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 2021دورة عام  
 2021تموز/يوليه  22-2020تموز/يوليه   23

 )أ( من جدول األعمال 7البند 
المتحدة في   األنشطططططططفي التالتي ي التي هاطططططططفل    ا األ   

 تابعي هوصططططااج الجم اي     جال التعاون اإلنمائي الدولي:
 في  جال السااساج العا ي   العا ي والمجلس 

   
  كتب التاستق اإلنمائي   

  
  جموعي األ   المتحدة للتاماي المستدا يهقرير رئاسي    

 

 موجز  
، وافقت الدول األعضاء على رؤية لتعزيز وظيفة تنسيق التنمية من أجل االستجابة 2018في عام  

. وبعد مرور ثالث ســــــــــــنوا ، 2030لتحول النموذج الفكري الذي نشــــــــــــن عن الة التنمية المســــــــــــتدامة لعام 
الرؤية، التي تشـمل ناام المنسـقين المميمين المعات تنشـيله،  لى جاني جيل جديد اتضـحت ييمة العمل تتل   

من أفرقة األمم المتحدة القلرية. وفي ظل يياتة أقوى وأكثر حياتا على جميع المســـــــــتويا ، تعاملت مناومة  
االلتزام  ( بـالـداول في حـالـة ئوارع، مع  19-األمم المتحـدة اننمـاةيـة مع أزمـة مرر فيرور نورونـا )كوفيـد

بالتعافي بشـــــــ ل أفضـــــــل وتحقيق ألدات التنمية المســـــــتدامة االل عقد العمل الجاري من أجل تحقيق ألدات 
في الماةة من ح وما  البلدا  المســــــتفيدة من البرامأ ترى أ  تور  91التنمية المســــــتدامة. والواقع أ  نســــــ ة 

لتل  البلدا  مقارنة بما نا  عليه قبل ثالث  األمم المتحدة أصــــــ   أكثر ألمية بالنســــــ ة لالحتياجا  اننماةية
ــنوا ، وتفيد   ــقين المميمين ققوتو  أفرقة األمم المتحدة القلرية بفعالية، في   88ســــــــ في الماةة منها أ  المنســــــــ

في الماةة من تل  الح وما  أ   92في الماةة في العام الســـــاتق، وتفيد    79حين أ  لذه النســـــ ة لم تبل   ال 
 باالتساق. 19-ن حرصوا على أ  تتسم استجابة األمم المتحدة لجاةحة نوفيدالمنسقين المميمي 

ولي نذل  المرحلة التي تلغها الناام الجديد للمنسقين  -وال تزال مرحلة نضأ انصالحا  مستمرة   
المميمين، الــذي قاــل لــه تور محوري في تعزيز تــنثير مناومــة األمم المتحــدة اننمــاةيــة. ولــذا التقرير ققــدم 



 E/2021/55 
 

2/46 21-05300 
 

ــقين المميمين، والتحدقا  الماثلة  لمحة عامة عن اننجازا  التي حققها م تي التنســــيق اننماةي وناام المنســ
الذي قجري الذي قعده األمين العام بشـن  االسـتعرار الشـامل   2021أمامهما، وذل  باالقترا  مع تقرير عام 

ــللع تها مناوم ــة األنشــــــــلة التنفيذقة التي تضــــــ ــياســــــ ــنوا  لســــــ ة األمم المتحدة من أجل التنمية. كل أربع ســــــ
بن  تقدم مناومة األمم  72/279ويتضـمن لذا التقرير أقضـا اسـتجابة لللي الجم ية العامة الوارت في القرار  

لاق المناومة، مع الترنيز  المتحدة اننماةية تقريرا عن المســالمة في تحقيق ألدات التنمية المســتدامة على ن 
. وفي حين أ  لـذه التقـارير 19-من االســــــــــــــتجـابـة الجمـا يـة ألزمـة نوفيـد  2020على النتـاةأ المحققـة عـام  

فإ  لذا الجهد األول من   -مع اســتمرار فراتى الكيانا  في مواءمة وتعزيز تياناتها    -ســتتعزز بمرور الوقت  
ــفا ية ب  ــوا زياتة الشــــ ــ ل نقلة انلالق صــــ ــن  ما تحققه المناومة مجتمعة من أجل تعم ألدات نوعه قشــــ شــــ

 التنمية المستدامة.

وســــيســــتراــــد تهذا التقرير أقضــــا تقرير األمين العام عن اســــتعرار ناام المنســــقين المميمين، الذي  
يتضـــــمن تقييما اـــــامال للتقدم المحرز على مدى  ، والذي ســـــ 72/279ئلبت الجم ية العامة تقدقمه في قرارلا  

 السنوا  الثالث الماضية وسيتي  فرصة لتحسين ناام المنسقين المميمين وتعديل مساره حسي االقتضاء.
  

  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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  قد ي  - أوال   
قبل ثالث ســنوا ، اعتمد  الدول األعضــاء  صــالحا  جريمة في مناومة األمم المتحدة اننماةية.  - 1

صـــــميم تل  انصـــــالحا  التزام تتحويل وظيفة تنســـــيق التنمية التي تقوم تها األمم المتحدة من أجل  ونا  في  
 ئالق العنــا  لكــامـل قـدرة المناومـة على تعم البلــدا  في مســـــــــــــــارلـا نحو تنفيــذ الــة التنميــة المســــــــــــــتــدامـة  

 الرامية  لى  حداث التحول. 2030 لعام

ها على تحمل انجهات في وقت ســـاتق لما نا  متوقعا. وواجهت تل  انصـــالحا  أول اات ار لقدرت  - 2
(، التي أت   لى 19-، تعرر العالم لضـــــــــــربة قوية  ثر جاةحة مرر فيرور نورونا )كوفيد2020ففي عام 

اضــلرابا  في الحياة واســاةر في األرواب وســبل نســي ال يت، وأثبتت اليــال  الوثيقة التي ترب  ال شــرية 
ــامها تين   ــول على الرعاقة وال دما  والفر  ومن يترنو  ال   على الرغم من انقســــ ــتليعو  الحيــــ من قســــ

الرني. وبينما ننا ال نزال نســــــعى  لى تعزيز ناام المنســــــقين المميمين الجديد، تبينت األلمية الحاســــــمة التي 
لع  اتســـم تها ما حدث بالفعل من تعزيز لقدرا  التنســـيق وئرق العمل األكثر تعاونا. ومهام المياتة التي قضـــل

تها منســقو األمم المتحدة المميمو  تيســر االســتجابة القوية والمتكاملة التي تقدمها أفرقة األمم المتحدة القلرية  
تلدا وإقليما من أجل مواجهة التنثيرا  اليـــــحية واننســـــانية واالجتما ية واالقتيـــــاتقة،  160تعما ألكثر من 

 .2030نمية المستدامة لعام مع وضع األسس لتحقيق انتعاش أفضل قستند  لى الة الت 

واســــتراــــاتا بإئار األمم المتحدة العالمي القوي لالســــتجابة االجتما ية واالقتيــــاتقة الفورية لجاةحة   - 3
، وفر  وظيفة التنسـيق الم رسـة ذا  القدرا  المتزايدة والمياتة المعززة على المسـتوى القلري نقا  19-كوفيد

ت أعمال األمم المتحدة في مواقع أكثر اتســاقا، وقدمت اســتجابة  تاول واضــحة للعمل مع الح وما ، ووضــع
ُنُامـية أقوى من االل عالقـا  العمـل بفعـالـية مع أفرقـة األمم المتحـدة القلرـية. واعتمـد المنســــــــــــــقو  المميمو  
على موارت مناومة األمم المتحدة اننماةية، حيث نانت منامة اليـــــــــحة العالمية وم تي تنســـــــــيق الشـــــــــ و  

ة وبرـنامأ األمم المتحـدة اننمـاةي بمـثاـبة الجهـا  التقنـية التي تقوت اســــــــــــــتجـاـبة المناومـة في مجـال  اننســــــــــــــانيـ 
اليـحة والمجالين اننسـاني واالجتماعي واالقتيـاتي، على التوالي، باالعتمات أقضـا على المناومة اننماةية 

اء وظــاةفهــا بــالــداول في حــالــة  األوســــــــــــــع نلــاقــا. وألول مرة، تم نــت مناومــة األمم المتحــدة اننمــاةيــة من أت
ــل الجهوت  - ئوارع  ــر تحقيق النتاةأ بفضـــــ ــاني. وتيســـــ ــاتق  ال الميدا  اننســـــ ــهدلا في الســـــ ولي حالة لم قشـــــ

الســــــــــــــريعـة المبـذولـة على نلـاق المناومـة من أجـل وضــــــــــــــع ال  األمم المتحـدة لالســــــــــــــتجـابـة االجتمـا يـة  
  ا  استمرارية عمل أفرقة األمم المتحدة القلرية.واالقتياتقة، وإعاتة توجيه الموارت وتعبمتها بسرعة، وضم

ــدي لجاةحة نوفيد - 4 ــية، فإ  التيـ ــترجاأل األحداث الماضـ لم ق ن اات ارا لقدرة انصـــالحا    19-وباسـ
ــا على التعجيل باهور جيل جديد من أفرقة األمم المتحدة  ــاعد أقضــــــ على تحمل انجهات فحســــــــي، ولكنه ســــــ

هـة التحـدـقا  المعقـدة من االل نهأ متكـامـل ـباالســــــــــــــتفـاتة القيــــــــــــــوى من القلرـية، ـله ـقدرا  أكبر على مواج
األصــــــــــــول التي تملكها األمم المتحدة على جميع المســــــــــــتويا . وبفضــــــــــــل ال  األمم المتحدة لالســــــــــــتجابة  
ــحاا   ــعتها أفرقة األمم المتحدة القلرية بالتعاو  مع الح وما  وأصـــــــــ ــاتقة، التي وضـــــــــ االجتما ية واالقتيـــــــــ

ناومة  لى مســــــــتوى جديد من االاــــــــتران في الت لي  والنتاةأ. ولذه التجربة تماثل الميــــــــلحة، وصــــــــلت الم
وتعزز التحول الملحوظ نحو البرمجـة والت لي  المشــــــــــــــترنين القـاةمين على الســــــــــــــيـاقـا  القلرـية، على نحو  

والتعاو    يتضــ  من التحليال  القلرية المشــترنة الجديدة، وأئر األمم المتحدة للتعاو  اننماةي المســتدام، ما
المعزز تين الجها  الفاعلة في مجاال  التنمية والعمل اننسـاني وبناء السـالم في السـياقا  القلرية المعقدة. 
كما  ننا نشـهد المزيد من المشـورة السـياسـاتية المتكاملة لمسـاعدة البلدا  على معالجة نقا  الضـع  المتقائعة  
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باالعتمات على قدرا  األمم المتحدة على جميع المســتويا   في مســار تحقيق ألدات التنمية المســتدامة، وذل 
بيــــــــــــــرت النار عن وجوتلـــا المـــاتي في البلـــد، وفي بعت الحـــاال ، بـــاالعتمـــات على توثيق التعـــاو  مع 
ــفا ية   ــا  اننماةية انقليمية وتو  انقليمية. و يما يتعلق تزياتة الشــــــ ــســــــ ــا  المالية الدولية والم ســــــ ــســــــ الم ســــــ

أتوا  جديدة مثل توابا  البيانا  التي تم تحســـــينها وتقارير النتاةأ الســـــنوية التي تقدمها  والمســـــاءلة، تســـــاعد  
أفرقة األمم المتحدة القلرية، على تعزيز التعاو  مع الح وما  الوئنية والدول األعضاء وأصحاا الميلحة  

حظ تحســــــــنا في قدرتنا اآلارين. وال تزال الجهوت مســــــــتمرة من أجل ضــــــــما  عمليا  أكثر نفاءة، نما  ننا نال
 على التحدث بيو  واحد، مما يدل على مسالماتنا المشترنة والفرتقة.

ــة   - 5 وعزز  التعقي ا  الوارتة من الح وما  الوئنية والدول األعضــــــــــاء لذه النتاةأ. فقد تينت تراســــــــ
ــتفيدة من البرامأ في نهاقة عام   ــاةية لح وما  البلدا  المســـــ ــتقيـــــ في اآلراء  حدوث زياتة ملحوظة    2020اســـــ

في الماةة من تل  البلدا  أ  المنســـــــــقين المميمين اضـــــــــللعوا بمياتة األفرقة   88انقجاتية، حيث رأ  نســـــــــ ة  
ــ ة   ــ ة   79القلرية بفعالية، مقاتل نســـــ في الماةة أ  ليما   77في الماةة قبل عام واحد فق ، تينما أفات  نســـــ

ــافة  لى 2018ضـــــل منذ  صـــــالحا  عام مناومة األمم المتحدة اننماةية تعمل اآل  معا بشـــــ ل أف . وبانضـــ
ــبته  ــم اســــــتجابة األمم المتحدة  92ذل ، ققول ما نســــ ــقين المميمين حرصــــــوا على أ  تتســــ في الماةة أ  المنســــ

  باالتساق. 19-لجاةحة نوفيد

وياهر من االل البيانا  المســـتقاة من الدراســـا  االســـتقيـــاةية لكيانا  األمم المتحدة أقضـــا وجوت   - 6
انلـ اعـا   قجـاتـية عن التغييرا  التي أجرـيت، بمـا فيهـا زـياتة اـلدعم المقـدم لوظيفـة المنســــــــــــــق المميم المتم ن  

نيــانــا بــالتزامــا   تالغ المنســــــــــــــقين المميمين بمــا يتعلق بــالت لي     12والو  انتالغ المزتوجــة،  ذ قعترت  
لقلريين مع المنسـقين المميمين في توصـيفا   نيانا بعالقة ممثليه ا 14وتنفيذ البرامأ وتعبمة الموارت، ويعترت  

نيانا تقارير  لى ليماته انتارية عن انجراءا  المت ذة لمعالجة االاتناقا     17وظاة  أولم  الممثلين، وقدم  
ــمن أفرقة األمم المتحدة القلرية. وأفات   ــاق في البرامأ ضـــــ ــجيع على زياتة التعاو  واالتســـــ ــية والتشـــــ ــســـــ الم ســـــ

ــ  الم ما ــ ( ققرا من نيــــ ــاةية أجرتها منامة األمم المتحدة لللفولة )اليونيســــ ــتقيــــ ــة اســــ جيبين على تراســــ
لممثليها القلريين عن تحســــــن في االتيــــــاال  االســــــتراتيجية التي تجريها اليونيســــــ  مع المنســــــقين المميمين 

  الوئنية  وزياتة في قدرة المنســــــــقين المميمين على تيســــــــير الحوار تين أفرقة األمم المتحدة القلرية والح وما
 .( 1) وعلى السعي  لى  قجات التمويل باسم مناومة األمم المتحدة اننماةية ن ل

وبيـــــفتي رةيســـــة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المســـــتدامة، فإني أاـــــعر بالتفاؤل  زاء لذه النتاةأ.   - 7
نـاء على النتـاةأ وفي الوقـت نفســــــــــــــه، قجـي الح م على مناومـة األمم المتحـدة اننمـاةيـة في نهـاقـة الملـات ت 

)أ( من منلوق قرار الجم ية   28الملموســة التي تحققها للنار ولهذا الكوني. وإذ قســتجيي لذا التقرير للفقرة  
ل ، يتمث 19-، وباالســــــــــــتفاتة من األتوا  التي تم تلويرلا من أجل التيــــــــــــدي لجاةحة نوفيد72/279العامة 

ــالمـة انجمـالـية لمناومـة األمم المتحـدة اننمـاةـية في تحقيق نـتاةأ التنمـية ألول   الهـدت مـنه في معرفـة المســــــــــــ
  2020مرة. ونمــا نــا  متوقعــا، تمحور  جهوت أفرقــة األمم المتحــدة القلريــة في جميع أنحــاء العــالم في عــام  

عت االستجابا  اليحية واننسانية بلريقة ااملة، حيث اجتم  19- لى حد نبير حول التيدي لجاةحة نوفيد
واالجتما ية واالقتيـاتقة نوسـيلة لحماقة م اسـي ألدات التنمية المسـتدامة، والتقليل  لى أتنى حد من حاال   
التراجع، ووضــــــع األســــــس لتحقيق انتعاش اــــــامل ومســــــتدام وقاتر على اليــــــموت. لذا يرنز لذا التقرير على 

 __________ 
 (1) https://sites.unicef.org/about/execboard/files/2020-AS-UNDS-_Information_note-EN-2020.06.10.pdf . 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://sites.unicef.org/about/execboard/files/2020-AS-UNDS-_Information_note-EN-2020.06.10.pdf


E/2021/55  
 

21-05300 5/46 
 

منســــــــــــقين المميمين وحققتها مناومة األمم المتحدة اننماةية من االل  النتاةأ الجما ية التي قســــــــــــرلا ناام ال
ال  األمم المتحدة لالســــــتجابة االجتما ية واالقتيــــــاتقة. وعلى الرغم من أ  ذل  ال قشــــــمل النلاق الكامل  
لألنشــــــــــــــلـة التنفيـذقـة من أجـل التنميـة، فـإ   تراج تيـانـا  مجمعـة عن النتـاةأ من جميع أفرقـة األمم المتحـدة  

 قلرية قعد جهدا لاما لو األول من نوعه.ال

وعلى العموم، ورغم أننا اـــــهدنا تقدما مشـــــجعا في  عاتة تنشـــــي  ناام المنســـــقين المميمين وفي تحقيق  - 8
مزيـد من النتـاةأ الجيـدة من االل مناومـة األمم المتحـدة اننمـاةيـة، فـإ  التحول الحميقي يتللـي منـا أ  نـذلـي  

  .19- ، التي زات اضــلراا مســارلا بســبي جاةحة نوفيد 2030وفاء توعد الة عام  لى أبعد من ذل  من أجل ال 
فال تد من تذل جهوت متواصـــــــــلة لتحقيق  عاتة تنايم األســـــــــس وتغيير الثقافة في نيانا  األمم المتحدة. وفي  

ترب بعت الحـاال ، ال تزال نمـاذج أعمـال نـياـنا  مناومـة األمم المتحـدة اننمـاةـية ال تتمـااــــــــــــــى تمـامـا مع مق
الميمة الذي قدمته األمم المتحدة للتغيير التدريجي المللوا في قدرتنا على تقدقم اســــتجابة متكاملة من االل  
ــينا  من أجل الزياتة بنكبر قدر مم ن في فعالية   ــا  لى مزيد من التحســـــــــــ  ئار التعاو . ولنان حاجة أقضـــــــــــ

قة األمم المتحدة القلرية بعد بش ل نامل م تي التنسيق اننماةي. وفي بعت السياقا ، لم يتكيف تكوين أفر 
مع االحتياجا  القلرية المتغيرة، نما  ننا لم نشــــالد بعد انتقاال أكثر وضــــوحا من المشــــاريع الفرتقة اليــــغيرة  

. وإ  تمويل 2030 الحجم  لى حلول أو ترامأ ســــياســــاتية أكثر اــــموال وتكامال تتناســــي مع ئموب الة عام
ــقين المميمين لم ــم الذي ي تقه اليوم  ناام المنســ ــيما بالنار  لى الدور الحاســ ــتدامة، ال ســ يبل  بعد مرحلة االســ

ــتثمار في ناام  ــفه عامال من عوامل تم ين مناومة األمم المتحدة اننماةية. ولنان حاجة  لى االســـــــــــ توصـــــــــــ
بة اسـت دام  تيانا  مشـترن وفي عملية مشـترنة لالتالغ الشـامل عن ألدات التنمية المسـتدامة، اسـتناتا  لى تجر 

ــتجابة لجاةحة نوفيد ــد االســــ ــترن لرصــــ ــة انلكترونية   19- ئار مشــــ ــمن المنيــــ   “معلوما  األمم المتحدة ”ضــــ
(UN INFO) (2 ). 

ــتثمارا في مناومة األمم المتحدة ن ل، ولكنه مع مرور الوقت   - 9 ويشــــ ل  صــــالب المناومة اننماةية اســ
األمم المتحدة. وإني ممتنة لاللتزام والمياتة اللذين أتدالما   ســيعتبر أقضــا اســتثمارا في فعالية نل نيا  من نيانا  

ناةي رةيســــة مجموعة األمم المتحدة اننماةية ومدير ترنامأ األمم المتحدة اننماةي وجميع ن ار مديري مجموعة  
من أجـل  األمم المتحــدة اننمــاةيــة ومنســـــــــــــقونـا المميمو  وأفرقتنــا انقليميــة والقلريـة، وقـد عمــل جميعهم تال نلــل  

ــا اــــهاتة لجميع موظفي م تي  االســــتجابة آلثار لذه األزمة على حياة النار وســــبل نســــي  يشــــهم. ولذه أقضــ
   التنسيق اننماةي على أاذلم تزمام األمور تحت  ارات األمين العام المساعد للتنسيق اننماةي. 

