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الج ية

ال ا ة

لأل م

ال تحدة

279/72

()1

تستند مذكرة المعلومات هذه إلى التحديث المقدم في أبريل/نيسان إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية األولى لعام ،2020

وتوفر معلومات إضااااافية عف تنفيذ برنامغ األ ذية العالمي (الب ا ) لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  )2(279/72بشاااا ن
إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

قد ة – إصالح نظو ة ا م ال تحدة اإل ائية ف سياق جائحة كوفيد19-
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مع دخول األمم المتحدة اآلن عقد العمل مف أجل تحقيق أهداف التنمية المساااتدامة ،فجن جائحة كوفيد 19-تهي الظروف الختبار
مبكر لإلصاا و وتشاادد على أهمية اعتماد نهغ شااامل لمنظومة األمم المتحدة ككل للتألاادي ألرد أكبر التحديات التي تواجهها
األجيال .وقد عزز الب ا

بسرعة آلياته ل ستجابة اإلنسانية بهدف التألدي للتحديات الملحة في مجال األمف الغذائي وإتارة

الخدمات المشتركة لمنظومة األمم المتحدة بينما دعّم عروضه البرامجية للمساعدة على تخفيف اآلثار االجتماعية واالقتألادية
الناجمة عف الجائحة ،بفضاال جهود مويفيه الموجوديف في جميع أنحاا العالم والعامليف أص ا في يل األطر الجديدة إلص ا و
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

(.WFP/EB.1/2020/4-B )1
( )2قرار الجمعية العامة  279/72المؤرخ  31أيار/مايو  ، 2018إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في سياق االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع
سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة مف أجل التنمية ( ،)A/RES/72/279على الموقع اإللكتروني التالي:
.https://undocs.org/a/res/72/279
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد أمير عبد هللا
نائب المدير التنفيذي
بريد إلكترونيamir.abdulla@wfp.org :

السيدة C. Ushiyama
مديرة
شؤون 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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ويساور الب ا

بالغ القلق ألن اآلثار االجتماعية واالقتألادية الناجمة عف الجائحة ستكون أكثر تدميرا بكثير مف المرض في

رد ذاته .وقد كان العدد المقدر للمعانيف مف انعدام األمف الغذائي الحاد في العالم يبلغ  135مليون شااخق قبل تفشااي كوفيد19-
في ريف أن التقديرات األولية للب ا

تشااااير إلى خطر معاناة عدد إضااااافي يألاااال إلى  130مليون شااااخق مف انعدام األمف

الغذائي الحاد بسبب هذه الجائحة .وبناا على هذا التوقع سوف يرتفع عدد المعانيف مف انعدام األمف الغذائي الحاد في العالم إلى
 265مليون شخق بحلول نهاية عام .2020
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وتحدَّد اسااااااتجابة منظومة األمم المتحدة اإلنمائية الرتياجات البلدان في مواجهة جائحة كوفيد 19-ضاااااامف إطار األمم المتحدة
ل ستجابة االجتماعية واالقتألادية الفورية لجائحة كوفيد 19-الذي صدر في شهر أبريل/نيسان )3(.وإذ تك ّمل وثيقة هذا اإلطار
االساتجابة الجارية للطوار الألاحية واإلنساانية ،تفحق الوثيقة الت ثير االجتماعي واالقتألاادي لجائحة كوفيد 19-واالنتعاش
في نهاية المطاف في يل خمس ركائز هي التالية :رماية الخدمات والنظم الألحية؛ والحماية االجتماعية والخدمات األساسية؛
ورماية الويائف والمنشاااات الألاااغيرة والمتوساااطة والعامليف في القطاس ير الرسااامي؛ واساااتجابة االقتألااااد الكلي والتعاون
المتعدد األطراف؛ والتماسااا االجتماعي وقدرة المجتمعات على الألاامود .وقد شااار الب ا

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة

(اليونيسف) في إعداد الجزا المتعلق بالخدمات األساسية والحماية االجتماعية مف اإلطار ،مما يثبت الدور القيادي المعترف به
لهاتيف الوكالتيف في هذه المجاالت الحاسمة .وخطة التنمية المستدامة لعام  2030هي المرجع التوجيهي لإلطار الذي يستند إلى
مبدأ "عدم تخلف أرد عف الركب" كفرضااية أساااسااية وإلى مبدأي االسااتدامة البيسية والمساااواة بيف الجنساايف باعتبارهما مبدأيف
رئيسييف يم ّكنان مف "إعادة البناا على نحو أفضل" في يل جميع الركائز الخمس.
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وإلى جانب دور الب ا

الرئيسااااي في االسااااتجابة اإلنسااااانية الفورية العالمية فجنه يعمل على مساااااعدة الحكومات في تكييف

وتألاااااميم وتنفيذ تدخ ت المسااااااعدة االجتماعية التي تتألااااادو لجائحة كوفيد 19-وتعزز نظم الحماية االجتماعية المساااااتجيبة
للألاااادمات .ويسااااتند هذا العمل إلى ما اكتساااابه الب ا

مف خبرة طوال عقود في وضااااع برامغ شاااابكات األمان في سااااياقات

األزمات ومف خبرة تقنية في مجاالت التحليل والتقييم وتألااااميم البرامغ ونظم تقديم المساااااعدات الغذائية العينية والمساااااعدات
النقدية والمساالة إزاا السكان المتضرريف.
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ويدعم الب ا

أيضاااا الحكومات في تكييف الخدمات األسااااساااية التي توفر الخدمات التغذوية والمدرساااية األسااااساااية وتحمي

األطفال والنساااااااا وتبني رأل المال البشااااااري وتم ّكف مف االنتعاش .ويتية إصاااااا و منظومة األمم المتحدة اإلنمائية فرصاااااة
للمنظومة ب كملها لزيادة توثيق عرو التعاون في إطار الجهود المشتركة .وتبرز األزمة العالمية الحالية الواسعة النطاق شراكة
األمم المتحدة المتجددة في العمل .فعلى سبيل المثال:
أ)

ّ
عزز الب ا

واليونيسااف شااراكتهما المتألاالة بالخدمات الألااحية والتغذوية المدرسااية تألااديا لجائحة كوفيد 19-مف

أجل استهداف  10م ييف طفل مف األطفال األشد ضعفا في  30بلدا مف فسة البلدان األكثر هشاشة؛
ب)

تعتمد الحكومات بألاااااافة متزايدة تدابير الحماية االجتماعية في التألاااااادي لجائحة كوفيد19-؛ وذلا عف طريق توفير
المساعدة االجتماعية واالستجابة النقدية على رار ما يجري في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية
وآساااايا الوسااااطى ريث يقدم الب ا

الدعم التقني والمالي والتشااااغيلي لتخطيط تدابير الحماية االجتماعية وتنفيذها في

أرمينيا ،ومألر ،والعراق ،واألردن ،وقير يزستان ،ولبنان ،وليبيا ،ودولة فلسطيف ،وال سودان ،والجمهورية العربية
السورية ،وطاجيكستان ،وتونس ،وتركيا؛
ج)

أنش ا ت اليونيسااف والب ا

في الجنوب األفريقي فريقا عام إقليميا معنيا بالحماية االجتماعية ساايكون بمثابة منتدو

لتبادل المعارف والتنسيق؛
( )3اإلطار (على الموقع اإللكتروني التاليhttps://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio- :
 )economic-response-to-COVID-19.pdfه و في عداد العناصر الحاسمة الث ثة الستجابة األمم المتحدة إلى جانب االستجابة الألحية التي تقودها منظمة
الألحة العالمية (على الموقع اإللكتروني التالي )https://www.who.int/health-cluster/news-and-events/news/COVID19/en/ :واالستجابة
التالي:
اإللكتروني
الموقع
(على
لكوفيد19-
العالمية
اإلنسانية
االستجابة
خطة
في
المفأللة
اإلنسانية
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/global_humanitarian_res
.)ponse_plan_covid-19_.pdf
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د)

عمل الب ا

وبرنامغ األمم المتحدة اإلنمائي وهيسة األمم المتحدة للمسااااواة بيف الجنسااايف وتمكيف المرأة (هيسة األمم

