغتايت  ،أن تتتت شريمتان عتامالن ااخهيتان مسفتتتتفتتتتان م نيتان
باالست راض اإلقهيمي واست راض المكاتب المت داة البهدان وتاب ان لكيانال اعمل المتقدة لفقص ب ض اقترا ال اعميم ال ا/
المستتمدة مم تمريرت الممد /إلث المدهر االقتفتااي واالجتماعي التابي ل مل المتقدة شي أبريلننيستان  2019عم إعااة تنظيل
منظومت اعمل المتقتدة اإلنمتائيت  )5(.وشتتتتارك الب اا

م تتتتارمت ن تتتتطت شي مال الفريميم ال تامهيم التداخهييم .وي متل شريق

االستتت راض الداخهي الم ني باالستتت راض اإلقهيمي ،برئاست المستتت تتار الساا ل ميم ال ا /الم ني بإصتتالح اعمل المتقدة،
عهث توصتتتيال اعميم ال ا /الساصتتت باالستتتت راض اإلقهيمي وإاارت المقتمه ووظائف منفتتت الت اون اإلقهيمي الممتر
وأستاليب عمهها .وقد شتارك نائب المدير التنفيذي للب ا
مم عا 2019 /و تش ارك المديرون اإلقهيميون للب ا

شي جميي اجتماعال شريق االستت راض الداخهي شي النفتف ال اني

عم م ب خالل المناق تال اإلقهيمي  .واختتل شريق االستت راض الداخهي

مناق تتتتات وقد /توصتتتتيات إلث اعميم ال ا /شي ايستتتتمبرنمانون اعول  .2019وستتتتيستتتتتسد /اعميم ال ا /ونائب اعميم ال ا/
التوصتيال مأستاذ لمواصته مناق ت اقترا ال منبر الت اون اإلقهيمي خالل ثال م تاورال مي الدول اععضتا شي المدهر
االقتفتتتتااي واالجتماعي شي الففتتتتل اعول مم عا( 2020 /وقد عُمدل أول م تتتتاورة شي  30ينايرنمانون ال اني  2020شي
نيويورك) .وعمب هذت الم تتاورال ،مم المتوقي أن ي رض اعميم ال ا /اقترا ال االستتت راض اإلقهيمي شي تمريرت الممد /إلث
الدز المت هق بال ؤون التنفيذي لهمدهر االقتفااي واالجتماعي مم أجل أن ط التنمي المزمي تنظيم شي منتفف مايونأيار
.2020
-15

وعهث ارار االستت راض اإلقهيمي ،يتبي استت راض المكاتب المت داة البهدان مستارا موازيا تدري شي مناق تال ااخهي اتمم
اعمل المتقدة مي شريق عامل م تترك بيم الوماالل إلث جانب م تاورال كومي اولي مي الدول اععضتا بميااة مكتب مم ل
اعمل المتقدة الستتامي الم ني بأقل البهدان نموا والبهدان النامي اير الستتا هي والدول الدزري الفتتغيرة النامي  .وأممل الفريق
ال امل الم تتترك بيم الوماالل الذي تاب

الب ا

مداوالت شي ايستتمبرنمانون اعول  2019وقد /توصتتيات إلث اعميم ال ا/

إلجرا مزيد مم الم تتاورال مي الدول اععضتتا شي الفترة التي تستتبق الدز المت هق بال تتؤون التنفيذي لهمدهر االقتفتتااي
واالجتماعي مم أجل أن ط التنمي .

( )5تنفيذ قرار الدم ي ال ام 71ن 243ب أن االست راض ال امل الذي يدري مل أربي سنوال لسياس اعن ط التنفيذي التي تضطهي بها منظوم اعمل المتقدة مم
أجل التنمي .)A/74/73-E/2019/14( 2019 ،
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االستنتاجات والخطوات ال قبلة
-16

استتتهل اعميم ال ا /عمد ال مل مم أجل تقميق أهدا
التي نتب هتا لتقميق تهتك اعهتدا

التنمي المستتتدام شي الفترة المؤاي إلث عا .2030 /وستتتتطهب الطرق

شي الستتتتنوال الممبهت تقوال شي طريمتنتا له متل م تا وتقميق النتتائ  .و ُيتدعث متل مم الب اا

