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A 

 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017 تّموز/يوليو 8-3روما، 

التقرير المرحلي عن االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة 
 المتحدةالتنفيذية ألغراض التنمية التي تضطلع بها منظومة األمم 

 
 موجز

 
 تعنيتستتتتت اليت اآللية هو( الشتتتتتامل االستتتتتتعرا ) ستتتتتنوات أربع كل  جيري الذي للستتتتتياستتتتتات الشتتتتتامل االستتتتتتعرا  إن 

 والطرق املنظومة نطاق على االستتتتتياتيجية للستتتتتياستتتتتات الرئيستتتتتية هاتالتوج   حتديد" من أجل املتحدة لألمم العامة اجلمعية هبا
 ". البلدان ستوىامل على اإلمنائية املتحدة األمم منظومة عمل وطرق التنمية، جمال يف للتعاون التنفيذية

 
 رقم) جديدا   قرارا   )اجلمعية العامة( املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدت ،2016 األول كانون/ديستتتتتتتتتتتتتتتمر 21 يفو 

 تضتتتطلع ليتا التنمية ألغرا  التنفيذية األنشتتتطة لستتتياستتتة ستتتنوات أربع كل  جيري الذي الشتتتامل االستتتتعرا  بشتتت ن( 71/243

 التنمية خطة فيذتن دعم يف اإلمنائية املتحدة األمم منظومة به تسيشد والذي ،(الشامل االستعرا ) تحدةامل األمم منظومة هبا
( 67/226 رقم) 2012 لعام الشتتتتتامل االستتتتتتعرا  بشتتتتت ن القرار أعمال يكم ل والذي( 2030 عام خطة) 2030 لعام املستتتتتتدامة
 . واالتساق والكفاءة بالفعالية تتسم املتحدة لألمم إمنائية منظومة حتقيق باجتاه
 

 التقرير وهذا. الشتتتامل باالستتتتعرا  املتعلقة العامة اجلمعية قرارات لتنفيذ تدابري اختاذ العام املدير إىل املؤمتر طلب وقد 
 وكفاءة( نمية؛ )بالت ألغرا  التنفيذية األنشتتتطة متويل( )أ :يتناول وهو املؤمتر، إىل قدمي   الذي نوعه من الستتتاد  هو املرحلي

 ذات أخرى توجماال( )ج املتحدة؛ األمم ملنظومة التنستتتتتتتيق آليات يف ومشتتتتتتتاركتها وفعاليتها األغذية والزراعة )املنظمة( نظمةم
 .اجلديد الشامل االستعرا  من املستخلصة اجلديدة واالجتاهات( )د باملنظمة؛ صلة
 

 املتصلة األولية االجتاهات أيضا   يعر  بينما 2012 لعام الشامل لالستعرا  املنظمة تنفيذ على التقرير هذا ويرك ز 
 .2016 لعام الشامل االستعرا  بتنفيذ

  المؤتمر من جانباتخاذها  يُقترح التي اإلجراءات
 

 .الشامل باالستعرا  املتعلق القرار تنفيذ يف املنظمة بتقدم علما   اإلحاطة إىل مدعو املؤمتر إن 
 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أي توجيه ميكن

 Daniel J. Gustafsonالسيد 

 (الرامج) عامال ديرامل نائب
   +39 06570 56320 :اهلاتف
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 مقدمة
 
 معيةجلبالنستتتبة إىل ا األهم الستتتياستتتات صتتت  هو ستتتنوات أربع كل  جيري الذي للستتتياستتتات الشتتتامل االستتتتعرا  إن -1

 .اإلمنائية ودهاجه يف الرنامج يف املشتتتتتتتتتتتتتتاركة البلدان لدعم اإلمنائية املتحدة األمم منظومة عمل طريقة حبيث أنه حيدد العامة

 التنمية غرا أل التنفيذية األنشتتطة لستتياستتة ستتنوات أربع كل  جيري الذي الشتتامل االستتتعرا " بشتت ن العامة اجلمعية قرارات أما
 .بطبيعتها فياكمية ،20161و 2012و 2007و 2004 الستتتتتتتتتتتتتنوات يف صتتتتتتتتتتتتتدرت اليت" املتحدة األمم منظومة هبا تضتتتتتتتتتتتتتطلع اليت

 كان  وقد .الشتتتتامل االستتتتتعرا  بشتتتت ن( 71/243 رقم) جديدا   قرارا   العامة اجلمعية اعتمدت ،2016 األول كانون/ديستتتتمر ويف
  .األبعد املدى على اإلمنائية املتحدة األمم منظومة متوضع تناولت احلكومات بني مشيكة مكثفة مفاوضات مثرة القرار ذل 
 
 املدير إىل (املنظمة) منظمة األغذية والزراعة مؤمتر عن الصتتتتتتتتتتتتتتادران 2/2007 ورقم 13/2005 رقم القراران طلبو  -2

 خالل ملرحليةا التقارير املؤمتر استتتتتتتتتتتتعر  وقد. العامة اجلمعية عن الصتتتتتتتتتتتادرة القرارات تل  لتنفيذ إجراءات يتخذ أن العام
 واإلجنتتاتات املراحتتل التقرير هتتذا ويغطي .20152و 2013و 2011و 2009و 2007 الستتتتتتتتتتتتتتنوات يف املنعقتتدة العتتاديتتة دوراتتته
 2015 حزيران/يونيو من الممتدة الفترة خالل 2012 لعام الشتتتتتامل االستتتتتتعرا  تطبيق يف املنظمة حققتها اليت الرئيستتتتتية

 الستتتتتتتتعرا ا بتنفيذ املتصتتتتتتتلة األولية االجتاهات بشتتتتتتت ن ختاميا   قستتتتتتتما   كذل   التقرير ويتضتتتتتتتمن .2017 حزيران/يونيو إلى
 . 2016 لعام الشامل
 
. هاعمل أستتتتاليب يفو  للمنظمة االستتتتياتيجي اليكيز حمط   يف ملحوظة تغيريات بالتقرير املشتتتتمولة الفية وشتتتتهدت -3
 متوت/ويولي يف للموافقة عليه املؤمتر إىل واملرفوع ،3ستتتتنوات أربع كل  جيري الذي للمنظمة االستتتتياتيجي اإلطار استتتتتعرا  أما

 والشتتتتركاء األعضتتتتاء الدول فيها وشتتتتاركت 2016 عام يف عقدت االستتتتياتيجي للتفكري تشتتتتاورية لعملية نتيجة فهو ،2017
 .الغذائي باألمن ينعم مستدام عامل بناء يف املتمثلة الرؤية لبلورة واملوظفون،

 
  أكثر املنظمة جعل شتتتتتتتتتتتتتت  ا اليت من املدى بعيدةال التحويلية التغيريات من جمموعة و ضتتتتتتتتتتتتتتعت عينه، الوقت يفو  -4

 ملنظمةا قامت وقد. الشتتتتتتامل االستتتتتتتعرا  إليها أشتتتتتتار اليت التحديات رفع أجل من منها، املرجو للغر  ومالئمة كفاءة،
"( 2030 عام خطة" بتستتتمية يلي ما يف إليها املشتتتار) 2030 لعام املستتتتدامة التنمية ةخط مع وعملها استتتياتيجيا ا مبواءمة
 جتس د 2030 معا خطة أن كما.  اجلوع على القضاء رؤية روح ب سره املنظمة عمل وتتخلل. املستدامة التنمية أهداف وبني
 إلطارها ملنظمةا اتباع وعر. املستتتتتتتتتتتتتتتدامة التنمية ألهداف تتجزأ ال واليت املتكاملة الطبيعة على تشتتتتتتتتتتتتتتدد إذ، الروح تل 

 العاملية اخلطة ىلإ وضتترورية صتتلة وذات مركز ة مستتا ة ذل  خالل من وتقدم ملهمتها وفية تبقى فهي املراجع، االستتياتيجي
   .املستدامة للتنمية

                                        
)االستعرا  الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم  59/250القرار رقم   1

)االستعرا  الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا  62/208(، والقرار رقم 2004املتحدة 
)االستعرا  الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت  67/226(، والقرار رقم 2007ملتحدة منظومة األمم ا

)االستعرا  الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل  71/243(، والقرار رقم 2012تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 
 (.2016ية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة التنم

  29/2015C؛ و 28/2013C؛ و 26/2011C؛ و 14/2009C؛ و 17/2007Cالوثائق   2
 )اإلطار االسياتيجي املراجع(  7/2017C الوثيقة  3
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 التنمية ألغراض لمنظمةا التي تضطلع بها التنفيذية األنشطة تمويل -ألف

