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تمهيد
أكبر تحٍدّ يواجه التنمية

 2020 عام  في  البشري  الجنس  دقيق  فيروس  أصاب 
وأشعل فتيل حالة طوارئ على الصعيد اإلنمائي. وعلى 
الرغم من أن اآلثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 كانت 
تجربة  بمثابة  تزال  ما  أنها  إال  كبيرة،  بدرجة  متباينة 

مشتركة فريدة لجيلنا تتطلب منا جميعاً العمل معاً.

في  تراجعًا  العالم  يشهد  عاماً،   30 منذ  األولى  فللمرة 
التنمية البشرية. وأضحى الناس في كل مكان يكافحون 
األرواح  وإنقاذ  الفيروس  انتشار  وقف  أجل  من 
لها  يسبق  لم  واقتصادية  اجتماعية  لصدمة  والتصدي 
مثيل. واستفحلت أزمة المناخ رغم االنخفاض المؤقت 
عن  العالمي  التوقف  إثر  على  الكربون  انبعاثات  في 
ممارسة األعمال. وفي حين أفسحت الشوارع الصامتة 
عدم  عن  النقاب  ُكِشف  االحتجاجات،  لنشوب  المجال 
قمع  أسلحة  باعتبارهما  والتمييز  والعنصرية  المساواة 
ال بد من التخلي عنها نهائياً. وفي ِخّضم هذه العاصفة 
أهداف  أجل  من  العمل  عقد  مسيرة  بدأت  العارمة 

التنمية المستدامة.

كان  كما  أكثر من مجرد عام مفجع.  كان عام 2020 
ما  مكان  كل  في  الناس  فيه  أظهر  الذي  العام  أيضاً 
بلوغ  في  الوسع  اإلنسانية  تبذل  عندما  تحقيقه  يمكنهم 
الظروف  أعقد  في  ذلك  كان  ولو  صورها،  أفضل 
من  تطوفوا  أن  وأدعوكم  وضبابية.  غموًضا  وأكثرها 
إذ ما  بما شهدتُه خالل2020؛  التالية  الصفحات  خالل 
كلل في  بال  يعمل  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  برح 
إطار أسرة األمم المتحدة حتى يصبح أكثر جدارة مما 

كان عليه.

المتحدة  األمم  لبرنامج  السنوي  التقرير  هذا  يستعرض 
والمجتمعات  البلدان  مع  حققناها  التي  النتائج  اإلنمائي 
شهراً.   12 استمرت  عصيبة  فترة  مدار  على  المحلية 
ويسلط الضوء على الدور القيادي الذي اضطلعنا به في 
المجال التقني في خضم استجابة األمم المتحدة لجائحة 
كوفيد-19 على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، من 
خالل توفير تحليل قُطري لمساعدة 144 بلداً على فهم 
أفضل اإلجراءات التي يتعين اتخاذها، ونشر ما يقرب 

بلداً  على 170  يزيد  ما  إلى  أمريكي  دوالر  مليار  من 
وإقليماً، ومساعدة النظم الحكومية والصحية على العمل، 
وحماية فرص العمل وُسبُل كسب العيش، وتوسيع نطاق 

الحماية االجتماعية بوتيرة متسارعة.

يبحث التقرير في الطريقة التي عملنا من خاللها على 
برنامج  آفاق  توسيع  خالل  من  الدور  بهذا  االضطالع 
التفكير واالستثمار  المتحدة اإلنمائي في مجاالت  األمم 
االستثمارات  تمكنت  كيف  ويوضح  والتنفيذ.  واإلدارة 
مثل   - #NextGenUNDP في  والمالية  المؤسسية 
استراتيجية الناس من أجل العام 2030، واالستراتيجية 
وشبكة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج  الرقمية 
األثر  تسريع  مختبرات  وشبكة  العالمية،  السياسات 
استجابة  تقديم  األزمات - من  مكتب  وإنشاء  اإلنمائي، 

أكثر تماسكاً وسرعة.

التي  العالمية  والبحوث  األفكار  التقرير  ويعرض 
المضي  بشأن  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  أجراها 
في عام 2020  ُعِرضت  والتي  أفضل  نحو  على  قدماً 
العالمية في  بمستوى طموح االستجابات  بُْغيَة االرتقاء 
تقديم دخل  السياسات. وتتراوح هذه األفكار من  مجال 
دليل  إلى طرح  فقر  في  يعيشون  لكلمن  مؤقت  أساسي 
جديد للتنمية البشرية معّدل بعامل الضغط على موارد 
برنامج  إلنشاء  الثالثين  الذكرى  إطار  الكوكب - في 
التنمية  التالي:  األفق  انظر  اإلنمائي،  المتحدة  األمم 

البشرية واألنثروبوسين.

األمم  برنامج  أن  كيف  كذلك  الصفحات  هذه  وتبين 
المتحدة اإلنمائي عمل، طوال عام 2020، على الربط 
االحتياجات  وتلبية  والكلي،  الجزئي  المستويين  بين 
المحلية العاجلة ودفع عجلة التغيير الشامل على الصعيد 
العالمي: تطهير أراض تزيد مساحتها على 400 ملعب 
لتمكين  بُْغيَة  اليمن  في  الحرب  مخلفات  من  القدم  لكرة 
إيصال المساعدات اإلنسانية إلى من هم في أمس الحاجة 
إليها، على سبيل المثال، إلى جانب توسيع نطاق "الوعد 
بشأن  العالم  يقدمه  جهد  أكبر  يعتبر  المناخي" - والذي 

تعزيز المساهمات المحددة وطنياً - إلى 115 بلداً.

اليومية  القصص  العديد من  المحققة  النتائج  يكمن وراء 
األمم  برنامج  يعمل  الذين  األشخاص  ماليين  وعزيمة 
من  البالغة  خولة  مثل  أشخاص  معهم.  اإلنمائي  المتحدة 
بديالً  تدير مركزاً  والتي  الصومال  من  العمر 25 عاماً 
لتسوية النزاعات وتتوسط في الخالفات المجتمعية على 
العنف  األراضي وحتى  من سرقة  بدءاً  األصعدة  جميع 
من  عاماً   13 العمر  من  البالغ  "واجاالد"  أو  المنزلي. 
أن  بعد  ترميمها  جرى  مدرسة  يرتاد  والذي  العراق، 
دمرتها الحرب، ويحلم بأن يكون طبيباً مثل والده. ووانا 
التعدين  قطاع  في  مسموع  لها صوت  والتي  بيرو،  من 
على  الذهب  بتعدين  للمطالبة  الذكور  عليه  يهيمن  الذي 

نحو أكثر صحة واستدامة.

أفرقتنا  بقصص  وثيقاً  ارتباطاً  قصصهم  ارتبطت  وقد 
للغاية  بطريقة شخصية  اإلنمائي  المتحدة  األمم  ببرنامج 
الفترة العصيبة التي مّرت  في عام 2020. وفي خضم 
على كل شخص تقريباً خالل هذا العام، وهو عام فقد فيه 
زمالؤنا األصدقاء وأفراداً من أسرهم، وتباعد الناس فيما 
بينهم، وأُْغِلقت المدارس، وتغيرت حياتنا، أثبتت أفرقتنا 
وستساعد  باقية  ستظل  المتحدة  األمم  أن  رائعاً:  شيئا 

السكان حيثما تشتد الحاجة إليها.

على  العثور  رحلة  مسؤولية  جيلنا  عاتق  على  وسيقع 
كوفيد-19.  جائحة  انجالء  بعد  قدماً  للمضي  سبيل 
الجائحة  بجعل  إما  قرار:  اتخاذ  هو  الرحلة  هذه  ومبتدأ 
أجل  من  جذري  تغيير  إحداث  إلى  تفضي  تحول  نقطة 
الناس وكوكب األرض، أو ال. ونحن في برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي )وفي األمم المتحدة(، قد اتخذنا قرارنا. 
أنفسنا  كرسنا  إذا  ما  حال  في  بأنه  قناعة  على  وإنني 
الكبرى  القضايا  إلى  األقرب  األشخاص  إلى  لالستماع 
في عصرنا وعملنا معهم - بدءاً من أزمة المناخ وانتهاًء 
للمضي  سبيالً  نجد  والنزاعات - فسوف  المساواة   بعدم 

قدما معاً.

من  تمكنّا  الذي  عملنا  على  نظرة  إلقاء  على  وأشكركم 
إنجازه بفضل ما قدمه العديد من شركائنا من دعم وسخاء 

واستثمارات. وأشجعكم على االطالع عليه وقراءته.

أخيم شتاينر
مدير

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

صورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/مايكل أتوود
ال
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 برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي 

2020
بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

حّسن الماليين من األشخاص ظروف حياتهم.

3 ماليين شخص 
 43% منهم من النساء 

 في 27 بلداً متضرراً من األزمات 
 حصلوا على وظيفة أو حّسنوا ُسبُل كسب 

عيشهم في عام 2020

 مصنف في 
المرتبة األولى 

 في مجال الشفافية على مستوى 
األمم المتحدة

 50:50
التكافؤ بين الجنسين على نطاق 

قيادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

355 مليون دوالر أمريكي 
إضافية جرى تخصيصها للتنمية من خالل 

الكفاءة واألداء المؤسسي

6 أيام 
الفترة التي استغرقها برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي لتحقيق التحول 
الرقمي خالل الجائحة، أكثر من 
60بلداً تلقى الدعم لتحذو حذوه

ً 115 بلدا
مشمولة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

شبكة مختبرات تسريع األثر اإلنمائي

20,000 شخص
يعملون معاً على مستوى

ً 170 بلدا
ً وإقليما

 9 من أصل أكبر 
10 برامج قُُطرية 

تابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في أوضاع األزمات

 5.4 مليار 
دوالر أمريكي
من اإليرادات المحققة

%74
 من مجموع الناخبين الجدد البالغ عددهم 

26 مليون والمسجلين في 24 بلداً 
كانوا من النساء

62 مليون 
  شخٍص تمكنوا من الحصول على 

الخدمات األساسية والمالية 

16 مليون 
 شخص في 32 بلداً حظوا بفرص 

االحتكام إلى القضاء 

118 بلداً 
جزء من الوعد المناخي لبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي والذي تحقق بالتعاون مع

ً 35 شريكا

62 بلداً 
 لديها أطر تمويل وطنية 

متكاملة ألهداف التنمية المستدامة

82 بلداً 
 تلقت الدعم لتعزيز الحماية االجتماعية 

خالل جائحة كوفيد-19

 1 مليار 
دوالر أمريكي 

لمساعدة البلدان على التأهب، 
واالستجابة والتعافي من جائحة كوفيد-19

7
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اهتمام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتفاصيل على نطاق عالمي

العمل على الصعيدْين 
ً الجزئي والكلي معا

أ

صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية لعام 2017
صورة: مارتن جومبا/

ال

يتيح العمل مع 170 بلداً وإقليماً لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التمتع بمنظور واسع النطاق إزاء العالم.

ويمكننا من فهم العالقات بين الصعيدين المحلي والعالمي، وبين التفاصيل والنطاق والكيفية التي يؤثر بها 
أحدهما على اآلخر.

ومن خالل التعاون مع البلدان والمجتمعات المحلية، يمكننا التوصل إلى حلول إنمائية وتهيئتها وتعظيم 
أثرها من خالل شبكتنا العالمية.

وينبغي النظر إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باعتباره حلقة الوصل بين المستويين الجزئي والكلي. 
وال يمكن لهذا النهج أن يكون أكثر وجاهة مما هو اليوم، في الوقت الذي يؤثر فيه كوفيد-19- وهو مرض 
يسببه فيروس مجهري - على االقتصاد العالمي ويهدد األرواح وُسبُل كسب العيش في كل مكان. وفي 
حين أن لكل واحد منا القدرة - في ما يتعلق بأزمة المناخ - على دفع كوكبنا إلى حافة الهاوية - يمكن لكل 

واحد منا أيضاً إبعادنا عنها.

