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تمهيد

عجلة التنمية
ال تتوقف.
قصص عن ماليين األشخاص الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً .وقد سلَّطنا
ووراء كل نتيج ٍة من هذه النتائج
ٌ
الضوء على بعضهم في هذا التقرير ،بما في ذلك ال ُمقترعين في ليبريا الذين دعمهم برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي من خالل توفير األمن في االنتخابات وتأمين أجهزة االقتراع العاملة بحاسة اللمس للمكفوفين
وضعاف البصر ،والنُ ُ
ظم المتنقلة لتحديد هوية المقترعين؛ ومساندة سكان شولبيا في بيرو الذين تحسَّنت
مستويات معيشتهم بفضل األلواح الشمسية العائمة لل ُمخترع خوانسيرخيو كاسترو التي ت ُ َؤ ّمن ما يكفي من
الطاقة لتعبئة خزانات المياه المحلية.

واجه العالم أزما ٍ
ت ُمتع ّدِدة في عام  .2021وتفاقمت حالة الطوارئ المناخية .وتجدَّدت االضطرابات االجتماعية
التفاوت مع استمرار تدمير حياة اإلنسان وإضعاف اقتصادات
ه
ج
أو
قت
م
وتع
والصراعات.
النزاعات
واشتعلت
ُ
َّ
ُ
جراء جائحة كوفيد ،19-ما ز َّج ماليين أخرى من البشر في الفقر ال ُمدقَع.
البلدان من ّ
وال شكَّ َّ
أن خيارات البشر قد تسبَّبت بمعظم هذه األزمات ،ولكن أفعالهم كفيلة أيضا ً بحلّها .وابتكار اللقاحات
للوقاية من فيروس كوفيد 19-هو خير دلي ٍل على إمكانية التغلُّب على أش ّد التحدّيات تعقيدا ً عندما نصدق
التعاون فيما بيننا .لقد شهدنا للتَّو كيف تُم َحى بسهولة سنوات تحقَّقت فيها ُمكتسبات التنمية ،ولكنَّنا
العزم في
ُ
ً
لمسنا أيضا كيف يُمكن للحماية االجتماعية وحزم التحفيز من المالية العامة للبُلدان ال ُمساعدة على إيقاف هذا
التدهور .ونظرا ً َّ
تحركت البُلدان
ألن حالة الطوارئ المناخية قد قرعت أجراس اإلنذار حول العالم ،رأينا كيف َّ
والمؤسسات التجارية ومنشآت األعمال التّخاذ خطوا ٍ
ت هادفة ترمي إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

وفي الواقع عندما أَنظر إلى ما حققناه معاً ،أشعُر بوجود الحافز واألمل ،وأشعر أيضا ً باالمتنان لجميع شركائنا
والجهات المانحة والوكاالت الشقيقة لألمم المتحدة والـ  20ألف موظف في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ال ُم َّ
وزعين حول العالم ،ذلك َّ
أن إنجازاتنا لم تتحقق إال بفضل جهودهم .ومع استشرافنا آفاق المستقبل ،نواصل
التزامنا بجعل البرنامج مستعدا ً للتعا ُمل الذكي مع المستقبل ومواجهة تحدياته #FutureSmartUNDP

عالم يتَّس ُم بمزي ٍد من العدل والمساواة ،في مجتمعا ٍ
ت ال تكتفي بالبقاء على قيد الحياة
ونُ ِ ّ
س جهودنا إلنشاء ٍ
كر ُ
فحسب ،بل تتم َّكن فعالً من تحقيق االزدهار والنمو .آمل أن تشجعكم هذه اللمحة السريعة عن العمل الذي
أنجزه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل العام ال ُمنصرم على مشاركتنا هذه المسيرة الطموحة صوب كل
ما هو أفضل.

وخالل االثني عشر شهرا ً األخيرة ت َّم اختبار قدرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على االستجابة لألحداث
زمن تتسارع فيه وتيرة التغيير .في الصفحات التالية من هذا التقرير ،أدعوكم إلى
واألزمات المتالحقة في
ٍ
استكشاف ما رأيته في عام  - 2021برنامجا ً يعمل عن كثب للوفاء بالوعود التي قطعناها على الرغم من
الصعوبات التي نواجهها  -برنامجا ً يتَّسم بالكفاءة واالبتكار والمرونة وبالقدرة على الصمود وعلى ح ِّل
ُمشكالت التنمية العالمية الصعبة وال ُمعقَّدة.

وكذلك نحن؛ ال نتوقَّف
عن العمل.

يُق ّدِم التقرير السنوي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمحةً سريعة عن النتائج التي حقَّقناها معا ً على مدى االثني
بالتعاون مع البُلدان والمجتمعات المحلية ،أي خالل السنة األخيرة من الخطة االستراتيجية
عشر شهرا ً األخيرة
ُ
ال ُممتدَّة ألربعة أعوام .وينظر التقرير في الدور الذي اضطلعنا به لالستجابة إلى بعض من ُمشكالت التنمية
المستعصية في زمننا ،بما في ذلك أزمة كوفيد ،19-التي ساعدنا خاللها  82بلدا ً على اعتماد أنظمة التسجيل
ألخذ اللقاح وتتبُّع السكان الحاصلين على اللقاح ،ودعمنا استقدام  32ألف عام ٍل جدي ٍد في مجال الرعاية
الصحية ،وقدَّمنا الحماية لحوالي مليون وظيفة .ويُش ّكل عملنا في أفغانستان والعراق ومنطقة الساحل مثاالً
على َّ
التحوالت ُممكنة حتى في خِ ض ّم األزمة والوضع الهش .وقد دعم الوعد المناخي الذي قطعناه  %84من
أن
ُّ
جميع ال ُمساهمات ال ُمحدَّدة وطنيا ً للبلدان النامية قُبَيْل انعقاد مؤتمر األطراف في غالسكو ،مع تطلُّعا ٍ
ت حقيقية
أعربت عنها البُلدان النامية في الخطوط األمامية.
َ

الصورةCory Wright :

2

أخيم شتاينر
مدير
برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي
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ِمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى العالم
سنت حياة ماليين البشر حول العالم في
بفضل دعمنا ،تح َّ
عام .2021

 43ﺑﻠدا ً
ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم ﻟﻠﺗﺻدي
ﻟﻠﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة واﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم
ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺑدﻋم ﻣن اﻟوﻋد اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ،
ٍ

ﻗدﱠم  92ﺑﻠدا ً ﻣن أﺻل

 82ﺑﻠدا ً

120

ﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘﱠﺣﺔ

اﻋﺗﻣد أﻛﺛر ﻣن  580ﺣﻼً رﻗﻣﯾﺎ ً ﻟﻠﺗﺟﺎرة
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت
وﻏﯾرھﺎ

 71ﻣﻠﯾون ﺷﺧص
ﻓﻲ  36ﺑﻠدا ً

ﺗﻣ ﱠﻛﻧوا ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

 2,4ﻣﻠﯾون أُﺳرة ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ
رﯾﻔﯾﺔ

ﺣواﻟﻲ

)(2021-2018

ﻣﻠﯾون وظﯾﻔﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ

 26ﺑﻠدا ً

ﺑﺗداﺑﯾر ﺳوق اﻟﻌﻣل

ﻓﻲ  33ﺑﻠدا ً اﺳﺗﻔﺎ َدت ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ

ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧطط اﻟﻌﻣل

واﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻣﯾﺳورة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

ﻟﻠﺗطرف
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻدي
ﱡ

ﻟﺑّﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ %88
ﻣن ﻣؤﺷرات اﻷداء ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن
اﻟﺟﻧ َﺳﯾْن وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة )ﻛﺟزءٍ ﻣن ﺧطﺔ
اﻟﻌﻣل  2,0ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة(

 38ﻣﻠﯾون ﻧﺎﺧب ﺟدﯾد

وﺻﻠت ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺧﺗﺑرات ﺗﺳرﯾﻊ اﻷﺛر
اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ إﻟﻰ

ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭم ﻓﻲ  30ﺑﻠداً %80 ،ﻣﻧﮭم ﻣن

ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ

 1,6ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﻧﺳﺎء )(2021-2018

 115ﺑﻠدا ً

ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ

ﻣن ﺧﻼل  91ﻣوﻗﻌﺎ ً

ﻛوﻓﯾد 19-واﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎ

 81ﺑﻠدا ً

ﻧﻔﱠذ ﺳﯾﺎﺳﺎ ٍ
ت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻷﺛر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ
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ﻛوﻓﯾد19-

 3ﻣﻼﯾﯾن ﺷﺧص
ﺳﺑُل ﻛﺳب اﻟﻌﯾش
اﺳﺗﻔﺎدوا ﻣن اﻟوظﺎﺋف و ُ
اﻟ ُﻣﺣﺳﱠﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻷزﻣﺔ أو ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ  29ﺑﻠداً %47 ،ﻣﻧﮭم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء

 750أﻟف اﻣرأة

ﻓﻲ  15ﺑﻠدا ً ﺗﻣ ﱠﻛ ﱠن ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ

ﺗﻌﺑﺋﺔ

 3,8ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﻧدات ﻣﺑﺗﻛرة ﻷھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
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أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030
الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها لتحقيق النجاح

النتائج وال ُمخرجات للفترة 2021-2018

خضعت قدرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مساعدة البُلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خالل هذه الفترة الختبارات
عسيرة غير مسبوقة من قبل .فمعدالت الفقر تتزايد للمرة األولى في جي ٍل واح ٍد بسبب جائحة كوفيد .19-وتتجلى أوجه عدم المساواة
في الوقت ذاته على نحو صارخ .وبهدف ثني المنحنيات المتعددة للجائحة واالستمرار في الدفع المنهجي نحو الحد من الفقر وتحقيق
مزي ٍد من المساواة ،تحتاج البلدان والمجتمعات المحلية للحصول على اللقاحات والوصول إلى التمويل.

على مدى السنوات األربع األخيرة ،قدَّم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نتائج الخطة االستراتيجية بصورةٍ مالئمة لجميع البلدان ولماليين
البشر في كل بقعة من بقاع العالم .وبَ َدت التغييرات التحويلية جليَّةً جدا ً في السياقات اإلنمائية الثالثة للخطة (أدناه) وفي ستة حلو ٍل
ُمبتَكَرة خاصة (الصفحات  ،)25-14على النحو ال ُمشار إليه في النتائج الترا ُكمية التالية.

