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تمهيد

نحن في خضّم مرحلٍة حاسمة يمّر بها العالم وتتعّرض لها 
التنمية.  فقد عّمت الدنيا حالة طوارئ وتفّشت فيها الجائحة 
اتساع  إلى  وأفضى  للعالم  الطبيعية  الموارد  استنفد  بما 
نطاق الفقر وعدم المساواة. وقد يبلغ عدد األشخاص الذين 
يعيشون في فقٍر مدقع بحلول عام 2030 نحو مليار نسمة 
أهداف  تحقيق  نحو  بحسٍم  لنندفع  الفرصة  هذه  ننتهز  لم  ما 

المستدامة. التنمية 

بْيد أننا أيضاً أمام لحظة اختيار؛ فالفرصة متاحة أمامنا للتعلم 
من تجربتنا، والعمل بطريقة مختلفة، والتطلع إلى تحقيق أهداف 
الخطة االستراتيجية  أكبر.  وتصف هذه  أثراً  تترك  مشتركة 
برنامج  يعتزم  التي  الطريقة   2025-2022 للفترة  الجديدة 
األمم المتحدة اإلنمائي من خاللها العمل مع شركائنا لالضطالع 
بالجهود المطلوبة منّا في هذه األوقات االستثنائية.  يتسنّى ذلك 
بالتعاون عبر منظومة األمم المتحدة التي أعيد تنشيطها وخارجها 
متكاملة  نُُهج  وبتطبيق  أقوى؛  جماعية  نتائج  تحقيق  أجل  من 
تهدف إلى إحداث تغيير تحويلي؛ وبدعم الحكومات والمجتمعات 
المحلية للتعافي من جائحة "كوفيد-19" وبالمضي بالبناء على 

نحو أفضل.

المتحدة  األمم  برنامج  التزام  إلى  االستراتيجية  الخطة  ترتكز 
في  البلدان  ومرافقة  الفقر،  على  بالقضاء  المستمر  اإلنمائي 
نحو  والعمل  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  مسارها 
تحقيق اتفاق باريس.  وتضع الخطة أهدافاً جريئة، تُحدث فرقاً 
في حياة الماليين من األشخاص، بما في ذلك من خالل معالجة 
الفقر المتعدد األبعاد، والحصول على الطاقة، والمشاركة في 
االنتخابات، وتمويل التنمية.  وتشرح الكيفية التي سيعمل برنامج 
الستة  الحلول  على وضع  من خاللها  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
المبتكرة التي تحمل بصمتنا - مدعومة بالرقمنة واالبتكار وتمويل 
د خطوات تتوخى جعل  التنمية - بُْغيَة تحقيق تأثير أكبر.  وتُحّدِ
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منظمة أكثر مرونة واستباقية، 
واالستثمار على نحو أكبر في موظفينا ونموذج أعمالنا وتميزنا 

التشغيلي.

تصف الخطة الدور الذي يؤديه الجمع بين خبرتنا العميقة على 
الصعيد المحلي وشبكتنا العالمية الغنية واالستفادة من معارف 
البلدان والخبرات المشتركة في توفير قيمٍة لشركائنا.  كما تصف 
الطريقة التي سنعمل من خاللها على تعزيز االبتكار واإلبداع 
للمساعدة في تغيير النُّظم ومعالجة أصعب التحديات التي تقف 
عائقاً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  ويهدف كل ذلك إلى 
توسيع وتسريع نطاق التقدم الُمحرز نحو التحوالت الخضراء 
ن كل شخص آخر من خالل مزيٍد من الفرص  الشاملة التي تُمّكِ

والقدرة على الصمود.

تأتي الخطة ثمرة التعاون الوثيق مع كثيٍر من شركائنا.  وإنني ألُعرب 
عن بالغ امتناني لهم ولجميع أفرقة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الذين 
د حقاً تنوع جميع البلدان  كان لمساهماتهم دوٌر كبيٌر في وضع خطة تُجّسِ
والمجتمعات المحلية واألشخاص الذين يخدمهم برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي.

أدعوكم لقراءة الخطة والتعرف أكثر على ما يرد فيها من معلومات.  
المتحدة  األمم  لبرنامج  يتسنّى  معاً  وتعاونكم  دعمكم  خالل  فمن 
اإلنمائي العمل مع البلدان نحو توسيع نطاق الخيارات المتاحة للناس 
من أجل مستقبل أكثر إنصافاً واستدامةً، سعياً نحو بناء العالم الذي 
تتوخاه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الذي يحفظ التوازن بين 

استدامة موارد الكوكب وتنمية سكانه.

