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 نمائي لألمم المتحدةنظام ال الانخراط الصندوق في إصالح عن تحديث 
 الغرض من هذا التحديث- أوال
آخسر التطسورات المتعلقسة بجصسالظ من ومسة  لس المقصود بهذا التحديث هو إطالع المجلسس التنفيسذي بجيجسا  ع -1

 .2018األمم المتحدة منذ آخر تحديث تم توفيره للمجلس ف: ديسمبر/كانون األول 

لكيفيسسة اسسستجابة الصسسندوق لجميسسا مجسساالت اإلصسسالظ، ولسسيس المقصسسود بهسسذا التحسسديث تسسوفير توصسسيف كامسسل  -2
يرك  عل  انخراط الصندوق ف: عملية إصالظ األمم المتحدة، بما ف: ذلسك التعساون  ،وعوضا عن ذلك هولكن

لصسسندوق ا علسس  العمليسسة والحسسوار مسسا السسدول األعضسسات، وتبعسسات ،بسسين الوكسساالت التسس: تتخسسذ مسسن رومسسا مقسسرا لهسسا
وجهسود االنتشسار لرفسا السوع: بسين صسفوف  ،قابلها مسن فسرص وتحسديات، والتمويسلوما ي عل  المستوى القطري

 والخطوات الحاسمة التالية. ،مو ف: الصندوق باإلصالظ

 الخلفية –ثانيا 

، أحسر ت عناصسر عديسدة فس: 2018منذ آخر تحديث عرض عل  المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول  -3
عملية إصالظ من ومة األمم المتحدة تقدما حثيثا، ف: حين ما الت بعض المجاالت من عملية اإلصالظ ف: 

إطسسالق إعسسادة تنشسسيط ن سسام المنسسسق المقسسيم،  2019وتتضسسمن التطسسورات الجديسسدة مسسن بدايسسة عسسام طسسور النشسسوت. 
يجاد م ،وجيل جديد من فرق األمم المتحدة القطرية كتب تنسيق العمليات اإلنمائيسة فس: األمسم المتحسدة. ويسرد وا 

عسسداد  أدنسساه إبسسال  عسسن التطسسورات ذات الصسسلة بتوجيهسسات اإلطسسار المسسنقئ للمسسساعدة اإلنمائيسسة ل مسسم المتحسسدة، وا 
عسسسداد وثيقسسسة  ،قليميسسسة ل صسسسولاإلستعراضسسسات الوا ،إطسسسار لسسسودارة والمسسسساتلة، وتمويسسسل ن سسسام المنسسسسق المقسسسيم وا 

 عل  مستوى المن ومة.استراتيجية 

 Robert Piperفريق االنتقال: ل مسم المتحسدة. إذ عسين رئسيس الفريسق السسابق الطرأ بعض التغيير عل  رئاسة  -4
، بحيسث يرفسا ألمسم المتحسدةفس: ا مساعدا ل مين العام ل مم المتحدة ورئيسا لمكتسب تنسسيق العمليسات اإلنمائيسة

، وهس: المسديرة السسابقة لشسعبة السياسسات فس: Gunilla Olssonقسود تفس: حسين تقاريره إل  نائسب األمسين العسام. 
 .ف: الوقت الحاضر الصندوق والمديرة التنفيذية للتغيير واإلصالظ، الفريق االنتقال:

صسسندوق مشسسترك إلهسسداف التنميسسة المسسستدامة لسسدعم الحكومسسات فسس: تحقيسسق هسسذه  إنشسساتوعسسالوة علسس  ذلسسك، يسستم  -5
تسس: تركسس  علسس  البلسسدان، والتسس: سيستضسسيفها مكتسسب تنسسسيق العمليسسات اإلنمائيسسة األهسسداف. وسسستدعم هسسذه األداة ال

الفسسرق القطريسسة ل مسسم المتحسسدة أن تصسسل . ويمكسسن لجميسسا الجهسسود بسسين الوكسساالت لتنفيسسذ فعسسال علسس  أرض الواقسسا
 شريطة اإليفات بمعايير يتم االتفاق عليها بصورة مشتركة. ،إل  هذه األموال

لن سسسام اإلنمسسسائ: ل مسسسم ا، اسسسستجاب الصسسسندوق لمسسسسئ لتغييسسسر وضسسسعية 2018وفسسس: نهايسسسة ديسسسسمبر/كانون األول  -6
التسس: ألنشسسطة التشسسغيلية لسياسسسة االمتحسسدة فسس: سسسياق االسسستعراض الشسسامل السسذي يجسسري مسسرة كسسل أربسسا سسسنوات 