 قجات التمويل المســـــــتدام لناام وإني أاـــــــيد أقضـــــــا بالدول األعضـــــــاء التي تواصـــــــل العمل من أجل   - 10
المنســــــــــــــقين المميمين وتحقيق التحوال  األوســــــــــــــع نلـاـقا التي ـيدعو اتـفاق التموـيل  لى  جراةهـا في الســــــــــــــلون 
التمويلي. ويم ننا أ  نرى فواةد انصـــــــالحا  ولي تتجلى في األعمال التي نضـــــــللع تها جميعا وفي النتاةأ  

النســ ة لمثل لذا االلتزام الهام، قجي علينا أ  نواصــل ترنيزنا  لى التي نســالم في تحميقها. ومن المفهوم أ  ب 
أ  يتبين أثر انصـــالحا  بالكامل. ويتي  اســـتعرار ناام المنســـقين المميمين الذي قضـــللع به األمين العام 
اآل  فرصــة للتفكير في نل التغييرا  الالزمة لتيــحي  مســار انصــالب وتعزيز أســســه. وفي نهاقة الملات،  

ن االسـتعرار األعضـاء من النار في نيةية مواصـلة توئيد انصـالحا  من أجل تعزيز قدرة مناومة  سـيم 
 __________ 

( أفرقـة األمم المتحـدة القلريـة من جمع وتحليـل ال  العمـل  UN INFOالمتحـدة“ )تمّ ن المنيـــــــــــــــة انلكترونيـة ”معلومـا  األمم  (2) 
ــتدامة واالســــتجابة لجاةحة نوفيد ، ويشــــمل ذل  البرامأ المنفذة  19-المندرجة في  ئار التعاو  من أجل النهور بنلدات التنمية المســ

 تعاقد معهم بشن  ألدات التنمية المستدامة.على اليعيدين الوئني والمحلي، والموارت المتاحة والشرناء الذين يتم ال
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األمم المتحدة اننماةية على تقدقم الدعم الكامل للبلدا  لتحقق نتاةأ أفضـــــــــــل للنار ولهذا الكوني االل فترة  
  امة.قجي أ  تي   حقا عقد عمل قحدث التحول من أجل تحقيق ألدات التنمية المستد

  
القاادة  ن أجل هحقتق نتائج التاماي المسطططططتدا ي:  ااا قدراج نلام الماسطططططقتن   -  ثاناا  

 19- واالستجابي لجائحي كوفتد   2030المقامتن لخفي عام 
لقد ثبت أ  ناام المنســقين المميمين المعات تنشــيله ق تســي ألمية محورية في  ئالق العنا  لكامل  - 11

ــامة التاري ية، اســــتمر   19-األمم المتحدة اننماةية. ف الل أزمة نوفيد م انا  مناومة  العالمية ذا  الجســ
ــقين المميمين وم اتبهم والهياكل انقليمية   جهوت االســــــــتجابة من أجل ترســــــــي  الناام الجديد، أي ناام المنســــــ

ه الجهوت تدأ  ت تي  والعالمية التي تدعمهم. وتقدم نتاةأ الدراســــــــة االســــــــتقيــــــــاةية أتلة مشــــــــجعة على أ  لذ
  ثمارلا، وتشير في الوقت ذاته  لى المجاال  التي تحتاج  لى مزيد من التحسينا .

 
قاططادة الماسطططططططططقتن المقامتن  ن أجططل هع ي  دع  أفرقططي األ   المتحططدة القفريططي أل ططدا    -  ألف 

 المستدا ي التاماي

 المنسقو  المميمو    

ناام المنســقين المميمين، ئلبت  لى األمين العام أ  ق ل   لما قرر  الدول األعضــاء  عاتة تنشــي  - 12
مناومـة األمم المتحـدة اننمـاةـية توظيفـة تنســــــــــــــيق م رســــــــــــــة ومســــــــــــــتقـلة ومحـاـيدة ومتم ـنة ترنز على التنمـية 

 المستدامة، وأ  قعزز سللة المنسقين المميمين على أفرقة األمم المتحدة القلرية ويياتتهم لها.

، نا  أكثر من ثلث المنسقين المميمين قد ترنوا مناصبهم منذ نقل ناام 2021ل  نيسا /أتري  1وفي   - 13
، مما أتاب فرصـــــــة أولى للتنويع ولجلي نفاءا  جديدة 2019المنســـــــقين المميمين  لى األمانة العامة في عام  

ام في  ، قدم م تي التنســـــيق اننماةي الدعم  لى األمين الع2020 لى صـــــفوت المنســـــقين المميمين. وفي عام 
، واــمل ذل  امس  2018وظيفة من وظاة  المنســقين المميمين، أي ضــع  ما تم اــغله في عام  41اــغل  

وظاة  لنواا الممثل ال ا  لألمين العام/المنســــقين المميمين/منســــقي الشــــ و  اننســــانية في تيما  ال عثا  
ــر   ــقا مميما جديدا في  ئار لذه العملية. ونما يرت 23المتكاملة، وتم نشـــ ــ ل األول، زات  ترجة    منســـ في الشـــ

التنوأل بشــــ ل ملحوظ، ال ســــيما من حيث التواز  تين الجنســــين والتواز  الجغرافي، اللذا  قشــــهدا  تقل ا  في  
ضــوء االنتقاال  المســتمرة للمنســقين المميمين، ولكنهما قاال  باســتمرار ققاربا  النقلة المرج ية المحدتة في  

في الماةة من المنســقين  52، نانت انناث تمثلن نســ ة 2021(. وفي نيســا /أتريل  50/50المناصــفة التامة )
ــ ة  ــتفيدة   48(، وينتمي  2019في الماةة في عام  50المميمين )مقارنة تنســــــ في الماةة منهم  لى البلدا  المســــــ

 (.2019في عام  54جنسية ) 58ثلو   (، ولم قم2019في الماةة في عام  46من البرامأ )
 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/50/50
https://undocs.org/ar/A/RES/50/50
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 الش ل األول
 2021حالي استقدام الماسقتن المقامتن إلى غا ي أ ريل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2021م تي التنسيق اننماةي،  الميدر: 
  

نيانا تابعا لألمم   19وعلى النحو المبين في الشـــــــــ ل الثاني، ُقســـــــــتقدم المنســـــــــقو  المميمو  اليوم من  – 14
(. 2019نيانا  من اارج األمم المتحدة )كيانا  في عام  6(، ومن 2019نيانا في عام   16المتحدة )مقارنة تــ 

ومـا فت  المنســـــــــــــقو  المميمو  قجلبو  مزيـدا من ال برة والـدراقـة من الةيـا  متنوعـة في نيـانـا  األمم المتحـدة 
 والح وما  والمجتمع المدني. 

 
 الش ل الثاني

 التي اسُتقدم  ا ا الماسقون المقامون   الوكاالج األصلاي 
                                     

 .2021م تي التنسيق اننماةي،  الميدر: 

41,7%

10,4%
6,1% 5,2% 5,2% 5,2% 3,5% 3,5% 2,6% 2,6% 2,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%



 E/2021/55 
 

8/46 21-05300 
 

، اــــــــــــــملـت مســـــــــــــــالمـا  من نيـانـا  مناومـة األمم المتحـدة 2020واتُّ ـذ  تـداتير لـامـة في عـام   – 15
بالســـــــــما  والميم والكفاءا  الالزمة لالســـــــــتجابة  اننماةية، من أجل ضـــــــــما  أ  المنســـــــــقين المميمين يتحلو   

ل يــــــــــاةو البلدا  واالرتقاء  لى مســــــــــتوى توقعا  الح وما  الوئنية في مجال التنمية المســــــــــتدامة. وأعيد 
تيــــــــميم مرنز تقييم المنســــــــقين المميمين ب امله وتمت مواءمته مع التوصــــــــيف المياتي ال ا  بالمنســــــــقين  

لم لال  اننمـاةـية، وُعـقد  تورة أولى ـبالوســــــــــــــاـةل انلكترونـية في تشــــــــــــــرين  المميمين مع زـياتة الترنيز على ا
ــيف ما مجموعه  2020الثاني/نوفمبر   ــقين المميمين الم للين في   42، وأضــــــ ــوا جديدا  لى قاةمة المنســــــ عضــــــ

. وقدم م تي التنســـــــيق اننماةي الدعم  لى المنســـــــقين المميمين الذين قشـــــــغلو  وظاةفهم ألول مرة  2020 عام
ــات التنفيذي الفرتي، وإلى  الذين ينتقلو   لى تعيينا  جديدة من االل ترامأ  حائا  االلتحاق بالعمل، وانراـ

ــقين المميمين المعينين ألول مرة. وقد أصــــ   اآل  الحيــــول على  ــتة أاــــهر  لى المنســ وتقدقم التوجيه لمدة ســ
ــق ــ ة للمنسـ ــتدامة  لزاميا بالنسـ ــديق تتعلق بنلدات التنمية المسـ ــهاتة تيـ ــية األولية ”ين المميمين )اـ الدورة الدراسـ

ــتدامة ــ    لزاميا في  (Sustainable Development Goal primer) “أللدات التنمية المســــــ ــييــــــ (، وســــــ
المســــتقبل القريي بالنســــ ة للمراــــحين لشــــغل وظاة  المنســــقين المميمين. وعقد األمين العام اجتماعه العالمي 

لوســاةل انلكترونية، مما أتاب فرصــة للمناقشــة والتفكير وت اتل اآلراء  الســنوي الثالث مع المنســقين المميمين با
  يما تين جميع المنائق وم ن من تعزيز توقعا  األمين العام.

 
 الش ل الثالث  
، و و هاريخ  دا اإلصطح،، بالاسط ي لاااناج األ   المتحدة،  2019كانون الثاني/يااير   1 قارني بما قبل   

 للجوانب التالاي:  الماسق المقا  هع ي    ا  و  دى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 . 2020 فيدة من البرامأ،الدراسة االستقياةية التي أجرتها  تارة الش و  االقتياتقة واالجتما ية لح وما  البلدا  المست الميدر: 
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ــقين المميمين   - 16 ــن  أتوار المنســـــــ ــتفيدة من البرامأ تتعقي ا   قجاتية بشـــــــ وأتلت ح وما  البلدا  المســـــــ
)انار الشــ ل الثالث(.   وأعضــاء أفرقة األمم المتحدة القلرية وقدراتهم ومجموعا  المهارا  التي يتمتعو  تها

لمنسقين المميمين لهم ما يلزم من اليفا  والقدرا  ومجموعا  في الماةة من الح وما  أ  ا  88ورأ  نس ة  
ــ ة   ــتنتاج    85المهارا  الالزمة لدعم تنمية تلدا  تل  الح وما ، واليـــــت نســـ في الماةة منها  لى نفس االســـ

ــبته  ــقين المميمين لهم  79 يما يتعلق بنفرقة األمم المتحدة القلرية. ورأى ما نســـــــ ــا أ  المنســـــــ في الماةة أقضـــــــ
. وأنا أرحي تهذه 2019في الماةة في عام   71ي من اليـالحيا  لالضـلالأل توالقاتهم، مقارنة تنسـ ة  ق ف ما

التعقي ا ، ال ســــــيما بالنار  لى أننا مســــــ ولو  أوال وقبل نل اــــــيء عن النتاةأ أمام البلدا  المضــــــيفة وأمام 
 النار الذين ن دمهم في الميدا .

أتاء المنسـقين المميمين وأفرقة األمم المتحدة القلرية من أجل  وُأتالت تحسـينا  على أسـاليي تقييم   - 17
، أجرى األمين العام تقييما  للمنســـــــــــــقين 2020تعزيز المســـــــــــــاءلة في ناام المنســـــــــــــقين المميمين. وفي عام 

ــلحة، بمن فيهم المديرو    ــحاا الميـــــــــ ــملت تعقي ا  أصـــــــــ المميمين ألول مرة في  ئار عملية تقييم قوية اـــــــــ
ــتقبل، قجري حاليا وضـــــــــــع ناام انقليميو  لمجموع ــتدامة. وبالتللع  لى المســـــــــ ة األمم المتحدة للتنمية المســـــــــ

متكامل لتقييم أتاء المنســـــــقين المميمين، الذين قضـــــــللعو  أقضـــــــا بمهام منســـــــقي الشـــــــ و  اننســـــــانية ونواا 
ــيا مع ناام الو  انتالغ المزت وجة الذي الممثلين ال اصـــــــــــــين لألمين العام في العمليا  الميدانية. وتمشـــــــــــ

نيانا من  18وضـــعته الجم ية العامة، ُأترج المنســـقو  المميمو  بالفعل نمشـــرفين  ضـــافيين في تقييما  أتاء 
في المــاةــة من نيــانــا  أفرقــة األمم   100. ومن المتوقع أ  يتم تقييم  ( 3) كيــانــا  أفرقــة األمم المتحــدة القلريــة

ونمثال على مشــــارنة نيانا  األمم المتحدة في لذه العمليا ، تدأ .  2021المتحدة القلرية بحلول نهاقة عام  
العمل بنتاة جديدة لالتالء بآراء األقرا  من أجل تلقي التعقي ا  من أعضاء أفرقة األمم المتحدة القلرية بشن  

ــقين المميمين لعام  ــد تقييما  أتاء المنســــــــ ــتراــــــــ ــتســــــــ ــقين المميمين في مجال المياتة. وســــــــ   2020أتاء المنســــــــ
 التعقي ا . ل تت 

وال تزال  حدى األولويا  تتمثل في الحر  على أ  قاةمة المنســــقين المميمين تال تجتذا أفضـــل   - 18
الموالي وتحتفظ تها. ويعد توسـيع نلاق الفر  الوظيةية لفاةدة من ق تارو  مسـار المنسـقين المميمين الوة  

الراغبين في العوتة  لى وناالتهم األصــلية قجدو  نفســهم في  لامة في لذا اليــدت. تيد أ  المنســقين المميمين  
الوقت الحاضــر أمام ايارا  وظيةية محدوتة، وال تزال انتقاال  المنســقين المميمين  لى نيانا  األمم المتحدة 

، قـدم م تـي التنســــــــــــــيق اننمـاةي التوجيـه  2020األارى، بمـا فيهـا األمـانـة العـامـة، انتقـاال  نـاترة. وفي عـام  
هني  لى المنســــــــــقين المميمين، وينار األمين العام حاليا في انم انيا  التي من اــــــــــننها أ  تســــــــــاعد في  الم

توســــيع  فاق مســــاراتهم الوظيةية. ووضــــعت قاةمة لألكفاء من المنســــقين المميمين/منســــقي الشــــ و  اننســــانية  
مة األمم المتحدة أو اارجها.  لمعرفة المراـحين لمسـار المنسـقين المميمين وإعداتلم له، سـواء من تاال مناو 

 __________ 
ترنامأ األمم المتحدة اننماةي، منامة األمم المتحدة لللفولة )اليونيســ (، منامة األغذقة والزراعة، صــندوق األمم المتحدة للســ ا ،   (3) 

دوليـة للهجرة، ترنـامأ األغـذقـة العـالمي،  منامـة األمم المتحـدة للتربيـة والعلم والثقـافـة )اليونســــــــــــــ و(، منامـة العمـل الـدوليـة، المنامـة الـ
  ترنامأ األمم المتحدة المشــترن المعني بفيرور نقو المناعة ال شــرية/انيدز، ليمة األمم المتحدة للمرأة، منامة األمم المتحدة للتنمية

ــاريع ــ و  الالجمين، م تي األمم المتحدة ل دما  المشـــ ــية األمم المتحدة لشـــ ــنا ية )اليونيدو(، مفوضـــ ــندوق الدولي للتنمية  اليـــ ، اليـــ
الزرا ية، المفوضــــــية الســــــامية لحقوق اننســــــا ، م تي األمم المتحدة المعني بالم درا  والجريمة، موةل األمم المتحدة، ترنامأ األمم  

 المتحدة للبيمة.
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وسـيسـاعد لذا الجهد أقضـا على نفالة ات األ نهأ أكثر اسـت ايية في  تارة الكفاءا  وسـيسـد الثغرا  القاةمة في  
  التوصيفا  المللوبة في السياقا  القلرية المحدتة.

 
 م اتي المنسقين المميمين   

ة في جميع م اتي المنســـــــقين المميمين،  أحرز تقدم نبير في ضـــــــما  وجوت قدرا  تنســـــــيمية أســـــــاســـــــي  - 19
واالتتعات عن الممارســــــــا  المرتجلة التي ميز  ناام التنســــــــيق  يما قبل انصــــــــالحا . وفي نانو  الثاني/يناير  

، نانت غالبية م اتي المنســــقين المميمين قد اســــتقدمت اــــاغلي وظاةفها األســــاســــية ال مس، التي تشــــمل  2021
القتيـــــــاتقة، وإتارة البيانا  وانتالغ عن النتاةأ، وإقامة الشـــــــراكا  وتمويل الت لي  االســـــــتراتيجي، والشـــــــ و  ا 

التنمية، واالتيـــــاال  وأنشـــــلة الدعوة، فضـــــال عن مزيد من المت يـــــيـــــين في التنســـــيق في الم اتي المتعدتة 
ة األمم  البلــدا . وقــد نفــل ذلــ  وجوت نواة قويــة من ال برا  الالزمــة لتم ين المنســـــــــــــقين المميمين من ييــاتة أفرقــ 

م ت ا من م اتي المنسـقين المميمين،    132المتحدة القلرية وإجراء اتيـاال  ذا  ميـدايية مع الح وما . في  
؛ واـــــــــــــمــــل ذلــــ   2020عمليــــة في  ذار/مــــارر    369من عمليــــا  التوظيف، مقــــاتــــل    565تم االنتهــــاء من  

موظفا وئنيا. وتم تحقيق التكاف    366في الماةة من البلدا  المســــــــــــتفيدة من البرامأ( و    46موظفا توليا )  199
موظفا،   565تين الجنســين في صــفوت الموظفين الفنيين العاملين في م اتي المنســقين المميمين، ال ال  عدتلم 

وازتات تمثيل الجنســــــــين في جميع الوظاة  األســــــــاســــــــية في جميع تل  الم اتي )انار الشــــــــ ل الرابع(. وال تزال  
وي انعاقة. وواصــــــــل ترنامأ األمم المتحدة اننماةي تقدقم الدعم لتعيين  الجهوت جارية لتوظيف مراــــــــحين من ذ 

   الموظفين الوئنيين، تينما واصل أقضا تقدقم ادما  الشراء  لى م اتي المنسقين المميمين. 
 

 الش ل الرابع  
 ن نمو  حك الموظلتن والتوازن  تن الجاستن في جما  الوظائف األساساي بمكاهب الماسقتن المقامت   

 
 
 .2020ناام  تارة المعلوما ، مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،  الميدر: 
  

ونا  انصــــــالب المســــــتثمتر في القدرا  األســــــاســــــية الموحدة في جميع م اتي المنســــــقين المميمين،   - 20
ــا حيويا فضــــــال عن العديد من م اترا  التدريي وم اترا  األقرا  التي ات ذ  االل العام الماضــــــي، أســــــ  اســــ
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للتنســيق الفعال على اليــعيد القلري. وتم نت م اتي المنســقين المميمين من انســهام في الزياتة في اتســاق  
ــد التقدم المحرز صــــــوا تحقيق النتاةأ  تحليال  أفرقة األمم المتحدة القلرية وبرامجها واــــــراكاتها، ومن رصــــ

من المنسـقين المميمين بن  المت يـيـين في االقتيـات  وإعدات التقارير بشـننها. فعلى سـبيل المثال، أفات العديد  
ــاتي وتمويل ألدات  ــاقا التحول االقتيـــ غيروا قواعد الل  ة تزياتة ترنيز أفرقة األمم المتحدة القلرية على قضـــ
التنمية المســـــــتدامة،  ذ يتعاونو  عن نثي ال مع ناراةهم في أفرقة األمم المتحدة القلرية فحســـــــي، تل نذل  

ر موجوتة في تلدانهم، مثل  تارة الشــــــــــــ و  االقتيــــــــــــاتقة واالجتما ية، ومرنز التجارة الدولية، مع نيانا  غي 
وم تمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتات(، فضــال عن الم ســســا  المالية الدولية. ونا  الحال نذل ، 

وميــــر وملدقف وموزامبيق.   على ســــبيل المثال، في األرت  وبنغالتقت والبوســــنة والهرســــ  والســــوتا  ولبنا 
ــنواصــــل   ــم تتفاوتا  نبيرة. وســ ــأ وتتســ ــقين المميمين تمر بمرحلة النضــ ومع ذل ، ال تزال قدرا  م اتي المنســ
تعزيز قدرا  م اتي المنســـــــقين المميمين وإقامة اـــــــ  اتها تااليا واارجيا، نما ســـــــنواصـــــــل ربلها باألصـــــــول 

 تها وابراتها على نلاق المناومة وفي جميع مستوياتها.المملونة لمناومة األمم المتحدة اننماةية وا  ا

ــا ية نشـــــــرتها مناومة األمم المتحدة  - 21 ــا من قدرا   ضـــــ ــقين المميمين أقضـــــ ــتفات  م اتي المنســـــ واســـــ
في  ئار ترنامأ مشــترن  -اســتجابة لســياقا  قلرية محدتة. وتم نشــر مســتشــارين في مجال الســالم والتنمية 

تلدا من أجل    80في أكثر من   -المتحدة اننماةي وإتارة الشـــــ و  الســـــياســـــية وبناء الســـــالم مع ترنامأ األمم 
تعم جهوت المنســقين المميمين وأفرقة األمم المتحدة القلرية من أجل اســتدامة الســالم. وقدم مســتشــارو حقوق  

ين وأفرقة األمم المتحدة اننسـا  الذين أوفدتهم المفوضـية السـامية لحقوق اننسـا  تعمهم  لى المنسـقين المميم
ــترنة وفي أئر   43القلرية في   ــا  في التحليال  القلرية المشــــــ ــبل منها  تماج مناور حقوق اننســــــ تلدا بســــــ

م ت ا من م اتي المنســـــقين   13التعاو . ونا  مســـــتشـــــارو  معنيو  بالمســـــاواة تين الجنســـــين حاضـــــرين في 
رامية  لى تحقيق المســـــــاواة تين الجنســـــــين وتم ين المرأة. المميمين لتعزيز جهوت أفرقة األمم المتحدة القلرية ال

ــقين المميمين و/أو في نيانا  أفرقة    62وفي  تلدا، أتمجت قدرا  من نيانا  األمم المتحدة في م اتي المنســ
ــيع نلاق نفوذ الكيانا  التي  36األمم المتحدة القلرية ) ــقين المميمين( من أجل توســــ م ت ا من م اتي المنســــ

 ور ماتي  لى أقيى حد.ليس لها حض
 

 قدراج التاستق على الصعتد اإلقلامي  ن أجل دع  نلام الماسقتن المقامتن -  باا 

تعمل فرق م تي التنســـــــــــيق اننماةي انقليمية اآل  ب امل ئاقاتها،  ذ تشـــــــــــترن في المواقع مع ألم   - 22
انناث(. واالل العام الماضـي، اـهدنا في الماةة من   64مجموعا  الشـرناء، وقد توفر  لها نامل القدرا  )

تقــدمــا جيــدا في قــدرة تلــ  الفرق على تقــدقم تعم أكثر فعــاليــة  لى المنســــــــــــــقين المميمين وأفرقــة األمم المتحــدة 
 القلرية من االل تعزيز التنسيق انقليمي والعمل مع الشرناء انقليميين.