وجميي الدهال الفاعه الم ني إلث الترميز عهث تستتتريي وتيرة التمد /المقرز مم أجل المضتتتا عهث الدوع .وشي الوقت اات ،
سيظل الب ا

ي ارك م ارم ن ط شي عمهي اإلصالح.
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ال لحق
التزا ات الدول ا عضاء ذات الصلة
االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات ال حددة بالكيان

خطوط أساس وأهداف اتفاق الت و ل

بيا ات الب ا

خط ا ساس ل ام  2018للب ا

ل ام 2019

واء ة الت و ل ع احتياجات الكيان
 -1زيااة الموارا اعساسي
لمنظوم اعمل المتقدة
اإلنمائي

القف اعساسي مم التمويل
الطوعي ل ن ط المت هم
بالتنمي

خر اعساذ ل ا 19.4 :2017 /شي المائ
الهد

ل ا 30 :2023 /شي المائ

التمويل اعساسي للب ا
اإليرااال:2018 :
 6شي المائ

منسب مم إجمالي

(ت مل البيانال جميي موارا تمويل الب ا
المداليم اإلنساني واإلنمائي).
القف اعساسي لتمويل اعن ط
المتفه بالتنمي (بما شي الك
االشترامال الممررة)
 -2مضاعف ف
المساهمال اير اعساسي
التي تمدل /مم خالل
الفناايق المدم
والموااي ي المت هم
بالتنمي

النسب الميوي لهموارا اير
اعساسي ل ن ط المت هم
بالتنمي التي تو لج مم خالل
الفناايق المدم الم ترم بيم
الوماالل
النسب الميوي لهموارا اير
اعساسي ل ن ط المت هم
بالتنمي التي تو لج مم خالل
الفناايق الموااي ي لفرااى
الوماالل

خر اعساذ ل ا 27 :2017 /شي المائ
الهد

أي اشترامال ممررة.

ل ا 10 :2023 /شي المائ

ف الموارا اير اعساسي للب ا الموجه
مم خالل الفناايق المدم الم ترم بيم
الوماالل:2018 :
 3.5شي المائ
(ت مل البيانال جميي موارا تمويل الب ا
المداليم اإلنساني واإلنمائي).

خر اعساذ ل ا 3 :2017 /شي المائ
الهد

ال يتهمث الب ا

أي اشترامال ممررة.

ل ا 30 :2023 /شي المائ

خر اعساذ ل ا 5 :2017 /شي المائ
الهد

ال يتهمث الب ا

شي

التمويل اعساسي للب ا منسب مم إجمالي
اإليرااال 5 = 2019 :شي المائ
(ت مل البيانال جميي موارا تمويل الب ا شي
المداليم اإلنساني واإلنمائي).

ال توجد لدى الب ا

شي

أاوال لهتمويل الموااي ي.

ف الموارا اير اعساسي للب ا الموجه مم
خالل الفناايق المدم الم ترم بيم الوماالل:
 3.2 = 2019شي المائ
(ت مل البيانال جميي موارا تمويل الب ا شي
المداليم اإلنساني واإلنمائي).
ال توجد لدى الب ا

أاوال لهتمويل الموااي ي.

ل ا 6 :2023 /شي المائ

توفي االستق ار
 -3توسيي مفاار اعل
التمويل لمنظوم اعمل
المتقدة اإلنمائي

عدا ميانال مدموع اعمل
المتقدة لهتنمي المستدام التي
أبهغت عم زيااة سنوي شي عدا
المساهميم شي الموارا اعساسي
الطوعي

خر اعساذ ل ا 66 :2017 /شي المائ
الهد ل ا 100 :2023 /شي المائ

عدا الدول اععضا المساهم
شي الفناايق المدم الم ترم
بيم الوماالل اال الفه بالتنمي

خر اعساذ ل ا 59 :2017 /و 27شي
المائ

عدا ال رما القكومييم الذيم يساهمون شي
الموارا اعساسي :

عدا ال رما القكومييم الذيم يساهمون شي الموارا
اعساسي :

 36 :2018شي المائ

 40 :2019شي المائ

ال يدير الب ا أي أموال مدم
أاوال لهتمويل الموااي ي.

وال توجد لدي

ال يدير الب ا أي أموال مدم
أاوال لهتمويل الموااي ي.