ي تقسدمت بسه الجمعيسة . ويتسق هذا المسئ مسا الطلسب السذمن أجل التنمية من ومة األمم المتحدة تضطلا بها
ألمسسين العسسام ل مسسم المتحسسدة بجباللهسسا عسسن التقسسدم المحسسر  فسس: تنفيسسذ اسسستعراض السياسسسات الشسسامل إلسس  االعامسسة 

السسذي يجسسري كسسل أربسسا سسسنوات لسياسسسة األنشسسطة التنفيذيسسة التسس: تضسسطلا بهسسا من ومسسة األمسسم المتحسسدة مسسن أجسسل 
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، كجس ت مسن اإلبسال  السسنوي للمجلسس 72/279يسة العامسة ( وقسرار الجمع71/234التنمية )قسرار الجمعيسة العامسة 
 .2019االجتماع: واالقتصادي ل مم المتحدة حول األنشطة التشغيلية من أجل التنمية عام 

 انخراط الصندوق في عملية إصالح األمم المتحدة –ثالثا 

إطسار المسساعدة  بجرشاداتانخرط مو فون من الصندوق من شعب مختلفة ف: مجموعات العمل ذات الصلة  -7
عسسداد وثيقسسة اسسستراتيجية علسس  نطسساق المن ومسسة. وتسسم تسسوفير  طسسار اإلدارة والمسسساتلة وا  اإلنمائيسسة ل مسسم المتحسسدة وا 

اجتماعسات عديسدة، بمسا : تعليقات مكتوبة حول المسودات المتعددة لهذه الوثسائق، وشسارك مو فسو الصسندوق فس
، انخسرط مو فسسو الصسسندوق  2019مسسارس/آذار 8 خيفس: ذلسسك مسن خسسالل مكتسسب الصسندوق فسس: نيويسورك. وبتسسار 

أيضسسا فسس: مناقشسسات حسسول االستعراضسسات اإلقليميسسة ل صسسول، التسس: استضسسافها مقسسر الصسسندوق. وعقسسد مو فسسو 
مكالمسة فس: الواسستمروا فس: المشساركة  ،Gunilla Olssonالصسندوق عسدة محادثسات هاتفيسة بطريقسة الفيسديو مسا 

كان ين مها الفريق االنتقال: ل مسم المتحسدة ومكتسب تنسسيق العمليسات اإلنمائيسة بهسدف الت: سبوعية األهاتفية ال
ا فس: المجموعسة طسالع بسرخر التطسورات. وحيسث أن الصسندوق لسيس عضسو االا آرات الصندوق والبقات عل   تقاسم

وهس:  ،المتحسدة ألمم المتحدة للتنمية المستدامة، فقد دعست من مسة األلذيسة وال راعسة ل مسماالرئيسية لمجموعة 
لمشاركة كمراقب صامت ف: اجتماعات أعضسات المجموعسة األساسسية. لالصندوق  ،عضوة ف: هذه المجموعة

أن هسسذه الممارسسسة للغايسسة للصسسندوق كسس: يبقسس  علسس  اطسسالع بعمليسسة اإلصسسالظ ويبقسس  منخرطسسا  ت فائسسدةوقسسد ثبتسس
 فيها.

سا حسول اسستراتيجيات عمليسات األعمسال يضسا  -8 ينخرط مو فو الصندوق بنشاط ف: إعداد موقسف مؤسسس: مجما
المتوسسسسط علسسس   األجسسسلالخطسسسوط الرئيسسسسية للتركيسسس  االسسسستراتيج: لعمليسسسات األعمسسسال فسسس: األمسسسم المتحسسسدة علسسس  

م علسسس  ضسسسرورة . والصسسسندوق مصسسسمالمسسسستوى القطسسسري دعمسسسا لتنفيسسسذ إطسسسار المسسسساعدة اإلنمائيسسسة ل مسسسم المتحسسسدة
مسسا أثرهسسا علسس  التسسدابير الحاليسسة فسس: مكاتسسب  ،اسسستعراض جميسسا اسسستراتيجيات عمليسسات األعمسسال بصسسورة إفراديسسة

، فقسسد عقسسد الصسسندوق مجموعسسة عمسسل هالصسسندوق القطريسسة وفسس: المن مسسات المضسسيفة. وفسس: جهسسد لتوضسسيئ موقفسس
باسستعراض مفصسل لتحديسد التبعسات  ترأسها رئيس وحدة الدعم الميدان: ف: الصندوق، وسستقوم هسذه المجموعسة

 عل  التكاليف والتوصية بسبيل المض: قدما.

