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تستتند هذه المذكرة اإلعالمية إلى التحديث المقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية األولى لعام  2021بشتن تنفيذ برنامج
)1

األغذية العتالمي الب ا ) لقرار الجمعيتة العتامة لألمم المتحتدة  .279/72وتشتتتتمت المواضتتتتي إعادة تنظيم منظومة األمم
المتحتدة اإلنمتائيتة؛  )2والتدعم على نطتا المنظومتة لخطتة التنميتة المستتتتتتدامتة لعتام  2030وأهتداف التنميتة المستتتتتتدامتة؛ وتنفيتذ
االستعراض اإلقليمي؛ والنهوض بتسيير األعمال المشتركة لكيانات األمم المتحدة؛ والعم م نظام المنسقين المقيمين.

ت ز ز الدعم على طاق ال نظو ة لخطة التن ية ال ستدا ة ل ام  2030وأهداف التن ية ال ستدا ة على ال ستوى
القط ي
-2

تعتبر هذه الستنة حاستمة بالنستبة لكيانات منظومة األمم المتحدة اإلنمائية لدعم اإلنعاش المستتدام والجام والصتامد من جائحة
كوفيد 19-على المستتو القطري ،م التركيز بشتك خاص على حماية مكاستب التنمية ،وتحلي الدروس المستتفادة من خطط
االستتتتجابة واالستتتتعداد بشتتتك أفضت ت للصتتتدمات المحتملة في المستتتتقب  ،بما في ذلك الصتتتدمات المناخية والبيئية .ويؤكد
االستتعراض الشتام الذي يجري ك أرب ستنوات لستياستة األنشتطة التنفيذية  )3لعام  2020على أ استتجابة المنظومة بنسترها،
بما في ذلك المزيد من التعاو والتماستك والتنستي والتكام بين التنمية والحد من مخاطر الكوارث والعم اإلنستاني والحفاظ
على السالم ،تعتبر أساسية لتلبية وتقلي االحتياجات بكفاءة وفعالية وتحقي أهداف التنمية المستدامة.

 )1قرار الجمعية العامة .https://undocs.org/a/res/72/279 )A/RES/72/279 279/72
.WFP/EB.1/2021/4-B )2
 )3انظر قرار الجمعية العامة  233/75المؤرخ  21ديسمبر/كانو األول .)A/RES/75/233 2020
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
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ووافقت مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستتتتدامة على االحتفاظ بثالثة أفرقة عم  :مجموعة النتائج االستتتتراتيجية البتكارات
األعمال ،وفري العم المعني باالستتتتتجابة االجتماعية واالقتصتتتتادية لكوفيد 19-وفري العم المعني بتموي أهداف التنمية
المستتتدامة .ويشتتار الب ا
البرامج والستتتياستتتات الب ا

بنشتتاط في أفرقة العم هذه على أعلى المستتتويات :يمث مستتاعد المدير التنفيذي إلدارة وض ت
في فري العم المعني باالستتتتجابة االجتماعية واالقتصتتتادية لكوفيد ،19-بينما يشتتتار كبير

الموظفين الماليين ومستتاعد المدير التنفيذي إلدارة الموارد في مجموعة ابتكارات األعمال .وباإلضتتافة إلى ذلك ،فإ مستتاعد
المدير التنفيذي إلدارة الشتراكات والدعوة هو عضتو في اللجنة االستتشتارية للصتندو االستتئماني المتعدد الشتركاء لالستتجابة
لكوفيد 19-التاب لألمم المتحدة .وشتار الب ا

بنشتاط في فري العم المعني بوضت البرامج والنتائج الذي ستاهم في تحديد

االختنتاقتات ونقتاط التدخول لتمكين التدعم التحليلي على نطتا منظومتة األمم المتحتدة لجيت جتديتد من التحليالت القطريتة
المشتتتركة ،وأوض ت أدوار ومستتؤوليات المجموعات اإلقليمية لدعم األقرا  .وس تتكو هنا فرص في عام  2021الستتتكمال
ترتيبات فري عم مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستتدامة إذا لزم األمر .ويمكن أ تستتمر األنشتطة التي بدأتها أفرقة العم
األخر بنشتكال مختلفة في الشتهور المقبلة ،بما في ذلك من خالل شتبكة متكاملة للممارستين في مجال الستياستات أو منتد تقني
لدعم أفرقة األمم المتحدة القطرية والمنستتقين المقيمين بشتتن قضتتايا البيانات واإلحصتتاءات على المستتتو القطري من أج
تجمي الدراية والمشورة واألدوات والممارسات الفضلى.
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وتشتتم األجزاء الحاستتمة التي ستتتتطلب االهتمام في الشتتهور القادمة وضتت توجيهات ونهج جديدة للبرمجة المشتتتركة وفقا
لالستتعراض الشتام الذي يجري ك أرب ستنوات لعام  ،2020والتي ستتستهم في تحقي أولوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية
المستتتدامة المتمثلة في تعزيز إصتتالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وواليات إعادة التنظيم المعلقة ،ودعم استتتعراض نظام
المنستتقين المقيمين .وفي أبري /نيستتا  ،2021انضتتم الب ا

إلى مجموعة استتتشتتارية مخصتتصتتة ،وعم م منظمة العم

الدولية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصتندو األمم المتحدة للستكا  ،ومفوضتية األمم المتحدة لشتؤو الالجئين ،ومنظمة
األمم المتحدة للطفولة اليونيستف) ،وهيئة األمم المتحدة للمستاواة بين الجنستين وتمكين المرأة لتقديم المشتورة والتوجيه التقني
من منظور إدارة البرامج ،وستتتاهم في إرشتتتاد وضتتت جي جديد من التوجيهات البرامجية المشتتتتركة التي تنخذ في االعتبار
إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.
-5

وتتقدم عملية وضت أطر األمم المتحدة الجديدة للتعاو في مجال التنمية المستتدامة والتحليالت القطرية المشتتركة المحدثة على
المستتو القطري ،وتعم الموارد الرئيستية وآليات االستتعراض والهيئات الداعمة اآل على المستتو اإلقليمي .ويجري دمج
خطط االستتجابة االجتماعية واالقتصتادية التي وضتعت من أج إعداد أطر استتجابة األمم المتحدة لكوفيد 19-بشتك تدريجي
ضتمن أطر األمم المتحدة للتعاو في مجال التنمية المستتدامة .وفي حين تمت صتياغة الخطط بشتك منفصت كاستتجابة لحاالت
الطوارئ المتعلقة بالتنمية ،فإنه ينبغي االنتهاء منها ونشترها بحلول نهاية عام  .2021وستتشتم أطر األمم المتحدة للتعاو في
مجال التنمية المستتدامة أثر كوفيد 19-على خطة عام  .2030ويعم الب ا

على زيادة موارده البشترية ،وتعزيز قدرته على

المستتويين القطري واإلقليمي من خالل نقاط اتصتال مخصتصتة لتعزيز المشتاركة في التحليالت القطرية المشتتركة وإطار األمم
المتحدة للتعاو في مجال التنمية المستتتدامة ،وإلظهار األولويات المتعلقة بهدف التنمية المستتتدامة  .2وتستتتمر صتتياغة الجي
الثاني من الخطط االستتتتراتيجية القطرية بناء على نظرية التغيير في إطار األمم المتحدة للتعاو في مجال التنمية المستتتتدامة
وبالتواف الوثي م األولويات والحصائ االستراتيجية إل طار األمم المتحدة للتعاو في مجال التنمية المستدامة.
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وبدأ فري عام معني بالجي الثاني من الخطط االستتتراتيجية القطرية عمله في بداية هذا العام لتقديم دعم منس ت ومصتتمم في
الوقت المناستتتب للمكاتب القطرية التي تعم على التحليالت القطرية المشتتتتركة و أطر األمم المتحدة للتعاو في مجال التنمية
المستتتتتدامة والخطط االستتتتتراتيجية القطرية .ويستتتتعى هذا الفري العام المشتتتتتر بين اإلدارات إلى دعم وضتت ت الخطط
االستتراتيجية القطرية ونشترها بطريقة جماعية وجامعة وتشتاورية ،مما يعزز تماستك الخطط االستتراتيجية القطرية بما يتماشتى
م إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية .ويتمث الناتج الرئيسي في تصميم خطط استراتيجية قطرية عالية الجودة ومصممة
وفقا لما يناسب الغرض وذات الروابط الواضحة بغايات التنمية المستدامة الوطنية وخطط األمم المتحدة المعنية.
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آلية الت قيبات ال شت كة
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من األمثلة على التقاط الملموس بين البرامج وابتكارات األعمال ،أطل الب ا

آلية تعقيبات مشتتركة ،وهي نظام اتصتاالت

يشتتتم روبوت دردشتتتة تجريبي في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوستتتطى .وكخدمة مشتتتتركة ،تستتتاعد هذه اآللية على الحد من
ازدواجيتة الجهود وتبستتتتط تقتديم الختدمتات والتعقيبتات من وإلى وكتاالت األمم المتحتدة والستتتتكتا المتضتتتتررين كجزء من
استتتراتيجيات تستتيير األعمال وعروض مكاتب الدعم المشتتتركة .وتم تحديد ليبيا والعرا وإكوادور كبلدا ذات أولوية لنشتتر
آلية التعقيبات المشتركة.