وتُظهر الشواهد لدينا أيضا ً َّ
أن اتّحادنا في الدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة قد يعيدنا إلى المسار الصحيح .ويحتاج برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،بصفته جزءا ً من المجتمع الدولي ،إلى المساعدة في التأ ُّكد من َّ
أن العالم:
يتحول إلى التعافي من جائحة كوفيد ،19-ما يجعله أكثر إنصافاً ،وليس أقل إنصافاً؛
• َّ
التحول حتى في خِ ض ّم النزاعات واألزمات واألوضاع الهشة؛
•يُم ّكِن حدوث
ُّ
ي ٍ وخا ٍل من انبعاثات الكربون.
•يُح ِ ّ
ضر بمزي ٍد من اإلصرار ل ُمستقب ٍل رقم ّ
نصف إلى التمويل واللقاحات أمرا ً أساسيا ً من أجل التعافي االجتماعي واالقتصادي في الشريحة الدنيا من البلدان
يُعَ ُّد الوصول ال ُم ِ
ً
ً
َّ
منخفضة ومتوسطة الدخل .وإدراكا بأن "ال أحد منا في أمان حتى نكون جميعا في أمان" ،يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع
منظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركاء آخرين على أرض الواقع من أجل المساعدة في تحقيق غايات منظمة الصحة العالمية في
تطعيم  %70على األقل من سكان العالم ضد فيروس كوفيد 19-في عام .2022

منذ عام  ،2018عمل برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي مع  100بل ٍد كي
تدمج أهداف التنمية المستدامة
في خططها اإلنمائية الوطنية
ودون الوطنية
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استعراض الخطة االستراتيجية

بلغت تكاليف استجابة برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي لجائحة كوفيد19-
 1,6مليار دوالر أمريكي

القضاء على الفقر
ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  71مليون شخص في  36بلدا ً من أجل الحصول على الخدمات األساسية
لتحقيق رفاههم وصون كرامتهم ،مثل خدمات المياه واإلسكان والرعاية الصحية .وفي  25بلداً ،تم َّكن 40
مليون شخص من االستفادة من الخدمات المالية.
دعم نمو االقتصادات لتصبح أكثر قوةً وإنصافا ً
ً
بفضل دعمنا ،تم َّكن  38مليون مقترع جديد في  30بلدا من التسجيل لالقتراع وكان  %80منهم من النساء.
سب  32مليون شخص من السكان في  34بلدا ً حقوقهم القانونية والتمتع بالحماية عبر تحسين آليات
واكت َ
االحتكام إلى منظومة العدالة والقضاء.
تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات واألزمات
خالل تنفيذ الخطة ،استفادت  750ألف امرأة في  15بلدا ً من برامج التعافي إلعادة بناء األصول لديهن وتوفير
ّ
أمامهن ،ما أدّى إلى تعزيز القدرات إلدارة األزمات المستقبلية في خضم هذه العملية.
فرص كسب العيش
وفي عام  ،2021استفاد  3ماليين شخص نازح في  13بلدا ً من الحلول الدائمة التي تهدف إلى ضمان الرفاه
واألمن الدائم وحرية التنقُّل.
استثمارات أكبر في المجاالت األكثر أهمية
خالل الفترة  ،2021-2018أنفق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  18,3مليار دوالر أمريكي من موارده ،أو ما يعادل  %94,4من إجمالي
قررة .وفي عام  2021وحده ،أنفق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  4,8مليارات دوالر أمريكي من موارده ،وهو
نفقات البرنامج ال ُم َّ
أعلى مستوى من اإلنفاق على مدى الفترتَيْن األخيرتَيْن من الخطة االستراتيجية ( 2017-2014و .)2021-2018وبفضل ذلك ،تم َّكنّا من
المساهمة في السياقات اإلنمائية الثالثة بكاملها.
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 21إنجازا ً
صناعة "جيل القيادة القادم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ()#NextGenUNDP
في عام  ،2018أعطى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نفسه مهلةَ أربع سنوا ٍ
ت ليُصبح منظمةً تليق بـ "الجيل القادم" .توضح الحقائق واألرقام التالية
كيف نجحنا في ذلك ،عبر تغيير طريقة تفكيرنا واستثمارنا وإدارتنا وإيصالنا للخدمات.

استثمرنا
أنشأنا
ساعدنا

حافظنا

على تكافؤ الفرص القائمة على النوع االجتماعي بنسبة  50:50بين جميع موظفي برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،وشمل ذلك كبار المديرين في المكاتب القُطرية

مجال عم ٍل ُم َّ
سرعةً واتّساقاً.
عز ٍز مع مكتب إدارة األزمات ،ما سمح بتقديم استجاب ٍة أكثر ُ
 9من أصل  10من أكبر البرامج القُطرية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي كانت قيد
التنفيذ في أوضاع تكتنفها األزمات

حقَّقنا

 %99من غاية تمويل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الممتدَّة ألربع سنوات ،مع تعبئة
 20,7مليار دوالر لتمويل البلدان التابعة للبرنامج

البُلدان على إعادة تعريف التمويل اإلنمائي من خالل أ ُ ُ
طر التمويل الوطنية المتكاملة من أجل
تحسين نوعية الصناديق العامة وكميتها وقدرتها على أن تكون متاحة أمام الجميع

َ
ض ِمنّا

أن تفي ميزانيتنا بمتطلبات البرامج واألنشطة للعام الخامس على التوالي

رؤي ٍة طويلة األجل للعالم ،حيث تُعَ ُّد العناصر الرقمية قوة ً مم ّكِنة للسكان والكوكب،
مع مجتمعا ٍ
ت محلية أكثر شموالً وأخالقا ً واستدامةً (عبر االستراتيجية الرقمية األولى
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)2025-2022 ،

استلَ ْمنا

تقرير مراجع الحسابات السادس عشر على التوالي من دون تحفظات ،من مجلس
مراجعي حسابات األمم المتحدة لسنة  2020ال ُمنتهية

علَّمنا

وزودناها بنُ ُ
ت وبيانا ٍ
ظ ٍم وعمليات وأدوا ٍ
ت رقمية وافية بالغرض
القوة العاملة لدينا َّ

ضاعفنا

مشاركة تكاليفنا في نظام ال ُمنسق المقيم لألمم المتحدة

ص ِنّفنا
ُ

باعتبارنا الوكالة األكثر شفافية في األمم المتحدة ،وثالث أكثر وكالة شفافة تُعنى بالتنمية حول
العالم (وفق المؤشر العالمي لشفافية المعونات)

خفَّفنا

أنشأنا

شبكة السياسة العالمية التي أتاحت االتصال فيما بين أكثر من  8,800زمي ٍل يعمل لدى برنامج
متنوعة ضمن
األمم المتحدة اإلنمائي ،وأكثر من  5آالف اختصاصي ُمعت َمد في  110مجاالت ّ
خبرات التنمية ،وكلهم على أت ّم االستعداد لدعم البرنامج على الصعيد القُطري

استثمرنا

و َّجهْنا

سيْن (استراتيجية برنامج األمم المتحدة
دعم البلدان إلسراع وتيرة المساواة بين الجن َ
سيْن للفترة )2025-2022
اإلنمائي لتحقيق المساواة بين الجن َ

بدأنا بتنفيذ

نَقَ ْلنا
ص ْلنا
َو َ
8

في برامج جديدة وفي السكان والشراكات والنُّ ُ
ظم التشغيلية ،ما ساعد برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ليصبح أكثر مرونةً وفعالية

كبرنا

لنشمل  21ألف شخص من السكان وعملنا معا ً في  170بلدا ً وإقليما ً

التحول وتوسيع النطاق (من
طريقة التفكير من المشاريع إلى الحافظات ،ومن التجريب إلى
ُّ
خالل شبكة مختبرات تسريع األثر اإلنمائي لدينا)

إلى  4,8مليار دوالر في اإلنفاق على البرنامج لعام  ،2021وهي أقصى قيمة تحقَّقت منذ
حوالي عشر سنوات (أكثر من  %87من إيراداتنا) ،لتُقدَّم في سياقاتنا اإلنمائية الثالثة.

أنشَأْنا
استَفَدْنا
َدع َْمنا

بصمة الكربون الناتجة عن استخدام الكهرباء بنسبة  %8عبر مبادرة مراعاة البيئة في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)Greening UNDP Moonshotما وفَّر على البرنامج
 600ألف دوالر سنويا ً

في آليا ٍ
ت أكثر صالبة إلدارة المخاطر وفي اتّخاذ إجراءات العناية الواجبة

َّ
موظفو
منصة سبارك بلو ( )SparkBlueلنشر المعرفة باعتبارها ُوجهةً يلجأ إليها
صل مع خبراء خارجيين
األمم المتحدة للتواصل في ما بينهم وللتوا ُ

الرق َمنَة
من
تحوالت نشأت عن َّ
التحوالت المطلوبة بشدَّة في جمع البيانات وهي ُّ
ُّ
(استراتيجية البيانات للفترة )2025-2022

مدفوعات الموظفين في  50كيان من كيانات األمم المتحدة من خالل خدمات كشوف
المرتبات لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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أين يريد األشخاص أن يعملوا

تمهيد الطريق

تُش ّكِل استراتيجية الناس من أجل عام ُ 2030جهدنا الشامل واألسمى لتجديد نُ ُ
ظم وقدرات إدارة الناس في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،

كمدير لوالي ٍة ثانية ،باإلضافة
ش َّكل عام  2021عاما ً بارزا ً بالنسبة إلى فريق القيادة العالمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مع تعيين أخيم شتاينر
ٍ
إلى بعض الوجوه الجديدة التي استكملت قائمة اإلدارة التنفيذية لدى البرنامج.

وبالتالي المساعدة على تحويل البرنامج إلى منظمة رائدة في مجال التنمية للقرن الواحد والعشرين.
والتطور.
يشتمل التزامنا بإدارة الناس وقيادتهم على إنشاء بيئة عمل آمنة وشاملة مع إتاحة الفرص للجميع كي يتم َّكنوا من النمو
ُّ
وتكمن أولى األولويات لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في معالجة جميع أشكال التمييز واإلساءة ،بما في ذلك العنصرية وسوء السلوك
الجنسي ،بالنسبة إلى موظفينا في البرنامج والناس الذين نعمل ألجلهم على ح ٍ ّد سواء.
وقد ت َّم تنفيذ  %95من التوصيات التي تحدَّدت في استراتيجية الناس من أجل عام  2030في نهاية عام  ،2021بما في ذلك السياسات
التنوع في القوة العاملة ،وس ّد جميع الفجوات ،ومعالجة أو ُجه الضعف.
والبرامج الجديدة التي ترمي إلى استهداف أفضل المواهب ،وزيادة ُّ

"

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
هو عبارة عن منظمة تتيح
للناس فرصة النمو!

أخيم شتاينر

أوشا راو-موناري

المدير

المديرة المعا ِونة

"

 -هاوا آو ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،السنغال

خالدة بوزار

أنجليك م .كرمبلي

مرجانة سبوليارتش إيغر

المكتب اإلقليمي للدول العربية

مكتب الخدمات اإلدارية

المكتب اإلقليمي ألوروبا ورابطة الدول المستقلة

االستقصاء العالمي للموظفين:

قال  %86من

الموظفين إنَّهم " ُمل َهمون ومتح ّمسون للعمل لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"

حصلنا على ثاني أعلى

سيْن (شهادة  )EDGEلتقدُّمنا
قيمة في شهادة العوائد االقتصادية من المساواة بين الجن َ

نتفرد وحدنا إلى جانب منظمة اليونيسف في تحقيق هذا االمتياز.
الملحوظ على مستوى المساواة بين الجن َ
سيْن في مكان العملَّ .
أول برنامج للخريجين على اإلطالق ،يض ُّم مرشحين شباب ذوي إمكانات ُكبرى من البُلدان األقل تمثيالً في البرنامج ومن
أطلَقنا َّ
الشعوب األصلية والخلفيات االجتماعية واالقتصادية األقل حظاً.

آهونا إزياكونوا

لويس فيليبي لوبيز كالفا

أولريكا مودير

المكتب اإلقليمي ألفريقيا

المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

مكتب العالقات الخارجية والتوعية

فاز البرنامج بجائزة االبتكار في التوظيف لعام Innovation in Recruitment( 2021
 )Awardخالل انعقاد المائدة المستديرة للتطوير الوظيفي في المنظمات الدولية.
إثر تنظيمنا ِلبرنامج زمالة القائدات النساء الشابات األفريقيات لعام

تخرجت  21امرأة شابة
َّ 2021

في  20بلدا ً أفريقياً ،واستقطبَت الدورة الثانية أكثر من  7آالف ُمر َّ
شحة جديدة لالنضمام إلى البرنامج.

في إطار برنامج المواهب التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي /برنامج متطوعي األمم المتحدة
للمهنيين الشباب ذوي

اإلعاقة ،ا ُ
ت ق ِيّمة .وقد َّ
عطي المشاركون في البرنامج فرصة اكتساب خبرا ٍ
توزع الكثيرون منهم في
َ

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عبر القنوات التقليدية لبرنامج متطوعي األمم المتحدة.
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أساكو أوكاي

كاني ويجناراجا

هواليانغ شي

مكتب إدارة األزمات

المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ

مكتب السياسات ودعم البرامج
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الخطة االستراتيجية للفترة 2025-2022
متطلبات التنمية تتغيَّر باستمرار ،وكذلك نحن.
فرق في حياة
في السنوات األربع المقبلة لخطتنا االستراتيجية الجديدة ،سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع البلدان إلحداث
ٍ
الماليين من الناس.

