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للعلم

تتا وثائق المالت التنفيذي علت موقع الب ا

علت اينترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

لق ار الج ية ال ا ة لأل م ال تحدة ( 279/72إعادة تنظيم نظو ة ا م

تحد ث عن تنفي الب ا
ال تحدة اإل ائية)
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تستتتتتند هذم المذكرة ايع مية إلت التحديم المإدى إلت المالت التنفيذي وي دورتع العادية الةانية لعاى  2021بشتتتتنف تنفيذ برنامغ األ ذية
العالمي (الب ا ) لإرار الامعية العامة لألمم المتحدة  )1 (.279/72ومع قياى الب ا
أربع ستنوا للستياستا لعاى ( 2020االستتعرال الشتام ) وإصت

بتعميم تنفيذ االست تتتعرال الشت تتام الذي ياري ك

منظومة األمم المتحدة اينمائية وي عملع ،وإف هذم المذكرة ايع مية

تكم المواد األخرى المإدمة إلت المالت والتي تتناول مختلف الخطوا وي ذلك التنفيذ ،بما وي ذلك تإرير األداء الستتتتنوي للب ا

لعاى

 2021وإطار النتائغ المؤستستية للفترة  .2025-2022ويتضتم تإرير األمي العاى لعاى  2022بشتنف تنفيذ قرار الامعية العامة 233/75
بشتنف االستتعرال الشتام

( )2

لمحة شتاملة ع التإدى المحر علت نطا المنظومة وي تنفيذ قرار الامعية العامة  .279/72ويعرل تإرير

عاى  2022لرئيت ماموعة األمم المتحدة للتنمية المستتدامة تفاصتي التإدى المحر وي نظاى المنستإي المإيمي لألمم المتحدة ومكتب األمم
المتحدة لتنسيق العمليا
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اينمائية)3 (.

وتشتتتتمت المواضتتتتيع التي يغطيهتا هتذا التحتديتم التدعم المإتدى علت نطتا المنظومتة لخطتة التنميتة المستتتتتتدامتة لعتاى  2030وأهتداف التنمية
المستتدامة ،وايصت

ايقليمي ،والتإدى المحر وي العمليا المشتتركة لتستيير األعمال وي كيانا األمم المتحدة ،والتإدى المحر وي اتفا

تموي منظومة األمم المتحدة اينمائية ،والمشاركة وي نظاى المنسق المإيم.

()1

قرار الامعية العامة .)A/RES/72/279( 279/72

( )2تنفيذ قرار الامعية العامة  233/75بشنف االستعرال الشام الذي ياري ك أربع سنوا لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة م
أج التنمية :تإرير األمي العاى (( )A/77/69-E/2022/47نسخة مسبإة ير محررة).
()3

مكتب التنسيق اينمائي :تإرير رئيسة ماموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة (.)E/2022/54

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد أمير عبد هللا
نائب المدير التنفيذي
هاتف066513-2401 :

السيدة C. Ushiyama
مديرة
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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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
-3

تستتتتتمر عمليا إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اينمائية وستتتت تفاقم االتااها العالمية المتمةلة وي نزاعا طال أمدها ،ووي اآلثار
المناخية وجائحة مرل ويروس كورونا (كوويد ،)19-مما يؤدي إلت يادة انعداى األم الغذائي وارتفاع أستتتتعار الغذاء والوقود .وقد ابتعد
تإدى خطة وأهداف التنمية المستتتدامة لعاى  2030ع مستتارم وال بدّ م التعاي بإحرا ذلك التإدى م خ ل جهود بعيدة المدى للعودة إلت
المسار الصحيح لتحإيق تلك األهداف الحيوية.

-4

وقد أصتتبحت أطر األمم المتحدة للتعاوف وي ماال التنمية المستتتدامة (أطر األمم المتحدة) وثائق التنظيم وايدارة المركزية لاميع أنشتتطة
األمم المتحتدة اينمتائيتة ،بمتا وي ذلتك وي ستتتتيتا الخط االستتتتتراتيايتة الإطريتة لتدى الب اا  .وهنتا تإتدى وي اعتمتاد أطر األمم المتحتدة
والتحلي

الإطرية المشتركة ،إذ أف  55وي المائة م أورقة األمم المتحدة الإطرية باتت تستخدى اآلف تلك األطر وي مإاب استخداى  45وي

المائة منها ألطر األمم المتحدة السابإة لإلص
 .2023وقد استتةمر الب ا

وي عاى  ،2022وم المتوقع أف ترتفع النسبة إلت  91وي المائة مإاب  9وي المائة وي عاى

وي التنستيق والتوجيع لدعم المكاتب الإطرية وي مواءمة خططها االستتراتياية الإطرية مع أولويا وحصتائ

أطر األمم المتحدة .وسينتغ ع الادول الزمني الحالي للمواوإة علت الخط االستراتياية الإطرية للب ا
 89وي المائة م هذم ال خط مع أطر األمم المتحدة ،وست تتتبدأ مشت تتاركة الب ا

(للفترة  )2025-2020مواءمة

وي وقت مبكر ،مع صت تتيا ة التحلي الإطري المشت تتتر ،

وستكوف بمةابة أساس مهم للمواءمة االستراتياية واالتسا االستراتياي.
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وأصتتتتبح الفريق العام المعني بالاي الةاني م الخط اال ستتتتتراتياية الإطرية ،التابع للب ا  ،منتدى مركزيا مشتتتتتركا بي ايدارا
للتنستتيق الداخلي بشتتنف هذم الخط ولمناقشتتة اآلثار المترتبة ع إصتت
ال خطة االستتتتراتياية للب ا  .ومنذ آخر تحديم للب ا

بشتتتنف إصتتت

المنظومة اينمائية علت ال تخطي االستتتراتياي الإطري وتنفيذ
منظومة األمم المتحدة اينمائية ،والذي قُدى وي الدورة العادية

الةانية للمالت لعاى  ،2021ي اتمع الفريق شتهريا لمناقشتة مواضتيع م قبي الخدما الرقمية ،وبرامغ الصتمود المتكاملة ،وتكام التغذية،
وتنفيذ الخطة االستراتياية للب ا  ،وقد قدى تحديةا بشنف تنإيح توجيها األمم المتحدة الخاصة بالبرامغ المشتركة ،وبشنف أطر التعاوف
وي الظروف االستتةنائية ،وبشتنف نظاى بيانا األمم المتحدة لتبادل المعلوما  .وم المتوقع أف يستتمر وي عاى  2022التنستيق الداخلي بشنف
نظاى بيانا األمم المتحدة.
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والب ا

عضتو نشت وي الفريق العام المعني بالبرامغ والتابع لماموعة األمم المتحدة للتنمية المستتدامة ،وقد تفرع هذا الفريق ع ورقة

عم مماثلة تابعة لماموعة األمم المتحدة للتنمية المستتتتتدامة لعاى  2021وم المرجح أف يبإت هيك مشتتتتتركا بي الوكاال علت األج
الطوي لمناقشتة العناصتر البرناماية الرئيستية لتنفيذ إصت

المنظومة اينمائية ،واالتفا عليها ،مة تشتكي األورقة الإطرية التابعة لألمم

المتحدة ،وآليا الحوكمة الخاصت تتة بنطر األمم المتحدة ،وتست تتلست تتلها ،والبرامغ الإطرية لدى الوكاال  .وكممارست تتة جيدة ،تُعإد اجتماعا
منتظمة بي إدارة الب ا
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وستاهم الب ا

وإدارة مكتب تنسيق العمليا اينمائية تناقش ويها الفرص والتحديا المتعلإة بتنفيذ إص

المنظومة اينمائية.

بنشتاط وي وضتع وصت جديد وي توجيها أطر األمم المتحدة بشتنف االظروف االستتةنائيةا التي تتميز باأل ما الستياستية

الممتدة ،وتهدف هذم التوجيها إلت ضت تتماف أف تُصت تتمم أطر األمم المتحدة بحيم تكوف متست تتإة مع العم اينست تتاني .وقد اعتُمد م قب
رؤست تتاء ماموعة األمم المتحدة للتنمية المست تتتدامة وي أبري /نيست تتاف  2022وأطلعت ايدارة العليا لمكتب تنست تتيق العمليا اينمائية الدول
األعضاء وي األمم المتحدة عليها.
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ووي أبري /نيستاف ،تطوع الب ا

للمشتاركة وي استتعرال مكتبي عالمي مشتتر بي الوكاال لتإييم جودة التحلي

الإطرية المشتتركة

الحتاليتة وأطر األمم المتحتدة ،مع إي ء اهتمتاى ختاص لعنتاصتتتتر م قبيت األ متة العتالميتة الة ثيتة والنظم الغتذائيتة ومحور العمت اينستتتتاني
والتنمية والس ى .وم المتوقع إصدار التوصيا المنبةإة ع ماموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وي يوليو/تمو .2022
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ويواصت الب ا

المستاهمة وي تنإيح توجيها األمم المتحدة الخاصتة بالبرامغ المشتتركة تحت قيادة مكتب تنستيق العمليا اينمائية ،وم

المتوقع االنتهاء م هذا العم وي يوليو/تمو  .2022واستترشتادا ب المواقف المؤستستية المستتندة إلت وريق مرجعي داخلي ،واصت البرنامغ
الدعوة إلت مزيد م الطرائق العملية والمرنة للبرامغ المشتركة.

