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قضايا السياساإ
له هم

تتاح وثائق المتهف التنفيذي عهد موقع الب ا

عهد اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

لق ار
الب ا
تحد ث عن تنفي
(إعادة تنظيم نظو ة ا م ال تحدة اإل ائية)
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الج ية

ال ا ة

لأل م

ال تحدة

279/72

تستتتتتتتند مذمرة الم هوماإ هذا إلد التلديد المىدا إلد المتهف التنفيذي تي اورتو الستتتتتتنوي ل اا  )1(،2019وتوتر م هوماإ
()2

إضتتتتتتتاتي ع تنفيذ برنامج األغذي ال المي (الب ا ) لىرار التم ي ال ام لألمم المتلدة  279/72بشتتتتتتت

إعااة تنظيم

منظوم األمم المتلدة اإلنمائي .

قد ة
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منذ آخر تلديد تي يونيو/حزيرا  ،2019مانت الت ديالإ الداخهي تتري تي الب ا
ي ما الب ا

بصتتورة تدريتي  .عهد ستتبيا الملا ،

عهد مواءم الخطط االستتتتتتتراتيتي الىطري اللالي مع أطر األمم المتلدة التديدة لهت او م أجا التنمي

الم ستدام  ،وهو يىدا مدخالإ لهتلهيالإ الىطري الم شترم األ سا سي  .وال تزا ب ض جوانب اإل صالح تي مرحه الت صميم،
بما تي ذلك االست راض اإلقهيمي واست راض المكاتب المت داة البهدا  ،والذي شارمت تيو قيااة الب ا
اإلقهيمي  .ويواصتتتتا الب ا

ال هيا وجميع مكاتبو

المشتتتتارم تي رئاستتتت متموع ابتكاراإ تستتتتيير األعما مع مفوضتتتتي األمم المتلدة لشتتتت و

الالجئي  ،مما يواصتتا ال ما مع الوماالإ الشتتىيى  ،بما تي ذلك الوماالإ األخرى التي تتخذ م روما مىرا لها ،بش ت
مكوناإ اإلصتتالح .ويهتزا الب ا

مختهف

بىوة ب هداف اإلصتتالح موستتيه لتلىيق نتائج أتضتتا لألشتتخام الملتاجي ولدعم الدو

األعضاء تي تلىيق أهداف التنمي المستدام .

(.WFP/EB.A/2019/5-G )1
( )2قرار التم ي ال ام  279/72الم رخ  31أيار/مايو  ، 2018إعااة تنظيم منظوم األمم المتلدة اإلنمائي تي سياق االست راض الشاما الذي يتري ما أربع
سنواإ لسياس األنشط التنفيذي م أجا التنمي التي تضطهع بها منظوم األمم المتلدة (.)A/RES/72/279
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد أمير عبد هللا

السيدة C. Ushiyama

نائب المدير التنفيذي

المديرة

هاتف066513-2401 :

مكتب نيويورك
بريد إلكترونيcoco.ushiyama@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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إعادة تنشيط ظام ال نسق ال قيم
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منذ بداي عاا  ،2019يضتتتتتتطهع المنستتتتتتىو المىيمو واألترق الىطري التاب

لألمم المتلدة ،بما تي ذلك المملهو الىطريو

للب ا  ،بالتنستتتتتيق والت او الم ززي  ،وال ستتتتتيما عهد النلو المبي تي إطار اإلاارة والمستتتتتاءل الم قت عهد المستتتتتتوى
الىطري ،الذي يلدا األاوار والمستتتتتت ولياإ لكا منهم .وم المزمع إجراء استتتتتتت راض لكيفي تنفيذ اإلطار الم قت ،وذلك تي
الربع األخير م عاا  2019أو أوائا عاا  .2020وتي الوقت نفستتو ،م المتوقع أ يدخا حيز التنفيذ إطار لهمستتاءل واإلاارة
عهد الص يدي اإلقهيمي وال المي ب د استكما عمهي االست راض اإلقهيمي .مما يتري ال ما عهد تلديد التوصيف الوظيفي
لمملهي الب ا
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الىطريي ومذلك نظاا تلسي األااء والكفاءة.

وتبهغ حصتتتتت الب ا

تي المستتتتتاهماإ الستتتتتنوي التي تىدمها وماالإ األمم المتلدة لتغطي تكاليف نظاا المنستتتتتق المىيم حاليا

 2.9مهيو اوالر أمريكي (أي ضتت ف ما ما عهيو تي الستتنواإ الستتابى ) .وقد ستتدا الب ا
الب ا
الخاض ت

حصتتتو ل اا  .2019ويواصتتا

تطبيق رستتتتم التنستتتتيق بنستتتتب  1بالمائ وتىا لهتوجيهاإ عهد مستتتتتوى المنظوم  .وولدإ المستتتتاهماإ تي الب ا
لهرستتم نلو  7 000اوالر أمريكي حتد اآل  )3(.ويتوقع الب ا

أنو ستتيلو إلد نظاا المنستتق المىيم ،بلهو نهاي

عاا  ،2019ما يىرب م  100 000اوالر أمريكي ستتتتتتيكو قد تم جم ها م خال نظاا رستتتتتتم التنستتتتتتيق .وتىدر تكاليف
الم امالإ والتكاليف اإلااري للب ا

ل اا  2019المرتبط بهذا الرسم بمبهغ  300 000اوالر أمريكي م بداي ال اا وحتد

اآل .