وال توجد لدي

WFP/EB.1/2020/4-B

7

التزا ات الدول ا عضاء ذات الصلة
االلتزام ذو الصلة

 -4توشير تمويل يمكم التنبؤ
ب لال تياجال المقداة
لكيانال مدموع اعمل
المتقدة لهتنمي المستدام
عهث النقو المبيم شي
خططها االستراتيدي
وا تياجال تمويل إطار
عمل اعمل المتقدة لهمساعدة
اإلنمائي عهث المستوى
المطري

ال ؤش ات ال حددة بالكيان

خطوط أساس وأهداف اتفاق الت و ل

والفناايق الموااي ي لفرااى
الوماالل

الهد

شدوال التمويل شي أطر تمويل
السطر االستراتيدي لمدموع
اعمل المتقدة لهتنمي المستدام

خر اعساذ (:)2018
يقدلا ال ما

جز صغير مم ميانال منظوم
اعمل المتقدة اإلنمائي ي ير إلث
أن  50شي المائ عهث اعقل مم
مساهماتها ت كل جز ا مم
التزامال مت داة السنوال

الهد

ل ا 100 :2023 /و 50شي المائ
تهمث الب ا شي عا 2018 /مبهغا قدرت 7.3
مهيارال اوالر أمريكي ممابل مدموع اال تياجال
بممدار  10.5مهيارال أو نسب %70

( :)2021يقدلا ال ما

خر اعساذ ل ا12 :2017 /ن25
أو  48شي المائ
الهد

خط ا ساس ل ام  2018للب ا

بيا ات الب ا

ل ام 2019

ل ا 100 :2023 /شي المائ

تهمث الب ا شي عا 2019 /مبهغا قدرت  8.1مهيارال
اوالر أمريكي ممابل مدموع اال تياجال بممدار
 12.6مهيارال أو نسب %64

المت داة السنوال

النسب الميوي إليرااال الب ا المت داة
السنوال شي عا 14 :2018 /شي المائ

النسب الميوي إليرااال الب ا
شي عا 17 :2019 /شي المائ

النسب الميوي إليرااال الب ا التي تزيد مدتها
عهث سن وا دة شي عا 76.8 :2018 /شي المائ

النسب الميوي إليرااال الب ا التي تزيد مدتها عهث
سن وا دة شي عا 74.9 :2019 /شي المائ

تيسي االتساق والكفاءة
 -7االمت ال التا /لم دالل
استرااا التكاليف عهث
النقو الذي أقرت الهييال
الرئاسي

متوسر عدا اإلعفا ال مم
رسو /اعل استرااا التكاليف
الممنو لكل ميان شي منظوم
اعمل المتقدة اإلنمائي شي السن

خر اعساذ ل ا :2017 /يؤمد ال ما
الهد
المائ

ل ا 2019 /وما ب دت :صفر شي

عدا إعفا ال تكاليف الدعل اير المباشرة
الممنو مم الب ا شي عا 28 :2018 /بميم
إجمالي قدرها  1.03مهيون اوالر أمريكي.

عدا إعفا ال تكاليف الدعل اير المباشرة الممنو
مم الب ا شي عا 152 :2019 /بميم إجمالي
قدرها  1.6مهيون اوالر أمريكي
(يُرجث مال ظ أن هذت اعرقا /أولي  ،وسيبهغ عم
اعرقا /النهائي خالل اورة المدهر السنوي شي عا/
)2020
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االلتزا ات ال ت لقة ب 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

خط ا ساس ل ام  2018للب ا

خطوط أساس وأهداف اتفاق الت و ل

بيا ات الب ا

ل ام 2019

تس ع النتائ على أرض الواقع
خر اعساذ ل ا:2018 /
 29شي المائ

 -2زيااة الت اون ب أن
منتدال التمييل الم ترم
والمستمه عهث نطاق
المنظوم لتقسيم اعل اعمل
المتقدة عهث أرض الواقي.

النسب الميوي مم مكاتب التمييل التاب
لكيانال مدموع اعمل المتقدة لهتنمي
المستدام والم ارم شي تمييمال
م ترم أو مستمه عهث نطاق
المنظوم .