إصالح األمم المتحددة فدي سدياق التعداون بدين الوكداالت التدي تتخدذ مدن رومدا  –رابعا 
 مقرا لها

دفا بالعديسد مسن المقترحسات فرصة ملموسسة للس الوكاالت الثالث الت: تتخذ من روما مقرا لهايوفر التعاون بين  -9
لتع ي  اتساق الن ام اإلنمائ: ل مم المتحدة. ويعتبر اإلعداد الجاري لخطة العمل المشتركة للوكاالت الثالث 

وخطسة العمسل المشستركة  ،جيات القطرية المشتركةي، واالسترات2020-2019الت: تتخذ من روما مقرا لها للفترة 
مثلة هامة عل  االتساقات الت: يمكن تطويرها عبر الوكاالت الثالث لم يد للوكاالت الثالث لمنطقة الساحل أ

 من الفعالية والكفاتة.

مسسسا الوكسسالتين األخسسرتين فسسس: رومسسا فسسس: إعسسداد مواقسسف مشسسستركة حسسول القضسسسايا  طوقسسد انخسسرط الصسسسندوق وبنشسسا -11
جميسا الوكساالت السثالث تتشساطر بعسض الشسوالل بشس ن بعسض األساسية ذات الصلة بجصالظ األمم المتحسدة. 

طسسار اإلدارة والمسسساتلة. ن سسام م سساهر اإلصسسالظ، وبخاصسسة إعسسادة تنشسسيط وسسسيوفر اجتمسساع  المنسسسق المقسسيم وا 
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لمن ومسسسة األمسسسم المتحسسسدة المعنسسس: التنفيسسسذيين  تالمسسسدرامجموعسسسة التنميسسسة المسسسستدامة فسسس: األمسسسم المتحسسسدة ومجلسسسس 
لصندوق وبرنامج األلذية ا التنفيذي لكل من للمجلس، واالجتماع لير الرسم: 2019ف: مايو/أيار  بالتنسيق
ومجلسسسس من مسسسة األلذيسسسة وال راعسسسة فسسس: سسسسبتمبر/أيلول فرصسسسا إضسسسافية لم يسسسد مسسسن الحسسسوار والتنسسسسيق ، العسسسالم:
 المشترك.

الشراكات لتحقيق أهسداف التنميسة المسستدامة تتعسدى التعساون بسين الوكساالت السثالث فس:  ويعترف الصندوق ب ن -11
روما، وتبذل الجهود لتحسين التعساون مسا كيانسات األمسم المتحسدة األخسرى والمؤسسسات الماليسة الدوليسة والقطساع 

يسسد الحسسادي عشسسر ويهسسدف االلتسس ام السسذي أبسسرم فسس: إطسسار التجدالخسساص والجهسسات الفاعلسسة األخسسرى فسس: التنميسسة. 
للمسسوارد بجدخسسال إطسسار شسسراكة مسسنقئ واسسستراتيجية جديسسدة للقطسساع الخسساص إلسس  توضسسيئ نهسسج الصسسندوق والت امسسه 

 بجرسات الشراكات بصوة أوسا.

تبعدددات إصدددالح منظومدددة األمدددم المتحددددة علدددى الصدددندوق علدددى المسدددتوى  –خامسا 
 القطري

 ثالثة أبعاد عل  األقل لعملية اإلصالظ ستؤثر عل  طريقة عمل الصندوق عل  المستوى القطري. هنالك -12

والحاجسسة ألن يقسسوم  ،ويتعلسسق أول هسسذه األبعسساد فسس: األهميسسة المعسس  ة ألطسسر المسسساعدة اإلنمائيسسة ل مسسم المتحسسدة -13
قطريسسة وعملياتسسه مسسا الصسسندوق بالمسسساهمة فسس: صسسيالتها مسسا ضسسمان مواتمسسة برامجسسه للفسسرص االسسستراتيجية ال

ذا مسا تسم تبنس: آخسر نسسخة مسن وثيقسة  مخرجات هذه األطر، عالوة عل  السياسات واالستراتيجيات الوطنيسة. وا 
مسارس/آذار أو أبريل/نيسسسان، سسيحتاص الصسندوق عندئسسذ  فس: أطسر المسسساعدة اإلنمائيسة ل مسم المتحسسدة إرشسادات

يشكل أساس جميا األطر سألمم المتحدة، والذي ا ريهالذي ستج مشتركالقطري التحليل الأيضا لالنخراط ف: 
اإلنمائيسسسسة ل مسسسسم المتحسسسسدة. عسسسسالوة علسسسس  ذلسسسسك، سسسسسيحتاص الصسسسسندوق أيضسسسسا لضسسسسمان إعسسسسداد برامجسسسسه للفسسسسرص 
االسسستراتيجية القطريسسة بصسسورة موا يسسة إن لسسم يكسسن قبسسل هسسذه األطسسر، وعرضسسها علسس  المجلسسس التنفيسسذي مسسا أطسسر 

