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 ؤتمرالم
 الحادية واألربعونالدورة 

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

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

 
 

 موجز
 
                                                                                      االســتعراض الشــامل للســياســات الذي جيري كل أربع ســنوات (االســتعراض الشــامل) هو اآللية اليت تســتعني   إن  

ّ                                                   حتديد التوّجهات الرئيســــــية للســــــياســــــات االســــــرتاتيجية على نطاق املنظومة                                      هبا اجلمعية العامة لألمم املتحدة من أجل "          
  . "                                                              التنمية، وطرق عمل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على مستوى البلدان                               والطرق التنفيذية للتعاون يف جمال 

 
ً  ا جديًدا  ً ارً    قر                                    ، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2016                    ويف ديســـــــــــــمرب/كانون األول       )   243 /  71           القرار رقم  (       

     يقوم      الذي                ألغراض التنمية                                                                         بشـــأن االســـتعراض الشـــامل الذي جيري كل أربع ســـنوات لألنشـــطة التنفيذية لألمم املتحدة 
  )    226 /  67           القرار رقم  (    12  20     لعام        ســــنوات                                          االســــتعراض الشــــامل للســــياســــات الذي جيري كل أربع  ب        املتعلق      قرار  ال    على 

             وافقت اجلمعية    ،2018               . ويف مايو/أيار                                                       من أجل منظومة إمنائية فعالة وكفوءة ومتناســــــقة لألمم املتحدة   ،          كمل أعماله ي  و 
ا على القرار  ــــــــــــــــــــأن "إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية" يف ســـــــياق      279 /  72                      ً             العامة لألمم املتحدة أيضـــــــً                                                       بشــــــــ

                                           لتنفيذية ألغراض التنمية اليت تضــطلع هبا منظومة                                                       االســتعراض الشــامل الذي جيري كل أربع ســنوات لســياســة األنشــطة ا
  " .           األمم املتحدة

 
                                                                                               وطلب املؤمتر إىل املدير العام اختاذ تدابري لتنفيذ قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة باالســــــــــــــتعراض  

                         أ) متويل األنشـــــــطة التنفيذية              وهو يتناول: (                                                     ُ              الشـــــــامل. وهذا التقرير املرحلي هو الســـــــابع من نوعه الذي يُقدم إىل املؤمتر،
                                                                                                         ألغراض التنمية؛ (ب) وكفاءة منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) وفعاليتها ومشـــاركتها يف آليات التنســـيق ملنظومة األمم 

  .       الناشئة                                                     املتحدة؛ (ج) وجماالت أخرى ذات صلة باملنظمة؛ (د) واالجتاهات 
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ا2016                                     األغذية والزراعة لالســــــــــتعراض الشــــــــــامل لعام       منظمة                             ويركز هذا التقرير على تنفيذ                     ً ، بينما يعرض أيضــــــــــً
   .    279 /  72     رقم                                     االجتاهات األولية املتصلة بتنفيذ القرار

               ُ                             اإلجراءات التي ي قترح اتخاذها من جانب المؤتمر
 
                                               املنظمة يف تنفيذ القرار املتعلق باالستعراض الشامل.             الذي أحرزته      تقدم  ال                            ً  إن املؤمتر مدعو إىل اإلحاطة علماً ب 

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 

 Roberto Ridolfiالسيد 
 دارة دعم الربامج والتعاون التقينإلاملدير العام املساعد 
 50146 06570 39+اهلاتف: 
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 مقدمة
 
                                                        جيري كل أربع سنوات هو صك السياسات األهم بالنسبة إىل اجلمعية                               االستعراض الشامل للسياسات الذي    إن   - 1

                                                                                                          العامة حبيث أنه حيدد طريقة عمل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لدعم البلدان املشـــــــاركة يف الربنامج يف جهودها اإلمنائية.
                              ض التنمية اليت تضــطلع هبا منظومة                            ســياســة األنشــطة التنفيذية ألغرا ل                االســتعراض الشــامل                                أما قرارات اجلمعية العامة بشــأن "

                  رتاكمية بطبيعتها. ف  1    2016 ، و      2012 و      2007 و      2004                     " اليت صدرت يف السنوات            األمم املتحدة
 
                                                       الصـــــــــــــــادران عن مؤمتر منظمــة األغــذيــة والزراعــة إىل املــدير العــام       2007 / 2     ورقم       2005 /  13                 طلــب القراران رقم   و   - 2

                                             وقد اســــــــتعرض املؤمتر التقارير املرحلية خالل دوراته   .                         الصــــــــادرة عن اجلمعية العامة                                    أن يتخذ إجراءات لتنفيذ تلك القرارات 
                                  ويغطي هذا التقرير املراحل واإلجنازات   2 .2017 و      2015 و      2013 و      2011 و      2009 و      2007                          العادية املنعقدة يف الســـــــنوات 