وبمقدور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل مواقفه اإلنمائية والحلول المبتكرة التي تحمل بصمته 
معالجة هذه المشكلة األكثر تعقيداً والمتداخلة من زوايا مختلفة. ويتحقق ذلك مع مراعاة الهدف المنشود 

على المستوى الكلي على الدوام: أهداف التنمية المستدامة.

وذلك ألننا متى ما عملنا معاً فال يوجد تجد أكبر من مواجهته وال أصغر من أن يلتفت إليه.
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إدارة أزمة جائحة كوفيد-19، وبناء مستقبل أفضل

ً عام حاربنا فيه فيروسا

أفضت جائحة كوفيد-19 إلى إذكاء الوعي بالصالت القائمة بين الجائحة وفقدان الموائل، وحاالت الطوارئ المناخية، 
وتزايد أوجه عدم المساواة، والقيم الديمقراطية المتنازع عليها، والنزاعات التي طال أمدها - والحاجة إلى توحيد 

الجهود في مجال االستجابة، مع األخذ بنهج الصورة األشمل.

واالستجابة  التأهب  اإلنمائي -   المتحدة  برنامج األمم  الصادرين عن  لجائحة كوفيد-19  برنامجا االستجابة  وأسهم 
في  بعده  طرح  الذي   ،2030 نحو  قدماً  المضي  التعافي:  بعد  ما  و  مارس/آذار،  في  طرح  والذي   والتعافي، 
يونيو/حزيران – إلى جانب أطر التمويل السريع المصاحبة لها، في توجيه تركيز المؤسسة ومستثمريها في مجال 
التنمية إلى المسائل الملحة وذات األهمية. وأثمر ذلك عن دعم تقديم استجابة مؤسسية سريعة وكبيرة ومتسقة لحالة 

الطوارئ اإلنمائية الناجمة عن الجائحة، في إطار االستجابة الشاملة لمنظومة األمم المتحدة.

وعندما بدأ الفيروس في االنتشار، أتم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحوله إلى العمل الرقمي في غضون ستة أيام 
فقط لكي يتمكن من البقاء والعمل ومساعدة اآلخرين على أن يحذوا حذوه. وأفضت الجهود التي اضطلع بها إلى 
تحقيق نتائج محلية ملموسة من خالل مساعدة الحكومات والنظم الصحية على االستمرار في العمل، وحماية الوظائف 
وُسبُل كسب العيش، وإيصال الموارد النقدية والخدمات األساسية للمحتاجين. كل ذلك في الوقت الذي يساعد فيه على 

تهيئة الظروف المحلية والعالمية للبلدان من أجل بناء مستقبل أفضل تماشياً مع خطة عام 2030.

في الوقت ذاته، أُحرز تقدم في الجهود التي يضطلع بها كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واألمم المتحدة، وإدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية الدولية في األمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، والرامية إلى وضع أطر متكاملة للتمويل 
الوطني في 62 بلداً، وقد أضحى 40 في المائة منها اآلن متسقاً مع خطط التصدي لجائحة كوفيد-19 التي وضعتها 

البلدان استجابة لذلك.

تساعد هذه التدخالت المقدمة على المستوى الكلي – والتي أضحت ممكنة من خالل الشراكات المتعددة – في توجيه 
قرارات السياسات العامة التي تتخذها الحكومات في خضم تعقيدات غير مسبوقة. ويتيح لنا تمتع برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي بالقدرة على فهم التفاصيل ورسم الصورة الكاملة إحداث تأثير على نطاق عالمي. 

 استفاد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا التابع له والبالغة قيمته 
1 مليار دوالر أمريكي لغرض تحقيق ما يلي:

باإلضافة إلى ذلك:

 عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بوصفه القيادة التقنية لألمم المتحدة على صعيد استجابتها االجتماعية واالقتصادية، 
مع الشركاء في التحليل النقدي للمساعدة في توجيه عملية صنع القرار:

حماية نحو 

900,000
فرصة عمل 

1.8 مليون 
شخص 

استفادوا مباشرة من برامج 
التحويالت النقدية

 144
تقييماً لآلثار االجتماعية-االقتصادية 
عبر 97 بلداً بقيادة برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي

119
 خطة استجابة 

اجتماعية-اقتصادية
أُِعدَّت بالتعاون مع شركاء األمم المتحدة

3 ماليين 
شخص 

تمتعوا بإمكانية الحصول 
على خدمات المياه والصرف 
الصحي، نصفهم من النساء

 788,000
شخص 

 استفادوا من الدعم 
النفسي – االجتماعي

تضمن نصفها المشاركة والرؤى 
من قبل البنك الدولي، واستُِمدَّ 

ثلثها من صندوق النقد الدولي

دعم 

 56,900
شركة عاملة في القطاع الخاص 

معظمها من المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الحجم 

دعم زهاء 

1.2 مليون 
 من العاملين في القطاع 

غير المنظم 

تدريب زهاء 

280,000
 من العاملين في مجال الرعاية الصحية 

على التصدي للجائحة

تقديم 

200 مليون دوالر أمريكي
على هيئة معدات وقاية شخصية 

 و وأجهزة طبية وتشخيصية إلى 107 بلدان

ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 6,700
هيئة حكومية عبر 82 بلداً 

 لمواصلة العمل )81% منها من 
الهيئات دون الوطنية(

 5,300
منظمة مجتمعية 

تلقت الدعم من برنامج األمم اإلنمائي لمكافحة هذه الجائحة و "اآلثار الناجمة 
عنها"، بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي وانتهاكات حقوق 

اإلنسان والعنصرية والتمييز
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بالتساوي.  المساواة، غير موزعة  المناخ، وتزايد عدم  الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وأزمة  المدمرة  تعد اآلثار 
بْيد أنها مترابطة في ما بينها وال بد أن تكون استجابتنا على نفس المنوال أيضاً. وتحقيقاً لهذه الغاية، يلتزم برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي بتعزيز شراكاته وتوسيعها. ويمكننا عندئذ فقط أن نكون أفضل قدرة في المساعدة على بناء 
مجتمعات أكثر عدالً توفر الكرامة لجميع الناس، وتكفل صحة كوكبنا، وتحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

2030 من خالل عقد عمل محدد.

وتدفع أهداف التنمية المستدامة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نحو حل اإلشكاالت الكبيرة بطرق جديدة. ولن نتمكن 
األمم  برنامج  وأقّر  الفردية.  والمشروعات  التدريجي  التغيير  من خالل  جميعها  السبعة عشر  أهدافها  تحقيق  من 
المتحدة اإلنمائي، من خالل تقديم أبحاث جديدة في عام 2020، بأن جائحة كوفيد-19 تمثل نقطة تحول تفرض 
تهديداً عميقاً – ولكن يمكن التنبؤ به – إزاء التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة، كما أنها تنطوي على فرص 
المستدامة، على  التنمية  أهداف  إطار  في  للتنفيذ  والقابلة  الطموحة  االستثمارات  تفضي  أن  الممكن  ومن  للتغيير. 
مستوى مجاالت الحوكمة، والحماية االجتماعية، والتعافي األخضر، والرقمنة - وهي المجاالت األربعة المتكاملة 
لبرنامج االستجابة الثاني لجائحة كوفيد-19 التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - إلى انتشال 146 مليون شخص 
آخرين من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2030. ويوجد غالبية هؤالء األشخاص في الدول الهشة والمتضررة 
من الصراعات، مما يعزز أهمية االستثمار في العمل المتكامل الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة اآلن، 

والتبعات المترتبة على عدم تحقيق ذلك.

ويشير هذا البحث وغيره من البحوث األولية التي أجراها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 2020 إلى أنه 
في حين أن اآلفاق المقبلة للتنمية البشرية تتسم بالتعقيد والضبابية، فمن الممكن التعامل معها بمرونة، وإبداع، ومن 

خالل هيكل من اإلجراءات التدخلية المتعلقة بالسياسات واالختيارات السياسية المترابطة.

ً حان الوقت إلعطاء دفعة حاسمة ومتكاملة للمضي قدما

ال يمكننا غض الطرف 
عن أهداف التنمية المستدامة

12

فريق القيادة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
من منظور مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أخيم شتاينر وفريق اإلدارة التنفيذية، كان عام 2020 عام "عمل بال انقطاع". وقد 
كفلوا من خالل االستعانة بالوسائل التكنولوجية استمرار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تقديم الخدمات عبر 170 بلداً وإقليماً. 

1. أخيم شتاينر مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2. مراد وهبة المدير المعاون بالنيابة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألمين العام المساعد للمكتب اإلقليمي للدول العربية  3. أنجيليك م. كرامبلي 
 مكتب الخدمات اإلدارية  4. آهونا إيزياكونوا المكتب اإلقليمي ألفريقيا  5. عبد الله مار دياي كبير مستشاري المدير  6. أساكو أوكاي مكتب األزمات  7. هاوليانغ شو مكتب السياسات ودعم البرامج  
8. كاني وينياراجا المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ  9. سارة بول المسؤولة عن المكتب اإلقليمي للدول العربية  10. لويس فيليبي لوبيز كالفا المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي  11. ميريانا سبولياريتش إيغر المكتب اإلقليمي ألوروبا ورابطة الدول المستقلة  12. أولريكا مودير، مكتب العالقات الخارجية ومناصرة القضايا

* اعتباراً من نيسان/أبريل 2021، تولت أوشا راو موناري منصب وكيل األمين العام والمدير المعاون. 
** اعتباراً من شباط/فبراير 2021، تولت خالدة بوزار منصب األمين العام المساعد ومدير المكتب اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

1
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456
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التحسين من الداخل والخارج

الناس، والغاية، والتقدم المحرز 

منذ عام 2018، ومن خالل استراتيجية الناس من أجل عام 2030 الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بذلنا 
جهوداً كبيرةً بغية استقطاب أفضل المواهب واستبقائها وتنميتها لمساعدة البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وقدمنا برنامجاً جديداً للمبتدئين للخريجين الجدد، وهو برنامج زمالة القيادات النسائية األفريقية الشابة األول، ورواتب 

لجميع المتدربين.

تبين أرقام االستقصاء العالمي آلراء الموظفين لعام 2020 أن أفرقة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تسير في االتجاه 
ذاته - وهو مؤشر هام للنجاح على المدى الطويل. 

ويكمن التزام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتوفير 
استراتيجية  في صميم  وشاملة  مأمونة  عمل  بيئة 
الناس من أجل عام 2030. ويشمل ذلك التصدي 
لجميع أشكال التمييز والتحرش، بما في ذلك جميع 

أشكال سوء السلوك الجنسي. 

كما عملنا خالل عام 2020 أيضاً على إدخال نظام 
محسن إلدارة األداء، وسياسة جديدة للتنقل، وإطار 

جديد إلدارة المسيرة المهنية.

نتائج  المتحدة اإلنمائي في مجال تحقيق  الجيد ألفرقة برنامج األمم  لألداء  المساواة بين الجنسين تقديراً  يمثل ِختم 
تحولية للمساواة بين الجنسين ومحفزاً له.

يحقق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
توازن بين الجنسين بنسبة 

 50:50
 على مستوى أفرقة األمين العام المساعد والممثل 

المقيم ونائب الممثل المقيم 

 %60
من المكاتب القُطرية 

أكملت اآلن ِختم المساواة بين الجنسين

 %80
 من المستجيبين في االستقصاء 

العالمي آلراء الموظفين 
 يعتقدون أن جميع الموظفين يعاملون بكرامة واحترام 
)أعلى بنسبة 23% من المعيار المرجعي الخارجي( 

 33
 من متطوعي األمم المتحدة 

جرى توزيعهم 
من خالل برنامج المهنيين الشباب ذوي اإلعاقة 

 المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - برنامج 
متطوعي األمم المتحدة )2020-2019(

ُصنِّف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ضمن 
أفضل 5% بين جميع المنظمات

وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية 50/50 لعام 2020 ومؤشر المساواة بين الجنسين 
المنظمات  في  االجتماعي  النوع  حول  العالم  في  شموالً  األكثر  "المؤشر  والصحة، 

الصحية العالمية".