ــي للف  - 23 ــاســـــــــــ ــيق  وات ذ  عدة الوا  لتحقيق ألدات الترنيز األســـــــــــ رق انقليمية التابعة لم تي التنســـــــــــ
اننمـــاةي، ولي تقـــدقم الـــدعم  لى المنســـــــــــــقين المميمين وأفرقـــة األمم المتحـــدة القلريـــة. ويترأر اآل  المـــديرو   
انقليميو  المشــرفو  على م تي التنســيق اننماةي اجتماعا  في المنائق، ق يــيــونها للدعم وضــما  الجوتة  

 ، 2020ة التي تقوم ـبإعـدات التحليال  القلرـية المشـــــــــــــترـنة وأئر التعـاو . وفي عـام  ألفرـقة األمم المتحـدة القلريـ 
ــاتقة، وذل   ــتجابة االجتما ية واالقتيــــ ــا في  عدات ال  األمم المتحدة لالســــ قدم أولم  المديرو  الدعم أقضــــ

حليل بســــــــــــبل منها الرب  تين ال برا  تاال األمم المتحدة واارجها. وقد أســــــــــــهم ذل  في تحســــــــــــين جوتة الت 
والبرمجة، وفي مواقع المنســقين المميمين ضــمن اســتجابة متكاملة لألمم المتحدة، وفي زياتة مشــارنة أصــحاا  
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ــيا  ــبيل المثال، ســــــاعد  الفرق انقليمية التابعة لم تي التنســــــيق اننماةي في منلقة  ســــ ــلحة. فعلى ســــ الميــــ
ــنـلة   تغير المـنا  في التحليال  القلرـية  والمحي  الهـاتع واـلدول العربـية وأوروـبا على توضــــــــــــــي  وتعميم مســــــــــــ

المشــــــــترنة وأئر التعاو . وفي منلقة  ســــــــيا والمحي  الهاتع، ااــــــــترن م تي التنســــــــيق اننماةي مع اللجنة  
نيانا لها مقرا    30االقتيـــاتقة واالجتما ية آلســـيا والمحي  الهاتع في تعبمة مســـالما  مالية من أكثر من 

المتحـدة القلرية بالموارت وال برا  عن ئريق مرنز  تارة المعرفة الذي  في بانكون من أجل تزويد أفرقة األمم
أنشــ  حديثا. وفي أمري ا الالتينية ومنلقة ال حر الكاريبي، نام م تي التنســيق اننماةي حوارا اســتراتيجيا تين  

ية ألزمة القلاأل ال ا  والمنسـقين المميمين من أجل زياتة مشـارنة م سـسـا  األعمال في االسـتجابا  الوئن 
. واارنت الفرق انقليمية التابعة لم تي التنسيق اننماةي نذل  في تعم الجهوت الرامية  لى تعزيز 19-كوفيد

ــقين   ــورة والدعم في الوقت المناســـــــــي  لى المنســـــــ ــعيد المناومة ترمتها، وتقدقم المشـــــــ رفاه الموظفين على صـــــــ
 واجي الرعاقة وعمليا  انجالء اللبي. من 19-المميمين وإلى م اتبهم بشن  ما يتعلق بجاةحة نوفيد

وتعاونت الفرق انقليمية التابعة لم تي التنسـيق اننماةي أقضـا مع فرق األمم المتحدة األوسـع نلاقا   - 24
في المنائق على تكثيف جهوت التحليل والتقييم والبرمجة وإقامة الشـــــــــراكا  على اليـــــــــعيدين انقليمي وتو  

ى ســـــبيل المثال، قدمت الفرقة انقليمية التابعة لم تي التنســـــيق اننماةي تعمها في  انقليمي. ففي أفريميا، عل
ــتراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنلقة   ــقين المميمين في اســ مجال التنســــيق والتنفيذ، ويســــر  مشــــارنة المنســ

ــترا ــاملة في منلقة القر  األفريقي، واســـ ــتراتيجية الوقاةية انقليمية الشـــ تيجية ال حيرا  الكبرى. الســـــاحل، واالســـ
وفي أمري ا الالتينية ومنلقة ال حر الكاريبي، قدم م تي التنســــــــــــــيق اننماةي الدعم  لى المنســــــــــــــقين المميمين 

التنمية    يما يتعلق ب لة  وأفرقة األمم المتحدة القلرية في نل من الســــلفاتور وغواتيماال والم ســــي  ولندورار
ا اللجنة االقتيـــــــاتقة ألمري ا الالتينية ومنلقة ال حر الكاريبي. وفي  الشـــــــاملة ألمري ا الوســـــــلى، التي تنســـــــقه

منلقة أوروبا و سـيا الوسـلى، قدم م تي التنسـيق اننماةي تعمه  لى المنسـقين المميمين في تنفيذ الة عمل 
الســالم  غرا البلقا ، بالتشــاور مع  تارة الشــ و  الســياســية وبناء الســالم وإتارة عمليا األمم المتحدة لمنلقة  

وبرنامأ األمم المتحـدة اننمـاةي، نمـا نســــــــــــــق تقييمـا  قليمـيا للم ـائر والـقدرة على اليــــــــــــــموت في واتي فرغانا 
  والمنائق الحدوتقة آلسيا الوسلى مع أفغانستا .

وبانضــــــافة  لى ذل ، تشــــــارن الفرق انقليمية التابعة لم تي التنســــــيق اننماةي م ااــــــرة في تعم تنفيذ   - 25
ــياد وتحت المياتة العامة  انصـــالب   ــر مني اـــ يـ ــرات م ااـ انقليمي لمناومة األمم المتحدة اننماةية، وذل  بإاـ

لألمـناء التنفـيذيين لكـل لجـنة من اللجـا  االقتيــــــــــــــاتـقة واالجتمـا ـية انقليمـية، والمـديرين انقليميين لبرـنامأ األمم  
 ية انقليمية وبرنامأ األمم المتحدة اننماةي، قدم  المتحدة اننماةي. وباالاــتران مع اللجا  االقتيــاتقة واالجتما 

م تي التنســــيق اننماةي الدعم في مهام األمانة  لى المناتر التعاونية انقليمية الجديدة، التي تدعم نواا رؤســــاء  
  تل  المناتر في الهي ل الجديد، بما في ذل  أثناء  نشــــاء تحالفا  قاةمة على القضــــاقا من أجل معالجة الشــــواغل 

انقليمية ذا  األولوية. وســــــالمت األفرقة انقليمية أقضــــــا في تنفيذ والقا  انصــــــالب ترب  المســــــتويين العالمي 
والقلري. فعلى سبيل المثال، قدمت الفرق انقليمية التابعة لم تي التنسيق اننماةي تعمها في تنفيذ تداتير لدعم 

نلـقة ال حر الـكاريبي وأوروبا و ســــــــــــــيا الوســـــــــــــلى، حـيث اعتـمد الزياتة في نـفاءة العملـيا  في أمريـ ا الالتينـية وم 
 فريقا من أفرقة األمم المتحدة القلرية، على التوالي، استراتيجيا  جديدة لتيريف األعمال.  17 و  15

في الماةة من م اتي المنســـــقين المميمين أ  الدعم الذي قدمته الفرق   94وبشـــــ ل عام، رأ  نســـــ ة  - 26
تعم مناســــي أو مناســــي جدا، ال ســــيما في تيســــير   2020 تي التنســــيق اننماةي في عام  انقليمية التابعة لم

ت اتل المعارت وبناء القدرا  وضـــــــــــــما  الجوتة وتوجيه تنفيذ انصـــــــــــــالحا . ومع ذل ، ال يزال لنان مجال  



E/2021/55  
 

21-05300 13/46 
 

ــتويا  نضــــــــج ــيق اننماةي تتميز بالتفاو  من حيث مســــــ ــين. فالفرق انقليمية التابعة لم تي التنســــــ ها للتحســــــ
وقدراتها واــراكاتها. وت تل  تعقي ا  المنســقين المميمين وم اتبهم بااتالت المنائق  يما يتعلق بمهام انتارة  
والدعم التي توفرلا لهم الفرق انقليمية التابعة لم تي التنسيق اننماةي. وبانضافة  لى ذل ، ال تزال الم اتي 

ث عن مواقعهـا وأتوارلـا  يمـا يتعلق بـاللجـا  االقتيـــــــــــــــاتقـة  انقليميـة التـابعـة لم تـي التنســــــــــــــيق اننمـاةي ت حـ 
واالجتما ية انقليمية، وبرنامأ األمم المتحدة اننماةي، ووناال  األمم المتحدة في المنائق ضــــــــــــــمن  ي لها 
انقليمي الجديد. وســــــــــــت ضــــــــــــع تجربة القدرا  انقليمية الجديدة في مجال التنفيذ لالســــــــــــتعرار باســــــــــــتمرار 

   ستعرار ناام المنسقين المميمين.وسيستراد تها ا
 

 الدع  العالمي المقدم لمالو ي األ   المتحدة اإلنمائاي -  جا  

، اجتمع ن ار مديري مجموعة األمم المتحدة اننماةية لضــما  أ  م تي 19-مع ااــتدات أزمة نوفيد - 27
سـتجابة ناام المنسـقين المميمين التنسـيق اننماةي قسـتليع االسـتفاتة من قدراته الكاملة من أجل تعم وتم ين ا

ــا على اســـــــتمرارية تيـــــــريف األعمال واســـــــت دام  ومناومة األمم المتحدة اننماةية على العموم، وذل  حرصـــــ
من أجل االنتعاش بشــ ل أفضــل، مما ســيعجل بإحراز التقدم في تحقيق ألدات  19-االســتجابة لجاةحة نوفيد

  ترسي  انصالحا .التنمية المستدامة على أرر الواقع وسيزيد في 

، عرر األمين العام نهجا اــــامال لالســــتجابة لحثار اليــــحية واالجتما ية  2020وفي  ذار/مارر   - 28
ــاتقة المترت ة على جاةحة نوفيد ــتجابة  19-واالقتيــــــــــ ــرعا  ما أعقبت ذل  ال  األمم المتحدة لالســــــــــ . وســــــــــ

ل  االجتما ية واالقتيــــــاتقة لالســــــتجابة  االجتما ية واالقتيــــــاتقة، والم اتع التوجيهية الملابقة لوضــــــع ال 
، وإئار الم اـــرا  ال اصـــة ترصـــد نتاةأ أعمال أفرقة األمم المتحدة القلرية  19-واالنتعاش من جاةحة نوفيد

تحت اناــــرات المشــــترن تين ترنامأ األمم المتحدة اننماةي وم تي التنســــيق اننماةي. وتم ت اتل المعلوما  
نســـــــقين المميمين وأفرقة األمم المتحدة القلرية في  ئار أنشـــــــلة االســـــــتجابة من من أجل تقدقم الدعم  لى الم

االل موجزا  يومية وندوا  أســـــــــبو ية على اـــــــــ  ة اننترنت. وفي الوقت نفســـــــــه، تم تعزيز القدرا  اللبية  
ميــدا  وقــدرا  العزل اللبي ألفرقــة األمم المتحــدة القلريــة، ممــا مّ ن موظفي األمم المتحــدة من ال قــاء في ال

م ت ا من م اتي المنســـــــقين  130لالضـــــــلالأل بمهامهم، مع تفعيل ال  اســـــــتمرارية تيـــــــريف األعمال في  
  .2020المميمين بحلول أقار/مايو 

وبموازاة ذل ، اســتمر  الجهوت الرامية  لى تحســين التنســيق  يما يتعلق بالت لي  والبرمجة وانتالغ  - 29
مجموعـة الوثـاةق ”النهــاةيــة للم ــاتع التوجيهيــة التكميليــة )على المســــــــــــــتوى القلري. وتم وضــــــــــــــع اليــــــــــــــيغــة  

ــاح ة ــن   ئار التعاو  وتم تعميمها، وأجرى م تي “الميــــــــ ــتدامة بشــــــــ ( لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المســــــــ
التنسـيق اننماةي اتيـاال  بانتاام عبر القنوا  الرسـمية وغير الرسـمية مع ألم الوناال  واليـناتيق والبرامأ 

 ســــــــــــــي  عمليـا   عـدات أئر التعـاو  العـاليـة الجوتة، وذلـ  بـالتعـاو  عن نثـي مع الفرق انقليميـة  من أجـل ت 
التابعة لم تي التنســـــــــــيق اننماةي. وواصـــــــــــل الم تي أقضـــــــــــا تقدقم الدعم  لى مجموعة األمم المتحدة للتنمية 

ة األمم المتحدة المســــــتدامة وإلي اــــــ يــــــياد، بيــــــفتي رةيســــــته، في تنفيذ ما ت قى من والقا   صــــــالب مناوم
   اننماةية المتعلقة باستعرار الم اتي انقليمية والم اتي المتعدتة البلدا .

وبانضافة  لى ذل ، ظل م تي التنسيق اننماةي يدعم الجهوت اللموحة التي تبذلها مجموعة األمم  - 30
من ادما  ترنامأ األمم المتحدة للتنمية المســــــــــــــتدامة من أجل تنفيذ عمليا  أكثر نفاءة. واســــــــــــــتمر التحول 

المتحدة اننماةي  لى مقدمي ال دما  التابعين لألمانة العامة على قدم وســــــــــــاق، واكتملت تذل  عملية انتقال 
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، وّقع م تي التنســـــــــــيق اننماةي وإتارة الدعم 2020ناام المنســـــــــــقين المميمين. وفي نانو  األول/تقســـــــــــمبر 
ــتوى ال دما  على ال ــن  مســــ ــة من مقدمي ال دما  انقليميين العملياتي اتفاقا بشــــ ــعيد انقليمي مع امســــ يــــ

)اللجنة االقتيــاتقة ألمري ا الالتينية ومنلقة ال حر الكاريبي، واللجنة االقتيــاتقة واالجتما ية آلســيا والمحي   
ــاتـقة واالجتمـا ـية لغربي  ســـــــــــــــيا، وم ـتي األمم المتحـدة في جنيف، وم ـتي األمم  الهـاتع، واللجـنة االقتيــــــــــــ

ــاري وتعم المتحدة ف ــتشـــــــــ ــتريا  العالية الميمة وتوفير الدعم االســـــــــ ــفر الدولي والمشـــــــــ ي نيروبي( لتمويل الســـــــــ
المتعاقدين الدوليين؛ ووقعا أقضـــــــا اتفاقا بشـــــــن  مســـــــتوى ال دما  على اليـــــــعيد العالمي مع مرنز ال دما   

ــول، واتفاقا  ار مع م  تي األمم المتحدة في  العالمية في ترينديزي بإقلاليا من أجل تعم عمليا   تارة األصــــ
ــارن  ــرية والمعامال  المالية. واـــــــــ ــقين   16نيروبي من أجل تعم  تارة الموارت ال شـــــــــ م ت ا من م اتي المنســـــــــ

المميمين في مشــــــــــروأل تجريبي في الميدا  لتلقي ادما  ترت   بالمواقع من مقدمي ال دما  التابعين لألمانة 
ــور ماتي في تلدا  تل  الم ات  ــقين المميمين األارى، وعدتلا العامة الذين لهم حضــ ــتبدأ م اتي المنســ ي. وســ

م ت ا، في تلقي ادما  الســـــــفر الدولي من مقدمي ال دما  انقليميين ال مســـــــة اعت ارا من تموز/يوليه    115
ــتها المجموعة المعنية باالتتكارا  في مجال  2021 . وعالوة على ذل ، تناء على األســـــــــس المتينة التي أرســـــــ

ــير التنفيذ  األعمال التابعة لم ــيق اننماةي تتيســــ ــيقوم م تي التنســــ ــتدامة، ســــ جموعة األمم المتحدة للتنمية المســــ
المشــــــــــــــترن تين الونـاال  اللتزامـا  الكفـاءة المتعلقـة بـاســــــــــــــتراتيجيـا  العمليـا  التجـاريـة، والم ـاتـي ال لةيـة  

ر ومنهجيا  أكثر المشــترنة، والم اني المشــترنة. وتع   فرقة عمل مشــترنة تين الوناال  على وضــع معايي 
وضــــوحا لتعزيز أوجه الكفاءة التي قم ن أ  تنســــي  لى الم اترا  المشــــترنة تين الوناال  والم اترا  الثناةية 
وم اترا  الوناال  في ســــــــــياق انصــــــــــالحا . ويتضــــــــــمن تقرير األمين العام عن تنفيذ قرار الجم ية العامة  

الذي قجري نل أربع سـنوا  لسـياسـة األنشـلة التنفيذقة التي تضـللع تها بشـن  االسـتعرار الشـامل   75/233
مزيدا من التفاصــــــــــــيل عن التقدم المحرز   (A/76/75-E/2021/57)مناومة األمم المتحدة من أجل التنمية  

 .نزال نتيدى لهاوالتحدقا  التي ال 

ــا  في عام  - 31 ــهد  زياتة في النشــ مجال التعاو  تين الوناال   2020ومن المجاال  األارى التي اــ
، قدم م تي التنسـيق اننماةي تعمه في اسـتعرار مجموعة  2020 يما يتعلق باألولويا  الرةيسـية. وفي عام 

ــين الدعم ــتدامة، مما أتى  لى تحســــ ــيا مع  األمم المتحدة للتنمية المســــ المقدم ألولويا  المناومة ترمتها، تمشــــ
الذي قجري نل أربع ســنوا  لســياســة األنشــلة التنفيذقة التي تضــللع تها مناومة األمم االســتعرار الشــامل  

المتحـدة من أجـل التنميـة وغيره من األئر الح وميـة الـدوليـة. وبـاعت ـار م تـي التنســــــــــــــيق اننمـاةي جزءا من 
التوجيهية المشــــترنة للنهور بالتعاو  في المجالين اننســــاني واننماةي، قدم الم تي األمانة المشــــترنة للجنة  

تعمه في الجهوت الرامية  لى تعزيز أوجه التآزر تين انجراءا  اننماةية واننسـانية وإجراءا  تناء السـالم في  
األمم المتحـدة القلري  ثمـانيـة من البلـدا  ذا  األولويـة، واــــــــــــــمـل ذلـ  النهور بـالتعـاو  الملمور تين فريق  

وبعثة األمم المتحدة المتكاملة لتقدقم المســــاعدة االل الفترة االنتقالية في الســــوتا . وبذلت جهوت نبيرة أقضــــا 
من أجل  حراز التقدم في تنفيذ أفرقة األمم المتحدة القلرية لم اترا  األمين العام المتعلقة بانعاقة والشــــــــ اا  

 اءا  المتعلقة بالمنا  والبيانا  وتمويل ألدات التنمية المستدامة.والتكاف  تين الجنسين وانجر 

وقدم م تي التنســيق اننماةي المســاعدة أقضــا في تيســير اتيــاال  مناومة األمم المتحدة اننماةية  - 32
اكا   مع الدول األعضـــــــــــاء نتالغها بالنتاةأ، وتت ُّع تنفيذ االلتزاما  الوارتة في اتفاق التمويل، وتعزيز الشـــــــــــر 

ــين نو ية التمويل المقدم  لى  ــقين المميمين وتحسـ ــاعدة على تعبمة الموارت لناام المنسـ المتعلقة بالتبرعا  للمسـ
  مناومة األمم المتحدة اننماةية )انار الش ل ال امس(.

 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
https://undocs.org/ar/A/76/75
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 الش ل ال امس  
 :   ال تئتتن التالتتتن كاانا   في اهصاالج  ، قدم  كتب األ   المتحدة للتاستق اإلنمائي دعما فعاال  2020خحل عام    

 

 

 

 
 

 .2020تراسة استقياةية أجرتها  تارة الش و  االقتياتقة واالجتما ية لكيانا  المقر،  الميدر: 
 

، نـا  م تـي التنســــــــــــــيق اننمـاةي في المقر مزوتا ب ـل مـا يلزمـه 2021وبحلول نهـاقـة  ذار/مـارر   - 33
في المـاـةة من انـناث   62موظفـا )ويشــــــــــــــمـل ذلـ     68موظفـا من تين    67تقري ـا من الموظفين،  ذ التحق ـبه  

في الماةة من الموظفين المنتمين  لى البلدا  المســــــــتفيدة من البرامأ(. وتمشــــــــيا مع اســــــــتراتيجية األمم   53 و
ــاغرة في م تي ال ــعى قواةم الوظاة  الشـــــ ــتقدام المتحدة نتماج مناور انعاقة، تســـــ ــيق اننماةي  لى اســـــ تنســـــ

ــهيال   ــيق اننماةي من أجل من  تســ ــغير تابع لم تي التنســ ــندوق صــ األاــــ ا  ذوي انعاقة،  ذ أنشــــ  صــ
 معقولة لذوي انعاقة من مقدمي اللل ا  أو الموظفين الجدت أو الحاليين.