المتحدة للمرأة) ومنظمة الألااااااحة العالمية بالتعاون مع منظمة األ ذية والزراعة لألمم المتحدة واالتفاق العالمي لألمم
المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب تنسايق الشاؤون اإلنساانية ومؤساساة األمم المتحدة مف أجل إعداد دليل أعمال
متألل بمشاركة القطاس الخاص في التألدي لجائحة كوفيد.19-
-7

وتجعل الجائحة تحقيق النتائغ في الميدان مف جانب الب ا

أمرا ملحا أكثر مف ذي قبل .ولدو أعضااااااااا المجتمع الدولي

رض مشتر متمثل في التغلب على هذا التحدي الألحي بالعمل في الوقت ذاته على بناا عالم يكون أكثر شموال ال يتر فيه
أرد خلف عف الركب .وتألاااديا للجائحة تضااااعف كيانات األمم المتحدة جهودها للعمل على أساااال مشاااتر وقد بدأت تظهر
اسااتجابة أكثر تكام  .وفي الوقت نفسااه ،يتعيف على منظومة األمم المتحدة ضاامان أال تفضااي هذه االسااتجابة األكثر تكام إلى
مزيد مف العمليات المرهقة ومساااااتويات إضاااااافية مف اإلجرااات البيروقراطية ونهغ قائم على "مقال وارد يناساااااب الجميع"
عندما يجب – على العكس – أن يت سم العمل الميداني ب سرعة الحركة لل سماو بالتكيّف مع يروف شديدة التقلب واال ستناد إلى
اآلليات والخبرات الراهنة للب ا

والجهات الشااااااريكة له رتى يتساااااانى لكل طرف أن يك ّمل مواطف قوة الطرف اآلخر على

أسال متبادل.

ال ناص ال تبقية ن إصالح نظو ة ا م ال تحدة اإل ائية
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عقد المجلس االقتألااااادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في مايو/أيار  2020جزأه الساااانوي المتعلق بالشااااؤون التنفيذية مف
أجل أنشاااطة التنمية الذي كان أول جزا متعلق بالشاااؤون التنفيذية يعقد افتراضااايا على اإلط ق وثاني جزا َّ
ينظم منذ بدا تنفيذ
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وآخر جزا ي سبق صيا ة اال ستعراض ال شامل المقبل لل سيا سات الذي يجري كل أربع سنوات
(االستعراض الشامل).
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وعرض األميف العام لألمم المتحدة بجيجاز في تقريره المقدم إلى المجلس االقتألاااااااادي واالجتماعي قبل عقد الجزا المتعلق
بالشاااؤون التنفيذية مف أجل أنشاااطة التنمية االقترارات الخاصاااة باالساااتعراض اإلقليمي واساااتعراض المكاتب المتعددة البلدان
اللذيف يمث ن عنألااااااريف رئيسااااااييف مف إصاااااا و منظومة األمم المتحدة اإلنمائية لم يسااااااته بعد )4(.ومف المتوقع أن تم ّكف
االقترارات مف تحسايف االتسااق على المساتوو اإلقليمي وتعزيز دعم األمم المتحدة للبلدان مف خ ل ترتيبات المكاتب المتعددة
البلدان .وتعمل األفرقة اإلقليمية التابعة للب ا

بقيادة المديريف اإلقليمييف مع سااااائر كيانات مجموعات األمم المتحدة اإلقليمية

للتنمية المسااااااتدامة ولجان األمم المتحدة اإلقليمية للعناية ب مر اقترارات األميف العام .ويعتبر إنشااااااااا منابر تعاونية إقليمية
وتحالفات خاصة بمنطقة معينة وقائمة على مسائل معينة لضمان تحسيف استخدام خبرة الكيانات اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة
في صاميم االقترارات .ويتوقع أن تقدم مجموعة ال  77والألايف صايغة "خفيفة" لقرار للمجلس االقتألاادي واالجتماعي بشا ن
اقترارات األميف العام الخاصة باالستعراض اإلقليمي واستعراض المكاتب المتعددة البلدان بعد انعقاد الجزا المتعلق بالشؤون
التنفيذية للمجلس االقتألادي واالجتماعي ولكف قبل صيا ة االستعراض الشامل المقبل.
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وفي رال اعتماد اقترارات األميف العام في القرار المخطط ،فسااتكون الخطوة الحاساامة المقبلة تألااميم عنألااري إطار اإلدارة
والمساالة على الألعيد اإلقليمي وعلى الألعيد العالمي .وقد أعلف األميف العام أيضا اعتزام استعراض العنألر المؤقت إلطار
اإلدارة والمساااالة على الألااعيد القطري .وإذ يتوقع إنجاز جميع هذه العناصاار الث ثة بحلول نهاية عام  ،2020فسااوف تكون
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية قد استكملت إعداد إطار اإلدارة والمساالة بالكامل .وسيشار الب ا

في هذه العملية لضمان

االتساااق وتولي زمام األمور على أسااال جماعي والمساااالة المتبادلة ضاامف مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسااتدامة .ويتية
اختبار رسااف األداا تحت الضااغط إلصاا و منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في إطار التألاادي لجائحة كوفيد 19-فرصااة لبدا
اسااااتعراض الجوانب المؤقتة لألدوات والسااااياسااااات الجديدة بهدف فهم الساااابل المحتملة لتحسااااينها بغية جعلها رتى أكثر فائدة
بالنسبة إلى الحكومات الوطنية ومنظومة األمم المتحدة اإلنمائية في إرراز التقدم مف أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

( )4المجلس االقتألادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة .2020 .تقرير األميف العام عف "تنفيذ قرار الجمعية العامة  243/71بش ن االستعراض الشامل الذي يجري
كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة مف أجل التنمية".https://undocs.org/a/75/79 .
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ت ز ز الدعم على طاق ال نظو ة ن أجل تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة وخطة عام  2030على الص يد
القط ي
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وبسا طت خ ل الفألاال الثاني مف عام  2020ساابع وثائق تقنية( )5تو ّجه
نقّحت كيانات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسااتدامة اّ
بدا تنفيذ إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسااتدامة .وساااهم الب ا

في الجولة النهائية للمشاااورات بش ا ن

ضاااااام الوثائق الساااااابع في توجيهات مكيّفة مع ارتياجات العامليف في الميدان .واعتمد رجساااااااا مجموعة األمم المتحدة للتنمية
المساااتدامة هذه التوجيهات في  13مايو/أيار  .2020ويتوقع أن يدمغ مكتب األمم المتحدة للتنسااايق اإلنمائي في يونيو/رزيران
 2020التوجيهات المعتمدة في منألااة إلكترونية سااهلة االسااتخدام سااتتضاا ّمف أيضااا وردات تدريبية تتاو لجميع مويفي األمم
المتحدة .وساااااايعاد النظر في التوجيهات في عام  2021اسااااااتنادا إلى الخبرات التي تكتسااااااب خ ل مررلة تجريبية وأخذا في
الحسااااابان الطبيعة االنتقالية لعملية إصااااا و منظومة األمم المتحدة اإلنمائية .وسااااايواصااااال الب ا

تكييف توجيهاته الداخلية

التمهيدية للمكاتب القطرية تمشيا مع التوجيهات العالمية المتطورة ودعم المكاتب القطرية عف طريق مكتب المساعدة في شعبة
البرامغ اإلنسانية واإلنمائية في الب ا .
-12