نُفِّذ %84 
من توصيات 

استراتيجية الناس من 
أجل عام 2030 
 نفذت )بحلول نهاية 

عام 2020( 

 %83
 من المستجيبين 

 في االستقصاء العالمي 
آلراء الموظفين

"مفعمين بالحماس" في عملهم 
)مرتفعة بنسبة 3% منذ عام 2018(

 4.5 مليار 
دوالر أمريكي 

لتنفيذ البرامج 
 بواسطة أفرقة برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي )ثاني أعلى معدل 
عالمي في 6 سنوات( 

 %88
 يرون أن األعمال التي 
يضطلعون بها تتماشى 

على نحو وثيق مع الخطة 
االستراتيجية
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355 مليون دوالر أمريكي
من الموارد اإلضافية

لغرض التنمية في الفترة 2018-2020 من خالل أداء أقوى وأكثر كفاءة

ميزانية متوازنة
للعام الرابع على التوالي 

ما مجموعه

91 مختبراً من مختبرات تسريع األثر اإلنمائي تغطي 115 بلداً 
بما في ذلك 79% من أقل البلدان نمواً والبلدان المنخفضة الدخل

 و66% من الدول الجزرية الصغيرة النامية.

خامس عشر 
رأي مراجعة على التوالي غير مشفوع بتحفظ )نظيف( 

الصادر عن مجلس مراجعي الحسابات في ما يتعلق بنهاية العام 2019

4.5 مليار دوالر أمريكي 
لتنفيذ البرامج

في عام 2020، ثاني أعلى مستوى نحققه في غضون 6 أعوام

زهاء 

 %60
  من ميزانية بقيمة 

3.2 مليار دوالر أمريكي 
أنفقت في سياقات معقدة وهشة

 1.2 مليار 
دوالر أمريكي 

في منطقة أفريقيا 
أعلى معدل إلنجاز البرامج على اإلطالق

31  60
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أذكى وأسرع وأجرأ من ذي قبل

 #NextGenUNDP

سعت إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأفرقته منذ عام 2018 إلى تهيئة منظمة أُنشئت من أجل جيل مختلف 
الفكرية  أنماطها  توجيه  إعادة  بُْغيَة  كلل  بال  تعمل  القادم  للجيل  وجاهزة  الجيل  لهذا  فاعلة  منظمة  إلى  وتحويلها 
واستراتيجياتها وقدراتها. ويتطلب هذا تخطي حدود الطريقة التي يتبناها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجاالت 

التفكير واإلنجاز واالستثمار واإلدارة.

بالقدرة  يتعلق  شديًدا  اختباراً  عام 2020  في  مؤسستنا  واجهت  حيث   #NextGenUNDP هو  ذلك  ثمرة  كان 
على تحمل الضغوط، بْيد أننا كنا متأهبين لذلك بفضل االستثمارات التي اُضطلع بها خالل مدة الخطة االستراتيجية 
الحالية. وال يزال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شريكاً مفضالً بينما نمضي قدماً إلى العام الثاني من استجابتنا لجائحة 

كوفيد-19.

ً المعالم البارزة والنتائج، مالياً ومؤسسيا
يسير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على الطريق الصحيح صوب تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق الكفاءة اإلدارية 
بنسبة 7.3 في المائة على مدى أربع سنوات. وطوال مدة هذه الخطة االستراتيجية، ارتفع معدل إنجاز البرامج وقلت 

النفقات المؤسسية ذات الصلة. وتتضمن إنجازاتنا األخرى ما يلي:

شبكة مختبرات تسريع األثر اإلنمائي
الكامنة في مصادر  القوة  المتحدة اإلنمائي من  التابعة لبرنامج األمم  تستفيد شبكة مختبرات تسريع األثر اإلنمائي 
االبتكارات األوسع واألكثر ثراًء، عن طريق استجالء ابتكارات النساء والرجال األقرب إلى الفقر، وتأثيرات تغير 
المناخ، وهذه الجائحة العالمية في اآلونة األخيرة. وبفضل الدعم المقدم من الشركاء الرئيسيين مثل ألمانيا وقطر، 

أصبح لدينا:

وعملت الشبكة على زيادة مرونتنا المؤسسية وتعكف حالياً على تقديم المساعدة من أجل تحفيز قيام اقتصاد ثقاف 
واسع النطاق – من خالل تحويل األطر الفكرية من االهتمام بالمشروعات إلى حافظات المشروعات ومن التجريب 

إلى التحول والتوسع.

التابعة لنا في نيبال من أجل مساعدة الحكومة المحلية على اإلبالغ عن بيانات الحجر  وعملت أفرقة المختبرات 
الصحي، ومع الشعب الفلسطيني، لربط صغار المزارعات بالعمالء من خالل منصات اإلنترنت، وفي رواندا من 
أجل دعم بدء تشغيل الروبوتات بمراكز عالج كوفيد-19، وفي تنزانيا لمساعدة صانعين من المجتمع المحلي في 
تصميم، وإنتاج معدات الوقاية الشخصية للعاملين في المجال الصحي باستخدام الطباعة ثالثية األبعاد، وتوزيعها. 
ومن خالل مبادرات من هذا القبيل، أظهرت شبكة مختبرات تسريع األثر اإلنمائي التابعة لبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي مدى أهمية دور التدخالت الرقمية في النتائج التي حققناها في عام 2020 ولمستقبل التنمية أيضاً.

 مختبراً جديداً من مختبرات تسريع 
األثر اإلنمائي دشنت في عام 2020

 مختبراً من مختبرات تسريع 
األثر اإلنمائي )حتى عام 2020( 
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األفق التالي: التنمية البشرية واألنثروبوسين

تقرير التنمية البشرية لعام 2020 

كان تقرير التنمية البشرية لعام 2020 الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو الثاني من بين ثالثة تقارير 
تسلط الضوء على مختلف جوانب عدم المساواة واألزمات ذات الصلة التي تواجه العالم وآخرها جائحة كوفيد-19. 
فلم تلبث جائحة كوفيد-19 أن كشفت عن أوجه عدم المساواة المتداخلة واستغاللها، فضالً عن أوجه الضعف في 

النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية، التي تهدد بإعادة التنمية 30 عاًما إلى الوراء.

فعلى الرغم من إحراز البشرية تقدماً غير مسبوق، فقد استخففنا بقيمة األرض واعتبرناها من المسلمات، ما أفضى 
إلى زعزعة استقرار النظم ذاتها التي نعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة. ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2020 
إلى أنه في حين لم يتمكن أي بلد في العالم بعد من تحقيق معدالت عالية للغاية للتنمية بشرية، بدون فرض ضغوط 
هائلة على كوكب األرض، فربما كان جيلنا هو الجيل الذي يتعين عليه التعامل مع ذلك األمر. ولهذا السبب يبذل 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جهده في إعادة التفكير في العالقة بين اإلنسان وكوكب األرض واألنثروبوسين أو 

عصر البشر، وإعادة تأسيسها.

ليس من سبيل اآلن سوى إحداث تغيير جذري في الطريقة التي نعيش ونعمل ونتعاون بها حتى يمكن االستمرار في 
تحقيق التنمية البشرية للجميع في الوقت الذي نعمل فيه أيضاً على الحد من الضغوط على موارد الكوكب. ويستعرض 
تقرير التنمية البشرية ُسبُل تحقيق ذلك من خالل رسالة واحدة جلية: "يا بني البشر حرروا قبضتكم عن الطبيعة حتى 

تكتب لكم النجاة."

مساعدة العالم على التحول الرقمي
أصبح نهج "تعميم التحول الرقمي" جزءاً من المكونات األساسية ألسرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بناًء على 
طلب من الحكومات. وشهد عام 2020 طفرة في رقمنة كل شيء - من تعجيل خطى انتشار التطبيب عن بعد في 
إندونيسيا، وإنتاج بطاقات هوية رقمية للمهاجرين في تركيا، إلى توسيع منصات الحماية االجتماعية في بليز ومكافحة 

األخبار الزائفة في غينيا - بيساو والهند والمغرب وبلدان أخرى.

وأسهم الدعم المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في خضم جائحة كوفيد-19 في مساعدة 82 بلداً على مواصلة 
على  وحصلنا  اإلنترنت.  عبر  األعمال  تصريف  واستمرارية  األساسية  العامة  الخدمات  وتقديم  بعد،  عن  العمل 
12,900 رخصة لتطبيق زووم )Zoom( للشركاء بسعر أقل من التكلفة بنسبة 40 في المائة، ودعمنا ما يقرب من 

290 كياناً في مراحل تحولها الرقمي، بما في ذلك مكاتب رؤساء الدول والبرلمانات والوزارات.

وسعياً نحو دعم الرؤى القائمة على األدلة، أطلقنا منصة التحليل االستشرافي للبيانات. وسترتكز هذه المنصة، التي 
تستعين بمصادر البيانات المتوافرة على جميع مستويات منظومة األمم المتحدة وشركائها، إلى التزام برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي الدائم بتسخير التكنولوجيا واالبتكار للتصدي للتحديات اإلنمائية.

ويرجع الفضل في سرعة إتمام التحول الرقمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل عام 2020 إلى استراتيجيته 
الرقمية الجديدة. وسيشكل صياغة السياسات والقواعد والمعايير التي يسترشد بها التحول الرقمي الشامل تحدياً إنمائياً 

مركزياً في السنوات المقبلة.

دشن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منصة 
إلكترونية مبتكرة في عام 2020، مما أسهم في 
زيادة الكفاءة التنظيمية ووفر ما يعادل 5 ماليين 

ورقة وقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
بنحو154 طناً مترياً.

توفير كميات هائلة من الورق
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 ثاني أكسيد 
الكربون
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البيئة
 تعزيز الحلول المراعية للطبيعة 

من أجل استدامة الكوكب

الطاقة
سد الفجوة في مجال الطاقة 

النوع االجتماعي
 تعزيز المساواة بين الجنسين 

وتمكين النساء والفتيات

الفقر
إبقاء الناس خارج دائرة الفقر

الحوكمة
 تعزيز الحوكمة الفعالة والشاملة 

للجميع والخاضعة للمساءلة

الصمود
تعزيز القدرات الوطنية وقدرات 
المجتمعات المحلية على الوقاية 
من األزمات والصمود إزاءها 

والتعافي من آثارها

تحقيق أهداف اليوم واالستثمار من أجل أهداف الغد 

خططنا االستراتيجية

ظل التقدم المحرز في الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على المسار الصحيح في عام 2020 
مع وضع االستجابة للجائحة في الصدارة. فقد صممت الخطة على نحو يراعي المرونة بُْغيَة تمكين برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي من االستجابة لألهداف الطويلة األجل واالحتياجات العاجلة للبلدان في أوقات األزمات. وتحدد 

الخطة السياقات اإلنمائية الثالثة على الصعيد الكلي التي يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خاللها: القضاء 
على الفقر، ودعم نمو االقتصادات المستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات واألزمات. وسيضع 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي "آلية تحقيق" التنمية في صلب خطته االستراتيجية المقبلة، وهو أكثر عزماً على 
االرتقاء بمستوى النتائج. 

