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A 

 

 املؤمتر
 

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-9روما، 

التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية 

 األمم املتحدة ألغراض التنمية اليت تضطلع بها منظومة

 

 موجز
 

يشّكل االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات للسياسة الصك السياساتي الرئيسي للجمعية العامة  

 يف جهودها البلدان املستفيدة من الربامجدعم من أجل  ائياإلمن األمم املتحدة جهازلألمم املتحدة لتحديد طريقة عمل 

اإلمنائية. وكان املؤمتر قد طلب إىل املدير العام اختاذ اإلجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم 

 التقرير املرحلي: )أ( متويل األنشطة التشغيلية للتنمية؛ويتناول املتحدة بشأن هذا االستعراض الشامل. 

التنسيق اخلاصة مبنظومة األمم املتحدة؛ و)ج( جماالت أخرى ذات يف آليات  الفاو)ب( الكفاءة، والفعالية ومشاركة 

 . الفاواألهمية بالنسبة إىل 
 

 مبا يلي: الفاو، قامت 2015ويونيو/حزيران  2013خالل الفرتة املمتدة بني يونيو/حزيران  
 

 التابع  عاملراج حتسني استخدام أطر الربجمة القطرية من أجل حتسني مواءمتها مع اإلطار االسرتاتيجي

 للفاو، واألولويات القطرية، والعمل بالتآزر مع وكاالت األمم املتحدة األخرى والبلدان الشريكة؛

  عمدت إىل تنويع وحتسني قاعدة اجلهات املاحنة لديها. ولوحظت زيادة يف الثقة بني اجلهات املاحنة

االسرتاتيجي الواضح،  تركيزهاو يف قدرة املنظمة على اإلجناز، كما تعززت صورة املنظمة بفضل توجهها

 وتبسيط عمليات تسيري األعمال وتعزيز قدرات اإلدارة يف هذا اجملال؛

 اسرتاتيجيتها لتعبئة املوارد وإدارتها من أجل تأمني مساهمات طوعية مالئمة،  تابعت العمل يف إطار

 ؛االسرتاتيجية الفاووأكثر قابلية للتنبؤ، ومستدامة تدعم بشكل كامل حتقيق أهداف 
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 سياسة جديدة أكثر شفافية وإنصافًا السرتداد التكاليف وُتعترب فيها املوارد من خارج  على أقرت

 امليزانية عاماًل داِعمًا لربنامج عمل املنظمة ضمن ميزانية متكاملة؛

 قلقة إزاء  تبقى غري أنهاؤمتر، كما طلبه امل  نظام املنسق املقيمتقاسم التكاليف يف بشأن تفاقالنّفذت ا

 ؛لرتتيبات خمصصة يف بعض البلدان الكلفة واالستخدام املستمر تفاقم

  ملبادرة "توحيد األداء" يف سياساتها وإجراءاتها، يف سياق االستعراض الشامل دجمت املمارسات الفضلى

بة الذي جيري كل أربع سنوات للسياسة والذي تربطه بصناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالتها جتر

  وخربة خاصة مستمدة من واليته وخططه االسرتاتيجية ومتسقة معها؛

 تعاونت مع وكاالت أخرى على تبسيط واتساق ممارسات األعمال؛ 

 إعداد مساهمة منظومة األمم املتحدة يف صياغة أهداف التنمية املستدامة اإلشراف على شاركت يف 

 بشأن وسائل التنفيذ املالية وغري املالية؛ ، وتعمل على وضع مؤشرات وتشارك يف النقاش15و 14و 2

 إطار وتعزيز  اجملتمع املدنيمنظمات وضعت اسرتاتيجيات إلقامة الشراكات مع القطاع اخلاص و

 .لتعاون مع املؤسسات األكادميية والبحثيةا
 

 اإلجراءات اليت ُيقرتح على املؤمتر اختاذها
 

لذي على صعيد تنفيذ القرار الصادر عن االستعراض الشامل ا الفاوحييط املؤمتر علمًا بالتقدم الذي أحرزته  

 .جيري كّل أربع سنوات للسياسة
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Laurent Thomasالسيد 

 مساعد املدير العام

 إدارة التعاون التقين

 0657055042 39+اهلاتف: 

  



3 C 2015/29 

 

 مقدمة -أواًل

 

يشّكل االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات للسياسة الصك السياساتي الرئيسي للجمعية العامة  -1

لألمم املتحدة لتحديد طريقة عمل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي لدعم البلدان املستفيدة من الربامج يف جهودها اإلمنائية. 

ياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية يف منظومة األمم االستعراض الشامل لس وقرارات اجلمعية العامة بشأن "

2012و 2007، و2004" الصادرة يف األعوام املتحدة
، أعطت 2012، تراكمية بطبيعتها. ويف ديسمرب/كانون األول 1

تعراضها لتحسني دعم منظومة األمم املتحدة للبلدان النامية نتيجة اس يف جمال السياسة العامة توجيهاتاجلمعية العامة 

 األول كّل أربع سنوات لألنشطة التشغيلية لألمم املتحدة ألغراض التنمية.

 

من املدير العام أن يتخذ اإلجراءات  2/2007ورقم  13/2005، رقم الفاويطلب القراران الصادران عن مؤمتر  -2

لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل االستعراض الشامل الالزمة لتنفيذ قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن " 

 2011و 2009و 2007". واستعرض املؤمتر التقارير املرحلية يف دوراته العادية لألعوام التنمية يف منظومة األمم املتحدة

الفرتة املمتدة من يف تنفيذ االستعراض الشامل يف  للفاواملراحل واإلجنازات الرئيسية ويغطي هذا التقرير  2013.2و

يارها، كما يشري . وتوّجه قرارات اجلمعية العامة هيكلية املواضيع واخت2015إىل يونيو/حزيران  2013حزيران يونيو/

يف آليات التنسيق  الفاو)أ( متويل األنشطة التشغيلية للتنمية؛ )ب( الكفاءة، والفعالية ومشاركة تناول: إليه التقرير، وت

 .الفاوخرى ذات األهمية بالنسبة إىل اخلاصة مبنظومة األمم املتحدة؛ )ج( جماالت أ

 

 ُوضعقد وطريقة عملها. و للفاوه االسرتاتيجي لقد شهدت الفرتة اليت يشملها التقرير تغيريًا ملحوظًا يف التوّج -3

2013، والذي صادق عليه املؤمتر يف يونيو/حزيران للفاواإلطار االسرتاتيجي املنّقح 
، مخسة أهداف اسرتاتيجية جديدة 3

األعضاء وجمتمع التنمية، لتوجيه عمل  الدولاليت تواجه  اتصااًل وثيقًا بأهم املشكالت اإلمنائية وأكثرها إحلاحًا تتصل

 إنتاجية زيادة( 2؛ )وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ( القضاء على اجلوع1املنظمة من حيث املساهمة يف: )

شاملة ( متكني نظم زراعية وغذائية 4احلّد من الفقر يف الريف؛ ) (3؛ )واستدامة الزراعة والغابات ومصايد األمساك

 .أمام التهديدات واألزمات ( زيادة قدرة سبل العيش على الصمود5؛ )وكفوءة

 

 ومالءمًة غيريات التحّولية الطموحة، مبا جيعل املنظمة أكثر كفاءًةتويف الوقت ذاته، ُحّددت جمموعة من ال -4

واجهة التحديات اليت أشار إليها االستعراض الشامل. كما تعّززت شبكة املكاتب امليدانية يف للغرض املنشود من أجل م

اإلدارة القائمة على النتائج على حنو منهجي طوال دورة الربنامج، من مرحلة التخطيط  مبادئجيري تطبيق و. الفاو

ورصد النتائج على  يدمج التخطيط للنتائج إطارًا فاوال نّفذتووصواًل إىل مرحلة الرصد والتبليغ عن النتائج واملوارد. وقد 