عالم أفضل
ح مشترك من أجل
طمو ٌ
ٍ
من خالل برامجنا ودعمنا وشراكاتنا الوثيقة داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها،
نتطلَّع إلى تحقيق األهداف ال َّ
طموحة المشتركة التالية:
مساعدة

 100مليون شخص

للنجاة من الفقر ال ُمتعدّد األبعاد
دعم

 500مليون شخص

للحصول على مصادر الطاقة النظيفة
دعم

 800مليون شخص

مرة بالنسبة للكثيرين.
للمشاركة في االنتخابات ،ألول ّ

مع تقدُّمنا في الخطة ،يُمكن اختصار عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باعتباره إطار عمل " - "3×6×3ثالثة اتّجاهات للتغيير وستة
حلول ُمبتَكَرة خاصة وثالثة عوامل تمكينية  -مع اقترابنا أكثر فأكثر نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  .2030واستنادا ً إلى خبرات
قرن من الزمن في  170بلداً ،يتيح لنا هذا اإلطار ال َم ِرن أن نر ّكز على أهم االحتياجات القُطرية
البرنامج في مجال التنمية لمدة نصف ٍ
ونعطيها األولوية الالزمة .بتعزيز شراكاتنا وتنميتها على األصعدة العالمية واإلقليمية والمحلية ،نسعى إلى توسيع الخيارات ال ُمتاحة أمام
السكان من أجل مستقب ٍل أكثر إنصافا ً واستدامة.

يُل َّخص العمل الذي يضطلع به برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الخطة
االستراتيجية في هذا اإلطار ":"3×6×3

اتجاهات التغيير
ت للتغيير:
دعم البلدان كي تتبع ثالثة اتّجاها ٍ
التحول الهيكلي
•
ُّ
الركب
•عدم تخلّف أحد عن ّ
•بناء القدرة على الصمود

حلول فريدة
من خالل ستة حلول ُمبتَكَرة خاصة:
•الفقر وعدم المساواة
•الحوكمة
•الصمود
•البيئة
•الطاقة
سيْن
•المساواة بين الجن َ

ضخ

أكثر من تريليون دوالر أمريكي

من النفقات العامة واستثمارات رأس المال الخاص لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة

تُطلق َّ
از في تشجيع اتّساق الموارد القائمة
خطتنا االستراتيجية ترليون دوالر أمريكي ،وتُش ّكل جزءا ً من التزامنا لالضطالع
بدور حفّ ٍ
ٍ
عيْن الخاص والعام مع أهداف التنمية المستدامة .ونحن في طور االبتكار أصالً لبلوغ هذه الغاية .فعلى سبيل المثال ،أطلق
في القطا َ
األول/ديسمبر  2021خريطتَيْن جديدتَيْن للمستثمرين للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في كانون َّ
المستدامة ،مع أكثر من  30فرصة لالستثمار في جيبوتي وناميبيا .فسندات أهداف التنمية المستدامة المدعومة من برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في المكسيك عادت إلى السوق عام  2021مع تموي ٍل بقيمة  1,38مليار دوالر أمريكي ،أ ّما بنك التنمية الجديد في الصين
بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .كما أطلق البرنامج أيضا ً مرفق التأمين وتمويل
فأصدر سندا ً بقيمة  750مليون دوالر أمريكي
ٍ
المخاطر للعمل مع القطاعات الصناعية والحكومات في  50بلدا ً على األقل خالل األعوام األربعة المقبلة .وهذا المرفق يعمل أصالً
مع  20بلداً ،بما فيها الجزائر وكولومبيا وغانا والهند وإندونيسيا وأوزبكستان.
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عوامل تمكينية
بدعم من ثالثة عوامل تمكينية:
ٍ
•االبتكار االستراتيجي
الرق َمنَة
• َّ
•تمويل التنمية

هذا المزيج من شأنه أن يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مواصلة أداء
ما يفعله على أفضل وجه :حلول إنمائية متكاملة مدفوعة باألولويات القُطرية.
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حل ُمبتَكَر خاص :الفقر

القضاء على الفقر

ما قبل أصحاب تريليونات العمالت المشفرة

 81بلدا ً

الرق َمنَة إلى تحسين تقديم
أدَّت َّ

نفَّذت سياسا ٍ
ت قائمة على تقييمات األثر
االجتماعي واالقتصادي لجائحة

كوفيد19-

(مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)

 1,4مليار دوالر أمريكي

في مجال الحماية االجتماعية إلى أكثر من

 27مليون شخص

 40مليون شخص

في  25بلدا ً تم َّكن من الوصول إلى خدما ٍ
ت
مالية ،ما أدّى إلى تحسين حياة الناس
واقتصادات البلدان ()2021-2018

معالجة عدم تكافؤ الفرص من خالل االستثمار في اإلمكانات المعززة التي يحتاج إليها الناس لتجاوز خط الفقر واالستمرار في
المضي قدماً.
َّ
إن الفقر المتعدد األبعاد الذي تفاقم بسبب الجائحة قد وضع

وفي عام  ،2021أطلَقَ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مجموعةً

سنوات من التقدُّم في مجال التنمية البشرية على المحك .ولكن
على الرغم من التحديات الحالية ،كثَّف برنامج األمم المتحدة

من االبتكارات المالية اإلنمائية ،ساعد من خاللها البلدان على

اإلنمائي جهوده من أجل دعم البلدان والمجتمعات المحلية للحد
انتعاش حاف ٍل بفرص العمل
من أوجه عدم المساواة وتحقيق
ٍ
حرزة تعكس
والقضاء على الفقر بجميع أشكاله .والنتائج ال ُم َ

ت مالية جديدة وبناء شراكا ٍ
تحديد الفرص وتطوير أدوا ٍ
ت جديدة.
وبدعم من البرنامج ،أصبحت أوزبكستان َّأول بلد في منطقتها
ٍ
تُصدر سندا ً سياديا ً ألهداف التنمية المستدامة .وأيضا ً بفضل
دعم البرنامج ،أصدرت إندونيسيا َّأول سند سيادي خاص بها

أكثر فأكثر االلتزام ال ُمعجَّل للبرنامج في االبتكار والرقمنة وبناء

ألهداف التنمية المستدامة ،بقيمة

الشراكات ،وفي اعتماد نهجٍ جدي ٍد لتمويل التنمية.

لدعم الحماية االجتماعية والصحية والتعليم .وأصدر بنك التنمية

الرق َمنَة اليوم الواجهة األمامية في الدعم الذي يقدّمه
تحتل َّ
سبُل كسب العيش وضمان الدخل.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل ُ
َّ
فإن رقمنة المساعدة االجتماعية ال تقتصر على جعل النظام أكثر
ً
ً
ً
ً
شموال بل تجعله أيضا أكثر استجابة للصدمات وأكثر قدرة على
الصمود .والخطة الجديدة ال ُمعت َمدة في ماليزيا وال ُممتدّة لخمس
سنوا ٍ
ت تشمل قضايا جوهرية مثل النمو األخضر والحماية
االجتماعية وخفض االنبعاثات وحفظ النُّ ُ
ظم اإليكولوجية ودعم
الوظائف واالقتصاد الرقمي .وفي كينيا ،ساعد برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي في إنشاء مكتب التسجيل في المنظمة الكينية
للمنشآت المتوسطة والصغيرة ،وقدَّم البرنامج أدوات رقمية لدعم
 12,185شركة كي تُمارس أعمالها وأنشطتها بشك ٍل نظامي .وفي
الهند ،أُجريَت التدريبات لإللمام باألمور المالية والرقمية وقُ ّدِم
الدعم إلقامة الروابط بين األسواق ،ما ساعد
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551

مليون دوالر أمريكي،

الرواندي َّأول سن ٍد أخضر له بهدف ضخ
أمريكي في الطاقة المتجددة ،والنقل النظيف ،وموارد المياه
50

مليون دوالر

التنوع البيولوجي .وفي
المستدامة ،وإدارة النفايات ،وحفظ
ُّ
موريتانيا ،ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على إضفاء
طابعٍ مؤسسي للـزكاة أو التمويل اإلسالميُ ،م ِ ّ
عززا ً اللوائح
الناظمة لتوجيه مصدر األموال هذا بمزي ٍد من المنهجية نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُعرب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن استعداده لمساعدة
العالم على جعل الفقر المتعدد األبعاد دربا ً من دروب الماضي
بحلول عام

2030

 -على أمل تحقيق ذلك ،قبل أن نشهد نشأة َّأول

شخصية تملك تريليون عملة مشفرة.

ألف شخص من

العمال الحرفيين والمزارعين ومن أصحاب المشاريع الصغيرة
على زيادة دخلهم بمعدَّل .%19

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم كثيرا ً في مجال الحد من الفقر وعدم المساواة في عام

14

امرأة ُمسنّة في جزيرة كورندهو في لهافياني أتولُ ،جزُ ر المالديف .عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البلد ألكثر من  40عاما ً وساعد في القضاء
على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة.
الصورة :أشوا فهيم /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ملديف

2021
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الحل ال ُمبتَكَر الخاص :الحوكمة

الحوكمة الرشيدة

ما قبل ال ُمجتمعات غير العادلة
"متحوطة للمستقبل" عبر اتباع نُ ُهج استباقية وتحسين
مساعدة البلدان في معالجة التعقيدات الناشئة من خالل نُظم حوكمة
ّ
إدارة المخاطر.
في حين أدَّت الصدمات المتعددة إلى تعطيل الحكومات والمجتمعات
ال ُكبرى وإضعافها في عام  ،2021حافظ برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي على استثماراته الحيوية في نُ ُ
تركيز ُمشدَّد
ظم الحوكمة ،مع
ٍ
على االستثمارات الالزمة لتدعيم المجتمعات ال ُمسالمة والمنصفة
وال ُمحتوية للجميع .وإدراكا ً لوجود مسارا ٍ
متنوعة للحوكمة الفعالة
ت ِّ

ق مع مؤسسا ٍ
ت وطني ٍة ومحلية
والخاضعة لل ُمساءلة ،عملنا بشك ٍل وثي ٍ
ومع المجتمع المدني من أجل تطوير حلو ٍل مالئمة .فقد دفع برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي في كل أنشطته باتجاه تمكين النساء والشباب
والشعوب األصلية من القيادة والمشاركة ال ُمجدية.
وفي عام  ،2021ساعد البرنامج في تعديل القوانين في مالوي من
أجل توضيح الشؤون اإلدارية المتعلقة بعملية االقتراع وبناء الثقة في
إقامة انتخابات نزيهة .وفي غضون ذلك ،تم َّكنت هندوراس من إدارة
انتخاباتها بصورةٍ شاملة لجميع أطياف المجتمع وعلى نحو فعّال،
على الرغم من االستقطاب السياسي الحاصل في البلد .وفي مولدوفا،
أثبتت النُّ ُ
ظم األمنية ال ُمحدَّثة المشرفة على االنتخابات صمودها
في مواجهة الهجمات السيبرانية ،فقد تم َّكن أكثر من  420ألف
شخص من الوصول إلى البيانات آنيا ً بشأن عدد الناخبين الذين أدلوا
بأصواتهم (نسبة ال ُمقترعين) وحقَّقت النساء ال ُمر َّ
شحات نسبةً مرتفعة
تاريخيا ً بلغت  %40من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد.