3
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كما يستاهم الب ا

وي استتعرال التكام وي األمم المتحدة ،و الذي يهدف إلت تحستي اتستا التخطي عبر ركائز العم اينستاني والتنمية

والستت ى وي البيئا المتكاملة واالنتإالية .ويعم استتتعرال التكام علت تإييم مدى عم مختلف كيانا األمم المتحدة بصتتورة مشتتتركة
لتعظيم أثرها علت توطيد الس ى وي البيئا المعإدة ،مع االستمرار وي حماية الحيز اينساني.

تنفي االست اض اإلقلي
-11

ن أجل ز ادة االتساق ف ع ل نظو ة ا م ال تحدة اإل ائية على ال ستوى اإلقلي

ت شتتار المكاتب ايقليمية التابعة للب ا

وي تفعي ايص ت حا ايقليمية منذ أواخر عاى  ،2020عندما أُطلإت منصتتا التعاوف ايقليمي

واآلليا المرتبطة بها .ويعم الب ا  ،عبر مكاتبع ايقليمية الستتتة ،وي هذم المنصتتا بهدف المستتاهمة وي الاهود المشتتتركة لمنظومة
األمم المتحدة .ويُإدّر الب ا

جهود إعادة التنظيم علت المست تتتوى ايقليمي ألف م شت تتنف التعاوف ايقليمي الإوي بي كيانا األمم المتحدة

وأصتحا المصتلحة ايقليميي اآلخري أف يعز تحإيق نتائغ أورقة األمم المتحدة الإطرية للماموعا الستكانية والماتمعا المحلية األشد
حاجة .وقد أقر األمي العاى ،وي م حظاتع االوتتاحية وي الازء المتعلق باألنشتتتطة التنفيذية م أج التنمية م دورة المالت االقتصتتتادي
واالجتماعي لألمم المتحدة لعاى  ،2022بنف إعادة التنظيم ايقليمي هي أحد العناصتتتتر األشتتتتد تعإيدا وي إصتت ت

منظومة األمم المتحدة

اينمائية؛ و ست تتيظ ضت تتماف أف تؤدي جهود إعادة التنظيم علت المست تتتوى ايقليمي إلت نتائغ عيانية وملموست تتة ووعالة يمة محورا للتركيز
األساسي لدى الب ا .
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وقد دعم االجتماع الستنوي لمنصتا التعاوف ايقليمي مع نائبة األمي العاى ،بصتفتها رئيستة لهذم المنصتا  ،جهود إصت

منظومة األمم

المتحدة اينمائية م خ ل تحديد األولويا الرئيسية التي يتعي تناولها ،وتحديد التحديا الرئيسية ،والعم علت إيااد حلول لها .ووي عاى
 ،2022ينصتتب التركيز الشتتام للمنصتتا

علت اإنإاذ أهداف التنمية المستتتدامةا ،مع إعطاء األولوية للمعالم التي تعز التإدى نحو تحإيق

أهداف التنمية المستتتدامة .كما تركز المنصتتا

علت التخطي ونمذجة الستتيناريوها التي تستته االستتتااب ة بصتتورة أكةر مرونة وتشتتاع

المانحي الرئيسيي والشركاء علت االستفادة م الفرص التي يمكنها أف تسهم وي تحإيق خطة عاى .2030
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ويوجد لدى ك م منصتتتا التعاوف ايقليمي عدة تحالفا محددة منيا تستتتتند إلت مستتتائ محددة إقليميا وتختلف م منطإة إلت أخرى.
ويحتاج بعض هذم التحالفا إلت بذل مزيد م الاهود لتعزيز ما تإدمع م خدما للمنسإي المإيمي وأورقة األمم المتحدة الإطرية ولزيادة
عرول الإيمة م خ ل تإديم المزيد م الدعم االستراتياي والتحليلي للسياسا والخدما االستشارية.
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ويشتار الب ا

عبر المناطق المختلفة وي تحالفا المستائ ذا الصتلة .و علت ستبي المةال ،ي ستاهم بنشتاط وي التحالف وي منطإة أوريإيا

بشتنف البيانا وايحصتاءا  ،والذي يتمة أحد إناا اتع الرئيستية وي إط

منصتة األمم المتحدة الخاصتة بنوريإيا للبيانا م أج التنمية

وذلك وي الامعية العامة لألمم المتحدة وي ستبتمبر/أيلول  .2021ويشتار ال مكتب ايقليمي ألمريكا ال تينية ومنطإة البحر الكاريبي ،التابع
للب ا  ،بنشتاط وي التحالف المعني بالتنإ

البشترية ،مما يستل الضتوء علت الدور الرئيستي للب ا

وي قضتايا الهارة ،وال ستيما وي

تدوإا الهارة المختلطة .وقد استتاا هذم التحالف لطلب م ستبعة منستإي مإيمي وي المنطإة يستعوف للحصتول علت تحلي محدّث لحالة
الهارة ،وست تتاهم الب ا

وي تطوير وتو يع التحلي

حول هذا الموضت تتوع .ويشت تتار الب ا

أيضت تا وي ورقة العم المعنية بالبيانا

والتابعة للتحالف ،والتي تاري تإييما ستتريعة ل حتياجا واستتتإصتتاءا كمية لألم الغذائي وي أجزاء م أمريكا الوستتطت .وينُفّذ هذا
العم بالتنستتيق الوثيق مع مفوضتتية األمم المتحدة لشتتؤوف ال جئي والمنظمة الدولية للهارة ،وقد أعاد تنشتتي الشتتراكا بشتتنف التإييما
المشتركة والمبادرا األخرى مع مكتب تنسيق الشؤوف اينسانية.
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وهنا وي ك منطإة ور عم خاصتة بايصت

تحديدا و تاتمع لمعالاة جوانب محددة م إعادة التنظيم علت المستتوى ايقليمي .وعلت

ستتبي المةال ،وإف الب ا  ،وي مكتبع ايقليمي للانو األوريإي ،يشتتار وي رئاستتة وريق عام يُعنت بإدارة المعروة .ويعم الفريق منذ
عاى  2019وياتمع بانتظاى لتستهي تبادل أوضت الممارستا وي مااال إدارة المعروة والتكنولوجيا والستياستا المبتكرة واالتصتاال
بي كيتانا األمم المتحتدة وي أوريإيتا .ووي عاى  ،2021ناح الفريق وي إنشتتتتاء مركز وقاعدة بيتانا للخبراء ايقليميي ويمتا يتعلق باتائحة
كوويد .19-ووي أماك أخرى ،ستتتاهم المكتب ايقليمي للشتتتر األوستتت وشتتتمال أوريإيا وأوروبا الشتتترقية ،التابع للب ا  ،وي تطوير
استراتياية األعمال وي تلك المنطإة وسيشار وي ثماف م الفرص الة ث عشرة للخدما المحددة ذا األولوية.
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بنشتتاط وي الدعم المإدى م ماموعا دعم األقراف ايقليمية ،ويرحب بع ،ويما يتعلق ب استتتعرال مستتودة التحلي

كما يستتاهم الب ا

الإطرية المشتتركة وأطر األمم المتحدة .و توور المشتاركة وي هذم الماموعا للب ا
والنظم الغذائية علت نطا األمم المتحدة .وتحظت مساهمة الب ا
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وقد أدى ايص ت

ورصتة إضتاوية لتعزيز التركيز علت األم الغذائي

وي هذا الصدد باعتراف إياابي وعز

مكانتع ودورم وي العملية.

ايقليمي إلت تاديد رو الشتتراكة والتعاوف ،وهو ما يتضتتح م الاهد المشتتتر للانة االقتصتتادية واالجتماعية لغر

آستتتتيتا التتابعتة لألمم المتحتدة ،ومنظمتة األ ذية والزراعة لألمم المتحتدة ،والصتتتتنتدو الدولي للتنميتة الزراعيتة والب ا  ،وي تنظيم حوار
إقليمي حول النظم الغذائية .ووي مكاف آخر ،خ ل مؤتمر بروكستتت الستتتتادس المعنوف ادعم مستتتتتإب ستتتتوريا والمنطإةا الذي انعإد وي
مايو/أيار  ،2022تعاوف الب ا

بشك وثيق مع المكاتب ايقليمية لمنظمة األمم المتحدة للطفولة ومفوضية شؤوف ال جئي وبرنامغ األمم

المتحدة اينمائي وصتندو األمم المتحدة للستكاف ومنظمة العم الدولية وي تنظيم أحداث جانبية بشتنف الحماية االجتماعية ،وتمكي الشتبا ،
واالستةمار وي البشر.