جميع الحلول الستة في وحدة عضوية واحدة

حلول مبتكرة تحمل بصمتنا

تمثل الحلول الستة التي تحمل بصمتنا )في الصورة أدناه( تكامالً في العمل المضطلع به. وتترابط هذه الحلول 
بعدة طرق: بين بعضها البعض، وحتى في سياقاتنا اإلنمائية الثالثة، وعبر جميع أهداف التنمية المستدامة 
السبعة عشر. ويساعدنا هذا في معالجة أكثر المشاكل تعقيداً في العالم من جميع النواحي، مما يفضي إلى 

إحداث تأثير واسع النطاق.
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حماية الفئات األكثر هشاشة أوالً
قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بدعم من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية وحكومة بنغالديش، 

مبلغ 1.56 مليون دوالر أمريكي على سبيل الدعم الطارئ إلى ـ 50,000 أسرة فقيرة بالمناطق الحضرية. 
ووظف المشروع 1,200 عامل محلي لتركيب اآلالف من مرافق غسل اليدين، كما عمل على إذكاء وعي 

المسؤولين والمتطوعين في المجال الصحي وبناء قدراتهم في 20 مدينة.

الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بنغالديش/فهد كايزر

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم على نحو متكرر في مجال الحد من الفقر في عام 2020

 35
مليون

شخص في شتى أنحاء العالم 
أتيحت لهم سبل الحصول 

على الخدمات األساسية 
)2020-2018(

 27
مليون

شخص أتيحت لهم سبل 
الحصول على الخدمات 
األساسية بفضل الدعم 

المقدم من برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

تقييماً لألثر 144 
أجريت على97 بلداً

في الوقت الذي كشفت فيه الجائحة النقاب عن اآلثار العميقة لعدم المساواة، يعطي 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي األولوية لمن تُركوا خلف الركب، مع زيادة التركيز 
والعمالة  الخاص،  لحسابهم  والعاملين  المنظم،  غير  القطاع  في  العاملين  على 
ذوي  واألشخاص  األجر،  مدفوعة  غير  الرعاية  مجال  في  والعاملين  المنزلية، 

اإلعاقة، فضال عن السكان المهاجرين والنازحين داخلياً. 

كان التحليل واسع النطاق والسريع على الصعيدين الوطني ودون الوطني عالمة 
بارزة في عام 2020، حيث اضطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدور قيادي 
تقني فيما يتعلق باالستجابة االجتماعية - االقتصادية لألمم المتحدة. ودشنت منصة 
المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة  كوفيد-19  جائحة  لبيانات  االستشرافي  التحليل 
محاكي  يبين  حيث  االستراتيجية.  القرارات  اتخاذ  في  البلدان  لمساعدة  اإلنمائي 
الدخل األساسي المؤقت بالمنصة مقدار التكلفة المطلوبة النتشال الفئات الهشة من 

براثن الفقر في كل بلد من البلدان البالغ عددها 132. 

التي يجريها  البحوث  المتحدة اإلنمائي بدرجة كبيرة وتيرة  وصعد برنامج األمم 
وجهود المناصرة التي يضطلع بها بشأن مكافحة الفقر وعدم المساواة، وأسهم ذلك 
الصعيد  على  والجمهور  السياسات  أمام صناع  مقنعة  والرؤى  بيانات  في طرح 
العالمي، تعزز حجة أهمية تعددية األطراف واالستثمار في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.

وقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم إلى 82 بلداً من الهند إلى نيجيريا بُْغيَة 
تعزيز برامج المساعدة االجتماعية أو توسيع نطاقها. وأسهم الدعم التقني المقدم 
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف والوكالة األلمانية للتعاون الدولي في 
أول تحويل نقدي للحكومة الكمبودية من أجل جميع الكمبوديين الذين يعيشون تحت 
خط الفقر الوطني، استفاد منه ما يربو على 670,000 أسرة معيشية. وساعدت 
أداة مؤشر الفقر متعدد األبعاد التي أعدها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومبادرة 

أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية في تحديد منازل الفئات الهشة في السلفادور. 

م النهج الشامل الذي يتبعه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إزاء ُسبُل كسب العيش  قُّدِ
من خالل فرص العمل وريادة األعمال والتخفيف من حدة األزمات. وفي تركيا، 
وجد ما يقرب من 3,000 الجئ سوري وأعضاء في المجتمع المحلي المضيف 
فرص عمل بفضل التدخالت التي نفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. واستفاد ما 
يربو على 1.2 مليون شخص في العراق من إعادة تأهيل أكثر من 300 بنية تحتية 
عامة. وعاد 4.6 مليون شخص حتى اآلن إلى البلدات واألحياء العراقية بدعم من 

مشروع إعادة االستقرار للمناطق المحررة بقيادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

وسنواصل العمل إلى "أال يبقى أحد خلف الركب" فعلياً.

ألنه ينبغي عدم ترك أي أحد 
خلف الركب

حلول مبتكرة تحمل بصمتنا: الفقر
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العدالة لواحدة من بين عديدات 
تأثر مجتمع وبلدية جوزيفا بشدة بالنزاع المسلح الداخلي في غواتيماال على مدار أكثر من ثالثة عقود. وفي خطوة 

أساسية نحو تحقيق االعتراف والعدالة لنساء شعوب مايا إيكسيل الناجيات من العنف الجنسي، تلقت مساعدة 
قانونية ونفسية اجتماعية من متخصصين يعملون بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمنظمات التي يدعمها 

برنامج العدالة االنتقالية الترافقي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )PAJUST، باللغة اإلسبانية(. 

الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في غواتيماال/كارولين تروتمان

 %36 
من النفقات البرامجية

 لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي استثمرت في مجال 

الحوكمة )في عام 2020(

 %33 
من البرلمانات  

في شتى أنحاء العالم تلقت الدعم 
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

أكثر من 
 740,000

شخص  
جرى تسجيلهم للتصويت من 
خالل نظام انتخابي جديد في 

 النيجر، 55% منهم من النساء 
)في عام 2020(

في عام 2020، ركز القدر األكبر من استثمارات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في الحلول المبتكرة التي تحمل بصمته على تعزيز الحوكمة الشاملة والفعالة 
والمسؤولة. ويرتكز عملنا على الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والدور 
الحيوي الذي تؤديه الحوكمة وسيادة القانون في تهيئة مجتمعات سلمية وعادلة 

وشاملة، وخاصة عند اندالع األزمات.

وقد استجاب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بسرعة لضرورة وضع نظم حوكمة 
العامة  الخدمات  استمرارية  تكفل  والمحلي  الوطني  الصعيدين  على  إلكترونية 
األساسية. وبالتعاون مع شركائنا في األمم المتحدة، دعمنا بنغالديش والكاميرون 
وكينيا وهندوراس ومالوي وطاجيكستان وفانواتو وزامبيا في تعزيز نظم إدارة 
الخدمات، وتحقيق  الوطنية، ومساندة حقوق األفراد في الحصول على  الهوية 

الحماية االجتماعية المنصفة من منظور الهوية القانونية.

وقدمنا الدعم لألفراد على مستوى 46 بلداً من بوليفيا إلى فانواتو بُْغيَة تمكينهم 
من ممارسة حقهم في التصويت على الرغم من الجائحة. وفي إطار األعمال 
التحضيرية لالنتخابات في النيجر، تمكن 6 ماليين شخص من الحصول على 

وثائق األحوال المدنية من خالل جلسات المحاكم المتنقلة.

شفافيتها،  زيادة  على  الحكومية  النظم  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  وساعد 
وإثيوبيا  ألبانيا  بينها  بلدان من  للمساءلة، وتجاوبها. وقد عملنا مع  وخضوعها 
وقيرغيزستان بُْغيَة تلبية الطلب المتزايد على المساعدة القانونية المجانية، ومع 
40 بلداً في سياقات األزمات من أجل تعزيز سيادة القانون. وشرع برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في جمهورية الكونغو في تدريب 100 صحفي لتعزيز قدرتهم 

على العمل مع المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان.

األمم  برنامج  عمل   ،2020 عام  في  المعلومات"  "تلوث  النتشار  ونظرا 
المتحدة اإلنمائي مع العديد من البلدان لرسم خرائط التضليل اإلعالمي وتعزيز 
االستجابات الوطنية، بما في ذلك في شيلي وساموا وأوكرانيا. وعملنا مع ما 

يزيد على ثلث مجموع البلدان على التصدي لخطاب الكراهية.

األمم  برنامج  يقدمه  الذي  الكامل  الدعم  على  شاهداً  األمثلة  هذه  جميع  وتعد 
المتحدة اإلنمائي للحوكمة الرشيدة في شتى أنحاء العالم.

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم على نحو متكرر في مجال الحوكمة في عام 2020

ألن الحوكمة الرشيدة 
غايتها المعالي

حلول مبتكرة تحمل بصمتنا: الحوكمة 
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االستقرار يعزز آفاق التعليم
ينحدر واجاالل باسم البالغ من العمر 13 عاماً من سنوني، العراق. وقد أعيد تأهيل مدرسته - بيروت الثانوية 

 المختلطة - بدعم من مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلعادة االستقرار للمناطق المحررة.
ويعمل واجاالل اآلن من أجل مستقبل أكثر إشراقاً ويخطط إلى أن يصبح طبيباً مشهوراً مثل والده.

الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق/كلير توماس

 3 
ماليين شخص

 43% منهم من النساء، من 
27 بلداً متضرراً من النزاعات 

حصلوا على عمل أو ُسبُل كسب 
عيش أفضل )في عام 2020(

 40 
ً بلدا

يعاني من سياقات األزمات 
حظي بنظم أقوى في مجال 

سيادة القانون وحقوق اإلنسان

 34 
ً بلدا

أصبح في وضع أفضل لمنع 
التطرف العنيف

يؤمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ببناء القدرة على الصمود اليوم وغداً. وقد 
الفترة 2018-2020 بشكل وثيق مع شركاء آخرين في مجاالت  عملنا خالل 
التصدي  على  المجتمعات  مساعدة  على  والسالم  اإلنسانية  والمساعدة  التنمية 
لحاالت الطوارئ اإلنمائية العاجلة والحد من تفاقم المشكالت الجديدة وبناء القدرة 

على الصمود في مواجهة التحديات التي لّما تظهر بعد.

إعادة  بعد  العدالة  إلى  أفضل  نفاذ  بُسبُل  اليمن  في  مليون شخص  حظي 1.43 
تأهيل مؤسسات العدالة والمحاكم ومراكز الشرطة. وجرى تطهير أراض تزيد 
مساحتها على 400 ملعب لكرة القدم من المتفجرات، ما مكن من إيصال المعونة 
اإلنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها وإتاحة األراضي ألغراض الزراعة 

وغيرها من االستخدامات اإلنتاجية.

إيداي  أعاصير  من  المتضررين  من  50,000 شخص  تمكن  ذاته،  الوقت  في 
األمم  برنامج  من  بدعم  وشرائها  كافية  أغذية  إنتاج  من  موزامبيق  في  وكينث 

المتحدة اإلنمائي.

أظهرت األعمال التي اضطلعنا بها في مجال القدرة على الصمود في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية بوادر إيجابية: ففي أعقاب جهود الوساطة، كان ما يقرب 
إلى  من 40% من الشباب الذين سبق لهم االنخراط في الصراع أقرب احتماالً 

المشاركة في التدريب المهني أو سوق العمل.

من  الشركاء  مع  الجهود  مضافرة  على  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  عكف 
أجل تهيئة المصالحة وإعادة اإلدماج في اتفاقات السالم في بلدان مثل كولومبيا 
وجمهورية أفريقيا الوسطى. كما ساعدنا 79% من البلدان على تعزيز التماسك 
لجائحة  االجتماعية - االقتصادية  باالستجابة  المعنية  خططها  في  االجتماعي 

كوفيد-19.

األرض - كتغير  وكوكب  الناس  تواجه  التي  المخاطر  أن  كيف  ذلك  كل  ويبين 
منهجية  أكثر  والمرض - أصبحت  المساواة،  عدم  وأوجه  والنزاع،  المناخ، 
واستدامة وترابطاً على نحو متزايد. وينبغي أن تكون استجابتنا على نفس المنوال 

أيضاً.