   2017                               الفترة الممتــدة من يونيو/حزيران                                                        الرئيســــــــــــــيـــة اليت حققتهـــا املنظمـــة يف تطبيق االســــــــــــــتعراض الشــــــــــــــــامـــل خالل 
ً        ً . ويتضمن التقرير أيًضا قسًما ختامًيا2019                 إلى يونيو/حزيران       ً                                                      بشأن االجتاهات األولية املتصلة بتنفيذ قرار اجلمعية العامة                      
  .   279 /  72                لألمم املتحدة رقم 

 
 التنميةألغراض التي تضطلع بها منظمة األغذية والزراعة األنشطة التنفيذية تمويل  –ألف

 
 تنويع قاعدة اجلهات املاحنة وحتسينها

 
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  35[الفقرة 

 
                              دوالر أمريكي متخطية بذلك هدفها    ) 2 (   ي      مليار          أكثر من            حشــــــــدت املنظمة   2017 -2016               خالل فرتة الســــــــنتني   - 3

             : (أ) الربامج      فشــــملت        النجاح       إىل هذا      فضــــت              الرئيســــية اليت أ           التحســــينات      . أما                  مليار دوالر أمريكي  1.6                   لفرتة الســــنتني البالغ 
         التوعية       زيادة  و        ؛ (ب)        وتنفيذها                 الربامج واملشــاريع                        يدانية بشــكل ناشــط لتصــميم                  ّ                       االســرتاتيجية اليت قرّبت بني املكاتب الفنية وامل

  ة   ً اصًــ  خب  ،            دورة املشـــروع   ت     مهارا  و                      حشـــد املوارد والتســـويق             واالســـتثمار يف   ) ج                              جماالت العمل الرباجمية الرئيســـية؛ (      بشـــأن        املســـبقة
       الدويل.           مثل البنك                                                     بشأن العديد من االتفاقات اإلطارية اجلديدة مع شركاء مهمني         التفاوض     ) و  د                    على املستوى القطري؛ (

 
                                        من جمموع املســـامهات الطوعية. وزاد بعض شـــركاء          يف املائة  79                                    مت اجلهات املاحنة العشـــرون األوىل للمنظمة    ّ وقدّ   - 4
                  والوكالة األمريكية                                    ذه الوثيقة، مبا يف ذلك االحتاد األورويب هب                يف الفرتة املشمولة    ة     ملحوظ                              ملنظمة يف املوارد مسامهاهتم بنسبة ا

  .                  حساب األمانة األحادي        وشركاء                              للتنمية الدولية والبنك الدويل
 

                                                 
                                                                                                       (االســـتعراض الشـــامل الذي جيري كل ثالث ســـنوات لســـياســـة األنشـــطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضـــطلع هبا منظومة األمم      250 /  59    رقم        القرار     1

                                                                                           (االســـتعراض الشـــامل الذي جيري كل ثالث ســـنوات لســـياســـة األنشـــطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضـــطلع هبا      208 /  62               )، والقرار رقم     2004       املتحدة 
                                                                                (االســــــتعراض الشــــــامل الذي جيري كل أربع ســــــنوات لســــــياســــــة األنشــــــطة التنفيذية من أجل التنمية      226 /  67               )، والقرار رقم     2007                   منظومة األمم املتحدة 

                                                                 (االســـــتعراض الشـــــامل الذي جيري كل أربع ســـــنوات لســـــياســـــة األنشـــــطة التنفيذية      243 /  71               )، والقرار رقم     2012      ملتحدة                           اليت تضـــــطلع هبا منظومة األمم ا
  .)    2016                                               من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 

  . 27/2017C و   29/2015C و   28/2013C و   26/2011C و   14/2009C و   17/2007C        الوثائق     2
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        العاملية    ة          مرفق البيئ                                وك املالية املتصـــــلة باملناخ، ويبقى     بالصـــــك                    التزامها بشـــــكل ملحوظ         بزيادة      كذلك        املنظمة         وتقوم  - 5
     لدعم          وجهودها                  على تعزيز قدراهتا            دأبت املنظمة   ، 2016      يف عام    ا                                       أكرب مقدم للمســــــــــــــامهات الطوعية. وعقب اعتماده

                             من خالل الصندوق األخضر للمناخ.        أعضائها 
 
         اســــتخدام      ازداد                                                                                  وبغية تســــهيل التنفيذ غري املباشــــر للمشــــاريع، مبا يف ذلك الربامج املنفذة على املســــتوى الوطين،   - 6

  .                                            الطريقة التشغيلية لتنفيذ الشراكات بدرجة كبرية
 
                      كحســـــــاب األمانة للتضـــــــامن                         من خالل آليات التمويل                 املســـــــامهات الطوعية     ختصـــــــيص      خفض              وتشـــــــجع املنظمة  - 7

                                    ، والصـــــندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وإعادة                                      واآللية املرنة للشـــــركاء املتعددين للمنظمة                      والربامج متعددة املاحنني             مع أفريقيا،
         التأهيل.