النهوض بتسيي ا ع ال ال شت كة لتحقيق ز د ن الكفاءة والف الية
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العم علت تحإيق أهداف الكفاءة التشتتتتغيلية لألعمال علت النحو الذي حددم وي األصتتت األمي العاى وعز تع قرارا

يواصتتت الب ا

مختلفة تشم الإرار المتعلق باالستعرال الشام للسياسا لعاى  .2020ووي عاى  ،2021حإإت المنظومة اينمائية بشك جماعي مكاسب
وي الكفاءة بإيمة  195مليوف دوالر أمريكي م خ ل تدابير أطلإت كازء م إص

المنظومة اينمائية.

است اتيجيات تسيي ا ع ال
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حإق الب ا

الهدف المتعلق باستتتراتيايا تستتيير األعمال ،حيم أصتتبح لدى ك مكتب م مكاتبع الإطرية البالغة  84مكتبا استتتراتياية

خاصتة بع .ويواصت الب ا

تإديم دعم التنفيذ لمكاتبع الإطرية م خ ل توحيد وتوستيع نطا الخدما التي لديها إمكانية لخفض التكاليف

وتعزيز الاودة م خ ل استتتراتياياتها لتستتيير األعمال .ووي عاى  ،2022تشتتم الخدما ذا األولوية لتوستتيع النطا النإ والستتك
والخدما الاوية اينسانية لألمم المتحدة ودعم الخدما الطبية م خ ل مركز الحاز التابع لألمم المتحدة.
ال با
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ال شت كة
يواصت الب ا

إحرا تإدى نحو الهدف المحدد للمباني المشتتركة .وعلت المستتوى العالمي ،يوجد  211مكتبا م مكاتب الب ا

البالغة

( 441أي  48وي المائة منها) وي مباف مشتركة مع كيانا أخرى تابعة لألمم المتحدة.
اكز الخد ة وال كاتب الخلفية ال شت كة على ال ستوى ال حل
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كازء م مشتروع تاريبي ،واصت الب ا

انخراطع وي العم الميداني وأنشتطة تنمية الإدرا  ،حيم قدى دعم البعةة والتوجيع داخ البلد

لفريق ايدارة الإطرية وي الستوداف بشتنف تحديد نطا الخدما  ،ووضتع نموذج عم لمركز خدمة محلي مشتتر  ،وإجراء مناقشتا حول
هياك ايدارة مع مكتب التنسيق اينمائي.
الخد ات ال شت كة ال ال ية
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تإدى الخدما المشتتركة العالمية خدما ال تعتمد علت الموقع تكم خدما مراكز الخدمة المشتتركة األصتغر علت المستتوى الإطري .وقد
تطور مفهوى الخدما المشتتتركة العالمية ليتااو مركزية تإديم الخدمة علت المستتتوى العالمي م موقع مادي واحد ،وهو اآلف ال يشتتم
وإ الخدما المإدمة م مراكز الخدمة المادية ولك أيضتت تا الخدما المإدمة ،علت ستتتتبي المةال ،عبر المنصتتتتا الرقمية .وهنا عدة
عوام تؤدي إلت يادة االهتماى بالخدما المشتركة العالمية ،ومنها جائحة كوويد ،19-وطر العم الاديدة ،و يادة استخداى التكنولوجيا،
وكلها عوام أد إلت تغيير جذري وي األسلو الذي يمك لألمم المتحدة أف تؤدي بع مهامها ايدارية.
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وقاى وريق عم الخدما المشتتتتركة العالمية ( وهو وريق يضتتتم كيانا تشتتتم برنامغ األمم المتحدة اينمائي ،واليونيستتتف ،والب ا ،
ومفوضية شؤوف ال جئي  ،ومكتب األمم المتحدة لخدما المشاريع ،ومنظمة الصحة العالمية ،واألمانة العامة لألمم المتحدة) بتوسيع نطا
الختدمتا المشتتتتتركتة المإتدمتة عبر منظومتة األمم المتحتدة وي جميع أنحتاء العتالم وي نهتايتة عتاى  ،2021ويهتدف إلت مواءمتة الختدمتا علت
مستتتتتوى المنظومة كك  .ويعم الب ا

ومكتب األمم المتحدة لخدما المشتتتتاريع كرئيستتتتي مشتتتتاركي لفريق العم  ،ويإوداف التإدى
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االست تتتراتياي والتإدى وي مبادرة الخدما المشت تتتركة العالمية .وقد حُدد قائمة أولية تشت تتم  42خدمة للتوست تتع ،كما حُدد  ،عبر إدارا
الب ا  ،تستتتتع خدما داخلية باعتبارها تنطوي علت إمكانا عالية للتوستتتتع م خ ل الخدما المشتتتتتركة العالمية .ويعطي الب ا
األولوية وي عاى  2022لتوسيع مركز الحاز التابع لألمم المتحدة وأسطول األمم المتحدة.

الخد ات ال شت كة ال ال ية -
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كز الحجز التابع لأل م ال تحدة

م األمةلة الرئيسية علت الخدما المشتركة العالمية مركز الحاز التابع لألمم المتحدة ،الذي طورم الب ا

ويديرم حاليا .والمركز عبارة

ع منصتتتتة رقمية عالمية مشتتتتتركة بي الوكاال وتطبيق للهاتف المتنإ يمكّ موظفي األمم المتحدة م حاز الخدما الميدانية ويمك
مإتدمي الختدمتة م إدارة تلتك الختدما  .ويوجد حاليتا  1 300نإطتة خدمة ميتدانيتة وي  105بلتداف يخدمهتا ويتلإت الختدما منهتا  14كيتانا م
كيتانتا األمم المتحتدة .وتتنوع ختدمتا المركز م حاز ايقتامتة وإدارتهتا ،وتنإت الركتا الاوي واألرضتتتتي ،والتشتتتتار وي استتتتتختداى
الستيارا  ،وإدارة المراوق ،ودعم صتحة الموظفي  ،واالستتشتارا الطبية .و جميع الخدما رقمية بالكام  ،مما يؤدي إلت دقة عالية ويوور
الوقت ايداري ويؤثر بيئيا بصورة إياابية ،كما وي العمليا
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ير الورقية بالكام وتإلي انبعاثا ثاني أكسيد الكربوف والحد م السفر.

ومع تإديم الخدما ألكةر م  1.2مليوف عمي وي نطا العم اينستتتاني حتت اآلف ،ومع  5م يي مشتتتاهدة لصتتتفحا المركز وي عاى
 2021وحدم ،اختير المركز كواحد م أوض أربع خدما مشتركة عالمية ذا

صلة بإص

المنظومة اينمائية ،وسياري توسيع نطاقع

وي عاى  2022م أج تحإيق أقصتتتتت مكاستتتتب الكفاءة علت نطا منظومة األمم المتحدة .ووي عاى  ،2021تم تووير ما يإدر بنحو 7.7
مليوف دوالر أمريكي م خ ل استخداى المركز.
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ويُعتبر ك م اليونيستف والصتندو الدولي للتنمية الزراعية والمنظمة الدولية للهارة شتركاء عالميي بالفع وي خ خدمة تنإ الركا ،
وقد واوق ال برنامغ اينمائي ومفوضتتتية شتتتؤوف ال جئي علت دمغ النظم ايدارية للمكاتب الخلفية حتت يصتتتبح مركز الحاز التابع لألمم
المتحدة نإطة دخول واحدة للتشتار وي الستيارا وتإاستم الرح

وي إطار الماتمع اينستاني .ويشتغل اآلف استتخداى تشتار الستيارا م

خ ل مركز الحاز وي  12بلدا ،بمشت تتاركة  35كيانا م كيانا األمم المتحدة .وقد بدأ األمانة العامة لألمم المتحدة وي تاريب ح التنإ
م خ ل المركز مع مكتب تنستتيق الشتتؤوف اينستتانية وإدارة دعم العمليا وهي تدرس إمكانية التوصتت إلت اتفا شتتام لاميع كيانا
األمانة العامة .ووا مركز الحاز باائزة اوليت ووروىا ألوض إناا وي ماال النإ لعاى .2021

الخد ات ال شت كة ال ال ية  -خد ات أسطول ال كبات الخفيفة ال شت كة (ال ستوى ال ال )
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أست تتطول األمم المتحدة هو مبادرة مشت تتتركة بي الب ا

ومفوضت تتية شت تتؤوف ال جئي توور حلوال الست تتتئاار المركبا الخفيفة م جانب

كيانا األمم المتحدة .وم المتوقع عإد أول اتفا عمي وصتتدور أول طلبا الستتتئاار المركبا وي إطار خدما أستتطول األمم المتحدة
وي الفصت ت الةاني م عاى  .2022وقد ست تته الب ا

وال مفوضت تتية تشت تتغي األست تتطول م خ ل وضت تتع نموذج مالي وحست تتا األموال

االستةمارية المطلوبة .وتمة الحاجة إلت موارد موجهة وإلت قدرة إضاوية للتعام مع بدء التشغي المتوخت تحديا مستمرا.