بما َّ
أن جائحة كوفيد 19-قد عجَّلت االنتقال السريع إلى الخدمات
ً
الرقمية ،دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مجموعة كبيرة من

حوالي

 50بلدا ً

تلقّوا الدعم لمكافحة الفساد

 34ألف شخص

 32مليون

في  14بلدا ً متأثرا ً بالنزاعات تم ّكنوا من االحتكام إلى

نسمة في  34بلدا ً تم َّكنوا من االحتكام إلى

منظومة العدالة والقضاء والحصول على الخدمات ،حوالي

منظومة العدالة والقضاء ()2021-2018

 %90منهم من النساء والفتيات

َّ
إن الجهود التي يبذلها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتخفيف حدة
التوترات االجتماعية ولتعميق الديمقراطية هي جهو ٌد قائمة أيضا ً
دعم تشجيعِ وحماي ِة حقوق اإلنسان ،ال سيَّما عبر تفعيل
على ِ

النظام القضائي واألمني ودور مؤسسات حقوق اإلنسان .ففي
الكاميرون ،تعاون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع ال ُمدافعين عن
حقوق اإلنسان لتسجيل أكثر من  500حالة انتهاك ارت ُ ِكبَت على يد
ت فاعلة في الدولة ،علما ً َّ
جها ٍ
أن انتهاك حقوق اإلنسان هو أحد أهم
للتطرف العنيف .وقد أدَّت عملية الرصد هذه إلى
البواعث ال ُمزكية
ُّ
َّ
تغيير السياسات وخففت حوادث اإلرهاب بنسبة .%17
والجدير بالذكر َّ
أن الفساد يُضعف النسيج االجتماعي .ولكن وسائل
التكنولوجيا والبرامج ال ُمبتَكَرة عادت إلى محاربة ممارسات الفساد،
فعلى سبيل المثال ،اعت َم َدت سري النكا عملية الرصد الرقمي
لتوقيف األنشطة البيئية غير القانونية ،وقامت نيجيريا بإصالح
عملية المشتريات والتعاقدات الحكومية والعامة في البلد.
ض َمنَت
ٍ
بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ناوروَ ،

التشريعات الجديدة االستقالل البرلماني ،أ ّما الحكومات المحلية
فتتَّخذ الخطوات من أجل تحسين عملية المشتريات والتعاقدات
والتحصيل الضريبي وتقديم الخدمات بشكل منضبط.
وختاماً ،تقدَّمت الحوكمة الرشيدة في أنحاءٍ كثيرة من العالم في عام
 2021بفضل دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

التطبيقات الجديدة لتحسين نوعية الخدمات وتسهيل الحصول عليها.
وقامت بوتسوانا بِ َرق َمنَة ثماني خدما ٍ
ت حكومية ،بدءا ً من تحسين
التطبيقات الخاصة بطلب رخصة قيادة ،ووصوالً إلى ال ُمطالبة
بحقوق ملكية األراضي ،ويُمكن اآلن الوصول إلى جميع هذه
ق خاص على الهاتف الجوال.
الخدمات عبر اإلنترنت أو عبر تطبي ٍ
سرع البرنامج
في عام  ،2021أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ُم ِ ّ
الرقمي الخاص به ( ،)Digital X Scale Acceleratorبما في
ذلك تطبيقا ً ُمتاحا ً للتنزيل على أجهزة الهاتف الجوال يُق ّدِم المعلومات
عن خدمات الحكومة لنساء األرياف في الهند ،ومنصة لمشاركة
بيانات الجغرافيا المكانية بشأن الطاقة المتجددة في أفريقيا وفي
الدول الجزرية الصغيرة النامية.

16

قدَّم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المساعدة للجنة االنتخابات الوطنية في ليبريا منذ
وتتوجت هذه المساعدة بنجاح االنتخابات الرئاسية .وقد اشتمل الدعم على
عام َّ ،2010
ضمان توفير األمن ،وتأمين أجهزة االقتراع العاملة باللمس للمكفوفين وضعاف البصر،
والنُّ ُ
ظم المتنقلة لتحديد هوية ال ُمقترعين.
الصورة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ليبريا

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم كثيرا ً في مجال الحوكمة في عام

2021
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الحل ال ُمبتَكَر الخاص :الصمود

قدرةٌ أكبر على الصمود
في مواجهة التحديات المتصاعدة

 3ماليين

 1,2مليون نسمة من السكان

شخص من النازحين في  13بلدا ً استفادوا من

في مالي حصلوا على نظام التنبيه ال ُمبكر لحمايتهم من

الحلول الدائمة التي تهدف إلى ديمومة األمن
والرفاه وحرية التنقُّل

مخاطر الفيضانات

 16مليون نسمة من السكان
الدعم لتحسين حياتهم
في العراق تلقّوا
َ

دعم البلدان والمجتمعات المحلية في بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات واألزمات المتنوعة ،بما في ذلك النزاعات ،وتغير
المناخ ،والكوارث واألوبئة.
نموا ً َّ
مطردا ً في عام  2021والسبب ال يعود إلى
شه َدت المخاطر ّ
جائحة كوفيد 19-وحدها .فقد اشتعلت النزاعات ال ُمسلَّحة ووقعت

بدعم من برنامج األمم المتحدة
أدى مرصد السالم البنغالديشي،
ٍ
اإلنمائي ،دورا ً رائدا ً في إجراء تحلي ٍل سريعٍ لماليين النقاط البيانية

والتطرف
الكوارث وحدثت االنقالبات وتفاقَ َم انعدام األمن المناخي
ُّ
العنيف طيلة عام ،حتى َّ
أن التماسك االجتماعي تالشى هو اآلخر.
ووسط هذا الحجم الهائل من األزمات ،ر َّكز برنامج األمم المتحدة

األزمات كأداةٍ لتصنيف البيانات وعرضها من أجل دعم تحليل

اإلنمائي على منظور األمن البشري ،واتَّخذ إجراءات مترابطة لحماية

المخاطر الذي يُجريه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظومة األمم

السكان وإدارة المخاطر.

المتحدة ككل.

وفي هذا اإلطار ،يزرع البرنامج بذور التغييرات التحويلية لتسريع

لقد أدى االستثمار المستدام الذي أجراه برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في النيجر إلى إفراز تغييرا ٍ
ت ُكبرى على مستوى اإلدارة

التعافي من النزاعات واألزمات واألوضاع الهشة ومن ثم الحفاظ
على هذا التعافي .ففي العراق ،نفَّذ البرنامج  285مشروعا ً إلعادة

ال ُمتأتية من اإلحصاءات الرسمية بشأن الجرائم والمحتويات المنشورة
التطرف .وت َّم إنشاء لوحة متابعة مخاطر
على اإلنترنت لتحفيز
ُّ

تزود المسؤولون الحكوميون
االستراتيجية للكوارث .وفي هذا اإلطارَّ ،
باألدوات الالزمة من أجل تقييم احتياجات ما بعد األزمة تلقائيا ً في

تأهيل المدارس ،والشبكات الكهربائية ،والمرافق الصحية ،والمرافق
ُّ
والط ُرقات والجسور ،وخدمات المياه والصرف الصحي.
السكنية،

بل ٍد شديد العُرضة لتغيُّر المناخ ،وأيضا ً من أجل التم ُّكن من إطالق

كما َّ
أن العمل الوثيق مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية ساعد

خطط التعافي على نحو أكثر سرعة .وبالتوازي ،ساعد برنامج األمم

في حل النزاعات وتحديد األولويات من أجل التعافي .وقد قدَّم برنامج

المتحدة اإلنمائي على بناء الصمود لدى المجتمعات الريفية من خالل

األمم المتحدة اإلنمائي خدما ٍ
ت حيوية للمساعدة على إعادة دمج

سرية بتنظيم الدولة اإلسالمية في
النازحين الذين كانت لديهم روابط أ ُ َ
العراق والشام (داعش) ،بما في ذلك دعم الصحة العقلية والنفسية.
ويُعَ ُّد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ال ُمساه َِم األكبر في الجهود التي
التطرف العنيف .في ماليزيا
تبذلها األمم المتحدة سعيا ً إلى الحماية من
ُّ
والفلبين ،أصبحت اليوم المنظمات الشعبية ال َمعنيَّة ببناء السالم بقيادةٍ
نسائية وشبابية تعمل يدا ً بيَد مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن
التطرف.
السياسات الوطنية الرامية للحماية من
ُّ
حركُ أعمالنا ،فالبيانات ال ُمتاحة على
ال زالت التكنولوجيا ت ُ ِ ّ
اإلنترنت والذكاء االصطناعي قادرة على كشف العوامل األشد
خطرا ً على السكان ،سواء كان ذلك بسبب انعدام األمن المناخي

إدارة الموارد الطبيعية بصور ٍة أفضل ،وتعزيز إمكانية الحصول
سبُل كسب العيش ،ال سيَّما بالنسبة إلى
على مصادر الطاقة ،وتحسين ُ
الشباب .وكانت هايتي أفضل استعدادا ً لمواجهة زلزال عام 2021
بفضل الدعم الذي تلقَّته من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتطوير نُظمُ
تقييم سريعٍ لالحتياجات وتصميم
التنسيق واإلدارة ،ما أتاح لها إجراء ٍ

خطة تعافي تتناسب مع حجم الكارثة.

وإن د َّل العمل الذي نفذناه عام  2021على شيء ،فإنما يدل
على َّ
أن القدرة الكبيرة على الصمود تبقى أفضل آمالنا في
المستقبل مهما اشتدَّت المصائب واألهوال.

أو أزمات الالجئين أو إخفاق عمليات السالم أو إقصاء الشباب.

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم كثيرا ً في مجال القدرة على الصمود في عام

18

ُ
بدعم
طالبٌ يلتقطون صورة ً تذكارية في مدرسة المنصور االبتدائية للبنين (غرب الموصل ،العراق) ،حيث قامت أفرقة النقد لقاء العمل،
ٍ
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،على إصالح المقاعد المدرسية وطالء الجُدران.
الصورة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،العرق  /كلير ثوماس

2021
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حل ُمبتَكَر خاص :البيئة

العمل المناخي

ما قبل التدمير الذاتي

 40بلدا ً

تدهور
تلقّى الدعم الالزم لتمويل العمل بشأن
ُ

وضع الطبيعة والبيئة في صميم التخطيط واالقتصادات الوطنية؛ ومساعدة الحكومات في حماية أصولها الطبيعية وإدارتها وتقييمها.
لقد كشف عام  2021عن ضخامة األزمة على كوكبنا ،ما أدّى إلى

التزام من القطاع الخاص على اإلطالق على
كما أنَّنا شهدنا أكبر
ٍ

نقاشا ٍ
والتنوع البيولوجي .وفي
ت عالمية هامة بشأن العمل المناخي
ُّ
هذا اإلطار ،قدَّم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعما ً كامالً لهذه

التنوع البيولوجي التي تهدف إلى
مستوى العالم بتمويل برامج حفظ ُّ

األعمال ،علما ً أنَّه ضخ استثمارا ٍ
ت بانتظام في البرامج المناخية
والبيئية .لقد ساعدنا الحكومات أكثر من أي وق ٍ
ت مضى على وضع
الطبيعة في صميم الخطط التي تُفيد اقتصاداتها ومجتمعاتها ،مع توسيع
الدعوة لتشمل كيانا ٍ
ت من منشآت األعمال والجمهور لالضطالع
بأدوار على نفس القدر من األهمية.
ٍ

التنوع البيولوجي
ُّ

 127,000مزارع

 62بلدا ً

في بوتان استفادوا من التكنولوجيا

تم َّكن من إدارةٍ ُمستدامة لما يصل إلى  30مليون

والتقنيات القادرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ

هكتار من الغابات ()2021-2018

ص ْون  %30من كوكب األرض بحلول نهاية العقد الحالي.
حماية و َ
تهدف فرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية المتصلة بالطبيعة،
ُّ
بتموي ٍل ُمشترك من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،إلى توجيه التدفقات
الضخمة من التمويل الدولي إلى استثمارا ٍ
ت "لصالح الطبيعة".
يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع برنامج األمم المتحدة للبيئة
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) من أجل وضع خط ٍة

بأن البلدان ستزيد كثيرا ً من مساهماتها المحددة وطنيا ً
واآلمال الكبيرة َّ

جديدة "إلعادة وضع األهداف" الخاصة باإلعانات الزراعية الضارة.