وشاكلت جائحة كوفيد 19-ضاغطا إضاافيا شاديدا على أفرقة األمم المتحدة القطرية ير أنه يتوقع أن يتواصال بدا تنفيذ التحليل
القطري المشااااااتر الجديد وإطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسااااااتدامة ريثما أمكف .وباالسااااااتفادة مف
لتحول منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،التزمت كل وكاالت األمم المتحدة باساااتخدام أصاااول
اإلصااا رات التي سااابق إجراجها ّ
األمم المتحدة على أفضاال وجه على المسااتوو العالمي واإلقليمي والمحلي في اسااتهداف البلدان والفسات السااكانية واألشااخاص
األشد ضعفا ممف هم عرضة ألن يتركوا خلف الركب جراا الجائحة .وأثناا االستجابة األولية ،استرشدت أفرقة األمم المتحدة
وطورت استجابتها البرامجية االجتماعية واالقتألادية
القطرية أساسا بجطار األمم المتحدة ل ستجابة االجتماعية واالقتألادية
ّ
على المسااااااتوو القطري .واعتماد أطر وأدوات جديدة إبان أزمة عالمية يتطلب المرونة والساااااارعة لتكييف التحليل والتخطيط
ووضااااااع البرامغ ويبدأ بتحليل سااااااريع ليثار االجتماعية واالقتألااااااادية .ويمثل هذا التحليل السااااااريع خطوة أولى في تحديث
التحلي ت القطرية المشتركة على نطاق أوسع بحلول نهاية عام  2020عندما يتوقع أن ينقضي زمف ذروة األزمة ويألبة أثر
جائحة كوفيد 19-على المسار اإلنمائي لكل بلد أكثر وضورا.
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وفيما يتألاااااال بتكيّف البرامغ مع األزمة الناجمة عف الجائحة ،أجرت أفرقة األمم المتحدة القطرية تقييمات سااااااريعة لألهمية
الحيوية للبرامغ وعمليات إلعادة ترتيب األولويات لدو اعتماد إطار األمم المتحدة ل سااتجابة االجتماعية واالقتألااادية لجائحة
كوفيد .19-وتسااااتعرض خطط العمل المشااااتركة ألطر عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسااااتدامة (أو أطر عمل
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية) لتحديد الفجوات وأوجه التداخل والتازر مف أجل السماو بحسف تنسيق استجابة األمم المتحدة.
وفي بعض الحاالت ،قد يسااااااتوجب األمر إعادة النظر في الجداول الزمنية إلعداد أطر عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال
التنمية المساااتدامة ،وال سااايما في رالة إعداد أطر جديدة مف هذا القبيل لدورة البرامغ لعام  .2021وال يزال تمديد دورات أطر
العمل الراهنة للمساااااااعدة اإلنمائية ،الذي يؤخر بالتالي بدا تنفيذ أطر العمل للتعاون في مجال التنمية المسااااااتدامة ،يمثل خيارا
مطرورا  .وقد أوصااااااى مكتب التنساااااايق اإلنمائي أعضاااااااا أفرقة األمم المتحدة القطرية بالنظر في طلب ت جيل عرض وثائق
البرامغ القطرية لوكاالتهم إلى موعد انعقاد اجتماعات الهيسات الرئاسااااااية لهذه الوكاالت في وقت الرق في عام  .2021واتبع
مكتبان قطريان على األقل مف المكاتب القطرية التابعة للب ا

(في بنغ ديش والكاميرون) هذه النألاااااايحة وأ ّج عرض

خططهما االستراتيجية القطرية مف الجيل الثاني مف دورة المجلس التنفيذي العادية الثانية لعام  2020إلى دورة المجلس العادية
الثانية لعام .2021

( )5هذه الوثائق هي المباد التوجيهية التي تدعم أطر عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة؛ وتشكيلة أفرقة األمم المتحدة القطرية؛ وتمويل أطر عمل
والتحول االقتألادي؛ وتألميم البرامغ وإدارتها؛ والتحليل القطري المشتر لألمم
األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة وتمويل الخطة لعام 2030؛
ّ
المتحدة؛ والتعاون في مجاالت التنمية والعمل اإلنساني والس م.
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ويمثل تيساااير العمل المشاااتر لتساااريع وتيرة التقدم المحرز مف أجل تحقيق أهداف التنمية المساااتدامة مبدأ رئيسااايا للألاااندوق
المشتر ألهداف التنمية المستدامة .وعقب الدعوة األولى إلى تقديم االقترارات في عام  ،2019اختتم الألندوق مؤخرا دعوته
الثانية التي تركز على نماذج تمويل التنمية .ويشااااار الب ا

في  25برنامجا مشااااتركا )6(.ويجري الألااااندوق اآلن تقييمات

تقنية وعمليات لضمان الجودة فيما يخق البرامغ المشتركة التي تحتل أعلى المرتبات .وفي ضوا الجائحة واالرتياجات ير
المسابوقة التي نشا ت عنها ،اعتمد الألاندوق خيار تكييف اساتخدام ما تألال قيمته إلى  20في المائة مف المخألاألاات المنبثقة
عف الدعوة األولى أل راض أخرو فيما يتعلق بالحماية االجتماعية ليساااااامة باتخاذ المزيد مف اإلجرااات الفورية المتألاااااالة
بجائحة كوفيد .19-ومف بيف أفرقة األمم المتحدة القطرية التي قدمت خططا لتكييف االسااااتخدام أل راض أخرو رتى اآلن فجن
الب ا

مشمول في الخطط الخاصة ببربادول ،وإندونيسيا ،ومد شقر ،وموريتانيا.

دعم ظام ال نسقين ال قي ين لأل م ال تحدة
-15

بيّف اسااااتقألاااااا داخلي آلراا المديريف القطرييف للب ا

أجري في أوائل عام  2020أن األ لبية ترو أنه مف السااااابق ألوانه

التحول في قيادة أفرقة األمم المتحدة القطرية .وفي
تحديد ما إذا كان المنسااااااقون المقيمون المعتمدون يحدثون تغييرا أل راض
ّ
المطول في التوييف لشغل مناصب المنسقيف المقيميف الشا رة عائقا وأفاد نحو  66في المائة مف
بعض المواقع ،مثلت راالت
َّ
المديريف القطرييف ب نهم عملوا كمنسااقيف مقيميف بالنيابة في عام  2019وبلغت نساابة مف أفاد مف أولسا المجيبيف بعمله في ذلا
المنألااااااب ألكثر مف  15يوما  42في المائة .ونظرا إلى المتطلبات اإلدارية والتنظيمية لقيادة العمليات القطرية للب ا  ،فجن
شغل منألب المنسق المقيم بالنيابة لفترات طويلة يلقي عب ثقي على عاتق المديريف القطرييف.
-16

ويرد فيما يلي موجز لبعض الم رظات األخرو التي جمعت مف قادة الب ا

في الميدان عف إص و نظام المنسقيف المقيميف

وأفرقة األمم المتحدة القطرية:
واطن القوة


اعتماد نهغ أكثر شموال في وثائق التخطيط والتحليل مثل التحليل القطري المشتر وإطار عمل األمم المتحدة للتعاون
في مجال التنمية المستدامة واالستراتيجيات الخاصة بعمليات تسيير األعمال.



نجمت عف النظام الجديد روو وأجواا عمل جماعي متجددة.



رقق المنسقون المقيمون ،ممف تحلوا بسمات المساالة المتبادلة والملكية المشتركة واالهتمام األدنى بالتسلسل الهرمي
اإلداري ،تغييرا إيجابيا في القوو المحركة ضمف أفرقة األمم المتحدة القطرية.

التأثي ال حدود


كان لنظام المنسااااااقيف المقيميف الجديد ت ثير محدود فقط نظرا إلى وجود تركيز أقل على األولويات اإلنمائية في إطار
العمليات المستجيبة للطوار اإلنسانية الواسعة النطاق.

التحد ات


إن التغييرات الجديدة المهمة في الساااياساااات أو التوجيهات التي تبلغ أمانة األمم المتحدة المنساااقيف المقيميف بها لم تكف
أريانا مو ضع م شاطرة ا ستراتيجية مع أفرقة األمم المتحدة القطرية ،وخ ألو صا في الحاالت التي لم يتوافر فيها العدد
الكامل مف المويفيف في مكاتب المنسقيف المقيميف.



يحتاج المنسااااااقون المقيمون المعينون رديثا إلى الوقت إلرساااااااا الع قات مع الحكومات الوطنية ووزاراتها وهذا أمر
يؤ ّخر توفير بعض الخدمات ذات القيمة المضافة االستراتيجية المتوقعة مف المنسقيف المقيميف المعتمديف.