                                                      
 .62/208 (TCPR 2007) ،67/226 (QCPR 2012)، (TCPR 2004) 59/250القرارات   1
 .C 2013/28؛ C 2011/26؛ C 2009/14؛ C 2007/17الوثائق   2
 .C 2013/7 الوثيقة  3
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 احلوكمة عملياتب املتعلقمؤشرات تقيس التقدم احملرز يف عمل املنظمة  مع، ةوالقطري ةواإلقليمي ةالعاملي املستويات

 4القطاعات.، ومدى االستفادة من السلع العامة العاملية بطريقة متعددة االختصاصات ومشرتكة بني العامةالسياسة و

 

 من أجل التنمية التشغيليةمتويل أنشطة املنظمة  -ألف
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة  79-74و 56-24]الفقرات 
 

 تنويع وحتسني قاعدة اجلهات املاحنة
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة  35]الفقرة 

 

األجل ألربع سنوات وبرنامج العمل وامليزانية ، احملّدد يف اخلطة املتوسطة للفاويوّجه اإلطار االسرتاتيجي  -5

، عمل املنظمة مبوجب مجيع مصادر التمويل. وهو يتألف من جمموعة من األهداف، والنتائج والنواتج اجلاريني لسنتني

وختضع مجيع املساهمات سواء.  حٍد إضافًة إىل مؤشرات أداء واملوارد املطلوبة من املساهمات املقّدرة والطوعية على

 لرتتيبات ذاتها من حيث التخطيط واإلشراف، مبا يشّجع ختصيصًا أقل للمساهمات الطوعية. ل

 

 15 املنظمة، وجمااًل مؤسسيًا لتعبئة املوارد يف 11لـ الفاوكات وتسريع النتائج، ترّوج اوجلذب مزيد من الشر -6

 الفاو، جتاوزت 2013-2012أطر الربجمة القطرية كمجاالت رئيسية ذات أولوية. ولفرتة السنتني مبادرة إقليمية و

وبالنسبة إىل العام  ،مليار دوالر أمريكي 1.7تأمني مبلغ مليار دوالر أمريكي، عرب  1.4بقيمة  هدفها يف تعبئة املوارد

على حتقيق  الفاوثقة بني اجلهات املاحنة إزاء قدرة . وقد لوحظ ارتفاع المليون دوالر أمريكي 959، مّتت تعبئة 2014

أهدافها، وتعّززت صورة الفاو بتوجهها االسرتاتيجي الواضح، وتبسيط عمليات األعمال وتوطيد قدرات اإلدارة يف هذا 

 اجملال. 

 

على ثباتها، يربز شركاء جدد يف املوارد، مبا يف ذلك أنغوال،  الشراكات التقليديةويف حني حافظت قاعدة  -7

وفنزويال. ويتّم التشديد على حنو أكرب على دور البلدان والربازيل، والصني، وغينيا االستوائية، واملكسيك، وليبيا، 

نيو/حزيران و يإىل 2013وخالل الفرتة من يونيو/حزيران  ذات الدخل املتوسط كبلدان شريكة يف احلاضر واملستقبل.

من  واصلت الفاو تعزيز الشراكات مع األطراف الفاعلة من غري الدول واجملتمع اإلمنائي الدولي، وبصفة خاصة ،2015

إشراك املزيد من البلدان ذات الدخل املتوسط  الفاوتعتزم  ،ا بني بلدان اجلنوب. ويف هذا الصددمتعزيز التعاون في خالل

 تعاون يف ما بني بلدان اجلنوب لتلبية الطلبات املتنامية.كشركاء يف املوارد، ويف ال

 

من خالل بلدان شريكة رئيسية يف دعم تنميتها الوطنية  ذات الدخل املتوسطالبلدان  ويف هذا الصدد، تشّكل -8

بلغ جمموع حسابات األمانة  ،2012ضل هذا الشكل االبتكاري من الشراكة القائم منذ عام حسابات أمانة أحادية. وبف

                                                      
 .C 2013/3 ،PC 117/5 - FC 157/7الوثيقتان   4
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مليون دوالر أمريكي، حيث متثل الربازيل، وكولومبيا واملكسيك البلدان املزّودة الثالثة  100ية املقّرة حوالي األحاد

خالل هذه الفرتة  الفاواألوىل هلا. أّما البلدان األخرى ذات الدخل املتوسط اليت صادقت على حسابات أمانة أحادية مع 

كوادور، والسلفادور، جيبوتي، وإو، واألرجنتني، وكامريون، ومجهورية الكونغو، وكوت ديفوار، فهي: أنغوال

نغوليا، واملغرب، وناميبيا، ونيجرييا، وليبيا، وم والعراق، اإلسالمية، إيرانومجهورية  واهلند،ندوراس،وجورجيا، وه

ن ذات دخل متوسط يربزان اآلن ، بات بلداالفاويف الطوعية وباكستان، وتونس، وتركيا. وبفعل تنويع قاعدة املساهمات 

  .(2013-2012العشرة األوىل للشركاء يف املوارد )مقابل الشيء يف الفرتة  ضمن املراكز

 

من  ساهمنيمن امل وبات عدد متزايديتعّزز أيضًا،  الفاوكما أن التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب الذي تيّسره  -9

كما . 21إىل 16كما هو موضح يف الفقرات من  بلدان اجلنوب يقّدمون موارد فنية ومالية لالستجابة إىل طلبات البلدان

ري مع شركاء تقليديني يف املوارد بهدف تيس ثالثيةيتأتى متويل هذا التعاون من مصادر متعددة، مبا يف ذلك الشراكات ال

 ان اجلنوب. ضمن التعاون يف ما بني بلد التبادالت

 

ومتاشيًا مع مبدأ االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات للسياسة بالنسبة إىل تعزيز القدرات  -10

أيضًا مناذج تعاقدية جديدة للشراكة التشغيلية مبا يتيج مرونًة أكرب يف  الفاو تضعالوطنية لضمان استدامة أفضل للنتائج، 

تشّكل آلية للتعاون الثالثي األطراف ذلك حسابات األمانة األحادية اليت  ، مبا يفنّفذة على الصعيد الوطينالربامج امل

 .الفاوبني مؤسسات التمويل الدولية، والبلد املستفيد و

 

 تدفقات املوارد وإمكانية التنبؤ بها؛ ةيكفا"الكتلة األساسية" من املساهمات املقدرة وحتسني  مبادئحتديد 
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  46و 39]الفقرتان 

 

برنامج العمل لفرتة تنفيذ تكاملة إلمجالي متطلبات املوارد من أجل نظرة م للفاويقدم برنامج العمل وامليزانية  -11

، تشّكل ومن حيث املبدأالذي يتضمن املساهمات املقّدرة من جانب األعضاء، وتقديرًا للتمويل الطوعي. وسنتني 

، وينبغي جلميع املساهمات الطوعية أن توائم إطار نتائج الربنامج مع األولويات املقّدرة جوهر برنامج العملهمات املسا

 تكاليفالسرتداد ال الفاوأن يدعموا سياسة  وارديف امل شركاءالقطرية. ويف هذا السياق، جيب على ال

 اهمات الطوعية.سط واتساق متطلبات التبليغ يف املنظر أدناه(، وأن يساهموا يف تبسيا)

 

تعبئة املوارد وإدارتها، اليت غّيرت طريقة تعامل املنظمة مع شركاء  تيجيةااسرت الفاو، أطلقت 2014ويف عام  -12

، ومساهمات يف املوارد. وترمي هذه االسرتاتيجية إىل توليد مساهمات مالئمة، وأكثر قابلية للتنبؤ، وأقل ختصيصًا

ية وشفافية للمساهمات . ومن خالل توفري هيكلية أكثر مشولالفاوطوعية مستدامة تدعم بشكل تام حتقيق أهداف 