تنفي االست اض اإلقلي
-8

ن أجل نظو ة ا م ال تحدة اإل ائية اإلقلي ية ا كث اتساقا

تواصتت المكاتب اإلقليمية للب ا

قيادة مشتتاركته النشتتطة في تفعي اإلصتتالحات اإلقليمية .كما يعم الب ا

على تكثيف

دعمه اإلقليمي للعمليات على المستتو القطري مث التحليالت القطرية المشتتركة وأطر األمم المتحدة للتعاو في مجال التنمية
المستدامة بهدف مواءمة الخطط االستراتيجية القطرية م الخطط الوطنية وخطط األمم المتحدة.
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وشتتهد شتتهر مارس/آذار  2021اإلطال الرستتمي لمنصتتات التعاو اإلقليمي الخمس .وعند إطال أول منصتتة تعاو إقليمي
رستتمية في مارس/آذار ،أكدت نائبة األمين العام ،التي دعت إلى تنظيم منصتتة التعاو اإلقليمي ألفريقيا بصتتفتها رئيس تتها ،أ
مستتار إصتتالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على المستتتو اإلقليمي آخذ في التغير :فبعد إجراء التغييرات الهيكلية الالزمة
على الهيك اإلقليمي في عام  2020استتجابة لخطة اإلصتالح التي وضتعها األمين العام ،ينصتب تركيز عام  2021على العم
على المستتو القطري وإظهار النتائج .ويشتم ذلك تحديد البلدا لما هو مطلوب لتيستير الدعم اإلقليمي المخصت

لمنظومة

األمم المتحدة اإلنمائية.
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ويشتتتار الب ا

عن كثب في مختلف التحالفات القائمة على المستتتائ المحددة زمنيا والمصتتتممة إقليميا والتي تم تطويرها

باعتبارها أجزاء مهمة من منصات التعاو اإلقليمي الخمس .وقد أنشئت التحالفات القائمة على المسائ بعد حوار وثي في ك
منطقة خالل منتديات التنمية المستتتتدامة اإلقليمية الحكومية الدولية التي عقدت مباشتتترة قب االجتماعات الرستتتمية لمنصتتتات
التعاو اإلقليمي .ويشار الب ا

في خمسة تحالفات قائمة على المسائ في منطقة أفريقيا ،وثالثة في منطقة أمريكا الالتينية

والبحر الكاريبي ،وثمانية في منطقة الدول العربية ،وثالثة في منطقة آستتيا والمحيط الهادئ ،وستتبعة في منطقة أوروبا وآستتيا
الوستتطى .ويشتتار الب ا

في رئاستتة الركيزة الفرعية للتحالفات القائمة على المستتائ في منطقة الدول العربية بشتتن المياه

واألمن الغذائي والتغذية م منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو).
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وفيما يتعل باألولويات اإلقليمية لعام  ،2021حددت منصتة التعاو اإلقليمي لمنطقة الدول العربية أ تغير المناخ وندرة المياه
يتطلبا عمال جماعيا .وستيرتبط العم اإلقليمي بجداول األعمال القطرية والعالمية مث قمة األمم المتحدة المقبلة بشتن النظم
الغذائية والدورة الستادستة والعشترين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشتن تغير المناخ) .كما شتكلت منصتة
التعاو اإلقليمي هذه فري عم معنيا باإلبالغ الستنوي ،يشتار فيه المكتب اإلقليمي للب ا
وستاهم الب ا

للشتر األوستط وشتمال أفريقيا.

في تقرير ستنوي إقليمي لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية لعام  .2020وتعطي منصتة التعاو اإلقليمي ألوروبا

وآستيا الوستطى األولوية لرقمنة منصتة التعاو اإلقليمي ،والتحالفات القائمة على المستائ  ،باإلضتافة إلى توافر بيانات أهداف
التنمية المستتتدامة .وتشتتم األولويات الرئيستتية لمنصتتة التعاو اإلقليمي في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الوصتتول إلى
تموي التنمية للبلدا المتوستتتطة الدخ  ،واألمن المناخي ،وتعزيز الحوكمة ،ومن األزمات ،وتعزيز نظم الحماية االجتماعية،
وتناول المستتتائ العابرة للحدود بما في ذلك أزمة المهاجرين الفنزويليين والوضتتت اإلنستتتاني في المثلث الشتتتمالي ألمريكا
الوسطى) ،وتعزيز الدعم للدول الجزرية الصغيرة النامية وتعزيز الوصول المنصف والعادل إلى لقاحات كوفيد.19-
-12

وشتكلت االختالفات في الطريقة التي تحدد بها مختلف كيانات األمم المتحدة األقاليم تحديا مستتمرا .وفي حين أ األمانة العامة
لألمم المتحتدة لتديهتا طريقتة واحتدة لتعيين حتدود األقتاليم ،فتإ الكيتانتات األخر لتديهتا أستتتتاليتب أخر  ،بنتاء على احتيتاجتاتهتا
وأولوياتها التشتغيلية .وللتغلب على هذا التحدي ،قامت المكاتب اإلقليمية األفريقية الثالثة التابعة للب ا

بتنستي مشتاركتها في
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منصتات التعاو اإلقليمي والتحالفات القائمة على المستائ بما يتماشتى م قدراتها التقنية واهتماماتها المواضتيعية .وتعم نقاط
االتصتال على ضتما التمثي القاري في مستارات العم الخاصتة بك منها ،مما يدل على التنستي الوثي عبر اإلقليمي وعلى
تبادل الممارستات الجيدة .وفي أماكن أخر  ،وبعد انتقال إدارة الرقابة على مكتبي الب ا

في طاجيكستتا وقيرغيزستتا إلى

المكتب اإلقليمي آلستيا والمحيط الهادئ ،تم تقاستم المشتاركة في ك من منصتات التعاو اإلقليمي وعم التحالفات القائمة على
المستتتائ بين المكتب اإلقليمي للشتتتر األوستتتط وشتتتمال أفريقيا والمكتب اإلقليمي آلستتتيا والمحيط الهادئ ،م تولي ك من
المكتبين الموضوعات األكثر صلة به.
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وشتدد الهيك اإلقليمي الجديد مجددا على العم اإلقليمي والشتراكات بما يتجاوز أستاليب العم المعتادة في الستنوات األخيرة.
وم ذلك ،وكما هو واض ت في األولويات اإلقليمية الكبيرة لك من منصتتات التعاو اإلقليمي والتحالفات القائمة على المستتائ
الموضتحة أعاله ،هنا حاجة إلى فترة تواءم لالستتقرار في هذه الترتيبات الجديدة .ويتطلب التكيف م اإلصتالح اإلقليمي وقتا
وجهدا كبيرين ،وهو ما يضتتتت ضتتتتغطا على بعض قدرات الموظفين حيث يضتتتتاف هذا العم الجديد إلى العمليات القطرية
الحالية.

النهوض بتسيي ا ع ال ال شت كة لتحقيق ز د ن الكفاءة والف الية
-14

يواصت الب ا

العم نحو تحقي األهداف المتعلقة بالكفاءات التشتغيلية لألعمال التي حددها في األصت األمين العام  )4وأعيد

تنكيدها في االستتتعراض الشتتام الذي يجري ك أرب ستتنوات لعام  .2020ويرحب الب ا

بالنتائج التي توص ت إليها فري

العمت المعني بتنثر الكفتاءة التتاب لمجموعتة ابتكتار األعمتال ،وهو أول تقرير على نطتا األمم المتحتدة بشتتتتن الكفتاءات لعتامي
 2019و .2020ويستلط التقرير الضتوء على وفورات كبيرة يبلغ مجموعها  101مليو دوالر أمريكي خالل العام الماضتي –
نحو  32في المتائتة من الهتدف الستتتتنوي البتالغ  310ماليين دوالر أمريكي التذي حتدده األمين العتام .وتنب الغتالبيتة العظمى من
مكاستتب الكفاءة في عام  2020من المبادرات الخاصتتة بالكيانات  65في المائة من مجموع الوفورات) وليس من المستتاعي
على نطا المنظومة .والكفاءة قيمة أستتاستتية وأولوية للب ا  .وك دوالر يتم توفيره يعني أ الب ا

يمكنه الوصتتول إلى

المزيد من الجياع بالمستتاعدات الغذائية ،وفي حاالت الطوارئ ،تكو ك دقيقة مهمة عندما يتعل األمر بالوصتتول إلى الفئات
األكثر ضعفا .ويسعى الب ا

إلى استثمار أي وفورات في البرامج التي تص إلى المحتاجين.