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم على نحو متكرر في مجال القدرة على الصمود في عام 2020

 ألن القدرة على الصمود 
ال تعني تحمل الشدائد فحسب

حلول مبتكرة تحمل بصمتنا: القدرة على الصمود 
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  73 
مليون فدان

من المناطق المحمية في 57 بلداً 
أديرت على نحو أكثر استدامة 

)بما يعادل مساحة حدائق غراند 
كانيون الوطنية 60 مرة( في 

الفترة 2020-2018

توفير المياه من خالل االبتكار 
يشارك زهاء 14,000 مزارع من المقاطعات الواقعة في شرق وشمال أذربيجان في مبادرة مشتركة بين 

حكومتي إيران واليابان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل إنقاذ بحيرة أرومية من خالل استخدام تقنيات 
الري الحديثة. وحتى اآلن، انخفض استخدام المياه بنسبة 35% في المواقع التجريبية بفضل هذا المشروع.

الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إيران/صدف نيكزاد 

1.9 مليار 
دوالر أمريكي

قيمة تمويل المناخ الذي 
استفاد منه 150 بلداً بدعم من 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

)2020-2018(

 56,000 
مزارع

وأسرهم تمكنوا من التكيف مع 
تغير المناخ في بوتان.

الرفيع  الخيط  بمثابة  األرض  وكوكب  البشر  بين  التوازن  لتحقيق  السعي  يعد 
الذي يربط بين جميع األعمال التي يضطلع بها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
للتنمية البشرية معدالً  وتضمن تقرير التنمية البشرية لعام 2020 دلياًل جديداً 
بعامل الضغط على موارد الكوكب يتيح طريقة مستقبلية التوجه إلجراء تقييم 
سريع للتقدم الذي تحرزه البلدان، ويضع رفاهية الكوكب في صميم النهوض 

بالتنمية البشرية.

وخالل الفترة من 2018 إلى 2020، دخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
شراكة مع الصناديق الرأسية المعنية بالبيئة والمناخ - بما في ذلك مرفق البيئة 
مع  بالتنسيق  التكيف - وعمل  للمناخ وصندوق  األخضر  والصندوق  العالمية، 
وكاالت األمم المتحدة الشقيقة من أجل تعزيز نهج االقتصاد األخضر الشامل 

لبناء مستقبل أفضل في أعقاب جائحة كوفيد-19.

طرح برنامج األمم المتحدة للبيئة، وصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية، 
وألمانيا، والمغرب، والسويد، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الصندوق العالمي 
للشعاب المرجانية، وهو آلية تمويل مختلط مبتكرة تطمح إلى حشد 500 مليون 
دوالر أمريكي لصالح جهود الحفاظ على البيئة والمجتمعات المحلية المعتمدة 

على الشعب المرجانية.

الشعاب  مستوى  إلى  الجبال  قمم  من  الواقع،  أرض  على  أيضاً  العمل  استمر 
المرجانية، سعياً نحو التصدي ألزمات المناخ واألزمات الطبيعية، باالشتراك 
مع عدد متزايد من الشركاء. ويساعد الوعد المناخي الذي قطعه برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي على نفسه 118 بلداً من أجل تعزيز تعهداتها الوطنية المتعلقة 

بالمناخ بمقتضى اتفاق باريس.

اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  شارك  التي  البرامج  ساهمت  القمر،  في جزر 
إلى ثالثة  المحلية في زيادة كميات صيد األسماك  المجتمعات  إدارتها مع  في 
أضعاف، في حين أفضى الدعم المقدم للقانون المتعلق بالمناطق المحمية إلى 
إنشاء هيئة الحدائق الوطنية، بما يعكس النهج المتكامل الذي يتبعه برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي عبر الحلول المبتكرة التي تحمل بصمة البرنامج.

كما عملنا مع المجتمعات المتضررة من النزاعات، بما في ذلك في لبنان وليبيا 
والسودان، الستعادة قدرة األفراد على الحصول على الخدمات البيئية الحيوية، 

بما في ذلك المياه والطاقة الشمسية.

بالنظر إلى مقدار ما نحن مدينون به لكوكبنا الذي تعرض للضرر، لم يعد غض 
الطرف عن مسؤولياتنا البيئية خياراً مطروحاً.

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم على نحو متكرر في مجال البيئة في عام 2020

 ألننا مدينون لكوكبنا 
بكل شيء

حلول مبتكرة تحمل بصمتنا: البيئة 
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درس مستفاد في مجال كفاءة الطاقة 
تيسر إجراء التعديل التحديثي الهائل للطاقة في جامعة سراييفو من خالل مشروع التنمية االقتصادية الخضراء 
التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بتمويل من السويد، وبمشاركة العديد من الشركاء المحليين والوطنيين. 

ويوفر هذا النوع من االستثمار المربح فوائد قصيرة وطويلة األجل للطالب وأعضاء هيئة التدريس، ويزيد من 
فرص العمل الخضراء، ويقلل من استهالك الطاقة وفقدان الحرارة وتلوث الهواء.   

الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البوسنة والهرسك/سليمان عمربسيتش

  290
مليون طن 

من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون سيجري تجنبها 

)ما يعادل االنبعاثات الناتجة 
عن حوالي 4 ماليين شاحنة 

صهريج من البنزين(

 91 
ً بلدا

من البلدان التي تعد جزءاً من 
الوعد المناخي لبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي تخطط لزيادة 
اإلجراءات المضطلع بها في 

مجال الطاقة

5 ماليين 
أسرة معيشية

حظيت بإمكانية الحصول على 
طاقة نظيفة وميسورة التكلفة 

)2020-2018(

عام  خالل  اإلغالق  حالة  البشرية  نصف  من  أكثر  فيه  واجه  الذي  الوقت  في 
بدء عودة  أنه مع  الطاقة حتمياً. غير  الطلب على  2020، كان االنخفاض في 
الطبيعية،  معدالته  إلى  عودته  في  يتمثل  الخطر  فإن  العمل،  إلى  االقتصادات 
محفزاً صناعات الوقود األحفوري. وتعد هذه األنواع من الطاقة غير المتجددة 
بمثابة مساعدة أولية قصيرة األجل من شأنها أن تعزز مسار التصادم مع الطبيعة. 
وينبغي لنا باألحرى أن نستثمر في المستقبل وأن نجعل عملية التعافي أكثر قدرة 

على الصمود مدعومة بالطاقة المتجددة.

بلغ  قد  األحفوري  الوقود  عصر  أن  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ويدرك 
ذروته وأن التحول في مجال الطاقة قد بدأ بالفعل، ما دفعه إلى العمل جاهداً مع 
الحكومات طوال هذه الفترة االستراتيجية بُْغيَة إيجاد بدائل وخيارات أفضل في 
مجال الطاقة وإزالة المخاطر عن المسارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

التي يلزم سلوكها العتمادها.

في  النطاق  واسعة  لالستثمارات  واللوائح  السياسات  تحديد  في  البلدان  ساعدنا 
مجال الطاقة النظيفة وإعدادها. ففي تونس، توصلت نمذجة برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي إلى إمكانية تحقيق وفورات تزيد على 500 مليون دوالر أمريكي على 
برنامج  ودعم  الرياح.  وطاقة  الشمسية  الطاقة  استثمارات  في  عاماً   20 مدى 
األمم المتحدة اإلنمائي البلدان، من سان تومي وبرينسيبي إلى تركمانستان، في 
إعداد سياسات الطاقة الوطنية. فعلى سبيل المثال، في أرمينيا، دعم برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي ومصرف االستثمار األوروبي التغييرات التنظيمية الرامية إلى 

زيادة كفاءة استخدام الطاقة في المباني.

كما يركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على سد فجوة الطاقة، حيث ساعد أكثر 
من 5 ماليين أسرة ريفية في الحصول على طاقة نظيفة وميسورة التكلفة منذ عام 
2018. وفي المجتمعات المتضررة من النزاعات، مثل الصومال واليمن، استعاد 
ما يقرب من 350,000 شخص في البلدان المتضررة من األزمات قدرتهم على 

الحصول على الطاقة.

ومما يذكي االستجابة في مجال الطاقة بصورة أكبر، ما أكده تصويت الشعوب 
على إجراء التصدي لتغير المناخ الذي أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من 
تستثمر  أن  في  رغبتهم  المستجيبين  معظم  أبدى  إذ  التغيير  في  الجمهور  رغبة 

الحكومات في الطاقة المستدامة.

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم على نحو متكرر في مجال الطاقة في عام 2020

 ألن الطاقة المستدامة 
هي وقود المستقبل

حلول مبتكرة تحمل بصمتنا: الطاقة 

 ثاني أكسيد 
الكربون
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تسريع آفاق المسار المهني للجميع
 سعى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، من خالل مختبرات تسريع األثر اإلنمائي التابعة له في كايا، بوركينا 

فاصو، إلى إيجاد حلول لزيادة فرص العمل للشباب والشابات. وبفضل تدخالت برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، تتوخى هذه المبادرة أيضاً تطوير قدرات القيادة وحشد الدعم لدى رائدات األعمال الشابات من 

خالل التدريب والخبرة العملية. 

الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أفريقيا/أوريليا روسك

 80
بلداً

تلقت الدعم من برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي للتصدي للعنف 

القائم على النوع االجتماعي.

 %50
من جميع الناخبين
المسجلين من خالل الدعم 

االنتخابي المقدم من برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي كانوا من 

النساء )2020(

 3,100
من السياسات 

المعنية بجائحة كوفيد-19 جرى 
تتبعها عبر أكثر من 200 بلداً 

وإقليماً لمعرفة تأثيرها على 
النوع االجتماعي

يلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتحطيم الحواجز غير المرئية لعدم المساواة 
بين الجنسين.

لذا طرحنا في عام 2020 أداة تتبع عالمية لمراعاة النوع االجتماعي في جهود 
وتتبعنا  للمرأة،  المتحدة  األمم  هيئة  مع  بالتعاون  كوفيد-19  لجائحة  التصدي 
والقيادية،  االجتماعية-االقتصادية،  المشاركة  تدابير  يزيد على 3,100 من  ما 
والسياسية في 219 بلداً وإقليماً. وتكشف النتائج التي توصلت إليها األداة عن 
التوازن  العالم تحقق  فقط في  بلدان  أن 8  أوجه عدم مساواة عامة، ومن ذلك 
بين الجنسين بنسبة 50 /50 في أفرقة عملها المعنية بجائحة كوفيد-19، على 
الرغم من أن النساء يشكلن ما يزيد على 70% من العاملين في القطاع الصحي 

واالجتماعي على الصعيد العالمي.

األمم  التقنية إلطار  القيادة  بوصفه  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  ساعد  وقد 
في  االجتماعي  النوع  إدماج  في  االجتماعية-االقتصادية،  لالستجابة  المتحدة 
االجتماعية  الحماية  بشأن  بلداً   41 مع  وعمل  الرئيسية،  عمله  مجاالت  جميع 
المراعية للنوع االجتماعي، ويشكل هذا ضعفي العدد الذي دعمه البرنامج في 
عام 2019. كما ضاعف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عدد البلدان التي عمل 
معها للتصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي في عام 2020، بما في ذلك 
مع االتحاد األوروبي وشركاء األمم المتحدة من خالل مبادرة "تسليط الضوء"، 
وطبق مؤشره الخاص بالنوع االجتماعي في اختيار المبادرات التي سيقدم لها 
الدعم من خالل أداة التمويل السريع لجائحة كوفيد-19 التابعة له. وكانت هيئة 
األمم المتحدة للمرأة شريكنا الرئيسي، بالتعاون مع 101 من المكاتب القُطرية 

في عام 2020.