أخيم شتاينر
مدير

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

صورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/مايكل أتوود
صدر ال
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السياق االستراتيجي 
التنمية النهوض بمستقبل 

كان التحدي المتمثل في بلوغ غايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كبيراً بالفعل حتى قبْيل تفشي جائحة »كوفيد-19«. فقد 
119-124 مليون  بنحو  يقّدر  بما   1998 2020 ألول مرة منذ عام  الفقر في عام  الذين وقعوا في براثن  زاد عدد األشخاص 
نسمة، وذلك نتيجةً لحاالت متراكبة من الطوارئ المناخية واالستقطاب السياسي وتعددية األطراف واستمرار النزاعات والتهجير 

القسري. وال زالت أوجه عدم المساواة تتنامى، كما أن العقد االجتماعي التقليدي ما عاد فعّاالً بالنسبة إلى أطراٍف ُكثر.

تُمثّل تحديات التنمية اليوم أحاجيَّ دينامية ومترابطة ذات مخاطر متعددة األبعاد تتطلب حلوالً منهجية. ويكتسي التعاون المتعدد 
األطراف أهمية حيوية في مواجهة هذه التحديات المشتركة التي تتخطى حدود الجغرافيا والزمن.

لم يحقق أي بلد حتى اآلن مزيجاً من تنميٍة بشرية مرتفعة جداً وبصمٍة إيكولوجية خفيفة. فآثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي 
للهدف وسبيالً  تتنامى. وفي ِخضّم هذا المشهد المعقد والمتسم بعدم اليقين، تُوفِّر أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس وضوحاً 

للمضي قدماً.  

في السنوات األربع المقبلة، سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع البلدان إلحداث فرق في حياة الماليين من الناس: 

100 مليون شخص 
للخروج من مستنقع الفقر المتعدد األبعاد.

500 مليون شخص 
من أجل الحصول على الطاقة النظيفة

20,000 شخص تريليون دوالر أمريكي 

ً 170 بلداً وإقليما
من النفقات العامة واستثمارات رأس المال الخاص لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة. 
في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعملون معاً عبر

800 مليون شخص 
من أجل المشاركة في االنتخابات، ألول مّرة بالنسبة إلى أناٍس ُكثر.

الحّث على إنفاق أكثر من 

45

تقديم المساعدة لنحو 

تقديم الدعم لنحو 

تقديم الدعم لنحو 

إّن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، انطالقاً من 
كونه الوكالة الرائدة تقنياً لمنظومة األمم المتحدة في 

مجال االستجابة االجتماعية واالقتصادية لجائحة 
"كوفيد-19"، يضطلع بدعم الحكومات في طرحها 
لِحَزم من الحوافز االقتصادية الشاملة وتنفيذها بُْغيَة 
استعادة ُسبُل العيش لدى الفقراء الجدد، من خالل 
تدخالت مشتركة تشتمل على الصحة والتعليم 

والمنفذ إلى التقنية الرقمية. 

في فييت نام، يعمل برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي على جعل نُظم الحوكمة 

"متحّوطة للمستقبل" من خالل نُُهج 
استباقية، وفهم المخاطر وإدارتها على 

نحو أفضل.  

في الصومال، يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
تعزيز قدرة المجتمع المحلي على تحّمل تغير المناخ وندرة 

المياه من خالل دعم البنية التحتية للحفاظ على المياه والتعليم 
على الصعيد المحلي، اقتراناً بالسياسات الوطنية الرامية إلى 

الحد من مخاطر الكوارث.  

يعكف برنامج الشبكات المصغّرة ألفريقيا، 
المدعوم من قِبل برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي، على تحسين الجدوى المالية لشبكات 
الطاقة الصغيرة المتجددة في 18 بلداً، وتشجيع 

االستثمارات من القطاع الخاص، وخفض 
التعِرفات الجمركية، وتوسيع نطاق الخدمات. 

االستجابة العالمية لجائحة "كوفيد-19"

أبعد من القدرة على تحّمل تغير المناخ

 الطاقة المتجددة على
نطاق واسع

الحوكمة من أجل المستقبل
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ما الذي نفعله

التنمیة تمویل 

خطة عام
۲۰۳۰ صمود

ال على  القدرة  بناء 

الھیكليالتحول

الفقر وعدم المساواة

الحوكمة

القدرة على الصمود

البیئة

الطاقة

المساواة بین الجنسین
منافع عامة عالمیة

الرقمنة

االبتكار
االستراتیجي

الحلول
المتكاملة اإلنمائیة 

باألولویات  المدفوعة 
لقُطریة ا

كب لّر ا عن  أحد  تخلّف  عدم 

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

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

للتغيير3 دعم البلدان نحو ثالثة اتجاهات للتغيير:  اتجاهات 
التحول الهيكلي، وعدم تخلّف أحد عن الرّكب، وبناء القدرة على الصمود.