است اتيجيات تسيي ا ع ال
-15

فيما يتعل باستتتراتيجيات تستتيير األعمال ،وحتى مايو/أيار  ،2021نج  74مكتبا قطريا من أص ت  84مكتبا قطريا للب ا
في االستتكمال التام الستتراتيجيات محدثة .والمكاتب القطرية العشترة المتبقية في مراح مختلفة من التقدم .ويواصت الب ا
دعم موظفيه الميدانيين في جهودهم الرامية إلى توستي نطا استتراتيجيات تستيير األعمال ومكاتب الدعم المشتتركة من خالل
الحلقات الدراسية الشبكية وأنشطة تدريب الممارسين التي ينظمها مكتب تنسي التنمية التاب لألمم المتحدة.

وظائف كاتب الدعم ال شت كة
-16

ستتتاند الب ا

جهود جم البيانات التي تقوم بها مكاتب الدعم المشتتتتركة ،مما مكن المكاتب القطرية في المرحلة األولى من

تحقي معدل إنجاز نسبته  67في المائة .وعالوة على ذلك ،قام الب ا

ببناء قدرات الموظفين للتخطيط وقيادة التغيير المتعل

بنشر مكاتب الدعم المشتركة على المستو الميداني .وتلقت األفرقة اإلقليمية للب ا

اهتماما ودعما خاصين استعدادا لدورها

في مستاندة تنفيذ مكاتب الدعم المشتتركة في الميدا والتحق من صتحة البيانات المقدمة من الب ا
الدعم المشتتتتركة .وعزز الب ا

من خالل منصتة مكاتب

أوجه التآزر بين جمي خدمات مكاتب الدعم المشتتتتركة على المستتتتو العالمي من خالل

 )4تقرير األمين العام ،إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أج تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  :2030وعدنا بن نكف الكرامة واالزدهار والسالم على
كوكب ينعم بالصحة ،A/72/684-E/2018/7 ،ديسمبر/كانو األول .2017
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اجتماعات منتظمة ومشتاورات بشتن المستائ المتعلقة بمكاتب الدعم المشتتركة ،مما ستيستاعد الب ا

على التموضت بصتفته

الوكالة الرائدة لهذه الخدمات في الميدا .
-17

وكانت هنا بعض التغييرات في خطة نشتر مكاتب الدعم المشتتركة بستبب الظروف المحلية مث عدم االستتقرار المحلي وأثر
كوفيد .19-كما طلب الزمالء الميدانيو مزيدا من التوضتتي بشتتن كيفية تفعي مكاتب الدعم المشتتتركة باستتتخدام الستتياستتات
والتوجيهات العالمية .وهنا أيضتتتا شتتتواغ إزاء مصتتتادر التموي لالستتتتثمارات األولية الالزمة لبدء عمليات مكاتب الدعم
المشتركة.

كز الحجوزات اإل سا ية
-18

يعتد مركز الحجوزات اإلنستتتتانيتة الذي يدعمته الب ا

مثتاال على ابتكتار من ابتكتارات الب ا  ،ونشتتتتن عن الرغبتة في تقتديم

خدمات مبستتتتطة وأكثر كفاءة للموظفين العاملين في الخطوط األمامية لتقديم المستتتتاعدة اإلنستتتتانية ،ويجري توستتتتي نطاقه
الستخدامه في منظومة األمم المتحدة األوس  .وفي تقرير عام  2021المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة
بشتتن تنفيذ االستتتعراض الشتتام الذي يجري ك أرب ستتنوات لعام  )5 ،2020ستتلط األمين العام الضتتوء على المركز كنداة
حيويتة في استتتتتجتابتة منظومتة األمم المتحتدة لجتائحتة كوفيتد 19-التذي يولتد كفتاءات على نطتا المنظومتة .ويهتدف الب اا

هتذا

العتام إلى زيتادة التعتاو بين الوكتاالت من خالل تشتتتتجي المزيتد من كيتانتات األمم المتحتدة على استتتتتختدام المركز للختدمتات
المشتتركة مث حجز دور الضتيافة والخدمات الطبية وإجراء حجوزات النق الجوي والبري للبعثات الميدانية .ويمكن الوصتول
إلى المركز عبر اإلنترنتت وعن طري تطبيقتات الهواتف المتنقلتة ،ويوفر ختدمتات الحجز وإدارة مكتاتتب التدعم بشتتتتن 3 500
مركبتة تتابعتة لألمم المتحتدة ،ورحالت جويتة إلى  285وجهتة تقتدمهتا دائرة األمم المتحتدة لختدمتات النقت الجوي للمستتتتتاعتدة
اإلنستتانية ،و 270دار ضتتيافة ،و 110فناد معتمدة من إدارة األمم المتحدة لشتتؤو الستتالمة واألمن ،و 70عيادة تابعة لألمم
المتحدة و 35مستتشتارا تابعا لألمم المتحدة ،فضتال عن رحالت جوية لالستتجابة لكوفيد 19-وخدمات الفح

 .وفي عام ،2021

نظم مكتب تنستي التنمية تست حلقات دراستية شتبكية عالمية ،ومن المقرر أ تعقد أرب حلقات أخر في مايو/أيار ،بمشتاركة
 1 600مشتار من أفرقة األمم المتحدة القطرية وأفرقة اإلدارة التشتغيلية ،لتقديم مركز الحجوزات اإلنستانية كخدمة مشتتركة
داخ نظام استتتتراتيجيات تستتتيير األعمال .وفي عام  ،2020وعلى الرغم من أثر كوفيد ،19-حق المركز وفورات كبيرة من
حيتث الوقتت والتكلفتة في أمتاكن اإلقتامتة والتنقت والطيرا وغيرهتا من المجتاالت من خالل أتمتتة العمليتات تقليت أو إلغتاء المهتام
الكتابية واليدوية) ،وزيادة معدالت اإلشتتتغال لخدمات اإلقامة وتوحيد الرحالت تشتتتار المركبات) لخدمات التنق على وجه
الخصتتتتوص .وفي عتام  ،2020أد ذلتك إلى وفورات في التكتاليف اإلجمتاليتة بلغتت  1.1مليو دوالر أمريكي للب اا

وحتده

و 0.2مليو دوالر أمريكي وفورات في التكاليف المشتركة بين الوكاالت).
خد ات أسطول ال كبات الخفيفة ال شت كة
-19

على المستتتتو العالمي ،يعم الب ا

ومفوضتتتية األمم المتحدة لشتتتؤو الالجئين على استتتتراتيجية رؤية ،تستتتتند إلى نهج

االختيار ،ألستتطول مشتتتر لألمم المتحدة يهدف إلى ضتتما حصتتول جمي منظمات األمم المتحدة على خدمات األستتطول
المشتتركة .وتستب هذه الرؤية الجهود الحالية إلصتالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،ولكنها أعطيت دفعة أخر حيث تلتقي
الوكاالت التنفيذية التابعة لألمم المتحدة حول أدوات إضتتافية على نطا المنظومة من أج التنفيذ الفعال م الستتعي إلى زيادة
الكفاءة .ومن المتوق اختيار النموذج التشغيلي ،بما في ذلك ترتيبات االستضافة ،في منتصف عام .2021
-20

وفي إطار التعتاو بين الوكاالت الذي تتختذ من روما مقرا لهتا ،وصتتتت الب ا

ومنظمتة األغذية والزراعة حاليتا إلى مرحلتة

متقدمة من عملية إعداد مستتتودة مقترح عم واتفا عالمي لتقديم خدمات أستتتطول المركبات الخفيفة من الب ا

إلى منظمة

األغتذيتة والزراعتة ،وتعمت منظمتة األغتذيتة والزراعتة على تحتديتد بلتدا تجريبيتة لتتنجير الستتتتيتارات .ومنتذ نهتايتة عتام ،2020
شتتتتار الب ا

أيضتتتتا م الصتتتتندو الدولي للتنمية الزراعية في مناقشتتتتة الفرص المتاحة لتحستتتتين حلول نق الموظفين