 
 تعزيز شفافية تدفقات التمويل وإخضاعها للمساءلة

 
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  33إىل  30 من [الفقرات

 
                                                                                انضـــــــمت املنظمة إىل املبادرة الدولية للشـــــــفافية يف املعونة اليت ترمي إىل حتســـــــني شـــــــفافية املعونة   ، 2016      يف عام   - 8

                              معلومات عن مجيع أنشـــــــطة مشـــــــاريعها          على نشـــــــر        املنظمة     دأب   ، ت2017           . ومنذ عام                               والتنمية واملوارد يف اجملال اإلنســـــــاين
     ة.       لمبادر  ل           اإللكرتونية       بوابة  ال                 كل ثالثة أشهر على                                            املمولة من املسامهات الطوعية واالشرتاكات املقررة

 
 وحتسني كفاية تدفقات املوارد وقابلية توقعها" من االشرتاكات املقررة كتلة حرجةاملبادئ اخلاصة بإنشاء "حتديد 

 
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  29[الفقرة 

 
                      جل تنفيذ برنامج العمل  أل                        جممل االحتياجات من املوارد             متكاملة عن    ً حملةً                          العمل وامليزانية للمنظمة       برنامج      يقدم  - 9

       ، مثلت 2017   -      2016      لفرتة ا     . ويف                         للموارد من خارج امليزانية   ا      ً وتقديرً                      شــــــــــــــمل االشــــــــــــــرتاكات املقررة                 لفرتة الســــــــــــــنتني، مبا ي
ّ    فيما شّكلت    ،                   من إيرادات االشرتاكات         يف املائة    44                االشرتاكات املقررة    .       يف املائة    56          ما نسبته                         املوارد من خارج امليزانية      

 
ّ    تقد ر ب(اليت املسامهات الطوعية  تقومو  -10 دعم املشاريع ب )2021-2020من برنامج العمل لفرتة السنتني  يف املائة 65 ـ  

مبلغ املسامهات الطوعية  وينجم غن.  ولكن يتعذر التنبؤ هبا على املدى املتوسطنيالسنت هاتنفيذ مدة تجاوزما ت         ً اليت غالب ا
التخصيصات مستويات التمويل و ص خيحتديات يف ما  ة وقلة اليقني، وبالتايلاملخاطر     ّ   معني  من مستوى وتوقيتها وختصيصها

 لربامج. ل
 

                                                                                        وشـــــــاركت املنظمة بشـــــــكل نشـــــــط يف املناقشـــــــات بشـــــــأن "اتفاق التمويل" اجلديد ملنظومة األمم املتحدة. وتلتزم   -  11
                       رتجم إىل موارد "أســــاســــية" ُ تُ    أن               ة، اليت ينبغي        غري املخصــــصــــ                       بتوفري املزيد من األموال       التفاق،                      احلكومات، من خالل هذا ا
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     مكني  لت              األموال اجملمعة    من       املزيد  و       حمللية                                          ر اســــرتاتيجية عرب جمموعة من التدخالت العاملية وا ث                 الســــتخدامها بشــــكل أك      أكثر
    ً                                    مًعا؛ واملزيد من التمويل متعدد السنوات.    ها   عمل     خالل    من       فعالية                             األمم املتحدة من أن تكون أكثر        هيئات

 
 الكاملب لتكاليفااسرتداد ضمان 

 
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  35[الفقرة 

 
                ، يف يناير/كانون 2015                                                                          بدأ تنفيذ ســـياســـة املنظمة اجلديدة الســـرتداد التكاليف، اليت أقرها جملس املنظمة يف عام   -  12

       ن تعكس  أ ب                                    النســـيب للتكاليف، وهي مصـــممة لكي تضـــمن                         إىل مبدأ االســـرتداد الكامل و                  . وتســـتند الســـياســـة     2018      الثاين 
  .                                     الدعم الفعلي املطلوب لتنفيذ تلك األنشطة                          تكاليف املشاريع بشكل دقيق
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 ومة األمم المتحدة اإلنمائية ومشاركة منظمة األغذية والزراعة تحسين عمل منظ –باء
 في آليات تنسيق منظومة األمم المتحدة

 
  التعاون) (إطار بشأن التنمية املستدامة للتعاون املتحدةإطار عمل األمم 

 وأطر الربجمة القطرية للمنظمة
 

 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  50و 48و 39[الفقرات 
 

   كي  ل       لديها               الربجمة القطرية    طر أل                 اخلطوط التوجيهية                    قامت املنظمة بتحديث   ،    2017                       خالل الفصل الثاين من عام   -  13
                                        إطار عمل األمم املتحدة للمســــــــــــــاعدة اإلمنائية     وبني                                                 ر املزيد من االتســــــــــــــاق بني أنشــــــــــــــطة منظمة األغذية والزراعة    ّ تيســــــــــــــّ 

