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 تقرير االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،  

 العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية 

 2020مايو/أيار   29

 

 19-إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في سياق جائحة كوفيد

ي افتتح رئيس المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة االجتماع المشترك االفتراضي للمجالس التنفيذية ف

عضاء واألاألمين العام لألمم المتحدة؛  ة، نائبةالضيف ةالمتحدثولس؛ ا، ورحب بزمالئه رؤساء المج2020 أيار/مايو 29

لخدمات  حدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدةالمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المت منن يمراقبالو

ممثلي كيانات و ؛ ومديريلميومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العا ،المشاريع

جائحة   ظلمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وفي  لحظة حاسمة ل  ا الوقت يمثلاألمم المتحدة الستة المشاركة. وأشار إلى أن هذ

، ةءاكفالو يةفعاليتسم بالتنسيق  من خالل –أفضل حاالتها باألمم المتحدة منظومة العالمية، من المتوقع أن تعمل  19-كوفيد

بين الكيانات. وأكد رئيس المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة الحاجة إلى التركيز على الفئات العمل تداخل تجنب و

العالم، وبالتالي فإن االتجاه  حولالعامة  اتأيضا على المالي أثر جائحةمن أنه من المرجح أن يكون للحذر فالمهمشة بالفعل، 

 تحدة سيكون أكثر أهمية.الكامل إلصالحات األمم الم

، وال سيما على هائزمال، وليقياددورها اللمجالس التنفيذية على  عن شكرها لنائبة األمين العام في كلمتها االفتتاحية    بتأعرو

إلى الجزء المتعلق باألنشطة التنفيذية للمجلس  وأشارتبتحويل منظومة األمم المتحدة.  م التزامهعلى المستوى القطري، 

تطبيق كل فرصة لضمان  االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية يمثلأن قائلة باالقتصادي واالجتماعي الذي اختتم مؤخرا، 

ة عبر حدثت عن القيادة والملكي. وتبشكل فعال على مستوى المنظومةلدول األعضاء الصادرة عن ا اتلتوجيههيئة رئاسية ل

من  أساسية واحدة من السمات المهمة لعملية إصالح األمم المتحدة، والتي ستظل  بوصفهاالهيئات الرئاسية بشكل جماعي 

 تحقيقمن أجل  عقد العمل"لتقدم خالل اأيضا بل و، 19-على طريق التعافي من كوفيد المضي عالميلفقط لنجاح، ليس أجل ا

 ."أهداف التنمية المستدامة

أن مجموعة األمم المتحدة للتنمية  تعملهم الشاق، وذكرعلى لجميع المديرين  االعام عن تقديره نائبة األمين توأعرب

األمم المتحدة القطرية. وقد تم  أفرقةفي إنشاء آليات جديدة، وتوجيه ودعم جيل جديد من  للمشاركة تدخلتكملها أالمستدامة ب

مستويات والسياسات واألدوات الداخلية لتعكس الهياكل  مواءمة تنفيذ ذلك، على سبيل المثال، من خالل ريادتها في إعادة 

 .ينالمقيم ين، وكذلك مساهماتها المالية في نظام المنسقالجديدة لمساءلةا
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مضطرة ات إضافية، فقد شددت على أن منظومة األمم المتحدة تحدي فرضت 19-بأن جائحة كوفيدن أنها أقرت يوفي ح

لإلصالحات، وتوجيه  عّجلهذا االجتماع المشترك كم   االستفادة منمواصلة العمل بكامل طاقتها. ودعت المشاركين إلى ل

إطار األمم  توطيد (1: ها الرئاسية بالغة األهميةهيئات إلى جانباالنتباه إلى خمسة مجاالت محددة تكون فيها قيادة الوكاالت 

تخطيط الأداة أن يكون هذا اإلطار جهود لضمان هناك حاجة إلى بذل ال تزال  – المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة

المهم من  – مواءمة اإلبالغ عن النتائج وتنسيق مؤشرات اإلبالغ عبر الكيانات (2رئيسية ألفرقة األمم المتحدة القطرية؛ ال

نظام   ارتكاز (3؛ إضافيةأو  مؤشرات جديدة وضعالضرورة إلى بنجز بالفعل، دون الحاجة الذي أ  البناء على العمل  للغاية

التي تعتبر بما في ذلك من خالل قاعدة تمويل مستدامة لوظيفة التنسيق    –  الجديد على أساس قوي ومستدام  ينالمقيم  ينالمنسق

مساهمات تقاسم   إتاحةاغتنمت نائبة األمين العام الفرصة لتوجيه الشكر إلى الدول األعضاء على مساهماتها وو.  بالغة األهمية

لصندوق  تقدم مساهمة إلى ا ي لم جميع كيانات المجالس التنفيذية. وحثت جميع الدول األعضاء التالتكاليف من جانب 