ــاء ناـام المنســــــــــــــقين المميمين، فـإ  من تواعي التفـاؤ  - 34 ل أ  أكثر من وبعـد مرور عـامين على  نشــــــــــــ
في الماةة من المنســـقين المميمين/م اتي المنســـقين المميمين اعتبروا الدعم الذي تلقوه من م تي التنســـيق  90

. وورت  التقييما  األكثر  قجاتية  ( 4) تعما ”مناســـــــــ ا جدا“ أو ”مناســـــــــ ا“ 2020اننماةي في نيويورن في عام 
موقع مناومـة األمم المتحـدة اننمـاةـية، والتحليال  القلرـية بشــــــــــــــن   تارة التغيير والمعلومـا  المتعلقـة تتجـدـيد  

المشــــترنة، وعمليا   ئار التعاو ، ونذل  االتيــــاال  وأنشــــلة الدعوة. وفي الوقت نفســــه، تشــــمل مجاال   
ــلة المواءمة تين جميع نيانا  مناومة األمم المتحدة اننماةية والعالقا  الجديدة وم اتع   التحســــــــــــين مواصــــــــــ

أفرقة األمم المتحدة القلرية على النحو المبين في  ئار انتارة والمســــاءلة تمشــــيا مع القرار  المســــاءلة ضــــمن  
ــاقا الت لي   72/279 ــاةل الرقابة وإتارة األتاء؛ ومعالجة قضــــ ــوب  يما يتعلق بمســــ ــما  مزيد من الوضــــ ؛ وضــــ

الوظيفيين؛ وضـما  مزيد من الفعالية في عمليا  تشـ يل أفرقة األمم المتحدة القلرية؛ والدعم انتاري والدعم 
ــا أ  اللل ا  الوارتة من عمليا  األمم المتحدة ال تزال تفوق قدرا    ــقو  المميمو  أقضــــ المتزايد. ويفيد المنســــ

ل أعمق لهذه التحدقا ، ومن تحديد م اتبهم. وســــــــيمّ ن اســــــــتعرار ناام المنســــــــقين المميمين من  جراء تحلي 
 سبل الحد من أ  اء العمليا ، والنار في تنايم م تي التنسيق اننماةي وأتاةه على العموم.

 

 __________ 
 .2020ناام  تارة المعلوما ، مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،  (4) 

 ال أعل  ال أوافق أوافق

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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اسطططططططططتجطابطاج  تاطا لطي وفعطالطي:  سطططططططططا مطي  الو طي األ   المتحطدة اإلنمطائاطي في   - ثالثا  
الا وض  تحقتق أ ططدا  التاماططي المسطططططططططتططدا ططي، بمططا في  لطط   ن خحل ج ود 

 واالنتعاش  ا ا   19- االستجابي لجائحي كوفتد 
ــعد 2020في عام  - 35 ــقين المميمين على اليـــــ ــ حت فواةد الجهوت الرامية  لى تعزيز ناام المنســـــ ، أصـــــ

القلري وانقليمي والعالمي أكثر وضــوحا في االســتجابا  المتكاملة والفعالة التي تقوم تها أفرقة األمم المتحدة 
 اجا  البلدا  المستفيدة من البرامأ. القلرية ألولويا  واحتي 

ويتجلى التقدم المحرز في التحليال  القلرية المشـــترنة وأئر التعاو ، ال ســـيما  يما يتعلق تتوســـيع   - 36
نلاق ال برا  المتاحة في جميع أفرقة األمم المتحدة القلرية، في تحسـين الجهوت المبذولة من أجل عدم ترن 

نهأ أكثر اتتكــارا. ومع ذلــ ، عنــد تــداقــة الجــاةحــة، تحرنــت مناومــة األمم أحــد ال  الرنــي، وفي اعتمــات  
المتحدة اننماةية بسـرعة للسـير قدما باالسـتجابة اللارةة لحثار االجتما ية واالقتيـاتقة لألزمة. وُبذلت جهوت 

ــات قة والة  قوية من أجل نفالة المواءمة الكاملة تين ال  األمم المتحدة لالســــــــــــتجابة االجتما ية واالقتيــــــــــ
التي تحققــــت في  ئـــار ال  األمم المتحــــدة لالســــــــــــــتجــــابـــة االجتمــــا يـــة  2030 عـــام ، وترت أتنـــاه النتــــاةأ 

واالقتيـــــــاتقة، باعت ار ذل  الوة أولى نحو انتالغ عن المســـــــالمة الكاملة لمناومة األمم المتحدة اننماةية 
 في تحقيق ألدات التنمية المستدامة. 

 
 وفعطالاطي  ن أفرقطي األ   المتحطدة القفريطي  ن أجطل عطدم هرك أحطد  اسطططططططططتجطابطاج أ ثر هاطا ح -ألف   

 خلف الركب

ــقين المميمين المعات تنشـــــيله أفرقة األمم المتحدة القلرية من  -   37 االل العام الماضـــــي، م ن ناام المنســـ
  تعزيز الت لي  والبرمجة المشـــــترنين ومن االســـــتفاتة بشـــــ ل أفضـــــل من ال برا  ذا  اليـــــلة من جميع ليما 

المناومة من أجل معالجة مشـــاكل معقدة ومترابلة، ولو نهأ حل محل النُّهأ القلا ية من أجل تحســـين الدعم 
ــبته   ــير ما نســـــ ــتدامة. ويشـــــ في الماةة من ح وما  البلدا    91المقدم  لى البلدا  في تحقيق ألدات التنمية المســـــ

ــ ة لال  ــتفيدة من البرامأ  لى أ  ألمية األمم المتحدة بالنســ ــنوا   المســ حتياجا  اننماةية لبلدانها قد تغير  في الســ
 الثالث الماضية، أي منذ انلالق انصالب،  ذ تحسنت المشورة وأص حت أكثر تكامال وأص   الحضور نا يا. 

ــا ـيا من تـل  األئر    32. وبتنفـيذ  2020تـلدا في ـعام    11وـبدأ تنفـيذ أئر التـعاو  الـجدـيدة في   -   38  ـئارا  ضـــــــــــ
في الماةة( عن أئر األمم المتحدة    57يســت يت أكثر من نيــ  أفرقة األمم المتحدة القلرية ) االل لذا العام، ســ 

ــاتق بحلول نهاقة عام  ــاعدة اننماةية المعمول تها في الســــــ . ويم ن االئالأل على لوحة معلوما  عن 2021للمســــــ
نمية المســـــــتدامة، الذي قشـــــــمل حالة تنفيذ أئر التعاو  في نل تلد على الموقع الشـــــــ  ي لمجموعة األمم المتحدة للت 

 اآل  جان ا جديدا م ييا لدعم استعراضا  مجالس انتارة للبرامأ القلرية ال اصة ب ل نيا .  
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 الش ل الساتر  
  ا  دى  وافقي  لدك  أو عدم  وافقته على أن األ   المتحدة هقدم دعما سااساهاا كافاا يتس  بما يلي:  

 
                            
 .2020تراسة استقياةية أجرتها  تارة الش و  االقتياتقة واالجتما ية لح وما  البلدا  المستفيدة من البرامأ،  الميدر: 
 

ــتجابا  متكاملة أقوى   - 39 ــورة متزايدة اســـ ــترنة وأئر التعاو  الجديدة بيـــ وتقدم التحليال  القلرية المشـــ
لتحدقا  تحقيق ألدات التنمية المسـتدامة على اليـعد الوئنية، وااصـة من االل مزيد من الدعم السـياسـاتي  

ســــــبيل المثال، اــــــهد الحوار  الجيد وُتمّ ن من توســــــيع نلاق مشــــــارنة الشــــــرناء اننماةيين. ففي أوغندا، على 
المتعلق تتشــــــــــــــ يــل فريق األمم المتحــدة القلري زيــاتة في عــدت الونــاال  الموقعــة على  ئــار التعــاو   لى 

ونالة في الدورة الســـابقة نئار عمل األمم المتحدة للمســـاعدة اننماةية(، مما يدل على  18ونالة )مقاتل  29
 عـــاو  بيــــــــــــــرت النار عن الوجوت المـــاتي في البلـــد. وأفـــات  التزام المناومـــة بـــالعمـــل تحـــت مالـــة  ئـــار الت 

في الماةة من أفرقة األمم المتحدة القلرية أ  قدراته ُتســــــــتمد من جميع ليما  مناومة األمم المتحدة من  71
أجل وضــــع أو تحديث التحليال  القلرية المشــــترنة. ولذا جزء من اتجاه مشــــجع أوســــع نلاقا،  ذ أصــــ حت  

فريقا من أفرقة األمم المتحدة  49واالجتما ية انقليمية اآل  أعضــاء ناملي العضــوية في اللجا  االقتيــاتقة  
فريقـا(؛ وأصــــــــــــــ   البنـ  الـدولي وصــــــــــــــنـدوق النقـد الـدولي   40)  2019أفرقـة عن عـام    9القلريـة، أي تزيـاتة  

تعاو /أئر أئر لل 4 ئارا و   12فريقا من أفرقة األمم المتحدة القلرية، ووقعا على   28و   53عضـــــــوين في 
عمل األمم المتحدة للمســــــــاعدة اننماةية، على التوالي. وي تســــــــي تحســــــــين  م انية الحيــــــــول على مزيد من 
القدرا  التقنية المللوبة ألمية حيوية في تقدقم الدعم الميـمم ايـييـا للبلدا ، وقد الحات الح وما  لذه 

 التحسينا ، نما يتض  في الش ل السابع.
 

 الش ل السابع  
 ر األ   المتحدة  صم  بفريقي  حئمي لمعالجي التحد اج الخاصي التي يواج  ا البلد  حاو   
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اننماةية واننســـــانية وتداال  تناء الســـــالم في البلدا   وتم أقضـــــا تعزيز أوجه التآزر تين التداال    - 40
وحده، اســــــتفات    2020أو الحاال  المعرضــــــة للم ائر أو المتنثرة باألزما . فعلى ســــــبيل المثال، في عام 

أفرقـة األمم المتحـدة القلرـية في تعـاونهـا مع صـــــــــــــــندوق األمين العـام لبـناء الســــــــــــــالم من اســــــــــــــتثمـارا  تلغـت  
مشـروعا، مع الترنيز على منلقة السـاحل. وفي تورنينا فاسـو، تلقى ما ققرا من  26 مليو  توالر في 51,4
اــابا  160من المدنيين الرعاقة اليــحية المجانية في مراكز صــحية عســ رية. وفي غينيا، تم تدريي  2 000

ن الشــــ اا م 500امرأة على مهارا  المياتة والعمليا  االنت اتية وتســــوية النزاعا ، في حين اســــتفات   800 و
الضـــعفاء من فر  نســـي ال يت الســـريعة األثر لثنيهم عن التور  في العن . وفي نيجيريا، تم تناء القدرا   
الم ســـــــــســـــــــية من أجل تعزيز العالقا  الســـــــــلمية من االل نهأ قعزز حقوق المرأة تت يـــــــــيو تند من تنوت  

 الميزانية الوئنية لتنفيذ الة المرأة والسالم واألمن.

اتة الدعم السـياسـاتي والرياتة الفكرية المتكاملين بمثابة اسـتجابة الحتياجا  قلرية محدتة، ونانت زي  - 41
ــدي للتحــدقــا  العــاترة للحــدوت والتحــدقــا  انقليميــة. وبنــاء على ئلــي ح ومــا  البرازيــل وبيرو  منهــا التيـــــــــــــ

مم المتحدة القلرية في  ونولومبيا، جمع المنســـــقو  المميمو  في لذه البلدا  تين الســـــللا  الوئنية وأفرقة األ
في منلقة األمازو ، وتعم الســـــــــــــللا  المحلية في تقدقم  19-م اترة عاترة للحدوت لتناول تنثير جاةحة نوفيد

المساعدة اليحية والقانونية واالجتما ية واالقتياتقة للمهاجرين والالجمين والس ا  األصليين، وااصة منهم 
ترباتور وســــاموا م اترة لوضــــع م اــــر الضــــع  المتعدت األبعات من النســــاء. ويتولى المنســــقو  المميمو  في 

أجـل تجـاوز النـاتأ المحلي انجمـالي نمميـار لالحتيـاجـا  اننمـاةيـة، ومراعـاة التحـدقـا  الفريـدة التي تواجههـا  
الدول الجزرية اليــــغيرة النامية، على النحو الذي تعت  ليه  جراءا  العمل المعجل للدول الجزرية اليــــغيرة  

 لنامية )مسار ساموا(، وذل  بالتعاو  مع ارناء من تاال مناومة األمم المتحدة واارجها.ا

وعزز  أفرقة األمم المتحدة القلرية أقضــــــــا ترنيزلا على الفما  األكثر ضــــــــعفا وعلى من ُترنوا ال    - 42
التي وضـــــــعت في  الرني. وفي جميع أئر التعاو  وال  األمم المتحدة لالســـــــتجابة االجتما ية واالقتيـــــــاتقة 

، تم تحديد لذه الفما  الســـــ انية بمزيد من الوضـــــوب وتم  اـــــراكها بيـــــورة متزايدة في عملية وضـــــع  2020 عام 
 19- البرامأ. وفي الواقع، يرى معام ح ومـا  البلـدا  المســـــــــــــتفيـدة من البرامأ أ  االســـــــــــــتجـاـبة لجـاةحـة نوفيـد 

ســـم بما ق في من االتســـاق مع  ئار التعاو /أئر  في الماةة(، وأنها تت  84تســـتهدت الفما  المعرضـــة للم ائر ) 
في الماةة(. وبدأ  أفرقة   84في الماةة( ومع ال  االسـتجابة اننسـانية )   81األمم المتحدة للمسـاعدة اننماةية ) 

األمم المتحدة القلرية أقضــا في اســت دام بلاقا  م ســســية جديدة لتقييم األتاء من أجل انتالغ عن الدعم الذي  
 مجاال  المساواة تين الجنسين وتم ين المرأة والش اا وإتماج مناور انعاقة.   تقدمه في 

وأحرز تقدم في النهور بالمســــاواة تين الجنســــين وتم ين المرأة، مع التيــــدي أقضــــا لاالرة العن   - 43
ثيوبيا  ضــد المرأة. وتم  تماج مســنلتي المســاواة تين الجنســين وتم ين المرأة بشــ ل أفضــل في أئر التعاو  في  

وأوزب ســـــــتا  وباراغواي ونوبا، على ســـــــبيل المثال. وســـــــاعد  عملية  عدات  ئار التعاو  في تنغالتقت على 
ــانية في الة الســــــنوا  ال مس التي وضــــــعتها الح ومة. وم ن الدعم  ــات عملية ترتيي األولويا  الجنســــ  راــــ

نســــــــــاني. فعلى ســــــــــبيل المثال، في  المقدم من األمم المتحدة من زياتة ال دما  المقدمة لضــــــــــحاقا العن  الج
موريشـــــــــــــيور، اســـــــــــــتفات  امرأة من نل أربع نســـــــــــــاء من التلبيق الهاتفي ”زر اللوارع“، الذي تدعمه األمم 
ــللا ؛ وفي نينيا، ارتفع حجم الم الما   ــال بالســــ ــاء اللواتي يواجهن العن  من االتيــــ المتحدة، لتم ين النســــ

ــاان م يــــو لحاال  العن  الجن  ــعات مقارنة الوارتة على ا  ســ ــاني تدعم من األمم المتحدة أربعة أضــ ســ
بالعام السـاتق، حيث تم تقدقم تعم حيوي ال للنسـاء فحسـي، تل للرجال واألئفال أقضـا. وزات  مناومة األمم 
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المتحدة اننماةية أقضـا اسـتثماراتها في المناما  النسـاةية من أجل تقدقم ادما  الدعم على اليـعيد المحلي  
في البرازيل ونوســـــوفو وجمهورية مولدوفا والهند(، ومن أجل  اـــــران المرأة في الح م المحلي  )كما لو الشـــــن  

)كما لو الشــن  في أونرانيا وجمهورية أفريميا الوســلى والجمهورية العربية الســورية وني ال(، ومن أجل تم ين  
ــن  في ترنيا و  ــاني من اللجوء  لى العدالة )كما لو الشـ ــوتا  وزم اتوي(،  الناجيا  من العن  الجنسـ جنوا السـ

وقد اـمل ذل  تعديل القانو  الجناةي )كما لو الشـن  في نوسـوفو(. وأعات  م اترة تسـلي  الضـوء توجيه أكثر 
ــها للتم ين من تنفيذ انجراءا  الحيوية الرامية  لى التيــــــــدي لتزايد العن   21من  مليو  توالر لت يــــــــييــــــ

نشـــــــــلة البرنامجية وادما  تعم الناجيا   لى اننترنت، ووفر   المنزلي أثناء فترة انغالق، ونقلت بعت األ
 مزيدا من معدا  الوقاقة الش يية لمالج  النساء. 

وتبين في نتاةأ أول تقرير عن ســــــجل األتاء المتعلق باســــــتراتيجية األمم المتحدة للشــــــ اا )اــــــ اا  - 44
لت األفرقة القلرية مع الح وما   ( أ  تقدما أحرز في مجموعة من المجاال  ذا  األولوية، حيث عم2030

وقامت بننشـلة الدعوة لدى الشـ اا ولفاةدتهم. غير أ  ذل  التقرير تّين الحاجة  لى  تاال تحسـينا ، ااصـة  
 يمـا يتعلق بقـدرة األفرقـة القلرـية على العمـل مع الشـــــــــــــــ اا. ومن أجـل تســــــــــــــريع وتيرة التقـدم، يتعـاو  م ـتي 

عوثــة األمين العــام المعنيــة بــالشــــــــــــــ ــاا على  عــدات مجموعــة من التنســــــــــــــيق اننمــاةي عن نثــي مع م تــي م  
ــ اا لعام  ــتراتيجية الشـ ــت دم في تعم تنفيذ اسـ ــا  لفاةدة األفرقة القلرية لُتسـ ــياسـ . وتقوم 2030المعلوما  والسـ

األفرقة القلرية في  ثيوبيا واألرت  وأوزب ســـــــــتا  وأوغندا وبنغالتقت وســـــــــيراليو  وغانا ونوســـــــــتاري ا والمغرا 
 نيجر تتجارا لبدء تنفيذ االستراتيجية، نما ستقوم باات ارلا في الميدا  وبتنمي   جراءا  تنفيذلا.وال

ــتراتيجية األمم المتحدة نتماج مناور انعاقة نتاةأ   - 45 ــن  تنفيذ اســــــــــ وبالمثل، فإ  نتاةأ أول تحليل بشــــــــــ
دعم  لى الح ومة في مجال  تماج مناور  جديرة بالتنويه. ففي زم اتوي، على سبيل المثال، قدم الفريق القلري ال 

ــية   ــحة الجنســــــــ ــها ناام العدالة، وفي مجال حقوق اليــــــــ ــين ال دما  التي قعرضــــــــ انعاقة، مما أتى  لى تحســــــــ
ــن  حقوق األاـــــــ ا  ذوي انعاقة   ــاء والفتيا  ذوا  انعاقة. واعتمد ترلما  جورجيا قانونا بشـــــ واننجاتية للنســـــ

و  عن نثي مع األاــــــــــــ ا  ذوي انعاقة من االل ترنامأ مشــــــــــــترن في  تدعم من الفريق القلري، الذي يتعا 
 ئار اليـــــندوق المشـــــترن أللدات التنمية المســـــتدامة. وفي غواتيماال، عمل الفريق القلري مع الســـــللا  على  

. ويجي تعزيز  19- ضــــــما   تماج األاــــــ ا  ذوي انعاقة في ال لة الوئنية للت ةيف من  ثار جاةحة نوفيد 
 لى مدى العام المقبل. لذه األمثلة ع 

واــارنت الشــعوا األصــلية أقضــا بيــورة متزايدة في  قجات حلول للمســاةل التي ت ثر عليها، ومنها   - 46
وظالرة تغير المنا . وتشـــمل لذه الجهوت تعزيز  19-التيـــدي للم ائر المجتمعة الناجمة عن جاةحة نوفيد

ضــــور الشــــعوا األصــــلية والتيــــدي للتحدقا  التي القدرا  الوئنية في مجال البيانا  لضــــما  الزياتة في ح
تواجهها. فعلى سـبيل المثال، وضـع الفريق القلري في  كواتور مجموعا   جراءا  اسـتراتيجية تتعلق بقضـاقا  
مثل تم ين نســـــــاء الشـــــــعوا األصـــــــلية في منلقة األمازو  وتعزيز النام الغذاةية للشـــــــعوا األصـــــــلية. وفي  

 19-الشـراكا  الجديدة لمواجهة األثر االجتماعي واالقتيـاتي لجاةحة نوفيدكوسـتاري ا، اـجع الفريق القلري 
 والعم ا  الهي لية التي تواجهها الشعوا األصلية منذ عدة سنوا . 