 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 79 - 74و 56 - 24 الفقرات]
 وحتسينها املاحنة اجلهات قاعدة تنويع

 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 35 الفقرة]
 
 لفية وامليزانية عملال برنامج ويف ستتنوات ربعاأل لفية األجل توستتطةامل اخلطة يف يرد الذي املنظمة، نتائج إطار إن -5
 املخرجاتو  والنواتج األهداف من جمموعة يتضتتمن وهو. كافة  التمويل مصتتادر على مستتتوى املنظمة عمل يرشتتد ستتنتني،ال
 كلها  اتاملستتا  وختضتتع. ستتواء حد   على الطوعية واملستتا ات االشتتياكات املقررة من الالتمة، واملوارد لألداء مؤشتترات مع
 .عينها واإلشراف التخطيط تدابري إىل
 
 متخطية أمريكي دوالر مليار 1.8 بقيمة طوعية مسا ات املنظمة حشدت 2015 - 2014 السنتني فية وخالل -6

 حني 2016 عام يف االجتاه هذا استمر وقد .أمريكي دوالر مليار 1.6 البالغ السنتني فية خالل املوارد حلشد هدفها بذل 
 راستتتتتمرا مثل القيودمواجهة عدد من  من الرغم وعلى. الطوعية املستتتتا ات من أمريكي دوالر مليون 852 مبلغ حشتتتتد مت

 ملتواصتتتتتلا والركود اجلدد، الشتتتتتركاء مستتتتتا ات يف أثر الذي النفط أستتتتتعار وتدين األمريكي، للدوالر القوي الصتتتتترف ستتتتتعر

 قدر ا إتاء املاحنني من قوية ثقةب املنظمة حظيت ،التقليديني الشتتتتتتتتتتتتتتركاء قبل من الرمسية اإلمنائية املستتتتتتتتتتتتتتاعدة يف الياجع أو

 التنظيمية والتغيريات اأعماهل تيستتتري وتبستتتيط االستتتياتيجي توجهها وضتتتوح بفضتتتل املنظمة صتتتورة تعزتت وقد. التنفيذ على
 . ميدانيا   اإلدارية القدرات وتعزيز
 
 يصتتتدر الطوعية املستتتا ات من املائة يف 66 نستتتبته ما أن إذ حمددة أطراف على بقوة ييكز املوارد حشتتتد يزال وال -7
 ركاءشتت عشتترة أول تشتتكيلة أن ولو املاضتتية الستتت الستتنوات مر على تصتتاعدي اجتاه ذل  ستتج ل وقد. شتتركاء عشتترة عن

 . كثرية  أحيان يف ملحوظ وبشكل تغريت قد
 
 ملتوستتتتتتتتتطةا البلدان دور على مركزة الطوعية، التمويالت من قاعد ا تنويع ألجل جهودها بذل املنظمة وتواصتتتتتتتتتل -8

 املتزايد الطلب يةبتلب التزامها تعزيز عن فضتتتتتتتتتتتال   ستتتتتتتتتتتواء، حد   على املوارد يف ومستتتتتتتتتتتتقبلية حالية شتتتتتتتتتتتريكة باعتبارها الدخل

 2015 عام نذم بالنجاح للشتتتتتتتتتتتتتتراكات برامج تكللت وقد. الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني ما يف التعاون خيص الذي

  اجلدد الشتتتتتتتتتتتتركاء ترع ،2016 عام ويف. وكاتاخستتتتتتتتتتتتتان االستتتتتتتتتتتتتوائية وغينيا ديفوار وكوت والكامريون ذربيجانأ من كل  مع

 خالل املائة يف 11.3 نستتتتتتتتبة بلغ الذي املتوستتتتتتتتط عن بياجع الطوعية، املستتتتتتتتا ات جممل من املائة يف 9نستتتتتتتتبة ب املوارد يف
 . املاضية السبع السنوات

 
  2016 عام فيف باملناخ؛ املتصتتتتلة املالية الصتتتتكو يف ما يتعلق ب ملحوظ بشتتتتكل التزامها من تزيد املنظمة أن كما -9

 أيضتتتتتتتتتتتتتتا  املنظمة تدأب ،2016 عام يف هااعتماد وعقب. الطوعية للمستتتتتتتتتتتتتتا ات مقد م أكر ثاين العاملية البيئة مرفق كان

 .للمناخ األخضر الصندوق خالل من أعضائها لدعم وجهودها قدرا ا تعزيز على
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رها اليت الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني التعاون مبادرات عدد شتتتتتتتهد كما -10  عدد وهنا  ،اعا  ارتف املنظمة تيستتتتتتت 
 .أدناه هو مبني   ام حبسب البلدان طلبات لتلبية ومالية تقنية موارد يقدمون الذين اجلنوب بلدان من املزودين من متزايد
 

 النتائج، دامةاستتتتتت حتستتتتتني من أجل الوطنية القدرات تعزيز يف املتمثل الشتتتتتامل االستتتتتتعرا  مبدأ مع وبالتماشتتتتتي -11
 .وطنيا   ةاملنفذ للرامج أكر مرونة إتاحة أجل من التشغيلية، للشراكة جديدة تعاقدية مناذج كذل   املنظمة وضعت

 
 انةاألم كحستتتتتتتتاب  للتمويل آليات خالل من الطوعية املستتتتتتتتا ات ختصتتتتتتتتيصتتتتتتتتات خفضعلى  املنظمة وتشتتتتتتتتج ع -12

 للمبادرات دعما   التمويل بتجميع خالله من األفريقية األمم تقوم الذي الغذائي، األمن أجل من أفريقيا مع للتضتتتتتتتتتتتتتتامن
 العاملية اتيجيةباالستتتتتتتتتي  اخلاص األمانة وحستتتتتتتتتاب اليبة، أجل من العاملية الشتتتتتتتتتراكة مثل املاحنني متعددة والرامج األفريقية؛
 .آلية دعم برنامج الشركاء املتعددين يف منظمة األغذية والزراعة والريفية، الزراعية اإلحصاءات لتحسني

 
 ةإخضاعها للمساءلو  التمويل تدفقات شفافية تعزيز
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 31 الفقرة]

 
 املعونة فافيةشتتتتتت حتستتتتتتني إىل ترمي اليت املعونة، يف للشتتتتتتفافية الدولية املبادرة إىل املنظمة انضتتتتتتمت ،2016 عام يف -13

  براجمها بشتتتتتت ن علوماتم املنظمة نشتتتتتترت وقد. للفقر التصتتتتتتدي يف فعاليتها تيادة بغية اإلنستتتتتتاين، اجملال يف واملوارد والتنمية

 .2017 نيسان/أبريل يف ملبادرةا بوابة على
 

 توقعها ليةوقاب املوارد تدفقات كفاية  وحتسني االشياكات املقررة من" حرجة كتلة" بإنشاء اخلاصة املبادئ حتديد
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 46و 39 الفقرتان]

 
 برنتتامج تنفيتتذ من أجتتل املوارد من االحتيتتاجتتات جممتتل عن متكتتاملتتة حملتتة للمنظمتتة وامليزانيتتة العمتتل برنتتامج يقتتدم -14

 التقديرات ألخريا هذا ويعكس. امليزانية خارج من للموارد وتقديرا   ،االشتتتتتتتياكات املقررة يشتتتتتتتمل مبا الستتتتتتتنتني، لفية العمل
 .املوارد من االحتياجات جممل من ائةامل يف 61 تضم اليت الطوعية للمسا ات األولية
 

 الطوعية ستتتتتا اتامل مبلغ فإن ستتتتتنتني، فية كل  بداية يف معلوما   يكون االشتتتتتياكات املقررة مستتتتتتوى أن ويف حني -15
 التمويل مستتتويات صخي ما يف حتديات يطرح ما اليقني، وقلة املخاطرة من معني   ستتتوىمب ا  رهن يكون وختصتتيصتتها وتوقيتها

 .لرامجا وختصيصات
 

 استتتتتتخالص عر ئيا  جز  وط  ا وختفف منتظم تقييم إىل املخاطرة هذه ختضتتتتتع املنظمة، لدى التخطيط عملية ويف -16
 املشتتتتتاريع لتقديرات أعلى ضتتتتتمان مستتتتتتوى( 1) :الضتتتتتمان من مستتتتتتويني بواستتتتتطة امليزانية خارج من املمولة املشتتتتتاريع حالة