وفي قيرغيزستان، ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إنشاء المجلس المعني 
بحقوق المرأة ومكافحة العنف، وهو أول هيئة مؤسسية في البالد تستهدف رصد 
العنف القائم على النوع االجتماعي وإمداد صانعي السياسات بالمعلومات. وفي 
إلى 1.2  الدعم في بنغالديش  المتحدة اإلنمائي  الوقت ذاته، قدم برنامج األمم 
مليون امرأة - امرأة واحدة من بين كل 43 امرأة - لتمكينهن من الحصول على 

الخدمات المالية.

كما عملنا أيضاً مع 114 بلداً من البلدان المعنية بوعدنا المناخي من أجل إدماج 
النوع االجتماعي في خطط عملها، ومع 81 بلداً للنهوض بالدور القيادي للمرأة 

في إدارة الموارد الطبيعية.

وكذا  المتبقية واضحة،  الفجوات  تزال  المحرز، ال  التقدم  هذا  الرغم من  على 
الحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. 

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم على نحو متكرر لتحقيق المساواة بين الجنسين في عام 2020

 ألن المساواة بين الجنسين 
ال تقبل الجدل

حلول مبتكرة تحمل بصمتنا: النوع االجتماعي 
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الوفاء بوعدنا المناخي  
المتحدة  لبرنامج األمم  المناخي  الوعد  إلى حالة طوارئ أضحى  المناخ من أزمة  اتفاق اآلراء على تحول تغير 
اإلنمائي اآلن أكبر جهد يقدمه العالم لمساندة البلدان في إعادة النظر في تعهداتها الوطنية المتعلقة بالمناخ وتعزيزها 

)المساهمات المحددة وطنياً( بموجب اتفاق باريس بشأن المناخ. 

من خالل العمل مع ما يربو على 35 شريكاً، يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حاليا على دعم:

االستجابة في مجال الطاقة
ال تزال الطاقة تشكل القطاع األعم في التعهدات الوطنية المتعلقة بالمناخ في البلدان. وفي إطار الوعد المناخي، 
يعكف 91 بلداً )79%( على تحديث أو إضافة إجراءات و/أو أهداف ذات صلة بالطاقة إلى مساهماتها المحددة 
المحدثة. وتشكل هذه األهداف الخطة األساسية للتحول إلى اقتصادات أكثر نظافة وأماناً، وكفالة حصول  وطنياً 

الجميع على الطاقة.

تكامل أكبر

النوع االجتماعي 
97% من جميع 

البلدان 
)114 من أصل 118 بلداً( المشاركة 

في الوعد المناخي لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي تعمل على دمج المسائل المعنية 

بالنوع االجتماعي في استعراضات 
المساهمات المحددة وطنياً التي تجريها.

 كوفيد-19:
أكثر من

80 بلداً 
تستفيد من الدعم الذي نقدمه بُْغيَة 

توجيه الجهود الحكومية نحو إعادة 
البناء على نحو أفضل في أعقاب 

الجائحة.
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فهم أعمق
عقب إطالق اللعبة اإللكترونية عبر اإلنترنت 
أصوات  جمعت  والتي   Mission 1.5
المناخية  بالسياسات  يتعلق  ما  في  الالعبين 
التي يريدون أن تسنها بلدانهم، عمل برنامج 
األمم  وكاالت  مع  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
لوضع  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة 
لحلول  الناس  بفهم  لالرتقاء  للتعلم  نموذج 

التصدي ألزمة المناخ.  

تحويل الطموح إلى إجراءات على أرض الواقع
يعكف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، استناداً إلى التأثير الهائل لوعده المناخي، 
على مساعدة البلدان نحو تحويل تعهداتها الطموحة إلى إجراءات بالسرعة 
والمستوى المطلوبين. ويتضمن ذلك إيالء تركيز أكبر على المسارات الخالية 
من االنبعاثات والقادرة على تحمل تغير المناخ، إلى جانب حشد الناس بما 

يكفل استمرار مشاركتهم في عملية التنمية.

 تصويت الشعوب على إجراءات التصدي 
لتغير المناخ 

وجامعة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  أجرى   ،2020 عام  في 
أكسفورد أكبر استطالع للرأي في العالم حول تغير المناخ أطلق عليه 
اسم تصويت الشعوب على إجراءات التصدي لتغير المناخ. وُجِمعت 
عبر  اإللكترونية   Mission 1.5 لعبة  من خالل  االستطالع  بيانات 
االقتراع  إجراء  التقليدي في  الجديد غير  النهج  اإلنترنت. والقى هذا 

استجابة عالية وواضحة من الجمهور على الصعيد العالمي.

واتفق غالبية األشخاص - 64% من المستجيبين - على أن تغير المناخ 
يمثل حالة طوارئ عالمية.

الغابات  صون  كالتالي:  شعبية  المناخية  السياسات  أكثر  وجاءت 
المتجددة؛  والطاقة  والريحية  الشمسية  الطاقة  واستخدام  واألراضي؛ 
في  األموال  من  المزيد  واستثمار  للمناخ؛  المالئمة  الزراعة  وتقنيات 

مؤسسات األعمال وفرص العمل الخضراء. 

توجه  مع  نقيض  على طرفي  الجمهور  توجه  أن  البحث  هذا  ويظهر 
برنامج  أجراها  ألبحاث  ووفقاً  المثال،  سبيل  فعلى  الحكومي.  اإلنفاق 
18% من  أكسفورد، ال يخصص سوى  للبيئة وجامعة  المتحدة  األمم 
اإلنفاق المعني بالتعافي من جائحة كوفيد-19 لالستثمارات الخضراء. 

بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووعدها المناخي وشركائها، 
حان الوقت لرأب الهوة بين الطموح والعمل.
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الشباب 
75%من البلدان 

تدرجاأللويات المتعلقة باألطفال والشباب 
أو تعمل على زيادتها في مساهماتها 
المحددة وطنياً المنقحة، بالمقارنة مع 
40% من الجيل األول للمساهمات 

المحددة وطنياً. 

 25
من أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي 17
 من أوروبا 
وآسيا الوسطى

27
 من آسيا 
والمحيط الهادئ 

 7
من الدول العربية

 42
من أفريقيا

 118
بلداً
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 )CITI FOUNDATION( مؤسسة سيتي
تحت قيادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باالشتراك مع مؤسسة سيتي، تضع مبادرة Youth Co: Lab برنامج 

أعمال مشترك لتمكين الشباب واالستثمار فيهم، حتى يكون بمقدورهم التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من 
خالل القيادة واالبتكار االجتماعي وريادة األعمال. ومنذ عام 2017، نُفِّذ البرنامج في 25 بلداً على مستوى منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ، ووصل إلى ما يربو على 75,000 مشارك، واستفاد منه ما يزيد على 7,120 من رواد األعمال 
االجتماعية الشباب، وساعد في تدشين أو تحسين أكثر من 1000 مشروع اجتماعي يقوده الشباب، وتعاون مع ما يربو 

على 192 من شركاء النظام اإليكولوجي.

شهد عام 2020 مشاركة استراتيجية كبيرة من القطاع الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بوسائل من 
بينها شراكات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وواصلنا إقامة شراكات جديدة للمبادرات القائمة، مثل مبادرة حصة 
األسد، ومبادرة الربط بين مؤسسات األعمال، ومبادرة Youth Co: Lab، كما عملنا على إقامة شراكات جديدة، 
مثل الصندوق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة جائحة كوفيد-19، بالشراكة مع االتفاق العالمي لألمم المتحدة وغرفة 

التجارة الدولية، من أجل إقامة شراكات مبتكرة مع القطاع العام بغرض التعافي من جائحة كوفيد-19.

 ،)UPS( وبدعم من الجهات الفاعلة من القطاع الخاص، مثل مجموعة بوسطن لالستشارات ومؤسسة يو بي إس
ما برح مكتب األمم المتحدة المشترك لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومبادرة الربط بين مؤسسات األعمال التابعة لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي يساعدان شبكات مؤسسات األعمال التي تضم ما يزيد على 50,000 من الشركات األعضاء 
في االستجابة لجائحة كوفيد-19 على الصعيد العالمي، بما في ذلك تقديم التوجيه للقطاع الخاص في أربع قارات. 
وفي الوقت ذاته، جمعت مبادرة الربط بين مؤسسات األعمال وأفرقة األعمال الشريكة التابعة لها أكثر من 30 مليون 
دوالر أمريكي لتمويل توزيع قسائم البقالة على ما يزيد على مليون شخص من سكان المناطق الحضرية في منطقة 

مانيال الكبرى.

ودعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ عام 2018 الحكومات والقطاع الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة، 
بما في ذلك من خالل مركز قطاع التمويل التابع له. وساعد برنامج مفتشي الضرائب بال حدود، والذي يمثل جهداً 
مشتركاً بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 45 بلداً في حشد إيرادات بقيمة 

775 مليون دوالر أمريكي في غضون 5 سنوات.

العمل مع القطاع الخاص
شراكات اليوم من أجل الغد

تأثيرأهداف التنمية المستدامة
 فتح آفاق جديدة لالستثمار 

في عام 2020، ساعدت تأثيرات أهداف التنمية المستدامة المستثمرين ومصدري السندات والشركات على تقديم 
إسهامات كبيرة وقابلة للقياس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووضعت معايير من أجل تدوين أفضل الممارسات 

التي ينبغي لتلك األفرقة لإلسهام في تحقيق األهداف، والتأكيد على تلك الممارسات.

التنمية  أثر أهداف  إنشائها مبادرة  المستدامة، والتي شارك في  التنمية  المستثمرين في مجال أهداف  وتتيح منصة 
المستدامة التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والتحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة، معلومات 
بالفرص  المهتمين  للمستثمرين  المستدامة،  التنمية  أهداف  مجال  في  المستثمرين  خرائط  من  مستمدة  السوق  عن 
فرص  مجاالت  من   207 في  ثاقبة  أفكاراً  حالياً  المنصة  وتقدم  المستدامة.  التنمية  أهداف  تدعم  التي  االستثمارية 
االستثمار في 15 بلداً، ويتوقع أن يحشد كل بلد من البلدان المعنية زهاء 50 مليون دوالر أمريكي لتحقيق األهداف.

)HEART 17( 17هارت
في عام 2020، أنشأت مبادرة هارتHEART 17( 17( منصتها الرقمية وشرعت في اختبار وظائفها مع شباب 

مختارين من شبكات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وتركز الغرض من مبادرة هارتHEART 17( 17( في إبراز 
أصوات القادة الشباب بشأن المواضيع المتصلة بالبيئة وعدم المساواة. وتشمل العالمات التجارية الداعمة للمبادرة اتش 

آند ام، وسبوتيفاي، وموجانغ )ماينكرافت(. 

العطاء الرقمي
عكف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضاً على إعادة إحياء فرص األفراد في حشد الموارد من خالل حمالت التمويل 

الجماعي التي توفر دعماً ملموساً ألشد الفئات هشاشة. وجرى إطالق ما يربو على 15 حملة في عام 2020 وحده.

سامسونغ
يستخدم تطبيق سامسونغ لألهداف العالمية )Samsung Global Goals(، الذي اشترك في تطويره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في أكثر 
من 100 مليون جهاز في شتى أنحاء العالم. وحشدت هذه الشراكة 1.5 مليون دوالر أمريكي وأشركت جماهير جديدة في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة. ومن خالل مبادرة Generation17#، يعمل القادة الشباب من ذوي الرؤى من شتى أنحاء العالم على إذكاء الوعي حول الطريقة التي 
يساعدون من خاللها في حل بعض أكثر المشاكل إلحاحاً في العالم.