 تنفيذ إطار مساءلة اإلدارة (4؛ ين على أن تنظر في القيام بذلكالمقيم يننظام المنسقمن أجل االستئماني لألغراض الخاصة 

ال تزال هناك حاجة إلى بعض األحكام، وال سيما االتفاق على تنسيق أقوى لجهود جمع فإنه  تقدم حتى اآلن،    أ حرزفي حين    –

حيث تسير بداية جيدة  على الرغم من أنه بدأ – تحقيق االلتزامات المتبادلة التفاق التمويل (5األموال على أرض الواقع؛ 

إزاء االنخفاض المطرد في حصة الميزانيات   اعن قلقهأعربت  العام    نائبة األمينفإن  المؤشرات على المسار الصحيح،  معظم  

  خطة المقدم إلى اتجاه يمكن أن يؤثر بشكل خطير على جودة الدعم وهو  – حدة اإلنمائيةمنظومة األمم المتاألساسية لكيانات 

للعمل مع واستعدادها العام المشاركين بالتزام منظومة األمم المتحدة  نائبة األمين ت. وطمأن2030 عامالتنمية المستدامة ل

 .واستحداثهالبحث عن حلول في سعيها ل الرئاسيةالهيئات 

لمساواة بين الجنسين في سياق جائحة الدور األساسي لوسلطت المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة الضوء على 

تحديد أفضل   رتالتي يسّ العالمية واإلقليمية والقطرية  المستوياتالستجابة المنسقة على ا  علىأمثلة ، وذكرت 19-كوفيد

الممارسات. وشمل ذلك، على سبيل المثال، شراكة هيئة األمم المتحدة للمرأة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأفرقة األمم 

.  قاليمجميع األ  فيبلدا،    30في أكثر من    19-لكوفيداالجتماعي واالقتصادي    لألثرالمتحدة القطرية في إجراء تقييمات سريعة  

 ين المساعد ينلعامناء الكيانات الشقيقة، انضمت هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى فرقة العمل على مستوى األموبالتعاون مع ا

 وتكافؤ الفرص المساواة    انعدام   تفشي  أعمال الفرقة  أظهرتحيث  ،  19-كوفيدلإطار االستجابة االجتماعية واالقتصادية    لوضع

 ، فذكرت أن مبادرة19-خالل جائحة كوفيد  الجنسانيتفاع الكبير في العنف  بين الجنسين في جميع السياقات. وأشارت إلى االر

صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم كل من  التي يعمل فيهابين االتحاد األوروبي واألمم المتحدة، " تسليط الضوء"

، حددت طرقا مهمة الستخدام الموارد الحالية للتصدي  القياديةكيانات بوصفها الالمتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة 

لخطوط في االذي يعملون  الجنسانيالعنف لضحايا . وشددت على أهمية دعم مقدمي خدمات في حاالت العنف لهذه الطفرة

حلول تكنولوجية مبتكرة ساعدت على االستجابة العاجلة الحتياجات الناجين الذين يبحثون عن األمان والدعم.    وضعاألمامية و

 العنف المنزلي على أنها خدمات أساسية، على القيام بذلك.لضحايا خدمات الال تعتبر وحثت البلدان التي 

ترى وهو مصطلح  –أفضل" بشكل بناء الالمتحدة للمرأة إلى مواصلة التعاون من أجل "تتطلع المديرة التنفيذية لهيئة األمم و

، ة الجنسيةالعنصرية وكره المثلي على القضاءالتمكين االقتصادي للمرأة، والزراعة الذكية مناخيا، وترسيخ " أنه يعني

 استجابتنا الجماعية". صميمالمساواة بين الجنسين في  وضع. ولحرمان من البنية التحتية..التصدي لو

لدعم األطفال واألسر،    19-منذ بداية جائحة كوفيد  تجتمعأن الوكاالت    المديرة التنفيذية لمنظمة األمم المتحدة للطفولة  توذكر

تحقيق والعام الماضي لتوفير التكاليف ووقت الموظفين،  على مدار المضطلع بهابعض المبادرات المشتركة  استنادا إلى
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لتبسيط وتنسيق برنامج األغذية العالمي مع  منظمة األمم المتحدة للطفولة. ومن األمثلة على ذلك عمل في نفس الوقت الكفاءة

مل مشترك يمكن أن يوفر ما يصل إلى  عهو . وللوقاية من سوء التغذية وعالجه هاوتوزيع هاوتسليماألغذية عمليات شراء 

  من في المائة(،  10)أو أمريكي مليون دوالر  12.5الصحية وما يصل إلى  في المائة في تكاليف التدريب على الرعاية 30

االستجابة الفورية، استمر التركيز على  نطاقع يتكاليف الشراء على المدى المتوسط. وبينما ت بذل جهود مشتركة لتوس

لمستقبل، في اولوية لالستثمار . وشددت على أهمية التمويل المرن وإعطاء األالمحلية طويلة األجل للمجتمعاتالاالحتياجات 