( )6مف بيف البرامغ المشتركة الخمسة والعشريف المقدمة ،تبلغ نسبة البرامغ  56في المائة في أفريقيا ،و 24في المائة في أمريكا ال تينية والكاريبي ،و 8في المائة في
آسيا والمحيط الهاد  ،و 8في المائة في الدول العربية ،و 4في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى.
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وفي إطار هيكل تمويل نظام المنسقيف المقيميف ،يواصل الب ا
رول الب ا
ّ

تنفيذ التوجيهات بش ن رسوم التنسيق بنسبة  1في المائة .وقد

بحلول منتألااااااف عام  2020مبلغا قدره  50 000دوالر أمريكي مت تيا مف رسااااااوم التنساااااايق إلى الألااااااندوق
()7

االسااااااتسماني لأل راض الخاصااااااة مف أجل دعم نظام المنسااااااقيف المقيميف.

وفي معظم الحاالت ،اختارت الجهات المانحة

تخألااايق نسااابة  1في المائة مف مسااااهماتها اإلجمالية لرساااوم التنسااايق بدال مف إضاااافة نسااابة  1في المائة مما يخفض مبلغ
المساهمة المباشرة في البرمجة .وسدّد الب ا

أيضا رألته لعام  2020بقيمة  2.9مليون دوالر أمريكي الملتزم بها للمساهمة

في تقاساااااام تكاليف دعم نظام المنسااااااقيف المقيميف مف جانب مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسااااااتدامة والبالغة ما مجموعه
 5.8مليون دوالر أمريكي منذ عام .2019
-18

وتبيّف مف استقألاا داخلي ليراا في الب ا

أن نسبة  54في المائة مف المكاتب القطرية قدمت الدعم إلى المنسقيف المقيميف

في عام  2019عف طريق آلية أو أكثر مف اآلليات التالية :المساااااااهمات العينية وآلية انتداب المويفيف وآلية النقد أو يرها مف
اآلليات .وتشمل األمثلة على األساليب األخرو لتقاسم التكاليف األنشطة التدريبية المتعلقة ب هداف التنمية المستدامة والموجهة
إلى الحكومات وأنشطة االتألاالت المشتركة والمساهمات في أرداث األمم المتحدة المشتركة.
-19

وسااااتسااااتعرض أمانة األمم المتحدة بالتنساااايق مع مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسااااتدامة صاااايغة تقاساااام التكاليف خ ل هذا
الألاايف .وقد نفذت مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسااتدامة اتفاقا لتقاساام التكاليف على نطاق المنظومة دعما لنظام المنسااقيف
()8

المقيميف منذ عام .2014
-20

ويعترف اتفاق التمويل مف خ ل دعمه إلصااا و منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بالغرض المشاااتر في إرراز التقدم مف أجل
تحقيق أهداف التنمية الم ستدامة والحاجة الملحة إلى ذلا .ويرد تقرير محدّث عف و ضع مؤ شرات اتفاق التمويل في ملحق هذه
المذكرة للمعلومات .وبما أن البلدان الغنية والفقيرة على السااااواا سااااتعاني مف التراجع االقتألااااادي العالمي الناجم عف الجائحة
بالتزامف مع تزايد االرتياجات ،فسااااايألااااابة مف األهمية بمكان بألااااافة متزايدة إيجاد السااااابل لتكثيف الجهود الرامية إلى دعم
األشخاص األشد ضعفا باستخدام الموارد الحالية.

االرتقاء ب ليات تسيي ا ع ال ال شت كة
-21

أرسى الرئيسان التنفيذيان للب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جسيف ،بوصفهما الرئيسيف المشاركيف في رئاسة الفريق

المعني بالنتائغ االسااااتراتيجية ل بتكارات في مجال األعمال ،مع اليونيسااااف وبرنامغ األمم المتحدة اإلنمائي وصااااندوق األمم
المتحدة للسااكان ووكاالت األمم المتحدة األخرو خ ل العاميف الماضااييف األسااس لتعزيز كفااة منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
وفعاليتها .ونظرا إلى انتهاا والية المدير التنفيذي للب ا

والمفوض السااااااامي لمفوضااااااية األمم المتحدة لشااااااؤون ال جسيف

بألاافتهما الرئيساايف المشاااركيف في رئاسااة الفريق المعني بالنتائغ االسااتراتيجية ل بتكارات في مجال األعمال لمدة ساانتيف في
يونيو/رزيران  ،2020فجنه يجري تسااااااليم نتائغ هذه العملية إلى مكتب التنساااااايق اإلنمائي لبدا تطبيقها على جميع أفرقة األمم
المتحدة القطرية بقيادة المنسقيف المقيميف.
-22

وبفضااال تفاني فريق المشاااروعات المشاااتر بيف الوكاالت والتابع للفريق المعني بالنتائغ االساااتراتيجية ل بتكارات في مجال
األعمال تستكمل أهداف اإلص و المتعلقة بالكفااة أو هي في مرارل استكمالها األخيرة على النحو التالي:
أ)

اساااتكملت ث ثة مباد تمكينية على أساااال مفهوم "االنضااامام" الطوعي لجمع صااافوف كيانات األمم المتحدة .وتعمل
اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوو اآلن على تنفيذ عوامل تمكيف الكفااة.

( )7البيانات عف الألندوق االستسماني لأل راض الخاصة متارة على الموقع اإللكتروني التالي.https://unsdg.un.org/SPTF :
( )8تحسب رألة كل كيان باستخدام صيغة ث ثية الخطوات لم تتغير عندما تضاعفت قيمة المساهمات اإلجمالية لتقاسم التكاليف في عام  2019بناا على طلب الجمعية
العامة .وقد اعتمدت الجمعية العامة الأليغة الراهنة لفترة بدا العمل بالنظام الجديد للمنسقيف المقيميف رتى يجرو استعراض شامل للنظام ونموذج تمويله في عام
.2021
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ب)

انضاااااام الب ا

و 19كيانا آخر مف كيانات األمم المتحدة إلى بيان االعتراف المتبادل الذي يفيد االسااااااتجابة لجائحة

كوفيد ،19-بما في ذلا في مجال المشتريات.
ج)

وافق الب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جسيف على عامل تمكيني لمباد رضا المستفيديف وتحديد التكاليف

واألسعار ع ّمم على المسؤوليف التنفيذييف في وكاالت األمم المتحدة األخرو لقبوله.
د)

تكلّل استكمال االستراتيجية الخاصة بعمليات تسيير األعمال ومسارات العمل للتبليغ عف التكاليف وتسليمها إلى مكتب
التنسيق اإلنمائي بالنجاو أيضا .وبدأ تنفيذ االستراتيجية الخاصة بعمليات تسيير األعمال في أكثر مف  90مكتبا قطريا
في العالم .وأثرت جائحة كوفيد 19-في التقدم المحرز في اعتماد االسااتراتيجية خ ل الساانة الحالية لكف مكتب التنساايق
اإلنمائي يبدي تفاجله بجمكانية تحقيق هدف اعتمادها مف جانب المكاتب القطرية بنسبة  100في المائة بحلول نهاية عام
.2021

ه)

اعتمدت مجموعة مف التوجيهات بش ن عمليات تسيير األعمال المشتركة إال أن االختبار الميداني لم يكف ممكنا بسبب
الجائحة .واقترو مكتب التنساااااايق اإلنمائي اسااااااته ل المبادرات التجريبية في وقت الرق خ ل عام  2020على أن
الب ا

و)

رذر مف أن هذا األمر سيعتمد على ت ثير جائحة كوفيد.19-

أسااند العمل المتألاال بالمباني المشااتركة إلى فرقة العمل المشااتركة بيف الوكاالت المعنية بالمباني المشااتركة التي يعمل
فيها الب ا

بوصااافه عضاااوا نشاااطا .وسااايلزم تعزيز االساااتثمار في هذا العمل إلرراز تقدم ملحوي مف أجل تحقيق

تحول  50في المائة مف مباني األمم المتحدة إلى مباني مشتركة بحلول عام .2021
الهدف المتمثل في ّ
ز)