.https://undocs.org/a/76/75 )5
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بالمركبات الخفيفة في الصتندو من خالل تحديد مجموعة من حلول األستطول المحتملة المصتممة لتلبية االحتياجات الخاصتة
بك بلد.
-21

وعلى المستتتتو القطري ،ستتتينظر في رؤية إطال خدمة أستتتطول مشتتتتركة لألمم المتحدة ألفرقة األمم المتحدة القطرية عند
وضت استتراتيجيات تستيير األعمال ومكاتب الدعم المشتتركة .وكجزء من المركز ،وكمكو هيكلي لنهج استتراتيجيات تستيير
األعمال ومكاتب الدعم المشتتركة ،نمت خدمة التنق المشتتركة لألمم المتحدة بشتك كبير وتغطي اآل  85بلدا  15بلدا إضتافيا
منتذ عتام  )2020و 426مكتبتا  85مكتبتا إضتتتتافيتا منتذ عتام  )2020من خالل  3 500مركبتة  700مركبتة إضتتتتافيتة منتذ عتام
)2020؛ وقدت خدمات إلى  455 000مستافر منذ إطالقها في عام  .2015ومن بين أمور أخر  ،توفر خدمة التنق المشتتركة
منصة رقمية لتقاسم السيارات ،والتي مثلت في عام  2020تسعة في المائة من مجموع الرحالت البرية المحجوزة عبر المركز
وأصبحت بسرعة حال مطلوبا خالل استجابة كوفيد.19-

-22

واشتتركت اليونيستف في هذه الخدمة لعملياتها العالمية .وتستير عملية النشتر على مكاتب اليونيستف بشتك جيد ،م مستتويات
عالية من الرضتتا واضتتحة من استتتعراضتتات العمالء اإليجابية نتيجة لتركيز مجموعة ابتكارات األعمال على رضتتا العمالء.
وعرضتتت خدمة األمم المتحدة لتقاستتم الستتيارات على أكثر من عشتترة أفرقة إدارة تشتتغيلية .ولدعم العمليات الميدانية في تنفيذ
خدمات تقاستتم الستتيارات ،وض ت الب ا

اإلطار القانوني والمالي الالزم لتقديم اتفاقات خدمة تقاستتم الستتيارات بين الوكاالت

ونموذج تقدير التكاليف.
ال با

ال شت كة

-23

يحت الب ا

مكانة جيدة داخ منظومة األمم المتحدة لتحقي هدف المباني المشتتركة لألمين العام البالغ  50في المائة بحلول

عام  .2021وعلى المستتتو الميداني ،زاد الب ا

بصتتمته على المستتتو العالمي ،ودعم إنشتتاء مباني الب ا

أنحاء العالم بهدف رئيستي يتمث في تعزيز فرص المشتاركة في الموق كلما أمكن .ومن بين  430مبنى للب ا

في جمي
على مستتو

العالم هنا  55مكتبا من المباني المشتتتركة على المستتتو الوطني ،و 150مكتبا فرعيا من المباني المشتتتركة على المستتتو
دو الوطني .وهذا يعني أ  47.5في المائة من مكاتب الب ا

في جمي أنحاء العالم كانت واقعة ضتتمن مبا مشتتتركة في

مايو/أيار  .2021ومن المتوق أ يكو هنا  12مكتبا إضتافيا على المستتويين الوطني ودو الوطني داخ مبا مشتتركة في
عام  .2021وقد تختلف النستتبة المئوية الدقيقة بستتبب إغال بعض المباني المشتتتركة بما يتماشتتى م المتطلبات التشتتغيلية في
الميدا .
الخد ات ال شت كة ال ال ية
-24

ستعيا وراء النهوض بإصتالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،وإقرارا بمزاياه النستبية الذاتية ،طور الب ا

أداة رقمية تدمج

جمي مراح تقديم خدمات ستتلستتلة اإلمداد .واألداة ،المعروفة باستتم ستتو الخدمات ،عبارة عن منصتتة على اإلنترنت تتي
للكيانات إرستال طلبات الحصتول على خدمات الب ا

وتتبعها .ومن يناير/كانو الثاني إلى أوائ مايو/أيار ،تم تلقي أكثر من

 100طلب عبر المنصة وتم إرسال أكثر من  55 000متر مكعب من البضائ اإلنسانية إلى ثمانية بلدا نيابة عن  32منظمة،
بما في ذلك منظمة الصتتحة العالمية واليونيستتف وصتتندو األمم المتحدة للستتكا  .وستتيقوم الب ا

بتوستتي ستتو الخدمات

لتشتم مكاتب قطرية إضتافية .ويجري العم م المكاتب القطرية لتوستي التعاو م الوكاالت األخر وتحديد فرص إضتافية
للب ا

لتوجيه مكاسب الكفاءة في النق والتخزين وأنشطة سلسلة اإلمداد األخر .

ال ل ع ظام ال نسقين ال قي ين لأل م ال تحدة
-25

يقود المكتب التنفيذي لألمين العام ،منذ مارس/آذار ،الجهود لتحديث الفصت الذي يغطي المستتو القطري من اإلطار المؤقت
لإلدارة والمستاءلة .وستيستتند هذا التحديث إلى الدروس المستتفادة منذ إطال إطار اإلدارة والمستاءلة في مارس/آذار .2019
وسيتضمن إطار اإلدارة والمساءلة المحدث أيضا ،وللمرة األولى ،فصوال عن أدوار ومسؤوليات المستويين اإلقليمي والعالمي
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لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،بما في ذلك مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستتتتدامة .ومن المتوق أ يتم إرستتتال مشتتتروع
إطار متكام تماما إلى مديري مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستتتتدامة التماستتتا إلقراره في وقت الح من عام  .2021وقد
شتار الب ا

بشتك وثي في عملية إطار اإلدارة والمستاءلة بنكملها .وقدمت تعقيبات الب ا

اإلدارة والمستتاءلة الجديد إلى المكتب التنفيذي لألمين العام ،وفي تعقيباته ،كا الب ا

األولية بشتن مشتروع إطار

متستتقا بشتتك وثي م التعقيبات التي

قدمتها وكاالت تشغيلية كبيرة أخر .
-26

وال يزال الب اا

يتدر قيمتة نظتام المنستتتتقين المقيمين المتجتدد والجيت الجتديتد من أفرقتة األمم المتحتدة القطريتة .وبتالنستتتتبتة

للب ا  ،من المهم التنكد من أ إطار اإلدارة والمستتتاءلة يحدد بوضتتتوح المستتتاءلة المتبادلة على جمي المستتتتويات ،واتخاذ
القرارات الجماعية من خالل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستتتدامة ،ومستتاءلة مديري منظومة األمم المتحدة اإلنمائية أمام
هيئاتهم الرئاستتية ،على أنها من المبادئ التوجيهية .وم االعتراف بنهمية التنستتي  ،ستتيكو من المفيد وصتتف أدوار أعضتتاء
أفرقة األمم المتحدة القطرية والمنستتتقين المقيمين بالتفصتتتي فيما يتعل بتعبئة الموارد والحفاظ على وصتتتول أعضتتتاء الفري
القطري إلى أصتحاب المصتلحة على المستتو القطري بما يتماشتى م والياتهم المحددة .وبالنستبة ألعضتاء أفرقة األمم المتحدة
القطرية ،وتماشتتيا م مزاياهم النستتبية ،ستتيظ من المهم أ يكونوا قادرين على إقامة شتتراكات قوية م أصتتحاب المصتتلحة
الخارجيين وتعزيزها أل منظومة األمم المتحدة وحدها ال تستتتطي تحقي خطة عام  .2030وبفضتت القدرة والمرونة بشتتن
التفاع م أصحاب المصلحة الرئيسيين ستتاح الفرصة ألعضاء أفرقة األمم المتحدة القطرية لتحقي نتائج برامجية وأثر على
أرض الواق .
-27

وتناقش مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستتتدامة في الوقت الحالي ترتيبات العم المحدثة المرتبطة بإطار اإلدارة والمستتاءلة
الشتام الجديد .وتعتبر هذه الترتيبات المحدثة مهمة لضتما أ تقدم المجموعة أفضت توجيه ممكن لعم منظومة األمم المتحدة
اإلنمتائيتة المعتاد تنظيمهتا ،وال ستتتتيمتا على المستتتتتويين القطري واإلقليمي .وعنتدمتا تم إنشتتتتاء مجموعتة األمم المتحتدة للتنميتة
المستتتدامة في البداية ،انضتتم إليها الب ا

وشتتركاء آخرو في منظومة األمم المتحدة كآلية داخلية لألمم المتحدة قائمة على

تواف اآلراء ،مملوكة بالكام ألعضتتتائها بشتتتك جماعي .ويث الب ا

واألعضتتتاء اآلخرو في أنه فيما يتعل بالعمليات

الميدانية واألولويات ،ستتتواصتت مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستتتدامة العم على أستتاس مبادئ صتتن القرار القائم على
تواف اآلراء والملكية الجماعية لضما المرونة واالتسا والفعالية من حيث التكلفة.
-28

ووفقا لنموذج تموي نظام المنستتقين المقيمين ،يقوم الب ا
وحتى هتذه اللحظتة من عتام  ،2021قتام الب اا

بتنفيذ التوجيهات المتعلقة بضتتريبة التنستتي البالغة  1في المائة.