التغيي ات ف أف قة ا م ال تحدة القط ة
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ألطر األمم المتلدة لهت او م أجا التنمي المستتتدام اور رئيستتي تي إصتتالح األمم المتلدة .وقد أصتتدر مكتب األمم المتلدة
لهتنستتتتتتيق اإلنمائي توجيهاإ نهائي موجه لألترق الىطري التاب

تنفيذ أطر الت او هذا تي مايو/أيار

لألمم المتلدة بشتتتتتت

 ،2019مع الترميز عهد البهدا التي م المىرر أ تىوا بوضع أطر جديدة تي عامي  2019و .2020وسي سترشد تي تلسي
التوجيهاإ تي عامي  2020و 2021بالدروس المستفااة م هذا البهدا التتريبي .
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وقد طورإ مياناإ متموع األمم المتلدة لهتنمي المستتتتدام ستتتهستتته م

الوثائق المراتى

التىني الداخهي بشتتت

المواضتتتيع

التالي  :المباائ التوجيهي ؛ والتلهيالإ الىطري المشتتتتترم لألمم المتلدة؛ وتصتتتتميم أطر األمم المتلدة لهت او م أجا التنمي
المستتتتتتدام ورصتتتتتدها وتىييمها؛ وتشتتتتتكيه أترق األمم المتلدة الىطري ؛ وتمويا األطر وتمويا خط التنمي المستتتتتتدام ل اا
2030؛ والت او تي متاالإ التنمي وال ما اإلنستتاني والستتالا .وعند االنتهاء م ذلك ،ستتتستتتخدا هذا الوثائق المراتى م ال
له ما تتستتم بكونها عمهي وموجزة ومتتاوب مع احتياجاإ األترق الىطري ومرتكزة عهد الممارستت عهد المستتتوى الىطري.
وم المزمع إعداا وثيى مراتى أخرى ع التلو االقتصااي تي أواخر عاا  .2019والب ا

جزء م أترق التصميم التي

ت ما عهد صياغ هذا الوثائق المراتى .
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وستتتتتتيىدا تلديد شتتتتتتفوي خال الدورة ال ااي اللاني لهمتهف التنفيذي ل اا  2019حو ميفي تكيّف الب ا
المتلدة التديدة لهت او م أجا التنمي المستتتتتتتدام وعالق هذا األطر بخطط الب ا

مع أطر األمم

االستتتتتتتراتيتي الىطري  .وهناك ب ض

النىاط التي يتب مالحظتها ،عهد النلو الوارا تي المناقش تي الفىرتي التاليتي .
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وقد قاا الب ا

بتلهيا جميع الخطط االستتتتتراتيتي الىطري والخطط االستتتتتراتيتي الىطري الم قت بهدف مواءمتها مع أطر

األمم المتلدة المىبه لهت او م أجا التنمي المستتتدام  ،بما تي ذلك التوصتتياإ المهموستت بشتت المضتتي قدما .ونوقشتتت هذا
المستتتتتتائا مع ما م المكاتب اإلقهيمي  ،وي ما الب ا

ع ملب مع البهدا التي تتبند أطر األمم المتلدة تي عامي 2019

( )3ال يفرض هذا الرسم ّإال عهد المساهماإ الشديدة التخصيص المىدم لألنشط المت هى بالتنمي  .ولذا تإ الب ا ل يطبىها ّإال عهد المساهماإ التي خصصها
المانلو لمتا الترميز الم ني باألسباب التذري  .وال تخضع لهرسم إال المساهماإ المىدم م جهاإ ثالل  ،ولذلك تستب د المساهماإ المىدم م اللكوماإ
المضيف ومساهماإ الت او بي بهدا التنوب ومساهماإ مانلي األمم المتلدة؛ وتخضع لهرسم مساهماإ الىطاع الخام ،بما تي ذلك الم سساإ والمنظماإ
غير اللكومي .
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و ،2020وهو يىدا المشتتتتتورة لهمكاتب الىطري التاب

لو بناء عهد التوجيهاإ ال المي الناشتتتتتئ وظروف ما بهد .ومع الوقت،

ستتم مواءم اوراإ حياة جميع الخطط االستراتيتي الىطري مع اوراإ أطر األمم المتلدة.
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ومتزء م اإلصتتتالح ،هناك ترميز أقوى بكلير عهد التلهيالإ الىطري المشتتتترم  .تهذا التلهيالإ ،باعتبارها وثائق حي ،
ستتتتتكو بملاب ستتتتبا بالغ األهمي بالنستتتتب لألترق الىطري للب ا

تمكنها م تستتتتهيط الضتتتتوء عهد مستتتتائا األم الغذائي

والتغذي التي ستتتتت التها أطر األمم المتلدة لهت او م أجا التنمي المستتتتتدام  .وم المتوقع تلديد جميع التلهيالإ الىطري
المشترم اللالي عهد المستوى ال المي بلهو نهاي عاا  2020باستخداا التوجيهاإ وال مهي التديدة.