فيما يتعلق بالخدمات المشاااتركة ،أجري اساااتقألااااا لكيانات األمم المتحدة بخألاااوص ساااوق العروض الحالية والمقبلة
والطلب على خدمات األمم المتحدة مثل خدمات اإلدارة ونظم تكنولوجيا المعلومات والموارد البشااااارية ضااااامف أفرقة
األمم المتحدة القطرية أو مف المواقع الخارجية.
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وقد ساااااالّم الفريق المعني بالنتائغ االسااااااتراتيجية ل بتكارات في مجال األعمال في أوائل عام  2020مسااااااار العمل المتعلق
بالخدمات المشااااتركة ألسااااطول المركبات إلى مفوضااااية األمم المتحدة لشااااؤون ال جسيف والب ا

ألن كلتا الوكالتيف لديهما

مراكز عالمية لخدمات أساااطول المركبات .وتعمل الوكالتان على رجية بشااا ن قدرة التنقل في األمم المتحدة تهدف إلى ضااامان
اسااااااتفادة جميع منظمات األمم المتحدة في المواقع المعنية في رال انتهاجها هذا النهغ مف خدمات المركبات والنقل الفعالة
المتأللة ب سطول المركبات التي تتسم بسجل إنجازات ثابت في الحد باستمرار مف تكاليف التنقل.
-24

وشجع اإلص و أيضا على تعزيز التعاون بيف الوكاالت بهدف تحقيق الكفااة بفضل جهود مثل توسيع نطاق مركز الحجوزات
اإلنسااانية في الب ا

الذي يتية مركزا موردا لخدمات رجز أماكف اإلقامة والخدمات الطبية وخدمات الساافر بألاافة متزايدة.

تحول في توفير الخدمات
وإذ يعالغ تطبيق الهاتف المحمول للمركز أكثر مف  250 000رالة رجز في الساااااانة ،فقد أدو إلى ّ
الميدانية للمويفيف المسااافريف العامليف في الميدان اإلنساااني ،بالسااماو بحجز أماكف اإلقامة أثناا الساافر ومشاااطرة المعلومات
المحلية على الألااااعيد العالمي وإتارة تعليقات المسااااتخدميف اآلنية .ويسااااتخدم أكثر مف  1 000مويف في األمم المتحدة يوميا
مركز الخدمات العالمي التابع لهذا المركز ،مما يحقق قدرا كبيرا مف الكفااة في الوقت المخألااااااق إلجرااات اإلدارة عف
طريق األتمتة.
-25

وتفضي ابتكارات أخرو اعتمدها الفريق المعني بالنتائغ االستراتيجية ل بتكارات في مجال األعمال إلى تغييرات ملحوية في
طريقة عمل الب ا  .ففي شرق أفريقيا على سبيل المثال ،بدأ استخدام منألة سوق الخدمات اإلنسانية للب ا

على الألعيد

القطري وفعّلت هذه المنألااة أيضااا على الألااعيد العالمي اسااتجابة لجائحة كوفيد 19-وتعرض خدمات نقل البضااائع ل سااتجابة
لهذه الجائحة على أسال مجاني للمستخدم .ويدعم هذا المشروس راليا أكثر مف  90جهة شريكة ،بما فيها كيانات األمم المتحدة
والمنظمات ير الحكومية الدولية والوطنية وكيانات المجتمع المدني .وسااااوق الخدمات اإلنسااااانية هو منألااااة رقمية متطورة
تم ّكف المساااتخدميف الخارجييف مف طلب خدمات سااالسااالة اإلمداد التي يقدمها الب ا  .وتتية هذه المنألاااة نقطة دخول وريدة
لتوفير خدمات الب ا

على المساااااتوو القطري (الخدمات اللوجساااااتية في المرارل النهائية) وفي المرارل األولية للمنظمات
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اإلنسانية المشاركة في االستجابة لجائحة كوفيد .19-وتدمغ منألة ال سوق بس سة جميع مرارل تقديم خدمات سلسلة اإلمداد
وهذا إجراا أصبة موردا في الوقت الحالي ويتبع نهجا رقميا إلدارة األعمال.
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وبألااورة أعم ،ساامة إنشاااا مركز عالمي للب ا
الب ا

لتقديم خدمات ساالساالة اإلمداد مف أجل االسااتجابة لجائحة كوفيد 19-بتزويد

برجية أوضاااة بشااا ن جميع تحركات سااالسااالة اإلمداد وطلبات الجهات الشاااريكة في جميع أنحاا العالم وأتاو فرصاااة

لتحسااااايف إدارة عمليات االساااااتجابة وتدفقات المعلومات .وتظهر االساااااتجابة للجائحة تكثيف الجهود لتحقيق الوردة على نطاق
منظومة األمم المتحدة مف خ ل تجميع الطلب مف مختلف البوابات (مثل بوابة الجهات الشااااااريكة لمنظمة الألااااااحة العالمية)
وإنشاا اتحادات متعددة الوكاالت تتعامل مع المشتريات المتأللة باالستجابة وإنشاا الخدمات اللوجستية المشتركة (عف طريق
سوق خدمات الطوار ) ونقل الركاب واإلج ا الطبي.

ال شاركة ع الدول ا عضاء عن ط ق ال جالس التنفي ة
-27

عمل المجلس التنفيذي للب ا

مع المجالس التنفيذية لبرنامغ األمم المتحدة اإلنمائي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،ومكتب

األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيسة األمم المتحدة للمرأة تمشيا مع القرار المتخذ في دورته
السنوية لعام  2019بش ن تنفيذ أساليب عمل مشتركة إذا انطبقت على الب ا

واتأللت به فقط ،مما يشمل في الوقت الحاضر

المشااااركة في إعداد جدول أعمال االجتماس السااانوي المشاااتر الذي ال يتخذ القرارات للمجالس التنفيذية لبرنامغ األمم المتحدة
اإلنمائي ،وصااااندوق األمم المتحدة للسااااكان ،ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاااااريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيسة
األمم المتحدة للمرأة ،والب ا

والمشاااااااركة في هذا االجتماس ،ومشاااااااركة رئيس المجلس التنفيذي في الدعوات المنتظمة مع

سااااائر الرجساااااا ،بما في ذلا مع نائب األميف العام .وفي الوقت نفسااااه ،يواصاااال أميف المجلس التنفيذي المشاااااركة في جميع
المناقشاااات على مساااتوو األمناا بشااا ن أسااااليب العمل بتبادل المعلومات على نطاق واساااع عف ممارساااات المجلس التنفيذي
للب ا

ريثما قد تكون مفيدة أل راض المقارنة.

االستنتاج والخطوات ال قبلة
-28

في مسااتهل عقد العمل الحالي مف أجل تحقيق أهداف التنمية المسااتدامة وإذ يبدأ العالم في نهاية المطاف مسااار اإلنعاش وإعادة
البناا عقب جائحة كوفيد ،19-سيكون اال ستعراض ال شامل الجديد أداة را سمة في تحديد مكانة األمم المتحدة لتلبية االرتياجات
الضاااااخمة الناشاااااسة عف جميع جوانب الجائحة .وقد أجبرت ترتيبات العمل الجديدة العديد مف مويفي األمم المتحدة على العمل
باستخدام الوسائل الرقمية التي ينبغي تعزيز استغ لها ،وال سيما مف خ ل توسيع نطاق إتارة هذه الوسائل الرقمية واالقتألاد
الرقمي وتحسااااايف تساااااخير البيانات .وينبغي أيضاااااا تكثيف التعاون وتعزيز أوجه التازر في العمل بيف األمم المتحدة والقطاس
الخاص.