خاصة املساهمات غري املخصصة واملخصصة على حنو طفيف، وّفرت االسرتاتيجية حتفيزًا إضافيًا للشركاء الطوعية، و

من خالل  ،من أجل األمن الغذائي فريقياالتضامين ألحساب األمانة  . وتشمل األمثلة:الفاوكي يعّززوا تعاونهم مع 
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االسرتاتيجية العاملية لتحسني حساب األمانة اخلاص بو دعمًا ملبادرات أفريقية؛ عة بني الدول األفريقيةاألموال اجملّم

 . الفاول املتعددة الشركاء يف يوت الزراعية والريفية؛ وآلية التماإلحصاءا

 

 شئة للتمويل اجملّمع على املستوى القطريالفرص النا 
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  44]الفقرة 

 

، واليت تعاجل الطلب على الصعيد الفاوتتناول أطر الربامج القطرية األولويات الوطنية املتسقة مع إطار نتائج  -13

وغريها من األطر  األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةإطار كما يظهر يف  القطري وتدعم اتساق العمل على املستوى القطري

دعم املواءمة مع األولويات القطرية والعمل ربجمة القطرية حامسة األهمية يف ال املشرتكة يف األمم املتحدة. لذا، فإن أطر

شطة تعبئة فهي أساسية لضمان أن تكون أناملتسق مع وكاالت اخرى تابعة لألمم املتحدة وشركاء قطريني. بالتالي، 

األمم املتحدة للمساعدة إطار مبادرات  . وجتري مناقشةاألمم املتحدةقًا اليت تبذهلا املوارد مكّملة للجهود األوسع نطا

، تلّقت 2014في عام ى حنو أكرب يف األقسام التالية. ف"توحيد األداء" علمبادرة ، وإطار الربجمة القطرية، واإلمنائية

  الر أمريكي من أموال جمّمعة بني وكاالت األمم املتحدة.مليون دو 119 حوالي الفاو

 

 ضمان اسرتداد التكاليف بالكامل
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  56-47]الفقرات 

 

كأساس  تكاليفإطارًا ماليًا شاماًل السرتداد ال الفاو، وضعت 2015إىل  2013من عام خالل الفرتة املمتدة  -14

لرسم سياسة أكثر شفافية وإنصافًا السرتداد التكاليف وُتعترب فيها املوارد من خارج امليزانية عاماًل داِعمًا لربنامج عمل 

يف االعتبار التطّورات األخرية يف منظومة  السرتداد التكاليف اإلطار املالي الشاملأخذ ياملنظمة ضمن ميزانية متكاملة. و

اليت حتظى بقبول الدول األعضاء واجلهات املاحنة واألجهزة الرئاسية يف د املمارسات القائمة عتمياألمم املتحدة، و

  منظومة األمم املتحدة واليت من شأنها أن تدعم جهود املنظمة يف النهوض بواليتها الفريدة.

 

جديدة السرتداد التكاليف يبدأ  وجملس الفاو سياسًة الفاو، أقّر كل من جلنة املالية يف 2015ويف مارس/آذار  -15

مبدأ االسرتداد الكامل والنسيب للتكاليف  إىل. وتستند هذه السياسة 2016اني ثالعمل بها يف األول من يناير/كانون ال

غري املباشر. وقد باشر ومع دعم مواٍز للتكاليف، والفئات اجلديدة السرتداد تكاليف التشغيل املباشر وتكاليف الدعم امل

يف املائة من تكاليف الدعم غري املباشر، على أن ختضع للمراجعة كل  7ملصادقة على هذه السياسة مبعدل مّتت ا

 5سنتني.
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 التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  79-74]الفقرات 

 

تحقيق األمن الغذائي والتنمية الزراعية. كميّسر رائد يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب ل الفاوُيعرتف بدور  -16

فاملنظمة اليت تتمتع بأكثر من عقدين من اخلربة قد ساعدت على التوفيق بني العرض والطلب يف بلدان اجلنوب، وعلى 

أن عددًا متزايدًا من البلدان تطلب الدعم، اعرتافًا منها بدور املنظمة كوسيط حيادي  ضمان جودة املبادالت أيضًا. كما

وعلى اعتبار أّن التعاون بني بلدان اجلنوب وسيلة فّعالة من حيث الّتكلفة وجمدية للغاية لتحقيق التنمية الزراعية 

 استنادًا إىل مبادئ الفائدة املتبادلة والتضامن.

 

هذا التعاون كآلية أساسية  رؤية واسعة لتعميم الفاويف ية التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وحتّدد اسرتاتيج -17

 .للفاولتحقيق نتائج التنمية على الصعيدين اإلقليمي والقطري، مبا يساهم يف حتقيق مجيع األهداف االسرتاتيجية 

 

ومالية لالستجابة إىل الطلب على الصعيد  موارد فنية يوّفرمن بلدان اجلنوب  املزودينمن  يدامتز عدد وهناك -18

ه من الضروري مبكان استقطاب املزيد من املوارد املالية كما أن مشاركة البلدان ذات الدخل املتوسط القطري. غري أن

ة ، اللذين يرّكزان بصورللفاو نين الرئيسيياملزّود هما الربازيل والصنيساسية. وحتى تارخيه، كان والشركاء الثالثيني أ

  ، وأفريقيا وآسيا.والبحر الكارييب خاصة على أقاليم أمريكا الالتينية

 

مشروع شراكة ضمن التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب،  55بتيسري أكثر من  الفاو، قامت 2012ومنذ عام  -19

، مشل املساهمون 2014مليون دوالر أمريكي. ويف عام  83منها مبا جمموعه  42مّولت البلدان ذات الدخل املتوسط 

املاليون يف مبادرة التعاون بني بلدان اجلنوب أنغوال، والربازيل، والصني، واملكسيك، واليابان، ومجهورية كوريا، 

مليون  50وتركيا، وفنزويال. ولكن قبل كل شيء، تشكل هذه األرقام التزامات جديدة، من قبيل الدفع الكبري بقيمة 

كّل  اآلونة األخرية، متّولإىل التزامات ملحوظة من الربازيل، واملغرب وفنزويال. ويف ضافة إدوالر أمريكي من الصني، 

، توفري اخلربة اجلنوبية من الربازيل والصني، على التوالي. وعالوًة ميزانياتها الوطنية اخلاصةأنغوال ونيجرييا، من  من

ن اجلنوب ضمن اإلقليم الواحد بفضل توافر مصادر على ذلك ، تؤّمن تدرجييًا موارد مرنة أكثر لدعم التعاون بني بلدا

حيث ختضع  مع أفريقيامتويل جديدة على غرار املرفق اخلاص بالتعاون بني بلدان اجلنوب يف حساب األمانة للتضامن 

  "األفارقة يف خدمة األفارقة". املساهمات ملبدأ

 

بني بلدان اجلنوب،  التعاون جمال يف كمزودينعدد أكرب من البلدان إشراك  الفاوتنوي ويف إطار املضي قدمًا،  -20

وتوسيع نطاق الربامج مع الشركاء القائمني لتلبية الطلبات املتنامية يف جمال األمن الغذائي والزراعة. وبصورة خاصة، 

لعمل معًا على إجياد طرق حوارًا مع البلدان ذات الدخل املتوسط لتشجيع بناء شراكات أكرب معها من أجل ا الفاوتقيم 

 كفيلة مبواجهة هذا التحدي.
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فريق العمل املعين بالتعاون فيما عضو يف  إنهافيدًا بيد مع منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقًا،  الفاوتعمل  وإذ -21

ر مشرتك للتعاون من بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية. كما يتم استعراض إطا

أعمال كاالت أخرى مقّرها روما يف جدول ب ودورًا رائدًا إىل جان الفاوأجل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وتؤدي 

  ألمن الغذائي.ا

 