بتحويت  127 000دوالر أمريكي من الضتتتتريبتة البتالغتة  1في المتائتة إلى

الصتندو االستتئماني لألغراض الخاصتة لنظام المنستقين المقيمين .وفي معظم الحاالت ،اختارت الجهات المانحة تخصتي

1

في المائة من إجمالي مستاهماتها للضتريبة بدال من إضتافة  1في المائة ،وبالتالي تقلي المبلغ المستاهم بها مباشترة للبرمجة في
الميدا  .وير الب ا

أ االستتعراض القادم لنظام المنستقين المقيمين يمث فرصتة لتقييم ضتريبة التنستي البالغة  1في المائة

وتحلي كفاءتها كنحد تدفقات تموي منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.
-29

وتمكن المنستتتقو المقيمو لعدة ستتتنوات من المستتتاهمة في تقييمات نظام تقييم األداء لممثلي الب ا
التزامات الب ا

القطريين .وهذا يعكس

بتنفيذ نظام المنسقين المقيمين المعزز.

اتفاق الت و ل
-30

لعرض التقدم الذي أحرزه الب ا

فيما يتعل بمؤشتترات اتفا التموي  )6 ،يرد بيا كام عن حالة المؤشتترات في ملح في

نهاية هذه المذكرة اإلعالمية .ويتقدم الب ا

بشتتك جيد فيما يتعل بالوفاء بااللتزامات الفردية ذات الصتتلة الواردة في اتفا

التموي  .أما بالنستتتبة للدول األعضتتتاء في األمم المتحدة ،فإ الب ا  ،وكجزء من منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،يواصت ت
السعي للحصول على تموي أكثر مرونة ويمكن التنبؤ به لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية.
 )6تنفيذ قرار الجمعية العامة  243/71بشن االستعراض الشام الذي يجري ك أرب سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطل بها منظومة األمم المتحدة من
أج التنمية :2019 ،اتفا التموي  :تقرير األمين العام .)A/74/73/Add.1-E/2019/14/Add.1
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الش اكات االست اتيجية
-31

قام الب ا

واليونستتتتكو في الفترة األخيرة بتحتديث شتتتتراكتهمتا القتائمتة منتذ فترة طويلتة من خالل مذكرة تفتاهم عالميتة جديدة.

وهذه مرحلة رئيستية جديدة في جهود الشتراكة المتجددة التي يقودها الب ا

لتكثيف برامج الصتحة المدرستية والتغذية الفعالة

م الشتتتتركتاء على متد العتامين المتاضتتتتيين .ومن خالل تعزيز تعتاونهمتا ،تهتدف كلتتا الوكتالتين إلى تعزيز الروابط بين التعلم
والتغذية ورفاهية المتعلمين وتعزيز برامج الصتتحة المدرستتية والتغذية المتكاملة المدمجة في ستتياستتات واستتتراتيجيات التعليم.
وتحدد مذكرة التفاهم خمستتتة مجاالت أستتتاستتتية للتعاو  :الدعوة المشتتتتركة والتوعية؛ وتعبئة الشتتتراكات وتنستتتيقها؛ والبحث
والرصد؛ ووض المعايير العالمية؛ والمساعدة التقنية المشتركة على المستويين اإلقليمي والقطري.
-32

ويواصتتت الب ا

العم بشتتتك وثي م اليونيستتتف بشتتتن ركيزة الحماية االجتماعية في إطار األمم المتحدة لالستتتتجابة
)7

االجتماعية واالقتصتادية الفورية لكوفيد 19-وكعضتو في الشتراكة العالمية للحماية االجتماعية الشتاملة لتحقي أهداف التنمية
المستدامة.

الخالصة
-33

من أج إحراز تقدم في االستتتعراض الذي كلفت به الجمعية العامة لنظام المنستتقين المقيمين ،من المتوق أ يقدم األمين العام
في األستابي القادمة أفكارا بشتن كيفية عم نظام المنستقين المقيمين المعزز والجي الجديد من أفرقة األمم المتحدة القطرية منذ
انفصتتالها عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في يناير/كانو الثاني  .2019والب ا

على استتتعداد للمشتتاركة في هذه العملية

والمستتتاهمة بآرائه والدروس المستتتتفادة في الستتتنوات األولى من نظام المنستتتقين المقيمين الجديد .وال يزال الب ا

ملتزما

بنهداف إصتتتتالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،بما في ذلك الستتتتعي إلى تحقي منظومة األمم المتحدة اإلنمائية التي تتستتتتم
بالفعالية والكفاءة في إجراءاتها الجماعية لمساعدة الناس على أرض الواق وبالتخفف من قيود إجراءاتها وبيروقراطيتها.
-34

ولم يتب ستتو أق من تستت ستتنوات لبلوغ أهداف التنمية المستتتدامة بحلول عام  .2030وبداف من عقد العم لتنفيذ أهداف
التنمية المستتتدامة ،جاء االستتتعراض الشتتام الذي يجري ك أرب ستتنوات لعام  2020في وقت حرج بالنستتبة لمنظومة األمم
المتحدة اإلنمائية في ستتعيها إلعادة مستتيرة تحقي أهداف التنمية المستتتدامة إلى الطري الصتتحي  .وس تتكو قمة النظم الغذائية
لعام  2021مرحلة رئيستتية أخر لجذب انتباه العالم والعم فيما يتعل بهدف التنمية المستتتدامة  2وأهداف التنمية المستتتدامة
ذات الصلة .وسيواص الب ا

بنشاط االنخراط في الجهود الرامية إلى تحقي عالم خال من الجوع ودعمها.

 )7إطار األمم المتحدة لالستجابة االجتماعية واالقتصادية الفورية لكوفيد ،19-الصفحات .17-13
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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
نا /كا ون الثا

2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2021

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

 -2مضاعفة حصة
المساهمات غير األساسية
التي تقدَّم من خالل
المجمعة
الصنادي
المشتركة بين الوكاالت
والصنادي المواضيعية
لفراد الوكاالت ذات
الصلة بالتنمية

الحصة األساسية من
التموي الطوعي لألنشطة
المتعلقة بالتنمية

خط األساس :)2017
 19.4في المائة
الهدف  30 :)2023في
المائة

الحصة األساسية لتموي
األنشطة المتعلقة بالتنمية
بما في ذلك االشتراكات
المقدرة )

خط األساس :)2017
 27في المائة
الهدف  30 :)2023في
المائة

ال يتلقى الب ا

النسبة المئوية للموارد غير
األساسية لألنشطة المتعلقة
بالتنمية التي توجَّه من
خالل الصنادي المجمعة
المشتركة بين الوكاالت

خط األساس :)2017
 5في المائة
الهدف  10 :)2023في
المائة

حصة الموارد غير
للب ا
األساسية
الموجهة من خالل
المجمعة
الصنادي
المشتركة بين الوكاالت:
 3.5 = 2018في المائة
تشم البيانات جمي
موارد تموي الب ا
في المجالين اإلنساني
واإلنمائي).

النسبة المئوية للموارد
غير األساسية لألنشطة
المتعلقة بالتنمية التي توجَّه
من خالل الصنادي
المواضيعية لفراد
الوكاالت

خط األساس :)2017
 3في المائة
الهدف  6 :)2023في
المائة

األساسي
التموي
كنسبة من
للب ا
اإليرادات:
إجمالي
 6 = 2018في المائة
تشم البيانات جمي
موارد تموي الب ا
في المجالين اإلنساني
واإلنمائي).

التموي األساسي للب ا كنسبة من
إجمالي اإليرادات 5 = 2019 :في
المائة
تشم البيانات جمي موارد تموي
في المجالين اإلنساني
الب ا
واإلنمائي).

التموي األساسي للب ا كنسبة
من إجمالي اإليرادات= 2020 :
المائة
في
6
تشم البيانات جمي موارد
في المجالين
تموي الب ا
اإلنساني واإلنمائي).