ضت إلى مراجعة اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخَّ .
إن
هي التي أف َ

ويُمكن للوفورات التي تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات أن تسمح بقفزة
التحول في النُّ ُ
ظم الغذائية ،حيث يعمل  27بلدا ً اليوم
البداية من أجل
ُّ

الوعد المناخي الذي أطلقه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو أكبر
دعم في العالم لخطط األعمال المناخية هذه ،إذ يجمع الخبرات
مصدر ٍ
لدى أكثر من  35شريكاً ،بما في ذلك المنظمات اإلنمائية التابعة لألمم
المتحدة ،والبنك الدولي ،ومنظمة العمل الدولية .بحلول نهاية عام
المشاركة في الوعد المناخي
 ،2021نجح أكثر من  %90من البلدان
ِ
البالغ عددها  120بلداً ،في زيادة أهدافها المناخية الرامية إلى تخفيف
مساهماتها المحددة وطنياً ،وأكثر من  %95من البلدان رفعت سقف
طموحها بالنسبة إلى التكيُّف مع تغيُّر المناخ.
دعم من برنامج األمم المتحدة
وقد حصلت حكومة تيمور  -ليشتي على ٍ
إطار شام ٍل للسياسة العامة الوطنية ،بما يتماشى مع
اإلنمائي إلنشاء
ٍ

على تطوير الخطط من أجل إعادة وضع أهدافٍ جديدة لإلعانات.
َّ
إن تداعيات جائحة كوفيد 19-تهدد بأزمة َدي ٍْن مرهقة قد تعرقل
العمل الرامي لتحسين أحوال الطبيعة والمناخ .وقد دعم برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي أكثر من اثني عشر بلدا ً في تعزيز إجراءاتها لسداد
ال َّديْن وتوجيه الوفورات نحو االستثمار في العمل المناخي والحلول
ال ُمرتكِزة على الطبيعة.
ال زال التوجُّه واضحا ً في هذا الحل ال ُمبتَكَر الخاص :إذ يجب علينا في
نهاية األمر أن نعتني بكوكبنا أشد االعتناء.

كبير من االتفاقيات الدولية بشأن البيئة والمناخ .وأدَّت الخطط
عد ٍد ٍ
بلو َرة اإلجراءات الرامية إلى كبح تغيُّر المناخ
والسياسات الجديدة إلى َ
التلوث ،وحماية النُّ ُ
ظم اإليكولوجية.
معدالت
والتكيّف معه ،وتقليل
ُّ
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اجتمع أكثر من  330ناشطٍ من طالب ونساء مناضالت ومسؤولين حكوميين وأعضاء في منظمات غير حكومية وأفراد من المجتمع
المحلي لتضافُر الجهود من أجل زراعة أكثر من  3آالف شجرة مانغروف ولصون الخط الساحلي في كمبوديا.
الصورة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،كمبوديا  /مانوث بوث

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم كثيرا ً في مجال البيئة في عام

2021
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حل ُمبتَكَر خاص :الطاقة

الطاقة المستدامة
ما قبل محدودية الوقود

 18بلدا ً

 600مليار دوالر أمريكي

 500مليون

اِنض َّم إلى برنامج الشبكات ال ُمصغَّرة للوصول

قيمة االلتزامات من جانب الحكومات ومنشآت

شخص ُمستهدَف للتم ُّكن من الحصول على

إلى الطاقة الذي أطلقه برنامج األمم المتحدة

األعمال لالستثمار في الطاقة العالمية المستدامة

مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2025

اإلنمائي في أفريقيا

زيادة إمكانية الحصول على مصادر الطاقة بالنسبة إلى السكان األشد تخلُّفا ً عن الركب ،وتعجيل االنتقال إلى موارد الطاقة المتجددة.
كان عام  2021عاما ً محوريا ً بالنسبة للعمل الذي ينفذه برنامج األمم
المتحدة بشأن الطاقة ،ذلك أنَّه تجاوز تركيزه الطويل على الوصول

بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بجلب
وتلتزم موريشيوس،
ٍ
 %60من احتياجات الطاقة الخاصة بها من مصادر خضراء بحلول

إلى مصادر الطاقة إلى هدف بناء روابط أكثر صالبة بين مسألة

عام  2030واإلنهاء التدريجي الستخدام الفحم في توليد الطاقة .كما

الطاقة من جهة ومجموع ٍة من الشؤون اإلنمائية من جه ٍة أخرى.
َّ
ق
نظمت األمم المتحدة َّأول قم ٍة لها تُعنى بالطاقة منذ  40عاماً ،بتنسي ٍ

سبق لنا أن ساعدنا في اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة قائمة على

ودعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عبر شراكته مع مبادرة
ٍ
"الطاقة المستدامة للجميع" ،حيث أوجدت هذه القمة زخما ً عالمياً.
أنشأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي "مركز الطاقة المستدامة" من
ظم الطاقة ب ُ
ي ٍ للبلدان في تحويل نُ ُ
ق مفيدة
أجل تقديم ٍ
ط ُر ٍ
دعم منهج ّ

سبُل كسب العيش إلى الصحة
على صعيد أهدافٍ إنمائية متعددة ،من ُ
ت أكثر اخضرارا ً ومراعاة للبيئة واشتماالً
والتعليم ،ونحو اقتصادا ٍ

للجميع وإنصافا ً للكافة.
وأطلقنا بعض البرامج الرائدة مثل "الطاقة الشمسية من أجل الصحة"،
إذ تم تزويد المراكز الصحية ومنشآت تخزين المواد الطبية في أكثر
من  15بلدا ً بإمدادات الطاقة الموثوق في كفاءتها من خالل نُ ُ
ظم الطاقة
الشمسية .كما أنَّنا أنشأنا "مرفق الوصول إلى الطاقة واالستخدام
األخضر ال ُمنتج لتمويل خدمات الكهرباء" ،مع إمكانية تسخير أكثر
من مليار دوالر أمريكي في استثمارات القطاع الخاص.

تخزين الطاقة المتجددة وعلى تأمين تغذية شبكة الكهرباء بإمدادا ٍ
ت
يمكن الوثوق في كفاءتها.
صلت البحرين إلى تأمين  %95من غايتها الوطنية للطاقة المتجددة
تو َّ
و %90من غايتها لكفاءة الطاقة عبر استفادتها من دعم برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي لوضع السياسات المتصلة بالمباني الخضراء
والمركبات الكهربائية والحوافز المتاحة ل ُموفِّري مصادر الطاقة

بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
المتجددة .وتم َّكنت الصين،
ٍ
من قطع أشواطٍ متميزة باتجاه تطبيق التكنولوجيا الواعدة لخاليا الوقود
التي تقوم على حرق الهيدروجين بدالً من حرق النفط والغاز .فضالً
عن ذلك ،يبدو َّ
أن إدخال وقود الهيدروجين في إنتاج الفوالذ الذي
يتطلَّب كميا ٍ
ت هائلة من الطاقة يش ّكل بدايةً مبشرة لتخفيف االنبعاثات
الهائلة من غازات الدفيئة التي تُصدرها هذه الصناعة في الجو.
وجميع هذه الحقائق تُش ّكِل أدلة قوية على َّ
أن العالم قادر على إزالة
انبعاثات الكربون من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البلدان على أصعدةٍ تنموي ٍة
متنوعة لتمكينها من االعتماد على إمدادات الطاقة النظيفة .وفي هذا
ِّ

اإلطار ،تجري محاكاة "إصالح الوقود األحفوري" باستكشاف البيانات
على الصعيد القُطري من أجل فهم تبعات اإلعانات وكيف يمكن
استخدامها ع َِوضا ً عن ذلك لتمويل أولويا ٍ
ت إنمائية مختلفة.

لمحاربة آثار تغيُّر المناخ التي طالت المنطقة الزراعية ال ُمستنزفة في شولبيا ،في بيرو ،استح َدثَ المخترع المحلي خوان سيرخيو كاسترو ّ
حلً
مناسباً :ألواح شمسية عائمة تنتج الطاقة لتغذية محرك يقوم بتعبئة الخزانات .وتُستخدَم المياه ال ُم َّ
ي ِ المراعي المجاورة ،ما يؤدي إلى
خزنة لر ّ
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تحسين حياة السكان في المنطقة.
الصورة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بيرو  /ماريا باز غونزاليس

شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم كثيرا ً في مجال الطاقة في عام

2021
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الحل ال ُمبتَكَر الخاص :النوع االجتماعي

س ْين
تحقيق المساواة بين الجن َ

ما قبل قدوم الجيل ال ُمقبل

سيْن وتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة وقيادتها.
مواجهة العقبات الهيكلية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجن َ
سيْن
كشفت جائحة كوفيد 19-عن أوجه التمييز المنهجي بين الجن َ
والتمييز القائم على النوع االجتماعي .فبسبب الوظائف التي باتت
خر َجت النساء من أسواق العمل بمعدال ٍ
ت أعلى من
أقل أماناً ،أ ُ ِ
الرجال ،وارتفعت مستويات العنف القائم على النوع االجتماعي.
ب إلى وضع أصعب َّ
ألن الكثير من
وتحول هذا من وضع صع ٍ
َّ
الحكومات اتَّخذت تدابير ال تراعي اعتبارات النوع االجتماعي من
أجل التعافي من الجائحة .ويتَّضح هذا األمر من خالل "المرصد

ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تحسين األ ُ ُ
طر القانونية
والسياسات التي تُق ّدِم حمايةً طويلة األجل في  96بلداً .ومن خالل

االجتماعي في الحماية االجتماعية

في أوغندا اكتسب المهارات واألدوات

النوع االجتماعي الذي نشأ خالل جائحة

كوفيد19-

الالزمة للتعافي واالزدهار بعد جائحة
كوفيد19-

"مبادرة تسليط الضوء" التي أطلقها االتحاد األوروبي واألمم
المتحدة معاً ،ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على حشد أعضاء
البرلمانات في تسعة بلدان لوضع  84مسودة قانون أو لتعزيز
القوانين القائمة ،سعيا ً إلى تحقيق استجاب ٍة أقوى للتصدي للعنف القائم
جريَت على
على النوع االجتماعي .و َ
ش َملت اإلصالحات التي أ ُ ِ

العالمي لالستجابة المعنية بالنوع االجتماعي لجائحة كوفيد"19-

قانون العقوبات االتحادي في المكسيك للمرة األولى العنف الرقمي

الذي أطلقته هيئة األمم المتحدة للمرأة التابعة لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،إذ تبيَّن َّ
أن أقل من  %20من التدابير السياساتية قد تناولت

واإلعالمي ضد النساء .ووافق البرلمان في بابوا غينيا الجديدة

مسألة انعدام األمن االقتصادي للنساء ومسألة األعباء غير العادلة
المتعلقة بالرعاية غير المدفوعة ،رغم أنَّهما مسألتان مهمتان بالنسبة

تخصيص للميزانية يُمنح لالستراتيجية الوطنية من أجل
على َّأو ِل
ٍ
االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي .كما َّ
أن قيرغيزستان
أدر َجت في قانونها الضريبي أحكاما ً جديدة للتصدي للعنف القائم
َ

إلى قدرة النساء على التعافي.

على النوع االجتماعي.

لقد َّ
عزر هذا األمر التزام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتعجيل

وطالما َّ
س ُّد بدالً من
سيْن ت ُ َ
أن مزيدا ً من الفجوات القائمة بين الجن َ
سيْن في
أن تُفت َح ،هناك أمل ببناء جي ٍل يتمتَّع بالمساواة بين الجن َ

سيْن ،ما
إزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تحقيق المساواة بين الجن َ
سيْن
يُمثّل االتجاه الرئيسي اليوم في استراتيجية المساواة بين الجن َ

 73بلدا ً

حصل على الدعم ل ُمراعاة اعتبارات النوع

 3,700مشروع صغير
مملوك لنساء

 96بلدا ً

حصل على الدعم لمعالجة مسألة العنف القائم على

المستقبل.