ال ل ع ظام ال نسقين ال قي ين لأل م ال تحدة
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يإر الب ا

بإيمة تاديد نظاى المنستتتتإي المإيمي والاي الاديد م أورقة األمم المتحدة الإطرية .وم األهمية بمكاف بالنستتتتبة للب ا

ضتماف أف إطار ايدارة والمستاءلة يؤكد بوضتو  ،كمبادئ توجيهية ،المستاءلة المتبادلة علت جميع المستتويا  ،واتخاذ الإرارا الاماعية
م خ ل ماموعة األمم المتحدة للتنمية المستتدامة ،ومستاءلة مديري المنظومة اينمائية أماى األجهزة الرئاستية لك منهم .ووجد استتإصتاء
علت المستوى الإطري نظمتع إدارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة أف  81وي المائة م ممةلي الب ا

الإطريي اعتبروا

أف تنفيذ إطار ايدارة والمستتاءلة قد تحستت وي عاى  ،2021بينما يرى المتبإوف ،ونستتبتهم  19وي المائة ،أف م الضتتروري بذل مزيد م
الاهود.
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وقد ناح الب ا

وي مضتتاعفة دعمع لنظاى المنستتإي المإيمي م خ ل تاديد دعمع لحضتتور موظفي الب ا

وي مركز تإييم المنستتإي

المإيمي ولدخول موظفيع وي ماموعة المواهب المؤهلة لعم ا لمنستإي المإيمي ومنستإي الشتؤوف اينستانية .ويشتم النهغ الاديد توجيها
وتدريبا مخصتتصتتا ،وايعداد للتإييما  ،وتنظيم جلستتا إحاطة مع المنستتإي المإيمي الحاليي الذي كانوا ستتابإا م موظفي الب ا .
ونتياة لذلك ،وي عاى  ،2021تخرج اثناف م موظفي الب ا

م مركز تإييم المنست تتق المإيم ،وأصت تتبح أحدهما منست تتإا مإيما بالفع  ،وي
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حي أف أربعة آخري اجتا وا تإييم المواهب للتنه لمنصتب المنستق المإيم .ولدى الب ا

وي ماموعة

حاليا أعلت تمةي لع علت ايط

المنستإي المإيمي  ،حيم ناح  24موظفا وي التخرج م مركز التإييم ،ويعم  8منهم كمنستإي مإيمي وهنا موظف واحد يعم كمنستق
إقليمي للشؤوف اينسانية.
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ووي عاى  ،2021قدى الب ا

 2.4مليوف دوالر أمريكي كنصيبع م تموي الصندو االستئماني لأل رال الخاصة لتنفيذ نظاى المنسإي

المإيمي وي عاى  .2022ويبلغ التموي المشتتتر للتكاليف التي يغطيها أعضتتاء ماموعة األمم المتحدة للتنمية المستتتدامة وي المنظومة ك
ستتنة  77.5مليوف دوالر أمريكي .وبايضتتاوة إلت ذلك ،وووإا للشتتروط التي تم إدخالها م خ ل إص ت

المنظومة اينمائية ،يُطبق رستتم

تنستيق بنستبة  1وي المائة علت مستاهما الاها المانحة لألنشتطة المتصتلة بالتنمية ،مما يإل المبلغ ايجمالي المتا لألنشتطة البرناماية.
حول الب ا
ووي عاى ّ ،2021

مبلغا ماموعع  153 960دوالرا أمريكيا نتغ ع رستتوى التنستتيق إلت الصتتندو االستتتئماني لأل رال

الخاصتتة ،بايضتتاوة إلت مبلغ  2.4مليوف دوالر أمريكي التي قدمها الب ا
تطبيق الب ا

م خ ل تإاستتم التكاليف .و حتت اآلف وي عاى  ،2022حإق

لرسم نسبتع  1وي المائة نحو  26 000دوالر أمريكي.

اتفاق الت و ل
-31

يبي ملحق هتذم الوثيإتة التإتدى المحر وي عتدد مختتار م مؤشتتتترا اتفتا تمويت المنظومتة اينمتائيتة منتذ عتاى

)4 (.2018

ويحإق الب اا

تإتدمتا وي الوواء بتااللتزاما ذا الصتتتتلتة بت االتفتا  .أما بالنستتتتبتة للتدول األعضتتتتاء وي األمم المتحتدة ،وإف الب ا  ،كازء م المنظومة
اينمائية ،يواص السعي للحصول علت تموي أكةر مرونة ويمك التنبؤ بع للمنظومة اينمائية.

االستنتاج
-32

وي  15نوومبر/تشتتتتري الةتاني  ،2021اتختذ

الامعيتة العتامتة لألمم المتحتدة

قرارا( )5

رحبتت ويتع بتإرير األمي العتاى المعنوف اخطتنتا

المشت تتتركةا .و خ ل شت تتهري وبراير/شت تتباط ومارس/آذار  ،2022أجر الدول األعضت تتاء وممةلو األمم المتحدة مناقشت تتا حكومية دولية
استتتتمر عشتتترة أياى حول النُهغ الممكنة لتنفيذ توصتتتيا األمي العاى الواردة وي ذلك التإرير .ويشتتتار الب ا

وي االستتتتاابة لتلك

التوصتيا  ،وال ستيما ويما يتعلق بمتابعة مؤتمر قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية لعاى  ،2021وهي متابعة يشتتر ويها الب ا

مع منظمة

األ ذية والزراعة والصندو الدولي للتنمية الزراعية وي قيادة إجراءا ما بعد مؤتمر الإمة.
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ومع بإاء أق م ثماني ستنوا حتت العاى المستتهدف  2030لتحإيق أهداف التنمية المستتدامة ،تكتستي الاهود المستتمرة علت جميع جبها
العم المتعدد األطراف أهمية حيوية الستتعادة التإدى المفإود بستبب جائحة كوويد 19-و يرها م االنتكاستا العالمية .وستيواصت الب ا
المشتتاركة وي إصتت

المنظومة اينمائية ،والعم علت اخطتنا المشتتتركةا وجميع الاهود المبذولة علت نطا المنظومة لضتتماف تحإيق

أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما هدوا التنمية المستدامة  2و ،17بحلول نهاية العإد.

()4

بعض المؤشرا مهمة بالنسبة للدول األعضاء ولكيانا أخرى وي منظومة األمم المتحدة األخرى ولك ليت للبرنامغ .وللمزيد م المعلوما حول اتفا التموي ،

انظر :تنفيذ قرار الامعية العامة  243/71بشنف االستعرال الشام الذي ياري ك أربع سنوا لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة
م أج التنمية :2019 ،اتفا التموي  :تإرير األمي العاى (.)A/74/73/Add.1-E/2019/14/Add.1
()5

قرار الامعية العامة .)A/RES/76/6( 6/76
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ال لحق
التزا ات اتفاق ت و ل نظو ة ا م ال تحدة اإل ائية و ؤش اته وتنفي ه
االلتزام

ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

التزا ات الدول ا عضاء

واء ة الت و ل ع ال تطلبات الخاصة بالكيان
 -1يادة الموارد
األساسية
لمنظومة األمم
المتحدة اينمائية

الحصة األساسية م التموي
الطوعي لألنشطة المتعلإة
بالتنمية

خ األساس
(19.4 :)2017
وي المائة
الهدف (:)2023
 30وي المائة

الحصة األساسية لتموي
األنشطة المتعلإة بالتنمية (بما
وي ذلك االشتراكا المإدرة)

خ األساس
( 27 :)2017وي
المائة

التموي األساسي للب ا كنسبة م
إجمالي اييرادا  6 = 2018 :وي
المائة
(تشم البيانا جميع موارد تموي
الب ا وي الماالي اينساني
واينمائي).

ال يتلإت الب ا
مإدرة.

أي اشتراكا

التموي األساسي
للب ا كنسبة م
إجمالي اييرادا :
 5 = 2019وي
المائة
(تشم البيانا
جميع موارد تموي
الب ا وي
الماالي اينساني
واينمائي).

التموي
األساسي
للب ا كنسبة
م إجمالي
اييرادا :
10 = 2020
وي المائة
(تشم البيانا
جميع موارد
تموي الب ا
وي الماالي
اينساني
واينمائي).

ال يتلإت الب ا
أي اشتراكا
مإدرة.

ال يتلإت
الب ا
اشتراكا
مإدرة.

حصة الموارد ير
األساسية للب ا
الموجهة م خ ل

حصة الموارد
ير األساسية
للب ا

الهدف (:)2023
 30وي المائة
 -2مضاعفة
حصة المساهما
ير األساسية

نسبة الموارد ير األساسية
لألنشطة المتعلإة بالتنمية
التي توجلع م خ ل

خ األساس
( 5 :)2017وي

حصة الموارد ير األساسية للب ا
الموجهة م خ ل الصناديق المامعة
المشتركة بي الوكاال = 2018 :

أي

التموي األساسي
للب ا كنسبة م
إجمالي اييرادا :
 6 = 2020وي
المائة
(تشم البيانا
جميع موارد تموي
الب ا وي
الماالي اينساني
واينمائي).

التموي
األساسي
للب ا
كنسبة م
إجمالي
اييرادا :
11 = 2021
وي المائة
(تشم البيانا
جميع موارد
تموي
الب ا وي
الماالي
اينساني
واينمائي).