 -6ت زيز واوح السطر
االستراتيدي الساص
بالكيانال واعطر المتكامه
لهنتائ والموارا وتماريرها
السنوي عم النتائ ممابل
النفمال

النسب الميوي لكيانال مدموع اعمل
المتقدة لهتنمي المستدام التي أجرل
هيياتها الرئاسي وارال منظم شي
ال ا /المااي ول ميفي تمويل نتائ
التنمي المتفق عهيها شي اورة السط
االستراتيدي الدديدة

 -7ت زيز ال فاشي واإلبالغ
شي الكيان والمنظوم  ،وربر
الموارا بنتائ أهدا التنمي
المستدام

النسب الميوي مم ميانال منظوم
اعمل المتقدة اإلنمائي التي تمد /بيانال
مالي ب كل شراي إلث مدهر الرؤسا
التنفيذييم لهتنسيق

الهد ل ا:2021 /
 100شي المائ

النسب الميوي مم ميانال منظوم
اعمل المتقدة اإلنمائي التي تن ر

خر اعساذ ل ا:2017 /
 36شي المائ

(تمييل م ترك) 20 ،شي المائ
(تمييمال مستمه عهث نطاق
المنظوم ) الهد ل ا75 :2021 /
شي المائ (تمييل م ترك)،
 50شي المائ (تمييمال مستمه عهث
نطاق المنظوم ).

شي عا ،2018 /أممل الب ا خمس تمييمال
م ترم ومانت هناك خمس تمييمال أخرى
جاري  .مما ي ارك الب ا شي تمييل إنساني وا د
م ترك بيم الوماالل لالستداب لظاهرة النينيو
شي إثيوبيا.

شارك الب ا عهث المستوى الالمرمزي شي تس
تمييمال م ترم شي عا 2019 /باستكمال ثالث منها
شي نهاي عا( 2019 /مولومبيا وإسواتيني والهند).
وشضال عم الك ،شارك مكتب التمييل شي الب ا
م ارم ن ط شي التمييل اإلنساني الم ترك بيم
الوماالل لالستداب لقال الدفا شي إثيوبيا الذي تل
االنتها من شي عا ،2019 /وشي التمييل اإلنساني
الم ترك بيم الوماالل لالستداب إلعفار إيداي شي
موزامبيق والتمييل اإلنساني الم ترك بيم الوماالل
لهمساواة بيم الدنسيم وتمكيم النسا والفتيال .والتمييل
اإلنساني الم ترك بيم الوماالل لالستداب إلعفار
إيداي والتمييل اإلنساني الم ترك بيم الوماالل
لهمساواة بيم الدنسيم وتمكيم النسا والفتيال
ال يزاالن جارييم .وأخيرا ،بدأ التقضير لهتمييل
الم ترك لت اون الوماالل التي تتسذ مم روما ممرا
لها شي أواخر عا 2019 /وسيستمر شي عا.2020 /

تحسين الشفافية وال ساءلة
خر اعساذ ل ا:2017 /
 62شي المائ

يواشق المدهر التنفيذي للب ا عهث السطر
االستراتيدي وأطر النتائ المؤسسي للب ا .
وتتضمم المناق ال ول هذت الوثائق ،مم جمه
أمور أخرى ،وارال مي المدهر ول تمويل
نتائ الب ا اإلنمائي .

إااش إلث مسأل تمويل النتائ اإلنمائي التي ت تبر
مسأل مقوري شي السط االستراتيدي وإطار النتائ
المؤسسي  ،ناقش الب ا شي عا 2019 /المسأل مي
أعضا المدهر خالل اورة المدهر السنوي ل ا/
 2019والم اورال اير الرسمي ب أن شبك تمييل
أاا المنظمال المت داة اعطرا واستراتيدي
ال رامال والم ارم لهكيانال اير القكومي
(استراتيدي ال رامال الساص المقدث ) واستراتيدي
الب ا لهم تريال الغذائي المقهي .