، والصحة العقلية، وإنهاء العنف، وتعليم محلي لكل مدرسة ومجتمع ة الرقمي التوصيلية مجاالت مثل  مسلطة الضوء على 

 بشأن ت الشريكةعمل منظمتها مع الوكاال لمنظمة األمم المتحدة للطفولةالمديرة التنفيذية  وذكرتوالمياه للجميع.  ،البنات

ي ذلا 19-كوفيدالستجابة لل أهداف التنمية المستدامة والصندوق االستئماني المتعدد الشركاءغراض الصندوق المشترك أل

 الحماية االجتماعية. نظميمثل فرصة مهمة لتعزيز النظم، بما في ذلك فإن ذلك النسبة للمستقبل، . وبألمين العامه اأنشأ

االستجابة   يتيحالفريد لنموذج أعمال المكتب الذي    الطابعلمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى    ةالتنفيذي  ةالمدير  توأشار

. وتحدثت الشقيقة  ألمم المتحدةاالسريعة والفعالة لطلبات الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الخاصين ووكاالت  

لمستوى القطري والشراكات القائمة والمتوسعة مع المؤسسات المالية عن التنسيق الوثيق مع وكاالت األمم المتحدة على ا

، والتي تركزت حول ثالثة مجاالت رئيسية: مساعدة 19-كوفيدلستجابة االالدولية لدعم الحكومات بشكل مشترك في سياق 

، في شراكة  دمات المشاريعلى سبيل المثال، عمل مكتب األمم المتحدة لخ. وعواإلنعاش ،االستجابةو ،البلدان على االستعداد

لحماية الفئات وتعزيزها إنشاء نظم الحماية االجتماعية الوطنية  علىعلى مساعدة الحكومات  مع المؤسسات المالية الدولية،

المستدامة البنية التحتية  المؤثرة في  ستثمارات  اال  بشأناعدت مبادرة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  . وساألكثر ضعفا

(S3I  ،على تعبئة االستثمارات الخاصة في البلدان التي يعمل فيها المكتب )اوبيئي  ااجتماعي  أثرالمساهمات  ا  تحققضمان أن  و 

الوصول إلى األسواق العالمية مجاال آخر   لتيسيرالصغيرة والمتوسطة الحجم    الشركاتبناء قدرات    ويمثل.  ا إيجابياواقتصادي

االقتصادي  يعتبر أساسيا لتحقيق اإلنعاشي تم تسليط الضوء عليها، نظرا ألن تعزيز القطاع الخاص من مجاالت العمل الت

 . ات المحلية على الصمودالمجتمع قدرةواالستقرار االجتماعي و

ئحة أن السكان الضعفاء والمهمشين هم األكثر تضررا من جامن جديد  وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان  

صندوق األمم  وتشير تقديرات. "يتخلف عن الركب"عدم ترك أحد بشأن  صندوقلتزام الال ااختباروهو ما يمثل ، 19-كوفيد

، وتشويه ، وزواج األطفالالجنسانيخرى من العنف الحاالت األؤدي إلى ماليين تيمكن أن  لجائحةأن ا إلى المتحدة للسكان 

ة  ي الصحخدمات الرعاية أن ضمان حصول الجميع على  وشددت على األعضاء التناسلية لإلناث، والحمل غير المقصود. 

 19-لكوفيد. وأكدت أن استجابة الصندوق العالمية  يؤدي بالتالي إلى إنقاذ األرواحالحقوق اإلنجابية  التمتع بالجنسية واإلنجابية و

 . واستشهدت بأمثلة محددة للتعاون2030خطة عام  في إطار تماما مع الركائز الثالث لألمم المتحدة، التي وضعت تتواءم

صحة الالمتعلقة بفي قيادة صياغة الركيزة يشترك مع منظمة الصحة العالمية ذكرت أن الصندوق ف، على المستوى القطري

بالتعاون مع الشركاء ومكتب األمين العام لألمم يعمل الصندوق،  من إطار االستجابة االجتماعية واالقتصادية لألمم المتحدة. و

. والمسنين ،واألطفال ،وحقوق اإلنسان الجنسين، المساواة بينمثل  مسائلعلى  19-كوفيد أثرالمتحدة، على اإلبالغ عن 

تعمل، تحت قيادة المنسقين المقيمين األمم المتحدة القطرية  أفرقة فإنساء الوكاالت األخرى، رؤ على النحو الذي أشار إليهو

. وشارك لجائحةتنظيم األنشطة لالستجابة بسرعة لطلبات المساعدة المتعلقة با ومنسقي الشؤون اإلنسانية، على إعادة 

المراقبة   نظمتشتمل الصندوق في تقييمات سريعة لألثر االجتماعي واالقتصادي، وعمل باالشتراك مع الشركاء لضمان أن 

بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة  يعمل الصندوق، ؛ وعن الصحة بيانات مصنفة علىواالستجابة 
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؛ ومواصلة تنسيق العمل 19-لتخفيف آثار جائحة كوفيد  ة على الصمودالنظم الصحي  قدرةتعبئة الموارد لتعزيز  على  العالمية،  