 حتسني أداء جهاز األمم املتحدة اإلمنائي -باء

 يف آليات تنسيق النظام الفاوومشاركة 
 

 يف الفاو اإلمنائية وأطر الربجمة القطرية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة 
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  121-113]الفقرات 

 

تقضي سياسة املنظمة باملواءمة بني أطر الربجمة القطرية ودورة التخطيط القطرية وإطار عمل األمم املتحدة  -22

وفريق األمم املتحدة على املنسق املقيم لألمم املتحدة  ممثلو املنظمة على التناقش واالتفاق مع وُيشّجع 6.للمساعدة اإلمنائية

  يف ما يتعّلق مبساهمة املنظمة يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. املستوى القطري

 

ائج ذات الصلة احملددة يف وبوصفها وكالة متخصصة، قد ال ترتبط بوضوح بعض جماالت العمل الفنية والنت -23

سبة إىل أنشطة بالن بصفة خاصة . وقد كان ذلك صحيحًااألمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية بإطارجمة القطرية ربإطار ال

 الفاووحتتفظ  .املنافع العامة العاملية دعمًا على املستوى القطري املعايريووضع  األعمال املعياريةاملنظمة املتعلقة بتنفيذ 

حرصت مع وكاالت متخصصة  كما ،بإمكانية تنفيذ هذه األنشطة خارج إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

اخلاصة باجملموعة اإلمنائية  2014اإلجراءات التشغيلية املوحدة لعام أخرى، على أن يتّم االعرتاف بهذا املبدأ يف 

 11األقسام التالية(. ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل الصفحتني  "توحيد األداء" )واليت جتري مناقشتها يف بشأن نهج

جري أنشطة جيوز لوكاالت األمم املتحدة أن ُتتذكر أنه " على التوالي، واليت اإلجراءات التشغيلية املوحدة من  12و

بعض الوكاالت املتخصصة قد " " وأنقطرية ال تشملها دورة الربنامج الكاملة إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

ال تكون مفوضة مبوجب هيكليات احلوكمة القائمة فيها استبدال براجمها القطرية وخطط عملها يف قطاعات وجماالت 

  ."مواضيعية معّينة

 

 2015يف مارس/آذار  وقد رحب جملس الفاو للتعاون التقين من صايف ختصيصات املنظمة. الفاووُيمّول برنامج  -24

عن طريق موارد من خارج امليزانية  2017–2016مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  6.1باقرتاح مجع مبلغ إضايف قدره 

وبشكل خاص للتكّيف  ،الستخدامه حصريًا بهدف تعزيز برنامج التعاون التقين دعمًا للدول النامية اجلزرية الصغرية

حاجات األعضاء يف املنظمة للمساعدة الفنية يف مجيع  التعاون التقين برنامج يعاجلو .مع اآلثار النامجة عن تغّير املناخ

                                                      
 .PC 108/2الوثيقة   6
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)يف دورته الثامنة واألربعني  الفاو، أقّر جملس 2013جماالت العمل اليت تتصل بوالية املنظمة. ويف ديسمرب/كانون األول 

برنامج التعاون التقين على حنو أفضل بعد املائة( تدابري التعزيز وخطة التنفيذ ذات الصلة اليت قّدمتها املنظمة ملواءمة 

مع اإلطار االسرتاتيجي، مبا يسهل استخدام أكثر اسرتاتيجية ملوارد برنامج التعاون التقين، ويضمن املواءمة بني 

عن تأييده اجمللس " أعربتدخالت الربنامج واألولويات الوطنية من خالل أطر الربجمة القطرية. ويف تلك املناسبة، 

أعلى مع  ربنامج التعاون التقين اُلمعزز مع اإلطار االسرتاتيجي امُلراجع واملواءمة من أسفل إىلل قرتحةامل مواءمةلل

 ".األولويات الوطنية الواردة يف أطر الربجمة القطرية

 

 مم املتحدة ويف نظام املنسق املقيماأل منظومةاملشاركة يف تنسيق 
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  131-122]الفقرات 

 

املنظمة عضو مبادر يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية. وتقوم جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، باعتبارها واحدة  -25

م من الدعائم اليت يقوم عليها اجمللس التنفيذي للرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة )جملس الرؤساء التنفيذيني(، بتصمي

  لألمم املتحدة للتنمية. األنشطة التشغيليةاإلرشاد على نطاق املنظومة كلها للمواءمة بني 

 

سنوات إىل إنشاء نظام منسق مقيم  4وإذ تواصل املنظمة التزامها بدعوة االستعراض الشامل الذي جيري كل  -26

من كافة مكونات جهاز األمم املتحدة  مملوكًا" ويكون للمساءلة املتبادلة على املشاركة خاضعًا قائمًا "مجاعيًا يكون

  اإلمنائي، فهي قد:
 

  جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية  التابعة العملفرق و مجاعات العمل شاركت على املستوى العاملي يف

اللجنة الدائمة املشرتكة بني  كما يفوجمموعات العمل املرتبطة باألنشطة اإلمنائية على املستوى القطري 

 كاالت اليت تتناول دور املنسق املقيم بصفته منسًقا للشؤون اإلنسانية؛الو

  شاركت يف الفرق اإلقليمية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية ويف اآلليات اإلقليمية األخرى؛ 

   ذلك ضمنت مشاركة املمثلني القطريني للمنظمة وموظفيها مشاركًة كاملة يف الفرق القطرية لألمم املتحدة، مبا يف

 .ذات الصلة مبجاالت اختصاص الفاواجملموعات املواضيعية القيادية 

 

لنظام اإلدارة واملساءلة لتنمية األمم املتحدة وقد اختذت املنظمة املزيد من اخلطوات من أجل التنفيذ الكامل "  -27

املنجز يف سياق فريق التنسيق التابع " عرب إضافة شرط على ممثلي املنظمة يوجب عليهم إظهار العمل ونظام املنسق املقيم

  لألمم املتحدة يف جمال اتفاقات نظام تقييم وإدارة األداء.
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 الدعم املالي لنظام املنسق املقيم
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  128و 124]الفقرتان 

 

جمموعة  أصدرتالصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  2011/7القرار رقم  بناًء على تفويض مبوجب -28

وُقّدر إمجالي متطلبات التمويل إجراء استعراض مستقل لطرائق متويل نظام املنسق املقيم. ب تكليفًا األمم املتحدة اإلمنائية

. ويف عام 2011مريكي يف عام مليون دوالر أ 132مببلغ  ةوالقطري ة، واإلقليميةالعاملي ياتلنظام املنسق املقيم على املستو

اإلمنائي على تقديم املزيد من  جهاز األمم املتحدةاالستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات"  ّث، ح2012

، وضع فريق عمل صغري تابع جملموعة األمم 2013". ويف ربيع عام الدعم املالي والتقين والتنظيمي لنظام املنسق املقيم

نات األعضاء امليون دوالر أمريكي بني الكي 44البالغة  تكاليف، واقرتح تقاسم التكاليفغًة لتقاسم الاملتحدة اإلمنائية صي

 يف جهاز األمم املتحدة اإلمنائي.