خر اعساذ ل ا:2017 /
 69شي المائ

نل

التمرير اعول شي عا2008 /

الهد ل ا:2021 /
 100شي المائ

نل

التمرير اعول لهمباارة الدولي ل فاشي الم ون شي
يونيون زيران 2014
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االلتزا ات ال ت لقة ب 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
البيانال وشما ععهث م ايير ال فاشي
الدولي
النسب الميوي مم ميانال منظوم
اعمل المتقدة اإلنمائي اال اعن ط
الداري عهث المستوى المطري التي
تمد /تمارير عم النفمال المفنف سب
البهد لممارنتها بسر اعساذ لدى مدهر
الرؤسا التنفيذييم لهتنسيق

خر اعساذ ل ا:2017 /
 46شي المائ

النسب الميوي مم ميانال منظوم
اعمل المتقدة اإلنمائي التي تمد /تمارير
عم النفمال المفنف سب أهدا
التنمي المستدام
 -9زيااة إمكاني الوصول
إلث التمييمال المؤسسي
وتمارير المراج الداخهي
لهقسابال وشما ل كا/
والسياسال المت هم
باإلشفاح التي تقداها
الهييال الرئاسي وقت
إصدار التمرير

خطوط أساس وأهداف اتفاق الت و ل
الهد ل ا:2021 /
 100شي المائ

النسب الميوي مم ميانال منظوم
اعمل المتقدة اإلنمائي التي تتي
تمييماتها المؤسسي عهث الموقي
اإللكتروني لفريق اعمل المتقدة الم ني
بالتمييل وشما ع كامها وسياساتها
المت هم باإلشفاح

النسب الميوي لتمارير المراج
الداخهي لهقسابال الفاارة تم يا مي
اع كا /والسياسال المت هم باإلشفاح
التي تقداها الهييال الرئاسي الم ني ،
والمتا عهث موقي إلكتروني
مسفص لمم هي اوائر المراج
الداخهي لهقسابال شي اعمل المتقدة
يمكم البقي شي  ،ري ما تتواشر الموارا.

خط ا ساس ل ام  2018للب ا

نل

بيا ات الب ا

ل ام 2019

التمرير اعول شي عا2008 /

الهد ل ا:2021 /
 100شي المائ

خر اعساذ ل ا:2017 /
 20شي المائ

نل

التمرير اعول شي  17مايونأيار 2019

الهد ل ا:2021 /
 100شي المائ
خر اعساذ ل ا:2018 /
 21شي المائ

ت ُن ر تمارير التمييل المرمزي والالمرمزي
للب ا بنسب  100شي المائ عهث المواقي
ال بكي للب ا  .وباإلااش إلث الك ،تق لمل تهك
التي تفي بمتطهبال الدواة أو تتداوزها عهث
الموقي اإللكتروني لكل مم شريق اعمل المتقدة
الم ني بالتمييل وشبك الت هل اإليدابي لهمسا ل
واعاا شي مدال ال مل اإلنساني ،مما يضمم ن ر
نتائ التمييل عهث نطاق واسي شي مدتم ال ال مل
اإلنساني واإلنمائي عهث المستوى ال المي.

وشما اللتزامال سياس التمييل شي الب ا  ،تُن ر جميي
تمارير التمييل المرمزي والالمرمزي عهث المواقي
ال بكي للب ا لدى المواشم عهيها بفورة نهائي .
وإااش إلث الك ،تق لمل تهك التي تفي بمتطهبال
الدواة أو تتداوزها عهث الموقي اإللكتروني لكل مم
شريق اعمل المتقدة الم ني بالتمييل وشبك الت هل
اإليدابي لهمسا ل واعاا شي مدال ال مل اإلنساني،
مما يضمم ن ر نتائ التمييل عهث نطاق واسي شي
مدتم ال ال مل اإلنساني واإلنمائي عهث المستوى
ال المي .وتُبذل جهوا إااشي لهمساهم شي ت زيز
استسدا /التمييل إلث أقفث د ،بما شي الك مم خالل
تنظيل أن ط لهت هل وإعداا منتدال لهتمييل مكيف مي
الدهال المستهدش المقداة.

خر اعساذ ل ا:2018 /
صفر شي المائ

إتا تمارير الب ا عم المراج الداخهي
لهقسابال خارجيا منذ عا 2013 /عهث الموقي
اإللكتروني التالي:
https://www.wfp.org/audit.inspection-reports

أُتيقت تمارير الب ا عم المراج الداخهي
لهقسابال خارجيا منذ عا 2013 /عهث الموقي
اإللكتروني التالي:
https://www.wfp.org/audit-inspection .reportsولل ت غلل ب د منف مم هي اوائر المراج
الداخهي لهقسابال شي اعمل المتقدة.