التموي األساسي للب ا
كنسبة من إجمالي اإليرادات:
 11 = 2021في المائة
تشم البيانات جمي موارد
في المجالين
تموي الب ا
اإلنساني واإلنمائي).

أي اشتراكات مقدرة.

ال توجد لد الب ا

حصة الموارد غير األساسية للب ا
الموجهة من خالل الصنادي المجمعة
المشتركة بين الوكاالت3.2 = 2019 :
المائة
في
تشم البيانات جمي موارد تموي
في المجالين اإلنساني
الب ا
واإلنمائي).

أدوات للتموي المواضيعي.

حصة الموارد غير األساسية
الموجهة من خالل
للب ا
الصنادي المجمعة المشتركة بين
الوكاالت 4.8 = 2020 :في
المائة
تشم البيانات جمي موارد
في المجالين
تموي الب ا
اإلنساني واإلنمائي).

حصة الموارد غير األساسية
الموجهة من خالل
للب ا
الصنادي المجمعة المشتركة
بين الوكاالت2.9 = 2021 :
المائة
في
تشم البيانات جمي موارد
في المجالين
تموي الب ا
اإلنساني واإلنمائي).
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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
نا /كا ون الثا

2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2021

توفي االستق ار
 -3توسي مصادر دعم
التموي لمنظومة األمم
المتحدة اإلنمائية

 -4توفير تموي يمكن
التنبؤ به لالحتياجات
المحددة لكيانات مجموعة
األمم المتحدة للتنمية
المستدامة على النحو
المبين في خططها
االستراتيجية واحتياجات
تموي إطار عم األمم
للمساعدة
المتحدة
اإلنمائية على المستو
القطري

عدد الشركاء الحكوميين
يساهمو في الموارد األساسية:
 40 – 2019في المائة

عدد كيانات مجموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
التي أبلغت عن زيادة
سنوية في عدد المساهمين
في الموارد األساسية
الطوعية

خط األساس :)2017
 66في المائة الهدف
 100 :)2023في
المائة

عدد الشركاء الحكوميين
في
الذين يساهمو
الموارد األساسية:
 36 :2018في المائة

عدد الدول األعضاء
المساهمة في الصنادي
المجمعة المشتركة بين
الوكاالت ذات الصلة
والصنادي
بالتنمية
لفراد
المواضيعية
الوكاالت

خط األساس :)2017
 59و 27في المائة
الهدف 100 :)2023
و 50في المائة

أي
ال يدير الب ا
أموال مجمعة وال توجد
لديه أدوات للتموي
المواضيعي.

ال يدير الب ا

الذين

عدد الشركاء الحكوميين الذين
يساهمو في الموارد األساسية:
 34 – 2020في المائة

عدد الشركاء الحكوميين الذين
يساهمو في الموارد األساسية:
 34 – 2021في المائة

أي أموال مجمعة وال توجد لديه أدوات للتموي المواضيعي.

فجوات التموي في أطر
الخطط
تموي
االستراتيجية لمجموعة
األمم المتحدة للتنمية
المستدامة

خط األساس :)2018
يحدَّد الحقا
الهدف  :)2021يحدَّد
الحقا

تلقى الب ا في عام
 2018مبلغا قدره 7.3
مليار دوالر أمريكي
مجموع
مقاب
بمقدار
االحتياجات
 10.5مليار أو نسبة 70
في المائة

تلقى الب ا في عام  2019مبلغا
قدره  8.1مليار دوالر أمريكي مقاب
مجموع االحتياجات بمقدار 12.6
مليار أو نسبة  64في المائة

تلقى الب ا في عام  2020حتى
تاريخه مبلغا قدره  8.4مليار
دوالر أمريكي مقاب مجموع
االحتياجات بمقدار  13.7مليار أو
نسبة  61في المائة

تلقى الب ا في عام 2021
حتى تاريخه مبلغا قدره 4.3
مليار دوالر أمريكي مقاب
مجموع االحتياجات بمقدار
 14.1مليار أو نسبة  23في
المائة

جزء صغير من كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية يشير إلى أ 50
في المائة على األق من
مساهماته تشك جانبا من
التزامات متعددة السنوات

خط األساس :)2017
25/12
أو  48في المائة
الهدف 100 :)2023
في المائة

النسبة المئوية إليرادات
المتعددة
الب ا
السنوات 14 :في المائة
النسبة المئوية إليرادات
الب ا التي تزيد مدتها
على سنة واحدة76.8 :
في المائة

النسبة المئوية إليرادات الب ا
المتعددة السنوات 17 :في المائة
النسبة المئوية إليرادات الب ا التي
تزيد مدتها على سنة واحدة 74.9 :في
المائة

النسبة المئوية إليرادات الب ا
المتعددة السنوات 17 :في المائة
النسبة المئوية إليرادات الب ا
التي تزيد مدتها على سنة واحدة:
 68في المائة

المئوية إليرادات
المتعددة السنوات24 :

النسبة
الب ا
في المائة
النسبة المئوية إليرادات
الب ا التي تزيد مدتها على
سنة واحدة 67 :في 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
نا /كا ون الثا

2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2021

تيسي االتساق والكفاءة
 -7االمتثال التام لمعدالت
استرداد التكاليف على
النحو الذي أقرته الهيئات
الرئاسية المعنية

متوسط عدد اإلعفاءات من
رسوم دعم استرداد
التكاليف الممنوحة لك
كيا في منظومة األمم
المتحدة اإلنمائية في السنة

خط األساس :)2017
يؤكد الحقا
الهدف  2019وما
بعده) :صفر

عدد إعفاءات تكاليف
الدعم غير المباشرة
الممنوحة من الب ا
في عام 28 :2018
بقيمة إجمالية قدرها
دوالر
 1.03مليو
أمريكي.

عدد إعفاءات تكاليف الدعم غير
المباشرة الممنوحة من الب ا في
عام  20 :2019بقيمة إجمالية قدرها
 0.9مليو دوالر أمريكي

عدد إعفاءات تكاليف الدعم غير
المباشرة الممنوحة من الب ا
في عام  2 :2020بقيمة إجمالية
قدرها  0.3مليو دوالر أمريكي.
مالحظة :هذه البيانات حتى
أغسطس/آب .2020

عدد إعفاءات تكاليف الدعم غير
المباشرة الممنوحة من الب ا
في عام  12 :2021بقيمة
إجمالية قدرها  1.8مليو
دوالر أمريكي
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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
نا /كا ون الثا

2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2021

تس ع النتائ على أرض الواقع
 -2زيادة التعاو بشن
منتجات التقييم المشتركة
والمستقلة على نطا
المنظومة لتحسين دعم
األمم المتحدة على أرض
الواق .

النسبة المئوية من مكاتب
التقييم التابعة لكيانات
مجموعة األمم المتحدة
المستدامة
للتنمية
والمشاركة في تقييمات
مشتركة أو مستقلة على
نطا المنظومة.

خط األساس :)2018
 29في المائة
تقييمات مشتركة)20 ،
في المائة تقييمات
مستقلة على نطا
الهدف
المنظومة)
 75 :)2021في المائة
مشتركة)،
تقييمات
 50في المائة تقييمات
مستقلة على نطا
المنظومة).

في عام  ،2018أكم
الب ا خمسة تقييمات
مشتركة وكانت هنا
خمسة تقييمات أخر
جارية .كما يشار
الب ا في تقييم إنساني
بين
واحد مشتر
لالستجابة
الوكاالت
لظاهرة النينيو في
إثيوبيا.