ج وعة ا م ال تحدة البتكارات تسيي ا ع ال وأوجه الكفاءة لدى الب ا
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ومفوضتتتي األمم المتلدة لشتتت و الالجئي تي رئاستتت متموع ابتكاراإ تستتتيير األعما التاب

يتشتتتارك الب ا

األمم المتلدة لهتنمي المستتتدام  .وقد أنش ت الب ا

تريق مشتتروع متفرغ لها .ويىوا الب ا

لمتموع

وشتترما ا تي المتموع بتزويد

تريق المشروع بالموظفي والموارا الالزم لهدتع قدما ب مهو.
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ويتملا أحد جوانب عما هذا الفريق تي مبدأ االعتراف المتباا  .ويسمح هذا المبدأ لكيا األمم المتلدة الم ني ب

يستخدا ،أو

أ ي تمد عهد سياساإ وإجراءاإ أي ميا آخر وال ىوا التي تبرمها المنظوم واآللياإ التشغيهي ذاإ الصه  ،وذلك تي تنفيذا
لألنشتتتتط  .وحتد اآل  ،وقع  16ميانا م مياناإ األمم المتلدة عهد بيا رتيع المستتتتتوى لالعتراف المتباا  .وي ما الب ا
حاليا عهد اراس لفهم ميفي تف يا مباائ االعتراف المتباا تيما يت هق بالخدماإ التي يخطط لتىديمها إلد الوماالإ األخرى.
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وي ما الب ا

بشكا استباقي مع تريق عما تىواا متموع ابتكاراإ تسيير األعما وي ند بوضع خطوط توجيهي مشترم

بي الوماالإ بشتت

استتتراتيتي لتستتيير األعما ومنصتت جديدة عهد اإلنترنت م شتت نها تستتهيا تلهيا التكهف وال ائد بهدف

األخذ بنهج أملر تبسيطا وتلىيق الوضوح تي الوقت اللىيىي لسبا ت او مياناإ األمم المتلدة عهد المستوى الىطري ،تضال
ع رصد التىدا الملرز واإلبالغ عنو بانتظاا.
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ويرأس الب ا

تريق عما تابع لألمم المتلدة ي ند ب مام ال ما المشتترم وبوضتع استتراتيتي مع تريق مشتروع متموع

ابتكاراإ تستتتيير األعما بشتتت أتضتتتا الستتتبا لدعم هدف اإلصتتتالح المتملا تي جمع  50تي المائ م مكاتب األمم المتلدة
الىائم تي أمام عما مشتتتتترم بلهو عاا  .2021ويتري تي هذا الستتتتياق إنشتتتتاء قاعدة بياناإ جديدة لمباني األمم المتلدة.
ويشتع الب ا
للب ااا

بنشاط ،م ناحيتو ،توحيد مراتىو مع مراتق الوماالإ األخرى تي مبند مشترك .وم أصا  692مكتبا تاب ا

تي جميع أنلتتاء ال تتالم ،ي متتا تي أمتتام مشتتتتتتترم ت  57مكتبتتا م أصتتتتتتتا  174مكتبتتا عهد المستتتتتتتوى الوطني

( 33تي المائ ) ،مما ي ما تي أمام مشترم  113مكتبا م أصا  518مكتبا عهد المستوى او الوطني ( 22تي المائ ).
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و تيما يت هق بالمرمباإ الخفيف التي تستتتتتتتخدمها األمم المتلدة لنىا الموظفي  ،يستتتتتتتلمر الب ا

تي مفهوا (تىواا متموع

ابتكاراإ ت سيير األعما ) لتلويا النهج اللالي إلد مرتق عالمي لألمم المتلدة يىدا خدماإ النىا له مهياإ الىطري  .وم ش
األخذ بهذا المفهوا المىترح أ يضتتتتم زيااة الكفاءة تي استتتتتخداا المرمباإ م خال امتها تي متموع واحدة تدار بشتتتتكا
احتراتي ومشتتتتتتترك وتستتتتتتتخدا التىنياإ اللالي والتديدة لضتتتتتتما اللرم اآلمن والف ال لهموظفي الميدانيي لتنفيذ البرامج.
والب ا

مستتت د لتىديم خدماإ أستتطولو لدعم هذا التلو  .وهو ي ما أيض تا عهد رقمن عمهي حتز المرمباإ والستتائىي تي

 15مكتبا قطريا ويخطط الختبار مباارة مشترم بي الوماالإ لتتميع استخداا المرمباإ تي عمهياإ مختارة.
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ويواصتتتا الب ا

ت زيز إصتتتالح منظوم األمم المتلدة اإلنمائي بتوتير الخدماإ المشتتتترم بي الوماالإ م خال منصتتت