يعن: هسذا التوجسه ضسمنا الطلسب مسن الصسندوق أن يسستعرض ويعسدل برامجسه و . المساعدة اإلنمائية المقابلة لها
إطار جديد للمساعدة اإلنمائية ل مم المتحسدة.  عل  الموجودة للفرص االستراتيجية القطرية ما أن تتم الموافقة

لتحقيسق هسذا  وعل  الرلم من أن المبادئ التوجيهية الجديدة لبرامج الفرص االستراتيجية القطريسة تسوفر مسا يلس م
أطسر المسساعدة اإلنمائيسة ل مسم  إرشساداتما أن يتم تبنس:  ،لم يد من التطوير تنش  الحاجةقد أن االتساق، إال 

 المتحدة.

، فسسجن دور المنسسسق المقسيم السسذي يعسساد تنشسسيطه السسذي تسسم اسسستكماله مسؤخرا ثانيسا، وضسسمن إطسسار اإلدارة والمسساتلة -14
، سيضسطر الصسندوق إلدخسال تعسديالت االتسساق تتسسم بقسدر أكبسر مسنوأهداف إيجاد فرق قطرية ل م المتحسدة 

وبخاصسسسة، سسسسيحتاص الصسسسندوق ألن ينخسسسرط بصسسسورة أكثسسسر نشسسساطا فسسس: اجتماعسسسات الفسسسرق  علسسس  أرض الواقسسسا.
القطرية ل مم المتحدة عما كان الوضا عليه سابقا. وما حضور قطري محسدود وتركيس  علس  اإليصسال، فسجن 

لصندوق. وستكون هنالك حاجة لوسائل خالقة لبقات الصندوق منخرطا، وبخاصة لذلك بالفعل سيشكل تحديا 
ضسسافة إلسس  و فسس: البلسسدان التسس: ال يوجسسد للصسسندوق فيهسسا حضسسور دائسسم.  فعليسسة فسس: هسسذه الشخصسسية المشسساركة الا 

كلمسا كسان ذلسك ممكنسا، يمكسن  يسادة اسستخدام تكنولوجيسات االتصساالت والمعلومسات. كسذلك يمكسن  ،االجتماعسات
اكات أقوى ما الوكالتين األخرتين ف: روما ف: الميدان أن تكون هامة ألن لدى هساتين الوكسالتين حضسور لشر 
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 ،قطسسري أكبسسر مسسن الصسسندوق ويمكسسن أن توكسسل لهمسسا مهمسسة تمثيسسل الصسسندوق فسس: الفسسرق القطريسسة ل مسسم المتحسسدة
 كلما دعت الحاجة لذلك.

المنسسق المقسيم علس  اطسالع دائسم ب ولويسات الصسندوق ين ف: الصندوق إبقات يكذلك يتوجب عل  المدرات القطر  -15
 وأنشطته. وحيث أن المنسقين المقيمين سيكونون فس: موقسا يمكاسنهم مسن تغذيسة تقسديرات األدات السسنوية للمسدرات

، فسسجن مسسدخالتهم بهسسذا الصسسدد البسسد وأن تسسرد فسس: ن سسم تقيسسيم األدات السسسنوية وصسساعدا 2019القطسسريين منسسذ عسسام 
دخالت عسسن أدات المنسسسقين رات اإلقليميسون. كسسذلك سسستتاظ للمسدرات القطسسريين الفرصسسة لتسوفير مسسالتس: يجريهسسا المسسد

 ومسسا أن األمسسين العسسام هسسو مسسن سسسيقيام أدات المنسسسقين المقيمسسين، إال أن تقييماتسسه ستتضسسمن مسسدخالت .المقيمسسين
تنسسيق ب ا وييسسرها مكتسن خسالل عمليسة يسديرهمس اإلقليم: لمجوعة األمم المتحدة للتنميسة المسستدامة فريقالمن 

  مم المتحدة.ل ةاإلنمائيالعمليات 

ثالثا، وضمن إصسالظ الن سام اإلنمسائ: ل مسم المتحسدة، سستلعب الشسراكات علس  المسستوى القطسري مسا الجهسات  -16
الفاعلسة األخسسرى فسس: المجتمسسا اإلنمسسائ: السسدول: دورا مت ايسسدا فسس: تع يسس  كفسساتة وفعاليسسة المسسساعدة اإلنمائيسسة التسس: 

الشسسراكات ضسسمن ن سسام األمسسم المتحسسدة وبخاصسسة مسسا الوكسسالتين األخسسرتين فسس: رومسسا  أن الصسسندوق. ومسسا يوفرهسسا
يسسة األخسسرى متعسسددة األطسسراف توا يهسسا ئتحديسسد فسسرص التعسساون مسسا المصسسارف اإلنما إال أنتعتبسسر أمسسرا حاسسسما، 

الفاعلسسة فسس: القطسساع وبصسسورة مشسسابهة، تعتبسسر الشسسراكات مسسا الجهسسات  أهميسسة وذلسسك بغيسسة توسسسيا نطسساق النتسسائج.
 الخاص الدول: والمحل: أمورا هامة لتعبئة الموارد واالستفادة من ابتكارات هذه الجهات وخبرتها ف: آن معا.