 اإلنسانية في جميع أنحاء العالم. البيئاتفي والقضاء عليه  الجنسانيالمشترك بشأن منع العنف 

تحديد الطريقة    تأعاد  تاونهج الشبك  الرشاقة والسرعة و  المرونةذكر مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مالحظاته أن  و

كأزمة صحية وسرعان ما  تي بدأت، ال19-كوفيد لجائحةيقود بها المديرون كياناتهم في مساعدة البلدان على االستجابة التي 

أنه من  فإنه يرىاقتصادية وسياسية. وفيما يتعلق بإصالح منظومة األمم المتحدة، ة واجتماعي ت في نفس الوقت أزمةأصبح

وتستجيب بشكل خاص على المستوى القطري بدرجة عالية من المرونة. وأشار   هذا التقاربالمشجع أن تشهد األمم المتحدة 

درة منظومة األمم المتحدة على العمل بشكل إلى أن البلدان التي تتمتع بتقييمات قطرية مشتركة جيدة النوعية تعكس بالفعل ق

لقيادة والمساءلة. وكما أكد األمين العام لألمم على اواضحة عالمات  وهي. انحاسم نمؤشرا ماوسرعة، وه استعداداأكثر 

على  19-كوفيد لجائحةالعام، فإن المسؤولية والمساءلة عن االستجابة المنسقة على نطاق المنظومة  نائبة األمينالمتحدة و

يما يتعلق بدور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على وجه التحديد، )مع . وفالمستوى القطري تقع على عاتق المنسقين المقيمين

خطوات مهمة   2020منذ نهاية يناير/كانون الثاني    اتخذفقد  المتحدة القطرية المقيمة وغير المقيمة(،    أفرقة األممالتركيز على  

في النهج الشامل  وأ دمجت ، الفوريةم النظر في األولويات واالحتياجات . وتاالستجابةمجال على  الذاتية إلعادة تركيز قدرته 

جميع الكيانات في عملها  توجهاستجابة صحية وإنسانية واجتماعية واقتصادية توفير لمنظومة األمم المتحدة، من أجل 

التقييم األخير الذي أجراه مكتب التنمية البشرية التابع لبرنامج األمم أشار إلى النتيجة المدهشة التي كشف عنها التعاوني. و

 ه سيحدث أن  فقد خلص إلىالعالم.    حولعلى التنمية البشرية في البلدان    19-كوفيد  لجائحةالمتحدة اإلنمائي بشأن األثر المحتمل  

محددة المخاطر ال. وأكد مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمرة األولى منذ ثالثين عامال انعكاس في مؤشر التنمية البشرية

ليس لمساعدة ومن مسؤولية منظومة األمم المتحدة ككل أن تعمل معا  هأن فأشار إلى ، المحلية استدامة المجتمعاته جالتي توا

يادة االستثمار في نوع االقتصادات والمجتمعات التي تسعى غتنام الفرصة لزال، ولكن أيضا  فحسب  البلدان على إدارة األزمة

 التنمية المستدامة. يحققمسار السير في ضمان و، إلى بنائهاالبلدان جاهدة 

من أن آثار التداعيات   انيابة عن المدير التنفيذي، عن قلقه  ةمتحدث،  األغذية العالمي  لبرنامج مساعدة المدير التنفيذي  توأعرب

عدد األشخاص الذين  من المرجح أن يتضاعف    هالتقديرات إلى أن  وتشيراالجتماعية واالقتصادية يمكن أن تكون أكثر تدميرا.  

. وسلطت الضوء على القواسم  شخص مليون 260إلى ليصل  19-هذا العام بسبب جائحة كوفيديعانون من الجوع الحاد 

على المجاالت الرئيسية  برنامج األغذية العالميية والبشرية واإلنمائية بينما تحدثت عن تركيز المشتركة بين النظم الصح

برنامج ، أوضحت دور لجائحةا بسبب. وبسبب القيود المفروضة على الحركة العالمية اإلمدادمثل اللوجستيات وسلسلة 

اللوجستية فيما يتعلق بجهود االستجابة ذات الصلة، مثل نقل المعدات  في هذه الحالة، في تقديم الخدمات  األغذية العالمي

إنهاء في  اأساسييعتبر أن الدور الجماعي لألمم المتحدة  أشارت إلى أنها ترىوالبضائع والعمال إلى الخطوط األمامية. و

 االجتماعي واالقتصادي. أثرهمعالجة لجوع وا

صياغة المساهمات في اإلطار االجتماعي  على مة األمم المتحدة للطفولةمنظنب اإلى ج برنامج األغذية العالميعمل و

واالقتصادي لألمين العام لألمم المتحدة بشأن الحماية االجتماعية والخدمات األساسية من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة 