للفترة  .2025-2022وهذا يعني تمكين المرأة كفر ٍد في المجتمع
سيْن وتحويل األعراف االجتماعية
وتحقيق المساواة بين الجن َ
والقوانين والسياسات والمؤسسات بشك ٍل يدعم حقوق المرأة وآمال
تحقيق التقدُّم.
لقد وضعت بيرو إطارا ً لتطوير نظام الرعاية الوطنية بهدف التأ ُّكد
من َّ
ق وللحصول
أن النساء يكتسبنَ األسس الالزمة لممارسة عم ٍل الئ ٍ
على الحماية االجتماعية والخدمات األساسية الضرورية .وعملت
نظام رعاي ٍة شامل مع تعدي ٍل في لوائح البلديات،
األرجنتين على بناءِ
ِ
حيث أع َ
طت األولوية للرعاية بوصفِها حقا ً من حقوق اإلنسان.

سيْن في عام
شركاء األمم المتحدة الذين عملنا معهم كثيرا ً لتحقيق المساواة بين الجن َ
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الجئون ينتظرون موعد االستشارة في مركز علي عدي الصحي في جيبوتي .منذ عام  ،2000وضع برنامج األمم المتحدة
سيْن في محور أعماله في البلد.
اإلنمائي قضية المساواة بين الجن َ
الصورة :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،جيبوتي  /أوريليا روسيك

2021
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إلى أي مدى نحن بأمان؟

الوعد المناخي

تقرير خاص :تهديدات جديدة لألمن البشري في عصر التأثير البشري (الحقبة األنثروبوسينية)

مساعدة البلدان لتحقيق األهداف المناخية
وإن د َّل العمل الذي نفذناه عام  2021على شيء ،فإنما يدل على َّ
أن القدرة الكبيرة على الصمود تبقى أفضل آمالنا في المستقبل مهما
اشتدَّت المصائب واألهوال .وقُبَيْل الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف المعني بتغير المناخ في غالسكو (،)COP26
دعم  %84من جميع المساهمات المحددة وطنيا ً التي قدَّمتها البلدان النامية.

%90

%95

اﻧﺗﻘل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ھدفٍ ﺟريءٍ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ
اﻟﺣد ﻣن اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ  %82ﻓﻲ ﻣﻘدوﻧﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻌ ﱡﮭد
ﻛﻣﺑودﯾﺎ ﺑﺗﺧﻔﯾض إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﺟﺗﺛﺎﺛﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺻف ﺑﺣﻠول
ﻋﺎم .2030

ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2022ﯾﺿ ﱡم اﻟوﻋد اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ  120ﺑﻠدا ً و35
ﺷرﯾﻛﺎ ً ،وﯾُﺷ ِ ّﻛل ھذا اﻟوﻋد أﻛﺑر ﻣﺳﺎھﻣ ٍﺔ ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.

وﻣن ﺑﯾن ھذه اﻟﺑﻠدان اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددھﺎ  ،120رﻓﻊ أﻛﺛر ﻣن %90
ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺧﻔﯾف اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻣﺢ ﻟﮭﺎ ،ورﻓﻊ أﻛﺛر
ﻣن  %95ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾﱡف اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﱠﻊ إﻟﯾﮭﺎ.

ومع تطلُّعنا إلى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف المعني بتغير المناخ في شرم الشيخ ( ،)COP27نر ّكِز على كيفية
أثر حقيقي .وسوف تستغل المرحلة ال ُمقبلة من الوعد المناخي المساهمات المحددة وطنيا ً
العمل مع شركائنا لتحويل تع ُّهدات المناخ إلى ٍ
استثمار سيادية للتنمية المستدامة ،بما في ذلك لفوائدها المشتركة المتعلقة بالحد من الفقر وتعزيز التعليم ودعم السالم.
باعتبارها خطط
ٍ

تصويت الشعوب للمناخ
مع وجود  1,2مليون ُمشارك ،ش َّكل هذا التصويت أكبر عملي ٍة
جريَت حتى اآلن الستقصاء الرأي العام بشأن تغيُّر المناخ ،وساعد
أُ ِ
واضعي السياسات على فهم أولويات الجمهور تجاه التصدي ألزمة
المناخ .نشره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام .2021
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أدّت الحقبة األنثروبوسينية — "عصر التأثير البشري" — إلى وضع كوكبنا في موقعٍ محفوفٍ بالخطر .فمستقبل البشرية يعتمد على
التعاون بين البلدان والمجتمعات المحلية وعملها كأُسرةٍ عالمية لتحقيق األهداف المشتركة ،وهذه هي الطريقة الوحيدة لتمهيد الطريق
التحرر من الحاجة والخوف والمهانة.
اإليجابي نحو
ُّ
ير ّكز هذا التقرير على االرتباط الشديد بين انعدام األمن من جهة وقلة الثقة بين األشخاص من جه ٍة أخرى ،حيث هناك شيء "غير
صحيح" في ما نراه من اآلخرين وفي تفاعلنا وتعاوننا معهم .ونحن بحاج ٍة إلى إعادة بناء الثقة بين األشخاص في مجتمعاتنا إذا أردنا
فعالً أن نتغلَّب على التحديات التي نواجهها ،مثل التحدي المتمثل في تغيُّر المناخ .والنهوض باألمن البشري يُم ِ ّهد الطريق الستعادة الثقة.
في هذا العصر ،يتعيَّن علينا أالّ ننظر بشك ٍل محدو ٍد إلى الترابُط بين األشخاص وحسب ،بل أيضا ً في الترابُط بين السكان وكوكب األرض.
في الواقع ،ينبغي إيالء األولوية إلى التفكير من هذا المنظور الجديد لألمن البشري ،ذلك َّ
أن العامل المو ِ ّحد قي التحديات التي نواجهها
يكمن في تجاهل الحدود الجغرافية والدول القومية.
والتفاوتات االجتماعية ،نشأت تهديدات جديدة أو أصبحت أكثر وضوحا ً أو
وبسبب جائحة كوفيد 19-والتكنولوجيا الرقمية وتغيُّر المناخ
ُ
اتَّخذت أشكاالً جديدة في األعوام القليلة المنصرمة .يُثبت التقرير قدرة األمن البشري على المساعدة في تسليط الضوء على هذه البقع
العمياء في مجال التنمية.
وحان الوقت بكل تأكيد إلعادة تعريف ما يعنيه التقدُّم البشري ،مع تمكين جميع البلدان والمجتمعات المحلية لالضطالع بدورها في
ب أكثر أمناً .ينبغي علينا أن نولي مزيدا ً من االهتمام بأمن جيراننا إذا ما أردنا أن نعالج
التأسيس لمستقبل التنمية البشرية وفي بناء كوك ٍ
التهديدات المترابطة التي نواجهها اآلن.

قادة العالم األعزاء
في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف
( ،)COP26أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
منصة "قادة العالم األعزاء" لتمكين األشخاص حول
العالم من أجل بعث الرسائل إلى القادة بشأن أزمة
المناخdearworldleaders.org .
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الشراكات مع القطاع الخاص

من شأن كل تعاون أن يحدث فارقا ً ملموسا ً

ش ِه َد عام  2021التزاما ً استراتيجيا ً هاما ً من القطاع الخاص باتجاه مواصلة أهداف التنمية المستدامة ،مع استمرارنا في تطوير شراكا ٍ
ت جديدة
َ
للمبادرات القائمة ،بما في ذلك:

مرفق التأمين والتمويل إلدارة المخاطر
تحويل الطريقة التي تعتمدها البلدان لتمويل إدارة المخاطر والعمل المناخي ومشاريع التنمية عبر العمل عن كثب مع الحكومات
والقطاعات ذات الصلة.
بر َم بين الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنتدى
يُمثِّل االتفاق الثالثي الذي أ ُ ِ
تطوير التأمين 10 ،من بين أكبر شركات التأمين حول العالم:

 5مليارات دوالر أمريكي هي قيمة رأس المال ال ُمخاطِ ر ال ُمقدَّم

أثر أهداف التنمية المستدامة
تش ِ ّجع منصة مستثمري أهداف التنمية المستدامة القطاع الخاص العتماد ممارسات االستثمار المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
 18بلدا ً حصلوا على آراءٍ ثاقبة بشأن  312مجاالً لفرص االستثمار.

استمرت شراكتنا في تسريع عجلة تقدُّم أهداف التنمية المستدامة ودفعت االبتكار وزادت مصادر الدخل غير التقليدية
منذ عام ،2019
َّ
ت ديناميكية بقيادا ٍ
ووسَّعت نطاق وصول الدعوة التي تطلقها المنظمة ،بما في ذلك من خالل مبادرا ٍ
ت شبابية مثل مبادرة #الجيل
(.)#Generation17
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• 200مليون جهاز متنقِّل ثُبّت فيها تطبيق  Samsung Global Goalsألهداف التنمية المستدامة
التبرعات الفردية والمؤسسية
• 4ماليين دوالر أمريكي قيمة المبلغ الذي جُمِ َع عبر
ُّ

فُ َرص اقتصادية لِمليون شاب وشابة بعد جائحة كوفيد 19-في
بنغالديش خالل األعوام الخمسة ال ُمقبلة

ساعد برنامج دعم النساء المبتكرات  (WIP) 21مشروعا ً
مبتدئا ً بقيادةٍ نسائية في  12بلدا ً في منطقة الدول العربية

تشمل المنصات والبرامج الشريكة ما يلي :منصة مستقبل
التنوع البيولوجي التابع لألمم المتحدة ،ومرصد
البيانات ،ومختبر
ُّ
مايكروسوفت للحواسيب والتأثيرات الكونية ،وبرنامج المِ نَح
الصغيرة ومشروع مايكروسوفت  15من منصة الحلول المفتوحة
مع مرفق البيئة العالمية ،والذكاء االصطناعي والتعلُّم اآللي من أجل
التخطيط للحصول على مصادر الطاقة.

مشروع  Lab :Youth Coلدعم الشباب ،بقيادةٍ مشتركة من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
نُ ِفّ َذ في  28بلدا ً وإقليما ً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أكثر من  200,000مشارك
 9,500من أصحاب المشاريع االجتماعية استفادوا منه
 1,240مؤسسة اجتماعية بقيادةٍ شبابية

المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم

 202شريك في المنظومة اإليكولوجية

لدينا آالف الشركاء من القطاع الخاص من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم .وتعمد الشركات من جميع
األحجام إلى التآزر مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل شبكة مختبرات التسريع ومركز التمويل المستدام ،وأثر أهداف التنمية
المستدامة ،ومبادرا ٍ
ت أخرى.

مبادرة الربط بين مؤسسات األعمال
الشراكة بين مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي احتفلت بعيدها الخامس في أيار/مايو
 .2021وتشمل اإلنجازات التي تحقَّقت بفضل هذه الشراكة ما يلي:
• 84مليون دوالر أمريكي قيمة الدعم النقدي والعيني

•في عام  ،2021خالل جائحة كوفيد:19-

• 100استجابة لألزمات

 7,2ºماليين دوالر أمريكي قيمة الدعم النقدي والعيني

•أكثر من  18مليون شخص حصل على المساعدة بالتنسيق
مع الحكومات ومنظومة األمم المتحدة

 1,2ºمليون شخص حصلوا على مساعدةٍ إنساني ٍة حاسمة
األهمية
 53ºألف وخمسمائة شخص حصلوا على الدعم عبر
برامج التعافي ال ُمبكرة
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عائلة األمم المتحدة
•إدارة  1,84مليار دوالر لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية

الشراكة من أجل السكان والكوكب والسالم
تحو ٍل بالنسبة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولشركائنا في األمم المتحدة .لقد تم َّكنّا من االستجابة لتحديا ٍ
ت
ش َّكل عام  2021سنة ُّ
وأزما ٍ
ت متعددة األبعاد بروحٍ قوية من الشراكة واالبتكار ،وهذا ما دعم الدفع القوي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي نحو اإلسراع في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة .ومن منظور أوسع نطاقاً ،شملت الشراكات ثالثة مجاالت إنمائية:

•استفاد  120بلدا ً من خدمات التمويل الذي جمعته األمم
المتحدة لمواجهة تحدياتها المتعلقة ببناء السالم وبالقضايا
اإلنسانية واإلنمائية والمناخية
•مشاركة  49كيانا ً من كيانات األمم المتحدة في
هذا التعاون عبر خدمات التمويل الذي
جمعته األمم المتحدة

•قدَّم صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية حلوالً مالية
عم  588حكومة محلية
ورقمية ِلكثر من  3ماليين شخص و َد َ
وقروض بقيمة  42,5مليون
ٍ
في استثماراتها المحلية عبر منحٍ
دوالر أمريكي ،ما أدّى إلى انفراجٍ بقيمة  89مليون دوالر من
التمويل اإلضافي

الناس
التحول بدءا ً من االستجابة لجائحة
استمر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،إلى جانب المجتمع الدولي ،بدعم
َّ
ُّ
ً
ووصوال إلى التعافي منها ،من خالل ما يلي:

كوفيد19-

اإلنصاف في إتاحة اللقاحات

الحماية االجتماعية

التمويل التحويلي

بالتعاون مع شركائنا ،نساعد في الوصول
إلى تحقيق الغاية التي حدَّدتها منظمة
الصحة العالمية بتلقيح  %70على األقل
من سكان العالم ضد فيروس كوفيد19-
في عام  .2022وأُنشِئت لوحة المراقبة
العالمية لإلنصاف في إتاحة اللقاحات
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
وجامعة أُكسفورد ،وهي لوحة تجمع
المعلومات االجتماعية واالقتصادية في
الوقت الحالي.