على المستو
الب ا
شار
الالمركزي في تسعة تقييمات مشتركة
في عام  2019باستكمال ثالثة منها في
كولومبيا،
نهاية عام 2019
وإسواتيني ،والهند) .وفضال عن ذلك،
شار مكتب التقييم في الب ا
مشاركة نشطة في التقييم اإلنساني
المشتر بين الوكاالت لالستجابة
لحالة الجفاف في إثيوبيا الذي تم
االنتهاء منه في عام  ،2019وفي
التقييم اإلنساني المشتر بين الوكاالت
لالستجابة إلعصار إيداي في
موزامبي والتقييم اإلنساني المشتر
بين الوكاالت للمساواة بين الجنسين
وتمكين النساء والفتيات .وأخيرا ،بدأ
التحضير للتقييم المشتر للتعاو بين
الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
في أواخر عام  2019وسيستمر في
عام .2020

في عام  ،2020بدأ مكتب التقييم
في الب ا  ،بالتعاو م منظمة
األغذية والزراعة والصندو
الدولي للتنمية الزراعية ،تقييما
مشتركا للتعاو بين وكاالت األمم
المتحدة التي تتخذ من روما مقرا
لها .وسيتم تقديم تقرير التقييم إلى
الهيئات الرئاسية للمنظمات
الثالث في أواخر عام  .2021كما
قدم مكتب التقييم أدلة ومدخالت
استراتيجية للعديد من الدروس
المستفادة من التقييم التي نسقها
تحالف التقييم العالمي لكوفيد19-
في عام  ،2020وكا يعم م
والزراعة
األغذية
منظمة
للتنمية
الدولي
والصندو
الزراعية ومنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية على تقرير
تجميعي لتقييمات آثار كوفيد19-
على األمن الغذائي ،وسيتم
االنتهاء منه بحلول مارس/آذار
المستو
وعلى
.2021
الالمركزي ،واص الب ا
االنخراط في أنواع مختلفة من
التقييمات المشتركة م ك من
وكاالت األمم المتحدة األخر
والشركاء الحكوميين .وتم االنتهاء
من خمسة تقييمات المركزية
ومالوي،
بنن،
مشتركة
وموزامبي  ،وناميبيا والهند)
ويجري تنفيذ ستة أخر أو كانت
في مرحلة اإلعداد في يناير/كانو
الثاني .2021

في عام  ،2020بدأ مكتب التقييم
في الب ا  ،بالتعاو م
منظمة األغذية والزراعة
الدولي للتنمية
والصندو
الزراعية ،تقييما مشتركا
للتعاو بين وكاالت األمم
المتحدة التي تتخذ من روما
مقرا لها .وسيتم تقديم تقرير
تقييم مشتر إلى الهيئات
الرئاسية للمنظمات الثالث في
أواخر عام  .2021كما قدم
مكتب التقييم أدلة ومدخالت
استراتيجية للعديد من الدروس
المستفادة من التقييم بتنسي من
العالمي
التقييم
تحالف
لكوفيد 19-بقيادة لجنة المساعدة
اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاو
والتنمية في الميدا االقتصادي
في عام  2020وانتهى من
العم م منظمة األغذية
والزراعة والصندو الدولي
للتنمية الزراعية ومنظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية على
تقييمي سري آلثار
ملخ
كوفيد 19-على األمن الغذائي.
أيضا في
ويشار الب ا
فري عام تاب لفري األمم
المتحدة المعني بالتقييم ويشرف
على تقييم الدروس المبكرة من
الصندو االستئماني المتعدد
الشركاء لالستجابة لكوفيد19-
وإمكانية تقييمه.
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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
نا /كا ون الثا

2021

وباإلضافة إلى ذلك ،يشار
بنشاط في التقييمات
الب ا
اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت.
وتم االنتهاء من تقييمين في عام
موزامبي
بشن
2020
والمساواة بين الجنسين وتمكين
النساء والبنات) وهنا تقييم في
مرحلة اإلعداد اليمن).

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2021
وعلى المستو الالمركزي،
واص الب ا المشاركة في
أنواع مختلفة من التقييمات
المشتركة م وكاالت األمم
والشركاء
المتحدة األخر
الحكوميين .وكانت سبعة
تقييمات المركزية مشتركة
جارية أو في مرحلة اإلعداد في
نهاية أبري /نيسا .2021
بنشاط في
ويشار الب ا
التقييمات اإلنسانية المشتركة
بين الوكاالت .وتم االنتهاء
مؤخرا من استعراض التقدم
المحرز في تعميم المساواة بين
الجنسين وتمكين النساء والبنات
في محور العم اإلنساني
والتنمية والسالم ،استكماال
للتقييمات اإلنسانية المشتركة
بين الوكاالت بشن تعميم
المساواة بين الجنسين وتمكين
النساء والبنات التي نفذت في
عام  .2020وباإلضافة إلى ذلك
هنا تقييما من التقييمات
المشتركة بين
اإلنسانية
الوكاالت في مرحلة اإلعداد
اليمن واالستجابة
بشن
اإلنسانية لكوفيد.)19-
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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
نا /كا ون الثا

2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2021

تحسين الشفافية وال ساءلة
 -6تعزيز وضوح الخطط
االستراتيجية الخاصة
واألطر
بالكيانات
المتكاملة للنتائج والموارد
وتقاريرها السنوية عن
النتائج مقاب النفقات

النسبة المئوية لكيانات
مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة التي
أجرت هيئاتها الرئاسية
المعنية حوارات منظمة في
العام الماضي حول كيفية
تموي نتائج التنمية المتف
عليها في دورة الخطة
االستراتيجية الجديدة

خط األساس :)2017
 62في المائة
:)2021
الهدف
 100في المائة

يواف المجلس التنفيذي
على الخطط
للب ا
وأطر
االستراتيجية
المؤسسية
النتائج
وتتضمن
للب ا .
المناقشات حول هذه
الوثائ  ،من جملة أمور
أخر  ،حوارات م
المجلس حول تموي
نتائج الب ا اإلنمائية.

يعتبر تموي النتائج اإلنمائية مسنلة
محورية بالنسبة للخطة االستراتيجية
وإطار النتائج المؤسسية في الب ا .
وقد ناقش الب ا في عام 2019
المسنلة م أعضاء المجلس خالل
دورة المجلس السنوية لعام 2019
والمشاورات غير الرسمية بشن شبكة
تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف
واستراتيجية الشراكات والمشاركة
للكيانات غير الحكومية استراتيجية
المحدثة)
الخاصة
الشراكات
للمشتريات
واستراتيجية الب ا
الغذائية المحلية.

يواص الب ا تحسين قدرته
على اإلبالغ عن النتائج والطريقة
التي يستخدم بها الموارد لتحقيقها.
وتعتبر هذه المسنلة أساسية للعم
الجاري بشن الخطة
االستراتيجية وإطار النتائج
المؤسسية للفترة .2025-2022

 -7تعزيز الشفافية
واإلبالغ في الكيا
وربط
والمنظومة،
الموارد بنتائج أهداف
التنمية المستدامة

جزء صغير من كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية يقدم بيانات مالية
بشك فردي إلى مجلس
الرؤساء التنفيذيين في
منظومة األمم المتحدة
المعني بالتنسي

خط األساس :)2017
 69في المائة
:)2021
الهدف
 100في المائة

نعم .يقدم الب ا بياناته
المالية إلى مجلس
الرؤساء التنفيذيين.

تم اإلنجاز .ال تغيير على خط األساس.
قدم التقرير األول في .)2008

تم اإلنجاز.

جزء صغير من كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية ينشر البيانات وفقا
ألعلى معايير الشفافية
الدولية

خط األساس :)2017
 36في المائة
:)2021
الهدف
 100في المائة

نعم.
بياناته.

تم اإلنجاز .ال تغيير على خط األساس.
قدم التقرير األول للمبادرة الدولية
لشفافية المعونة في يونيو/حزيرا
.)2014

تم اإلنجاز.

جزء صغير من كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية ذات األنشطة
الجارية على المستو
القطري يقدم تقارير عن
النفقات المصنفة حسب

خط األساس :)2017
 46في المائة

نعم .يقدم الب ا
تقارير عن هذا اإلنفا
المصنف.

تم اإلنجاز .ال تغيير على خط األساس.
قدم التقرير األول في عام )2008

تم اإلنجاز.

الهدف
 100في المائة

:)2021

ينشر

الب ا

يواص الب ا صق قدرته
على اإلبالغ عن النتائج وكيفية
استخدامه للموارد في تحقيقها.
وتتسم هذه المسنلة بنهمية
محورية للعم الجاري بشن
الخطة االستراتيجية وإطار
للفترة
النتائج المؤسسية
.2025-2022
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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
نا /كا ون الثا

2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2021

البلد لمقارنتها بخط
مجلس
األساس لد
الرؤساء التنفيذيين
جزء صغير من كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية يقدم تقارير عن
النفقات المصنفة حسب
أهداف التنمية المستدامة
 -9زيادة إمكانية الوصول
إلى التقييمات المؤسسية
المراجعة
وتقارير
الداخلية للحسابات ضمن
والسياسات
األحكام
المتعلقة باإلفصاح التي
تحددها الهيئات الرئاسية
وقت إصدار التقرير

النسبة المئوية من كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية المخولة وفقا
وسياساتها
ألحكامها
المتعلقة باإلفصاح التي
تتي تقييماتها المؤسسية
على الموق الشبكي لفري
األمم المتحدة المعني
بالتقييم

النسبة المئوية لتقارير
الداخلية
المراجعة
للحسابات الصادرة تمشيا

خط األساس :)2017
 20في المائة

نعم .يقدم الب ا
تقارير عن ذلك حسب
أهداف التنمية المستدامة.