  .              (إطار التعاون)   " ة       املستدام              بشأن التنمية         للتعاون       املتحدة                                     الذي أصبح يعرف اآلن بـ"إطار عمل األمم 
 

                   صــــــياغة نظرية التغيري   يف   و                                   بشــــــكل ناشــــــط يف التحليل القطري املشــــــرتك                                  ومن املتوقع أن تشــــــارك ممثليات املنظمة   -  14
                                مما يســـــــهم يف حتقيق األولويات احلكومية                                  ومصـــــــفوفة نتائج أطر الربجمة القطرية،          التعاون     إطار        نواتج   بني         االتســـــــاق      لتيســـــــري 

                                ورصد أهداف التنمية املستدامة.   2030                              والنتائج القطرية لدعم خطة عام 
 

      تعاون   ال      إلطار        اجلديدة                         ل ناشـــط يف إعداد التوجيهات    بشـــك      2018             الثاين من عام     صـــف   الن                  وتشـــارك املنظمة منذ   -  15
        لكي تتم       قطرية            طر الربجمة ال أل                       منقحة للخطوط التوجيهية                                          وهي اآلن يف صــــــــــدد وضــــــــــع اللمســــــــــات األخرية على نســــــــــخة 

   .                 مواءمتها بالكامل
 

                    حتســــــــــني مشــــــــــاركة املنظمة  و        تعزيز     بغية   و    ،            إطار التعاون        يف ســــــــــياق     موال  أل                             ذ التنفيذ من خالل آليات جتميع ا ّ بّ   ُ وحيُ   -  16
  .    2018      يف عام               وأعيد إصداره           مم املتحدة أل               الربامج املشرتكة ل ب        املتعلق         املشاريع   ة     لدور              دليل املنظمة ب    رفق   امل       مت حتديث 

 
 

 املشاركة يف تنسيق منظومة األمم املتحدة ونظام املنسقني املقيمني
 

 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  57و 53و 50و 49[الفقرات 
 

                 اليت جرى جتديدها          (اجملموعة)          املســـــــــــــتدامة                                                       املنظمة من األعضـــــــــــــاء املبادرين يف جمموعة األمم املتحدة للتنمية    ّ إنّ   -  17
             لمنســـق املقيم   ي ل    وظيف  ال    وصـــف   ال                 وافقت اجملموعة على       2018                 ديســـمرب/كانون األول    ويف    . ا                         ويف جمموعات العمل التابعة هل

     لألمم                           بالنسبة إىل الفرق القطرية                                                     املنسق املقيم اجلديد على صعيد القيادة والتنسيق والتيسري     دور           قام بتوضيح       الذي       اجلديد
                                        أعمال التنفيذ والربجمة اليت تؤديها الوكاالت   و      وبني           هذه األخرية                   على فك االرتباط بني             الطابع الرمسي        وأضــــــــــــــفى         املتحدة،

                    بشكل فردي أم مجاعي.         كان ذلك                          والصناديق والربامج، سواء أ
 



C 2019/26 7 

         ية حيوية               الذي ســـيكتســـي أمه       اجلديد                      إطار اإلدارة واملســـاءلة    على      خرية  األ         اللمســـات      بوضـــع                   ً وتقوم اجملموعة حالًيا  -  18
     دارة  إل                       ســــــوف يســــــتوجب تفعيل إطار ا  و                    على املســــــتوى القطري.                             منظومة األمم املتحدة اإلمنائية                   بالنســــــبة إىل حســــــن عمل 

            ونظم األداء                األوصــــــــــاف الوظيفية       تنقيح          مبا يشــــــــــمل   ،              التنفيذ الفعال                                          واملســــــــــاءلة اختاذ إجراءات من قبل املنظمة لضــــــــــمان 
                                                                                    . وال ســــــــــــــيما بالتماشــــــــــــــي مع املصــــــــــــــفوفة الثنائية لإلبالغ واملســــــــــــــاءلة اليت حددها قرار اجلمعية العامة              مثليات املنظمة مل

                                                            ســـــــيتم حتديث نظم تقييم األداء واإلدارة ملمثليات املنظمة لكي تتضـــــــمن                               وإطار اإلدارة واملســـــــاءلة اجلديد،   ،   279 /  72    رقم 
         تعاون.                                         ما ال يقل عن مؤشر واحد متصل باألداء إلطار ال

 
          ادة تنظيم   إع      مني يف                     صـــــعيد "دعم املنســـــقني املقي             أدوارها على                        ة احلالية ملمثليات املنظمة               األوصـــــاف الوظيفي     حتدد  -  19