ال يتلإت الب ا
أي اشتراكا
مإدرة.

ال يتلإت
الب ا
اشتراكا
مإدرة.

حصة الموارد ير
األساسية للب ا
الموجهة م خ ل

حصة الموارد
ير األساسية
للب ا

أي

التموي األساسي
للب ا كنسبة م
إجمالي اييرادا :
 6 = 2022وي المائة
(تشم البيانا جميع
موارد تموي الب ا
وي الماالي اينساني
واينمائي).

ال يتلإت الب ا
اشتراكا مإدرة.

أي

حصة الموارد ير
األساسية للب ا
الموجهة م خ ل
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خ ل الصناديق
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

الصناديق المامعة المشتركة
بي الوكاال

نسبة الموارد ير األساسية
لألنشطة المتعلإة بالتنمية
التي توجلع م خ ل
الصناديق المواضيعية
لفرادى الوكاال

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

المائة

 3.5وي المائة

الهدف (:)2023
 10وي المائة

(تشم البيانا جميع موارد تموي
الب ا وي الماالي اينساني
واينمائي).

خ األساس
( 3 :)2017وي
المائة

ال توجد لدى الب ا
المواضيعي.

أدوا للتموي

الهدف (:)2023
 6وي المائة

بيا ات الب ا
ل ام 2019

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

الصناديق المامعة
المشتركة بي
الوكاال 2019 :
=  3.2وي المائة
(تشم البيانا
جميع موارد تموي
الب ا وي
الماالي اينساني
واينمائي).

الموجهة م
خ ل الصناديق
المامعة
المشتركة بي
الوكاال :
5.6 = 2020
وي المائة

الصناديق المامعة
المشتركة بي
الوكاال 2020 :
=  4.8وي المائة
(تشم البيانا
جميع موارد تموي
الب ا وي
الماالي اينساني
واينمائي).

الموجهة م
خ ل
الصناديق
المامعة
المشتركة بي
الوكاال :
2.9 = 2021
وي المائة
(تشم البيانا
جميع موارد
تموي
الب ا وي
الماالي
اينساني
واينمائي).

ال توجد لدى
الب ا أدوا
للتموي
المواضيعي.

ال توجد لدى
الب ا أدوا
للتموي
المواضيعي.

ال توجد لدى
الب ا
أدوا للتموي
المواضيعي.

ال توجد لدى
الب ا أدوا
للتموي
المواضيعي.

(تشم البيانا
جميع موارد
تموي الب ا
وي الماالي
اينساني
واينمائي).

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

الصناديق المامعة
المشتركة بي
الوكاال = 2022 :
 4.2وي المائة
(تشم البيانا جميع
موارد تموي الب ا
وي الماالي اينساني
واينمائي).

ال توجد لدى الب ا
أدوا للتموي
المواضيعي.

توفي االستق ار
 -3توسيع
مصادر دعم
التموي لمنظومة
األمم المتحدة
اينمائية

عدد كيانا ماموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
التي أبلغت ع يادة سنوية
وي عدد المساهمي وي
الموارد األساسية الطوعية

عدد الدول األعضاء
المساهمة وي الصناديق
المامعة المشتركة بي

خ األساس
( 66 :)2017وي
المائة

عدد الشركاء الحكوميي الذي
يساهموف وي الموارد األساسية:
 36 :2018وي المائة

الهدف (:)2023
 100وي المائة

خ األساس
(59 :)2017

عدد الشركاء
الحكوميي الذي
يساهموف وي
الموارد األساسية:
 40 – 2019وي
المائة

ال يدير الب ا أي أموال مامعة وال
توجد لديع أدوا للتموي المواضيعي.

ال يدير الب ا
أي أموال مامعة
وال توجد لديع

عدد الشركاء
الحكوميي الذي
يساهموف وي
الموارد
األساسية:
 32 - 2020وي
المائة
ال يدير الب ا
أي أموال
مامعة وال

عدد الشركاء
الحكوميي الذي
يساهموف وي
الموارد األساسية:
 34 – 2020وي
المائة
ال يدير الب ا
أي أموال مامعة
وال توجد لديع

عدد الشركاء
الحكوميي
الذي يساهموف
وي الموارد
األساسية:

عدد الشركاء
الحكوميي الذي
يساهموف وي الموارد
األساسية:
 26 :2022وي المائة

34 – 2021
وي المائة
ال يدير
الب ا أي
أموال مامعة

ال يدير الب ا أي
أموال مامعة وال توجد
لديع أدوا للتموي
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الوكاال ذا الصلة بالتنمية
والصناديق المواضيعية
لفرادى الوكاال

 -4تووير تموي
يمك التنبؤ بع
ل حتياجا
المحددة لكيانا
ماموعة األمم
المتحدة للتنمية
المستدامة علت
النحو المبي وي
خططها
االستراتياية
واحتياجا تموي
إطار عم األمم
المتحدة للمساعدة
اينمائية علت
المستوى الإطري

واوا التموي وي أطر
تموي الخط االستراتياية
لماموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

و 27وي المائة
الهدف (:)2023
 100و 50وي
المائة
خ األساس
(:)2018
يؤكد الحإا

تلإت الب ا وي عاى  2018مبلغا
قدرم  7.3مليار دوالر أمريكي مإاب
ماموع احتياجا قدرم  10.5مليار
أو نسبة  70وي المائة

الهدف (:)2021
يؤكد الحإا

نسبة كيانا منظومة األمم
المتحدة اينمائية التي تشير
إلت أف  50وي المائة علت
األق م مساهماتها تشك
جانبا م التزاما متعددة
السنوا

خ األساس
(:)2017
25/12
أو  48وي المائة
الهدف (:)2023
 100وي المائة

نسبة إيرادا الب ا
السنوا  14 :وي المائة

المتعددة

نسبة إيرادا الب ا التي تزيد
مدتها علت سنة واحدة 76.8 :وي
المائة

بيا ات الب ا
ل ام 2019

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

أدوا للتموي
المواضيعي.

توجد لديع
أدوا للتموي
المواضيعي.

أدوا للتموي
المواضيعي.

وال توجد لديع
أدوا للتموي
المواضيعي.

تلإت الب ا وي
عاى  2019مبلغا
قدرم  8.1مليار
دوالر أمريكي
مإاب ماموع
احتياجا قدرم
 12.6مليار أو
نسبة  64وي المائة

تلإت الب ا
وي عاى 2020
مبلغا قدرم 4
مليار دوالر
أمريكي مإاب
ماموع
احتياجا قدرم
 10.6مليار أو
نسبة  38وي
المائة

تلإت الب ا وي
عاى  2020مبلغا
قدرم  8.4مليار
دوالر أمريكي
مإاب ماموع
احتياجا قدرم
 13.7مليار أو
نسبة  61وي المائة

تلإت الب ا
وي عاى 2021
مبلغا قدرم 3.3
مليار دوالر
أمريكي مإاب
ماموع
احتياجا قدرم
 14.1مليار أو
نسبة  23وي
المائة

تلإت الب ا وي عاى
 2022حتت تاريخع
مبلغا قدرم  3.7مليار
دوالر أمريكي مإاب
ماموع احتياجا قدرم
 17.1مليار أو نسبة
 21وي المائة

نسبة إيرادا
الب ا المتعددة
السنوا  17 :وي
المائة

نسبة إيرادا
الب ا
المتعددة
السنوا 23 :
وي المائة

نسبة إيرادا
الب ا المتعددة
السنوا  17 :وي
المائة

نسبة إيرادا
الب ا
المتعددة
السنوا 24 :
وي المائة

نسبة إيرادا الب ا
المتعددة السنوا 17 :
وي المائة

نسبة إيرادا
الب ا التي تزيد
مدتها علت سنة
واحدة 74.9 :وي
المائة

نسبة إيرادا
الب ا التي
تزيد مدتها علت
سنة واحدة62 :
وي المائة

نسبة إيرادا
الب ا التي تزيد
مدتها علت سنة
واحدة 68 :وي
المائة

نسبة إيرادا
الب ا التي
تزيد مدتها
علت سنة
واحدة 67 :وي
المائة

المواضيعي.

نسبة إيرادا الب ا
التي تزيد مدتها علت
سنة واحدة 54 :وي
المائة

تيسي االتساق والكفاءة
 -7االمتةال التاى
لمعدال استرداد
التكاليف علت
النحو الذي أقرتع

متوس عدد ايعفاءا م
رسوى دعم استرداد التكاليف
الممنوحة لك كياف وي
منظومة األمم المتحدة

خ األساس
( :)2017يؤكد
الحإا
الهدف (2019

عدد إعفاءا تكاليف الدعم ير
المباشرة الممنوحة م الب ا وي
عاى  28 :2018بإيمة إجمالية قدرها
 1.03مليوف دوالر أمريكي.