 فيذيمساعدة المدير التن استرعت. و19-فيروس كوفيد الصمود أمامبناء القدرة على  فضال عنوالناشئة في مجاالت التغذية 

؛ لجائحةوجباتهم المدرسية بسبب ا ال يحصلون علىمليون طفل  300أكثر من  أن االنتباه إلى برنامج األغذية العالميل

من أن   لجائحةشبكات األمان القائمة على النقد. وشددت على أهمية النظم الغذائية لمنع ا تيسيروالحاجة إلى ضمان استمرار 

مجاالت   هاجميع  –في استعادة عملياتهم والحفاظ عليها    همدعمو  صغار المزارعينفرصة إلشراك    وهي.  مجاعةكارثة    ت صبح
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برنامج األغذية العالمي  ل مساعدة المدير التنفيذي اختتمتعمل تتطلب شراكات قوية للغاية عبر منظومة األمم المتحدة. و

 يتمثل فيوأن دور األمم المتحدة والتعافي منها  19-فيدكول ستجابة الأن االستجابة الوطنية ضرورية لكلمتها باإلشارة إلى 

 العملية.هذه في  الحقيقيدعم االستجابة الوطنية وإدماج التعلم في الوقت 

إلى أن حالة الطوارئ أظهرت أنه يمكن تحقيق الكثير من  لمنظمة األمم المتحدة للطفولةالمجلس التنفيذي  ةرئيس توأشار

إلى   لجائحة مكن أن تؤدي االستجابة ل. ويللمنظومةالقوة الجماعية  مواطنلى استنادا إبين الوكاالت،  األوثقخالل التعاون 

. عليهادلة األديرون التي أبرز المومنظومة األمم المتحدة،  والشراكات المبتكرة داخلدفع الجهود نحو مزيد من اإلصالح 

يجعلهم في كثير من األحيان أكثر عرضة لإلساءة  الذيعلى األطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية،  لجائحةا أثروشددت على 

على ما والمهاجرين واألطفال المحرومين. ووافقت  بناتبين ال ، وال سيماواالستغالل، مثل االتجار والجرائم اإللكترونية

، ودعت إلى تحديد أولويات االستثمار في جميع القطاعات الحيوية لضمان يذية لمنظمة األمم المتحدة للطفولةالمديرة التنف  قالته

، عملية اإلصالح الجارية لكفاءةوقت اختبار  الوقت، وأشارت إلى أن هذا بين األجيالأزمة حدوث مجتمعات قوية، لتجنب 

جهود منظومة األمم المتحدة جهود الحكومات أن ت كمل  . وشددت على الحاجة إلى  ضعفافي دعم أكثر البلدان والسكان    وال سيما

 رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة  تودعم انتعاشها االجتماعي واالقتصادي. ورحب 19-كوفيد لجائحةالوطنية، في االستجابة 

في منتصف خططها االستراتيجية ستشكل البرمجة لما تبقى من الفترات    لجائحةل  بأن استجابة الوكاالت  األمم المتحدة للطفولة

مرن التمويل توفير العلى المكاسب التي تحققت نحو أهداف التنمية المستدامة. وكررت الدعوة إلى وتحافظ المخطط لها 

 اّل ، مع مراعاة أ لجائحةمستمرة استجابة لمنظومة األمم المتحدة، فيما يتعلق باالحتياجات الفي  لضمان العمل السريع والمبتكر  

 البرامج األساسية الجارية للخطر. تتعرض 

 ظل مشترك في بشكل بمضاعفة جهود منظومة األمم المتحدة للعمل برنامج األغذية العالمي وأشاد رئيس المجلس التنفيذي ل

موضوع الدعم المتكامل المستمر لمنظومة األمم المتحدة، وسلط الضوء على ثالث  في إطار. وشاطر وجهة نظره لجائحةا

  رأى . ولجائحةالتحليل، مشيرا إلى إطار األمم المتحدة لالستجابة االجتماعية واالقتصادية الفورية لعلى نقاط رئيسية، أوال 

، 19-لكوفيدي والمخاطر النظمية الغذائية وأثنى على التركيز القوي على األمن الغذائ يحظى بالترحيبنهج شامل ك ذلك

أيضا في مناقشات "مجموعة األصدقاء غير   ضمن غيرهامهمة    يةمشيرا إلى أنه سيكون أداة توجيه  –وكذلك الحق في الغذاء  

أشار إلى  غير أنه للقمة.  يةتحضيرال" 2021 لعام قمة النظم الغذائيةالمعنية بالتي تتخذ من روما مقرا لها للوكاالت الرسمية 

وال ، 19-لكوفيدمع المكونات األخرى الستجابة منظومة األمم المتحدة  واضح مفاهيميتكامل أو ترابط  أن اإلطار يفتقر إلى 

تبسيط آليات  مواصلةثانيا، فيما يتعلق بآليات التنسيق بين الوكاالت، اقترح وفيما يتعلق باالستجابة لألزمة اإلنسانية. سيما 