-29

ويلتزم الب ا

التزاما راسخا بضمان استجابة إنسانية فعالة مع الحفاي على المكاسب الحاسمة المحققة مف أجل تحقيق أهداف

التنمية المسااتدامة رتى يتساانى للعالم وهو يمضااي نحو مسااار اإلنعاش أن يفعل ذلا باالسااتناد إلى درول الماضااي واالعتراف
في الوقت ذاته ب ن بناا مستقبل أفضل أمر مستطاس في يل تنفيذ المزيد مف التغييرات النظمية والهيكلية لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة في الموعد المنشود.
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ال لحق
تحد ث عن التزا ات الب ا

ف اتفاق الت و ل

التزا ات ذات الصلة بالدول ا عضاء
االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات
ال خصوصة للكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل وأهدافه

خط أساس الب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

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

الحألة األساسية مف
التمويل الطوعي لألنشطة
المتعلقة بالتنمية

الحألة األساسية لتمويل
األنشطة المتأللة بالتنمية
(بما في ذلا االشتراكات
المقررة)
 -2مضاعفة رألة
المساهمات ير األساسية
التي تقدَّم مف خ ل
الألناديق المجمعة
والمواضيعية المتعلقة
بالتنمية

النسبة المسوية للموارد ير
األساسية لألنشطة المتعلقة
بالتنمية التي توجَّه مف خ ل
الألناديق المجمعة
المشتركة بيف الوكاالت

خط األسال لعام :2017
 19.4في المائة
الهدف لعام  30 :2023في
المائة

خط األسال لعام 27 :2017
في المائة

التمويل األساسي للب ا كنسبة
مف إجمالي اإليرادات:2018 :
 6في المائة
(تشمل البيانات جميع موارد
تمويل الب ا في المجاليف
اإلنساني واإلنمائي).
ال يتلقى الب ا
مقررة.

أي اشتراكات

ال يتلقى الب ا
مقررة.

أي اشتراكات

ال يتلقى الب ا
مقررة.

أي اشتراكات

الهدف لعام  30 :2023في
المائة
خط األسال لعام 5 :2017
في المائة
الهدف لعام  10 :2023في
المائة

رألة الموارد ير األساسية
للب ا الموجهة مف خ ل
الألناديق المجمعة المشتركة بيف
الوكاالت:2018 :
 3.5في المائة
(تشمل البيانات جميع موارد
تمويل الب ا في المجاليف
اإلنساني واإلنمائي).

النسبة المسوية للموارد ير
األساسية لألنشطة المتعلقة
بالتنمية التي توجَّه مف خ ل

التمويل األساسي للب ا
كنسبة مف إجمالي اإليرادات:
 5 = 2019في المائة
(تشمل البيانات جميع موارد
تمويل الب ا في المجاليف
اإلنساني واإلنمائي).

التمويل األساسي للب ا كنسبة
مف إجمالي اإليرادات= 2020 :
 10في المائة
(تشمل البيانات جميع موارد
تمويل الب ا في المجاليف
اإلنساني واإلنمائي).

خط األسال لعام 3 :2017
في المائة

ال توجد لدو الب ا
للتمويل المواضيعي.

أدوات

رألة الموارد ير األساسية
للب ا الموجهة مف خ ل
الألناديق المجمعة المشتركة
بيف الوكاالت 3.2 = 2019 :في
المائة
(تشمل البيانات جميع موارد
تمويل الب ا في المجاليف
اإلنساني واإلنمائي).
ال توجد لدو الب ا
للتمويل المواضيعي.

أدوات

رألة الموارد ير األساسية
للب ا الموجهة مف خ ل
الألناديق المجمعة المشتركة بيف
الوكاالت 5.6 = 2020 :في
المائة
(تشمل البيانات جميع موارد
تمويل الب ا في المجاليف
اإلنساني واإلنمائي).
ال توجد لدو الب ا
للتمويل المواضيعي.

أدوات

WFP/EB.A/2020/5-D

10

التزا ات ذات الصلة بالدول ا عضاء
االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات
ال خصوصة للكيان
الألناديق المواضيعية
لفرادو الوكاالت

خطوط أساس
اتفاق الت و ل وأهدافه

خط أساس الب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

الهدف لعام  6 :2023في
المائة

توفي االستق ار
 -3توسيع مألادر دعم
التمويل لمنظومة األمم
المتحدة اإلنمائية

 -4توفير تمويل يمكف
التنبؤ به ل رتياجات
المحددة لكيانات مجموعة
األمم المتحدة للتنمية
المستدامة على النحو
المبيف في خططها
االستراتيجية وارتياجات
تمويل إطار عمل األمم
المتحدة للمساعدة اإلنمائية
على المستوو القطري

عدد كيانات مجموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
التي أبلغت عف زيادة سنوية
في عدد المساهميف في
الموارد األساسية الطوعية

خط األسال لعام 66 :2017
في المائة الهدف لعام :2023
 100في المائة

عدد الدول األعضاا
المساهمة في الألناديق
المجمعة المشتركة بيف
الوكاالت ذات الأللة
بالتنمية والألناديق
المواضيعية لفرادو
الوكاالت

خط األسال لعام  59 :2017ال يدير الب ا أي صناديق
مجمعة وال توجد لديه أدوات
و 27في المائة
الهدف لعام  100 :2023و 50للتمويل المواضيعي.
في المائة

فجوات التمويل في أطر
تمويل الخطط االستراتيجية
لمجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة

خط األسال لعام :2018
يحدَّد الرقا
الهدف لعام  :2021يحدَّد
الرقا

عدد الشركاا الحكومييف الذيف
يساهمون في الموارد األساسية:

عدد الشركاا الحكومييف الذيف
يساهمون في الموارد األساسية:

عدد الشركاا الحكومييف الذيف
يساهمون في الموارد األساسية:

 36 :2018في المائة

 40 :2019في المائة

 32 :2020في المائة

ال يدير الب ا أي صناديق
مجمعة وال توجد لديه أدوات
للتمويل المواضيعي.

ال يدير الب ا أي صناديق
مجمعة وال توجد لديه أدوات
للتمويل المواضيعي.

تلقى الب ا في عام  2018مبلغا تلقى الب ا في عام 2019
مبلغا قدره  8.1مليار دوالر
قدره  7.3مليار دوالر أمريكي
أمريكي مقابل مجموس
مقابل مجموس االرتياجات البالغ
االرتياجات بمقدار  12.6مليار
 10.5مليار دوالر أمريكي أو
دوالر أمريكي أو نسبة  64في
نسبة  70في المائة.
المائة.

تلقى الب ا رتى اآلن في عام
 2020مبلغا قدره  4مليارات
دوالر أمريكي مقابل مجموس
االرتياجات بمقدار  10.6مليار
دوالر أمريكي أو نسبة  38في
المائة.
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التزا ات ذات الصلة بالدول ا عضاء
االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات
ال خصوصة للكيان
جزا صغير مف كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية يشير إلى أن 50
في المائة على األقل مف
مساهماتها تشكل جزاا مف
التزامات متعددة السنوات

خط أساس الب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

خطوط أساس
اتفاق الت و ل وأهدافه
خط األسال لعام :2017
25/12

النسبة المسوية إليرادات الب ا
المتعددة السنوات في عام :2018
 14في المائة

النسبة المسوية إليرادات
الب ا المتعددة السنوات في
عام  17 :2019في المائة

الهدف لعام  100 :2023في
المائة

النسبة المسوية إليرادات الب ا
التي تزيد مدتها على سنة واردة
في عام  76.8 :2018في المائة

النسبة المسوية إليرادات
الب ا التي تزيد مدتها على
سنة واردة في عام :2019
 74.9في المائة

أو  48في المائة

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

النسبة المسوية إليرادات الب ا
المتعددة السنوات 23 :في المائة
النسبة المسوية إليرادات الب ا
التي تزيد مدتها على سنة واردة:
 62في المائة

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

متوسط عدد اإلعفااات مف
رسوم دعم استرداد التكاليف
الممنورة لكل كيان في
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية في السنة

خط األسال لعام  :2017يؤكد عدد إعفااات تكاليف الدعم ير
المباشرة الممنورة مف الب ا
الرقا
في عام  28 :2018بقيمة إجمالية
الهدف لعام  2019وما بعده:
قدرها  1.03مليون دوالر
صفر في المائة
أمريكي.

عدد إعفااات تكاليف الدعم ير
المباشرة الممنورة مف الب ا
في عام  20 :2019بقيمة
إجمالية قدرها  0.9مليون دوالر
أمريكي.

عدد إعفااات تكاليف الدعم ير
المباشرة الممنورة مف الب ا
رتى اآلن في عام :2020
إعفااان بقيمة إجمالية قدرها 0.6
مليون دوالر أمريكي.