عدد إعفاءا
تكاليف الدعم ير
المباشرة الممنوحة
م الب ا وي
عاى 20 :2019

عدد إعفاءا
تكاليف الدعم
ير المباشرة
الممنوحة م
الب ا وي

عدد إعفاءا
تكاليف الدعم ير
المباشرة الممنوحة
م الب ا وي
عاى 4 :2020

عدد إعفاءا
تكاليف الدعم
ير المباشرة
الممنوحة م
الب ا وي

عدد إعفاءا تكاليف
الدعم ير المباشرة
الممنوحة م الب ا
وي عاى 4 :2021
بإيمة إجمالية قدرها
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

األجهزة الرئاسية
المعنية

اينمائية وي السنة

وما بعدم) :صفر

 -2يادة التعاوف
بشنف منتاا
التإييم المشتركة
والمستإلة علت
نطا المنظومة
لتحسي دعم األمم
المتحدة علت
أرل الواقع.

نسبة مكاتب التإييم التابعة
لكيانا ماموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
والمشاركة وي تإييما
مشتركة أو مستإلة علت
نطا المنظومة.

خ األساس
(:)2018
 29وي المائة

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

بإيمة إجمالية
قدرها  0.9مليوف
دوالر أمريكي

عاى 2 :2020
بإيمة إجمالية
قدرها 0.6
مليوف دوالر
أمريكي

بإيمة إجمالية
قدرها  0.3مليوف
دوالر أمريكي.

عاى :2020
 12بإيمة
إجمالية قدرها
 1.8مليوف
دوالر أمريكي

(م حظة :هذم
البيانا حتت
أ سطت/آ
.)2020

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

 0.9مليوف دوالر
أمريكي

التزا ات كيا ات ج وعة ا م ال تحدة للتن ية ال ستدا ة

تس ع النتائ على أرض الواقع

(تإييما
مشتركة)20 ،
وي المائة
(تإييما مستإلة
علت نطا
المنظومة) الهدف
( 75 :)2021وي
المائة (تإييما
مشتركة)،
 50وي المائة
(تإييما مستإلة
علت نطا
المنظومة).

وي عاى  ،2018أكم الب ا خمسة
تإييما مشتركة وكانت هنا خمسة
تإييما أخرى جارية .كما يشار
الب ا وي تإييم إنساني واحد
مشتر بي الوكاال ل ستاابة
لظاهرة النينيو وي إثيوبيا.

شار الب ا
علت المستوى
ال مركزي وي
تسعة تإييما
مشتركة وي عاى
 2019باستكمال
ث ثة منها وي نهاية
العاى (كولومبيا،
وإسواتيني،
والهند) .ووض
ع ذلك ،شار
مكتب التإييم وي
الب ا مشاركة
نشطة وي التإييم
اينساني المشتر
بي الوكاال
ل ستاابة لحالة
الافاف وي إثيوبيا
الذي تم االنتهاء
منع وي عاى
 ،2019ووي التإييم
اينساني المشتر
بي الوكاال

حتت
يونيو/حزيراف
 ،2020كاف
الب ا قد
شار وي ستة
تإييما
المركزية
مشتركة وي عاى
 .2020وبدأ
جميعها وي عاى
 2019واكتملت
ث ثة منها (بن
وم وي
ومو امبيق).
وجرى التخطي
لبدء تإييما
مشتركة إضاوية
وي عاى ،2020
ولك يمك أف
تكوف قد تنخر
بسبب الاائحة.
وشار
الب ا أيضا

وي عاى  ،2020بدأ
مكتب التإييم،
بالتعاوف مع منظمة
األ ذية والزراعة
والصندو الدولي
للتنمية الزراعية،
تإييما مشتركا
للتعاوف بي
وكاال األمم
المتحدة التي تتخذ
م روما مإرا لها.
وقد قُدى تإرير
التإييم إلت األجهزة
الرئاسية للمنظما
الة ث وي أواخر
عاى  .2021كما
قدى مكتب التإييم
أدلة ومدخ
استراتياية للعديد
م االدروس
المستفادة م
التإييما التي نسإها
تحالف التإييم

بحلول
مايو/أيار ،كاف
الب ا قد
أنهت عملع مع
منظمة األ ذية
والزراعة
والصندو
الدولي للتنمية
الزراعية
ومنظمة التنمية
الصناعية
بشنف آثار
جائحة كوويد-
 19علت األم
الغذائي ،وكاف
يعم مع وريق
عام تابع
لفريق األمم
المتحدة المعني
بالتإييم علت
تإييم الدروس
المبكرة م
الصندو

وي عاى  ،2022واص
الب ا المشاركة وي
تإييما مشتركة مع
الحكوما الوطنية
وكيانا األمم المتحدة
األخرى والاها
المانحة .وتم االنتهاء
م تإييم مركزي واحد
وتإييمي مشتركي
المركزيي وي عاى
 :2021عرل ونوقش
التإييم المشتر
المركزي للتعاوف بي
وكاال األمم المتحدة
التي تتخذ م روما
مإرا لها والذي بدأ وي
عاى  ،2020وي
منتديا مختلفة ،بما
وي ذلك وي االجتماع
نصف السنوي لكبار
االستشاريي وي
الوكاال التي تتخذ م
روما مإرا لها،
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ل ستاابة يعصار
إيداي وي
مو امبيق والتإييم
اينساني المشتر
بي الوكاال
للمساواة بي
الانسي وتمكي
النساء والفتيا .
وأخيرا ،بدأ
التحضير لتإييم
مشتر للتعاوف
بي الوكاال التي
تتخذ م روما
مإرا لها وي أواخر
عاى 2019
واستمر وي عاى
.2020

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

وي اثني م
التإييما
اينسانية
المشتركة بي
الوكاال ،
أحدهما وي
مو امبيق
واآلخر معني
بالمساواة بي
الانسي  ،بدأ وي
عاى .2019
وويما يتعلق
بالتإييما
المستإلة علت
نطا
المنظومة ،كاف
التإييم المشتر
للتعاوف بي
الوكاال التي
تتخذ م روما
مإرا لها وي
مرحلتع
التحضيرية.
وشار
الب ا أيضا
وي تإييم قابلية
تإييم مشتر
بي الوكاال
بإيادة منظمة
الصحة العالمية
لخطة العم
العالمية م أج
الحياة الصحية
والروام ،والذي
كاف وي مرحلة
جمع البيانا .

العالمي لكوويد19-
الذي تإودم
ماموعة المساعدة
اينسانية التابعة
لمنظمة التعاوف
والتنمية وي الميداف
االقتصادي ،وكاف
يعم مع منظمة
األ ذية والزراعة
والصندو الدولي
للتنمية الزراعية
ومنظمة األمم
المتحدة للتنمية
الصناعية علت
تإرير تاميعي
عاج لتإييما
آثار كوويد19-
علت األم
الغذائي ،كاف م
المإرر االنتهاء منع
بحلول مارس/آذار
.2021
وعلت المستوى
ال مركزي،
واص الب ا
االنخراط وي أنواع
مختلفة م
التإييما المشتركة
مع وكاال األمم
المتحدة األخرى
والشركاء
الحكوميي  .وتم
االنتهاء م خمسة
تإييما المركزية
مشتركة (بن ،
وم وي،

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021
االستئماني
المتعدد
الشركاء
ل ستاابة
لكوويد19-
وإمكانية
تإييمع.
وعلت
المستوى
ال مركزي،
كاف الب ا
يعم علت
سبعة تإييما
مشتركة وي
نهاية
أبري /نيساف
.2021
وقد تم االنتهاء
م تإييم
إنساني مشتر
بي الوكاال
يستعرل
التإدى المحر
وي تعميم
المساواة بي
الانسي
وتمكي النساء
والبنا وي
محور العم
اينساني
والتنمية
والس ى ،وهو
يستكم
التإييما
اينسانية

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

واالجتماع ير
الرسمي الخامت
لألجهزة الرئاسية
للوكاال التي تتخذ م
روما مإرا لها ودورا
خريف عاى 2021
للهينتي الرئاسيتي
للصندو الدولي
للتنمية الزراعية
والب ا .
كما شار الب ا
وي الفريق المرجعي
المعني بالتإييم علت
نطا المنظومة
ل ستاابة لاائحة
كوويد.19-
واشتركت شعب المإر،
بخ ف مكتب التإييم،
وي توليد األدلة م
خ ل التإييما
ال مركزية .وأُناز
تإييم للبرنامغ المشتر
بشنف تسريع التإدى نحو
التمكي االقتصادي
للمرأة الريفية ،بتكليف
مشتر م مكتب
الشؤوف الانسانية وي
الب ا ومنظمة
األ ذية والزراعة
والصندو الدولي
للتنمية الزراعية وهيئة
األمم المتحدة للمساواة
بي الانسي وتمكي
المرأة.
وأكم المكتب الإطري
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

وأخيرا ،شار
الب ا وي
إعداد تإييم
صندو
استئماني متعدد
الشركاء
الستاابة األمم
المتحدة لاائحة
كوويد.19-

ومو امبيق،
وناميبيا والهند)
وياري تنفيذ ستة
أخرى أو كانت وي
مرحلة ايعداد وي
يناير/كانوف الةاني
.2021

المشتركة بي
الوكاال بشنف
المساواة بي
الانسي
وتمكي النساء
والبنا الذي
كاف قد نُفذ وي
عاى .2020
وبايضاوة إلت
ذلك هنا
تإييماف م
التإييما
اينسانية
المشتركة بي
الوكاال وي
مرحلة ايعداد
(بشنف اليم
واالستاابة
اينسانية
لكوويد.)19-

للامهورية
الدومينيكية ،بالتعاوف
مع حكومة الامهورية
الدومينيكية ،تإييما
مشتركا لنشاط االتإدى
مع التضام ا والخدمة
الصحية الوطنية ،بدعم
م الب ا  ،للوقاية
م سوء التغذية ووإر
الدى لدى الفئا
السكانية الضعيفة م
الناحية التغذوية وي
الامهورية الدومينيكية
بي عاى  2014وعاى
.2020

وشار الب ا
بنشاط وي
التإييما اينسانية
المشتركة بي
الوكاال  .وتم
االنتهاء م اثني
منها وي عاى
( 2020بشنف
مو امبيق
والمساواة بي
الانسي وتمكي
النساء والبنا )
وهنا تإييم وي
مرحلة ايعداد
(اليم ).