 االجتاه ويبني  . باملاحنني اإلجيابية واالتصتتاالت املشتتاريع أفكار على القائمة للتوقعات أدىن ضتتمان ومستتتوى( 2) التشتتغيلية؛
 .للضمان األدىن املستوى توقعات إىل تستند التقديرات معظم أن
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 ي ستتتتتتتتتتتفر  هلا، ططاملخ املبالغو  التنفيذ خالل للرامج الفعلية التخصتتتتتتتتتتتيصتتتتتتتتتتتاتكبري بني   خطر وجود اختالف وإن   -17

 الغايات صتتلة معني، دح إىل يشتتمل، مبا الستتنتني فية  اية ويف العام  اية يف النتائج عن اإلبالغ على هامة تداعياتعن 
  4.احملددة
 

 للتكاليف الكامل االسيداد ضمان
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 56- 47 الفقرة]

 
 إلعداد أستتاستتا   بوصتتفه التكاليف، ستتيدادال شتتامال   ماليا   إطارا   ،2015 عام إىل 2013 عام من ،املنظمة وضتتعت -18

 ميزانية ضتتتتتمن لالعم لرنامج دعما   امليزانية، خارج من املوارد ملعاجلة التكاليف الستتتتتيداد وإنصتتتتتافا   شتتتتتفافية أكثر ستتتتتياستتتتتة
 .متكاملة

 
 حي ز لتدخ التكاليف الستتتتيداد جديدة ستتتتياستتتتة بإقرار واجمللس املنظمة لدى املالية جلنة قامت ،2015 عام ويف -19

  للتكاليف والنستتتتتتتتي الكامل االستتتتتتتتيداد مبدأ على الستتتتتتتتياستتتتتتتتة هذه وترتكز .2016 الثاين كانون/يناير 1 من اعتبارا   التنفيذ

 املباشتتتتتتر لدعما وتكاليف املباشتتتتتتر التشتتتتتتغيل تكاليف: هيو  ،التكاليف الستتتتتتيداد جديدة وفئات للتكاليف، موات   دعم مع
  املائة، يف 7 غبل املباشتتتتتتترة غري الدعم لتكاليف معدل مع الستتتتتتتياستتتتتتتة على املوافقة جرت وقد املباشتتتتتتتر غري الدعم وتكاليف

  5.سنتني كل  مرة استعراضها يتم أن على
 

 هاصتتتتتتياغت مرحلة خالل املعينة املشتتتتتتاريع من عدد على اجلديدة الستتتتتتياستتتتتتة األمانة تطبق ،2016 عام من واعتبارا   -20
 . 2017 عام  اية حبلول الكامل تطبيقها مزمعة   املعنيني، املوارد يف شركاء مع الوثيق بالتنسيق

 
 اجلنوب بلدان بني التعاون

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

 أجل من الثالثي اونوالتع اجلنوب بلدان بني التعاون تيستتري يف رائدة كجهة  بدورها واستتع باعياف املنظمة حتظى -21
 حمايد كوسيط  ملنظمةا بدور منها تسليما   متزايدة، بوترية املنظمة من الدعم البلدان وتطلب. الزراعية والتنمية الغذائي األمن

 قوية صتتتتتتتتتتتتتلة وذات ةالتكلف من حيث فعالة وستتتتتتتتتتتتتيلة هي الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني التعاون مبادرة أن   والعتبارها
 واستتتتتعة رؤية الثالثي اونوالتع اجلنوب بلدان بني التعاون جمال يف للمنظمة اجلديدة االستتتتتياتيجية وترستتتتتي .الزراعية بالتنمية
 .والقطري مياإلقلي املستويني على اإلمنائية النتائج لتنفيذ أساسية آلية بوصفه التعاون هذا بتعميم تقضي
 

 الثالثي نوالتعتتاو  اجلنوب بلتتدان بني التعتتاون مبتتادراتكجهتتات تزو د   البلتتدان من زيتتدامل إشتتتتتتتتتتتتتترا  املنظمتتة وتنوي -22
  أنه غري. املستتتتتتتدامة لتنميةا أهداف تنفيذ لدعم املتزايدة الطلبات تلبية بغية احلاليني الشتتتتتتركاء مع رامجال وتوستتتتتتيع ،باملوارد

                                        
 2015-2014، تقرير تنفيذ الرامج، الفية C 2017/8الوثيقة   4
 CL 151/REPالوثيقة  يف (ه) 11والفقرة  CL 151/3الوثيقة  يف 23و 22والفقرتان ، FC 157/10الوثيقة   5
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 لثالثينيا والشتتتتركاء املتوستتتتط الدخل ذات البلدان مشتتتتاركة أن كما  املالية، املوارد من املزيد استتتتتقطاب مبكان الضتتتتروري من
 والبحر الالتينية مريكاأ على تركيز مع والصتتني الراتيل هي للمنظمة الرئيستتية املزودة اجلهات كانت  تارخيه، وحىت. أستتاستتية
 .اهلادئاحمليط و  الوسطى آسيا فيها مبا آسياأفريقيا و و  الكاريي

 
 األموال أن من الرغم على تتنامى، الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني التعاون شتتتتتتتتتتتتتتراكات راحت ،2015 نذوم -23

  جملددا الصتتتتتتتتتتتتيي األمانة حستتتتتتتتتتتتاب من الثانية املرحلة وإن. النفط أستتتتتتتتتتتتعار تدين اءجر   ستتتتتتتتتتتتلبا   ت ثرت قد اليت مت حشتتتتتتتتتتتتدها

 وتركيا أفريقيا نوبوج واملغرب الراتيل مثل الرئيستتتتتية الشتتتتتريكة اجلهات أما التنفيذ، طور يف أمريكي دوالر مليون 50 بقيمة
 مشتتروعا   41 الثالثي ونوالتعا اجلنوب بلدان بني بالتعاون اخلاصتتة املنظمة حافظة وتتضتتمن. الدعم تقدمي فتواصتتل وفنزويال
 املنظمةو  الصتتتتني بني القائم اجلنوب بلدان بني التعاون برنامج قام ،2017 إىل 2015 ومن. جاريا   شتتتتراكة اتفاق 47و جاريا  
 مشتتتتتتتتتتروعا   14 هنا  أن كما  ناميا ؛ بلدا   80 من أكثر على بالنفع فعاد( وقطرية وإقليمية عاملية) مشتتتتتتتتتتاريع 10 بدعم وحده
 الثالثي التعاون شراكات أن كما.  أمريكي دوالر مليون 41.6 مبلغ إىل جمتمعة املشاريع تل  قيمة صلوت التنفيذ، قيد آخر
 . أيضا   هي استهلت قد الدولية املالية واملنظمات التقليدية اجلهات مع
 

 ستتتنغافورةو  إستتترائيل عتوق   فقد: عينية مستتتا ات خالل من املنظمة مع شتتتراكات البلدان من متزايد عدد ويعقد -24
  ذل ك  تفاهم مذكرات توقيع ومت. الثالثي للتعاون مبادرات يف تشتتتتتتتتتتتتتتاركان اآلن و ا 2015 عام يف تفاهم مذكراتعلى 

 بلدا   11 ميلحت جرى وقد. وأوروغواي أوغندا مع التفاو  قيد غريها يزال ال بينما وبريو ومنغوليا الصني مع 2016 عام يف
 بلدان بني للتعاون اإللكيونية البوابة يعتر والذي للمنظمة التابع اجلنوب بلدان بني التشتتتتتتتتبي  موقع على مؤستتتتتتتتستتتتتتتتة 35و

 وتستتتتتتتتتتتتتخدم. ةممكن أخرى شتتتتتتتتتتتتريكة جهات اهلادئاحمليط و  الكارييإقليم و  أفريقيا إقليم دول جمموعة تعتر كما  .6اجلنوب
 بلدان بني تعاونال شتتراكات حفز أجل من لديها، التقي التعاون وبرامج للمنظمة االستتياتيجية الرامج من أولية حستتابات
 . كافة  املستويات على الثالثي والتعاون اجلنوب
 

  الذي اإلمنائية تحدةامل األمم جملموعة التابع اجلنوب بلدان بني بالتعاون املعي املهام فريق يف عضتتتتتتتتتتتتتتو املنظمة إنو  -25

 مشي  استعرا  إىل ثالثي،ال والتعاون اجلنوب بلدان بني بالتعاون يتعلق للتعاون مشي  إطار وخيضع. حديث ا تشكيله مت
 .روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت بني