مرمزي لهلتوزاإ اإلنساني عهد اإلنترنت تستخدمها حاليا سب

مياناإ تاب

()4

لألمم المتلدة .وتوتر المنص ترص تريدة

( )4تغطي منص اللتوزاإ اإلنساني  240اار ضيات ؛ و 500سائق تابع لألمم المتلدة ي مهو لدى الب ا  ،ومفوضي األمم المتلدة لش و الالجئي  ،ومنظم
األمم المتلدة لهطفول  ،والمنظم الدولي لههترة ،وصندوق األمم المتلدة لهسكا ؛ و 46عيااة م عياااإ األمم المتلدة؛ و 285خطا م خطوط السفر التوي التي
تشغهها اائرة األمم المتلدة لخدماإ النىا التوي لهمساعدة اإلنساني .
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لتلويا أستتهوب عما منظوم األمم المتلدة رقميا وتبستتيط عمهياإ الوماالإ لمضتتاعف الكفاءة م خال امج األصتتو ال الي
التكهف ملا اور الضيات والمرمباإ والسائىي .

التغيي ات ف النه اإلقلي
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تي يوليو/تموز  ،2019اتخذ المتهف االقتصتتااي واالجتماعي التابع لألمم المتلدة الىرار  ،15/2019الذي يدعو إلد مواصتته
النظر تي االست راض اإلقهيمي واست راض المكاتب المت داة البهدا  ،بما تي ذلك المشاوراإ اللكومي الدولي  .ويتري ال ما
تي هذي االست راضي بشكا جدي منذ سبتمبر/أيهو  ،وقد ل ب الب ا

اورا نشطا تي اعمهما .ويبلد تريق لالست راض

الداخهي لألمم المتلدة يضتتتم تي عضتتتويتو أعضتتتاء م متموع األمم المتلدة لهتنمي المستتتتدام  ،تي اقتراح قدمو األمي ال اا
إلنشاء منبر ت او إقهيمي تي ما منطى لت زيز الت او تي متا التنمي المستدام بي مياناإ منظوم األمم المتلدة اإلنمائي
ال امه عهد المستوى اإلقهيمي .ويشارك الب ا

ع ملب تي المناقشاإ ذاإ الصه والتي تتري تي روما ونيويورك وعهد

المستوى اإلقهيمي.
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وقد ارس تريق االستتتت راض الداخهي تي اورتو األولد ،المن ىدة تي ستتتبتمبر/أيهو  ،2019مستتت ل مرمزي حو الىيم التي
يمك أ يلىىها لألمم المتلدة اقتراح منابر الت او اإلقهيمي ،تضتتتال عما يتوقع لهذا المنابر م غرض ووظيف  .وم المنتظر
أ يتتمع تريق االستتتتتتت راض الداخهي مرة أخرى تي أوائا نوتمبر/تشتتتتتتري اللاني لالتفاق عهد بني ملتمه للومم المنابر
وعهد اقتراح مخصتتتتص لمنبر ما منطى  ،وهو ما ستتتتيشتتتتما مرامز إلاارة الم رت والشتتتتفاتي الم ززة واإلاارة الىائم عهد
النتائج ونظاما م ززا لهبياناإ البيئي وتلديدا لهخدماإ اإلااري التي يمك تىديمها بكفاءة م خال المكاتب الخهفي المشتتترم .
وم المىرر أ يستمر االست راض حتد نهاي عاا  ،2019مىترنا بلوار وثيق مع الدو األعضاء.
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وعهد غرار االستتت راض اإلقهيمي ،يتبع استتت راض المكاتب المت داة البهدا مستتارا موازيا تتري تيو مناقشتاإ ااخهي ضتتم
األمم المتلدة ،مع تريق عاما مشتتتتترك بي الوماالإ ،إلد جانب مشتتتتاوراإ حكومي اولي مع الدو األعضتتتتاء بىيااة مكتب
مملا األمم المتلدة الستتتتامي ألقا البهدا نموا ،والبهدا النامي غير الستتتتاحهي  ،والدو التزري الصتتتتغيرة النامي  .وللب ا
حضتتتور تي ثالث م هذا المكاتب المت داة البهدا  ،وهي مكاتب بربااوس ،والستتتهفااور ،وتيتي .والتدو الزمني الستتتتكما
هذا االست راض مماثا لهتدو الزمني لالست راض اإلقهيمي.