 

بعدها، ُقّدمت صيغة اجملموعة اإلمنائية لتقاسم التكاليف الستعراضها من جانب شبكة املالية وامليزانية و -29

يذيني/ اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة. واستنادًا إىل املدخالت اليت وّفرتها لس الرؤساء التنفجملالتابعة 

ض من هاز األمم املتحدة اإلمنائي، وُخّفبني األعضاء يف ج تكاليفووكاالت أخرى، مّت دمج املبلغ اخلاضع لتقاسم ال الفاو

 مليون دوالر أمريكي.  33مليون دوالر أمريكي إىل  44

 

 مجيعنهائية لتقاسم  على طريقة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، اتفق مديرو 2013أبريل/نيسان  4ويف  -30

 2014ظام املنسق املقيم لألمم املتحدة بدءًا من عام نعلى مستوى املنظومة تكاليف األمم املتحدة اإلمنائية  ةأعضاء جمموع

مليون  121سيناريو متويل عام يبلغ  إىلندت طريقة تقاسم التكاليف )مع الدفع مبفعول رجعي للقادمني اجلدد(. واست

مليون دوالر أمريكي بني األعضاء يف اجملموعة اإلمنائية، فيما يبقى املبلغ  33دوالر أمريكي، حيث يتّم تقاسم مبلغ 

والي مليوني دوالر ح الفاوحصة إلمنائي. وتبلغ مليون دوالر أمريكي( ممّواًل من برنامج األمم املتحدة ا 88 ىلاملتبقي )حوا

 أمريكي يف السنة.

 

2013وطلب مؤمتر الفاو الذي انعقد يف يونيو/حزيران  -31
كاليف نظام تن تنّفذ االتفاق بشأن تقاسم أ الفاوإىل " 7

 تعديالت برنامج العمل وامليزانية للفرتةمشمولة يف  2015و 2014للعامني  الفاووكانت حصة ". املنسق املقيم

2014-2015
2017-2016مليون دوالر أمريكي، فيما بلغت يف برنامج العمل وامليزانية املقرتح للفرتة  4بقيمة  8

9 

 عن قلقها إزاء تفاقم تكاليف الرتتيب. الفاومليون دوالر أمريكي. وتعرب  4.3قيمة 

 

                                                      
 C 2013/28مؤمتر الفاو، البند   7
 .CL 148/3الوثيقة من  104و 103الفقرتان   8
 .2017-2016برنامج العمل وامليزانية  -C 2015/3الوثيقة من  )د( 72الفقرة   9
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إىل اتفاق تقاسم التكاليف بهدف وضع حّد لرتتيبات حملية خمصصة لتمويل مكاتب املنسق  الفاوانضمت  -32

در قلق بالنسبة إىل املقيم. غري أن هذه الرتتيبات املخصصة بقيت قائمة يف بعض البلدان، ويشكل هذا املوضوع مص

 مع غاية الرتتيب العام. ناقضتويللتكاليف  شكل ازدواجيًةاملنظمة، إذ ي

 

-2016جتري جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية نقاشات مع الوكاالت حول منوذج تقاسم التكاليف يف الفرتة و -33

من أجل تاليف التكاليف املزدوجة  2015-2014إىل استعراض بني الوكاالت لتجربة فرتة السنتني  الفاو. وتدعو 2017

  وتفاقم أكرب حلصة املنسق املقيم لألمم املتحدة يف التكاليف.

 

 "توحيد األداء"
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  143-132]الفقرات 

 

بادرة مل التقييم املستقل ، مت استكمال 2007 عام سنوات 3بتكليف من االستعراض الشامل الذي جيري كل  -34

 منح. وقد أدت املنظمة دورا فاعال يف إجراءات التقييم. ونتيجة للتقييم، 2012" يف عام املشروع التجرييب "توحيد األداء

لنهج "توحيد األداء" على الرغم  ًادولي ًاحكومي ًااعرتاف  2012 سنوات لعام  4االستعراض الشامل الذي جيري كل  قرار

 من أنه يظل خيارا طوعيًا.

 

األمم املتحدة اإلمنائية جهودها على صياغة ونشر ويف مرحلة ما بعد املشروع التجرييب، رّكزت جمموعة  -35

على حنو ناشط يف صياغة  الفاووقد ساهمت جمموعة من اإلجراءات التشغيلية املوحدة اخلاصة بنهج توحيد األداء. 

ائية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنب القسم اخلاصاإلجراءات التشغيلية املوّحدة. وإضافًة إىل العمل املذكور يف 

بشأن برامج  2014التوجيهية للمجموعة اإلمنائية لعام  بادئيف توجيه إعداد امل الفاووإطار الربجمة القطرية، شاركت 

اإلمنائية لألمم  التابع للمجموعةواملعين بالتمويل  املشرتك األمم املتحدة املشرتكة )كرئيس مشارك يف فريق العمل

الصلة(.  يذت يف تنمية إطار رصد نهج توحيد األداء على نطاق املنظمة )كرئيس مشارك لفريق العمل املتحدة(، وشارك

على حنو ناشط العمل املتصل باالسرتاتيجية التجريبة لعمليات األعمال، وغريها من مسارات عمل  الفاوكذلك، تتابع 

 نهج توحيد األداء. 

 

اخلاصة بنهج توحيد األداء يف سياساتها وإجراءاتها. فقد دجمت  وتدمج املنظمة تدرجييًا أفضل املمارسات -36

وحدة دورة املشروع ودعم . وإن إقامة "الفاوى سبيل املثال يف دليل دورة مشروع لربامج املشرتكة لألمم املتحدة علا

( سوف 2015/05لعام ضمن الشعبة احملّولة للتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وتعبئة املوارد )نشرة املدير ا العمليات"

 تعزز هذه العملية.

 

وتستجيب اإلجراءات التشغيلية املوحّدة لوالية االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات الذي "يقّر  -37

بتجربة وخربة خاصة مستمدة من واليتها وخططها بأن صناديق األمم املتحدة الفردية، وبراجمها ووكاالتها تتمتع 
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أن حتسني التنسيق واالتساق على الصعيد القطري جيب دائمًا  الفاو. ويف هذا الصدد، تعترب قة معها"االسرتاتيجية ومتس

ذات الصلة، والواليات واألدوار، ويعّزز االستخدام الفعال للموارد أن حيصل بطريقة تعرتف باألطر االسرتاتيجية 

 ا، ووكاالتها املتخصصة.واخلربة الفريدة اليت تتمتع بها صناديق األمم املتحدة، وبراجمه

 

 تبسيط واتساق ممارسات األعمال
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  163-152، و15]الفقرات 
 

 اتساق عمليات األعمال

 

 الوكاالت على البحث عن كفاءات 2012ي جيري كل أربع سنوات لعام ذيشجع قرار االستعراض الشامل ال -38

السعي لتوفري خدمات دعم كفوءة وفعالة من  يف الفاويف عمليات األعمال القطرية من خالل زيادة التعاون، وسوف تستمر 

 سرتاتيجيةالعلى حنو ناشط يف جتربة ا الفاو، تشارك 2015-2014حيث الكلفة على الصعيد القطري. وخالل الفرتة 

يف عدد من البلدان. ومن املتوقع أن جيري عام  املتحدة اإلمنائيةجموعة األمم عمليات األعمال اخلاصة مبل املشرتكة

هود التنسيق جل بهدف توفري املعلوماتتقييم للمشروع التجرييب من حيث وفورات التكاليف ومكاسب الكفاءة  2015

 .التجارية جمال األعمال هاتها يف املستقبل يفوتوّجاملشرتكة 

 

جبدول أعمال اتساق األمم املتحدة على الصعيد القطري يف الربامج املشرتكة لألمم  الفاوومتاشيًا مع التزام  -39

تطلبات مع وكاالت بة إىل الشركاء من خالل تنسيق امل، ومن أجل ختفيض تكاليف املعاملة بالنساملتحدة كما هو مطلوب

اخلاص بالتحويالت  تحدة اإلمنائيةموعة األمم املجملإطار النهج املتسق  الفاوأخرى مشاركة لألمم املتحدة، تطّبق 

األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للسكان مع إيالء االعتبار  وصندوقسيف، يالذي اعتمده كل من اليون النقدية

 كما يوصي به اإلطار. الفاوالواجب إىل خصوصية منوذج األعمال وعمليات األعمال يف 

 

 ةاالتساق يف إدارة املوارد البشري

 

، وقعت الفاو مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي اتفاقًا إطاريًا للتعاون 2014يف عام  -40

وجيري إقامة قائمة يف جمال توظيف، واختيار وتعيني املوظفني يف فئة اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي يف روما. 