حلول مبتكرة تحمل بصمتنا6

تمكينية عوامل  3

من خالل ستة حلول مبتكرة تحمل بصمتنا: الفقر وعدم المساواة، والحوكمة، والقدرة على الصمود، 
والبيئة، والطاقة، والمساواة بين الجنسين

زها ثالثة عوامل تمكينية: االبتكار االستراتيجي، والرقمنة، وتمويل التنمية. يُعّزِ

X

X

الجهود اإلنمائية التي يبذلها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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حلول مبتكرة تحمل بصمتنا
زة القدرة للحصول على نتائج أفضل ُمعزَّ

باالستفادة من تجربة السنوات األربع الماضية، سيضطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بما يلي:

توجيه األولوية نحو الطلب األشد على الصعيد القُطري  ⊲
التركيز على اإلمكانات األقوى لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ودوره ضمن منظومة األمم المتحدة    ⊲

صقل الحلول المبتكرة التي تحمل بصمتنا وتطويرها بُْغيَة زيادة التأثير والحجم  ⊲
تقديم حلول متكاملة من خالل نهج قائم على النُّظم  ⊲

التغيير اتجاهات 
توجيه الناس وكوكب األرض إلى ما بعد عام 2025  

من خالل  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  البلدان  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  سيرافق  بعدها،  وما  الخطة  هذه  أثناء  في 
البرامج القُطرية، مدفوعاً بخيارات التنمية على الصعيد الوطني، مع القضاء على الفقر في مهده.    

ولهذه الغاية، ندعم البلدان في اتباع ثالثة اتجاهات للتغيير المنهجي:

التحول الهيكلي: بما في ذلك التحوالت الخضراء والشاملة والرقمية: العمل 
مع البلدان على إحداث تغيير في النُّظم والهياكل التي تشّكل التنمية المستدامة 

على الصعيد القُطري.

بناء القدرة على الصمود: تعزيز البلدان والمؤسسات بُْغيَة منع األزمات والنزاعات والكوارث 
الطبيعية والمناخ والصدمات االجتماعية واالقتصادية وتخفيفها واالستجابة لها.

عدم تخلّف أحد عن الّركب: نهج قائم على الحقوق يرّكز على التمكين واإلدماج 
واإلنصاف والقدرة البشرية والتنمية البشرية.

الفقر وعدم المساواة
معالجة عدم تكافؤ الفرص من خالل االستثمار 
في اإلمكانات المعززة التي يحتاج إليها الناس 

لتجاوز خط الفقر واالستمرار في المضي قدماً.  
المساواة بين الجنسين

مواجهة العقبات الهيكلية التي 
تحول دون تحقيق المساواة 

بين الجنسين وتعزيز التمكين 
االقتصادي للمرأة وقيادتها.

الطاقة
زيادة فرص الحصول 

على الطاقة لمن هم أكثر 
تخلفاً عن الركب والتعجيل 
بالتحول إلى طاقة متجددة.

البيئة
وضع الطبيعة والبيئة في صميم 
االقتصادات الوطنية والتخطيط؛ 

ومساعدة الحكومات في حماية أصولها 
الطبيعية وإدارتها وتقييمها.

القدرة على الصمود
دعم البلدان والمجتمعات المحلية 
في بناء القدرة على الصمود أمام 
الصدمات واألزمات المتنوعة، 
بما في ذلك النزاعات، وتغير 
المناخ، والكوارث واألوبئة.  

الحوكمة
مساعدة البلدان في معالجة 

التعقيدات الناشئة من خالل نُظم 
حوكمة "متحّوطة للمستقبل" عبر 
اتباع نُُهج استباقية وتحسين إدارة 

المخاطر.
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التمكين عوامل 
تعظيم األثر اإلنمائي

عوامل التمكين هي القدرات والنُّهج الرامية إلى -زيادة نطاق األثر اإلنمائي للشركاء على الصعيد القُطري وداخل النُّظم الخاصة 
ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

الرقمنة
دعم البلدان في بناء مجتمعات رقمية شاملة وأخالقية ومستدامة

التنمية تمويل 
إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص من أجل مواءمة تدفقات رأس المال 

العام والخاص مع أهداف التنمية المستدامة وحشد التمويل على نطاق واسع

االبتكار االستراتيجي
وجعلها  برمتها،  النُّظم  أداء  تعزيز  من  المحلية  والمجتمعات  الحكومات  تمكين 