36

الصندوق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة جائحة كوفيد-19
يتوخى الصندوق الجديد التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعزيز الشراكات والحلول بين القطاعين العام والخاص وتحسينها 

على الصعيدين العالمي والوطني. واشترك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع غرفة التجارة الدولية، واالتفاق العالمي لألمم المتحدة، 
وشركات برايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، ودي إتش إل، في إعداد الصندوق المصمم خصيصاً لتلبية االحتياجات المحددة 

للبلدان، ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم للنهوض بالتكنولوجيات الخضراء والرقمية. ويدعم العمل الذي يضطلع به 
البرنامج بشكل مباشر التقدم المحرز في سبيل تحقيق األهداف 8 و13 و17 من أهداف التنمية المستدامة واالستجابة لجائحة كوفيد-19.
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الخرائط المكتملة

الخرائط الجارية

الخرائط المقررة

مبادرة حصة األسد
أضاف صندوق حصة األسد كالً من غوتشي وكارتييه إلى قائمة شركائه في عام 2020. وأطلق الصندوق أيضاً برنامج االستجابة 

لجائحة كوفيد-19: منح تعزيز القدرة على الصمود لدى المجتمعات المحلية المعتمدة على الحياة البرية، دعًما للمجتمعات المحلية 
المعتمدة على السياحة القائمة على الحياة البرية والتي تضررت بشدة من الجائحة.

مايكروسوفت
أحرز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقدماً في شراكاته في مجال التحول الرقمي تحقيقاً لالستدامة البيئية، 

والحلول المبتكرة إلدارة البيانات من أجل االستجابة لجائحة كوفيد-19. ونعمل مع مايكروسوفت من أجل تيسير 
الوصول إلى الطاقة المستدامة ومنافع التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في البلدان التي تواجه مشكلة تغير 
المناخ. وفي إطار هذه الشراكة، يتعاون برنامج المنح الصغيرة التابع لصندوق البيئة العالمية مع المشروع 15 

)Project 15( لتهيئة فرص للمبادرات المجتمعية بغرض تسريع االبتكار وتوسيع نطاق التأثيرات على 
المحافظة على األنواع ومصايد األسماك المستدامة والزراعة.  
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أسرة األمم المتحدة ستظل قوية
 سفراء النوايا الحسنة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

والمناصرين من المشاهير 

الوجود النشط طوال الجائحة

شهد أسبوع الجمعية العامة لألمم المتحدة "الذي 
ُعِقد عن بعد" تعيين فنانة البوب األفريقي يامي 

أاليد )أعلى اليسار( سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، بناًء على عملها كمناصرة 

لقضايا المساواة وتمكين المرأة واستدامة 
كوكب األرض.

 ومع التحول إلى العالم االفتراضي في 
آذار/مارس 2020، استطاعت الشخصيات 
المؤثرة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي نشر 

الوعي بطرق جديدة، كان أولها من خالل 
المساعدة في توضيح المعلومات الخاطئة حول 

جائحة كوفيد-19. وكشفت حملة المشاهير 
المسماة HalfTheWorld# )نصف العالم( 
التي أطلقها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن 
تزايد انعدام المساواة من جراء الجائحة وتغير 

المناخ، لدى الماليين العديدة من البشر المفتقرين 
إلى الحماية االجتماعية. وبقيادة سفيرة النوايا 

الحسنة بادما الكشمي )وسط الصورة، إلى يسار 
الممثل ديفيد أويلوو(، استقطبت الحملة 237 

وسيلة إعالم يتجاوز عدد متابعيها 152 مليوناً، 
باإلضافة إلى 21 مليون متابع على وسائل 

التواصل االجتماعي.

وشهد عام 2020 أيضاً إطالق فعالية عين على 
األهداف )Eyes on the Goals( بمشاركة 

عدد كبير من النجوم إيذاناً ببدء عقد العمل. 
وتضمنت الحملة، التي نظمت بالتعاون مع 

شركاء التنمية المستدامة، فيديوهات رقمية أعدها 
نخبة من المشاهير والشخصيات المؤثرة من 

عالم األفالم والموسيقى والرياضة، مما ساعد في 
تعزيز الدعم العالمي ألهداف التنمية المستدامة. 
)من اليسار: الممثل الكوميدي والكاتب والمنتج 

راين ويلسون(

صورة: إيمانويل أويليكي
ال

صور جاستن هو
ال
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ذلك  وشمل  المتحدة.  األمم  في  شراكاته  تعميق  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  استثمر   ،2020 عام  خالل 
مضافرة الجهود مع اليونيسف بشأن االبتكار والشباب وريادة األعمال؛ ومع منظمة العمل الدولية بشأن العمل 
في الوقت الحاضر وفي المستقبل، والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن ُسبُل 
كسب العيش والحلول الرقمية لألشخاص المتنقلين؛ ومع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية 
والزراعة بشأن تحقيق توازن بين البشر وكوكب األرض؛ ومع االتحاد الدولي لالتصاالت ولجنة النطاق العريض 
لتعزيز األمم الرقمية الشاملة للجميع؛ ومع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومكتب التنسيق اإلنمائي 

لألمم المتحدة للنهوض بنهج قائم على احترام حقوق اإلنسان في خطط االستجابة لجائحة كوفيد-19.

وتقدم جهودنا الموحدة لمساعدة البلدان في التصدي لجائحة كوفيد-19 واآلثار الناجمة عنها مثاالً آخر على التطبيق 
العملي إلصالح األمم المتحدة. واجتمعت أفرقة األمم المتحدة القُطرية العاملة في 162 بلداً وإقليماً على نحو غير 
مسبوق في عام 2020، لمساندة السلطات من أجل التصدي لآلثار المتعددة الناجمة عن الجائحة. ويشارك برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، بوصفه القيادة التقنية لألمم المتحدة في المجال االقتصادي-االجتماعي، في ثالثي حيوي 
ضم كالً من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العالمية، وعمل على نحو أوثق من أي وقت مضى 
مع نظرائه في المنظومة اإلنمائية. وقد شاركنا في قيادة عملية وضع التقييمات االجتماعية واالقتصادية وتنفيذها 

وأسهمنا في وضع خطط االستجابة وتقدير تكاليفها.

وفي المرحلة المقبلة، سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع منظمة الصحة العالمية وكيانات األمم المتحدة 
األخرى من أجل دعم اإلنصاف والقدرة على الصمود واالستدامة في برامج التلقيح ضد كوفيد-19.

وقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضاً خدمات إلى األمم المتحدة على نطاق أوسع وأدار التمويل بالنيابة عنها: 

في ما يلي أفضل 10 شركاء لألمم المتحدة يعملون معاً من خالل حلولنا المبتكرة التي تحمل بصمتنا وخارجها:

توحيد األداء في عام قلما يتكرر

 1.5 مليار 
دوالر أمريكي

رسملة محافظ الصناديق 
االستئمانية متعدد الشركاء التابع 
لألمم المتحدة في عام 2020 
 )أعلى نسبة على اإلطالق؛ 

 بزيادة نسبتها %20 
مقارنة بعام 2019( 

 131.3 
مليون دوالر

بإدارة برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي نيابة عن نظام 
المنسقين المقيمين لألمم 
المتحدة في عام 2020  

 10.3 مليون 
دوالر أمريكي

استثمرت في نظام المنسقين 
المقيمين من قبل برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي لعام 2020 

 4.19 من 
5 نجوم

معدل رضا العمالء، المسجل 
 بواسطة بوابة خدمة نظام 
 األمم المتحدة للمنسقين 

المقيمين الجديدة 
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االستثمار في التنمية 
نعتمد أكثر من أي وقت مضى على دعم شركائنا في مساعدتنا في انتشال العالم من براثن الجائحة وبناء مستقبل 

أفضل للتنمية.

نود أن نتقدم بالشكر لجميع شركائنا، بدءاً بأبرز 15 شريكاً:

جميع األرقام المالية مؤقتة يعود تحديثها إلى نيسان/أبريل 2020 وهي قابلة للتغيير حتى إتمام البيانات المالية المدققة. 

أبرز الشركاء

االتحاد 
األوروبي

الدانمركهولنداسويسراالنرويجالمملكة المتحدةاألرجنتينالسويد

صندوق البيئة ألمانيا
العالمية

الجمهورية الواليات المتحدةاليابانالصندوق العالمي
الدومينيكية

الصندوق 
األخضر للمناخ
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أبرز إنجازات 
عام 2020

50% من الموارد األساسية مدعومة بتعهدات متعددة السنوات  
إسهامات بقيمة 346 مليون دوالر أمريكي في الموارد األساسية لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي مستمدة من تعهدات متعددة السنوات

زيادة بنسبة 43% في التمويل الحكومي 
زادت اإلسهامات من التمويل الحكومي بنسبة 43% - )من 790 مليون 

دوالر أمريكي في عام 2019 إلى 1.1 مليار دوالر أمريكي(

بزيادة بنسبة 21% في نوافذ التمويل 
زادت اإلسهامات المقدمة إلى نوافذ التمويل بنسبة 21% )من 103 

مليون دوالر أمريكي في عام 2019 إلى 125 مليون دوالر أمريكي(

أبرز شركائنا 

زيادة بنسبة 77% في صناديق التمويل الجماعي التابعة لألمم المتحدة
زادت اإلسهامات المتلقاة باعتبارنا من منظمات األمم المتحدة المشاركة 

بنسبة 77% منذ عام 2019  

أفضل شركاء لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2020 

300 مليون 200 مليون 500 مليون400 مليون100 مليون

صناديق التمويل المجمع لألمم المتحدة
صندوق البيئة العالمية

الصندوق العالمي

االتحاد األوروبي

الواليات المتحدة

النرويج
سويسرا

وكاالت األمم المتحدة

كندا

مصر

ألمانيا

اليابان

المملكة المتحدة

مجموعة البنك الدولي

األرجنتين

الصندوق األخضر للمناخ 
الجمهورية الدومينيكية

كولومبيا

هندوراس

السويد

أوكرانيا

هولندا
الدانمرك

إيطاليا

جمهورية كوريا

أستراليا
بروتوكول مونتريال

المملكة العربية السعودية
الكاميرون

الهند
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483 مليون
482 مليون

438 مليون
370 مليون

323 مليون
306 ماليين

262 مليون
238 مليون
236 مليون

197 مليون
176 مليون

162 مليون
116 مليون
112 مليون
105 ماليين

95 مليون
86 مليون

75 مليون
72 مليون
70 مليون

59 مليون
59 مليون
52 مليون
49 مليون

41 مليون
39 مليون
36 مليون
34 مليون
32 مليون
32 مليون

)ماليين الدوالرات األمريكية(

الموارد األخرىالموارد العادية

نوافذ التمويل التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي هي آلية تمويل مجمع تتيح الفرصة للشركاء لتوفير الدعم المواضيعي 
ألهداف التنمية المستدامة. ونتوجه بشكر خاص إلى المساهمين الرئيسيين في نوافذ التمويل لعام 2020. 

نوافذ التمويل

ألمانيا

الدانمرك

السويد

هولندا

سويسرا

لكسمبرغ

جمهورية كوريا

المملكة المتحدة

)ماليين الدوالرات األمريكية(

60 مليون

40 مليون

20 مليون

70.9 مليون

22.2 مليون

11.7 مليون
2 مليون2.6 مليون3.3 ماليين5.1 ماليين7.1 ماليين

مخصصة للمشاريع

موارد مرنة مقدمة للنوافذ، النوافذ الفرعية، المناطق أو البلدان
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الموارد العادية أو األساسية هي أموال مقدمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي غير مخصصة لمشروع أو موضوع 
معين. 

التصدي  القدرة على  واستراتيجياً طويل األجل، فضاًل عن  واضحاً  التنمية تركيزاً  تتطلب  المثلى،  الظروف  وفي 
للتحديات والفرص الناشئة، والتي تعد جائحة كوفيد-19 مثاالً صارخاً لها. ويجعل التمويل األساسي تحقيق ذلك أمراً 

ممكناً.

ccc

 

 يتيح لنا ذلك أن الدعم للحكومات بناء على طلبها في إطار دعم منظومة األمم المتحدة األوسع نطاقاً.