             يتم حتديث هذه     " وســــــــ .          حلشــــــــد املوارد             لألمم املتحدة              اجلهود املشــــــــرتكة     جمال    ويف      ّ املعّني          يف البلد   ا        ً اســــــــرتاتيجيً              األمم املتحدة
                                                  عقب وضع اللمسات األخرية على إطار اإلدارة واملساءلة.      2020 -    2019                  التوجيهات يف الفرتة 

 
    ات                                                                                         ومن خالل املمثلني اإلقليميني، تســـاهم ممثليات املنظمة يف تقييم أداء املنســـقني املقيمني بالتماشـــي مع متطلب  -  20

   .           واملســــــامهة فيه                                                                                      االســــــتعراض الشــــــامل. وتشــــــجع ممثليات املنظمة على املشــــــاركة بوجه ناشــــــط يف تقييم النتائج والكفاءات
ً         ً  ويشـــكل تقييم النتائج والكفاءات منوذًجا متكامالً ل              ملنســـقني املقيمني  ا           بالنســـبة إىل                    النتائج والكفاءات)   ص  خي     يف ما        تقييم ( ل                                 

            نقح يف أعقاب  ت                            نســـــقني املقيمني والفرق القطرية ســـــ  امل           املشـــــرتكة بني     داء  األ          ية تقييم   عمل    وإن    .           لألمم املتحدة                والفرق القطرية
                                        الوثيقة النهائية إلطار اإلدارة واملساءلة.       صدار إ
 
   
 

 ممارسات األعمال التجارية ومواءمتهاتبسيط 
 

 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  67إىل  61 من [الفقرات
 

         التجارية                   مواءمة تيسري األعمال 
 

                                                                                        تشــجع قرارات االســتعراض الشــامل الوكاالت على الســعي إىل حتقيق الوفورات يف تيســري األعمال على املســتوى   -  21
          ً                                                                   . واستناداً إىل شرط االعرتاف املتبادل بالسياسات ذات الصلة وبتوجيه من جمموعة ابتكار        التعاون                    القطري من خالل زيادة 

                            مشـــــــــرتكة على املســـــــــتويات العاملية        جتارية       ألعمال                                                     األعمال املشـــــــــرتكة بني الوكاالت، تعتزم املنظمة اســـــــــتكشـــــــــاف الفرص 
                                             دارة األسطول، وجتميع عقود مركز التجارة الدولية                                                               أو اإلقليمية أو الوطنية يف جماالت عمل خمتارة مثل اخلدمات اإلدارية، وإ

                             واملشاركة يف السائقني واملشرتيات.
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                   أماكن العمل املشرتكة
 

         احلكومات        تقدمها       العامل     حول        مكاتبها                                حتديات على املنظمة مبا أن غالبية       شــرتكة"  امل    عمل   ال      أماكن        إنشــاء      يفرض  -  22
ّ  فإّن  (                يف الوقت الراهن      ً جماناً        األمم     دار        مكاتب يف      تســــــــعة      وجد ت     فيما               تقدمة حكومات،     ً  مكتًبا      152         ا من أصــــــــل     ً مكتبً     96  

             . وبغض النظر                                                                                             املتحدة املشرتكة؛ وإن منظمة األغذية والزراعة تستضيف الصندوق الدويل للتنمية الزراعة يف مثانية مكاتب)
           فقد برهنت                                                                                        عن اعتبارات امليزانية، يســــــــــــــمح الرتتيب احلايل للمنظمة بالعمل عن كثب مع نظرائها. وعالوة على ذلك، 

   .       املكاتب      تأمني       من أجل                             توفر ميزانيات خمتلفة للوكاالت     مع       املفهوم            دودية هذا حم   عن                ن العمل املشرتكة  ك  ا     يف أم         التجربة
 

                                                                                                 وينبغي إجراء املزيد من التحليل بشـــــأن القيمة مقابل املال وفعالية تكاليف أماكن العمل املشـــــرتكة على مســـــتوى   -  23
                      املتحدة، ال ســــيما يف ســــياق       األمم       هيئات   من       هيئة    ً     أيضــــاً لكل                                                 منظومة األمم املتحدة، ليس فقط من منظور كل بلد، بل 

                        دون إيالء االعتبـار الواجـب    من               ً                 ذا اهلـدف تلقـائيـًا يف مجيع البلـدان،                                              امليزانيـات املعـدومـة النمو اإلمسي. ويبـدو أن حتقيق هـ
                                                   حلالة العمل، غري واقعي وقد يؤثر على الرتتيبات احلالية.

 
ً  وموجًها   ا      ً ا عمليً   ً �جً                                     وبالتايل، تتبع منظمة األغذية والزراعة   -  24                                          حنو األعمال، مبا يتماشـــــــــــــى مع مبدأ عدم وجود منط       

                                                                         ة خدمات الدعم املشــــــــــرتكة املقرتحة ومفهوم أماكن العمل املشــــــــــرتكة، بالنظر إىل التوجيه                        واحد يناســــــــــب اجلميع يف معاجل
                                           الواضح من جانب األعضاء لتجنب تكاليف إضافية.