قادرة على التكيف وقادرة على الصمود

العالمية     الشراكات 
إقامة صالت لغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

يعتمد تحقيق النتائج بالسرعة والنطاق الالزمين لبلوغ خطة العام 2030 على إقامة شراكات وثيقة مع طائفة متنوعة من الجهات الفاعلة 
التي تعمل من أجل تحقيق األهداف المشتركة. وتستفيد الشراكات الطويلة األمد التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من القدرات والموارد 

والمعارف المتنوعة لشركائنا:

الدول األعضاء

وكاالت األمم المتحدة

المؤسسات المالية الدولية 

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

األوساط األكاديمية

القطاع الخاص 

جديدة.  شراكات  وإنشاء  القائمة  الشراكات  هذه  بتعزيز  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  اضطالع  المقبلة  األربع  السنوات  ستشهد 
وسوف نستعين بقدرتنا التنظيمية كي نواصل بناء تحالفات استراتيجية مع األصوات المهمشة وتمكين الجهات الفاعلة على الصعيد 

المحلي. 

تتطلب شراكات المستقبل أدوات وطرائق وتمويالت مرنة تتناسب على نحو أفضل مع األنواع الجديدة من الشركاء أو ُسبُل جديدة 
للتعاون )مثل نُُهج "المشاعات اإلبداعية" تجاه تقاسم الملكية الفكرية(.

سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضاً مع الشركاء لمناصرة وتيسير التعاون على الصعيدين العالمي واإلقليمي في ما يتعلق 
المتعددة  الحلول  قيمة  إبراز  مع  الخضراء،  االنتقالية  بالمراحل  وانتهاء  النزاعات  إلى  الجوائح  من  بدءاً  المشتركة،  بالتحديات 

األطراف.
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شريك قوي في منظومة األمم المتحدة 
استكمال قدراتنا

بينما نعمُل مع الشركاء في عموم منظومة األمم المتحدة نعتمُد على َمواطن القوة والقدرات التكميلية لكل منّا من أجل تحقيق نتائج 
أقوى. 

العمل بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تقديم حلول 
إنمائية متسقة ومتكاملة، مدفوعة بالطلب القُطري، تزيد إلى أقصى حد 

من النتائج واألثر الجماعيْين.

العمل بصفتنا القيادة التقنية الستجابة األمم 
المتحدة االجتماعية-االقتصادية في التصدي 

لجائحة "كوفيد-19".

العمل مع الحكومات والشركاء تحت قيادة منظمة 
الصحة العالمية واليونيسف بُْغيَة دعم جهوزية لقاح 

"كوفيد-19" ونشره.

العمل بالتعاون مع متطوعي األمم المتحدة، وصندوق األمم المتحدة 
االستئماني المتعدد الشركاء، ومكتب األمم المتحدة للتعاون في ما بين 
بلدان الجنوب، وصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية بُْغيَة تعزيز 

نظام التنمية بعد تنشيطه

العمل على ربط الشركاء بالخبرات والتجارب الخاصة ببرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي عبر األفرقة على األصعدة القُطرية واإلقليمية 

والعالمية من خالل شبكة السياسات العالمية.

12

قوة التكامل
فهم المخاطر وإدارتها

فيذية 
تحديث النُّظم والهياكل التن

نفيذ 
تحديث ترتيبات البرمجة وطرائق الت

مواصلة البناء على نحٍو أفضل ال يتوقف
البناء على الدروس المستفادة

فكر  قائد  إلى  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  تحويل  طموح:  أعمال  جدول   2021-2018 للفترة  االستراتيجية  الخطة  وَضعت 
ابتكاري أكثر نباهةً يتسم بالفاعلية والكفاءة في تحقيق النتائج، وجعله شريكاً موثوقاً للبلدان في بلوغ أهداف التنمية المستدامة. 

وتُواصل الخطة االستراتيجية للفترة 2022-2025 المضي قدماً في هذا االتجاه، باالستناد إلى التقدم الُمحرز في السنوات األربع 
الماضية. وتعتمد على التقديرات، والتقييمات، وعمليات مراجعة الحسابات، وعلى الدروس المستفادة من التجربة، بما في ذلك من 

استجابتنا لجائحة "كوفيد-19". 

كما ساهمت المحادثات مع مختلف الممارسين وقادة الفكر من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظومة األمم المتحدة 
وموظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في جميع أنحاء العالم في إثراء الخطة أيضاً.