  

                                        
  gateway/ar-south-http://www.fao.org/south/ انظر  6
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 والزراعة األغذية منظمة ومشاركة اإلنمائية المتحدة األمم منظومة عمل تحسين -باء
 المنظومة تنسيق آليات في

 للمنظمة القطرية الرجمة وأطر إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 121- 113 الفقرات]

 
 الرجمة ألطر ثةاحملد التوجيهية اخلطوط اعتماد مع أفرقة األمم املتحدة القطرية يف املنظمة مشتتتتتتتتتتتتتتاركة أ ية تعزتت -26

ر اليت القطرية  وينبغي .إطار عمل األمم املتحدة للمستتتتتتتتاعدة اإلمنائية وبني املنظمة أنشتتتتتتتتطة بني االتستتتتتتتتاق من املزيد تيستتتتتتتت 
 القطرية، جمةالر  أطر نتائج مصتتتتتفوفة ضتتتتتمن إطار عمل األمم املتحدة للمستتتتتاعدة اإلمنائية نواتج حتدد أن املنظمة ملمثليات
 املتحدة، األمم منظومة مع الروابط تصف وأن القطرية، والنواتج عليها املتفق حلكوماتا أولويات حتقيق يف بذل  فتساهم

 .إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف املنظمة مشاركة ذل  يف مبا
 

 املتعلقة 2017 لعام اإلمنائية املتحدة األمم جملموعة اجلديدة اتالتوجيه إعداد يف بنشتتتتتتتتتتاط املنظمة ستتتتتتتتتتا ت وقد -27
  لمنظمة،ل املراجع االستتتتتتتتتتتتتياتيجي اإلطار مع باالقيان شتتتتتتتتتتتتت  ا، من واليت االمنائية ةللمستتتتتتتتتتتتتاعد املتحدة األمم عمل بإطار

 (.أدناه جيم القسم نظرا) املستدامة التنمية أهداف حتقيق حنو القطري املستوى على ف كثر أكثر املنظمة أنشطة توج ه أن
  العاملية لعامةا للستتتتتتتتتلع دعما   املعايري لوضتتتتتتتتتع وأنشتتتتتتتتتطة معيارية أنشتتتتتتتتتطة تنفيذ بإمكانية املنظمة حتتفظ ،ذل  عن فضتتتتتتتتتال  و 

  7.إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية خارج ذل  مت ولو حىت األعضاء، الدول منها تطلبها حني
 

 الطوعية املستتتتتتتا ات بواستتتتتتتطة املمولة) للمنظمة التابعة املشتتتتتتتاريع من مزيج خالل من القطرية الرجمة إطار وينفذ -28
  املمول) لمنظمةل العادي الرنامج ضتتتتتتمن التقنية والوحدات االستتتتتتياتيجية الرامج من ومستتتتتتا ات( التقي التعاون وبرنامج

 خمرجات بني ربطي التقي التعاون امجنلر  إشتتتتتتاريا   خمططا   تعد أن املنظمة ممثليات وبوستتتتتتع(. االشتتتتتتياكات املقررة خالل من
بشتتتتتتتكل  التقي التعاون برنامج أمواليستتتتتتته ل استتتتتتتتخدام  الذي األمر التقي، التعاون برنامج موارد وبني القطرية الرجمة إطار

 .اسياتيجي أكر
 

 نظام املنسقني املقيمنيو  املتحدة األمم منظومة تنسيق يف املشاركة
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 131- 122 الفقرات]

 
 رؤستتتتتتتتتتتتتتاءال جملس أركان أحد وباعتبارها اإلمنائية، املتحدة األمم جمموعة يف املبادرين األعضتتتتتتتتتتتتتتاء من املنظمة إن -29

فيذية اليت التن األنشتتتتتتتطة مواءمة أجل من املنظومة نطاق على إرشتتتتتتتادات تصتتتتتتتمم فهي املتحدة األمم منظومةيف  التنفيذيني
 .التنمية من أجل املتحدة ألمما تضطلع هبا

 

                                        
ما  ئية يفاءات التشغيل املوحدة جملموعة األمم املتحدة اإلمناحرصت املنظمة وغريها من الوكاالت املتخصصة على أن يتم االعياف هبذا املبدأ يف إجر   7
 ص مبادرة "توحيد األداء".خي
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 للمنستتتتتتقني "املتبادلة للمستتتتتتاءلة وخاضتتتتتتع وجامع تشتتتتتتاركي" نظام بإنشتتتتتتاء التزامها حتقيق إىل املنظمة ستتتتتتعي ويف -30
 : يلي مبا قامت فقد الشامل، االستعرا  له يدعو ما حبسب اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة مكونات كافة  متلكه املقيمني

 
 واملتصتتلة منائيةاإل املتحدة األمم موعةجمل التابعة الصتتلة ذات العمل آليات يف العاملي املستتتوى على املشتتاركة (أ)

 دور تتناول يتال الوكاالت بني املشتتتتتتتتتتتيكة الدائمة اللجنة يف وكذل  التنمية، التنفيذية من أجل باألنشتتتتتتتتتتتطة
 .اإلنساين اجملال يف منسقني باعتبارهم املقيمني املنسقني

  الصلة؛ اتذ االستشارية اآلليات من وغريها اإلمنائية املتحدة األمم جملموعة اإلقليمية الفرق يف واملشاركة (ب)
 . األمم املتحدة القطرية أفرقة يف وللموظفني للممثليات الكاملة املشاركة على واحلرص (ج)

 
 النتائج يمتقي يف بشتتتتتكل نشتتتتتط املشتتتتتاركة على القطرية مكاتبها املنظمة شتتتتتجعت القيادية، اجملموعة ضتتتتتمن ومن -31

 الراجعة التغذية ةالقطري األفرقة أعضتتتتتاء يقدم حيث املتبادلة املستتتتتاءلة مبدأ على بناء بشتتتتت نهتقدمي املستتتتتا ات و  والكفاءات
 . التنمية خطط على ويتفقون

 
 املقيمني املنسقني مالنظ املايل الدعم

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

 تقاستتتتتتتتم من حلصتتتتتتتتتها الزمنية احملددة املهل ضتتتتتتتتمن مدفوعات تستتتتتتتتديد مع املتواصتتتتتتتتل، املايل الدعم املنظمة توفر -32
 االستدامة من املزيد بتحقيق التزامها أكدت وقد( 2017-2016 الفية يف أمريكي دوالر مليون 4.3 بلغت اليت) التكاليف
 . نظام املنسقني املقيمني عمليات لدعم املالية
 

 شتتتتتتتتتركة من بدعم التكاليف تقاستتتتتتتتتم التفاق مستتتتتتتتتتقال   استتتتتتتتتتعراضتتتتتتتتتا   حاليا   اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة وجتري -33
Dalberg املهم من نوستتتتتتتيكو  .نظام املنستتتتتتتقني املقيمني تكاليف ارتفاع إتاء قلقها عن املنظمة أعربت وقد. االستتتتتتتتشتتتتتتتارية  

 ملتخصتتتتتتتتصتتتتتتتتةا ووكاال ا املتحدة األمم منظمات ميزانيات فيه تعد الذي للستتتتتتتتياق دقيق بتحليل االستتتتتتتتتعرا  هذا يقوم أن
 . ملقررةاالشياكات ا مستوى يف تغيريات أي دون من ثابتةال اإلمسية امليزانية مبدأ االتفاق يراعي وأن املسا ة،

 
 "األداء توحيد"مبادرة 

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

  بتتالتوقيع مبتتا يف ذلتت  املنظمتتة املتحتتدة ألمممن وكتتاالت ا وكتتالتتة 18 ورؤستتتتتتتتتتتتتتتاء املتحتتدة ألممل عتتامال منياأل قتتام -34

اإلجراءات التشتتتغيلية  وبفضتتتل. 2014 لعام 8"األداء توحيد" مبادرة يف املشتتتاركة للبلدان اإلجراءات التشتتتغيلية املوحدة على
 . طوعيا   ا  خيار  يزال ال أنه من الرغم على باطراد يتزايد "األداء توحيد"  ج تتبىن اليت البلدان عدد راح ،املوحدة
 

                                        
تنسيق العمليات اإلمنائية، على أ ا: "البلدان اليت طلبت رمسيا  من جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية اعتماد  حبسب مكتبتعر ف مبادرة توحيد األداء،   8