 التمويل –سادسا 

ن سسسام ال، تسسسم تشسسساطر المسسسسودة األخيسسسرة التفسسساق التمويسسسل بسسسين السسسدول األعضسسسات و 2019مسسسارس/آذار  7مسسسن  ا  بسسسدت -17
اسسستجابة لقسسرار الجمعيسسة العامسسة حسسول تغييسسر وضسسعية الن سسام  اصسسيالته تمسست والتسس:اإلنمسسائ: ل مسسم المتحسسدة، 

اإلنمائ: ل مم المتحدة ف: سياق االستعراض الشامل، الذي يجرى كل أربا سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية 
التسسس: تضسسسطلا بهسسسا من ومسسسة األمسسسم المتحسسسدة مسسسن أجسسسل التنميسسسة، مسسسا ممثلسسس: السسسدول األعضسسسات ومسسسا المسسسسؤولين 

يسيين ف: الن ام اإلنمائ: ل مم المتحدة. وقد الت م الصندوق بمضاعفة حصة مسساهمته فس: تمويسل ن سام الرئ
مسسسسسن قبسسسسسل مجلسسسسسس  2019المنسسسسسق المقسسسسسيم المعسسسسساد تنشسسسسسيطه. ومسسسسسا المصسسسسسادقة علسسسسس  مي انيسسسسسة الصسسسسسندوق لعسسسسسام 

 .لهذا الغرض المحاف ين، يجري تحويل األموال من الصندوق

بالمائة فعاال. ويحتسب هذا الرسسم عنسد إبسرام اتفاقيسة جديسدة  1م التنسيق وقدره مارس/آذار، لدا رس 1وبتاريخ  -18
 20إذا ما جرى تعسديل هسذه االتفاقيسة الحقسا، إال فس: حسال تجساو  التعسديل  ا  أو نقصان  يادة   هوعادة ال يتم تغيير 

 تشسير إلس  وجسودالبيانسات بالمائة من المي انية األولية الت: تما احتسساب هسذا الرسسم علس  أساسسها. إال أن آخسر 
 .2019ن ام الجديد للمنسق المقيم عام السنة من تنفيذ  أولعج  ف: األموال لدعم 

 االستعراضات القليمية -سابعا 
فسس: االستعراضسسسات اإلقليميسسة الراميسسسة إلسس  إعسسسادة هيكلسسة األصسسسول اإلقليميسسة لمن ومسسسة األمسسسم  يشسسارك الصسسسندوق -19

الصندوق استكمال مسسئ يهسدف إلس  فهسم جسودة وكفساتة وصسلة عمسل المتحدة عل  المدى الطويل. وطلب من 
 أللسسراض إعسسداد مسسة األمسسم المتحسسدة علسس  المسسستوى اإلقليمسس:. وسسستتاظ للصسسندوق فرصسسة تشسساطر األفكسسارو من 

لتوصيات المستقبلية. وباإلضافة إل  ذلك، فقد طلب من الصندوق أيضا استكمال مصسفوفة ل صسول تتعلسق ا
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بمكاتبسسه شسسبه اإلقليميسسة، ومي انياتهسسا وعسسدد مو فيهسسا. وقسسد تسسما عسسرض اسسستجابة الصسسندوق علسس  كسسل مسسن المسسسئ 
، أوكسل ومات ف: كولومبيسامرك  الدول: للتفكير االستراتيج:، وهو مرك  معلالومصفوفة األصول مؤخرا عل  

 إليسسه الفريسسق االنتقسسال: مهمسسة قيسسادة المرحلسسة الثانيسسة مسسن االسسستعراض اإلقليمسس: للن سسام اإلنمسسائ: ل مسسم المتحسسدة.
ويعقسسد فريسسق هسسذا المركسس  مشسساورات عبسسر األقسساليم الخمسسسة مسسا ممثلسسين عسسن الهيئسسات اإلقليميسسة، ووكسساالت األمسسم 

هسسا مسسن الجهسسات الفاعلسسة لمعرفسسة أصسسولها فسس: كسسل إقلسسيم مسسن األقسساليم. المتحسسدة ومن مسسات المجتمسسا المسسدن: ولير 
، بااللتقسسات بممثلسسين عسسن الشسسعب اإلقليميسسة Philipp Schöenrockمسسارس/آذار، قسسام مسسدير المركسس   8وبتسساريخ 