 
                     مواءمة عمليات الشراء

 
                                                                                         إن املنظمة عضــــو ناشــــط يف شــــبكة املشــــرتيات للجنة اإلدارية الرفيعة املســــتوى لألمم املتحدة، وهي من اجلهات   -  25

             ملشــــــــرتيات للمقر         يف توفري ا                  ، وهو فريق يشــــــــارك                      اليت توجد مقارها يف روما                                     الفاعلة يف فريق املشــــــــرتيات املشــــــــرتك للوكاالت 
ّ  أفضــــل املمارســــات ويشــــّجع      بادل                      الرئيســــي عند اإلمكان ويت                               ألنشــــطة املتصــــلة باملشــــرتيات، مبا حيقق  ل              الســــتخدام األمثل  ا                   
  .                      وفورات وغريها من املنافع

 
              (وتشـــــمل األمثلة                         اليت توجد مقارها يف روما     ً      ً                  نشـــــاطاً مشـــــرتكاً للمشـــــرتيات للوكاالت   13       ، أجري 2017       ويف عام   -  26

  2017           ). ويف عامي           وما إىل ذلك                وأعمال التجديد،     ية        الفيديو     ات                                والصــــــــــــــحي واألثاث والكهرباء واالجتماع             التأمني الطيب
ً                                                                           عقًدا ملؤسسات أخرى بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، مبا يف ذلك أجهزة تكنولوجيا   25   ُ            ، أُبرم أكثر من 2018 و   

  ت                                                                                               املعلومات، واملراجعة الداخلية واخلدمات االســـــــــتشـــــــــارية، واخلدمات االســـــــــتشـــــــــارية ألمن تكنولوجيا املعلومات، ومعدا
       األقمار       واســــــــطة                                                                                     االتصــــــــاالت، وخدمات التدريب على تكنولوجيا املعلومات، وإدارة األجهزة واخلدمات اخلاصــــــــة بالربط ب

  3 .         االصطناعية
  

                                                 
   .   16          "، الصفحة                       اليت توجد مقارها يف روما        الوكاالت     بني       تعاون  ال   عن        املشرتك                 "التقرير املرحلي   2018JM 2/2        الوثيقة   يف     48       الفقرة     3
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 المنظمةالتي تهم االت تنفيذ االستعراض الشامل مج –جيم
 

 والشراكات والتمويل،إعادة تنظيم وتعزيز القدرات يف جمال الدعم املتكامل للسياسات وإدارة البيانات 
 2030على نطاق املنظومة، لتحسني الدعم اجلماعي خلطة عام 

 
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  76و 68و 47و 21إىل  19 من [الفقرات

 
                                         األمني العام الصـــــادرين مبوجب االســـــتعراض الشـــــامل   4 ي         ، وتقرير 2016                                يعترب كل من االســـــتعراض الشـــــامل لعام   -  27

                    ، أن هدفهم الرئيســـــــــي    279 /  72                      ، وقرار اجلمعية العامة 2017                                                واملقدمني يف يونيو/حزيران وديســـــــــمرب/كانون األول من عام 
  .2030                                                              مة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام   و                   هو إعادة تنظيم منظ

 
       باملهام                   على نطاق املنظومة            إعداد بيان                       األمني العام لألمم املتحدة     من  ) 19                            طلب االســـــتعراض الشـــــامل (الفقرة   و   -  28

    ُ       ً                        . وطُلب أيضــاً من رؤســاء كيانات منظومة  "       ملعاجلتها         التوصــيات        وتقدمي          يف التغطية                وأوجه التداخل               لتحديد الثغرات  "        احلالية
    تلك       ترتجم                                   "وثيقة اســـــــــــرتاتيجية على نطاق املنظومة،   ) 20                            ، بقيادة األمني العام (الفقرة         أن يضـــــــــــعوا                     األمم املتحدة اإلمنائية

                  التنمية املســـــتدامة            لتنفيذ خطة                   املقدم من الكيانات            دعم اجلماعي  ال    حتســـــني        من أجل          ملموســـــة...         إجراءات            التوصـــــيات إىل 
  "                      وأن يقدموا هذه الوثيقة  2030    عام  ل
 

                                       ال يزال على منظومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة      أنــه "      2017                       الصـــــــــــــــادر يف يونيو/حزيران                      ووجــد تقرير األمني العــام   -  29
           ً        ً يعكس تركيزًا متواصـــــــــــــالً                " وأكـــد أن ذلـــك "2030        خطـــة عـــام                                             أن تكمـــل انتقـــاهلـــا من األهـــداف اإلمنـــائيـــة لأللفيـــة إىل 

                       اجة إىل تبين خطة التنمية                                                                          على تدخالت من النوع الذي يركز على األهداف اإلمنائية لأللفية ويســــــــــــــلط الضــــــــــــــوء على احل
    "                                                  املستدامة بشكل كامل من الناحية املفاهيمية واملوضوعية.