ت و ل نظو ة ا م ال تحدة اإل ائية والش اكات
-19

اقترح األمي ال اا تي عاا  2017اتفاقا لتمويا إصالح منظوم األمم المتلدة اإلنمائي  .وقدمت الصيغ النهائي التفاق التمويا
تي مايو/أيار  ،2019أثناء التزء الخام ب األنشتتتتتتط التشتتتتتتغيهي م أجا التنمي تي اورة المتهف االقتصتتتتتتااي واالجتماعي
ل اا  .2019وي كف االتفاق التزاماإ الدو األعضتتاء بزيااة الصتتناايق األستتاستتي والمتم

والمواضتتي ي واعم تمويا نظاا

المنستتق المىيم .مما يشتتدا عهد ضتترورة قياا منظوم األمم المتلدة اإلنمائي بتلستتي المستتاءل والشتتفاتي تيما يت هق باإلنفاق؛
واالمتلا لمتطهباإ الوضتتوح؛ وتخطيط وتنفيذ أنشتتط مشتتترم وتىييماإ عهد نطاق المنظوم  ،واإلبالغ عنها؛ والتدليا عهد
مكا سب الكفاءة؛ واتباع نهج أملر ات ساقا ال سترااا التكاليف .وقد قاا الب ا

بتلهيا اتفاق التمويا لتلديد ما يت صا م أهداتو

وم شتتتراتو بالتنفيذ واإلبالغ عهد مستتتتوى ما ومال  .ويوتر مهلق هذا الوثيى م هوماإ خط األستتتاس ل اا  ،2018وتلديلاإ
 2019حيلما توترإ ،بشتتتتتت

االلتزاماإ المتصتتتتتته باتفاق التمويا .وقد تم اختيار االلتزاماإ بناء عهد تلهيا لتهك االلتزاماإ

المت هى باإلبالغ الخام بكا ومال وبطريى يتم تنستتتتتيىها بشتتتتتكا وثيق مع عمهي مماثه يىوا بها ما م منظم األمم المتلدة
لهطفول وبرنامج األمم المتلدة اإلنمائي وصتتتندوق األمم المتلدة لهستتتكا وهيئ األمم المتلدة لهمستتتاواة بي التنستتتي وتمكي
المرأة.
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ويتضتتتم اتفاق التمويا إنشتتتاء صتتتندوق مشتتتترك ألهداف التنمي المستتتتدام  ،وهو صتتتندوق بدأ عمهو بالف ا .وم المتوقع أ
تكتما التول األولد م مصتتتتتتروتاإ الصتتتتتتندوق بلهو نهاي عاا  .2019وتي الدعوة التي انبلىت ع التول األولد لتىديم
مىترحاإ مشتتتتتترم ألترق األمم المتلدة الىطري ترمز عهد اللماي االجتماعي  ،وتلديدا عهد عدا تخهف أحد ع الرمب ،
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تمت المواتى عهد مضي  36تريىا قطريا م أصا  114تريىا مانت قد قدمت مذمراإ مفاهيم قدما تي وضع مىترحاإ مامه .
وعموما ،ما الب ا

جزءا م  14اقتراحا مشتتتترما تمت المواتى عهيها لالنتىا إلد مرحه وضتتتع المىترحاإ الكامه  .وتي

أواخر شتتتهر أمتوبر/تشتتتري األو  ،واتىت الهتن التوجيهي التنفيذي لهصتتتندوق المشتتتترك ألهداف التنمي المستتتتدام عهد 18
برنامتا مشتتترما ،م بينها ستتب

يشتتارك تيها الب ا  ،وهي تي مدغشتتىر ،ومالوي ،وموريتانيا ،واول تهستتطي  ،ورواندا،

والصتتوما  ،وجمهوري تنزانيا المتلدة .أما إجمالي المصتتروتاإ لهبرامج اللماني عشتتر تىد بهغ  35مهيو اوالر أمريكي ،وتم
تخصتتتتتيص نلو  4 900 000اوالر أمريكي منها للب ا

بمبالغ متفاوت عبر البرامج الستتتتتب  .وم المتوقع أ تتم المواتى

عهد  18اقتراحا مشتتترما م التول األولد تي نوتمبر/تشتتري اللاني .وم المتوقع صتتدور اعوة ثاني لتىديم مىترحاإ – هذا
المرة بش تمويا أهداف التنمي المستدام – تي الربع األخير م عاا  2019أو أوائا عاا .2020
-21

منخرطا تي عما الهتن التوجيهي التنفيذي لهصتتندوق المشتتترك ألهداف التنمي المستتتدام وتي الدعم التىني

وقد ما الب ا

والتنستتتتتتيىي المىدا إلد أترق األمم المتلدة الىطري تيما يت هق بوضتتتتتتع المىترحاإ التي تكههت بالنتاح تي التول األولد .مما
يساهم الب ا

تي تلسي نطاق وترميز التول اللاني المىبه بش

تمويا أهداف التنمي المستدام .

االستنتاجات والخطوات ال قبلة
-22

ستتتيواصتتتا الب ا

تي األشتتتهر األخيرة م عاا  2019متاب

بنشاط تي ال مهي مع اقتراب نهايتها تي األشهر المىبه .