تم اإلنجاز .ال تغيير على خط األساس.
قدم التقرير األول في  17مايو/أيار
.)2019

الهدف
 100في المائة

:)2021

تم اإلنجاز.

خط األساس :)2018
 21في المائة

تنشر تقارير التقييم
المركزية والالمركزية
للب ا بنسبة  100في
المائة على المواق
للب ا .
الشبكية
وباإلضافة إلى ذلك،
تح َّم تلك التي تفي
بمتطلبات الجودة أو
تتجاوزها على الموق
الشبكي لك من فري
األمم المتحدة المعني
بالتقييم وشبكة التعلم
للمساءلة
اإليجابي
واألداء في مجال العم
اإلنساني ،)ALNAP
مما يضمن نشر نتائج
التقييم على نطا واس
في مجتمعات العم
اإلنساني واإلنمائي على
المستو العالمي.

وفقا اللتزامات سياسة التقييم في
الب ا  ،تنشر جمي تقارير التقييم
المركزية والالمركزية على الموق
الشبكي للب ا لد الموافقة النهائية
على تقارير التقييم ذات الصلة.
وإضافة إلى ذلك ،تح َّم تلك التي تفي
بمتطلبات الجودة أو تتجاوزها على
الموق الشبكي لك من فري األمم
المتحدة المعني بالتقييم وشبكة التعلم
اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال
العم اإلنساني ،مما يضمن نشرها
على نطا واس  .وتبذل جهود إضافية
للمساهمة في تعزيز استخدام التقييم إلى
أقصى حد ،بما في ذلك من خالل تنظيم
أنشطة للتعلم وإعداد منتجات للتقييم
مكيفة م الجهات المستهدفة المحددة.

وفقا اللتزامات سياسة التقييم في
الب ا  ،تنشر جمي تقارير
التقييم المركزية والالمركزية
على الموق الشبكي للب ا لد
الموافقة عليها بصورة نهائية.
وإضافة إلى ذلك ،تح َّم تلك التي
تفي بمتطلبات الجودة أو تتجاوزها
على الموق الشبكي لك من فري
األمم المتحدة المعني بالتقييم
وشبكة التعلم اإليجابي للمساءلة
واألداء في مجال العم اإلنساني،
مما يضمن نشرها على نطا
واس  .وتبذل جهود إضافية
للمساهمة في تعزيز استخدام
التقييم إلى أقصى حد ،بما في ذلك
من خالل تنظيم أنشطة للتعلم
وإعداد منتجات للتقييم مكيفة م
الجهات المستهدفة المحددة.

وفقا اللتزامات سياسة التقييم في
الب ا  ،تنشر جمي تقارير
التقييم المركزية والالمركزية
على المواق الشبكية للب ا
لد الموافقة عليها بصورة
نهائية .وإضافة إلى ذلك ،تح َّم
تلك التي تفي بمتطلبات الجودة
أو تتجاوزها أو تقترب منها
على الموق الشبكي للفري
األمم المتحدة المعني بالتقييم
ولشبكة التعلم اإليجابي للمساءلة
واألداء في مجال العم
اإلنساني وخارطة التقييم
) ،(Evalmapperمما يضمن
نشر نتائج التقييم على نطا
واس  .وتبذل جهود إضافية
للمساهمة في تعزيز استخدام
التقييم إلى أقصى حد ،بما في
ذلك من خالل تنظيم أنشطة
للتعلم وإعداد منتجات للتقييم
مكيفة م الجهات المستهدفة
المحددة.

لعام

أتيحت تقارير الب ا
عن المراجعة الداخلية
للحسابات خارجيا منذ

أتيحت تقارير الب ا عن المراجعة
الداخلية للحسابات خارجيا منذ عام
 2013على الموق الشبكي التالي:

عن
أتيحت تقارير الب ا
المراجعة الداخلية للحسابات
خارجيا منذ عام  2013على

يجري تنقي الموق الشبكي
لتقارير مراجعة الحسابات في
إلتاحة مزيد من
الب ا

الهدف
 100في المائة

:)2021

خط األساس
 :2018صفر
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 -10زيادة وضوح النتائج
من المساهمين في
األساسية
الموارد
والصنادي
الطوعية،
المجمعة والمواضيعية،
القطرية
والمساهمات
البرامجية

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
نا /كا ون الثا

2021

م األحكام والسياسات
المتعلقة باإلفصاح التي
تحددها الهيئات الرئاسية
المعنية ،والمتاحة على
منصة مخصصة/موق
لممثلي
شبكي مخص
دوائر المراجعة الداخلية
للحسابات في األمم المتحدة
يمكن البحث فيها/فيه،
ريثما تتوافر الموارد.

الهدف لعام :2019
 100في المائة

عام  2013على الموق
التالي:
الشبكي
https://www.wfp.
org/auditinspection.reports

https://www.wfp.org/audit .inspection-reportsولم تشغَّ بعد
منصة ممثلي دوائر المراجعة الداخلية
للحسابات في األمم المتحدة.

إلى
خاصة
إشارة
المساهمين في الموارد
األساسية الطوعية،
المجمعة
والصنادي
وإلى
والمواضيعية
القطرية
المساهمات
البرامجية ،ضمن التقارير
السنوية عن نتائج أفرقة
األمم المتحدة القطرية
القطرية
والتقارير
الخاصة
والعالمية
بالكيانات

خط األساس :)2018
ال ينطب
الهدف  :)2020نعم

يسلَّط الضوء على هذه
المساهمات في تقرير
األداء السنوي للب ا
وفي ك تقرير قطري
سنوي وفي تقرير
مؤسسي سنوي عن
المساهمات المرنة.

يستخدم الب ا تقاريره السنوية أي تقرير األداء السنوي العالمي وك تقرير قطري سنوي) لتسليط الضوء
على نتائج المساهمات الطوعية.

إلى
خاصة
إشارة
المساهمين الفرديين في
جمي تقارير النتائج من
جانب مديري الصنادي
والمواضيعية
المجمعة
والجهات المتلقية من
مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة

لعام

خط األساس
 :2018ال ينطب
الهدف لعام  :2020نعم

ال يدير الب ا

أي صنادي مجمعة أو مواضيعية.

التالي:
الشبكي
الموق
https://www.wfp.org/aud
it-inspection-reports
ولم تشغَّ بعد منصة ممثلي دوائر
المراجعة الداخلية للحسابات في
األمم المتحدة بسبب نق التموي
نظرا أل دوائر المراجعة الداخلية
للحسابات في األمم المتحدة شبكة
بدو موارد خاصة بها.

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2021
البحث وتعزيز
وظائف
الوصول إلى نواتج الب ا
وشفافيتها .ولم يحدث أي تحر
بشن منصة ممثلي دوائر
المراجعة الداخلية للحسابات في
األمم المتحدة.
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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

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
نا /كا ون الثا

2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2021

ز ادة أوجه الكفاءة
 -11تنفيذ أهداف األمين
التوحيد
العام بشن
التشغيلي لتحقي مكاسب
الكفاءة

 -12التنفيذ الكام
والمعدالت
للسياسات
السترداد
المعتمدة
التكاليف واإلبالغ عنها

النسبة المئوية من كيانات
مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة التي ترف
تقاريرها إلى هيئاتها
الرئاسية عن مكاسب
الكفاءة

خط األساس :)2017
 41في المائة
:)2021
الهدف
 100في المائة

عن
يبلغ الب ا
مكاسب الكفاءة في
تقريره السنوي عن
األداء منذ عام .2015

يدرج الب ا
الصلة بذلك.

النسبة المئوية من كيانات
مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة التي
الرفي
وقعت البيا
الخاص
المستو
باالعتراف المتبادل

خط األساس :)2018
 28في المائة
:)2021
الهدف
 100في المائة

البيا
وق الب ا
الرفي المستو الخاص
باالعتراف المتبادل في
نوفمبر/تشرين الثاني
.2018

تم اإلنجاز في عام .2018

النسبة المئوية من كيانات
مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة التي تقدم
تقارير إلى هيئاتها الرئاسية
المعنية عن مكاسب الكفاءة

خط األساس :)2017
 51في المائة

تقارير
يقدم الب ا
تنفيذ
عن
سنوية
السياسات والمعدالت
المعتمدة فيه السترداد
التكاليف إلى المجلس
التنفيذي من خالل خطة
اإلدارة.

تم اإلنجاز.

الهدف
 100في المائة

:)2021

المعلومات عن مكاسب الكفاءة في تقاريره السنوية منذ عام  2015ويواص تحسين التحلي ذي
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