 توحيد األداء"" ج 
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 فاعلة املنظمة انتك  وقد ،أفرقة األمم املتحدة القطرية يف املبادرة يف املشاركة البلدان يف املنظمة مكاتب ونشطت -35
 دةاإلجراءات التشتتتتتتتتتتغيلية املوح صتتتتتتتتتتياغة يف بنشتتتتتتتتتتاط املنظمة ستتتتتتتتتتا ت وقد. احلاالت بعض يف مقيمة غري كوكالة  أيضتتتتتتتتتتا  

 املهام فريق يف اركةرئيستتة مشتت باعتبارها املنظمة، وشتتاركت. هبا املتصتتلة اإلمنائية املتحدة األمم جملموعة اجلديدةالتوجيهات و 
 توجيهاتال عملية وضتتتتتتع قيادة يف ،2017و 2014 عامي بني اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة لدى بالتمويل املعي املشتتتتتتي 

 .ةللمجموع املشي  التمويلالرئيسية اخلاصة ب
 

 إنشتتتاء إىل ستتتيؤدي الذي 2017 لعام اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة هيكل استتتتعرا  يف حاليا   املنظمة وتستتتاهم -36
 .اجملموعة نتائجمعنية ب جديدة جمموعات

 
املتحدة الفردية، يقر  ب ن صتتتتتناديق األمم  " الذي 67/226 رقم القرار لوالية املوحدةاإلجراءات التشتتتتتغيلية  ومتتثل -37

 تدعمها واليت "وبراجمها ووكاال ا تتمتع بتجربة وخرة خاصتتتتتتة مستتتتتتتمدة من واليتها وخططها االستتتتتتياتيجية ومتستتتتتتقة معها
 . القطري املستوى على واالتساق التنسيق لتحسني وسيلة بوصفها بقوة املنظمة
 

 ومواءمتها التجارية األعمال ممارسات تبسيط
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 163 - 152و 15 الفقرات]

 
 التجارية األعمال تيسري مواءمة
 

  الوفورات حتقيق إىل الستتتتتتتتتعي على الوكاالت شتتتتتتتتتجع قد الشتتتتتتتتتامل، االستتتتتتتتتتعرا  بشتتتتتتتتت ن 67/226 رقم القرار إن -38

  للوفورات جتريي تقييم أجري 2015 عام ويف. التنستتتتتتتتتتتتتتيق تيادة خالل من القطري، املستتتتتتتتتتتتتتتوى على األعمال تيستتتتتتتتتتتتتتري يف

 اجلهود رشتتتدت ستتتوف توصتتتيات عدة رفعت وقد. األعمال تيستتتري استتتياتيجية عن النامجة الكفاءة ومكاستتتب التكاليف يف
 الفية وخالل. اجلديد الشتتتتامل االستتتتتعرا  يشتتتتمل مبا ،األعمال تيستتتتري جمال يف والتوجيهات مستتتتتقبال   للمواءمة املشتتتتيكة

 . البلدان من عدد يف األعمال تيسري اسياتيجية تنفيذ يف مشاركتها املنظمة واصلت 2016-2017
 

  هاعتمتتد لتتذيا اإلمنتتائيتتة، املتحتتدة األمم جملموعتتة التتتابع النقتتديتتة للتحويالت املنستتتتتتتتتتتتتتق النهج إطتتار املنظمتتة وتطبق -39

 منوذج وصيةخلص الواجبة املراعاة مع للسكان، املتحدة األمم وصندوق االمنائي املتحدة األمم وبرنامج اليونيسيف من كل
 وهريةاجل اخلصتتتتتتتائص أدرجت كما.  اإلطار به يوصتتتتتتتي ما حبستتتتتتتب األعمال تيستتتتتتتري و ج والزراعة األغذية ملنظمة األعمال
 . التشغيلية الرامج عر املشاريع تنفيذ ختص اليت للمنظمة اجلديدة السياسة يف لإلطار
 

 البشرية املوارد إدارة مواءمة
 

 إطاري ا اقا  اتف واملنظمة، العاملي األغذية وبرنامج الزراعية، للتنمية الدويل الصتتتتتتتتتتتتتتندوق من كل  وق ع ،2014 عام يف -40
 قائمة وضتتتتتتتتتتعت وقد. ومار  يف الرئيستتتتتتتتتتي املقر يف العامة اخلدمات فئة يف املوظفني وتعيني واختيار توظيف بشتتتتتتتتتت ن للتعاون
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 مفتوحة حينه من الشتتاغرة الوظائف أصتتبحتو  العامة، اخلدمات فئة يف األجل قصتتريةال/املؤقتة للوظائف باملرشتتحني مركزية
 .روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت من كل  من املرشحني أمام متبادلة بصورة
 

 الشراء عمليات مواءمة
 

  فاعل وحن على شتتتتتتاركت وقد املستتتتتتتوى، الرفيعة اإلدارية للجنة املشتتتتتتييات شتتتتتتبكة يف ناشتتتتتتط عضتتتتتتو املنظمةإن  -41

 هباة متعلق يبيةووضتتتتتع مواد تدر  اإلمنائية، املتحدة األمم جملموعة املشتتتتتيكة للمشتتتتتييات التوجيهية اخلطوط صتتتتتياغة إعادة يف
 خلطوطا هذه إدراج كذل   ومت. املور دين لفر  العقوبات على ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة تنفيذ إىل جانب استتتتتتتتتتتتتخدامها، عن واإلعالن
 .باملشييات املتعلقة املنظمة لوائح يف التوجيهية

 
وهو فريق  ،ا يف روماتوجد مقاره اليت للوكاالت املشي  املشييات فريق يف الرئيسية الفاعلة اجلهات من واملنظمة -42

 ألنشتطة األمثل داملالستتخ ويشتج ع املمارستات أفضتل ويتقاستم اإلمكان، عند الرئيستي للمقر املشتييات يشتار  يف توفري
 املكاتب يف املشتتييات الجم يف التعاون من منافع حتقيق يتم كما.  املنافع نم وغريها وفورات حيقق مبا املشتتييات،ب املتصتتلة
 .امليدانية
 

 النقدية املوارد إدارة ممارسات مواءمة
 

 وخالل. قديةالن املوارد إلدارة املشتتتتيكة باملمارستتتتات املعنية العمل جمموعة يف الناشتتتتطة مشتتتتاركتها املنظمة تواصتتتتل -43
 خفض نم املنظمة مكنت مصتتتتتتتتتتترفية، خلدمات اقياحات لتقدمي وإقليمية عاملية طلبات يف املنظمة شتتتتتتتتتتتاركت ،2016 عام

 يتيح املنظومة اقنط على املصتترفية اخلدمات على التفاو  أن كما.  كبريإىل حد   اإلجراءات لتل  املطلوبة اإلدارية اجلهود
  .للتكاليف وتوفريا   وكفاءة نا  اأم أكثر خدمات

 
 املرافق إدارة
 

 أحرتت وقد ئية،البي االستتتتدامة بإدارة املعي املتحدة لألمم التابع القضتتتايا إدارة فريق يف ناشتتتط عضتتتو املنظمةإن  -44
 القطرية واملكاتب الرئيستتتتي راملق يف ،املعنية التشتتتتغيلية فاجملاالت. اليومية أنشتتتتطتها يفاالنبعاثات  خفض يف ملحوظا   تقدما  
  ستتتتتتتتتنوي  افاخن إىل املنفذة املشتتتتتتتتتاريع أدت ،2009 عام ومنذ. واملشتتتتتتتتتييات والستتتتتتتتتفر املرافق إدارة هي ،ستتتتتتتتتواء حد   على

  أمريكي دوالر مليون من وبتتتت كثر ،الكربون أكستتتتتتتتتتتتتتيتتتتد ثتتتتاين مكتتتتاف  من كيلوغرام  10 000 بتتتت كثر من االنبعتتتتاثتتتتات يف

 لشتتتتهادات حداتو  شتتتتراء خالل من جتنبها ميكن ال اليت االنبعاثات عن التعويض مت وقد. الستتتتنوية الياكمية الوفورات من
 . 2014 عام منذ مناخيا   حمايدة املنظمة جعل الذي األمر االنبعاثات، خفض إثبات
 

 تبستتتتتتتتيط نم املنظمة تستتتتتتتتتفيد ،ملديري املرافق الوكاالت بني املشتتتتتتتتيكة شتتتتتتتتبكةال خالل ومن ذل ، عن فضتتتتتتتتال  و  -45
 . املثلى والتكاليف العمليات
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 لمنظمةا التي تهم الشامل االستعراض لتنفيذ األخرى المجاالت -جيم
 واجلوع الفقر القضاء على صعيد على املتكاملة النهج وتعزيز 2030 لعام املستدامة التنمية خطة
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 136 والفقرة 73إىل  69 من فقراتالو  الديباجة]