ألصسسول اإلقليميسسة للمسسساعدة اإلنمائيسسة امسسسئ وفسس: إعسسادة هيكلسسة الللصسسندوق لمناقشسسة مسسساهمة الصسسندوق فسس: 
 حدة.ل مم المت

 جهود االنتشار -ثامنا 
تبذل جهود متعددة لرفا وع: مو ف: الصندوق بعملية إصسالظ األمسم المتحسدة وتبعاتهسا علس  عمسل المن مسة.  -21

وقد عقدت جلسة مكرسة لهذا الموضوع ف: معتكسف شسعبة أفريقيسا الشسرقية والجنوبيسة المنعقسد فس: يناير/كسانون 
ويخطسسسط إلقامسسسة  ومعتكسسسف رؤسسسسات المراكسسس  اإلقليميسسسة التابعسسسة لسسسدائرة إدارة البسسسرامج فسسس: فبراير/شسسسباط. ،الثسسسان:

يب: ف: مسارس/آذار. ويستم تقاسسم المعلومسات ر عروض مشابهة ف: كل من معتكف شعبة أمريكا الالتينية والكا
مسسو ف: الصسسندوق علسس  معرفسسة المسسستلمة مسسن الفريسسق اإلنتقسسال: ل مسسم المتحسسدة بصسسورة واسسسعة. وبالتسسال: فسسجن 

والبد من استمرار هذه الجهود، وبخاصة ما أن يتم اسستكمال الوثسائق  ،مت ايدة بجصالظ من ومة األمم المتحدة
 األساسية مثل إرشادات أطر المساعدة اإلنمائية ل مم المتحدة وتبنيها ف: المستقبل القريب.

 النتيجة -تاسعا 

ت: تتطلب انخراط الصندوق. ويتوقا أن تتضمن بعض المعالم العديدة فس: من الخطوات التالية ال دهنالك عد -21
لتنميسسسة المسسسستدامة مسسسن لمجموعسسسة االمسسسم المتحسسسدة   ( دورة خاصسسسة قادمسسسة لمسسسسؤول:1األشسسسهر التاليسسسة مسسسا يلسسس:: )

 جلسسسة  الإلسس  أبريل/نيسسسان فسس: مدينسسة نيويسسورك لمناقشسسة الوثسسائق النهائيسسة قبسسل تقسسديمها  3المخطسسط عقسسدها فسس: 
االقتصسادي واالجتمساع: ل مسم المتحسدة  لمجلسلخاصة بشريحة األنشطة التشغيلية اإلنمائية فب اجتماعات اا

( اجتمسساع المجموعسسة اإلنمائيسسة ل مسسم المتحسسدة ومجلسسس الرؤسسسات 2مايو/أيسسار) ) 23-21التسس: سسستعقد فسس: الفتسسرة 
أن يسسسدرص موضسسسوع إصسسسالظ األمسسسم  هلسسس وائسسسل مايو/أيسسسار، والسسسذي مسسن المحتمسسسلفسسس: أالتنفيسسذيين المعنسسس: بالتنسسسسيق 
 23-21اجتمسساع شسسريحة المجلسسس االقتصسسادي واالجتمسساع: فسس: الفتسسرة مسسن  (3) )المتحسسدة علسس  جسسدول أعمالسسه

بشسسسسس ن  2016مايو/أيسسسسسار السسسسسذي سسسسسسين ر فسسسسس: العناصسسسسسر األساسسسسسسية لالسسسسسستجابة لقسسسسسرار الجمعيسسسسسة العامسسسسسة لعسسسسسام 
السسذي يجسسرى كسسل أربعسسة سسسنوات لسياسسسة األنشسسطة التنفيذيسسة ل مسسم المتحسسدة، وقسسرار  الشسسامل السسذي االسسستعراض

( االجتمسسساع ليسسسر 4الخسسساص بتغييسسسر وضسسسعية الن سسسام اإلنمسسسائ: ل مسسسم المتحسسسدة) ) 2018الجمعيسسسة العامسسسة لعسسسام 
ج الرسسم: المشسسترك لمجلسسس من مسسة األلذيسسة وال راعسسة والمجلسسس التنفيسسذي للصسسندوق والمجلسسس التنفيسسذي لبرنسسام

األلذيسسة العسسالم: فسس: سسسبتمبر/أيلول، والسسذي مسسن المحتمسسل أن يسسدرص إصسسالظ األمسسم المتحسسدة كموضسسوع رئيسسس: 
 .عل  جدول أعماله
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يسستمر الصسندوق سوتماشيا ما واليته كوكالسة متخصصسة مسن وكساالت األمسم المتحسدة ومؤسسسة ماليسة إنمائيسة،  -22
لمقترحسسات المفصسسلة فسس: قسسرار الجمعيسسة العامسسة فسس: دعسسم إصسسالظ من ومسسة األمسسم المتحسسدة وهسسو ملتسس م بالسسدفا با