وواص الب ا
االستةمار بشك كبير
وي التإييما اينسانية
المشتركة بي الوكاال
م خ ل المساهما
المالية ومشاركة مكتب
التإييم وي أورقة إدارة
هذم التإييما  .وبدأ وي
عاى  2021اثناف م
هذم التإييما  :أحدهما
يغطي الوضع وي
اليم خ ل الفترة م
إع ف استاابة
المستوى  3وي عاى
 2015حتت عاى
 ،2021ونشر التإرير
النهائي وي الفص
األول م عاى 2022؛
واآلخر يتعلق
باالستاابة اينسانية
لاائحة كوويد،19-
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

وكاف قد أُطلق وي
النصف الةاني م عاى
 2021ولكنع سيُنفذ
أساسا وي عاى .2022
مع

وعم الب ا
منظمة األ ذية
والزراعة والصندو
الدولي للتنمية
الزراعية ومنظمة
التنمية الصناعية
لإلشراف علت إعداد
ملخص لألدلة بشنف
كوويد  19-واألم
الغذائي ،وقد اكتم وي
أبري /نيساف .2021
والب ا عضو وي
وريق ايدارة الذي
يدعم مكتب التإييم
التابع لبرنامغ األمم
المتحدة المشتر
المعني بفيروس نإص
المناعة
البشرية/اييد  ،الذي
أشرف علت تإييم
مستإ لعم ذلك
البرنامغ المشتر
بشنف التموي الفعال
والمستداى ل ستاابة
لإليد  ،وقد اكتم وي
نوومبر/تشري الةاني
 .2021ووي
مارس/آذار ،2022
انضم الب ا إلت
وريق إدارة التإييم
المشتر الذي ياريع
البرنامغ المشتر

WFP/EB.A/2022/5-D
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

 -6تعزيز وضو
الخط
االستراتياية

نسبة كيانا ماموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
التي أجر أجهزتها

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

بشنف الحماية
االجتماعية.
وعلت المستوى
ال مركزي ،بدأ 10
تإييما وي عاى 2021
بالشراكة مع
الحكوما (بن
وكولومبيا وإسواتيني)،
ووكاال أخرى م
وكاال األمم المتحدة
(منظمة العم الدولية،
واليونيسف ،والبرنامغ
اينمائي ،ومنظمة
الصحة العالمية،
ومنظمة األ ذية
والزراعة ،وهيئة األمم
المتحدة للمرأة)
والاها المانحة
(و ارة الخارجية
والكومنولم والتنمية
وي المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمت
وأيرلندا الشمالية،
والوكالة السويسرية
للتنمية والتعاوف).
و سيتم االنتهاء م
جميع هذم التإييما وي
عاى  2022أو أوائ
عاى .2023

تحسين الشفافية وال ساءلة
خ األساس
(:)2017
 62وي المائة

يواوق المالت التنفيذي للب ا علت
الخط االستراتياية وأطر النتائغ
المؤسسية للب ا  .وتتضم

يعتبر تموي النتائغ
اينمائية مسنلة
محورية بالنسبة

يواص الب ا
تحسي قدرتع علت
ايب غ ع النتائغ

ال تغيير ع
التحديم
السابق

يواص الب ا
تحسي قدرتع علت
ايب غ ع النتائغ

WFP/EB.A/2022/5-D
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

الخاصة بالكيانا
واألطر المتكاملة
للنتائغ والموارد
وتإاريرها
السنوية ع
النتائغ مإاب
النفإا

الرئاسية المعنية حوارا
منظمة وي العاى الماضي
حول كيفية تموي نتائغ
التنمية المتفق عليها وي دورة
الخطة االستراتياية الاديدة

الهدف (:)2021
 100وي المائة

المناقشا حول هذم الوثائق ،م
جملة أمور أخرى ،حوارا مع
المالت حول تموي نتائغ الب ا
اينمائية.

للخطة
االستراتياية
وإطار النتائغ
المؤسسية وي
الب ا  .وقد
ناقش الب ا وي
عاى  2019المسنلة
مع أعضاء
المالت خ ل
دورة المالت
السنوية لعاى
2019
ير
والمشاورا
الرسمية بشنف
شبكة تإييم أداء
المنظما المتعددة
األطراف
واستراتياية
الشراكا
والمشاركة
ير
للكيانا
الحكومية
(استراتياية
الشراكا الخاصة
المحدثة)
واستراتياية
الب ا
للمشتريا الغذائية
المحلية.

 -7تعزيز
الشفاوية وايب غ
وي الكياف

نسبة كيانا منظومة األمم
المتحدة اينمائية التي تإدى
بيانا مالية بشك وردي إلت

خ األساس
(:)2017

نعم .يإدى الب ا بياناتع المالية إلت
مالت الرؤساء التنفيذيي المعني

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس( .قُدى

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

والطريإة التي
يستخدى بها الموارد
لتحإيق تلك النتائغ.
وتعتبر هذم المسنلة
أساسية وي العم
الااري بشنف
الخطة
االستراتياية
وإطار النتائغ
المؤسسية للفترة
.2025-2022

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

والطريإة التي يستخدى
بها الموارد لتحإيق تلك
النتائغ .وتعتبر هذم
المسنلة أساسية وقد
أُخذ وي االعتبار وي
وضع الخطة
االستراتياية وإطار
النتائغ المؤسسية للفترة
.2025-2022

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ

تم ايناا  .ال تغيير
علت خ األساس
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والمنظومة،
ورب الموارد
بنتائغ أهداف
التنمية المستدامة
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

مالت الرؤساء التنفيذيي
المعني بالتنسيق

نسبة كيانا منظومة األمم
المتحدة اينمائية التي تنشر
البيانا ووإا ألعلت معايير
الشفاوية الدولية

نسبة كيانا منظومة األمم
المتحدة اينمائية ذا
األنشطة الاارية علت
المستوى الإطري التي تإدى
تإارير ع النفإا المصنفة
حسب البلد لمإارنتها بخ
األساس لدى مالت الرؤساء
التنفيذيي المعني بالتنسيق
نسبة كيانا منظومة األمم
المتحدة اينمائية التي تإدى
تإارير ع النفإا المصنفة
حسب أهداف التنمية
المستدامة

 -9يادة إمكانية
الوصول إلت
التإييما
المؤسسية
وتإارير المراجعة

نسبة كيانا منظومة األمم
المتحدة اينمائية المخولة
ووإا ألحكامها وسياساتها
المتعلإة بايوصا تتيح
تإييماتها المؤسسية علت

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه
 69وي المائة

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بالتنسيق.

التإرير األول وي
.)2008

الهدف (:)2021
 100وي المائة
خ األساس
(:)2017
 36وي المائة

نعم .ينشر الب ا

بياناتع.

الهدف (:)2021
 100وي المائة

خ األساس
(:)2017
 46وي المائة

نعم .يإدى الب ا
مصنفة تفصيليا.

بيانا ع اينفا

نعم .يإدى الب ا تإارير ع ذلك
حسب أهداف التنمية المستدامة.