ولما كانت الموارد األساسية هي أكثر طرائق التمويل مرونة، فهي تمكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من تضمين 
األعمال التأسيسية في تصميم البرامج، على نحو يساعد في اجتذاب المزيد من الموارد من مصادر أخرى. وأتاحت 
لنا المرونة التي تتمتع بها الموارد األساسية إعادة تخصيص أموال الموارد األساسية المتوافرة بسرعة لتقديم الدعم 

المباشر الحتياجات البلدان، بما في ذلك البلدان المنكوبة باألزمات.

مصدر قوتنا األساسية في تناِم 
تراجع التمويل األساسي منذ األزمة المالية العالمية األخيرة، وأعلنت بعض البلدان عن تخفيضات كبيرة في تمويلها 
المتحدة  األمم  برنامج  شركاء  أن  غير  الرسمية.  اإلنمائية  المساعدات  باسم  أيضاً  والمعروف  للتنمية،  المخصص 

اإلنمائي الموثوقين يرفضون هذا االتجاه. 

المتحدة،  الدانمرك، واليابان، والواليات  من  ألمانيا، مع زيادات أيضاً  قياسية بنسبة 126% من  وشمل ذلك زيادة 
وفنلندا، والجمهورية التشيكية، وإسرائيل. وعادت دول أنتيغوا وبربودا، وكوبا، وإيران، والتفيا إلى اإلسهام أو بدأت 

في اإلسهام في الموارد األساسية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

مرونة قصيرة أجل، ونتائج طويلة األجل

أبرز المساهمات األساسية الموارد األساسية تحقق المزيد

سويسرا كنداهولندا الدانمرك

ألمانيا الواليات المتحدةاليابانالنرويج المملكة المتحدة السويد

نتوجه بالشكر ألبرز 10 مساهمين أساسيين لعام 2020:

يشكل التمويل األساسي عنصراً أساسياً في العالقة القائمة منذ أمد بعيد بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومات 
وثقتها به قبل وقوع األزمات وأثنائها وبعدها. وعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مختلف المناطق مع الجهات 
المانحة والشركاء في عام 2020 بُْغيَة إعادة برمجة الموارد األساسية من أجل الشروع في إجراءات االستجابة 

السريعة لجائحة كوفيد-19 على أرض الواقع وتحفيز المزيد من الموارد التي تشتد الحاجة إليها. 

الموارد األساسية وجائحة كوفيد-19 وما بعدها
االستجابة ألزمة إنمائية

الشفافية والمسائلة
مّكن استحداث المؤشر الدليلي لمشروعات االستجابة لجائحة كوفيد-19 برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي من إعداد تقارير عن اإلسهامات في الموارد األساسية 

وتأثيرها على استجابتنا المتكاملة. 

حيثما تشتد الحاجة
يواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ضمان إنفاق أغلبية الموارد األساسية 
)85% على األقل، حسب التكليف الصادر عن مجلسه التنفيذي( على البرامج 
في أشد البلدان فقراً، مع التصدي لمكامن الفقر والهشاشة في البلدان المتوسطة 

الدخل، وال سيما عندما تؤثر على النساء والمجتمعات المحلية المهمشة.

الترويج لقواعد األمم المتحدة ومبادئها
المتحدة اإلنمائي وعملياته على  الموارد األساسية لوجود برنامج األمم  تُمكن 
وبناء  الحكومات  مع  بنشاط  والمشاركة  الحضور  خالل  من  العالمي  الصعيد 
بما في ذلك حقوق اإلنسان  المتحدة،  قيم األمم  الترويج  ثقة من أجل  عالقات 

ومبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
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وتشكل الموارد األساسية عضد القدرة التشغيلية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشبكات 
والوجود على األصعدة العالمية واإلقليمية والقُطرية عبر 170 بلداً وإقليماً

في عام 2020، تلقينا
696 مليون دوالر أمريكي من اإلسهامات في الموارد األساسية

)بزيادة بنسبة 13% عن 79 مليون دوالر أمريكي في عام 2019(
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اإلشادة الشرفية

 معرض اإللكترونيات االستهالكية
 الفائز بجائزة االبتكار

لعام 2020

تطبيق األهداف العالمية مثبت على أكثر 
من 100 مليون هاتف ذكي. حشدت 
الشراكة تبرعات بقيمة 1.5 مليون 

دوالر أمريكي من أجل األعمال اإلنمائية 
 التي يضطلع بها لبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي

وصل إلى القائمة المختصرة 
لجائزة مؤسسات األعمال 

المسؤولة لعام 2020 عن األثر 
في أهداف التنمية المستدامة

172 من 249 تقييما المركزياً لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي أجريت في عام 
2020 جرى استعراضها من قبل مكتب 

 التقييم المستقل وحاز على تقييم 
 84% "مرضي" و"مرض إلى حد ما"  

  )بزيادة بنسبة أكبر من %10 
منذ عام 2019(

أشادت جائزة أشدين للطاقة اإلنسانية بالعمل 
الذي يضطلع به برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي لتعزيز ريادة األعمال بين صفوف 
اليمنيات وإتاحة السبل للمجتمعات المحلية 

للحصول على طاقة ميسورة التكلفة.

تطبيق األهداف 
العالمية من سامسونغ
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 73٪ من المستجيبين 
 يرون أن الخدمات التي يقدمها برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي "مرضية" أو "مرضية جداً" 

)استناداً إلى 131 بلداً و 3 مكاتب إقليمية(

 استطالع 
مشترك بين برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي ومكتب 

التنسيق اإلنمائي

 80٪ من أكثر من 3,100 شريك 
شملهم االستطالع عبر 140 بلداً يرون أن 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شريك مهم

 75٪ من المستجيبين 
 يرون أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
يناصر موقفاً مشتركاً لألمم المتحدة بشأن 

قضايا التنمية المهمة

 ٪71 
 يرون أن برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي يقدم حلوالً متكاملة بالتعاون 
مع شركائه

استقصاء شراكات 
برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي

ُصنِّف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
باعتباره األكثر شفافية بين وكاالت 

األمم المتحدة 

 أعلى أداء 
 من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

بين جميع وكاالت تنفيذ التمويل 
المتعددة األطراف

كيف ينظر العالم إلينا
يساعد التقدير، على الصعيدين الخارجي أو الداخلي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البقاء على المسار الصحيح والمضي قدماً 

في مسيرة التحسين. في ما يلي بعض الجوائز وشهادات التقدير التي تلقيناها في عام 2020.

جائزة CSO50 السنوية لالبتكار 
المتميز والقيمة التجارية في مجال 

األمن اإللكتروني، وهي المرة السادسة 
التي يفوز فيها برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي بهذه الجائزة )متفوقًا على أي 

مؤسسة أخرى(
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ً عالمياً وإقليمياً ومحليا
تجمع شبكة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العالم معاً، مما يسهم في إحداث 

تأثير ونتائج مستدامة لكل من البشر وكوكب األرض.

مركز بنما اإلقليمي	 

األرجنتين 	 
بربادوس وشرق البحر الكاريبي 	 

)تشمل أنغيال وأنتيغوا وبربودا 
وجزر فيرجن البريطانية وكمنولث 

دومينيكا وغرينادا ومونسيرات 
وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس 

وسانت فنسنت وجزر غرينادين(
بوليفيا 	 
البرازيل 	 
تشيلي 	 
كولومبيا 	 
كوستا ريكا 	 
كوبا 	 
الجمهورية الدومينيكية 	 
إكوادور 	 
السلفادور 	 
غواتيماال 	 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الشمالية

أفريقيا

الدول العربية

أوروبا وآسيا الوسطى

آسيا والمحيط الهادئ

غيانا 	 
هايتي 	 
هندوراس	 
جامايكا )تشمل جزر الباهاما وبليز 	 

وبرمودا وجزر كايمان وجامايكا 
وجزر تركس وكايكوس(

المكسيك	 
بنما	 
باراغواي	 
بيرو	 
سورينام	 
ترينيداد وتوباغو )تشمل أروبا 	 

وكوراساو وسانت مارتن 
وترينيداد وتوباغو(

أوروغواي	 
فنزويال	 
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مقر نيويورك	 

مركز الخدمات اإلقليمي في 	 
أديس أبابا

أنغوال	 
بنين	 
بوتسوانا	 
بوركينا فاسو	 
بوروندي	 
الكاميرون	 
الرأس األخضر	 
جمهورية أفريقيا الوسطى	 
تشاد	 
جزر القمر	 
جمهورية الكونغو 	 

الديمقراطية
جمهورية الكونغو	 
كوت ديفوار	 
غينيا االستوائية	 
إريتريا	 
إسواتيني	 
أثيوبيا	 
غابون	 
غامبيا	 
غانا	 
غينيا	 
غينيا – بيساو	 
كينيا	 
ليسوتو	 
ليبيريا	 
مدغشقر	 
مالوي	 
مالي	 
موريتانيا	 
موريشيوس وسيشيل	 
موزامبيق	 
ناميبيا	 
النيجر	 
نيجيريا	 
رواندا	 
سان تومي وبرينسيبي	 
السنغال	 
سيراليون	 
جنوب أفريقيا	 
جنوب السودان	 
تنزانيا	 
توجو	 
أوغندا	 
زامبيا	 
زمبابوي	 

مركز عمان اإلقليمي 	 

الجزائر	 
البحرين 	 
جيبوتي 	 
مصر 	 
العراق 	 
األردن	 
الكويت	 
لبنان	 
ليبيا	 
المغرب 	 
برنامج تقديم المساعدة 	 

إلى الشعب الفلسطيني 
المملكة العربية 	 

السعودية
الصومال	 
السودان	 
سوريا	 
تونس	 
اليمن 	 

مركز إسطنبول اإلقليمي	 

ألبانيا	 
أرمينيا	 
أذربيجان	 
بيالروسيا	 
البوسنة والهرسك 	 
قبرص 	 
جورجيا	 
كازاخستان	 
كوسوفو )حسب قرار مجلس األمن التابع 	 

لألمم المتحدة 1244( 
قيرغيزستان	 
مولدوفا	 
الجبل األسود	 
مقدونيا الشمالية	 
صربيا	 
طاجيكستان	 
تركيا	 
تركمانستان	 
أوكرانيا	 
أوزبكستان	 

مركز بانكوك اإلقليمي	 

أفغانستان	 
بنغالديش	 
بوتان	 
كمبوديا	 
الصين	 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية	 
الهند	 
إندونيسيا	 
إيران	 
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية	 
ماليزيا )تشمل بروناي دار السالم وماليزيا 	 

وسنغافورة(
جزر المالديف	 
منغوليا	 
ميانمار	 
نيبال	 
مكتب المحيط الهادئ في فيجي )يشمل 	 

واليات ميكرونيزيا الموحدة وفيجي وكيريباتي 
وجمهورية جزر مارشال وناورو وباالو وجزر 

سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو(
باكستان	 
بابوا غينيا الجديدة	 
الفلبين	 
ساموا )تشمل ساموا وجزر كوك ونيوي 	 

وتوكيالو(
سري النكا	 
تايالند	 
تيمور - ليشتي	 
فييت نام	 

مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بروكسل )يشمل االتحاد األوروبي(	 
مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جنيف 	 
مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دول الشمال )تشمل الدانمرك وفنلندا والنرويج والسويد(	 
مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في طوكيو 	 
مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في واشنطن 	 

مكاتب التمثيل
مركز السياسات العالمية في نيروبي بشأن التصحر ومرونة النظم اإليكولوجية	 
مركز أوسلو للحكم	 
مركز إسطنبول الدولي المعني بدور القطاع الخاص في التنمية	 
مركز سيول للسياسات المعني بتبادل المعرفة من خالل شراكات أهداف التنمية المستدامة	 
مركز سنغافورة العالمي المعني بالتكنولوجيا واالبتكار والتنمية المستدامة	 

مراكز السياسات
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