 
                    ا على سبيل األولوية: هل                                                            وعلى وجه التحديد، حدد التقرير أربع فجوات ينبغي إيالء االهتمام   -  30

 
                     أو حصة مماثلة من إمجايل    –                   فقط من إمجايل األموال          يف املائة  16                                 خدمات السياسات املتكاملة: "مت ختصيص     (أ)

   ."2016                                                                      لتقدمي املشورة بشأن السياسات والدعم املعياري ومجع البيانات وحتليلها، يف عام    –       املوظفني 

             ، جيب أن تعزز         إمهال أحد    عدم        من أجل                   ُ         ً       ً أن تصــــــــــنيف البيانات يُعترب أمراً أســــــــــاســــــــــياً    إىل                      ً إدارة البيانات: "نظراً     (ب)
            هلا إىل رؤى."                                    ّ على إدارة البيانات اليت مت مجعها وأن حتوّ      راهتا                              منظومة األمم املتحدة اإلمنائية قد

                                                                                     الشراكات: "سنحتاج إىل تضمني الشراكات يف منوذج األعمال األساسي ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية."    (ج)

     األمم                                                                 ً     ً             التمويل: "تتطلب االحتياجات التمويلية ألهداف التنمية املســـــــــتدامة إصـــــــــالحاً شـــــــــامالً يف �ج منظومة     (د)
                         املتحدة اإلمنائية للتمويل."

 

                                                 
  ./7/2018E/-684/72A و  /3/2018E/-124/72A           الوثيقتان    4

https://undocs.org/A/72/124
https://undocs.org/A/72/684


10 C 2019/26 

                  للتنمية املســـــــــتدامة                                                                       تســـــــــاهم منظمة األغذية والزراعة، من خالل مشـــــــــاركتها يف أنشـــــــــطة جمموعة األمم املتحدة   و   -  31
                                            ، ومن خالل املشاورات مع أصحاب املصلحة الداخليني        املرجعية                     وفريق املهام واجملموعات                             وجمموعات النتائج االسرتاتيجية

         على نطاق    ة      تنظيمي    ات      منظور         لبلورة                                        الشــــــركاء اخلارجيني اآلخرين، يف اجلهود املبذولة   و                         اليت توجد مقارها يف روما         والوكاالت 
            ناشئ بني مجيع       توافق                                                حول كيفية معاجلة كل من هذه الفجوات األربع. وهناك    ،                 على املستوى املؤسسي     ذلك ك  و    ،       املنظومة

       جديدة                                   ج جديدة لألعمال واالســــــتثمار يف مهارات                              تلك الفجوات يتطلب اختبار مناذ    ّ دّ  ســــــ        يفيد أن              أصــــــحاب املصــــــلحة 
                    لقاء املال على صـــــعيد       القيمة              ا من أجل حتســـــني                                                                  وال ســـــيما يف ما يتعلق بالتكنولوجيا وإعادة نشـــــر القدرات احلالية وتعزيزه

        وحفزها.              األطراف األخرى                    متكني اإلجراءات من قبل   و             توفري اخلدمات 
 

 تعزيز وظائف التقييم الوطنية
 

 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  )ج(21[الفقرة 
 
 

              مكتب التقييم     مل     ، تعا                              والقدرات الوطنية يف جمال التقييم                    مة إىل تعزيز املشــــــــــــــاركة                  لدعوة اجلمعية العا         ً اســــــــــــــتجابةً   -  32
    ا     قدراهت        إىل بناء    ى   وســـــــــع              الصـــــــــعيد القطري                  تنفيذ العمل على   يف         للتقييم         الوطنية        اهليئات         منهجي مع       بشـــــــــكل           لدى املنظمة 

  .                     التدريب وتبادل املعارف        من خالل
 

                                                        االخنراط مع احلكومـــات الوطنيـــة يف مجيع مراحـــل تقييمـــاتـــه القطريـــة   ، 2015                        ز مكتـــب التقييم، منـــذ عـــام    ّ وعزّ   -  33
                                         كما أن مكتب التقييم مينح األولوية لالستعانة    .                                       وإبراز وجهات النظر الوطنية بصورة أفضل         الوطنية               تعزيز ملكيتها     أجل   من 

                                                                                         ً          باســـتشـــاريني وخرباء وطنيني يف تقييماته من أجل االســـتخدام األقصـــى ملعرفتهم بالثقافة والســـياق احملليني فضـــالً عن تنمية 
                                                          ، مت تقييم برنامج املنظمة يف كينيا باالشرتاك مع مؤسستني وطنيتني.2017 -2016    فرتة   ال       ثال، يف                م. وعلى سبيل امل     قدراهت