 واتباع، العمل المنعزلالمستوى اإلقليمي، إلى جانب القضاء على على لقائمة بين الوكاالت على مستوى المقر والتنسيق ا

ثالثا، فيما يتعلق وومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.  اإلنمائيتنسيق المن خالل ارتباط أقوى مع مكتب  –نهج أكثر تكامال 

األمم المتحدة  يتجاوزكذلك الحاجة إلى النظر إلى ما  لبرنامج األغذية العالميبالشراكات، اقترح رئيس المجلس التنفيذي 

بين أوثق  في تنسيق  مثال بشكل منهجي  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي    إدراجككل، نحو    ةاألمم المتحدة اإلنمائي  ومنظومة

 ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. اإلنمائيبين مكتب التنسيق المتحدة  األمموكاالت 

لخدمات  حدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدةوذكر رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المت

يم التقدم المحرز ونجاح بعض عمل اإلصالح وتقي طريقةتتيح فرصة الختبار  19-كوفيدالناتجة عن تحديات الالمشاريع أن 

. وشهدت أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ينالمقيم ينلمنسقالجديد لنظام ال، بما في ذلك بطريقة عملية للغاية هذا العملمن 

تفق مع رئيس أشار إلى أنه ي. وفيها تعزيز التعاون يتعين تلك التيفائدة اإلصالح، فضال عن المجاالت التي يمكن تحسينها و
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انتهاء  بعدقال إنه ال ينبغي أن تتوقف  حيثبشأن مزايا توسيع نطاق التعاون، لبرنامج األغذية العالمي المجلس التنفيذي 

أزمات مهما ي ، بل يجب تعزيزها إلى الحد الذي تكون فيه منظومة األمم المتحدة وشركاؤها مجهزين لالستجابة أللجائحةا

تقييم ما إذا كانت منظومة األمم هذا هو وقت ن قال إ إعادة النظر في الترتيبات الهيكلية،  لحاجة إلىاإلى  ومشيرا. هانوعكان 

المتحدة مجهزة حاليا لالستجابة بسرعة. وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه ال يزال هناك مجال للتحسين في االستجابة لألزمات 

أجزاء معينة من أمريكا الالتينية    فيدة إلى السكان المتضررين، مثالمساعدات األمم المتح  توصيلالصحية فيما يتعلق بكيفية  

 مناسبة جديدة نظمومنطقة الكاريبي التي ال تزال تنتظر اإلمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها. وقال إن هذه فرصة لتجديد  

وهو وقت مناسب إلعادة النظر في الممارسة الحالية وتحليلها وفقا لذلك وتقييم عمليات  –وإعادة النظر فيها وإعادة بنائها 

 الوكاالت.

العام لألمم المتحدة، والمديرين، وأعضاء المجلس التنفيذي، والقوة العاملة  نائبة األمينالشكر إلى الدول األعضاء  ووجهت

، والتي استمرت دون انقطاع خالل األزمة الحالية  اعمل كل منه عن وتقديم تحديثات التجمع معالألمم المتحدة بأكملها على 

 .لجائحةفي مواجهة ابشكل خاص بالعاملين على الخطوط األمامية الدول األعضاء  أقرتغير المسبوقة. و

كة اآلن أصبحت جميع الجهود المشتروالتركيز على االستثمار طويل األجل واالنتعاش.    أنه ينبغيعلى    عموماالوفود    واتفقت

. وأشار أحد 19-شكلها جائحة كوفيدتلتحديات المتعددة األبعاد والمعقدة التي التصدي لأكثر أهمية من أي وقت مضى في 

 الستخالصكانت فرصة  فإنهاسلطت األزمة الضوء على أوجه القصور والثغرات الهيكلية،  في حينين إلى أنه متحدثال

 ألعضاء المجلس التنفيذي الستخدام دورهم بطريقة أكثر استراتيجية.فرصة و واألخذ بهاالدروس المستفادة 

.  لجائحة في التصدي ل اانتهز بعض المتحدثين الفرصة للتعهد بمواصلة دعمهم لصناديق وبرامج األمم المتحدة ولجهودهو

د الطريق لتعزيز مكانة إلصالح قد مهالمشترك ل جدول األعمالورأوا أن رؤساء الوكاالت قد أظهروا بوضوح أن تنفيذ 

، بمزيد من االتساق والتعاون والتنسيق والكفاءة. لجائحةاألمم المتحدة لمساعدة الدول األعضاء في استجابتها لآلثار المعقدة ل

بالفعل أزمات إنسانية وتحديات  كانت تواجهفي البلدان التي  ، وال سيماماليين األرواح إلى إنقاذهذه الجهود بال شك  وأدت

 ، وتهدد بوضوح تحقيقها ألهداف التنمية المستدامة.أخرى مائيةإن

، ينبغي النظر إلى الشراكة كمبدأ  لجائحةولوحظ أنه عند تفعيل إطار األمم المتحدة لالستجابة االجتماعية واالقتصادية الفورية ل