وثمــة مجــال  ار أحرز  يــه التقــدم، ولو النهور بمزيــد من النهأ المبتكرة. وأفــات مــا ال ققــل عن  - 47
ي نشــر البيانا  والتكنولوجيا  الرقمية لمســاعدة البلدا  على التيــدي  من األفرقة القلرية عن اتتكارا  ف 48

للجاةحة ورصـــــــــدلا. ففي أمري ا الالتينية ومنلقة ال حر الكاريبي، على ســـــــــبيل المثال، ققوم ثمانية منســـــــــقين  
ــاةل التواصـــــــــــل االجتماعي وتلبيقا   مميمين تتجريي  جراءا  الرصـــــــــــد في الوقت الحميقي عن ئريق وســـــــــ

 محمولة لتقييم قدرة الفما  الس انية على التكيف.األجهزة ال
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 الش ل الثامن  
 الدع  المقدم  ن أفرقي األ   المتحدة القفريي في هحقتق أ دا  التاماي المستدا ي )الاسب المئويي التجما اي حسب الم ام(   

 

 

 

 

 

 
        
 .2020للتنمية المستدامة، ناام  تارة المعلوما ، مجموعة األمم المتحدة  الميدر: 
 

ولكي تترجم لذه التحســـينا   لى تعم من النوأل الذي ســـتحتاجه البلدا  لتســـريع وتيرة العمل في أفق   - 48
، قجــي علينــا أ  نعزز التحول نحو تقــدقم مشــــــــــــــورة وتعم أكثر تكــامال وأعلى جوتة في مجــال  2030عــام  

لم تل  نيانا  األمم المتحدة. والبيانا  الحديثة التي الســـــياســـــا ، وأ  نســـــتفيد من المزاقا والقدرا  النســـــبية 
يتضـــــــــمنها ناام  تارة المعلوما  ت عث على التفاؤل في لذا اليـــــــــدت )انار الشـــــــــ ل الثامن(. فهي تثبت أ  
ــتدامة ال تزال من أكثر وظاة    ــلة بنلدات التنمية المســـــــــ ــاعدة التقنية وجهوت تنمية القدرا  ذا  اليـــــــــ المســـــــــ

ــياســـــا  والمياتة مناومة األمم المتح دة اننماةية اـــــيوعا على اليـــــعيد القلري، تليها المشـــــورة في مجال الســـ
الفكرـية،  لى جـاـني جمع البـياـنا  وتحليلهـا )انار الشــــــــــــــ ـل الـثامن(. ويتاهر توزيع ممـاـثل  يمـا يتعلق بجميع  

 ألدات التنمية المستدامة، على النحو المبين في الش ل التاسع.
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 الش ل التاسع
  المقدم  ن أفرقي األ   المتحدة القفريي في هحقتق أ دا  التاماي المستدا ي )الاسب المئويي حسب األ دا  والم ام( الدع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 .2020ناام  تارة المعلوما ، مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،  الميدر: 
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  19-اإلنمطائاطي في ج ود االسطططططططططتجطابطي لجطائحطي كوفتطد سططططططططططا مطي  الو طي األ   المتحطدة   -باا   
 واالنتعاش  ا ا: أساس للتعجتل  تحقتق أ دا  التاماي المستدا ي

أزمة  نماةية عالمية قوضــت الم اســي التي تحققت بشــق األنفس وعرقلت  19-أحدثت جاةحة نوفيد - 49
ناومـة األمم المتحـدة ترمتهـا من أجـل  التقـدم نحو تحقيق ألـدات التنمـية المســـــــــــــــتدامـة. وقـد  ـ ن األمين العـام م

ــاتقة لتل  األزمة، وذل  بســــبل   ــانية واالجتما ية واالقتيــ ــاملة للجواني اليــــحية واننســ النهور باســــتجابة اــ
.  ( 5) منها التشـديد بقوة على جواني التمويل المرت لة باألزمة وعلى مجموعة من الموجزا  السـياسـاتية الحاسـمة

ــتجابة مناومة ا ــيق لتم ين األفرقة   19-ألمم المتحدة اننماةية لجاةحة نوفيدوقد أظهر  اســ ييمة تعزيز التنســ
ــانية واالجتما ية   ــتجابة اننســــ ــحي واالســــ ــاملة والتكميلية الفورية في المجال اليــــ ــتجابة الشــــ القلرية من االســــ

تها تآزر  تحت  واالقتياتقة. ولم ق ن من المم ن أ  يتحقق ذل  لوال أ  مناومة األمم المتحدة اننماةية ترم
ــيق  ــحة العالمية وم تي تنسـ ــقين المميمين وباالعتمات على رياتة وابرة منامة اليـ المياتة المعززة لناام المنسـ
الشـ و  اننسـانية وبرنامأ األمم المتحدة اننماةي، تينما قامت اليونيسـ  أقضـا تدور حاسـم  لى جاني اـرناء 

على اليــــــــــــــعيــد العــالمي.   19-كس نتــاحــة لقــاحــا  نوفيــد ارين في جهوت التوزيع التي يــدعمهــا مرفق نوفــا
ــتفيدة من البرامأ أ  اســـــتجابة األفرقة القلرية لجاةحة نوفيد ــاملة   19-وأفات  ح وما  البلدا  المســـ نانت اـــ

 في الماةة(.  77في الماةة( واتسمت بالفعالية ) 76في الماةة( وفي الوقت المناسي ) 74)

عة نعدات ال  األمم المتحدة لالســتجابة االجتما ية واالقتيــاتقة التي وتحرنت األفرقة القلرية بســر  - 50
، وتقدقم الدعم 19- تتمااـــــى مع  ئار األمم المتحدة العالمي لالســـــتجابة االجتما ية واالقتيـــــاتقة لجاةحة نوفيد 

للتعافي    لى البلدا  في التقليل  لى أتنى حد من  ثار األزمة على ألدات التنمية المســــــتدامة، ووضــــــع األســــــار 
من ال  األمم المتحدة لالســـتجابة االجتما ية واالقتيـــاتقة، تمت    121بشـــ ل أفضـــل. وتم  عدات ما مجموعه 

تلدا وإقليما تعماد لتقدقم ال دما  األسـاسـية، وتعزيز ادما  الحماقة االجتما ية، وحماقة فر     139تها تغلية 
ــعفاء، والحفاظ على التماســـ  االجتماع  ــارا  ألدات التنمية  العمل والعمال الضـ ــى تل  ال ل  مع مسـ ي. وتتمااـ

   المستدامة وتشمل الترنيز على االنتعاش األاضر والرقمنة وإاران الجميع. 

،  19- وعلى النحو المبين أعاله، فإ   ئار االســــــتجابة االجتما ية واالقتيــــــاتقة الفورية لجاةحة نوفيد  -   51
لالســتجابة االجتما ية واالقتيــاتقة، يرافقه  ئار قوي للرصــد، يتنل  من  الذي تســتراــد به ال  األمم المتحدة 

م اــرا لميار النتاةأ على نلاق المناومة، ميــنفة حســي أنواأل البرامأ، واألقاليم )الريةية/الحضــرية(، ونوأل   18
ســـــــانية الجنس، والفما  العمرية، والفما  الســـــــ انية المعرضـــــــة للم ائر. وإلى جاني الم اـــــــرا  اليـــــــحية وانن 

ــتجابة مناومة األمم المتحدة لجاةحة   10 و  ــار لتقييم اسـ ــرا  األسـ ــ ل تل  الم اـ ــا ، تشـ ــرا  لحقوق اننسـ م اـ
. وقد أتمجت الم اـــــــــرا  االجتما ية واالقتيـــــــــاتقة في منيـــــــــة معلوما  األمم المتحدة التي يديرلا 19- كوفيد 

 . ( 6) 19- لمتحدة المتعلقة بجاةحة نوفيد م تي التنسيق اننماةي، والتي تغذي توابة جديدة لبيانا  األمم ا 

ويرت تحليل لمجموعة البيانا  الناامة في األا ال من العاار  لى الثامن عشر المدرجة أتناه، وفقا  - 52
ــاتقة الفورية لجاةحة نوفيد . وعلى 19-للرناةز ال مس نئار األمم المتحدة لالســـــــتجابة االجتما ية واالقتيـــــ

النـتاةأ الجمـا ـية التي حققتهـا األفرقة القلرية ويثـبت أ  جهوتنا المشــــــــــــــترنة عات  العموم، يبين لذا التحلـيل 
 حتى اآل  بفواةد ملموسة على البلدا  التي نقدم لها الدعم والنار الذين ن دمهم.

 
 __________ 

 (5) https://www.un.org/en/coronavirus/un-secretary-general. 

 (6) https://data.uninfo.org. 

https://www.un.org/en/coronavirus/un-secretary-general
https://data.uninfo.org/
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 الش ل العاار  
 

 خفي لحستجابي االجتماعاي واالقتصاد ي  121ُوضعت 

  حيتن دوالر    5خصصت أفرقي األ   المتحدة القفريي أ ثر  ن 
 19-لحستجابي االجتماعاي واالقتصاد ي لجائحي كوفتد

  حيتن دوالر  3
 من األموال الم يية ألغرار جديدة

  لتون دوالر 2,18 
 من األموال انضا ية 

 

ال ـلـ     لطططططدا    139تغـلـي 
 وإقلاما

وضـــــــعت ال ل  بالتشـــــــاور   
 البلدان المااليمع 

ــ  جهوت األمم المتحدة   تتضـــــ
 ؤشطططططططططرا    18الجمـا يـة في  

  رنا جاا عالماا

في  ئـــــــار   البرامأ  تنـــــــدمأ 
في    2022عططططام  التعــــــاو  

 و ا بعده
 
 .2021م تي التنسيق اننماةي،  الميدر: 
  
 
   

 (7)الصحاي أثااا األز ي الصحي أواًل: حما ي الخد اج والال     

اســــتناتا  لى الدرور المســــت ليــــة من اســــتجابة مناومة األمم المتحدة ألزمة  يبوال، تم نت البلدا    - 53
من الحفاظ   19-بفضـــــــل الدعم المحدت األلدات المقدم من األمم المتحدة في  ئار االســـــــتجابة لجاةحة نوفيد

ــية على الرغم من اال ــاســـــــ رتفاأل الكبير في الللي على الرعاقة اللبية المرنزة على ال دما  اليـــــــــحية األســـــــ
 (. 19-المرت لة بمرر فيرور نورونا )كوفيد

وعلى سـبيل المثال، عزز الفريق القلري في الكويت مشـارنة األاـ ا  ذوي انعاقة من االل حملة   -   54
  50  000 ال الضعفاء، و سلة غذاةية على الفما  الض يفة والعم   24  000وئنية تم أثناءلا توزيع ما ققرا من  

منشــور  عالمي للدعوة لفاةدة   3 100زوجا من القفازا ، و    40  000قناأل جراحي، و    20  000قناأل للوجه، و  
أســــر األاــــ ا  ذوي انعاقة. وفي البرازيل، مهد تعاو  المنســــق المميم مع ح ام الوالقا  في منلقة األمازو   

ــ يفة عن ئريق  جراء تحويال  نقدقة لفاةدة  اللريق أمام تعم األمم المتحدة للمجتمعا  ال  مهاجر،   40  000ضــ
اســـــتشـــــارة ئبية للمجتمعا  المعرضـــــة للم ائر، وتزويد    2  000الج  توثاةق الهوية، وإجراء    20  000وتزويد  

 بمجموعا  اللوازم اللبية. العاملين في مجال اليحة  من الس ا  األصليين  7  000
 

 __________ 
 يونيس .الكيانا  الراةدة: صندوق األمم المتحدة للس ا ، منامة اليحة العالمية، ال (7) 

 1الركت ة 
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 الش ل الحاتي عشر
 
 
 
 
 
 
 
 

ــل  ــاســـــــــي غير المتيـــــــ تقدقم ادما  الدعم األســـــــ
 (  لى19-بمرر فيرور نورونا )كوفيد

 نسمة:   لتون  240
 في أقل البلدا  نموانسمة   لتون  114
 البلدا  النامية غير الساحلية   في نسمة   لتون    101

 الناميةالدول الجزرية اليغيرة في   لتون  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    لتون  142 
 امرأة  
 )ادما  صحة األم( 

 
   لتون  73 
 ئفل/ئفلة 
ــد   )ضــــــــــــــــ التلمي   تلقوا 

مـــرر  غـــيـــر  أمـــرار 
 فيرور نورونا(

 
  لتون  48 
  ئفل/ئفلة 
 )ترامأ التغذقة( 

 تعمت أفرقة األمم المتحدة القلرية حوالي  
  حيتن  ن العا لتن في  جال الصحي 3

تتزوـيدلم بمعـدا  الوقـاـقة الشــــــــــــــ يـــــــــــــــية وموات 
 الت ةيف من حدة الم ائر والموات انعالمية 

 
 
 
 
 
 

قدمت أفرقة األمم المتحدة القلرية الدعم  لى نحو 
لمواصــــــــــــــلــة اــدمــا    عاططادة يباططي  30  000

 التحيين األساسية

 
 
 
 
 
 

 
  ياتة ئبية  30 000تقدقم الدعم  لى 
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 (8)حما ي األشخاص: الحما ي االجتماعاي والخد اج األساساي   

اكتســــــت الجهوت التي تذلتها الح وما  في جميع أنحاء العالم من أجل حماقة ال دما  األســــــاســــــية   - 55
ــتســـــاعد النار على االنتعاش  ــتويا  الفقر، نما  نها ســـ االل الجاةحة ألمية حاســـــمة في الحد من ارتفاأل مســـ

اـقة االجتمـا ـية  عنـدمـا ت   حـدة األزمـة. وقـدمـت األفرقـة القلرـية تعمهـا للح ومـا  في تكييف اـدمـا  الحمـ 
وتوســـــــــــيع نلاقها والزياتة فيها، واـــــــــــمل ذل  التحويال  النقدقة، وبرامأ المســـــــــــاعدة الغذاةية، وبرامأ التنمين  
االجتمـاعي، واســــــــــــــتحقـاقـا  األئفـال من أجـل تعم األســــــــــــــر. واعتمـد  األفرقـة القلريـة على ترامأ الحمـاقـة  

شـترن أللدات التنمية المسـتدامة، حيث  االجتما ية التي وضـعت بفضـل م يـيـا  سـابقة من اليـندوق الم
عن ئريق   19-في الماةة من الميزانيا  لمعالجة  ثار جاةحة نوفيد 20أعيد رصــــــــــــد اعتماتا  تيــــــــــــل  لى 

 تحسين الرعاقة اليحية وتداال  الحماقة االجتما ية غير الرسمية األقل تكلفة. 
 

 الش ل الثاني عشر  
 

 

 

 

 

 

 
 

ــبيل المثال، أعات الفريق القلري توجيه مبل    - 56 ــيلي، على ســــ ــندوق    1,5وفي اــــ مليو  توالر من اليــــ
ــنين. وفي تايلند،   ــتدامة لتعزيز الحماقة االجتما ية وإتماج األئفال والمســـــــــ ــترن أللدات التنمية المســـــــــ المشـــــــــ

التحويال  االجتما ية    االجتما ية واالقتيــــــاتقة لتعزيزاالســــــتجابة اعتمد  الح ومة المقترب الوارت في الة  
ــنين وذوي انعاقة، مع زياتة مقدارلا تنحو  ــهريا لمدة ثالثة  10القاةمة لألئفال والمســــــــ ــا ية اــــــــ توالرا   ضــــــــ

ماليين اـــــــ و. وفي الهند، ســـــــاعد  جهوت الفريق القلري البلد على  6,7أاـــــــهر، ليســـــــتفيد منها أكثر من 
ــتثمارا  الرام ــعات في االســـــ ــة أضـــــ ــدي للعن  القاةم على نوأل الجنس؛  تحقيق زياتة قدرلا امســـــ ية  لى التيـــــ

ماليين ئفل وامرأة ادما  الرعاقة األســـــاســـــية لليـــــحة اننجاتية  5وبانضـــــافة  لى ذل ، تلقى ما ققرا من 
ــربيا نهجا قاةما على البيانا  لمعالجة  ثار جاةحة   ــحة األم والوليد اللفل. واعتمد الفريق القلري في صــــ وصــــ

 .على ن ار السن 19-كوفيد

 __________ 
الكيانا  الراةدة: ترنامأ األمم المتحدة اننماةي، صــــــــــــــندوق األمم المتحدة للســــــــــــــ ا ، مفوضــــــــــــــية األمم المتحدة لشــــــــــــــ و  الالجمين،  (8) 

 األغذقة والزراعة، منامة اليحة العالمية، اليونيس ، ترنامأ األغذقة العالمي، ليمة األمم المتحدة للمرأة. منامة

 2الركت ة 

 أيلال  10 ن كل  1هقد   الدع  إلى 
العططططالميمليو (    263) الصطططططططططعتططططد  بعــــــد   على  عن  التعلم   بموات 

 أو في المنزل التي تساعد األمم المتحدة على توفيرلا

  شمل  ل :
 في أقل البلدا  نموا 

 في البلدا  النامية غير الساحلية 

 في الدول الجزرية اليغيرة النامية

  لتون  59

  لتون  83

  حيتن 5
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 الش ل الثالث عشر  
 

 طلطتطون  طن    17أ طثطر  طن  تــلــقــى  
مساعدا     أيلال المدارس اال تدائاي

 غداةية تدعم من األمم المتحدة

  حيتن  8,7  
 وج ة غذاةية 

 000 271 
 تحويل نقدي 

  حيتن  6,3 
 حية  عااة منزلية 
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 الش ل الرابع عشر  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مداتا      لتون شططططططخ  36أ ثر  ن  تلقى  
 حيوية من المياه وموات التلهير

 

 قشمل ذل  ما يلي من األعدات المينفة حسي نوأل الجنس:   
   

  حيتن  ن الاساا  4,7 
  حيتن  ن اللتااج  6,6

  
  

  حيتن  ن الرجال  5,6
  حيتن  ن اللتاان 6,4

  
  لتون  1,0  

من المهاجرين والالجمين واألا ا   
 والمشرتين تااليا  عدقمي الجنسية

  
  

000 250  
 من ذوي انعاقة 

   
   
المتحدة الدعم في تمأ تداتير للتيدي للعن  الجنساني  قدمت أفرقة األمم   

 19- لدا في إيار خفي االستجابي لجائحي كوفتد 86 في

    
    

ــتفات نحو   من ال      لتون شططخ  120اسـ
 لتون  ا     44الحمــاقــة االجتمــا يــة، تلقى  

وتم   عونططاج  ططالاططي في     حيتن  8هوظاف  ، 
  ئار ترامأ اننتاجية مقاتل م ال  نقدقة

 

  
 حوالي 

  لتون  60
 امرأة 

 
 أ ثر  ن 

  لتون  60
 رجل 

     
  

  لتون   44أ ثر  ن 
 مستفيد 
 من تحويال  
 نقدقة 

 
  لتون  32

 مستفيد من 
 ادما  المياه 
 واليرت اليحي 

     
  

 26أ ثر  ن 
 ا و   لتون 

 تلقوا موات 
 غذاةية 

 
 17أ ثر  ن 

 ا و   لتون 
 تلقوا الدعم 
 االجتماعي والنفسي 

     
 8حوالي  

 مستفيد   حيتن
 من الحماقة في 
 مجال حقوق 
 اننسا  

 

 
 7أ ثر  ن 

 مستفيد   حيتن
 من المساعدة 
 القانونية 
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الصطيترة والمتوسطفي الحج ، والعا لتن في االسطتجابي واالنتعاش االقتصطادي: حما ي الوظائف، والشطركاج    
 (9)القفاعاج غتر الرسماي 

على قلـاعـا  معينـة بقوة أكثر من   19-أثر  التـدا يـا  االقتيــــــــــــــاتقـة النـاجمـة عن جـاةحـة نوفيـد - 57
غيرلا، ومنها الشــرنا  اليــغيرة والمتوســلة الحجم، وعمال المزارأل، وأصــحاا المهن الحرة، والعاملو  مقاتل 

والعاملو  في القلاعا  غير الرسـمية، والالجمو ، والعمال المهاجرو . وفي لذا السـياق، رنز    أجر يومي،
عدة أفرقة قلرية معام جهوتلا على حماقة أولم  العمال والقلاعا  بســـــــبل منها مســـــــاعدة الشـــــــرنا  على 

الحماقة االجتما ية  احتواء عمليا  التسـري  الضـ مة وحماقة األسـر الم يشـية واألفرات تتوسـيع نلاق سـياسـا  
 والعمل عن بعد وتقاسم العمل. 

ــي (؛  - 58 ــن  في الم ســــ ــد ال لالة )كما لو الشــــ ــامل ضــــ ومن األمثلة على ذل  تقدقم الدعم للتنمين الشــــ
ــناعة   ــيلي والكاميرو  ونينيا(؛ واليــــــ ــوت واــــــ ــر والرقمنة )في تايلند وجاماق ا والجبل األســــــ واالنتعاش األاضــــــ

يــــــــــــــموت والتــدريــي على المهــارا  )في غواتيمــاال(؛ وحونمــة العمــالــة لتم ين الفمــا  الزرا يــة والقــدرة على ال
الضـ يفة من الحيـول على العمل الالةق )في مالدقف(؛ واالسـتفاتة من التكنولوجيا  الرقمية لتعزيز اـ  ا   

ــاملة )في جمهورية  يرا  انســــــــــــالمية والعديد من ال بلدا  األما  االجتماعي وتوفير التغلية اليــــــــــــحية الشــــــــــ
ــتدام  األارى(. ونارا ألوجه الضـــع  التي تعاني منها الدول الجزرية اليـــغيرة النامية وألمية االســـت دام المسـ
لموارت المحيلا  من أجل النمو االقتيــــاتي وتوفير ســــبل نســــي ال يت وفر  العمل، تســــعى ال  األمم 

الدوميني ية وســـــــيشـــــــيل وناتو فيرتي المتحدة لالســـــــتجابة االجتما ية واالقتيـــــــاتقة في تلدا  مثل الجمهورية 
 وملدقف  لى االستفاتة من الفر  التي يتيحها االقتيات األزرق لتحقيق انتعاش أفضل.