 
  املقدم للدعم أفضتتتتتتتتتتتتل واتستتتتتتتتتتتتاقا   املتحدة األمم منظومة عر تنستتتتتتتتتتتتيقا   أفضتتتتتتتتتتتتل دعم إىل 2030 عام خطة حتتاج -46

 .2015 يف 2030 عام خطة على املوافقة منذتستتتتعد املنظمة لتنفيذها و . املستتتتدامة التنمية أهداف إىل الفردية األجهزة من
 األبعد، دىامل على املتحدة األمم منظومة متوضتتع بشتت ن واالجتماعي االقتصتتادي اجمللس حوارات يف املنظمة شتتاركت وقد
 لسجم ضتتتتتمن التنستتتتتيق جهود يف كذل   املنظمة وستتتتتا ت. اجلديد الشتتتتتامل االستتتتتتعرا  بشتتتتت ن املداوالت أرشتتتتتدت اليت

 .الثالثة وأركانه بالتنسيق املعي املتحدة األمم ملنظومة التنفيذيني الرؤساء
 

 وبرنامج الزراعية للتنمية الدويل الصتتتتتتتندوق معباالشتتتتتتتيا   2016 عام خالل املنظمة وضتتتتتتتعت الصتتتتتتتدد، هذا ويف -47
 عام خطة تنفيذ بشتتتتتتتتتت ن روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت بني للتعاون توجيهية ومبادئ مشتتتتتتتتتتيكة رؤية العاملي، األغذية
  9.املستقبل يف املشيكة لألنشطة مفيدا   مرجعا   باعتبارها 2016 األول كانون/ديسمر يف املنظمة جملس أيدها 2030
 

 اخلطة متقو  وستتتتتتتتتوف. للمنظمة االستتتتتتتتتياتيجي التخطيط وثائق ضتتتتتتتتتمن املستتتتتتتتتتدامة التنمية أهداف تعميم وجرى -48
 مؤشتتترات على ارتكاتا   التقدم بقيا  10 2019-2018 للفية وامليزانية العمل وبرنامج 2021-2018 للفية األجل املتوستتتطة
  لصتتتتلةا ذات املؤشتتتترات وبدمج االستتتتياتيجية األهداف مستتتتتوى على ومقاصتتتتدها الصتتتتلة، ذات املستتتتتدامة التنمية أهداف
 النتائج على ئمةالقا باإلدارة املتعلق القستتتتتتتتم يف التفاصتتتتتتتتيل من املزيد ويرد. النواتج مستتتتتتتتتوى على نتائجها إطار من كجزء
  11.أدناه
 

 املتحدة األمم موعةجمل التابعة املستتتتدامة بالتنمية املعنية العمل مبجموعة املتواصتتتل التزامها خالل من املنظمة، وإن -49
 الصتتلة ذات لنهجا ومن .ألفرقة األمم املتحدة القطرية املخصتتصتتة واألدوات التوجيهية اخلطوط صتتياغة يف تشتتار  اإلمنائية،
 التعميم  ج عتروي. القطرية األفرقة وتوجيهات الستتتتتياستتتتتات، ودعم والتستتتتتريع التعميم  ج اخلصتتتتتوص، وجه على باملنظمة
 لوكاالتا خرة إىل باحلاجة مستتتل  ي وهو طار عمل األمم املتحدة للمستتتاعدة اإلمنائيةإل مكمل   الستتتياستتتات ودعم والتستتتريع
 . التقدم ورصد واملواصفات والسياسات املعايري جمال يف املتخصصة

 
 معلومات بجان إىل امليدانية، املكاتب مجيع علىهذا النهج  بتعميم املنظمة قامت ،الداخلي املستتتتتتتتتتتتتتتوى وعلى -50

  مةاملستتتتتتتتتتتتتتدا التنمية أهداف إدراج كيفية  حول القطرية املكاتب على إرشتتتتتتتتتتتتتادات توتيع مت كما  .2030 عام خطة بشتتتتتتتتتتتتت ن

 .املتحدة لألمم املنسق العمل يف املنظمة مسا ة وضمان القطرية للرجمة أطرها يف
 

                                        
 .2030تنفيذ خطة عام  ،التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ،CL 155/12 (rev.2(الوثيقة   9

 C 2017/3الوثيقة   10
 حتقيق أهداف التنمية ، مبا يف ذل  دعمها جلهود البلدان يف2030عام التنمية املستدامة ل التقرير املفصل بش ن مشاركة املنظمة يف خطة يرد  11

 .املعروضة على املؤمتر C 2017/30يف الوثيقة  املستدامة
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 وعممتها املنظمة هافي ستتتتتتتتتا ت اليت التوجيهية اخلطوط بتوحيد املستتتتتتتتتتدامة بالتنمية املعنية العمل جمموعة وقامت -51
 اخلطوط يعتوت  وجرى .القطري املستتتتتتتوى على املستتتتتتتدامة التنمية أهداف رصتتتتتتد من أجل أفرقة األمم املتحدة القطرية على

 التنمية أهداف درصتتت عن املستتتؤولة الوطنية واجلهات املنظمة أدوار بشتتت ن إضتتتافية مواد مع مليدانيةا املكاتب على التوجيهية
 املتحدة، مماأل منظومة مع التعاون تيادة عن البلدان أبلغت املنظمة، ملمثليات استتتتقصتتتائية دراستتتة خالل ومن. املستتتتدامة
 . التقدم رصدو  القطري التخطيط يف املستدامة التنمية أهداف إدراج صخي ما يف احلكومي الدعم على الطلبات وتزايد
 

 الوطنية القدرات تنمية
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 68- 57 الفقرات]

 
 بغية واإلقليمي، وطيال املستتتويني على القدرات لتنمية والدعم املشتتورة تقدمي للمنظمة الرئيستتية الوظائف تتضتتمن -52
 املعارف نشتتتتتتتر عن فضتتتتتتتال   وتقييمها، ورصتتتتتتتدها وتنفيذها األدلة على القائمة والرامج واالستتتتتتتتثمارات الستتتتتتتياستتتتتتتات إعداد

 .املنظمة والية ضمن واعتمادها اجليدة واملمارسات والتكنولوجيات
 

 القتتتدرات من االحتيتتتاجتتتات تقييم أجتتتل من البلتتتدان تقودهتتتا اليت الشتتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتة النهج على املنظمتتتة وتشتتتتتتتتتتتتتتجع -53
 . الصلة ذات املواضيع بش ن تعليمية مواد وضع عن فضال   القدرات، تنمية برامج/ومشاريع

 
 ات الصتتتتتتتتتتتتتلةذ البياناتالزراعية واالطالع على  إىل املعلومات للتمكني من الوصتتتتتتتتتتتتتول قياديا   دورا   املنظمة وتؤدي -54

. الزراعية املعلومات تبادل أجل من وبروتوكوالت للممارسة موحدة ومعايري وأدوات منهجيات وضعت وقد ،بشكل مفتوح
 مبنح النشتتتتتتتتتر، شتتتتتتتتتركاء من عدد مع املنظمة تديره الذي اإلنينت على العاملية الزراعية البحوث إىل الوصتتتتتتتتتول برنامج ويقوم
 وتتعاون. هبا املتصتتتتتتتتلة االجتماعية والعلوم والزراعة األغذية بشتتتتتتتت ن العملية املعلومات على االطالع إمكانية النامية البلدان
 .اجليدة املمارسات لتقاسم املتحدة لألمم أخرى وكاالت مع أيضا   املنظمة
 

 النتائج على القائمة اإلدارة
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 172- 164 الفقرات]

 
 خطة ضوء يف 2016 عام خالل سنوات أربع كل  مرة جيري الذي االسياتيجي إلطارها استعراضا   املنظمة نفذت -55

 وبرنامج 2021-2018 للفية األجل املتوستتتتتتتتتتطة اخلطة إلعداد أستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتا   ذل  باعتبار اهلامة، التطورات من وغريها 2030
  .2019-2018 للفية وامليزانية العمل
 

 أعضتتائها أهداف 12 2021 -2018 للفية األجل املتوستتطة وخطتها للمنظمة املراجع االستتياتيجي اإلطار وحيدد -56
 اإلحصتتتتاءاتو  الفنية اجلودة على يركز ستتتتاد  هدف إىل باإلضتتتتافة للمنظمة اخلمستتتتة االستتتتياتيجية األهداف صتتتتلة ويؤكد