ق
َ
عمِ َل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشك ٍل وثي ٍ
مع منظمة العمل الدولية عبر آليا ٍ
ت ُمبتَكَرة للحماية
الرق َمنَة وإنشاء الوظائف،
االجتماعية ومن خالل َّ
على خريطة الطريق الخاصة باألمين العام لألمم
المتحدة من أجل توفير  400مليون وظيفة على
األقل في االقتصادات الخضراء والرقمية واقتصاد
الرعاية ،وكذلك في مبادرا ٍ
ت عالمية مشتركة
ع َم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
أخرى .كما َد َ
 88بلدا ً لتصميم الموارد وإطالقها وتعبئتها استجابةً
للجائحة.

بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
ٍ
استخدم أكثر من  70بلدا ً أ ُ ُ
طر التمويل
الوطنية المتكاملة لتمويل تعافيها من
الجائحة .وبشراك ٍة مع اليونيسف ،تم َّكنّا
من نقل مزي ٍد من الموارد لتلبية احتياجات
األطفال.

استضافة
الوظائف المتخصصة الحيوية
لمنظومة األمم المتحدة

•في عام َّ ،2021
وزع برنامج متطوعي
متطوعا ً للخدمة على
10
,
األمم المتحدة 921
ِّ
مستوى منظومة األمم المتحدة ككل ،ما ش َّكل زيادةً
بنسبة  %15مقارنةً بعام 2020
متطوعو األمم المتحدة  173جنسية مختلفة وقد
•يُمثل
ِّ
قدَّموا الدعم إلى  55كيانا ً تابعا ً لألمم المتحدة
المتطوعين هم من بلدان الجنوب،
بلدا ً وإقليماً %80 :من
ِّ
و %53من النساء و %59هم متطوعون وطنيون من
متطوعي األمم المتحدة
في 160

•الربط المتبادل فيما بين  416مؤسسة،
مع مشاركة أكثر من  800ممارسة جيدة على
منصة غاالكسي الرقمية من أجل "التعاون فيما بين بلدان
الجنوب" للنهوض بهذا التعاون من أجل تحقيق أهداف
تركيز خاص على البلدان األقل نموا ً
التنمية المستدامة ،مع
ٍ
والدول الجزرية الصغيرة النامية.
• 69بلدا ً من البلدان النامية نفَّذت مبادرات التعاون في ما
بين بلدان الجنوب بالشراكة مع  20وكالة من وكاالت األمم
بدعم من الصناديق االستئمانية للتعاون في ما بين
المتحدة،
ٍ
بلدان الجنوب.
• أكثر من  3,400من العاملين في مجال التنمية من
بلدا ً وإقليما ً استفادوا من التدريبات المتعلقة بتنمية القدرات
للتعاون في ما بين بلدان الجنوب في سبعة مجاالت
مواضيعية
155

السالم
الكوكب
نفَّذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عمله
(الصفحة  )26وقيادته المتصلة بالوعد المناخي في
الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر األطراف
( )COP26بشراك ٍة متينة مع:
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عمِ َل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى جانب
َ
الشركاء في األمم المتحدة حول العالم لبناء
المزيد من النُّ ُهج االستباقية والوقائية ضد
فرص للتعافي تكون
األزمات من أجل توفير
ٍ
أكثر مرونة وأطول أجالً .وفي أفغانستان ،أقمنا
شراكا ٍ
ت مع  16كيانا ً من كيانات األمم المتحدة
ومع الصندوق االئتماني الخاص بأفغانستان.

أفضل  10شركاء لألمم المتحدة الذين يعملون معا ً على جميع حلولنا ال ُمبتَك ََرة الخاصة وما وراءها ،وهم:
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ال تختاروا االنقراض

فرانكي والمشاهير يُحذِّرون العالم بشأن تغيُّر المناخ
لمساعدتنا على محاربة تغيُّر المناخ وعدم المساواة ،عملت مجموعةٌ من سفراء النوايا الحسنة ،والمشاهير ،والناشطين ،والمؤثرين بالمشاركة

أهالً بالتعامل الذكي مع المستقبل
)(#FutureSmartUNDP
معاييرنا الجديدة للتنمية

في حملة "ال تختاروا االنقراض"  #DontChooseExtinctionوالترويج لها ،من بطولة الديناصور فرانكي .ومن بين من قدَّموا

فيروس جديد يحاول
ال يزال عالمنا ُمتَّجها ً نحو مزي ٍد من الذكاء — ولكن هذا يترافق أيضا ً مع مزي ٍد من التحديات ،فكل يوم ،ينشأ
ٌ
هزيمتنا ،وقد ت ُ ِركَ الكثير من الناس يتخلَّفون عن الركب .يتفشى هذا النزاع ،وأزمة المناخ ُّ
تدق ناقوس الخطر.

ديكي ،ألكسيس رين ،رونين روبنشتاين ،وغيرهم وقد ظهر المشاهير في أه ّم البرامج اإلخبارية والصباحية التي سجلت نسبة مشاهدين
وصلت إلى  367مليون شخص ،ووصلت منشوراتهم على شبكات التواصل االجتماعي إلى  118مليون شخص وال يزال العدد في ازدياد.

في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نؤمن َّ
معيار جدي ٍد لمستقبل التنمية .تتطلَّع الخطة االستراتيجية
بأن الوقت قد حان لوضع
ٍ
الجديدة في البرنامج إلى البقاء في طليعة الفكر والعمل اإلنمائي .نهدف إلى مساعدة البلدان للذهاب إلى أبعد من التغلُّب على
تغيير منهجي يُم ّكِن األشخاص من تجهيز أنفسهم بشك ٍل أفضل
التحديات اإلنمائية الفورية ومواجهة تعقيدات اللحظة ،ولتحقيق
ٍ
للتعا ُمل مع أي مشكل ٍة قد يواجهونها في المستقبل.

دعمهم — وأصواتهم الشهيرة — جاك بالك ،إيزا غونزاليز ،نيكوالي كوستر-والدو ،آيسا مايغا ،غريتا ثونبرغ ،ووبي غولدبرغ ،أنطونيو
بانديراس ،بيلي آيليش ،بادما الكشمي ،ميشيل يووه ،كودي سيمبسون ،إيلي غولدينغ ،ديف ماتيوز ،روزاريو داوسون ،أيدان غاالغر ،ليل

وصل فيديو إطالق الحملة إلى  1,2مليار مشاهدة.

ما هي التنمية القائمة على التعامل الذكي مع المستقبل؟
تطور سابقتها ،وهي مبادرة جيل القيادة القادم
أتت مبادرة التعامل الذكي مع المستقبل ( )#FutureSmartUNDPنتيجة ُّ
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )#NEXTGENUNDPوتستمر في بناء ُ
ط ُر ٍق مُب َت َكرة للتفكير واالستثمار وإيصال
الخدمات وصوالً إلى أال يبقى أي أحد مُتخلِّف عن الركب .والتعامل الذكي مع المستقبل هو أكثر من مجرد شعار ،بل هو
مرتكز على المستقبل وقرارا ٍ
ت حكيمة ومستنيرة.
نهج
الجزء الجميل من االستدامة الذي يجمع بين
ٍ
ٍ

الرقمنة بالفطرة
القوة الرقمية في جميع أعمالنا

صورةGetty Images :

صورةHolly Schnaudigel :

صورةUka Borregaard :

في إعالن "ضربة للجميع" في إطار الخدمة العامة لمواجهة جائحة

صورةHolly Schnaudigel :

جاك بالك

آيسا مايغا

نيكوالي كوستر-والدو

سع
طمو ٌ
ح ُم َو َّ
نهج العالم الواحد لمعالجة
األزمات المتشعبة

إيزا غونزاليز

واختُت َِم عام بلحظ ٍة تاريخية مع المشاهير في االحتفال العالمي للعمل

كرمت رابطة مراسلي
من أجل أهداف التنمية المستدامة ،حيث َّ
األمم المتحدة سفيرة النوايا الحسنة بادما الكشمي بالجائزة األولى،

كوفيد ،19-ظهر سفراؤنا للنوايا الحسنة بادما الكشمي ،ييمي أالد،
ميشيل يووه ،وكوني بريتون ،ووجَّهوا دعوة ً إلى قادة العالم للعمل
معا ً من أجل ضمان إتاحة اللقاحات للجميع وفي كل مكان .وقد
َّ
وغطته قناة الجزيرة
روج لإلعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة،
َّ

مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن المكافحة من أجل المساواة،

ووسائط إعالمية أخرى.

بما في ذلك اإلنصاف في إتاحة اللقاحات.

جائزة مناصرة عام  2021لرابطة مراسلي األمم المتحدة عن عملها

التحوط للمستقبل
ُّ
االستعداد والتكيُّف بشك ٍل أفضل —
قبل ك ِّل تح ٍ ّد جدي ٍد وخالله

بيانات أكثر ذكا ًء
البيانات المتقدمة تتيح مزيدا ً من الفهم
وتوضح التأثيرات

يخولنا من بنا َء مستقب ٍل أفضل للجميع ،مع إقامة التوازن بين السكان والكوكب.
عملنا معا ً بهذا الشكل يعني أنَّنا في موقعٍ مناس ٍ
ب ِّ
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أهم الشركاء الممولين لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لسنة 2021

ُمستثمرون ال يُقدَّرون بثمن

أبرز الشركاء

الصندوق
العالمي

الواليات
المتحدة

األرجنتين

ألمانيا

السويد

االتحاد
األوروبي

الصناديق االستئمانية
المتعددة الشركاء

النرويج

اليابان

المملكة
المتحدة

الجمهورية
الدومينيكية

صندوق البيئة
العالمية

هولندا

الصندوق
األخضر
للمناخ

السلفادور

زيادة بنسبة  %15في التمويل الحكومي
زادت اإلسهامات من التمويل الحكومي من  1,13مليار دوالر أمريكي عام  2020إلى  1,30مليار دوالر أمريكي
عام 2021
زيادة بنسبة  %18في الصناديق الرأسية
زيادة اإلسهامات من الصناديق الرأسية من  988مليون دوالر أمريكي عام  2020إلى  1,17مليار دوالر
أمريكي عام 2021

 100مليون

2021

الموارد األخرى

الموارد العادية

أبرز المساهمين األساسيين

(ماليين الدوالرات األمريكية)

 37,2مليونا ً

 30مليونا ً

 24,5مليونا ً
ألمانيا

 20مليونا ً
 7,4ماليين

 10ماليين

أل

مانيا

ال

دانم

رك

 5,1ماليين

ه

ولندا

موارد مرنة مقدمة للنوافذ ،النوافذ الفرعية ،المناطق أو البلدان
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 300مليون

 400مليون

 500مليون

 600مليون

الصناديق األساسية َم ِرنة ،موارد عادية ،غير مخصصة لمشروع أو موضوع ُمعيَّن.