. ااستجابته منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةبها  تقدم، من حيث التحليل والتخطيط، وكذلك في الطريقة التي موحد يتشغيل

، وكذلك اتالكيانو البرامجو الصناديقو العمل على الميزة النسبية للوكاالت الرتكازوأعربت الدول األعضاء عن تقديرها 

بين بلدان الجنوب والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.  فيما المجتمع المدني والحكومات المضيفة والتعاون على 

والوكاالت والصناديق والبرامج، مشيرا المالية الدولية ورأى أحد المتحدثين أن هناك مجاال لتعزيز التعاون بين المؤسسات 

ديون عبء  تخفيف    من أجلدة الموارد  التوصل إلى توافق عالمي في اآلراء مع المؤسسات المالية الدولية لزيا  الحاجة إلىإلى  

 البلدان الناشئة والمساهمة في تنميتها.

على التنمية البشرية، بما في ذلك المستوى الكبير من الموارد الالزمة   لجائحةا ألثرآخر إلى التقييم الواقعي  متحدثوأشار 

والقدرات الخاصة لجميع الجهات الفاعلة على المستويين العالمي والمحلي، من أجل الوصول  المالياتاالستفادة من بونصح 

عضاء أن تواصل دعم البرمجة التي يمكن بها للدول األ الطريقةمن المديرين بشأن  والت مست تعليقاتإلى نطاق واسع. 

المتكاملة والمشورة في مجال السياسات وتعبئة الموارد المنسقة في المجالس التنفيذية، وفي االستعراض الشامل للسياسات  
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الحفاظ على التركيز مع  – 2020الذي يجرى كل أربع سنوات لألنشطة التشغيلية لمنظومة األمم المتحدة في خريف عام 

من أجل بناء الجيل القادم؛ والجهد الجماعي في إعادة البناء بشكل أفضل واألكثر ضعفا؛ واألشخاص  ؛اتعلى الشراك

على الدور المحوري للمساواة بين  مجددا . وأكد أحد الوفود قدرة على الصمودمجتمعات مستدامة وصحية أكثر شموال و

نى على المشاركة النشطة لهيئة األمم المتحدة للمرأة في ، وأثالمحلية الجنسين في بناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات

وجمع البيانات المصنفة حسب  الجنساني، بما في ذلك جهودها في التصدي للعنف بناتعلى النساء وال 19-كوفيد ثرأتخفيف 

 جائحة أن لجنة وضع المرأة هي أول هيئة حكومية دولية تتأثر ب تسليط الضوء علىالمجاالت. وتم  ضمن غيرها منالجنس 

التنفيذ الكامل إلعالن  لتعجيلذلك، كان من المهم إعادة تأكيد الحاجة الملحة . ولتقليص أنشطتها اضطرت إلىو، 19-كوفيد

في الذكرى   2020 ذارآ/مارس 9ومنهاج عمل بيجين، بما في ذلك االلتزام األخير في شكل اإلعالن السياسي المعتمد في 

 لمرأة.الرابع المعني بالمؤتمر العالمي لالسنوية الخامسة والعشرين 

غير   لجائحةا  أثرفي بيان مشترك على    لمنظمة األمم المتحدة للطفولةشدد أعضاء المجموعة األفريقية في المجلس التنفيذي  و

المدرسة   المتسربين منمئات الماليين من األطفال  اجهة  مولم يقتصر على  ألن األمر    نظراالمتناسب والملموس على األطفال،  

حاالت وهي    –  كبيرةلخسارة  تعرض  أو  شديد  تحت تهديد    أيضا  دخل األسركان  ، ولكن  رفاههمعدد من التهديدات لسالمتهم ول

على األطفال   19-كوفيد  في حالة عدم التصدي ألثر جائحة. وحذرت الدول األعضاء من أنه  هاغالبا ما يتحمل األطفال عواقب

حتى اآلن منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل يمكن أن التي بذلت وتحققت على الفور، فإن الجهود العالمية والنتائج اإليجابية 

من أجل تحقيق أيضا ليس من أجل البقاء فحسب، بل وتتأثر بشدة. ودعوا إلى مضاعفة الجهود الجماعية من أجل األطفال 

لتحقيق عمل للآخر عقد  هوالمزيد من الموارد المالية والبشرية مع مراعاة أن هذا  تعبئةملة. وذ كر أنه ينبغي إمكاناتهم الكا

 أهداف التنمية المستدامة.