تشمل الدروس الرئيسية التي تستجيب لها الخطة ما يلي:

13
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على األصعدة العالمية واإلقليمية والمحلية
تجمع شبكة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العالم معاً، لتدفع نحو إحداث تأثير ونتائج مستدامة لصالح البشر وكوكب األرض.

 مركز الخدمات اإلقليمي	 
في أديس أبابا

إثيوبيا	 
إريتريا	 
إسواتيني	 
أنغوال	 
أوغندا	 
بِنين	 
بوتسوانا	 
بوركينا فاسو	 
بوروندي	 
تشاد	 
تنزانيا	 
توغو	 
جزر القمر	 
جمهورية أفريقيا الوسطى	 
جمهورية الكونغو	 
جمهورية الكونغو الديمقراطية	 
جنوب أفريقيا	 
جنوب السودان	 
الرأس األخضر	 
رواندا	 
زامبيا	 
زمبابوي	 

سان تومي وبرينسيبي	 
السنغال	 
سيراليون	 
غابون	 
غامبيا	 
غانا	 
غينيا	 
غينيا االستوائية	 
غينيا-بيساو	 
الكاميرون	 
كوت ديفوار	 
كينيا	 
ليبيريا	 
ليسوتو	 
مالي	 
مدغشقر	 
مالوي	 
موريتانيا	 
موريشيوس وسيشيل	 
موزامبيق	 
ناميبيا	 
النيجر	 
نيجيريا	 

مقر نيويورك	 

أمريكا الشمالية

أفريقيا

مركز بنما اإلقليمي	 

األرجنتين	 
إكوادور	 
أوروغواي	 
باراغواي	 
البرازيل	 
بربادوس وشرق البحر الكاريبي 	 

)تشمل أنغويال، وأنتيغوا وبربودا، 
وجزر فيرجن البريطانية، وكمنولث 
دومينيكا، وغرينادا، ومونتسيرات، 

وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفس، 
وسانت فنسنت، وجزر غرينادين(

بنما	 
بوليفيا	 
بيرو	 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

ترينيداد وتوباغو )تشمل أروبا، وكوراساو، 	 
وسانت مارتن، وترينيداد وتوباغو(

تشيلي	 
جامايكا )تشمل جزر البهاما، وبليز، وبرمودا، 	 

وجزر كايمان، وجامايكا، وجزر تركس 
وكايكوس(

الجمهورية الدومينيكية	 
السلفادور	 
سورينام	 
غواتيماال	 
غيانا	 
فنزويال	 
كوبا	 
كوستاريكا	 
كولومبيا	 
المكسيك	 
هايتي	 
هندوراس	 

مركز بانكوك اإلقليمي	 

أفغانستان	 
إندونيسيا	 
إيران	 
بابوا غينيا الجديدة	 
باكستان	 
بنغالديش	 
بوتان	 
تايلند	 
تيمور-ليشتي	 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية	 
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية	 
ساموا )تشمل ساموا، وجزر كوك، ونيوي، 	 

وتوكيالو(

سري النكا	 
الصين	 
الفلبين	 
فييت نام	 
كمبوديا	 
ماليزيا )تشمل بروني دار السالم، وماليزيا، 	 

وسنغافورة(
مكتب المحيط الهادئ في فيجي )يشمل واليات 	 

ميكرونيزيا الموحدة، وفيجي، وكيريباس، 
وجمهورية جزر مارشال، وناورو، وباالو، 
وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو(

ملديف	 
منغوليا	 
ميانمار	 
نيبال	 
الهند	 

مركز إسطنبول اإلقليمي	 

أذربيجان	 
أرمينيا	 
ألبانيا	 
أوزبكستان	 
أوكرانيا	 
البوسنة والهرسك	 
بيالروس	 
تركمانستان	 
تركيا	 
الجبل األسود	 
جورجيا	 

صربيا	 
طاجيكستان	 
قبرص	 
قيرغيزستان	 
كازاخستان	 
كوسوفو )حسب قرار مجلس األمن	 
التابع لألمم المتحدة 1244(	 
مقدونيا الشمالية	 
مولدوفا	 

مركز عّمان اإلقليمي 	 
األردن	 
البحرين	 
برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب 	 

الفلسطيني
تونس	 
الجزائر	 
جيبوتي	 
السودان	 
سوريا	 
الصومال	 
العراق	 
الكويت	 
لبنان	 
ليبيا	 
مصر	 
المغرب	 
المملكة العربية السعودية	 
اليمن	 

الدول العربية

أوروبا وآسيا الوسطى

آسيا والمحيط الهادئ 

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 مكاتب التمثيل

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	 
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