مؤقتة/قصرية األجل يف فئة اخلدمات العامة كما أن املناصب الشاغرة مفتوحة على مركزية بشأن املوظفني املعّينني بعقود 

روما مقرًا هلا. كذلك، يتم استعراض األحكام القائمة  كّل من الوكاالت الثالث املتخذة حنو متبادل أمام املرشحني من

 ذ االتفاق على حنو ناجح. والعمليات واملسائل املتصلة بالنظام حبيث تكون متسقة قدر اإلمكان لضمان تنفي
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 االتساق يف عمليات الشراء

 

شط يف إعادة على حنو ن شاركتاملنظمة عضو ناشط يف شبكة املشرتيات للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى وقد  -41

واإلعالن  املتعلق بهالتدريب ووضع ا، موعة األمم املتحدة اإلمنائيةجملاملشرتكة  للمشرتيات صياغة اخلطوط التوجيهية

التوجيهية يف أنظمة  اخلطوطتنفيذ سياسة خاصة مبعاقبة املوّردين. جيري أيضًا إدراج هذه مبا يف ذلك عن استخدامها، 

 املتعلقة باملشرتيات. الفاو

 

يف فريق املشرتيات املشرتك يف الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا، وهو  هي اجلهة الفاعلة الرئيسية الفاوو -42

ّفر املشرتيات على حنو مشرتك للمقر الرئيسي عند اإلمكان، ويتقاسم أفضل املمارسات ويرّوج لالستخدام األمثل يو

ألنشطة املشرتيات، مبا يدّر الوفورات وغريها من املنافع. كما يتم استدرار منافع من التعاون يف جمال املشرتيات خارج 

لى التعاون مع وكاالت أخرى لألمم املتحدة يف بلدانها، وميكن أن ع الفاواملقر الرئيسي، حيث ُتشجع مجيع مكاتب 

  وكاالت أخرى. اليت تقّدمهاُتستخَدم اآلن نتائج العروض 

 

 دراسة حول تبادل ختطيط موارد املؤسسة

 

بني النظم القائمة لتخطيط موارد  التبادليف اللجنة التوجيهية اليت توّجه دراسة اجلدوى بشأن  الفاوتشارك  -43

املؤسسة يف منظمات األمم املتحدة، ورئاسة جمموعة استشارية سوف تستعرض تقّدم الدراسة وتوفر مدخالت 

ومن إىل ضمان املواءمة بني متطلبات الوكاالت واحللول املقرتحة.  ، إضافًةعلى حٍد سواء شاريني وللجنة التوجيهيةلالست

حتقيق التآزرات والتالقي عرب نظم ختطيط موارد املؤسسة يف الوكاالت املتخذة روما مقرًا هلا شأن دراسة حول جدوى 

 من أجل تعزيز الكفاءة والوفورات أن تسعى إىل تعزيز نتائج هذه الدراسة على نطاق األمم املتحدة. 

 

 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 

تثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف مجيع املكاتب حول العامل إثر نشر النظم والعمليات اليت مت -44

الكشوفات املالية األوىل املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام إلقفال  الفاو، أعّدت 2013-2012خالل الفرتة 

 .2014السنة املالية 

 

 إدارة املرافق

 

إدارة االستدامة البيئية، وقد أحرزت تقدمًا ب لقضايا التابع لألمم املتحدة املعينفريق إدارة ايف  عضو ناشط الفاو -45

 ملحوظًا يف ختفيض االنبعاثات، ورفع مستوى الكفاءة ودمج االستدامة يف أنشطتها اليومية. فاجملاالت التشغيلية املعنية

هي إدارة املرافق )مثاًل كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، واألحداث  -على حٍد سواء  يف املقر الرئيسي واملكاتب القطرية -
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، أّدت املشاريع اليت جرى تنفيذها إىل خفض االنبعاثات السنوية 2009املستدامة(، والسفر واملشرتيات. ومنذ عام 

رات الرتاكمية ألف دوالر أمريكي من الوفو 600ثاني أكسيد الكربون وبأكثر من  مكافئ غ منلك 6 300بأكثر من 

 مس سنوات. اخلالسداد هو دون  فرتة متوسط السنوية يف حني أن

 

 جماالت أخرى لتنفيذ االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لألنشطة  -جيم

 الفاوذات األهمية بالنسبة إىل 
 

 املؤدية  تسريع إجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية والعملية استئصال الفقر و

 2015ملا بعد عام  جدول أعمال التنميةإىل 
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  136و 73-69يباجة والفقرات النافذة د]ال

 

وأهدافها، كما ترد  الفاوعدة أهداف ذات الصلة بوالية  2015يتضمن جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  -46

القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان"، بصورة خاصة "  1أولوياتها يف اإلطار االسرتاتيجي املنقح. واهلدف 

غايات على  مع مخس 2واهلدف الشامل ؛ اإلنتاجموارد الذي يشمل اإلشارة إىل احلصول على األراضي وغريها من 

األخرى ". واألهداف القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة"التوالي، 

ضمان أمناط (؛ "6" )اهلدف ضمان توافر املياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها املستدامةهي: "  الفاوذات الصلة ب

حفظ (؛ "13" )اهلدف اختاذ تدابري طارئة ملكافحة تغري املناخ وآثاره(؛ "12" )اهلدف االستهالك واإلنتاج املستدامني

استعادة (؛ و"14" )اهلدف تخدامها على حنو مستدام من أجل التنمية املستدامةاحمليطات والبحار واملوارد البحرية واس

وتعزيز االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية األرضية، وإدارة الغابات على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 

 (.15" )اهلدف وعكس اجتاه تدهور األراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي

 

. وعملت 15و 14و 2األمم املتحدة يف األهداف  منظومةإعداد مساهمة  اإلشراف على يف فاوالشاركت و -47

تنعكس  للفاو. كما أن الرؤية الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي 2الوكاالت املتخذة روما مقرًا هلا مع بعضها على اهلدف 

 جيدًا يف أهداف التنمية املستدامة.

 

ا بعد عام من املفاوضات احلكومية الدولية مل املستمرة مكفولة يف املرحلة األخريةكذلك، فإن مشاركة املنظمة  -48

( وضع مؤشرات تصادق عليها جلنة اإلحصاءات لألمم املتحدة خالل دورتها السنوية 1، مع الرتكيز على: )2015

يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عام ( مناقشة وسائل التنفيذ املالية وغري املالية 2؛ )2016املزمع انعقادها يف مارس/آذار 

وف ُتعقد يف اليت س 2015الل القمة ما بعد عام . وسوف يتم اعتماد جدول أعمال التنمية اجلديد خ2015

لدعم تنفيذ جدول أعمال التنمية  أن منظومة األمم املتحدة هي بصدد التقدم يف التحضرياتكما . 2015سبتمرب/أيلول 

ءمة الغرض املنشود" واليت يشارك فيها جملس املدراء التنفيذيني. ويف إطار آلية العمل اجلديد من خالل عملية "مال

اجلديدة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، تربز خاصة جمموعة العمل املعنية بالتنمية املستدامة. وعالوًة على ذلك، 
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 الفاواألمم املتحدة يف األجل األطول. و ظومةمنتتقدم احلوارات اجلارية يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي حول موقع 

 ممّثلة ومشاركة على حنو جيد يف هذه املنتديات.

 

 وقد تساعد املبادرات العاملية واإلقليمية أيضًا يف حتفيز الدعم، وتبادل أفضل املمارسات، والعمل على تنفيذ -49

سسية قوية من قبيل فرقة العمل الرفيعة املستوى . كما أن شراكات مؤ2015أعمال التنمية ملا بعد عام متكامل جلدول 

الشامل لتحدي القضاء على اجلوع، عرب تعبئة األمم املتحدة يف شراكات مع  اباألمن الغذائي العاملي ودعمه ةاملعني

 علىعة املستدامة، تشكل أمثلة جيدة للرتويج لنهج شامل ومشولي إزاء األمن الغذائي، والتغذية والزرا املصلحةأصحاب 

 هذه اجلهود. 