 
  الش ل ال امس عشر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________ 
 نيس . الراةدة: ترنامأ األمم المتحدة اننماةي، ليمة األمم المتحدة للمرأة، اليندوق الدولي للتنمية الزرا ية، منامة العمل الدولية، اليو الكيانا   (9) 

  لدا ع زج هدا تر حما ي المرأة

 الش ااتلدا عزز  تداتير حماقة 

تلـدا عزز  تـداتير حمـاقـة العـاملين في القلاأل 
 غير الرسمي

 تلدا عزز  تداتير حماقة العمال المهاجرين

 تلدا عزز  تداتير حماقة العمال ذوي انعاقة

52 

52 

47 

47 

35 

البلدان التي ع زج سطططططططططااسططططططططططاج هؤيد ا األ   

المتحططططدة في  جططططال العمططططالططططي و اطططط ج البتئططططي 

 التالاماي الحز ي لحما ي اللئاج الرئاساي

 3الركت ة 
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 عشرالش ل الساتر   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، قـدمـت أفرقـة األمم المتحـدة 2020في عـام  
أكثر من   ــا  لى  ــة تعمهــ  لتون    1,3القلريــ

وإلى    ن العططا لتن في القفططار الرسطططططططططمي،
مـن   فطي   580  000أكـثـر  الطعطططططا طلطتطن   طن 

 القفار غتر الرسمي
 لى جـانـي ذلـ ، قـدمـت األمم المتحـدة الـدعم 

، معامها من شطططططركي 375  000 لى حوالي 
الم ســــــــــســــــــــا  ال الغة اليــــــــــغر واليــــــــــغيرة 

 والمتوسلة الحجم

000 349 
 ارنة صغيرة ومتوسلة الحجم

000 24 
 أارى ارنة 

000 581 
 عامل في القلاأل غير الرسمي

  لتون  1,3
 عامل في القلاأل الرسمي

 
تداتير تحفيزية في المجاال  الضــــريبية البلدا  التي ات ذ   

 والمالية والتشري ية
األاــــــــــــــ ــا  الــذين تلقوا الــدعم عن ئريق ُنام 

 الحماقة بانمداتا  الغذاةية

  حيتن 4,7 41

الماطططاخي/البتئي تراعي  تلـــــدا    المالور 
 األاضرلتحقيق االنتعاش  

قلــاأل   اــــــــــــــ يــــــــــــــــا قعملو  في
 انمداتا  الغذاةية

لتلبيـة   المالور الجاسططططططططططانيتراعي  تلـدا  
 ربا  األسر الم يشية احتياجا  النساء

51 
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 (10)استجابي االقتصاد الالي والتعاون المتعدد األيرا    

ــوأ حالة رنوت منذ  - 59 ــات العالمي أســ ــهد  يه االقتيــ البلدا  من  ، تعاني  ( 11) عاما 90في الوقت الذي قشــ
نقو لـاـةل في اـلدعم المـالي والضــــــــــــــريبي لمواجهـة التقلـ ا  اـلدورـية. وـقد أتمجـت عـدة أفرـقة قلرـية في جميع 
ــتجابة االجتما ية   ــتمر لتمويل ألدات التنمية االجتما ية في ال  األمم المتحدة لالســـــ المنائق تعمها المســـــ

ــتجابة لجاةحة نوفيد ــار لالســـــــ ــع األســـــــ ــاتقة من أجل وضـــــــ ــلة التمويل في ناتو فيرتي  19-واالقتيـــــــ تواســـــــ
ونوســــتاري ا وليســــوتو ومنغوليا. وباالعتمات على حافاة التمويل المتاحة لليــــندوق المشــــترن أللدات التنمية 
المســـــــــــــــتدامـة، ـقدمـت مناومـة األمم المتحـدة اننمـاةـية اـلدعم  لى ح ومـة نمبوتـقا تتحلـيل اآلـثار االقتيــــــــــــــاتقة  

، وســــــــــــــاعـد  نولومبـيا تتحلـيل ـتنثير الجـاةحـة على ثغرا  تموـيل 19-فـيدواالجتمـا ـية المترتـ ة على جـاةحـة نو 
 ألدات التنمية المستدامة.

 
  

 __________ 
 اليونيس .   الكيانا  الراةدة: ترنامأ األمم المتحدة اننماةي، ليمة األمم المتحدة للمرأة، منامة األغذقة والزراعة، منامة العمل الدولية،  (10) 

 (11) https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR_2021.pdf. 

 4الركت ة 
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 الش ل السابع عشر
 

  
أعـدات البـلدا  التي أجر  تقييمـا  اآلـثار االجتمـا ـية  
واالقتيـــــــاتقة تدعم من أفرقة األمم المتحدة القلرية،  
 مع الترنيز على الفما  الس انية المعرضة للم ائر

62 
 االقتياتقة االحتياجا 

33 
 والديو  العامة الضراةي

ــد تتقييما    ــياســـا  تســـتراـ أعدات البلدا  التي تنفذ سـ
ــاتقــة تــدعم من أفرقــة  اآلثــار االجتمــا يــة واالقتيـــــــــــــ
الفمــــا    الترنيز على  المتحــــدة القلريــــة، مع  األمم 

 الس انية المعرضة للم ائر

74 
 أسواق العمالة

78 
 االحتياجا  اننسانية

77 
 االحتياجا  الجنسانية

79 
المتعـــــــدتة  االحتيـــــــاجـــــــا  

 القلاعا 

53 
ــة  ــا يـ ــاســــــــــــــــا  اجتمـ  ســــــــــــــيـ

 واقتياتقة، بما فيها العمالة 

50 
الحمـــاقـــة ســــــــــــــيـــاســــــــــــــــا   

 جتما يةاال

47 
 تم ين المرأة سياسا  

47 
ــواق العمل،  ــا  أسـ ــياسـ سـ

 األمن الغذاةي بما فيها

44 
 ضريبيةسياسا  
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 (12)التماس  االجتماعي وقدرة المجتم  على الصمود   

في ضـــــــــغو  نبيرة على التماســـــــــ  االجتماعي، مما أتى  لى تفاقم  19-لقد تســـــــــببت جاةحة نوفيد - 60
التيـــدعا  القاةمة وظهور تيـــدعا  جديدة. واســـتجابة لذل ، ســـاعد  األفرقة القلرية، تحت الرياتة التقنية 

و  وئني حوار ت  500حوار وئني وأكثر من   1  000لمنامة العمل الدولية، على تيســـــــــــــير  جراء أكثر من  
ــدي للجاةحة وتزايد العن   ــن  نيةية التيـــ تين أرباا العمل ومناما  األعمال التجارية والنقابا  العمالية بشـــ
المنزلي والعنيـــرية ونره األجاني والوصـــم وغير ذل  من أاـــ ال التمييز، وبشـــن  نيةية منع انتهاكا  حقوق  

 اننسا  وجبر ضرر ضحاقالا. 

  

 __________ 
ي، ليـمة األمم المتحـدة للمرأة، موـةل األمم المتحـدة، مفوضـــــــــــــــية األمم المتحـدة لشــــــــــــــ و  الكـياـنا  الراـةدة: ترـنامأ األمم المتحـدة اننمـاة (12) 

 الالجمين، منامة العمل الدولية، اليونيس .

 5الركت ة 
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 الش ل الثامن عشر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعدات البلدا  التي تنفذ ســـياســـا  تســـتراـــد تتقييما   
اآلثــار االجتمــا يــة واالقتيـــــــــــــــاتقــة تــدعم من أفرقـة  
ــا   الفمــ الترنيز على  ــة، مع  ــدة القلريــ المتحــ األمم 

 الس انية المعرضة للم ائر

800 2 
 من أرباا العمل وم سسا  األعمال

 300أ ثر  ن 
 نقابة عمالية

 مناما /م سسا  تهتم بالمجاال  التالية:قشمل ذل  

  7 200 أ ثر  ن
 الش اا 

  1 000 أ ثر  ن
  المستوئنا  الس نية

 غير الرسمية

 49 أ ثر  ن
 حقوق اننسا  

  300 أ ثر  ن
  الجماعا  الدينية

 25 000أ ثر  ن  استفات 
من المناما  الشـــــــــعبية ومناما  المجتمع المدني  

 أفرقة األمم المتحدة القلريةمن تعم  
 2 800 أ ثر  ن

 الشعوا األصلية 

  2 700 أ ثر  ن
 البيما  الهشة

 2 600 أ ثر  ن
الفما  الس انية المعرضة 

 للم ائر 

  4 600 أ ثر  ن
 تعم سبل نسي ال يت 
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اإلنمائاي في الا وض  تحقتق  االسطططططططططتلادة الاا لي  ن  سطططططططططا مي  الو ي األ   المتحدة   -جا    
 أ دا  التاماي المستدا ي

ــاتقة لجاةحة نوفيد  - 61 ــتجابة األمم المتحدة االجتما ية واالقتيــــ ــالمة   19- تع س نتاةأ اســــ جزءاد من مســــ
مناومة األمم المتحدة اننماةية على اليــــــــعيد القلري من أجل حماقة التنمية المســــــــتدامة والنهور تها. وتبين  

ألتاء القوي الـذي تحققـه الكيـانـا  في الميـدا ، وقـدرة المناومـة على العمـل يـدا في يـد تحـت ييـاتة تلـ  النتـاةأ ا 
المنســـــــقين المميمين، ونوأل انتالغ عن النتاةأ على نلاق المناومة الذي تهدت األمم المتحدة  لى الميام به من  

ــتدامة. وت ند النت  ــالمتها في النهور بنلدات التنمية المســـــــــ اةأ أ  تعم مناومة األمم المتحدة أجل تحديد مســـــــــ
 يتعزز عندما تتآزر أجزاؤلا في العمل، مما قم ن فراتى الكيانا  من الوفاء توالقاتها على نحو أفضل. 

ولذه الجهوت التي يرات تها انتالغ األولي تشـ ل أقضـا م اـرا واضـحا على الجواني التي قم ن، تل  - 62
مناومة األمم المتحدة اننماةية بشـــــننها مع نضـــــأ انصـــــالحا ، ولي التقارير  قجي، أ  يتم تحســـــين تقارير  

التي ســنســتراــد تها في جهوتنا الرامية  لى تعزيز نهأ مشــترن في ييار مســالمة المناومة ترمتها في تحقيق 
  األمم ألدات التنمية المســــــتدامة. ومن األلمية بم ا  أ  ق فل لذا الجهد االعترات الواجي بما تقدمه نيانا

المتحدة من مســالما  فرتقة وجما ية على الســواء. وثمة حاجة  لى تذل جهوت واســعة النلاق على اليــعيد 
الم سـسـي في لذا اليـدت، وأنا سـنعتمد على يياتة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسـتدامة لالرتقاء تتقاريرنا  

الس  تارة نيانا  محدتة ضروريا أقضا نحراز  الجما ية نحو المستوى األعلى. وسي و  الدعم المقدم من مج
 المزيد من التقدم في لذا المجال.

  
الشطططططرا اج: هوحتد القوى  ن أجل االنتعاش والسطططططتر قد ا في هلباي االحتااجاج   - رابعا  

 2030وهحقتق األولوياج الويااي في أفق عام  
 الش ل التاسع عشر  
الشططططططططرا اج لدع  الج ود الرا اي إلى السططططططططتر قد ا في هالتي خفي سططططططططا   الماسططططططططق المقا  في هعبئي    

 وهحقتق أ دا  التاماي المستدا ي   2030 عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2020 الدراسة االستقياةية التي أجرتها  تارة الش و  االقتياتقة واالجتما ية لح وما  البلدا  المستفيدة من البرامأ، الميدر: 
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وظيفة التنسـيق وتعزيز ئاقاتها، تّين المنسـقو  المميمو  الميمة الفريدة  مع  ضـفاء صـفة الحيات على  - 63
. وتشــــــــــــــير البـياـنا   لى أ  الغـالبـية  2030لـقدرة األمم المتحـدة على الجمع تين األئرات في  ئـار الـة عـام 

ــ ل   ــتفيدة من البرامأ ترى أ  لذه الجهوت تدأ  ت تي ثمارلا )انار الشـــــــــ العامى من ح وما  البلدا  المســـــــــ
التاســـع عشـــر(. ففي جميع ليما  ومســـتويا  الح ومة، تتم  قامة رواب  أكثر فعالية مع الشـــرناء في التنمية،  

 بما في ذل  المجتمع المدني والقلاأل ال ا .

ــة  - 64 ــتراكهم في رةاســـ ــبل منها ااـــ ــيقا بســـ ــقو  المميمو  من  قامة تعاو   نماةي أكثر تنســـ ويمّ ن المنســـ
ونــة الح وميــة الوئنيــة، ولو تور ي تقــه الكثير منهم تنــاء على ئلــي ناراةهم  ليمــا  المــانحين وليمــا  المع

الوئنيين. ففي نينيا، قام منبر الشــــــــراكة من أجل ألدات التنمية المســــــــتدامة، الذي قضــــــــم اــــــــرناء ح وميين  
ر اســــــــتثمار    7وإنماةيين، تتعبمة ما ققرا من   مليو     165ماليين توالر في اــــــــ ل تمويل وتعم عيني، ويســــــــ 

مليو  اــــــ و. وفي جمهورية مولدوفا، جمع  25والر في الرعاقة اليــــــحية األولية الميســــــورة التكلفة لفاةدة ت
المنســــق المميم ألول مرة تين ن ار المســــ ولين الح وميين من الوزارا  التنفيذقة والشــــرناء في التنمية في البلد 

ــيق والدعوة، مما م ن ــتجابة   19من جمع  من أجل تذل جهوت جما ية في المياتة والتنســــــــ مليو  توالر لالســــــــ
 واالنتعاش منها.  19-لجاةحة نوفيد

ــســــا    - 65 ــيع نلاق نفوذلم تتعزيز الشــــراكا  مع الم ســ وقام المنســــقو  المميمو  واألفرقة القلرية تتوســ
المالية الدولية. ففي أوزب ســـــــــتا ، أســـــــــفر التعاو  مع الم ســـــــــســـــــــا  المالية الدولية عن  جراء تقييم اجتماعي 

قتيــــــــاتي مشــــــــترن ســــــــريع آلثار الجاةحة، مع الترنيز بقوة على االقتيــــــــات الكلي في الة األمم المتحدة وا
، وإنشــــــاء  لية لرصــــــد الشــــــ و  المالية 19-االجتما ية واالقتيــــــاتقة لالســــــتجابة واالنتعاش من جاةحة نوفيد

يرتي، ااــــــــــترنت األمم تســــــــــت دمها الح ومة  يما يتعلق بالمن  والقرور المقدمة من الشــــــــــرناء. وفي ناتو ف
المتحدة مع البن  الدولي في تقدقم الدعم لوضــــــــــع ال لة الوئنية للتل يم، مما قســــــــــر ضــــــــــم البلد  لى مرفق  

على اليــــــــــــــعـيد العـالمي. ونتيجـة ـلذـل ، نـاـنت نـاتو فيرتي من تين أواـةل   19-كوـفاكس نـتاحـة لـقاحـا  نوفـيد
اـــــــــــ و، أي حوالي   200 000ي لما ققرا من لقاحا  تكف 2021تلدا  أفريميا التي تلقت في  ذار/مارر  

 في الماةة من س انها. 35

وتمت  قامة عدت من الشـــراكا  الجديدة مع القلاأل ال ا . ففي أل انيا، على ســـبيل المثال، تالت   - 66
األمم المتحدة في اــراكة مع  حدى نبريا  اــرنا  االتيــاال  بمناســ ة الذنرى الســنوية ال امســة والســ عين  

ت اتل اآلراء عن أولوياتهم   لألمم المتحدة، وأجرتا تراســـة اســـتقيـــاةية مدتها تييقة واحدة لتم ين الموائنين من
ــ  ة المحلية لالتفاق  ــتقبل الذي قيــــــــبو   ليه. وفي البرازيل، تعاو  م تي المنســــــــق المميم مع الشــــــ في المســــــ
العالمي لألمم المتحدة على  قامة اـــــــراكة مع  حدى اـــــــرنا  المشـــــــروبا  ننتاج زجاجا  من موات التلهير 

  العمومية. وفي ترينيدات وتوباغو، قدم م تي المنسق المميم المينوعة من الكحول، تم التبرأل تها للمستشةيا
ــلكية   ــلكية والالســـ ــاء الهيمة التشـــــري ية، واـــــرنا  االتيـــــاال  الســـ تعمه  لى الفريق القلري للجمع تين أعضـــ
التابعة للقلاأل ال ا ، واــرنا  عالمية مت يــيــة في التكنولوجيا، وعلماء البيانا ، واألوســا  األكاتقمية، 

 مشارن أفكارلم وح اقا  نجاحاتهم.  1 100تدى للبيانا  الض مة في البلد، ت اتل االله في أول من 

ــ ير معارت وقدرا  الجامعا  ومجتمع ال احثين عامة  - 67 ــا في تســ ــقين المميمين أقضــ وبدأ ناام المنســ
عن ألدات بشـ ل أفضـل. ففي أوروغواي، ااـترن الفريق القلري مع الجامعا  في تقدقم تورة تراسـية أسـاسـية 

ــراكة أييمت مع الجامعا  الكندقة  ــتدامة في نل جامعا  القلاعين ال ا  والعام. ونانت اــــــــــ التنمية المســــــــــ
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، وضــــعتها األمم المتحدة بالتعاو  19-أقضــــا فرصــــة لعرر اارئة ئريق بحثية لالنتعاش من جاةحة نوفيد
 مع جامعا  ومراكز أبحاث من امس منائق.

ميمين ورياتة تقنية من ترنامأ األمم المتحدة اننماةي، أنشـــمت أئر للتمويل  وبتيســـير من المنســـقين الم  - 68
تلدا ناميا من أجل تعم تمويل ألدات التنمية المســــــــتدامة. ويشــــــــارن حاليا ما مجموعه    69الوئني المتكامل في  

ــتفيد من أئر التمويل الوئني المتكامل، وذل  بموار   15 ــندوق  نيانا تابعا لألمم المتحدة في ترامأ تســــ ت من اليــــ
، أحرز  نوبا تقدما نبيرا في صـياغة  ئار لتمويل ألدات  2020المشـترن أللدات التنمية المسـتدامة. وفي عام 

التنمية المسـتدامة من االل  اـران أصـحاا الميـلحة على نلاق واسـع، وتقدقم التدريي الم يـو على تحديد 
انا، قدم  ئار التمويل الوئني المتـكامل تعـمه  أولويا  األلدات، وتعزيز المنيـــــــــــــة الرقمـية لرصـــــــــــــدلا. وفي غـ 

 وأتاب أئرا متكاملة لتمويل االقتياتا  المحلية.  19- ل ل  االنتعاش من جاةحة نوفيد 
 

 الش ل العشرو    
 السحم  سا   الماسق المقا  في هع ي  أوجه التآزر في جما  التدخحج اإلنمائاي واإلنساناي و/أو هدخحج  ااا   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 . 2020 الدراسة االستقياةية التي أجرتها  تارة الش و  االقتياتقة واالجتما ية لح وما  البلدا  المستفيدة من البرامأ، الميدر: 
 

واســــــتمر أقضــــــا نمو الشــــــراكا  تين الجها  الفاعلة في مجاال  التنمية والشــــــ و  اننســــــانية وبناء  - 69
ة أو ثالثية. وعلى النحو المبين في الش ل العشرين، اعترت السالم بمياتة منسقين مميمين ي تو  مهام مزتوج

ــومال،  ــقو  المميمو . ففي اليـــــ العديد من الح وما  تهذا الدور ال ا  تبلدا  محدتة، الذي ققوم به المنســـــ
ســــــــــــــاعـد  المســــــــــــــالمـا  على نلـاق المناومـة في جميع رنـاةز  ئـار التعـاو  )ولو أقضــــــــــــــا بمـثاـبة انئـار  

لليــومال(، والة االســتجابة اننســانية المقبلة، وال لة اننماةية الوئنية، على تحفيز االســتراتيجي المتكامل  
التعاو  تين الرناةز من أجل توفير ال دما  االجتما ية األســاســية، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المنا ، 

، ينفـذ الفريق القلري أربعـة وتحقيق األمن الغـذاةي، وإقجـات الحلول اـلداةمـة. وفي جمهورـية الكونغو اـلدقمقرائـية
ــمن  ئار لتوئيد الســـالم.   ــانية ضـ ــاعدة اننسـ ــما  تقدقم المسـ ــدي للتحدقا  اننماةية وضـ ــترنة للتيـ ترامأ مشـ
وفي لايتي، توجه م اترة وحدة العمل في األمم المتحدة الدعم الذي تقدمه المناومة في جميع الرناةز وأعمال 

 م تي األمم المتحدة المتكامل في لايتي.التحضير لالنتقال وتحقيق التكامل مع  

وعلى الرغم من تعدت اننجازا ، ال تزال التحدقا  قاةمة وســـــــتحاى بالتمام اا  في المســـــــتقبل.  - 70
فضــــــــرورة التعجيل بإحراز التقدم في تعزيز قدراتنا في مجال التمويل وفي اــــــــراكاتنا مع الم ســــــــســــــــا  المالية 



E/2021/55  
 

21-05300 37/46 
 

  التقدم ينلوي على  م انا  نبيرة حقا في ســـــــــياق قشـــــــــ ل  يه التحول  الدولية تكتســـــــــي ألمية بالغة، أل  ذل
ــل في االنتعاش من جاةحة نوفيد ــل تين النجاب والفشــــــــ ــاتي ا  الفيــــــــ وتحقيق ألدات التنمية  19-االقتيــــــــ

في الماةة من الح وما  المضيفة أ  التعاو  تين الم سسا  المالية الدولية  58المستدامة. وال ترى  ال نس ة 
. وسـيال م تي التنسـيق اننماةي ( 13) المتحدة في تلدانها قد تحسـن على مدى السـنوا  األربع الماضـية واألمم

ققدم تعمه في تعزيز قدرا  الشــــــــراكة في م اتي المنســــــــقين المميمين، بالتعاو  عن نثي مع  تارة الشــــــــ و  
انا  األارى التي لها ســـجل حافل  االقتيـــاتقة واالجتما ية، واللجا  االقتيـــاتقة واالجتما ية انقليمية، والكي 

 في تعم االقتيات الكلي والشراكا  مع الم سسا  المالية الدولية. 
  