إصتتتالح منظوم األمم المتلدة اإلنمائي ع ملب والمشتتتارم
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ال لحق
التزا ات الدول ا عضاء ذات الصلة
االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات ال حددة بالكيان

خطوط أساس وأهداف
اتفاق الت و ل

خط ا ساس ل ام  2018للب ا
(وتحد ث عام  2019ف حال توف ه)

واء ة الت و ل ع احتياجات الكيان
 -1زيااة الموارا األساسي
لمنظوم األمم المتلدة
اإلنمائي

اللص األساسي م التمويا
الطوعي لألنشط المت هى
بالتنمي

اللص األساسي لتمويا
األنشط المتصه بالتنمي (بما
تي ذلك االشتراماإ المىررة)
 -2مضاعف حص
المساهماإ غير األساسي
التي يتم تىديمها م خال
الصناايق المتم
والمواضي ي المت هى
بالتنمي

النسب المئوي لهموارا غير
األساسي لألنشط المت هى
بالتنمي التي يتم توجيهها م
خال الصناايق المتم
المشترم بي الوماالإ
النسب المئوي لهموارا غير
األساسي لألنشط المت هى
بالتنمي التي يتم توجيهها م
خال الصناايق المواضي ي
الفراي

خط األساس ل اا :2017
 19.4تي المائ
الهدف ل اا  30 :2023تي
المائ
خط األساس ل اا 27 :2017
تي المائ

اللص األساسي م الموارا للب ا
م إجمالي اإليراااإ:2018 :
 6تي المائ  7 :2019 /تي المائ

منسب

(تشما البياناإ جميع تمويا الب ا ،
اإلنساني واإلنمائي).
ال يتهىد الب ا

أي اشتراماإ مىررة.

الهدف ل اا  30 :2023تي
المائ
خط األساس ل اا 5 :2017
تي المائ
الهدف ل اا  10 :2023تي
المائ

حص الموارا غير األساسي للب ا
الموجه م خال الصناايق المتم
المشترم بي الوماالإ:2018 :
 3.5تي المائ  3.7 :2019 /تي المائ
(تشما البياناإ جميع تمويا الب ا ،
اإلنساني واإلنمائي).

خط األساس ل اا 3 :2017
تي المائ

ال يوجد لدى الب ا
مواضي ي .

أاواإ تمويا

الهدف ل اا  6 :2023تي
المائ
توفي االستق ار

 -3توسيع مصاار اعم
التمويا لمنظوم األمم
المتلدة اإلنمائي

 -4توتير تمويا يمك
التنب بو لالحتياجاإ
الملداة لكياناإ متموع
األمم المتلدة لهتنمي
المستدام عهد النلو
المبي تي خططها
االستراتيتي واحتياجاإ
تمويا إطار عما األمم
المتلدة لهمساعدة اإلنمائي
عهد المستوى الىطري

عدا مياناإ متموع األمم
المتلدة لهتنمي المستدام التي
أبهغت ع زيااة سنوي تي
عدا المساهمي تي الموارا
األساسي الطوعي

خط األساس ل اا 66 :2017
تي المائ الهدف ل اا :2023
 100تي المائ

عدا الدو األعضاء المساهم
تي الصناايق المتم
المشترم بي الوماالإ ذاإ
الصه بالتنمي والصناايق
المواضي ي لفرااى الوماالإ

خط األساس ل اا 59 :2017
و 27تي المائ

جزء صغير م مياناإ جهاز
األمم المتلدة اإلنمائي يشير
إلد أ  50تي المائ عهد
األقا م مساهماتها تشكا
جزءا م التزاماإ مت داة
السنواإ

عدا الشرماء اللكوميي الذي يساهمو تي
الموارا األساسي :
 36 :2018تي المائ  32 :2019 /تي
المائ
ال يدير الب ا أي أموا متم
لديو أاواإ تمويا مواضي ي .

وليف

الهدف ل اا  100 :2023و50
تي المائ
خط األساس ل اا :2017
25/12

النسب المئوي إليراااإ الب ا
السنواإ:

أو  48تي المائ

 14 :2018تي المائ  2019 /م أو ال اا
حتد اآل  18 :تي المائ

الهدف ل اا  100 :2023تي
المائ

المت داة

التي تزيد

النسب المئوي إليراااإ الب ا
مدتها ع سن واحدة:
 76.8 :2018تي المائ  65.6 :2019 /تي
المائ
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تيسي االتساق والكفاءة
 -7االمتلا التاا لم دالإ
استرااا التكاليف عهد
النلو الذي أقرتو الهيئاإ
الرئاسي

متوسط عدا اإلعفاءاإ م
رسوا اعم استرااا التكاليف
الممنوح لكا ميا تي
منظوم األمم المتلدة
اإلنمائي تي السن

خط األساس ل اا  :2017سيتم
ت ميدا
الهدف ل اا  2019وما ب دا:
 0تي المائ

عدا اإلعفاءاإ غير المباشرة لتكاليف الدعم
الممنوح م الب ا تي  28 :2018بىيم
إجمالي قدرها  1.03مهيو اوالر أمريكي.
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االلتزا ات ال ت لقة ب ج وعة ا م ال تحدة للتن ية ال ستدا ة – كيا ات ج وعة ا م ال تحدة للتن ية ال ستدا ة
االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات ال حددة بالكيان

خطوط أساس وأهداف
اتفاق الت و ل

خط ا ساس ل ام  2018للب ا
(وتحد ث عام  2019ف حال توف ه)

تس ع النتائ على ا رض
 -1ت زيز الت او م أجا
النتائج عهد المستوى
الىطري.