                                        
  C 2017/3و C 2017/7الوثيقتان   12
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تتبعها  وستتيلةاعتبارها ب الوظيفية، واألهداف( والتغذية واحلوكمة اجلنستتني بني واملستتاواة املناخ تغري مثل) املشتتيكة واملواضتتيع
  .ألغرا  التنفيذ املنظمة
 

  للقيتتتا  القتتتابلتتتة التنفيتتتذ ومؤشتتتتتتتتتتتتتترات واملخرجتتتات النواتج 2019-2018 للفية وامليزانيتتتة العمتتتل برنتتتامج ويعر  -57

 التقدم املنظمة قيست وسوف. الرامج تنفيذ تقرير يف التقدم عن اإلبالغ مع الالتمة واملوارد للنتائج إطار ضمن غايات مع
 األهداف ىمستتتتتتتتو  على ومقاصتتتتتتتدها املستتتتتتتتدامة التنمية أهداف مؤشتتتتتتترات على حصتتتتتتترا   باالرتكات النتائج حتقيق يف احملرت

 أهداف مقاصد إدراج أدى وقد. املستدامة التنمية أهداف من هدفا   15 حتت مقصدا   40 حتقيق يف فتساهم االسياتيجية
 األهداف برامج زتركي تعزيز إىل االستتتتتتتتتتتياتيجية، لألهداف النتائج إطار يف والتحستتتتتتتتتتتينات ومؤشتتتتتتتتتتترا ا املستتتتتتتتتتتتدامة التنمية

 .النتائج سلسلة جودة من حسن كما  االسياتيجية
 

 اإلدارة ج  اعتماد يف املتحدة لألمم أخرى وكاالت إىل املنظمة تانضتتتتم   االستتتتياتيجي، اإلطار تنفيذ أجل منو  -58
 إلكيونية دريبيةت ودورة النتائجحتقيق  أجل من اإلدارة نهجخاص ب توجيهي ليلد مت إعداد وقد. النتائج حتقيق أجل من
 الرئيستتية واملراحل باخلطط مقارنة والنتائج العمليات لرصتتد مؤستتستتية متابعة لوحة جانب إىل ،املوظفنييستتتخدمهما مجيع ل

 .والغايات
 

 املنظمة لدى التقييم وظيفة
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 182- 173 الفقرات]

 
 قطريتتتتتة؛ لرامج تقييمتتتتتا   11( 1) :يلي متتتتتا املنظمتتتتتة لتتتتتدى التقييم مكتتتتتتب نفتتتتتذ، 2016-2015 الفية خالل -59
  العيش ستتتتتتتتتتتتبل قدرة يف املنظمة ملستتتتتتتتتتتتا ات مواضتتتتتتتتتتتتيعية تقييمات وأربعة( 3) بلدا ؛ 61 مشلت ملشتتتتتتتتتتتتاريع تقييما   38و( 2)

 وصتتتتتتتتتتتون الزراعةو  األغذية جمال يف واملعرفة وط ته من والتخفيف املناخ تغري مع والتكيف التهديدات، أمام الصتتتتتتتتتتتمود على
 . مستقل تقييم إىل نفسه املنظمة لدى التقييم مكتب خضع وقد. واستخدامها الوراثية املوارد
 

 قييمتتتاتتتتهت مراحتتتل مجيع يف الوطنيتتتة احلكومتتتات االخنراط مع لتعزيز آليتتتة التقييم مكتتتتب اعتمتتتد ،2015 عتتتام ويف -60
 األولوية مينح يمالتقي مكتب أن كما.  أفضتتتتتتتل بصتتتتتتتورة الوطنية النظر وجهات وإبرات الوطنية ملكيتها تعزيز أجل من القطرية

 فضتتتال   احملليني والستتتياق ةبالثقاف ملعرفتهم األقصتتتى االستتتتخدام أجل من تقييماته يف وطنيني وخراء باستتتتشتتتاريني لالستتتتعانة
 .قدرا م تنمية عن
 

  الوكاالت بني يكةاملشتتتتتتتتتتتتتت والتقييمات بالتقييم املعي املتحدة األمم فريق يف مشتتتتتتتتتتتتتتاركته التقييم مكتب ويواصتتتتتتتتتتتتتتل -61

  العاملي األغذية برنامجو  الزراعية للتنمية الدويل الصتتتتتتتتندوق مع التقييم مكتب اشتتتتتتتتي  2015 عام ويف. اإلنستتتتتتتتاين اجملال يف

 وفريوت جلوعالقضتتاء على ا" أي املستتتدامة التنمية أهداف من 2 اهلدف تقييم قابلية تعزيز بشتت ن دولية تقنية ندوة تنظيم يف
 ".املستدامة الزراعة وتعزيز احملسنة والتغذية الغذائي األمن

  



C 2017/27 14 

 

 املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 92- 80 الفقرات]

 
 وترفع املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة بش ن املتحدة األمم منظومة نطاق على العمل خطة يف املنظمة تساهم -62

 هذه وتدل .13ألداءا من مؤشتترات مؤشتترا   15 أصتتل من 12 ،جتاوتت أو ،املنظمة حققت ،2016 عام ويف. بشتت  ا التقارير
 .املتوس ط يفوق عال أداء على النتيجة
 

 اجلنستتتني نيب املستتتاواة أبعاد تعميم من املنظمة ميك ن املستتتاواة بني اجلنستتتني املشتتتي  بني القطاعات موضتتتوع وإن -63
 اجلنساين الش ن لتعميم املؤسسية اآلليات وإن. والقطري العاملي املستويني على االسياتيجية أهدافها كافة  يف املرأة ومتكني
  شتتتتبكة األخرية ذهه وتتضتتتتمن. األدىن احلد ومعايري اجلنستتتتني بني املستتتتاواة بشتتتت ن املنظمة ستتتتياستتتتة لتنفيذ كنتيجة  موجودة

 الفنية املشتتتورة تستتتدي ة،امليداني املكاتب ويف الرئيستتتي املقر يف للتنستتتيق وجهات بني اجلنستتتني يف جمال املستتتاواة اخلراء من
 . املنظمة لوالية خاضعة جماالت يف اجلنساين بالش ن املتصل العمل وتنفيذ الرامج لوضع
 

  تنفيذ يف رتاحمل التقدم لتتبع اجلنستتتتتاين بالشتتتتت ن متصتتتتتلة مؤشتتتتترات واإلبالغ للرصتتتتتد املؤستتتتتستتتتتي النظام ويتضتتتتتمن -64

 متعلقتة إجنتاتات حتقيق عن أبلغ قتد ميتداين مكتتب 100 من أكثر كتان  ،2016 عتام  تايتة ويف. استتتتتتتتتتتتتتياتيجي هتدف كتل
 . اجلنسني بني باملساواة

 
 خالل من اوتطبيقه مراعية للمستتتاواة بني اجلنستتتني ستتتياستتتات صتتتياغة على األعضتتتاء البلدان قدرات تعزتت وقد -65

 مواد ظمةاملن وضتتتتتتعت أخرى، وكاالت مع وباالشتتتتتتيا . الفنية املشتتتتتتورة إستتتتتتداء وعر قطاع بكل خاصتتتتتتة تعليمية مبادرات
 .الريفيةو ة يلزراعا التنميةب املتصلة اجلنسانية اإلحصاءات إتاحة حتسني املنظمة واصلت كما.  والقدرات املعارف لتطوير
 

 املرأة وبتمكني اجلنسني نيب باملساواة تتعلق اليت الوكاالت بني املشيكة التنسيق آليات يف بنشاط املنظمة وتشار  -66
 التابع اجلنستتني بني املستتاواةب املعي املهام وفريق ،(اجلنستتني بني واملستتاواة باملرأة املعنية الوكاالت بني املشتتيكة الشتتبكة مثل)

 ية عن اتفاقيةبإبالغ أفرقة األمم املتحدة القطر  املعي الوكاالت بني املشتتتتتتتتتتتتتتي  املهام وفريق ،األمم املتحدة للتنمية جملموعة
 أجل من للماحنني العاملي املنتدى مثل) املاحنةاجلهات  آليات عن فضتتتتتتال   املرأة، ضتتتتتتد التمييز مجيع أشتتتتتتكال على القضتتتتتتاء
 (.اإلنسانية الشؤون نسيقت مكتب مثل) اإلنسانية احلاالت يف اجلنسني بني املساواة مع تتعاطى اليت وتل ( الريفية التنمية
 