وهحقتق التاماططي   19- التمويططل الجتططد: الا وض بططاالسطططططططططتجططابططي لجططائحططي كوفتططد  - خا سا   
 المستدا ي  ن خحل رو، اهلاق التمويل والت ا اهه 

موعة األمم المتحدة للتنمية المســــــتدامة، ومعها ناام تدعم من م تي التنســــــيق اننماةي، ســــــعت مج - 71
المنســــــــقين المميمين،  لى تحســــــــين نو ية التمويل المقدم  لى مناومة األمم المتحدة اننماةية وفقا لروب اتفاق 

 التمويل على اليعيدين العالمي والقلري على السواء. 

تي تور ذراأل ناام المنســـــقين المميمين  وما فت  اليـــــندوق المشـــــترن أللدات التنمية المســـــتدامة ي   - 72
والجيـل الجـديـد من أفرقـة األمم المتحـدة القلريـة. وقـد جمع لـذا اليــــــــــــــنـدوق، الـذي يتعهـده م تـي التنســــــــــــــيق 

مليو  توالر. ومول   290وتمـت رســــــــــــــملتـه بمـا مجموعـه   2020مليو  توالر في عـام   50اننمـاةي، مـا قـدره 
ــندوق حتى اآل   ة التي ترنز على الحماقة االجتما ية المتكاملة أو تمويل من البرامأ المشــــــــــــترن 101اليــــــــــ

ــتدامة، وحفز أكثر من  ــتدامة، وااتبر أكثر  800ألدات التنمية المسـ ــراكة من أجل تعم ألدات التنمية المسـ اـ
. فعلى ســبيل المثال، اســتفات  االســتثمارا  المحفزة التي 2030حل مبتكر لتســريع وتيرة الة عام  200من 

تليو  توالر من التمويل الح ومي للحلول الشــاملة للجميع،  2,5دوق في فييت نام من مبل  قدره  قام تها اليــن 
التي وفر  استحقاقا  الحماقة االجتما ية لجميع األئفال. وفي  كواتور، وضع اليندوق سياسة مبتكرة لسد  

مليو  من  1,4 في الماةة من ما مجموعه 70فجوة الحماقة االجتما ية في صــــــــــــــفوت الشــــــــــــــ اا، مما م ن  
في الماةة منهم على ادما  ناام الحماقة    40الشــ اا من الحيــول عمل الةق، مع حيــول ما ال ققل عن  

، أعلن اليـندوق المشـترن أللدات التنمية المسـتدامة عن محفاة ييمتها  2021االجتما ية. وفي  ذار/مارر 
ت التنمية المســــــتدامة، وتم ااتيار اقتراحا   مليو  توالر لتحفيز التمويل االســــــتراتيجي لتســــــريع وتيرة ألدا 41

تولة في جميع أنحاء العالم.  100اقتراحا من أكثر من  155 ندونيســـــــــــيا وأوروغواي و يجي ومالوي من تين  
ــندوق بالفعل ما قدره   ــتثمر اليــ مليو  توالر لمعالجة موائن الضــــع  في الدول الجزرية اليــــغيرة    31,5واســ

ــافة  لى ذل ،  ــندوق في الربع األول من عام النامية. وبانضـــ على توجيه   2021وافقت اللجنة التوجيهية لليـــ
ــغيرة النامية، بميمة تزيد عن   ــة لتقدقم مقترحا  من الدول الجزرية اليـ مليو  توالر، من أجل   30تعوة م رسـ

تفاقمت  مواصــــلة تقدقم المســــاعدة في التيــــدي للتحدقا  التي تواجهها الدول الجزرية اليــــغيرة النامية، والتي  
 . 19-اآل  بسبي تنثير جاةحة نوفيد

واالنتعـاش منهـا ســــــــــــــبيال   19-ووفر صـــــــــــــــندوق األمم المتحـدة االســــــــــــــتممـاني لمواجهـة جـاةحـة نوفـيد - 73
م يـيـا لدعم أفرقة األمم المتحدة القلرية في تنفيذ ال  االسـتجابة االجتما ية واالقتيـاتقة. ومنذ افتتاحه  

 __________ 
 .2020تراسة استقياةية أجرتها  تارة الش و  االقتياتقة واالجتما ية لح وما  البلدا  المستفيدة من البرامأ،  (13) 
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ــ   75ما ققرا من   ، ايو اليندوق 2020في نيسا /أتريل   ــــــــ نيانا تابعا لألمم المتحدة  24مليو  توالر لــــــ
تلدا. وقام اليــندوق تدمأ نهأ يراعي االعت ارا  الجنســانية وقدم الدعم لماليين   80لتنفيذ ترامأ مشــترنة في 

األاــ ا  األكثر تعرضــا لم ائر الت ل  عن الرني. وســاعد اليــندوق على توســيع نلاق اــ  ا  األما  
، واــــــــراء انمداتا  الحيوية، وتوفير الرعاقة اليــــــــحية األســــــــاســــــــية، وتوفير فر  التعلم الرقمي، االجتماعي

وإصــالب اــ  ا  المياه واليــرت اليــحي وغير ذل  من  ياكل ال دما  األســاســية. وتعم اليــندوق نذل  
ا  أعمال اتتكارا  مثل الرعاقة اليـــــحية عن بعد وبالهوات  المحمولة ونام األتاء الرقمي، وســـــاعد م ســـــســـــ 

تجارية رسـمية وغير رسـمية على تاول االقتيـات الرقمي. وسـييـدر في لذا الشـهر تقرير عن أولى الدرور  
 المست لية وعن قاتلية اليندوق للتقييم، وسيستراد استعرار ناام المنسقين المميمين تذل  التقرير.  

األمين العام لبناء السالم وم اترة واستفات المنسقو  المميمو  أقضا من الفر  التي أتاحها صندوق   - 74
تســلي  الضــوء لتقدقم اســتجابا  متكاملة للتحدقا  القلرية الحاســمة. واســتثمر صــندوق تناء الســالم أكثر من 

مليو  توالر في ترامأ مشــترنة عن ئريق أفرقة األمم المتحدة القلرية، تحت يياتة المنســقين المميمين،  170
الم المدرجة في أئر التعاو  وال  األمم المتحدة لالســـتجابة االجتما ية  مســـهما تذل  في عناصـــر تناء الســـ 

من المواقع المشـــــترنة في الحدوت. وإذ اســـــتفات  م اترة تســـــلي  الضـــــوء من  11تلدا و  36واالقتيـــــاتقة في  
مرالق، وذل  عن ئريق حمال     350 000مليو  اـــ و، من تينهم   42تعزيز التنســـيق، فقد وصـــلت  لى 

 يير االجتما ية الضارة والقوالي النملية الجنسانية. تتحدى المعا

تمأ الوتاةع في صـــــــــناتيق التمويل الجماعي أللدات التنمية المســـــــــتدامة على   2020واـــــــــهد عام  - 75
عقي انصــالحا . وارتفع صــافي المبل  الممول المحول    2019المســتوى القلري، بعد نمولا الكبير في عام  

تلدا  30مليو  توالر. وأصـ حت اآل  لدى أكثر من   230مليو  توالر  لى  200 لى الوناال  المشـارنة من 
منها في أعقاا  صــــــــالب مناومة األمم المتحدة اننماةية. وقام   21صــــــــناتيق عاملة من لذا القبيل، أنشــــــــ  

صــــــــندوق األمم المتحدة االســــــــتمماني المتعدت الشــــــــرناء للحفاظ على الســــــــالم في نولومبيا، الذي تلغت ييمته 
نيانا تابعا   13  مليو  توالر من م تل  الشـــــرناء الدوليين، بالجمع تين الح ومة و  172لرأســـــمالية التراكمية ا

منامة من مناما  المجتمع المدني والقلاأل ال ا ، واســــــتفات منه م ااــــــرة أكثر من   113 لألمم المتحدة و
مارا  مســــنلة المســــاواة تين  في الماةة من جميع االســــتث  34,5مليو  اــــ و، حيث قســــتهدت ما نســــبته  1,8

الجنســـين بشـــ ل م ااـــر. وتم ن صـــندوق التعجيل تتحقيق ألدات التنمية المســـتدامة في مالوي، الذي أنشـــنته  
ــتجابة   2019الح ومة في عام  باالاــــــــــتران مع فريق األمم المتحدة القلري واــــــــــرناةه في التنمية، من االســــــــ

الفتيا  في المدارر وبناء قدرة المجتمعا  المحلية    بســــــرعة للجاةحة من أجل تحســــــين النام اليــــــحية وإبقاء
ــتبل    ــناتيق جديدة أو أعيد   130على اليــــــــموت بميزانية ســــــ ــنوا  المقبلة. وأنشــــــــمت صــــــ مليو  توالر في الســــــ

ــندوق تمويل جماعي متعدت البلدا    2020تيـــميمها في عام   في أوغندا وناتو فيرتي ولبنا ، وأنشـــ  أول صـ
ندوق اســــــــتراتيجية األمم المتحدة للمحي  الهاتع(. ويشــــــــهد على الجوتة التي في منلقة المحي  الهاتع )صــــــــ 

ــعيد  ــتوى األاذ تزمام األمور على اليــــــــ ــناتيق التمويل الجماعي  لى العمليا  تاال البلدا  مســــــــ تجلبها صــــــــ
 ، سـالمت ح ومة باتوا غينيا الجديدة، على سـبيل المثال،2020الوئني في العديد من تل  البلدا . ففي عام 

 في الماةة من مجموأل رأر مال صندوق األمم المتحدة القلري ل اتوا غينيا الجديدة. 15بما ققرا من 

ــامل الذي قجري نل أربع   - 76 ــتعرار الشـــــ ــيل في تقرير األمين العام عن االســـــ ونما يرت بمزيد من التفيـــــ
أجل التنمية، فإ  المســــالما  ســــنوا  لســــياســــة األنشــــلة التنفيذقة التي تضــــللع تها مناومة األمم المتحدة من 

ــترنة تين الوناال ،  ــناتيق التمويل الجماعي المشــ المرنة التي قم ن التنب  تها، بما في ذل  من االل تمويل صــ
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لي مســـــــــــــالـما  مفـيدة ولكنـها تاـل أقل ب ثير من التزاما  اتـفاق التمويل. وعلى العموم، أثبـتت أتوا  التمويل،  
يــــناتيق المواضــــي ية، أنها قاترة على أتاء تور التحفيز في اســــتيعاا الدعم مثل صــــناتيق التمويل الجماعي وال 

ــملة األكثر ئموحا،   ــتدامة، تيد أ  الرســــ ــير تمويل ألدات التنمية المســــ ــا  األمم المتحدة وتيســــ ــياســــ المتكامل لســــ
 اتها. سيما رسملة اليندوق المشترن أللدات التنمية المستدامة، مللوبة  ذا أريد لها أ  تحقق  م ان  وال 

تاليين توالر،  3وبانضــــــــــــافة  لى ذل ، وعلى الرغم من تغيير األغرار التي ايــــــــــــو لها مبل   - 77
مليو  توالر تمــت ترمجتهــا في  ئــار    75وتعبمــة مبل   ضــــــــــــــــافي قــدره تليونــا  من الــدوالرا ،  لى جــانــي  

بة االجتما ية  واالنتعاش منها، لم تحيـــــــــــــل ال  األمم المتحدة لالســـــــــــــتجا 19-االســـــــــــــتجابة لجاةحة نوفيد
واالقتيــــاتقة  ال على أقل من نيــــ  التمويل بقليل؛ وال يزال تمويل االســــتجابة الفورية للجاةحة أســــهل ب ثير 
من تنــاول االنتعــاش على المــدى اللويــل، ممــا قعوق قــدرة أفرقــة األمم المتحــدة القلريــة على ضــــــــــــــمــا  أ  

م على ئريق تحقيق ألدات التنمية المســـــتدامة.  االســـــتجابة للجاةحة تســـــاعد أقضـــــا على تفع البلدا   لى األما
ويتللي تور المنسـق المميم في تعبمة الموارت ألئر التعاو  وصـناتيق التمويل الجماعي مزيدا من التوضـي ،  
ــقين المميمين وأفرقة األمم المتحدة القلرية، ونحن نعمل على  ــاةية أجريت للمنســ ــتقيــ ــة اســ كما تبين من تراســ

 يدت. ات اذ الوا  في لذا ال

ــ ة لتم ين أفرقة   - 78 ــتويا  المناســـ ــتثمار على المســـ ــاء باالســـ ومن األلمية بم ا  أ  تقوم الدول األعضـــ
األمم المتحـدة القلرـية من تـقدقم مســــــــــــــالمـة قوـية في جهوت الح ومـا  الرامـية  لى تيــــــــــــــميم وتحقيق انتعـاش 

 مسارلا. أفضل،  ذ تدونه ستفو  فرصة فريدة نعاتة ألدات التنمية المستدامة  لى
  

االهصططططاالج  ن أجل هحقتق الاتائج اإلنمائاي: هع ي  المسططططاالي والشططططلافاي  ن   - سادسا  
 أجل الاتائج  

ــقين المميمين وتزايد الزام في صـــــــــــفوت جميع نيانا  مجموعة األمم  - 79 مع زياتة قدرا  ناام المنســـــــــ
وانتالغ على المســـــــــتويا  القلرية وانقليمية المتحدة للتنمية المســـــــــتدامة، لنان أتوا  جديدة تعزز الرصـــــــــد 

 والعالمية، مما قعزز سبل مساءلة مناومة األمم المتحدة اننماةية عن النتاةأ على اليعيد القلري.

وقــد تــدأ جيــل جــديــد من التقــارير التي تبل  الح ومــا  الوئنيــة بــالنتــاةأ على نلــاق المناومــة على  - 80
. وترنز تـقارير نـتاةأ أفرـقة األمم المتحـدة 2021اــــــــــــــ ـله في أواـةل عـام  اليــــــــــــــعـيدين القلري وانقليمي ـقناـذ

القلرـية على اننجـازا  المحققـة في النهور ـبنولوـيا   ئـار التعـاو  وغيره من ال  التنمـية الوئنـية، حـيث  
ــاتقة لجاةحة نوفيد  2020تدمأ غالبية تقارير عام   ــتجابة االجتما ية واالقتيــــ  ،19-النتاةأ المحققة في االســــ

المرت لة بمقاصــد ألدات التنمية المســتدامة. ونجزء من األمانة المشــترنة للمناتر التعاونية انقليمية، اــارنت  
الم ـاـتي انقليمـية الـتابعـة لم ـتي التنســــــــــــــيق اننمـاةي في الجـيل األول من تـقارير النـتاةأ انقليمـية التي أعـد   

 تحت رعاقة المناتر التعاونية انقليمية. 

مع استراتيجية األمين العام في مجال البيانا ، م نت المنيا  الرقمية المعززة من تحسين   وتمشيا - 81
بالكامل،  UN INFOرصـــــــــــــد النتاةأ وانتالغ عنها. ويجري حاليا تجديد منيـــــــــــــة معلوما  األمم المتحدة 

تة أعضـــــــــاء من أجل زياتة الشـــــــــفا ية والمســـــــــاءلة. وبميا 19-وأتمجت فيها توابة تيانا  بشـــــــــن  جاةحة نوفيد
مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وامتثال أفرقة األمم المتحدة القلرية لمنية معلوما  األمم المتحدة، 
ســــي و  من المم ن تقدقم تقارير اــــاملة عن  ســــهام المناومة ترمتها في ألدات التنمية المســــتدامة من االل  
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ــ    أئر التعاو . وتم  صــــالب ناام  تارة المعلوما  ال ا ــتدامة لييــ   بمجموعة األمم المتحدة للتنمية المســ
 توابة تنسيق ااملة ضمن منية معلوما  األمم المتحدة.

وتمثل تقييما  أئر التعاو  أتاة رةيســــية أارى لفهم مســــالمة مناومة األمم المتحدة اننماةية على  - 82
ــاعـدة  تلـدا تقييمـا نئـار التعـاو /  20، أجرى 2020اليــــــــــــــعـيد القلري. ففي عـام    ئـار األمم المتحـدة للمســــــــــــ

في الماةة( من  60تلدا )أي  12اننماةية ال ا  ب ل منها لالســــتراــــات به في وضــــع انئار الجديد. وحدت  
تلـ  البلـدا  اســــــــــــــتجـاـبة  تارـية والـة عمـل للتنفـيذ، ممـا قمـثل تحســـــــــــــــنا نبيرا مقـارـنة بمـا نـا  علـيه األمر في  

لماةة من البلدا . وصـــــــــدر  توجيها  بشـــــــــن  تقييما   ئار  في ا  22، حين لم تمتثل  ال نســـــــــ ة 2019 عام
 وما بعده.  2021لتعزيز التقييما  في عام  2020التعاو  في عام 

وتســــاعد القدرا  المعززة في مجال االتيــــاال  في م اتي المنســــقين المميمين على  تراز النتاةأ التي  - 83
في الماةة في تعم أفرقة األمم المتحدة القلرية المقدم   9 تدعم ألدات التنمية المســتدامة. وقد حدثت زياتة تنســ ة 

، نمــا حــدثــت زيــاتة تنســـــــــــــ ــة  ( 14)  لى الح ومــا  الوئنيــة في  عــدات تقــاريرلــا عن ألــدات التنميــة المســـــــــــــتــدامــة 
المـاةـة في أفرقـة األمم المتحـدة القلريـة التي لهـا م ـاترا  مشـــــــــــــترنـة للـدعوة  لى النهور تتنفيـذ ألـدات   في  40

مســــــــــتدامة أو غيرلا من أولويا  األمم المتحدة الرةيســــــــــية. وقفز عدت المقاال  المنشــــــــــورة على المواقع التنمية ال 
الشـــــــ  ية العالمية لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المســـــــتدامة التي تعرر نتاةأ أفرقة األمم المتحدة القلرية من  

تمااــــى مع اســــتراتيجية االتيــــاال   ، بما ي 2020و    2019في الماةة تين عامي    960المنائق ال مس تنســــ ة 
جلت أقضـا زياتة في اسـت دام أفرقة األمم المتحدة القلرية لالتيـاال  الرقمية، وال سـيما ( 15) العالمية الجديدة  . وسـُ

 است دام وساةل التواصل االجتماعي،  لى جاني مواقع أفرقة األمم المتحدة القلرية على اننترنت. 

ين قعزز تعمه تنشـا  لالتالغ بفعالية عن النتاةأ. ففي  ئار اسـتعرار وظل ناام المنسـقين المميم - 84
ــقين المميمين في امس منائق، أفيد أ  وظيفة   تاالي أجري م ارا لوظيفة االتيــــــــــــاال  في م اتي المنســــــــــ
ــياقا  القلرية التي ال توجد تها  ــقين المميمين بعد انصــــالب في الســ االتيــــاال  الم يــــيــــة لم اتي المنســ

ــال التابعة لألمم  مراكز  عالم تابعة لألمم المتحدة تعد تغييرا حاســــــــما قمّ ن من الجمع تين مجموعا  االتيــــــ
المتحدة على المسـتوى القلري حول قضـاقا االتيـاال  بشـن  ألدات التنمية المسـتدامة وغيرلا من األولويا . 