WFP/EB.A/2020/5-D

12

االلتزا ات ذات الصلة 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
ال ؤش ات
ال خصوصة للكيان

االلتزام ذو الصلة

خطوط أساس
اتفاق الت و ل وأهدافه

خط أساس الب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

تس ع النتائ على أرض الواقع
 -2زيادة التعاون بش ن
منتجات التقييم المشتركة
والمستقلة على نطاق
المنظومة لتحسيف دعم
األمم المتحدة على أرض
الواقع

النسبة المسوية مف مكاتب
التقييم التابعة لكيانات
مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة والمشاركة
في تقييمات مشتركة أو
مستقلة على نطاق المنظومة

خط األسال لعام :2018
 29في المائة
(تقييم مشتر ) 20 ،في المائة
(تقييمات مستقلة على نطاق
المنظومة)
الهدف لعام  75 :2021في
المائة (تقييم مشتر )،
 50في المائة (تقييمات مستقلة
على نطاق المنظومة)

في عام  ،2018أكمل الب ا
خمسة تقييمات مشتركة وكانت
هنا خمسة تقييمات أخرو
جارية .كما يشار الب ا في
تقييم إنساني وارد مشتر بيف
الوكاالت ل ستجابة لظاهرة النينيو
في إثيوبيا.

شار الب ا على المستوو
ال مركزي في تسعة تقييمات
مشتركة في عام  2019مع
استكمال ث ثة منها في نهاية عام
( 2019كولومبيا وإسواتيني
والهند) .وفض عف ذلا ،شار
مكتب التقييم في الب ا
مشاركة نشطة في التقييم
اإلنساني المشتر بيف الوكاالت
ل ستجابة لحالة الجفاف في
إثيوبيا الذي تم االنتهاا منه في
عام  ،2019وفي التقييم
اإلنساني المشتر بيف الوكاالت
ل ستجابة إلعألار إيداي في
موزامبيق والتقييم اإلنساني
المشتر بيف الوكاالت للمساواة
بيف الجنسيف وتمكيف النساا
والفتيات .وأخيرا ،بدأت أعمال
التحضير للتقييم المشتر لتعاون
الوكاالت التي تتخذ مف روما
مقرا لها في أواخر عام 2019
وستستمر في عام .2020

شار الب ا في ستة تقييمات
المركزية مشتركة رتى
يونيو/رزيران  .2020واستهلت
كل التقييمات في عام  2019مع
استكمال ث ثة منها (بنف،
وم وي ،وموزامبيق) .ومف
المقرر استه ل تقييمات مشتركة
أخرو في عام  2020لكنها قد
تت خر بسبب الجائحة .ويشار
الب ا أيضا في التقييم اإلنساني
المشتر بيف الوكاالت في
موزامبيق وفي التقييم اإلنساني
المشتر بيف الوكاالت للمساواة
بيف الجنسيف اللذيف استه في عام
.2019
وفيما يتعلق بالتقييمات المستقلة
على نطاق المنظومة ،فجن التقييم
المشتر لتعاون الوكاالت التي
تتخذ مف روما مقرا لها هو في
مررلته التحضيرية ويشار
الب ا أيضا في التقييم المشتر
بيف الوكاالت الذي تقوده منظمة
الألحة العالمية لقابلية تقييم خطة
العمل العالمية بش ن التمتّع ب نماط
عيش صحية وبالرفاهية وهو في
مررلة جمع البيانات .وأخيرا،
يشار الب ا في تحضير تقييم
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االلتزا ات ذات الصلة 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 خصوصة للكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل وأهدافه

خط أساس الب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

الألندوق االستسماني المتعدد
الجهات الشريكة الستجابة األمم
المتحدة لجائحة كوفيد.19-
تحسين الشفافية وال ساءلة
 -6تعزيز وضوو الخطط
االستراتيجية الخاصة
بالكيانات واألطر المتكاملة
للنتائغ والموارد وتقاريرها
السنوية عف النتائغ مقابل
النفقات

النسبة المسوية لكيانات
مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة التي
أجرت هيساتها الرئاسية
روارات منظمة في العام
الماضي رول سبل تمويل
نتائغ التنمية المتفق عليها
في دورة الخطة
االستراتيجية الجديدة

 -7تعزيز الشفافية واإلب غ
في الكيان والمنظومة،
وربط الموارد بنتائغ
أهداف التنمية المستدامة

النسبة المسوية مف كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية التي تقدم بيانات
مالية بشكل فردي إلى
مجلس الرجساا التنفيذييف
للتنسيق

خط األسال لعام :2017
 62في المائة

يوافق المجلس التنفيذي للب ا
على الخطط االستراتيجية وأطر
النتائغ المؤسسية للب ا .
وتتضمف المناقشات رول هذه
الوثائق ،مف جملة أمور ،روارات
مع المجلس رول تمويل نتائغ
الب ا اإلنمائية.

تكتسي مس لة تمويل النتائغ
اإلنمائية أهمية محورية في
الخطة االستراتيجية وإطار
النتائغ المؤسسية للب ا .
وناقش الب ا في عام 2019
المس لة مع أعضاا المجلس
خ ل دورة المجلس السنوية لعام
 2019والمشاورات ير
الرسمية بش ن شبكة تقييم أداا
المنظمات المتعددة األطراف
واستراتيجية الشراكات
والمشاركة للكيانات ير
الحكومية (استراتيجية الشراكات
الخاصة المحدثة) واستراتيجية
الب ا للمشتريات الغذائية
المحلية.

خط األسال لعام :2017
 69في المائة

نعم .يقدم الب ا بياناته المالية
إلى مجلس الرجساا التنفيذييف
للتنسيق

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال (التقرير
األول المقدم في عام )2008

الهدف لعام :2021
 100في المائة

الهدف لعام :2021
 100في المائة

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال.
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االلتزا ات ذات الصلة 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 خصوصة للكيان
النسبة المسوية مف كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية التي تنشر البيانات
وفقا ألعلى معايير الشفافية
الدولية
النسبة المسوية مف كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية ذات األنشطة
الجارية على المستوو
القطري التي تقدم تقارير
عف النفقات المألنفة رسب
البلد لمقارنتها بخط األسال
لدو مجلس الرجساا
التنفيذييف للتنسيق
النسبة المسوية مف كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية التي تقدم تقارير
عف النفقات المألنفة رسب
أهداف التنمية المستدامة

خطوط أساس
اتفاق الت و ل وأهدافه
خط األسال لعام :2017
 36في المائة

خط أساس الب ا
ل ام 2018
نعم .ينشر الب ا

بياناته.

الهدف لعام :2021
 100في المائة
خط األسال لعام :2017
 46في المائة

نعم .يقدم الب ا
النفقات المألنفة

الهدف لعام :2021
 100في المائة

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال (التقرير
األول المقدم إلى المبادرة الدولية
لشفافية المعونة في
يونيو/رزيران )2014

تقارير عف هذه

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال (التقرير
األول المقدم في عام )2008

نعم .يقدم الب ا تقارير عف هذه
النفقات المألنفة رسب أهداف
التنمية المستدامة

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال (التقرير
األول المقدم في  17مايو/أيار
)2019

الهدف لعام :2021
 100في المائة

خط األسال لعام :2017
 20في المائة

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال.

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال.

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال.

WFP/EB.A/2020/5-D

15

االلتزا ات ذات الصلة 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 خصوصة للكيان

 -9زيادة إمكانية االط س
على التقييمات المؤسسية
وتقارير المراجعة الداخلية
للحسابات وفقا لألركام
والسياسات المتعلقة
باإلفألاو التي تحددها
الهيسات الرئاسية وقت
إصدار التقرير

النسبة المسوية مف كيانات
منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية التي تتية تقييماتها
المؤسسية على الموقع
اإللكتروني لفريق األمم
المتحدة المعني بالتقييم وفقا
ألركامها وسياساتها المتعلقة
باإلفألاو

النسبة المسوية لتقارير
المراجعة الداخلية للحسابات
الألادرة تمشيا مع األركام
والسياسات المتعلقة
باإلفألاو التي تحددها
الهيسات الرئاسية المعنية،
والمتارة على موقع

خطوط أساس
اتفاق الت و ل وأهدافه

خط أساس الب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

خط األسال لعام :2018
 21في المائة

تنشر تقارير التقييم المركزية
وال مركزية للب ا بنسبة 100
في المائة على المواقع الشبكية
للب ا  .وباإلضافة إلى ذلا،
تح َّمل تلا التي تفي بمتطلبات
الجودة أو تتجاوزها على الموقع
اإللكتروني لكل مف فريق األمم
المتحدة المعني بالتقييم وشبكة
التعلم اإليجابي للمساالة واألداا
في مجال العمل اإلنساني ،مما
يضمف نشر نتائغ التقييم على
نطاق واسع في أوساط العمل
اإلنساني واإلنمائي على المستوو
العالمي.