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس( .قُدى
التإرير األول وي
 17مايو/أيار
.)2019

تُنشر تإارير التإييم المركزية
وال مركزية للب ا بنسبة  100وي
المائة علت المواقع الشبكية للب ا .
وبايضاوة إلت ذلك ،تح لم تلك التي
تفي بمتطلبا الاودة أو تتااو ها

ووإا اللتزاما
سياسة التإييم وي
الب ا  ،تُنشر
جميع تإارير التإييم
المركزية

الهدف (:)2021
 100وي المائة

خ األساس
(:)2018
 21وي المائة
الهدف (:)2021

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس( .قُدى
التإرير األول
للمبادرة الدولية
لشفاوية المعونة وي
يونيو/حزيراف
.)2014
تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس( .قُدى
التإرير األول وي
عاى )2008

الهدف (:)2021
 100وي المائة

خ األساس
(:)2017
 20وي المائة

بيا ات الب ا
ل ام 2019

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020
األساس

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس

ال تغيير ع
تحديم عاى
.2019

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021
األساس

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس

كما وي تحديم عاى
.2020
إضاوة إلت ذلك،
تح لم التإارير التي

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

األساس

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس

تم ايناا  .ال
تغيير علت خ
األساس

ال تغيير ع
تحديم
يناير/كانوف
الةاني .2021

تم ايناا  .ال تغيير
علت خ األساس

تم ايناا  .ال تغيير
علت خ األساس

تم ايناا  .ال تغيير
علت خ األساس

ال تغيير ع تحديم
مايو/أيار .2021
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الداخلية ضم
األحكاى
والسياسا
المتعلإة بايوصا
التي تحددها
األجهزة الرئاسية
وقت إصدار
التإرير

WFP/EB.A/2022/5-D

ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

الموقع الشبكي لفريق األمم
المتحدة المعني بالتإييم

 100وي المائة

علت الموقع الشبكي لك م وريق
األمم المتحدة المعني بالتإييم وشبكة
التعلم ايياابي للمساءلة واألداء وي
ماال العم اينساني ،مما يضم
نشر نتائغ التإييم علت نطا واسع وي
ماتمعا العم اينساني واينمائي
علت المستوى العالمي.

وال مركزية علت
الموقع الشبكي
للب ا لدى
المواوإة النهائية
علت تإارير التإييم
ذا الصلة .كما
تح لم تلك التي تفي
بمتطلبا الاودة
أو تتااو ها علت
الموقع الشبكي لك
م وريق األمم
المتحدة المعني
بالتإييم وشبكة
التعلم ايياابي
للمساءلة واألداء
وي ماال العم
اينساني ،مما
يضم نشرها علت
نطا واسع .وتُبذل
جهود إضاوية
للمساهمة وي
تعزيز استخداى
التإييم إلت أقصت
حد ،بما وي ذلك
م خ ل تنظيم
أنشطة للتعلم
وإعداد منتاا
للتإييم مكيفة مع
الاها المستهدوة
المحددة.

نسبة تإارير المراجعة
الداخلية للحسابا الصادرة
تمشيا مع األحكاى والسياسا
المتعلإة بايوصا التي
تحددها األجهزة الرئاسية

خ األساس لعاى
 :2018صفر

تتا تإارير الب ا ع المراجعة
الداخلية للحسابا خارجيا منذ عاى
 2013علت الموقع الشبكي التالي:
https://www.wfp.org/audit.inspection-reports

ال تغيير ع خ
األساس لعاى
.2018

الهدف لعاى
:2019

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

تتااو متطلبا
الاودة لدى
الب ا أو تفي
بها أو تإاربها،
علت خارطة التإييم
(،)Evalmapper
مما يضم نشرها
علت نطا واسع.

ال تغيير ع
تحديم عاى
.2019

ال تغيير ع
تحديم عاى .2020
ال تتوور لمنصة
ممةلي دوائر
المراجعة الداخلية

ياري تنإيح
الموقع الشبكي
لتإارير
مراجعة
الحسابا وي

لدى الموقع الشبكي
للب ا لتإارير
مراجعة الحسابا
خاصيا بحم جديدة،
وما إلت ذلك .ولم تُار
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 -10يادة
وضو النتائغ
م المساهمي وي
الموارد األساسية
الطوعية،
والصناديق
المامعة
والمواضيعية،
والمساهما
الإطرية
البراماية
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

المعنية ،والمتاحة علت منصة
مخصصة/موقع شبكي
مخصص لممةلي دوائر
المراجعة الداخلية للحسابا
وي األمم المتحدة يمك
البحم ويها/ويع ،ريةما تتواور
الموارد.

 100وي المائة

ولم تش لغ بعد منصة ممةلي دوائر
المراجعة الداخلية للحسابا وي األمم
المتحدة.

إشارة خاصة إلت المساهمي
وي الموارد األساسية
الطوعية ،والصناديق
المامعة والمواضيعية وإلت
المساهما الإطرية
البراماية ،ضم التإارير
السنوية ع نتائغ أورقة األمم
المتحدة الإطرية والتإارير
الإطرية والعالمية الخاصة
بالكيانا

خ األساس
( :)2018ال
ينطبق

يسلل الضوء علت هذم المساهما وي
تإرير األداء السنوي للب ا ووي
ك تإرير قطري سنوي ووي تإرير
مؤسسي سنوي ع المساهما
المرنة.

إشارة خاصة إلت المساهمي
الفرديي وي جميع تإارير
النتائغ م جانب مديري
الصناديق المامعة
والمواضيعية والاها
المتلإية م ماموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة

الهدف (:)2020
نعم

خ األساس لعاى
 :2018ال ينطبق
الهدف لعاى
 :2020نعم

ال يدير الب ا
أو مواضيعية.

أي صناديق مامعة

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ال تغيير ع خ
األساس لعاى
.2018

ال تغيير ع خ
األساس لعاى
.2018

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

ال تغيير ع
تحديم عاى
.2019

ال تغيير ع
تحديم عاى
.2019

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

للحسابا وي األمم
المتحدة موارد
م ئمة محددة وال
تزال هذم المنصة
قيد النظر.

الب ا
يتاحة مزيد
م وظائف
البحم وتعزيز
الوصول إلت
نواتغ الب ا
وشفاويتها .ولم
يحدث أي
تحر بشنف
منصة ممةلي
دوائر
المراجعة
الداخلية
للحسابا وي
األمم المتحدة.

األمانة العامة لألمم
المتحدة أي تحر ويما
يتعلق بمنصة ممةلي
دوائر المراجعة
الداخلية للحسابا وي
األمم المتحدة

تم ايناا  .ال
تغيير ع تحديم
عاى 2020

تم ايناا  .ال
تغيير ع
تحديم
يناير/كانوف
الةاني 2021

تم ايناا  .ال تغيير
ع تحديم عاى 2021

ال تغيير ع
تحديم عاى .2020

ال تغيير ع
تحديم
يناير/كانوف
الةاني .2021

ال تغيير ع تحديم
مايو/أيار .2021
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ال ؤش ات
ال حددة بالكيان

 -11تنفيذ أهداف
األمي العاى بشنف
التوحيد التشغيلي
لتحإيق مكاسب
الكفاءة

نسبة كيانا ماموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
التي تروع تإاريرها إلت
أجهزتها الرئاسية ع
مكاسب الكفاءة

خطوط أساس
اتفاق الت و ل
وأهدافه

بيا ات الب ا
ل ام 2019

خط ا ساس للب ا
ل ام 2018

تحد ث الب ا
ف
و يو/حز ان
2020

تحد ث الب ا
ف نا /كا ون
الثا 2021

تحد ث
الب ا
ف ا و/أ ار
2021

تحد ث الب ا
ف ا و/أ ار 2022

ز ادة أوجه الكفاءة

نسبة كيانا ماموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
التي وقّعت البياف الرويع
المستوى الخاص باالعتراف
المتبادل
 -12التنفيذ
الكام للسياسا
والمعدال
المعتمدة السترداد
التكاليف وايب غ
عنها

نسبة كيانا ماموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
التي تروع تإارير سنوية إلت
أجهزتها الرئاسية ع تنفيذ
السياسا والمعدال
المعتمدة ويها السترداد
التكاليف

خ األساس
(:)2017
 41وي المائة

ّ
يبلغ الب ا ع مكاسب الكفاءة وي
تإريرم السنوي ع األداء منذ عاى
.2015

يواص الب ا
تحسي تحلي
المعلوما ع
مكاسب الكفاءة.

و ّقع الب ا البياف الرويع المستوى
الخاص باالعتراف المتبادل وي
نوومبر/تشري الةاني .2018

تم ايناا  .ال
تغيير ع خ
األساس لعاى
.2018

تم ايناا  .ال
تغيير ع
تحديم عاى
.2019

يإدى الب ا تإارير سنوية ع تنفيذ
السياسا والمعدال المعتمدة ويع
السترداد التكاليف إلت المالت
التنفيذي م خ ل خطة ايدارة.

تم ايناا  .ال
تغيير ع خ
األساس لعاى
.2018

تم ايناا  .ال
تغيير ع
تحديم عاى
.2019

الهدف (:)2021
 100وي المائة
خ األساس
(:)2018
 28وي المائة
الهدف (:)2021
 100وي المائة
خ األساس
(:)2017
 51وي المائة
الهدف (:)2021
 100وي المائة

ال تغيير ع
تحديم عاى
.2019

ال تغيير ع
تحديم عاى .2020

ال تغيير ع
تحديم
يناير/كانوف
الةاني .2021

تم ايناا  .ال
تغيير ع تحديم
عاى .2020

تم ايناا  .ال
تغيير ع
تحديم
يناير/كانوف
الةاني .2021

تم ايناا  .ال
تغيير ع تحديم
عاى .2020

تم ايناا  .ال
تغيير ع
تحديم
يناير/كانوف
الةاني .2021

ال تغيير ع تحديم
مايو/أيار .2021

تم ايناا  .ال تغيير
ع تحديم مايو/أيار
.2021

تم ايناا  .ال تغيير
ع تحديم مايو/أيار
.2021
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