نوافذ التمويل
 40مليونا ً

 200مليون

*زيادة أساسية بقيمة  13,3مليون دوالر أمريكي كانت
مخصصة للعام  2021ت َّم استالمها في عام 2022

زيادة بنسبة  %14في نسبة نوافذ التمويل المواضيعي غير المخصصة
ارتفعت حصة المساهمات ال َم ِرنة في نوافذ التمويل المواضيعي من  %24في عام  2020إلى  %38في عام

 115مليونا ً
 108ماليين
 108ماليين
 93مليونا ً
 86مليونا ً
 83مليونا ً *
 79مليونا ً
 76مليونا ً
 74مليونا ً
 73مليونا ً
 61مليونا ً
 56مليونا ً
 56مليونا ً
 48مليونا ً
 45مليونا ً
 44مليونا ً
 41مليونا ً
 40مليونا ً
 40مليونا ً
 35مليونا ً

 400مليون
 378مليونا ً
 377مليونا ً
 334مليونا ً
 308ماليين
 297مليونا ً
 284مليونا ً
 241مليونا ً
 220مليونا ً

(ماليين الدوالرات األمريكية)

أبرز إنجازات عام 2021

الصندوق العالمي
الواليات المتحدة
ألمانيا
الصناديق االستئمانية المتعددة الشركاء
االتحاد األوروبي
اليابان
صندوق البيئة العالمية
الصندوق األخضر للمناخ
األرجنتين
السويد
النرويج
الجمهورية الدومينيكية
المملكة المتحدة
هولندا
السلفادور
سويسرا
الدانمرك
وكاالت األمم المتحدة
كندا
جمهورية كوريا
هندوراس
بيالروس
كولومبيا
مصر
تركمانستان
بنما
البرازيل
هايتي
دومينيكا
أستراليا

 546مليونا ً

سوي

سرا

 4,0ماليين

ل

 3,9ماليين

كسم

برغ

مخصصة للمشاريع

ج
مهو
كوري رية
ا

الواليات المتحدة

السويد

اليابان

النرويج

سويسرا

 1,8مليون

ال

سويد
هولندا

كندا

المملكة
المتحدة

الدانمرك

جميع األرقام المالية مؤقتة يعود تحديثها إلى نيسان/أبريل  2022وهي قابلة للتغيير حتى إتمام البيانات المالية المدققة.
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شهادات

شكرا ً لكم على الدعم المذهل في األعوام األخيرة المنصرمة،
شكرا ً على الدعم الذي ال يمكننا أن نستغني عنه .لقد نِلتم
احترامنا وتقديرنا

تقدير من الشركاء والمبتكرين

 -مجلس نواب صومالي الند (أرض الصومال)

بالتنوع
حقَّق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نتائج ممتازة تتعلق
ُّ
القائم على النوع االجتماعي في التوظيف والترقية وتخطيط تعاقب
الموظفين  ...وقد نُ ِفّ َذ الدعم الحقيقي وتعبئة الموارد المخصصة
والتنوع القائم على النوع االجتماعي.
بهدف ضمان الشمول
ُّ
 الجوائز الخاصة بالفوائد االقتصادية من المساواة بين الجنسَ يْنوالمساواة القائمة على النوع االجتماعي

"

نحن سعداء جدا ً بهذا التعايش والعمل
الجماعي مع المنظمات الدولية ...خاصةً
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 -وزارة البيئة والتنمية المستدامة ،بنما

"

[يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على] ح ِ ّل مشكلة
التعجيل بفضل ذهنية المحفظة ،وتشغيل قوة العمل الجماعي،
نطاق
وينفذ ذلك على
واسع لم يسبق له مثيل
ٍ
ٍ
 -معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

لقد أتْقَنَ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التعا ُمل مع السياقات
المضطربة التي شهدناها األعوام المنصرمة ،وأثبت صمودا ً
جبارا ً وديناميكية جديدة في االستجابة لجائحة كوفيد19-
 -شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف

"

نعرب عن خالص شكرنا
وتقديرنا للمساهمة القيمة
من جانب برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي

"

 -وزارة السياحة ،سري النكا

ستواصل الواليات المتحدة تطلُّعها إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
متين بين وكاالت األمم المتحدة من أجل ربط
وتنسيق
لتقديم قياد ٍة
ٍ
ٍ
أعمالها على النطاق اإلنساني واإلنمائي وعلى نطاق بناء السالم
بعثة الواليات المتحدة إلى األمم المتحدة
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ت وعدة بلدان على
ج يُحتَذى به في التعاون بين عدة قطاعا ٍ
نموذ ٌ
مستوى المنظمات والمجتمعات المحلية  ...من أجل فعالية الرصد
والتنفيذ للغايات الـ  15ألهداف التنمية المستدامة

عرب عن امتناني لنوعية التعاون والشراكة ال ُمثمِ رة التي
أو ُّد أن أ ُ َ
تربط هذه الوزارة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 -وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة ،المغرب

 جائزة  ، DrivenXDesignمنصة مستقبل البيانات بشأنجائحة كوفيد -19التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 أميتاب كانت ،الرئيس التنفيذي ،المؤسسة الوطنيةلتحويل الهند ،حكومة الهند

معايير الممارسة [لتأثيرات أهداف التنمية المستدامة]
 ...الشراكة االستراتيجية مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي َّ
عززت توافقنا الفكري ،وأتاحت لنا أن ندعم
تنفيذ المعايير واعتمادها
 المنظمة الدولية للقيم االجتماعية()Social Value International

 رصد األرض ألهداف التنمية المستدامة وجائزة أهداف التنميةالمستدامة للفريق المعني برصد األرض

أمر
التمكُّن من الوصول بفعالية إلى البيانات الصحيحة هو ٌ
حيوي بالنسبة إلى المساعي الوطنية للتصدي إلى جائحة
كوفيد .19-وللتغلُّب على هذا التحدي ،ابتك ََر برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي منصة بيانات التعافي االجتماعي واالقتصادي
من جائحة كوفيد19-

ت تتعلق بأهداف
أدَّت المساعي المشتركة في مجاال ٍ
تأثير ملحوظ
التنمية المستدامة إلى
ٍ

"

نحن راضون جدا ً ومتح ِ ّمسون
لما سيأتي بعد ذلك

"

 مركز دراسات الدولة والمجتمع (،)CEDESاألرجنتين

مختبرات [المعجالت البرنامجية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي]
ُقربنا من فهم المشاكل أوالً
تساعد األنظمة المعقدة كي تظهر للعيان ،وت ِ ّ
بأول — ما يتيح لنا االستجابة بكفاء ٍة أكبر للمسائل المحلية

شكَّل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حضورا ً بارزا ً
وسط قوائم أفضل  10مصادر تأثير  ...وكان من بين
أهم  10مانحين للمساعدات من أربع مناطق من أصل
ست
 -اإلصغاء إلى القادة

2021

 -مركز نيستا لتصميم الذكاء االصطناعي

37

العمل على النطاقين القريب والبعيد
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
•مركز بنما اإلقليمي
•األرجنتين
•بربادوس وشرق البحر الكاريبي
(تشمل أنغويال وأنتيغوا وبربودا وجزر
فرجن البريطانية ودومينيكا وغرينادا
ومونسيرات وسانت لوسيا وسانت
كيتس ونيفس وسانت فنسنت وجزر
غرينادين)
•بوليفيا
•البرازيل
•شيلي

•كولومبيا

أفريقيا
تركس وكايكوس)

•كوستاريكا

•المكسيك

•كوبا

•بنما

•الجمهورية الدومينيكية

•باراغواي

•إكوادور

•بيرو

•السلفادور

•سورينام

•غواتيماال

•ترينيداد وتوباغو (تشمل أروبا

•غيانا

وكوراساو وسانت مارتن وترينيداد

•هايتي

وتوباغو)

•هندوراس
•جامايكا (تشمل جزر البهاما وبليز

•أوروغواي
•فنزويال

وبرمودا وجزر كايمان وجامايكا وجزر

أمريكا الشمالية
•مقر نيويورك

•أنغوال
•بنن
•بوتسوانا
•بوركينا فاسو
•بوروندي
•الكاميرون
•الرأس األخضر
•جمهورية أفريقيا الوسطى
•تشاد
•جزر القمر
•كوت ديفوار
•جمهورية الكونغو الديمقراطية
•غينيا االستوائية
•إريتريا
•إسواتيني
•إثيوبيا
•غابون
•غامبيا
•غانا
•غينيا
•غينيا – بيساو
•كينيا
•ليسوتو
•ليبريا
•مدغشقر
•مالوي
•مالي
•موريتانيا
•موريشيوس وسيشيل
•موزامبيق
•ناميبيا
•النيجر
•نيجيريا
•جمهورية الكونغو
•رواندا
•سان تومي وبرينسيبي
•السنغال
•سيراليون
•جنوب أفريقيا
•جنوب السودان
•توغو
•أوغندا
•جمهورية تنزانيا المتحدة
•زامبيا
•زمبابوي

أوروبا وآسيا الوسطى
•مركز إسطنبول اإلقليمي

•مركز بانكوك اإلقليمي

•ألبانيا

•أفغانستان

•أرمينيا

•بنغالديش

•أذربيجان

•بوتان

•بيالروس

•كمبوديا

•البوسنة والهرسك

•الصين

•قبرص

•جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

•جورجيا

•الهند

•كازاخستان

•إندونيسيا

•كوسوفو (وفق القرار
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الصادر عن مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة [)]1999

•إيران (الجمهورية اإلسالمية اإليرانية)

الدول العربية

•جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
•ماليزيا (تشمل بروناي دار السالم وماليزيا وسنغافورة)

•قيرغيزستان

•مركز عمان اإلقليمي

•جزر المالديف

•مولدوفا

•الجزائر

•منغوليا

•الجبل األسود
•مقدونيا الشمالية
•صربيا
•طاجيكستان
•تركيا
•تركمانستان

•البحرين

•ميانمار

•جيبوتي

•نيبال

•مصر

•مكتب المحيط الهادئ في فيجي (يشمل واليات

•العراق

ميكرونيزيا الموحدة وفيجي وكيريباس وجزر مارشال

•األردن

وناورو وباالو وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو)

•الكويت

•باكستان

•لبنان

•بابوا غينيا الجديدة

•أوكرانيا

•ليبيا

•أوزبكستان

•المغرب

•الفلبين

•برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني

•ساموا (تشمل ساموا وجزر كوك ونيوي وتوكيالو)

•المملكة العربية السعودية

•سري النكا

•الصومال

•تايالند

•السودان
•الجمهورية العربية السورية
•تونس

مكاتب التمثيل
•مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بروكسل (يشمل االتحاد األوروبي)

•الدوحة (مكتب الشراكة والمشورة التقنية)

•مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جنيف

•مركز إسطنبول الدولي المعني بدور القطاع الخاص في التنمية

•مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ألمانيا
•مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في طوكيو
•مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في واشنطن

•تيمور  -ليشتي
•فييت نام

•اليمن

مراكز السياسات

•مكتب تمثيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دول الشمال (تشمل الدانمرك وفنلندا والنرويج والسويد)
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•مركز الخدمات اإلقليمي في
أديس أبابا

آسيا والمحيط الهادئ

•مركز السياسات العالمية في نيروبي بشأن التصحر ومرونة النظم اإليكولوجية
•مركز أوسلو للحكم
•مركز روما للتنمية المستدامة
•مركز سيول للسياسات المعني بتبادل المعرفة من خالل شراكات أهداف التنمية المستدامة
•مركز سنغافورة العالمي المعني بالتكنولوجيا واالبتكار والتنمية المستدامة
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