وفقا ل لتزامات المقطوعة في
وفقا ل لتزامات المقطوعة في
سياسة التقييم في الب ا  ،تنشر سياسة التقييم في الب ا  ،تنشر
جميع التقييمات المركزية
جميع تقارير التقييم المركزية
وال مركزية على الموقع
وال مركزية على الموقع
اإللكتروني للب ا لدو الموافقة
اإللكتروني للب ا لدو
الموافقة على تقارير التقييم ذات على تقارير التقييم ذات الأللة
بألورة نهائية .وإضافة إلى ذلا،
الأللة بألورة نهائية .وإضافة
تح َّمل تقارير التقييم التي تفي
إلى ذلا ،تح َّمل تقارير التقييم
بمتطلبات الجودة أو تتجاوزها
التي تفي بمتطلبات الجودة أو
على الموقع اإللكتروني لكل مف
تتجاوزها على الموقع
فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم
اإللكتروني لكل مف فريق األمم
وشبكة التعلم اإليجابي للمساالة
المتحدة المعني بالتقييم وشبكة
التعلم اإليجابي للمساالة واألداا واألداا في مجال العمل اإلنساني،
مما يضمف نشر النتائغ على نطاق
في مجال العمل اإلنساني ،مما
واسع .وتبذل جهود إضافية
يضمف نشر النتائغ على نطاق
للمساهمة في تعزيز استخدام
واسع .وتبذل جهود إضافية
التقييم إلى أقألى رد ،بما في ذلا
للمساهمة في تعزيز استخدام
مف خ ل تنظيم أنشطة للتعلم
التقييم إلى أقألى رد ،بما في
وإعداد منتجات للتقييم مكيّفة مع
ذلا مف خ ل تنظيم أنشطة
الجهات المستهدفة المحددة.
للتعلم وإعداد منتجات للتقييم
مكيّفة مع الجهات المستهدفة
المحددة.

خط األسال لعام :2018
صفر في المائة

إتارة تقارير الب ا عف
المراجعة الداخلية للحسابات
خارجيا منذ عام  2013على
الموقع اإللكتروني التالي:
https://www.wfp.org/audi
.t-inspection-reports

أتيحت تقارير الب ا عف
المراجعة الداخلية للحسابات
خارجيا منذ عام  2013على
الموقع اإللكتروني التالي:
https://www.wfp.org/audi
 .t-inspection-reportsولم
تشغَّل بعد منألة ممثلي دوائر

الهدف لعام :2021
 100في المائة

الهدف لعام :2019
 100في المائة

أتيحت تقارير الب ا عف
المراجعة الداخلية للحسابات
خارجيا منذ عام  2013على
الموقع اإللكتروني التالي:
https://www.wfp.org/au
.dit-inspection-reports
ولم تشغَّل بعد منألة ممثلي
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االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات
ال خصوصة للكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل وأهدافه

خط أساس الب ا
ل ام 2018

إلكتروني مخألق لممثلي
دوائر المراجعة الداخلية
للحسابات في األمم المتحدة
يمكف البحث فيه ،ريثما
تتوافر الموارد
 -10زيادة وضوو النتائغ
للمساهميف في الموارد
األساسية الطوعية،
والألناديق المجمعة
والمواضيعية ،ولمساهمات
البلدان التي تنفذ فيها
البرامغ

إشارة خاصة إلى المساهميف
في الموارد األساسية
الطوعية،

ف

دوائر المراجعة الداخلية
للحسابات في األمم المتحدة.

المراجعة الداخلية للحسابات في
األمم المتحدة.

خط األسال لعام :2018
ال ينطبق

يسلَّط الضوا على هذه المساهمات
في تقرير األداا السنوي للب ا
وفي كل تقرير قطري سنوي وفي
تقرير مؤسسي سنوي عف
المساهمات المرنة.

يستخدم الب ا تقاريره
السنوية (أي تقرير األداا
السنوي العالمي وكل تقرير
قطري سنوي) لتسليط الضوا
على نتائغ المساهمات الطوعية.

يستخدم الب ا تقاريره السنوية
(أي تقرير األداا السنوي العالمي
وكل تقرير قطري سنوي) لتسليط
الضوا على نتائغ المساهمات
الطوعية.

خط األسال لعام :2018
ال ينطبق

ال يدير الب ا أي صناديق
مجمعة أو مواضيعية.

ال يدير الب ا أي صناديق
مجمعة أو مواضيعية.

ال يدير الب ا أي صناديق
مجمعة أو مواضيعية.

الهدف لعام  :2020نعم

والألناديق المجمعة
والمواضيعية وإلى
مساهمات البلدان التي تنفذ
فيها البرامغ ،ضمف التقارير
السنوية عف نتائغ أفرقة
األمم المتحدة القطرية
والتقارير القطرية والعالمية
الخاصة بالكيانات
إشارة خاصة إلى المساهميف
الفردييف في جميع تقارير
النتائغ مف جانب مديري
الألناديق المجمعة
والمواضيعية والجهات
المتلقية مف مجموعة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة

بيا ات الب ا
ل ام 2019

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

الهدف لعام  :2020نعم
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االلتزام ذو الصلة

ال ؤش ات
ال خصوصة للكيان

خطوط أساس
اتفاق الت و ل وأهدافه

خط أساس الب ا
ل ام 2018

بيا ات الب ا
ل ام 2019

ف

تحد ث الب ا
و يو/حز ان 2020

ز ادة أوجه الكفاءة
 -11تنفيذ أهداف األميف
العام بش ن التوريد
التشغيلي لتحقيق مكاسب
الكفااة

النسبة المسوية مف كيانات
مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة التي ترفع
تقاريرها إلى هيساتها
الرئاسية عف مكاسب الكفااة
النسبة المسوية مف كيانات
مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة التي وقّعت
على البيان الرفيع المستوو
الخاص باالعتراف المتبادل

 -12التنفيذ الكامل
للسياسات والمعدالت
المعتمدة السترداد التكاليف
واإلب غ عنها

النسبة المسوية مف كيانات
مجموعة األمم المتحدة
للتنمية المستدامة التي تقدم
تقارير سنوية عف تنفيذ
السياسات والمعدالت
المعتمدة فيها السترداد
التكاليف إلى هيساتها
الرئاسية

خط األسال لعام :2017
 41في المائة

أبلغ الب ا عف مكاسب الكفااة
في تقريره السنوي عف األداا منذ
عام .2015

أدرج الب ا المعلومات عف
مكاسب الكفااة في تقاريره
السنوية منذ عام  2015وما زال
يحسف التحليل ذا الأللة بذلا.

أدرج الب ا المعلومات عف
مكاسب الكفااة في تقاريره
السنوية منذ عام  2015وما زال
يحسف التحليل ذا الأللة بذلا.

خط األسال لعام :2018
 28في المائة

و ّقع الب ا على البيان الرفيع
المستوو الخاص باالعتراف
المتبادل في نوفمبر/تشريف الثاني
.2018

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال.

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال.

خط األسال لعام :2017
 51في المائة

يقدم الب ا تقارير سنوية عف
تنفيذ السياسات والمعدالت
المعتمدة فيه السترداد التكاليف إلى
المجلس التنفيذي مف خ ل خطة
اإلدارة.

الهدف لعام :2021
 100في المائة

الهدف لعام :2021
 100في المائة

الهدف لعام :2021
 100في المائة

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال.

تحقق ذلا .وال يوجد أي تغيير
مقارنة بخط األسال.
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