ــاةل المتعلقة بالتنلي لجاةحة نوفيد ــين، ترجمت الرســ لغة ولهجة وتم تكييفها    40 لى أكثر من   19-وفي اليــ
ايــــــييــــــا للمســــــنين والمنتمين لمجتمعا  األقليا  العريية. وفي البرازيل وبيرو، ترجمت حمال  الوقاقة من 

ــلية لتلبية احتياجا  المهاجرين   19-فيرور نوفيد ــعوا األصـــــ ــية ولغا  الشـــــ ــ انية والفرنســـــ  لى اللغتين انســـــ
ــاعد موظفو ــقين المميمين ومراكز األمم   والالجمين الفنزويليين والهايتيين. وســــــ ــاال  في م اتي المنســــــ االتيــــــ

تلـدا لتم ينهم من  تالغ األمم المتحـدة    195مليو  اــــــــــــــ و في    1,5المتحـدة لالعالم على تعبمـة أكثر من  
بنولوياتهم بمناس ة الذنرى السنوية ال امسة والس عين ننشاةها. وعالوة على ذل ، ومن مناور الكفاءة، ارتفع  

من  2020ألمم المتحدة لالعالم وم اتي المنســــــــقين المميمين التي تشــــــــترن في المواقع في عام عدت مراكز ا
 في الماةة(. 61) 2019في عام  27في الماةة( مقاتل  64مرنزا وم ت ا ) 28 لى 

، افتت  م تي التنســــــــيق اننماةي الموقع الشــــــــ  ي العالمي لمجموعة األمم المتحدة 2020وفي عام  - 85
مسـتدامة باللغا  انسـ انية واننكليزية والفرنسـية، ومن المتوقع أ  يتم افتتاحه بجميع اللغا  الرسـمية  للتنمية ال

 __________ 
 .2020وعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ناام  تارة المعلوما ، مجم (14) 

 .2020المرجع نفسه،  (15) 
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. واكتسى ذل  ئابعا محوريا في عرر ح اقا  أفرقة األمم المتحدة القلرية ونتاةجها 2021األارى في عام 
المية وتقارير نتاةأ األفرقة القلرية. وتم وفي  تاحة مســتوتأل للوثاةق الرةيســية، من قبيل الم اتع التوجيهية الع

ــيق اننماةي بنكثر من  108كذل  افتتاب  ــ  يا ألفرقة األمم المتحدة القلرية تدعم من م تي التنســــــــ موقعا اــــــــ
لغة، مما عزز م اســـــي الكفاءة وأمن الفضـــــاء انلكتروني. فعلى ســـــبيل المثال، نا  فريق األمم المتحدة  21

توالر ســنويا لالحتفاظ بموقعه الشــ  ي الذي نانت تديره م ســســة من  20  000القلري في البرازيل ق يــو 
القلاأل ال ا . وبعد االنضــمام  لى موقع أفرقة األمم المتحدة القلرية الذي يدعمه م تي التنســيق اننماةي،  

أوروغواي،  لم قعد ذل  الفريق القلري يتكبد أي تكاليف من لذا القبيل. ونا  فريق األمم المتحدة القلري في  
ــتفاتة من االتيـــــــــاال  الرقمية  بمياتة م تي المنســـــــــق المميم، في ئليعة الجهوت المبذولة لزياتة  م انية االســـــــ
الوئنية ال اصـــــــــة به، مما تفع  لى  عاتة تيـــــــــميم جميع المواقع الشـــــــــ  ية األارى التي تتعهدلا أفرقة األمم 

ــ  ية العالمية لمجموعة األ ــتدامة،  ذ تجاوز  تل  المواقع المتحدة القلرية والمواقع الشـ مم المتحدة للتنمية المسـ
 .2021معايير  م انية الوصول التي حدتتها األمانة العامة لألمم المتحدة بحلول أقار/مايو 

ــنة ألفرقة األمم  - 86 ــ  ية المحســــ وعلى الرغم من لذه التلورا  الهامة، فإ  مدى نجاب وتنثير المواقع الشــــ
ــقين المميمين بســـبل منها  تماج مراكز األمم المتحدة المتحدة القلرية وقدرا  ــال المعززة في م اتي المنسـ   االتيـ

موقعا ال يزال قيد التقييم، وســيســتراــد به اســتعرار ناام المنســقين المميمين. ويعد انعال  في   44لالعالم في  
لتي تنثر  تتجميد  من وظاة  االتيــــــــــــاال  الشــــــــــــاغرة ا  15من   9اآلونة األايرة عن  م انية تعيين اــــــــــــاغلي  

تفعـة جـديرة بـالترحيـي   2022- 2021التوظيف المرت   بـالســـــــــــــيولـة في األمـانـة العـامـة لألمم المتحـدة في الفترة  
 لقدرا  مراكز األمم المتحدة لالعالم والمنسقين المميمين على تحقيق النتاةأ والفعالية في لذا المجال. 

  
 همويل نلام الماسقتن المقامتن  - سابعا  

قعد تمويل ناام المنســــــــقين المميمين على نحو مســــــــتدام قم ن التنب  به عامال أســــــــاســــــــيا في  عاتة  - 87
، ظلت مســـــــــــتويا  2020التنشـــــــــــي  الكامل لهذا الناام، وقد تم االعترات تذل  في اتفاق التمويل. وفي عام  

اليـــــــــــــــندوق ماليين توالر على  203,9تموـيل ناـام المنســــــــــــــقين المميمين مســــــــــــــتقرة، حـيث ورت مـا مجموعـه 
، لم قســـــــجل أي 19-. وحتى على الةية جاةحة نوفيدلناام المنســـــــقين المميمين  االســـــــتمماني المحدت الغرر

مليو   86,1ان فار في مســــــــــتويا  التمويل. وبلغت التدفقا  الوارتة من ميــــــــــاتر التمويل الثالثة ما قدره  
مليو  توالر من ترتي ا  تقاســـم التكاليف التي وضـــعتها مجموعة األمم المتحدة  77,4 توالر من التبرعا ، و

ــتدامة، وحوالي   ــاء تناام   40,4للتنمية المســــ ــيق. ويتجلى التزام الدول األعضــــ ــري ة التنســــ مليو  توالر من ضــــ
ر مسـالما  المنسـقين المميمين أقضـا في أ  بعت الدول زات  مسـالماتها في تمويله، تينما قدم ال عت اآلا

 في تداقة العام، ولو ما نانت له ألميته في توفير أفق أئول أجال للت لي  وقدرة أكبر على التنب . 

وقد أحرز تقدم نبير في توســـــــيع قاعدة المانحين وتنويعها. واالل العام الماضـــــــي، اتســـــــعت قاعدة  - 88
ــوا في تداقة عام  32المانحين من  ــمل  2021ة في تداقة عام تول  43 لى ما مجموعه  2020تولة عضـ . ويشـ

  2019تلدا  في عام  8واليـــــــين من  77ذل  زياتة في عدت البلدا  المانحة األعضـــــــاء في مجموعة الـــــــــــــــــــــ 
 تلدا في الوقت الحاضر )أي ما قمثل ثلث قاعدة المانحين(. 14ربع قاعدة المانحين(  لى  )أي

ــبتها حســـي ترتي ا   وتفعت جميع نيانا  مجموعة األمم المتحدة للتنمية المســـ  - 89 ــال مة أنيـ تدامة المسـ
. أمـا المنامـة العـالمـية لألرصــــــــــــــات الجوـية ومرنز التجـارة اـلدولـية، فـقد تفعـا 2020تـقاســــــــــــــم التكـاليف في عـام 

مســالمتيهما ألول مرة، ووفت منامة األمم المتحدة للتنمية اليــنا ية توعدلا بالمســالمة تنيــيبها الكامل في  



 E/2021/55 
 

42/46 21-05300 
 

، نـــا  نـــل نيـــا  تقري ـــا من نيـــانـــا  مجموعـــة األمم المتحـــدة للتنميـــة 2021. وفي  ذار/مـــارر  2020عـــام  
 ، ومن المتوقع أ  ترت المســالما  المت مية بحلول حزيرا /2021المســتدامة قد تفع بالفعل مســالمته في عام 

 ، سيتم تحديث أني ة تقاسم التكاليف استناتا  لى أحدث تيانا  الوناال .2022يونيه. واتتداء من عام 

، وفقا لالتفاقا  الموقعة مع نيانا  2020وزات  انيراتا  المتنتية من ضـــــــري ة التنســـــــيق في عام   - 90
. وتتولى  تارة معام  2019ماليين توالر منـذ عـام    10مجموعـة األمم المتحـدة للتنميـة المســــــــــــــتـدامـة، بمقـدار  

لمسـتدامة بالنيابة عن المانحين.  عمليا  ج اقة ضـري ة التنسـيق نيانا  تابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية ا
غير أ  تولتين عضوين ) قسلندا والسويد( واالتحات األوروبي يتولو   تارة لذه الضري ة م اارة. ويجري حاليا 
تحليل ألســـــاليي  تارة الضـــــري ة وأثرلا ليســـــتراـــــد به اســـــتعرار ناام المنســـــقين المميمين في وقت الحق من 

 . 2021 عام

ية والمســــــاءلة باســــــتمرار من االل تحديث توابة اليــــــندوق االســــــتمماني المحدت وقد تعزز  الشــــــفا  - 91
ــاتر التمويل الثالثة جميعها  الغرر على اننترنت، التي تعرر معلوما  انيراتا  والنفقا  المتعلقة بميــــــــــ

 في ا ل جديد. وأجريت أقضا تراسة استقياةية للمستعملين ليال الموقع باستمرار في مستوى توقعاتهم. 

ــنوية انجمالية ال ال  قدرلا  - 92 ــول  لى الميزانية الســــ مليو  توالر في عام   281ومع ذل ، لم يتم الوصــــ
. واســــتمر تنفيذ أنشــــلة التنســــيق بالموارت المتاحة نارا ألوجه الكفاءة التي حققتها الوســــاةل انلكترونية  2020

ــاليي الم تللة في العمل وعقد االجتماعا ، فضــــــــــــال عن التوظ يف المتدرج وفقا ل لة التنفيذ. ومن واألســــــــــ
، ممـا ي نـد ألمـية االتـفاق على ئريـقة مســـــــــــــــتدامة  2021المتوقع حـالـيا ظهور فجوة نبيرة في التموـيل في عـام 

ــتقبل. ويم ن أ  ي تي لذا النوأل من أوجه القيـــور   ــقين المميمين في المسـ قم ن التنب  تها لتمويل ناام المنسـ
يلية، أو في أســــــــــوأ الحاال ،  لى عدم القدرة على اــــــــــغل جميع الوظاة ،   لى النقو في الميزانيا  التشــــــــــغ

سـيقور قدرة ناام المنسـقين المميمين على االضـلالأل تواليته بالكامل. وقد تمت صـياغة الميزانية ال ال   مما
لش و    مليو  توالر بعناقة استناتا  لى احتياجا  ناام تنسيق فعال توافق عليه اللجنة االستشارية  281قدرلا  

 انتارة والميزانية واللجنة ال امسة مع تزويده بالتمويل الكامل الالزم لتشغيله بنقيى ئاقاته. 

فهو ناام  -وي تســـــي لذا األســـــار المالي بال  األلمية في تحفيز ناام المنســـــقين المميمين تنجاب  - 93
ــم رأينا اآل  من االل الجاةحة أنه ققدم ييمة نبيرة مقاتل المال، وأنه ن  ــتوى القلري ويتســـ اام فعال على المســـ

بالكفاءة من الناحية المالية ومناســي من الناحية الســياســية لتســ ير الموالي لتحقيق النتاةأ المللوبة. ويشــ ل 
ــد لذه الفجوة في التمويل أولوية مللقة لعام  ــمل    2021ســـــــــــ ــيشـــــــــــ لكي قعمل الناام على النحو األمثل. وســـــــــــ

أقضـا تراسـة تييقة لنموذج التمويل من أجل ضـما  قاعدة    2021ي عام  اسـتعرار ناام المنسـقين المميمين ف
 وما بعده.  2022تمويل مستدامة ويم ن التنب  تها لناام المنسقين المميمين في عام 

  
 خاهمي  - ثا اا  

عاما فاصــــــال. فقد اجتاز  صــــــالب ناام المنســــــقين المميمين اات ار انجهات الذي   2020كا  عام   - 94
، بانضــــافة  لى عدت لاةل من التحدقا  اننماةية األارى، مما جعل ييمة التنســــيق 19-جاةحة نوفيداــــ لته 

أكثر وضـوحا ب ثير مما نانت عليه في أي سـنة أارى. وقدم الناام تليال على مفهوم زياتة اسـتثمارا  الدول  
ــاء وأثبت أ  التغييرا  ال عيدة المدى التي تتواالا مناومة األمم الم تحدة اننماةية وإصـــــالحا  ناام األعضـــ
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المنســـــــــــــقين المميمين قد تم بالفعل زرأل تذورلا. واآل ، ين غي تعميق التحول وتســـــــــــــريع وتيرته لتلبية الملالي  
 الجديدة لالستجابة واالنتعاش لوضع ألدات التنمية المستدامة على مسارلا من جديد.

معامه. ويشـــــــمل ذل   نشـــــــاء م اتي المنســـــــقين  وقد اكتمل االنتقال  لى ترتي ا  و ياكل جديدة في   - 95
المميمين ووجوت م تي التنســــــــيق اننماةي في المنائق وفي نيويورن، فضــــــــال عن تدء العمل بنتوا  وم اتع  
توجيهـية حـديـثة نتراج النهأ الجـدـيد في أئر التعـاو  واســــــــــــــتراتيجـيا  العملـيا  التنفـيذـقة. ويجري حـالـيا تنفـيذ 

ــت  ــقين المميمين ب امله وبدعم  ي ل  قليمي جديد ويتم اسـ ــارنة ناام المنسـ عرار الم اتي المتعدتة البلدا  بمشـ
ــهد عام  ــلة    2020منه. واـــ ــة األنشـــ ــياســـ ــنوا  لســـ ــامل الذي قجري نل أربع ســـ ــتعرار الشـــ ااتتام تورة االســـ

  التنفيذقة التي تضـللع تها مناومة األمم المتحدة من أجل التنمية، الذي م ن من  جراء أعمق  صـالحا  في
وتحقيق   2030مناومة األمم المتحدة اننماةية في تاري ها، نما اــــــهد تداقة تورة جديدة للنهور ب لة عام 

 ألدات التنمية المستدامة. 

ــل مناومة األمم المتحدة اننماةية، تتوجيه من ن ار مديري مجموعة 2021وفي عام  - 96 ــتواصــــــــــ ، ســــــــــ
نســـقين المميمين على اليـــعيد القلري، العمل على التعجيل األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة، وتحت يياتة الم

واالنتعاش منها من االل تعزيز اننيــــــات في التلمي  وتوزيع   19-تدعم البلدا  في االســــــتجابة ألزمة نوفيد
على اليــــــــــــــعيـد العـالمي بميـاتة   19-تلـدا من االل مرفق نوفـاكس نـتاحـة لقـاحـا  نوفيـد 145اللقـاحـا  في  

ية واليونيس ، وتعم جهوت االستجابة واالنتعاش االجتماعيين واالقتياتيين التي ققوتلا  منامة اليحة العالم
 ترنامأ األمم المتحدة اننماةي، باعت ار ذل  جسرا للتعجيل تتنفيذ ألدات التنمية المستدامة.

حسينا  ويتي  استعرار ناام المنسقين المميمين فرصة نجراء تقييم اامل للتقدم المحرز وإتاال ت  - 97
لتعزيز الميمة المقترحة لوظيفة التنســـيق اننماةي المعات تنشـــيلها في ســـياق األلدات األوســـع نلاقا نصـــالب  
مناومة األمم المتحدة اننماةية. وســــــيســــــاعد الميام تذل  على ضــــــما  مســــــتقبل نعزز  يه التقدم ونعالأ نقا  

ــتفاتة الكاملة من انم انا  ال تحويلية لمناومة األمم المتحدة اننماةية األكثر الضــــع  المت مية من أجل االســ
ــاءلة، واألكثر قدرة على تزويد البلدا  بالدعم الالزم لالنتعاش بشــــــ ل  ــيقا وفعالية ونفاءة واضــــــوعا للمســــ تنســــ

 والنهور بنلدات التنمية المستدامة االل عقد العمل. 19-أفضل من أزمة نوفيد

ها المستمر بإعاتة تنشي  ناام المنسقين المميمين، سواء في وإني أثني على الدول األعضاء اللتزام - 98
مجـالس  تارة نيـانـا  األمم المتحـدة، أو في قراراتهـا المتعلقـة بـالتمويـل، والـدعم الـذي تقـدمـه على أرر الواقع 
في البلدا  المســــتفيدة من البرامأ. فمن الضــــروري أ  نعمق لذه المشــــارنة مع اســــتمرار الدول األعضــــاء في  

 ة انصالحا .مواك  
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 المرفق 

لمحطي عطا طي عن  وارد الصطططططططططاطدوق االسطططططططططتئمطاني المحطدد اليرض التطاب  لالطام    
 الماسقتن المقامتن 

 
 1الجدول   
 الموارد المالاي حسب العاصر   

 )بآالت توالرا  الوالقا  المتحدة(

   التغيرا     
 2020تقديرا  عام   بالنس ة الممويةالفرق  مبل  الفرق  2021تقديرا  عام   2020نفقا  عام  العنير

  2 809,2 - (35,1) 2 844,3 2 169,7 التوجيه التنفيذي وانتارة - أل       

      ترنامأ العمل - باء

  16 706,5 0,8  2 252,7 14 453,8 12 077,4 التنسيق العالمي - 1 

  10 361,9 0,3  857,8 9 504,1 6 864,9 التنسيق انقليمي - 2 

  239 994,9 (1,2) (3 323,1) 243 318,0 160 833,2 التنسيق الُقلري  - 3 

  267 063,3 (0,1) (212,6) 267 275,9 179 775,5 المجمور اللرعي، باا 

  11 953,9 0,1 247,7 11 706,2 9 951,0 الدعم البرنامجي - جيم

  281 826,4 - - 281 826,4 191 896,2 المجمور  
  

 2الجدول   
 وجه اإلنلاق الموارد المالاي حسب    

 )بآالت توالرا  الوالقا  المتحدة(

   التغيرا     
 2022تقديرا  عام   الفرق بالنس ة المموية مبل  الفرق  2021تقديرا  عام   2020نفقا  عام  

  176 383,1 4,3  12 062,0 164 321,1  118 577,7 الموارت المتيلة بالوظاة       

  105 443,3 (4,3) (12 062,0)  117 505,3  73 318,5 الموارت غير المتيلة بالوظاة 

  281 826,4 - - 281 826,4 191 896,2 المجمور  
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 3الجدول 
 2022الموارد المتصلي بالوظائف حسب العاصر لعام  

 
 

  الفما  الفنية والفما  العليا

الــمــجــمــوأل  
 الفرعي

ــامـــــة   العـــ ــدمـــــا   ال ـــ
  الموظفو  الوئنيو    والفما  المتيلة تها

 

ــل   ونيـ
أمـــيـــن 

 عام

ــن  ــيــــ أمــــ
ــام   عــــــــــــــ

 2/1-ت 3-ت 4-ت 5-ت 1-مد 2-مد مساعد
الـــرتـــ ـــــــة  
 الرةيسية

الـــــــــرتـــــــــي 
 األارى 

ــو    الـــمـــوظـــفـ
الــــــفــــــنــــــيــــــو   

 الوئنيو  
الـــــــرتـــــــ ـــــــة  

 المجموأل المحلية

 10 – – 1 2 7 – 1 2 2 – 1 1 – التوجيه التنفيذي وانتارة -أل                 

               ترنامأ العمل -باء 

 43 – – 3 – 40 – 12 16 10 2 – – – التنسيق العالمي - 1 

 35 6 – – – 29 – 5 11 8 – 5 – – التنسيق انقليمي - 2 

 142 1 396 414 – – 332 – 2 124 87 70 47 2 – التنسيق الُقلري  - 3 

 220 1 402 414 3 – 401 – 19 151 105 72 52 2 – المجمور اللرعي، باا 

 17 – – 1 5 11 – 2 5 3 1 – – – الدعم البرنامجي -جيم 

 247 1 402 414 5 7 419 – 22 158 110 73 53 3 – المجمور  
  

ــتوى الموارت المعتمدة لعام  2022تال االحتياجا  انجمالية من الموارت لعام   . 2021في نفس مســـ
ــما   ــت دام الموارت ب فاءة، أعيد توزيع االحتياجا  المقدرة لعام  ولضــــ ــتيعاا   2022اســــ تين أوجه اننفاق الســــ

مليو  توالر في تكـاليف الموظفين وتكـاليف   13,8جميع التغييرا  الالزمـة. وتع س الزيـاتة المجمعـة ال ـالغـة  
ر في االســــــــــــــتعــانــة بــال براء  الموظفين األارى زيــاتة في عــدت الوظــاة . ويقــاتــل لــذه الزيــاتة جزةيــا ان فــا

االسـتشـاريين وال دما  التعاقدقة. وأتى االسـتمرار في  نجاز األعمال وعقد االجتماعا  بالوسـاةل انلكترونية  
أو بــاألســــــــــــــلوا الم تل ، الــذي ثبتــت فعــاليتــه وأســــــــــــــهم تنجــاب في تحقيق نتــاةأ  قجــاتيــة،  لى ت ةيت قــدره  

تو   2022الســــــتمرار في لذه الممارســــــا  الجديدة في عام ماليين توالر في ســــــفر الموظفين. ويم ن ا 4,5
التنثير ســــل ا على تنفيذ الوالقة تنفيذا نامال وفعاال. وتدل الزياتة اللةيفة في ميــــروفا  التشــــغيل العامة على 
ــلة. وقد ُتذلت لذه الجهوت لكفالة التم ن من ــتمرار األنشـ ــا ية لزياتة الموارت التكنولوجية لدعم اسـ  التكلفة انضـ

 تلبية االحتياجا  انضا ية من الموظفين واالحتياجا  التشغيلية مع عدم التنثير في الميزانية عموما.  
  

 2020لمحي عا ي عن الاتائج المالاي لعام    

 للعلم. 5و  4في الجدولين  2020ترت نتاةأ عام   
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 4الجدول   
 الموارد المالاي حسب العاصر   

 دة()بآالت توالرا  الوالقا  المتح

 فرق ال اننفاق 2020 2020ميزانية عام   العنير

  176.7  169.7 2 346.4 2 التوجاه التالتيي واإلدارة -ألف     

     رنا ج العمل -باا 

  314.9 2  077.4 12 392.3 14 التنسيق العالمي - 1 

 (205.5)  864.9 6 659.4 6 التنسيق انقليمي - 2 

  465.5 85  833.2 160 298.7 246 الُقلري التنسيق  - 3 

  574.9 87  775.5 179  350.4 267  رنا ج العمل  – المجمور اللرعي، باا 

  658.7 1  951.0 9 609.7 11 الدع  البرنا جي -جا  

  410.3 89  896.2 191 306.5 281 المجمور  
  

 5الجدول   
 المت اناي الاتائج المالاي حسب فئي    

 )بآالت توالرا  الوالقا  المتحدة(

 فرق ال 2020نفقا  عام  2020ميزانية عام   

 41 884,8  118 577,7 160 462,5 الموارت المتيلة بالوظاة     

 47 525,5  73 318,5  120 844,0 الموارت غير المتيلة بالوظاة 

 89 410,3 191 896,2 281 306,5 المجمور  
 
 