 بش ن تغيير وضعية الن ام اإلنمائ: للمن ومة.
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 المتابعة الفورية للصندوقالجراءات مصفوفة إصالح األمم المتحدة: 

 (2019مارس/آذار  11)بتاريخ 
 n انظر -التزام إصالح األمم المتحدة

72/279  IFAD action Deadline Status 

 جيل جديد من الفرق القطرية لألمم المتحدة –أوال 

  االتساق مع إطار المساعدة اإلنمائية
 لألمم المتحدة

  الفرص االستراتيجية القطريةتنقيح المبادئ التوجيهية لبرامج   2018نهاية  أنجز  

 ركة الصااندوف  اام المجموإلااة ا شااارية  طااار المساااإلدة ا نما يااة مشااا
 لألمم المتحدة

 جار  جار 

المشاركة في الفرق القطرية لألمم  (1)
 المتحدة

 مشاركة المدراء القطريين  م الفرف القطرية لألمم المتحدة 
 

 جار  جار 

  الماادير القطاار  ماان الحكااور يمكاان لاا  أن و اام حااا  لاام يااتمكن
يشااارع إلاان بصااد بصااورة ا تراكاايةل أو  اام حااا  الكاارورة  قااط أن 
يطلاام ماان منظمااة األاليااة والزراإلااة أو برنااامج األاليااة الصااالمم أن 

 يمثال الصندوف

 جار  جار 

بالمائة من األبنية  50تحقيق هدف  (2)
 2021المشتركة بحلول عام 

  ماان المكاتاام القطريااة للصااندوف  بالما ااة 50تقاام مقااراث أكثاار ماان
بالفص  مم منظمة األالية والزراإلاة وأأو برناامج األالياة الصاالمم أو 
ايرها من الوكاالث األخرى. وسيستمر الصاندوف  ام تحدياد الموا ام 

 المشتركة الجديدة إلندما تستدإلم الحاجة ويكون للع مجديا.

 2021  إللى المسار الصحيح 

المشتركة، النهوض بعمليات األعمال  (3)
 بما في ذلك مكاتب خلفية مشتركة

  االنخراط المستمر واألوثف مم مجموإلة ابتكاار األإلماا   صاالح
 األمم المتحدة بغية الحد من التكاليف وتحسين الكفاءة

 2021  جار 

 النظام الجديد للمنسق المقيم –ثانيا 

استفادة تقييمات األداء السنوي  (1)
 المقيمللمدراء القطريين من المنسق 

 هنالع حاجة  دخا  تصديالث إللى إلملياث ونظام تقييم األداء   من إلام
2019 

  صاإلدا

  تم إإلالم مدير شصبة الموارد البشرية  م
الصندوفل وسوف يتم إدخا  هلا الصام  

 واحتساب   م الصملية المصززة لنظام تقييم األداء.

إبالغ المدراء القطريين المنسقين  (2)
 المقيمين بالنتائج

  ساايقوم الماادراء القطريااون باانبالي المنسااقين المقيمااين بالنتااا ج إللااى
المساااتوى القطااار ل وللاااع بغياااة النهاااوا بتنفيااال أهاااداف التنمياااة 
المسااتدامة وأهااداف أطاار المساااإلدة ا نما يااة لألماام المتحاادة. كااللع 
ساايقوم هاااالء الماادراء القطريااون بااا بالي إلاان األنشااطة ا  راديااة 

 إللى المستوى القطر 

  من إلام
2019 

  صاإلدا

  سيغدو هلا األمر نا ل المفصو  ما أن يتم تبنم
 إطار ا دارة والمساءلة
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 n انظر -التزام إصالح األمم المتحدة
72/279  IFAD action Deadline Status 

 

  سينا ش المدراء القطريون الصيغة وا طار الزمنم لإلبالي
 مم المنسقين المقيمين المصنيين.

 

  من إلام
2019 

  صاإلدا

  سيغدو هلا األمر نا ل المفصو  ما أن يتم تبنم
 والمساءلةإطار ا دارة 

  تغيير التوصيف الوظيفم للمدراء القطريين ليصكس دور
 المنسف المقيم ومتطلباث ر م التقارير ل .