النسب المئوي لهمنسىي المىيمي
الذي ذمروا أ  75تي المائ عهد
األقا م وثائق البرامج الىطري
متوائم مع أطر عما األمم المتلدة
لهمساعدة اإلنمائي تي بهدانهم.

 -2زيااة الت او بش
منتتاإ التىييم المشترم
والمستىه عهد نطاق
المنظوم لتلسي اعم األمم
المتلدة عهد األرض.

النسب المئوي م مكاتب التىييم
التاب لكياناإ متموع األمم
المتلدة لهتنمي المستدام
والمشارم تي تىييماإ مشترم أو
مستىه عهد نطاق المنظوم .

خط األساس ل اا  :2017سيتم
تلديدا

اعتبارا م  31ايسمبر/مانو األو
 ،2018تمت مواءم خطط الب ا
االستراتيتي الىطري مع أطر عما األمم
المتلدة لهمساعدة اإلنمائي تي  45تي المائ
م البهدا .
تىدير عاا  57 :2019تي المائ م البهدا .
(يستند إعداا تىارير المواءم إلد التوقيت
ال إلد الملتوى البرامتي).

خط األساس ل اا :2018
 29تي المائ

تي عاا  ،2018أمما الب ا خمس
تىييماإ مشترم وما هناك خمس أخرى
جاري  .مما يشارك الب ا تي تىييم
إنساني واحد مشترك بي الوماالإ
لالستتاب لظاهرة النينيو تي إثيوبيا.

الهدف ل اا 100 :2021
تي المائ

(تىييم مشترك) 20 ،تي المائ
(تىييماإ مستىه عهد نطاق
المنظوم ) الهدف ل اا :2021
 75تي المائ (تىييم مشترك)،
 50تي المائ (تىييماإ مستىه
عهد نطاق المنظوم ).

تحسين الشفافية وال ساءلة
 -6ت زيز وضوح الخطط
االستراتيتي الخاص
بالكياناإ واألطر المتكامه
لهنتائج والموارا واإلبالغ
السنوي عنها م حيد
النتائج مىابا النفىاإ

النسب المئوي لكياناإ متموع
األمم المتلدة لهتنمي المستدام التي
أجرإ هيئاتها الرئاسي حواراإ
منظم تي ال اا الماضي حو
ميفي تمويا نتائج التنمي المتفق
عهيها تي اورة الخط االستراتيتي
التديدة
منص مرمزي وموحدة وسهه
االستخداا عبر اإلنترنت مع بياناإ
مفصه حو تدتىاإ التمويا عهد
مستوى الكيا وعهد نطاق
المنظوم (ن م/ال)

 .7ت زيز الشفاتي واإلبالغ
تي الكيا والمنظوم  ،وربط
الموارا بنتائج أهداف التنمي
المستدام

النسب المئوي م مياناإ منظوم
األمم المتلدة اإلنمائي التي تىدا
بياناإ مالي بشكا تراي إلد
متهف الر ساء التنفيذيي لهتنسيق
النسب المئوي م مياناإ منظوم
األمم المتلدة اإلنمائي التي تنشر
البياناإ وتىا ألعهد م ايير الشفاتي
الدولي

خط األساس ل اا :2017
 62تي المائ

يواتق المتهف التنفيذي للب ا عهد
خططو االستراتيتي وأطر نتائتو
الم سسي  .وتتضم المناقشاإ حو هذا
الوثائق ،م جمه أمور أخرى ،حواراإ
مع المتهف حو تمويا نتائج الب ا
اإلنمائي .

خط األساس ل اا :2018
غير متوتر

تتيح بواب بياناإ برنامج الخطط
االستراتيتي الىطري لهدو األعضاء تي
الب ا الوصو إلد الم هوماإ الشفات
المت هى بالبرامج والم هوماإ المالي
والمت هى باألااء تي الخطط االستراتيتي
الىطري الم تمدة م جانب المتهف
التنفيذي.

خط األساس ل اا :2017
 69تي المائ

نم

الهدف ل اا :2021
 100تي المائ

الهدف ل اا  :2020ن م

الهدف ل اا :2021
 100تي المائ
خط األساس ل اا :2017
 36تي المائ

نم

الهدف ل اا :2021
 100تي المائ
خط األساس ل اا :2017
 46تي المائ

النسب المئوي م مياناإ منظوم
األمم المتلدة اإلنمائي ذاإ
األنشط التاري عهد المستوى
الىطري والتي تبهغ ع مصروتاإ
مصنف حسب البهد لمىارنتها بخط
األساس لدى متهف الر ساء
التنفيذيي لهتنسيق

الهدف ل اا :2021
 100تي المائ

النسب المئوي م مياناإ منظوم
األمم المتلدة اإلنمائي التي تىدا

خط األساس ل اا :2017
 20تي المائ

نم

نم
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االلتزا ات ال ت لقة ب ج وعة ا م ال تحدة للتن ية ال ستدا ة – كيا ات ج وعة ا م ال تحدة للتن ية ال ستدا ة
االلتزام ذو الصلة