في جميع أنحاء العالم المحلية  على المجتمعات    لجائحةاآلثار المختلفة ل  فأوضحبصفته جهة مانحة،  االتحاد األوروبي  تحدث  و

التقدم الذي تحقق بشق األنفس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأثنى على قيادة األمين العام لألمم  بتقويض التي تهدد

صدى جيدا مع دعوة األمين العام لألمم المتحدة حققت أن جهود االتحاد األوروبي  وأ شير إلىلجائحة. في التصدي لالمتحدة 

العروض    القائم علىكان انطباعه العام  وتمعات أكثر استدامة وشمولية وإنصافا.  إلى "التعافي بشكل أفضل" من خالل بناء مج

بمثابة تعمل جميع التهديدات التي تمثلها لألهداف المشتركة للمجتمع الدولي، ب 19-كوفيدجائحة حتى اآلن هو أن  المقدمة

م التأكيد على . وتالتعاون المعزز  يقويمما المتحدة القطرية من بعضها البعض،    أفرقة األمملتقريب الوكاالت و  تعجيلعامل  

. من األزمة الحالية أكثر قوةالمعاد إصالحها  منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةخرج تفاظ على هذا الزخم حتى الحاجة إلى الح

المنسقين المقيمين لألمم وأعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون مع األمم المتحدة على جميع المستويات، وال سيما مع 

ها القطرية في الميدان. وسلط الوفد الضوء على التدخالت الرئيسية، وتحدث عن استجابة "فريق أوروبا" تفرقأالمتحدة و

مليار يورو، والتي دعمت الدول الشريكة في تلبية االحتياجات العاجلة. وتم  23التي تبلغ قيمتها حاليا  19-لكوفيدالعالمية 

االنتعاش طويل األجل،  فضال عن، 19-كوفيدلستجابة االضمان مشاركة المرأة بنشاط في إلى لى أن هناك حاجة التأكيد ع

زيادة التماسك بين الركائز   ستكتسيالمساواة بين الجنسين بسبب األزمة. وبالتالي،  مجال  من أجل منع عكس التقدم المحرز في  

في معالجة حاالت   بالغةوالسالم، أهمية العمل اإلنساني والتنمية  محوروكذلك النهوض بعمل األمم المتحدة، المشتركة ل

 .لجائحةالتي تفاقمت بسبب ا الخطيرةاإلنسانية  واألوضاعالهشاشة المتعددة 

 لمنع انتشار الذاتيةواعترافا بقيمة الدعم النشط الذي تقدمه األمم المتحدة على المستوى الوطني، تحدثت الوفود عن جهودها 

. وتحدث أحد الوفود عن تنفيذ سياسات الهجرة والتجارب األخرى ذات الصلة، باإلضافة إلى  أثرهوتخفيف    19-فيروس كوفيد
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 آخر جهود متحدثأنه سيتم تبادلها باستمرار مع المجتمع الدولي. وذكر  مؤكدا الفيروسالبيانات التي تم جمعها أثناء تفشي 

استثمار جزء من الناتج المحلي اإلجمالي  عن طريقفي آن واحد لتحفيز النمو االقتصادي التخاذ جميع التدابير الممكنة  بلده

 حول أفضل الممارسات    مراعاة ، مع  االستعجالبحالة من  أهمية العمل  بالسلطات الوطنية    وأقرت.  المسألةهذه  لبلده ألعراض  

بذل كل جهد ممكن لضمان عدم إهمال مجاالت التعاون األخرى مثل التعليم وتوليد   بالحاجة إلىم تذكير المشاركين . وتالعالم

 عدم المساواة، واألهم من ذلك تغير المناخ، حتى خالل هذه الفترة الملحة من األزمة. أوجه الدخل و

المستوى الوطني، تم األمم المتحدة على جانب في تقديم دعم قوي ومتماسك من  ينالمقيم ينلدور المحوري للمنسقلوتأكيدا 

من المهم ضمان التكامل كما أن تنافس الوكاالت على الموارد المحدودة.  تأاّل أيضا على أن هذا الدور يشمل ضمان  التشديد

القطاع الخاص، مع شراكات الالحفاظ على الجهود المبذولة لتحفيز و، 19-لكوفيدداخل مختلف قنوات التمويل التي تستجيب 

  لجائحة ا تفرضهلتحدي الذي لالتصدي فضال عن التعاون واالتساق بين الوكاالت. كما شجع رؤساء الوكاالت الوفود على 

 لجعل الوضع الطبيعي الجديد أفضل والتركيز على دعم الشباب. 

غير المسبوق لألزمة العالمية  طابعالشدد رئيس المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في مالحظاته الختامية على و

" ولكن ليس كأمم متحدة واحدةالنطاق العالمي في االستجابة الجماعية لألمم المتحدة، والعمل "الوصول إلى الحالية وأهمية 

. ةئياألمم المتحدة اإلنما منظومةتنفيذ إصالح نجاح فيما يتعلق ب وال سيمالتضامن، وجود حاجة حقيقية لأشار إلى . وبمفردها

أمانة   كذلك  مة، وشكرالقيّ   االتفاعلية ومدخالته  االعام وكيانات األمم المتحدة والدول األعضاء على مناقشاته  نائبة األمينوشكر  

 .بشكل سلس المشتركة االفتراضية وضمان سيرها الدورةالمجلس على تنظيم هذه 

 