 التنمية إىل اإلغاثة من االنتقال
 [67/226 رقم العامة اجلمعية قرار من 112- 93 الفقرات]

 
 واألتمات داتالتهدي أمام الصتتتتمود على العيش ستتتتبل قدرة بزيادة املعي للمنظمة االستتتتياتيجي الرنامج يتمحور -67
 مكاتبها إمداد املنظمة واصتتتتتتتلت وقد. ةاإلنستتتتتتتانيو  اإلمنائية األنشتتتتتتتطة إقامة اجلستتتتتتتور بني حول( 5 االستتتتتتتياتيجي الرنامج)
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  اإلمنتتائيتتةو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتانيتتة بتتاألهتتداف ترتبط الصتتتتتتتتتتتتتتمود، على القتتدرة جمتتال يف فعتتالتتة برامج لوضتتتتتتتتتتتتتتع الالتمتتة بتتاملوارد امليتتدانيتتة

 تقدم 5 السياتيجيا الرنامج ضمن للبلدان املنظمة دعم عملية وإن. واإلقليمية الفرعية واإلقليمية الوطنية املستويات على
 بناء أجل من واألتمات، للكوارث التعر  شتتتتتتتتتتتتتتديد بلدا   40 إىل اإلقليمية واملكاتب الرئيستتتتتتتتتتتتتتي املقر من املكثف الدعم
 . وارئللط ابةواالستج من ش  ا تعزيز القدرة على الصمود اجلودة عالية برامج وضع على على املستوى القطري قدراتال
 

  .اإلمنائيو  اإلنستتتتتتتتتتتاين نياجملال يف اجلهات من والعديد املنظمة بني التنستتتتتتتتتتتيق لتحستتتتتتتتتتتني فاعلة شتتتتتتتتتتتراكات وهنا  -68

 . فيها املنظمة شطتن اليت الوكاالت بني املشيكة الدائمة اللجنة مثل أجهزة خالل من الوكاالت بني التنسيق حتس ن وقد
 

 العمل بني لرابطبا املعي الدائمة للجنة التابع املهام فريق يف فاعلة شتتتتتتتتتتتتريكة املنظمة تزال ال ذل ، عن فضتتتتتتتتتتتتال  و  -69
 . التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بالتحويالت املعنية العمل وجمموعة واإلمنائي، اإلنساين

 
 وتقييم تللحاال املشتتتتتتتتتتتتتتيكة التحليالت لتحستتتتتتتتتتتتتتني اجلهود تبذل روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت تزال وال -70

 تنستتتتتيق ضتتتتتمانو  املتكامل االتستتتتتاق لبناء وستتتتتائل باعتبارها الصتتتتتمود، على للقدرة والرجمة التخطيط وأدوات االحتياجات
تعزيز  أجل من مشتتتتتتتتتتتتي  مفاهيمي إطار وضتتتتتتتتتتتتع مت وقد .روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت بني التكلفة من حيث فعال
 . قوالطر  النطاقو  الفهم
 

  تنشتتتتتتتتتتتتتط قياد ا، يف العاملي األغذية برنامج مع املنظمة تشتتتتتتتتتتتتتي  اليت الغذائي باألمن املعنية العاملية اجملموعة وإن -71

 (. بلدا   14) اهلادئ احمليط جزر إقليم إىل باإلضافة وإقليما   بلدا   30 يف
 

 نظومةم أجزاء كافة  قيام ضتتتتمان يف ،"العمل يف اجلديد األستتتتلوبب" هاالتزام جزء منك  ،املنظمة تستتتتاهم ستتتتوفو  -72
 املنظمة تواصل فسوف امليدان يف أما. مشيكة مجاعية نواتج حتقيق حنو بالعمل املقارنة، ميز ا إىل باالستناد املتحدة، األمم

 .للطوارئ االستجابة وأنشطة الصمود على القدرة بناء يف اجليدة للممارسات مناصر ا
 

 2016 لعام الشامل االستعراض الناشئة عن االتجاهات -دال
 

 تعديالتال بشتت ن التوجيهات تقدمي يف الشتتامل باالستتتعرا  املتعلق 71/243 رقم القرار من األويل اهلدف يتمثل -73
  ألعضتتتتتتتتتتتتتتاءا الدول إىل املقدم الدعم أثر حتستتتتتتتتتتتتتتني أجل من ،املعنية اهليئات مستتتتتتتتتتتتتتتوى وعلى املنظومة نطاق على املطلوبة

 : على القرار يركز الرئيسية، اجلوانب بني ومن .2030 عام خلطة تنفيذها يف
 

 التمويل من لالستتتتتتتتتتتتتتتفادة واستتتتتتتتتتتتتتتدامة كفاءة  أكثر للتمويل  ج إىل املتحدة األمم منظومة حتتاج: التمويل (أ)
 املعيارية ئفللوظا الكايف التمويل مع ضتتتتتتتتمان وأولويا ا، الرنامج يف املشتتتتتتتتاركة البلدان حتياجاتالداعم ال
 . موحد ككيان  اإلمنائية املتحدة األمم منظومة ضمنها تعمل متكينية بيئة وإتاحة
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 يةالداخللتنستتتتتتتتتيق ا واآلليات احلوكمة هيكل حتستتتتتتتتتني أجل من ملموستتتتتتتتتة خطوات إىل حاجة مثة: احلوكمة (ب)
 مة،املنظو  نطاق على والكفاءة االتستتتتتتتتتتتتتتاق حتستتتتتتتتتتتتتتني أجل من اإلمنائية، املتحدة األمم منظومة يف القائمة
 .املتحدة لألمم اإلمنائية واهليئات الرئاسية األجهزة عر التآتر وبناء تكرارال وخفض

 
 األمني إىل فوعةاملر  املتابعة" طلبات" األول املستتتتار يغطي :التوصتتتتيات من" مستتتتارات" ثالثة على التقرير وينطوي -74
 الثالث املسار ويتناول ؛15ككل  املنظومة نطاق على تناوهلا جيب اليت الواليات الثاين املسار يغطيو  ؛14املتحدة لألمم العام

 .املتحدة األمم هيئات من هيئة كل  قبل من متابعتها جيب اليت الواليات
 

  19 قمر  الفقرات تنفيتذ أجتل من املتحتدة ألمما طريق ختارطتة األول، املستتتتتتتتتتتتتتار صخي متا يف ،املنظمتة وستتتتتتتتتتتتتتتتبع -75

 2017 امع حبلول املنظومة نطاق على عامة حملة بإعداد املنظمة التزام وستتتتيتستتتتم. الشتتتتامل الستتتتتعرا من ا 58و 45و 20و
 . خاصة ب  ية ،2030 عام خطة لتنفيذ اإلمنائية املتحدة األمم ملنظومة القائمة والقدرات احلالية الوظائف عن
 

  إلمنائيةا املتحدة األمم جملموعة التابعة العمل جمموعات ضتتتتتتتتتتمن الثاين، املستتتتتتتتتتار صخي ما يف ،املنظمة ستتتتتتتتتتتعملو  -76

 .التنفيذ دعم أجل من
 

 هيئات إىل هاملوج النداء ستتيما وال الثالث املستتار يشتتملها اليت الواليات صتتعيد على التقدم حترت املنظمة أن كما -77
 . االسياتيجية خططها ضمن 2030 عام خطة تنفيذ يف مسا تها تدرج لكي املتحدة األمم

 

                                        
 حملة عامة عن الوظائف القائمة والقدرات احلالية على نطاق املنظومة من أجل حتديد الثغرات والتداخالت يف التغطية ورفع التوصيات  إنتاجأي:   14

وسة فضال  عن ماملنظومة وتقدميها ، على أن تيجم تل  التوصيات إىل خطوات مل(؛ وصياغة وثيقة اسياتيجية على نطاق 19 الفقرةمن أجل تناوهلا )
خيارات بش ن كيفية حتسني املساءلة والتنسيق الشامل بني  على(؛ وتقدمي تقرير شامل حيتوي 20الفقرة ق التمويل مع الوظائف )يارات التساق طر خ

حسينات (؛ ورفع اقياح شامل بش ن الت45 الفقرةأجهزة نظام إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن واإلشراف عليها من قبل الدول األعضاء )
 (.58 الفقرةاألخرى اليت ميكن تطبيقها على نظام املنسقني املقيمني )

 من قبل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشكل رئيسي  15