الهد ل ا:2021 /
 100شي المائ

الهد ل ا:2019 /
 100شي المائ

WFP/EB.1/2020/4-B

10

االلتزا ات ال ت لقة ب 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
 -10زيااة واوح النتائ
لهمساهميم شي الموارا
اعساسي الطوعي ،
والفناايق المدم
والموااي ي ولمساهمال
الب ا المطري

ال ؤش ات ال حددة بالكيان
إشارة خاص إلث المساهميم شي
الموارا اعساسي الطوعي ،

خطوط أساس وأهداف اتفاق الت و ل
خر اعساذ ل ا :2018 /ال ينطبق
الهد

ل ا :2020 /ن ل

والفناايق المدم والموااي ي وإلث
مساهمال الب ا المطري  ،امم
التمارير السنوي عم نتائ أشرق اعمل
المتقدة المطري والتمارير المطري
وال المي الساص بالكيانال
إشارة خاص إلث المساهميم الفراييم
شي جميي تمارير النتائ مم جانب
مديري الفناايق المدم
والموااي ي والدهال المتهمي مم
مدموع اعمل المتقدة لهتنمي
المستدام

خر اعساذ ل ا :2018 /اير منطبق
الهد

ل ا :2020 /ن ل

خط ا ساس ل ام  2018للب ا
يس لهر الضو عهث هذت المساهمال شي تمرير
اعاا السنوي للب ا وشي مل تمرير قطري
سنوي وشي تمرير مؤسسي سنوي عم المساهمال
المرن .

ال يدير الب ا
موااي ي .

أي صناايق مدم

أو

بيا ات الب ا

ل ام 2019

يستسد /الب ا تماريرت السنوي (أي تمرير اعاا
السنوي ال المي ومل تمرير قطري سنوي) لتسهير
الضو عهث نتائ المساهمال الطوعي .

ال يدير الب ا

أي صناايق مدم

أو موااي ي .

ز ادة أوجه الكفاءة
 -11تنفيذ أهدا اعميم
ال ا /ب أن التو يد الت غيهي
لتقميق مكاسب الكفا ة

النسب الميوي مم ميانال مدموع
اعمل المتقدة لهتنمي المستدام التي
ترشي تماريرها إلث هيياتها الرئاسي عم
مكاسب الكفا ة
النسب الميوي مم ميانال مدموع
اعمل المتقدة لهتنمي المستدام التي
وقث ت البيان الرشيي المستوى الساا
باالعترا المتباال

 -12التنفيذ الكامل لهسياسال
والم دالل الم تمدة
السترااا التكاليف واإلبالغ
عنها

النسب الميوي مم ميانال مدموع
اعمل المتقدة لهتنمي المستدام التي
تمد /تمارير سنوي عم تنفيذ السياسال
والم دالل الم تمدة شيها السترااا
التكاليف إلث هيياتها الرئاسي

خر اعساذ ل ا:2017 /
 41شي المائ

بهغ الب ا باستمرار عم سهسه تدابير زيااة
الكفا ة شي تمريرت السنوي عم اعاا منذ عا/
.2015

أارج الب ا الم هومال عم مكاسب الكفا ة شي
تماريرت السنوي منذ عا 2015 /وما زال يقسم
التقهيل اا الفه بذلك.

خر اعساذ ل ا:2018 /
 28شي المائ

و ثقي الب ا البيان الرشيي المستوى الساا
باالعترا المتباال شي نوشمبرنت ريم ال اني
.2018

و ثقي الب ا البيان الرشيي المستوى الساا
باالعترا المتباال شي نوشمبرنت ريم ال اني .2018

خر اعساذ ل ا:2017 /
 51شي المائ

يمد /الب ا تمارير سنوي عم تنفيذ السياسال
والم دالل الم تمدة شي السترااا التكاليف إلث
المدهر التنفيذي مم خالل خط اإلاارة.

الهد ل ا:2021 /
 100شي المائ

الهد ل ا:2021 /
 100شي المائ

الهد ل ا:2021 /
 100شي المائ

يمد /الب ا تمارير سنوي عم تنفيذ السياسال
والم دالل الم تمدة شي السترااا التكاليف إلث المدهر
التنفيذي مم خالل خط اإلاارة.
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