 

، ويف إطار االسرتاتيجية على نطاق املنظمة بشأن الشراكات، وضعت املنظمة اسرتاتيجيات 2013ويف عام  -50

حمددة إلقامة شراكات مع القطاع اخلاص واجملتمع املدني. وتشكل هذه الشراكات عناصر حامسة يف حتقيق األهداف 

، وضمان أن تظل قضايا اجلوع واألمن الغذائي والتغذية أولويات قصوى يف جدول أعمال التنمية للفاواالسرتاتيجية 

 2015.10العاملي ملا بعد عام 

 

 البعد اإلقليمي
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  151-144]الفقرات 

 

2013-2012للفرتة  تقرير تنفيذ الربنامج وُيقدم. الفاوأساسيًا يف عمل  دومًا كان البعد اإلقليمي لقد -51
تفاصيل  11

. ومّت النظر يف األولويات بادرات اإلقليمية التجريبية الستعن التقدم احملرز خالل فرتة السنتني على صعيد تنفيذ امل

سرتاتيجية ضمن إطار األهداف اال 2014عام  للفاواإلقليمية احملّدثة خالل كّل مؤمتر من املؤمترات اإلقليمية اخلمسة 

اخلمسة للمنظمة، حيث صادقت األجهزة على مخسة عشر مبادرة إقليمية ملعاجلة األولويات. وتشكل املبادرات 

لضمان التسليم الفعال وإحداث األثر، مع توفري إطار متماسك إلجراءات املنظمة على املستوى القطري يف  اإلقليمية آليًة

ويبني  .12املشرتكة بني األولويات القطرية احملددة يف أطر الربجمة القطرية كل إقليم من األقاليم، من خالل املواضيع

2014االستعراض التجميعي ملنتصف املّدة بشكل أكرب اإلجنازات اليت حتققت يف إطار املبادرات اإلقليمية لعام 
13. 

  

                                                      
10  /http://www.fao.org/partnerships/strategies/ar. 
 C 2015/8الوثيقة   11
 .C2015/3و PC 117/5- FC 157/7 تانالوثيق  12
 .PC 117/5 – FC 157/7الوثيقة   13
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 تنمية القدرات الوطنية
 

 [67/226من قرار اجلمعية لعامة رقم  68-57]الفقرات 

 

إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على  -وهي تشكل وسيلتها لتحقيق النتائج -الرئيسية الفاوتشمل وظائف  -52

تنفيذ ورصد وتقييم السياسات واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة، إضافًة إىل و إلعداد القطري واإلقليمي نياملستوي

  .املنظمة ضمن والية واالرتقاء بها املعرفة والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة نشر

 

ج شاملة موّجهة على الصعيد الوطين من أجل ُهبدور ناشط يف تنمية القدرات الوطنية، وترّوج لُن الفاووتضطلع  -53

ناشطة يف وضع مواد  الفاووالربامج لتنمية القدرات وأنشطة املتابعة. وقد كانت  القدرات واملشاريع احتياجاتتقييم 

لكرتوني بشأن مجع البيانات وحتليلها والتنفيذ واإلبالغ والرصد والتقييم يف جماالت وخباصة التعليم اإلتعليمية، 

  الزراعة واألمن الغذائي.

 

يات ملعلومات الزراعية، وقد وضعت منهجدورًا قياديًا يف النظم واملعايري املتصلة بإدارة ا الفاوكذلك، تؤدي  -54

مبادرة حتقيق االتساق يف  وأدوات، إضافًة إىل معايري وبروتوكوالت مشرتكة لتبادل املعلومات الزراعية. كما تدعم املنظمة 

معلومات البحوث الزراعية ألغراض التنمية، وهي احلركة العاملية لتوفري املعارف الزراعية للتنمية، واليت تسعى إىل 

إدارة املبادرة  الفاول إدارة املعلومات الزراعية حول العامل، وتنمية قدراتهم. وتتوىل الربط بني مجيع العاملني يف جما

العاملية للزراعة االلكرتونية من أجل تعزيز التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي عرب استخدام املعلومات، 

على اإلنرتنت  إتاحة األحباث الزراعية العاملية امجواالتصاالت والتكنولوجيات املرتبطة بها. كما تقوم املنظمة بإدارة برن

مع عدد من الشركاء يف النشر، مبا يوّفر للبلدان النامية إمكانية احلصول على معلومات علمية حول األغذية، والزراعة 

أيضًا وكاالت  احلياة، اليت تضم من أجلحوث هذا الربنامج جزءًا من مبادرة البوالعلوم االجتماعية املتصلة بها. ويشّكل 

  أخرى تابعة لألمم املتحدة )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، منظمة الصحة العاملية(.

 

 ،، وسعيًا لتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق استدامة أفضل للنتائجالفاووحسب طابع املساعدة املطلوبة من  -55

ت حكومية وطنية، وأوساط أكادميية، ومؤسسات مشاريعها/براجمها بالشراكة مع هيئا الفاو، تنّفذ حيث أمكن ذلك

غري حكومية أو هيئات متعددة األطراف وحكومية دولية غري تابعة لألمم املتحدة. ويف هذا  حبثية وعلمية، ومنظمات

على القدرات الوطنية يف التنفيذ وتساهم يف بناء قدرات الشركاء، كما تضطلع يف  الفاوالنموذج لتحقيق النتائج، تعتمد 

من  صول على املعارف التقنية واخلرباتلوقت ذاته بدور تيسريي ومتكيين مع الشركاء الوطنيني مبا يسمح هلم احلا

 خالل دعمهم يف اجملاالت اليت يطلبون حبّد ذاتهم الدعم واملساعدة املباشرين فيها. 

  



17 C 2015/29 

 

 اإلدارة القائمة على النتائج
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  172-164]الفقرات 

 

مؤمتر  قتدرجييًا خالل فرتات السنتني السابقة إىل إنشاء ثقافة قائمة على النتائج يف املنظمة. وصاد الفاوسعت  -56

2013الفاو يف دورته الثامنة والثالثني اليت انعقدت يف يونيو/حزيران 
. وتتمثل الفاوعلى العناصر يف إطار نتائج  14

، ومخسة أهداف اسرتاتيجية، إضافة إىل هدف العاملية، وأهدافها الفاوالقاعدة باإلطار االسرتاتيجي الذي حيّدد رؤية 

سادس متصل باجلودة الفنية واملعارف واخلدمات، ووظائف رئيسية كوسيلة لتحقيق األهداف وأهداف وظيفية لتوليد 

ل وبرنامج العمل وامليزانية فيحّددان النتائج، والنواتج ومؤشرات اإلجناز القابلة اخلطة املتوسطة األج ابيئة مؤاتية. وأّم

يف هذه الوثيقة  عن التقدم احملرز يف تقرير تنفيذ الربنامج. وقد ورد سابقًا انويبّلغللقياس مع الغايات واملوارد املطلوبة، 

 وتعبئة املوارد. إلمنائيةاألمم املتحدة للمساعدة اوصف للروابط بالربجمة القطرية، وإطار 

 

 الفاووظيفة التقييم يف 
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  182-173]الفقرات 

 

، ةواسرتاتيجي ةمثاني عمليات تقييم مواضيعي الفاو، أجرى مكتب التقييم يف 2014-2013خالل الفرتة  -57

مع وحدة التقييم يف برنامج األغذية العاملي. كذلك، ُأجري استعراض مستقل خلطة العمل  باالشرتاكُأجريت إحداها 

خل متوسط، ُأعّد كان ثالثة منها يف بلدان ذات د ،الفورية بناًء على طلب جملس املنظمة. ومّت تقييم أربعة برامج قطرية

مشروعًا على املستويات القطرية، واإلقليمية  49م . وإضافًة إىل ذلك، قّدم مكتب التقييم الدعم لتقييهلا تقرير جتميعي

  والعاملية.