  من إلام
2019 

  صاإلدا

  سيغدو هلا األمر نا ل المفصو  ما أن يتم تبنم
 إطار ا دارة والمساءلة

 1تخصيص رسم التنسيق وقدره  (3)
بالمائة بصورة دقيقة كمساهمة غير 

 أساسية لطرف ثالث

  إجراء شصبة المحاسبة والمرا م المالم بالتصاون مم وحدة
 1الميزانية وتطوير المنظمةل تحليال أوليا لرسم التنسيف و دره 

بالما ة استنادا إلى مساهماث اير األساسية للطرف الثالث 
 المخصصة

  مايوأأيار
2019 

 جار 

المساهمة في نظام المنسق مضاعفة  (4)
 المقيم

  إدراج ما يكفم لتصزيز مساهمة الصندوف  م ميزانيت  لصام
 وصاإلدا 2019

  براير 
شباط 
2019 

  مستكم 

 إعادة تنشيط النهج اإلقليمي –ثالثا 

تعزيز دور ومهام النظام  (1)
اإلنمائي لألمم المتحدة على 

 2030المستوى اإلقليمي لدعم خطة 

 ا  ليمية إإلداد نهج الصملياث  2019    متأصلة  م ا طار االنتقالم الل  صادف إللي
المجلس التنفيل   م ديسمبرأكانون األو  

2018  

  زيادة التصاون مم الماسساث ا  ليمية وشب  ا  ليمية )مثال
 االتحاد األ ريقم ورابطة أمم جنوم شرف آسيال إلى أخره(

األنشطة جارية إللى جبهاث متصددة )مثال   جار
انخراط الصندوف  م جميم المنتدياث ا  ليمية 

 للتنمية المستدامة إلى آخره(

 تصزيز التصاون بين بلدان الجنوم والتصاون الثالثم  جار   األنشطة جارية إللى جبهاث متصددة )مثال من
خال  مر ف التصاون بين بلدان الجنوم 

والتصاون الثالثم وتصميم التصاون بين بلدان 
والتصاون الثالثم  م جميم برامج الجنوم 

 .الفرص االستراتيجية القطرية(

 التوجه االستراتيجي، اإلشراف والمساءلة عن النتائج على نطاق المنظومة –رابعا 

تعزيز الشراكة مع المجلس  (1)
 التنفيذي للصندوق

  تنظيم مصتكفاث للمجلس وزياراث ميدانية سنوية ألإلكا  ل
وإلقد االجتماإلاث السنوية المشتركة اير الرسمية لمجلس 

 جار   هنالااع الصديااد ماان األنشااطة المخطااط لهااا
ل 2019للكاميرن إلام )مثال زيارة المجلس 
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 n انظر -التزام إصالح األمم المتحدة
72/279  IFAD action Deadline Status 

منظمة األالية والزراإلة والمجلس التنفيل   م الصندوف 
 والمجلس التنفيل  لبرنامج األالية الصالمم

ومصتكاااااااف المجلاااااااس  ااااااام مايوأأياااااااارل 
واالجتمااااااش المشاااااترع لمجلاااااس منظماااااة 
األاليااااة والزراإلااااة والمجلااااس التنفياااال  
للصااااندوف والمجلااااس التنفياااال  لبرنااااامج 

 األالية الصالممل إلى آخره(

 

تحسين نظم الرصد واإلبالغ عن  (2)
 النتائج على نطاق المنظومة

  الو ث المحددتنفيل الفصالية ا نما ية  م  جار  مثال تقرير تقدير األثر للتجديد الصاشر  جار(
للموارد الل  سيصرا إللى المجلس التنفيل   م 

سبتمبرأأيلو  مم استنتاجاث مبد ية ستصرا 
 إللي   م مايوأأيار إلى آخره.(

 تمويل النظام اإلنمائي لألمم المتحدة –خامسا 

كفاية الموارد األساسية لتمويل  (3)
اإلنمائي لألمم المتحدة زائد النظام 

 االلتزام بمبادئ الشفافية

  تصزيز هيكلية المنظمة من خال  الجمم بين شصبة االنخراط
الصالمم والصال اث متصددة األطراف ومكتم تصب ة الموارد 

 لتصزيز تصب ة الموارد.

 2019   2019متو م  م الفص  الثانم من إلام 

  المحدد لهاتنفيل خطة إلم  الشفا ية  م الو ث.  جار  جار 

 لألمم المتحدة على المستويات القطري واإلقليمي والعالمي ئيمتابعة جهود تغيير وضعية النظام اإلنما –سادسا 

إعداد النظام اإلنمائي لألمم  (1)
المتحدة لوثيقة استراتيجية على 

نطاق المنظومة تعرض على 
المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 2019عام 

  مجموإلة الصم  الخاصة بنإلداد الوثيقة المشاركة  م
االستراتيجية إللى مستوى المنظومة والمساهمة  م إإلداد 

 الوثيقة.

 

  جار حتى
نهاية 

مارسأآلار 
2019 

 جار 

 