 -9زيااة إمكاني الوصو
إلد التىييماإ الم سسي
وتىارير المراج الداخهي
لهلساباإ وتىا ألحكاا
وسياساإ اإلتصاح التي
تلداها الهيئاإ الرئاسي
وقت إصدار التىرير

 -10زيااة وضوح النتائج
لهمساهمي تي الموارا
األساسي الطوعي ،
والصناايق المتم
والمواضي ي ولمساهماإ
الب ا الىطري

خطوط أساس وأهداف
اتفاق الت و ل

ال ؤش ات ال حددة بالكيان
تىارير ع النفىاإ مصنف حسب
أهداف التنمي المستدام

الهدف ل اا :2021
 100تي المائ

النسب المئوي م مياناإ منظوم
األمم المتلدة اإلنمائي التي تتيح
تىييماتها الم سسي عهد موقع
متموع األمم المتلدة لهتىييم وتىا
ألحكاا وسياساإ اإلتصاح الخاص
بها

خط األساس ل اا :2018
 21تي المائ
الهدف ل اا :2021
 100تي المائ

خط األساس ل اا :2018
 0تي المائ

النسب المئوي لهصناايق المتم
المشترم بي الوماالإ التي تنشر
تىارير التىييم عهد موقع متموع
األمم المتلدة لهتىييم

الهدف ل اا :2019
 100تي المائ

ذمر خام لهمساهمي تي الموارا
األساسي الطوعي ،

خط األساس ل اا  :2018ال
ينطبق

والصناايق المتم والمواضي ي
ولمساهماإ الب ا الىطري  ،تي
اإلبالغ السنوي ع نتائج األترق
الىطري لألمم المتلدة والتىارير
الىطري وال المي الخاص
بالكياناإ

الهدف ل اا  :2020ن م

ذمر خام لهمساهمي الفرايي تي
جميع تىارير النتائج م جانب
مديري الصناايق المتم
والمواضي ي والتهاإ المتهىي م
متموع األمم المتلدة لهتنمي
المستدام

خط األساس ل اا  :2018ال
ينطبق

خط ا ساس ل ام  2018للب ا
(وتحد ث عام  2019ف حال توف ه)

يتم نشر  100تي المائ م تىارير التىييم
المرمزي والالمرمزي للب ا عهد
مواق و الشبكي  .باإلضات إلد ذلك ،يتم
تلميا تهك التي تفي بمتطهباإ التواة أو
تتتاوزها عهد موقع متموع األمم المتلدة
لهتىييم وشبك الت هم النشط م أجا المساءل
واألااء تي ال ما اإلنساني ،مما يضم
نشر نتائج التىييم عهد نطاق واسع تي
متتم اإ ال ما اإلنساني واإلنمائي عهد
المستوى ال المي.
ال يدير الب ا

أي صناايق متم .

يتم تسهيط الضوء عهد هذا المساهماإ تي
تىرير األااء السنوي للب ا وتي ما
تىرير قطري سنوي وتي تىرير سنوي ع
المساهماإ المرن .

ال يدير الب ا
مواضي ي .

أي صناايق متم

أو

الهدف ل اا  :2020ن م

ز ادة أوجه الكفاءة
 -11تنفيذ أهداف األمي
ال اا بش التوحيد التشغيهي
لتلىيق مكاسب الكفاءة

النسب المئوي م مياناإ متموع
األمم المتلدة لهتنمي المستدام التي
ترتع تىاريرها إلد هيئاتها الرئاسي
ع مكاسب الكفاءة
النسب المئوي م مياناإ متموع
األمم المتلدة لهتنمي المستدام التي
وق ت البيا الرتيع المستوى
الخام باالعتراف المتباا

 -12التنفيذ الكاما لسياساإ
وم دالإ استرااا التكاليف
الم تمدة واإلبالغ عنها

النسب المئوي م مياناإ متموع
األمم المتلدة لهتنمي المستدام التي
تىدا تىارير سنوي ع تنفيذ
سياساإ وم دالإ استرااا
التكاليف الم تمدة إلد هيئاتها
الرئاسي

خط األساس ل اا :2017
 41تي المائ

يبهغ الب ا باستمرار ع سهسه تدابير
زيااة الكفاءة تي تىرير األااء السنوي منذ
عاا .2015

خط األساس ل اا :2018
 28تي المائ

وقع الب ا البيا الرتيع المستوى
الخام باالعتراف المتباا .

الهدف ل اا :2021
 100تي المائ

الهدف ل اا :2021
 100تي المائ
خط األساس ل اا :2017
 51تي المائ
الهدف ل اا :2021
 100تي المائ

يىدا الب ا تىارير سنوي ع تنفيذ
سياساتو وم دالإ استرااا التكاليف
الم تمدة إلد المتهف التنفيذي م خال
خط اإلاارة.

مالحظ  :بياناإ عاا  2019بتاريخ  13أمتوبر/تشري األو  ،2019حيلما توترإ.
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