 

تنّفذ الربامج على صعيد تعزيز ملساعدة البلدان اليت  2014وقد بدأ مكتب التقييم يكثف جهوده منذ عام  -58

البلدان  قدراتها الوطنية يف جمال التقييم، من خالل إشراك وظائف التقييم واخلربة على حنو أكرب يف عمليات تقييم

  واملشاريع.

 

مبا يف ذلك من ويواصل مكتب التقييم تعاونه مع فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم وغريه من شبكات التقييم،  -59

 االسرتاتيجيةلفريق األمم املتحدة املعين بالتقييم )األهداف  شطة يف عدد من جمموعات العمل التابعةخالل املشاركة الن

  مني املهنيني على الصعيدين اإلقليمي والقطري.يف املنظمات الطوعية للمقّي تههممؤخرًا مسا زعّز(، وقد 4و 2و 1

  

                                                      
 .C2013/REPمن الوثيقة  110-96الفقرات ، وC2013/7 ،C2013/3الوثيقتان   14
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 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 

 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  92-80]الفقرات 

 

منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  على نطاقتساهم املنظمة أيضا يف خطة العمل  -60

بشأن خطة العمل هذه، حققت املنظمة أو جتاوزت  2014للمنظمة عام  النهائيوترفع التقارير بشأنها. ويف التقرير 

معيارًا حققتها  12 غبالعدد اإلمجالي للمعايري البالمن معايري األداء، مقارنًة  15من أصل  13املتطلبات املتعلقة بــ 

. وقد حصل حتّسن يف عدد املعايري اليت جتاوزت املتطلبات من ثالثة معايري )عام 2013املنظمة أو جتاوزتها عام 

  .الفاو(، ويف جودة تقرير 2014( إىل ستة )عام 2013

 

يف مجيع  املساواة بني اجلنسني قضاياتعميم نظمة للم يسمح املساواة بني اجلنسنيقضايا بشأن  املوضوع الشاملو -61

املساواة بني اجلنسني  قضايا يف األهداف االسرتاتيجية للمنظمة على الصعيدين العاملي والقطري. وقد حّدد األخصائيون

عملية التخطيط  خالليف املنظمة جماالت عمل رئيسية استوجبت إيالء اهتمام خاص للمساواة بني اجلنسني 

 مؤشرا على مستوى النواتج 22مؤشرًا على مستوى النتائج و 14. وقد أّدى ذلك إىل: 2015-2014االسرتاتيجي للفرتة 

ع النتائج يف اجملاالت املراعية لالعتبارات ُمصنفة إما حسب نوع اجلنس أو حسب أبعاد معينة، مما يتيح رصد وتتّب

 وتطبيقخطط العمل واملشاريع؛  اجلنسانية؛ وإدراج منظورات وُنهج جنسانية تطبق على أنشطة حمددة مدرجة ضمن

  املشاريع أو الربامج.العتبارات اجلنسانية يف األنشطة/لدعم تقييم مراعاة ا قياسات جنسانية،

 

من املكاتب امليدانية عن تنفيذ عدد كبري من األنشطة املتعلقة  90، أبلغ ما ال يقل عن 2014ويف نهاية عام  -62

  جناح دمج قضايا املساواة بني اجلنسني يف عمليات الربجمة القطرية ونتائجها. باملساواة بني اجلنسني، مما يدل على

 

تعززت قدرات البلدان األعضاء على صياغة وتنفيذ السياسات املراعية للمنظور اجلنساني من خالل مبادرات  -63

شاملة للتعلم اإللكرتوني  إعداد دورة 2014التعلم اخلاصة بالقطاعات. وتشمل النتائج الرئيسية اليت حتققت يف عام 

، وتوحيد قاعدة بيانات 1بشأن املساواة بني اجلنسني يف جمال األمن الغذائي والتغذوي املتصل باهلدف االسرتاتيجي 

  (.3املساواة بني اجلنسني واحلقوق املتعلقة باألراضي )اهلدف االسرتاتيجي 

 

توافر اإلحصاءات املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف خمتلف اجملاالت الفنية. وتواصل  الفاونت حّسوقد  -64

بني  املشرتكة مشاركتها يف آليات التنسيق بني الوكاالت املعنية باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )مع الشبكة

ملساواة بني اجلنسني التابع جملموعة األمم املتحدة الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، وفريق العمل املعين با

، القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باتفاقية املعيناإلمنائية، وفريـق العمـل املشتـرك بيـن الوكـاالت 

امج األغذية وبرنوالوكاالت املتخذة رومًا مقرًا هلا. كذلك، أقامت املنظمة شراكات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

لدعم وضع توصية عامة بشأن املرأة الريفية من جانب  ملرأةللمساواة بني اجلنسني ومتكني ا وهيئة األمم املتحدة العاملي

 القضاء على التمييز ضد املرأة. ب املعنية جلنةا
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 االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية

 
 [67/226من قرار اجلمعية العامة رقم  112-93]الفقرات 

 

يف جمال الصمود، وهو أحد األهداف االسرتاتيجية اخلمسة يف إطارها االسرتاتيجي، يف  الفاويرتسخ عمل  -65

دعو وت. 15جهود اإلغاثة واإلنعاش والتنمية املراعية للمخاطر سنوات عديدة من اخلربة املكتسبة يف جمال التخطيط وتنفيذ

فعل، حيث ترى األزمات والكوارث كاستثناءات، إىل نهج أكثر الفاو إىل نقلة نوعّية من االستجابة لألزمات كرد 

 القائمة على الزراعة. كسب العيش اليت تؤثر على سبل الصدمات وحجم زيادة تواتر ومينع استباقًا واستشرافًا يستبق

األفريقي  البلدان يف القرن تأهبدعم حوكمة املخاطر واألزمات، واإلنذار املبكر، وتقليص اهلشاشة و الفاووواصلت 

النعدام األمن الغذائي. إدراكًا منها  والساحل، وهي مناطق تشهد موجات متكررة من اجلفاف احلاد، وتبقى عرضًة

روما مقرًا هلا  من خرى اختذتأرت املنظمة باالشرتاك مع وكاالت ألهمية املساهمة يف عملية االنتقال وبناء السالم، يّس

الغذائي والتغذية، وبناء القدرة على الصمود يف األزمات الطويلة األجل، ميكن صياغة إطار للسياسات لتحسني األمن 

. وعلى الصعيد القطري، دعمت املنظمة ثالث حاالت طوارئ 2015اعتمادها يف دورة جلنة األمن الغذائي العاملي لعام 

(. وتواصل وجنوب السودان طىومجهورية أفريقيا الوس ،)إعصار هايان يف الفلبني 2014يف عام  3مؤسسية من املستوى 

االنتقال من خالل عضويتها يف جمموعة العمل  حاالت والعمليات بشأن قضاياالسياسات  دعم املنظمة مشاركتها يف

املعنية باالنتقال املشرتكة بني الفريق االستشاري جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية 

  .والصمود التأهببترؤس فريق العمل الدائم املشرتك بني الوكاالت املعين  املشاركة يف ومن خالل

 

                                                      
خماطر جديدة وإعادة  دالتنمية املراعية للمخاطر هي تنمية تأخذ يف االعتبار املخاطر اليت تشمل تدابري التخفيف من خماطر الكوارث، وتاليف تولي  15

 ارث واألزمات.والبناء على حنو أفضل ملواجهة التحديات املستقبلية. وهي تأخذ يف االعتبار الدروس املستمدة من الك