 
                             يف جماالت األمن الغذائي والزراعة                       إلجراء عمليات التقييم      ارسني مم     اعة مج      نشاء إ                      ً       وقاد مكتب التقييم أيضاً عملية   -  34

                                   ". ويتم دعم هـــــــذه املبـــــــادرة بشــــــــــــــكـــــــل مشــــــــــــــرتك EVAL-ForwARD                                 والتنميـــــــة الريفيـــــــة أطلق عليهـــــــا اســــــــــــــم "
                                            . وهي جتمع بني الباحثني واملقيمني والعاملني يف جمال                       اليت توجد مقارها يف روما                                     من قبل مكاتب التقييم التابعة للوكاالت 

            إىل التدريب                                    وفر للكثريين فرصــــة غري مســــبوقة للوصــــول                                                      ُ التنمية وصــــانعي الســــياســــات والباحثني يف املؤســــســــات الوطنية، وتُ 
                    يف جمال األمن الغذائي.    ات                                              الصلة وتبادل املعرفة واملعلومات املتعلقة بالتقييم   ي ذ
 

 التقييمات املشرتكة
 

 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  32[الفقرة 
 

                                        للربامج املشـــــــــــرتكة هبدف توفري املســـــــــــاءلة والتعلم،      اثنني                            ، أجرى مكتب التقييم تقييمني 2017 -2016    فرتة   ال  يف   - 5 3
                                                                                                       وتقليل تكاليف املعامالت يف نفس الوقت. وأجري التقييمني مع املنظمة العاملية لصـــــــــحة احليوان وبرنامج األغذية العاملي، 

                               ع مشــــــــــــــرتك لألمم املتحدة يف موزامبيق                                  ، شــــــــــــــارك مكتب التقييم يف تقييم مشــــــــــــــرو 2019 -2018    فرتة   ال               على التوايل. ويف 
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                                                                                                       مع برنامج األغذية العاملي والصــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية واالحتاد األورويب، وكذلك يف تقييم برنامج عاملي مشــــــــــــرتك 
     ملشرتك                                                                                                  مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وباإلضافة إىل ذلك، يشارك مكتب التقييم يف جمموعة اإلدارة للتقييم اإلنساين ا

                                بني وكاالت األمم املتحدة يف إثيوبيا.
 

                                                                                          وكجزء من أعمال التقييم املشــــــــــــــرتكة األخرى، اشــــــــــــــرتكت منظمة األغذية والزراعة مع برنامج األغذية العاملي   -  36
                                                                                             يف تنظيم "اجتماع للدروس املســـــــــــــتفادة بشـــــــــــــأن التقييمات املشـــــــــــــرتكة" يف جوهانســـــــــــــربغ (جنوب أفريقيا). وكان اهلدف 

                                                                                                 االجتماع هو التعلم من جتارب خمتلفة للتقييمات املشــــــرتكة وفهم كيفية تلبية احتياجات البلدان (أصــــــحاب املصــــــلحة    من 
                                                                                                 الرئيســــــيني ونظرائهم يف التقييمات) بشــــــكل أفضــــــل. ويعمل مكتب التقييم على وضــــــع مذكرة إرشــــــادية إلجراء تقييمات 

                                            مشرتكة فعالة من حيث التكلفة كنتيجة هلذا احلدث.
 

 مل بني األنشطة اإلنسانية واإلمنائيةالتكا
 

 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  )ح(57[الفقرة 
 

                                                                                                   يعكس اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة التزام املنظمة برؤية شاملة بشأن الفقر والقدرة على الصمود   - 7 3
       اجملتمع،           على مســــتوى                                     والقدرات اإلنتاجية على مســــتوى األســــرة و                                                    يف الريف، تركز على الوقاية وتعزيز القدرات االقتصــــادية 

                                                                    املســتدامة لســبل املعيشــة، يف ســياق التحول الريفي. ويعزز هذا النهج املواءمة           املبتكرة و                             مع تشــجيع احللول واالســرتاتيجيات 
                                                        وتكمن امليزة النســـــــــــبية للمنظمة يف توليد املعرفة والعمل يف جمال    .        اإلنســـــــــــانية    جل أ    من       العمل      وخطة  2030           مع خطة عام 

         للصدمات         املراعية                                                                                       السياسات واملعرفة التشغيلية لدعم احلكومات بشكل فعال يف تصميم وتنفيذ نظم احلماية االجتماعية
           الطوارئ.        سياقات               والنقد اإلضايف يف                                             ويف التنفيذ املباشر للتدخالت القائمة على النقد   5          مستجيبة هلا  و 
 
        ّ   يف مـا يتعّلق   6                    على إطـار عمـل مفـاهيمي                        اليت توجـد مقـارهـا يف رومـا                     وافقـت الوكـاالت الثالث   ،2015       ويف عـام   - 3 8

                                                                       الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الصــــــــــمود يف وجه الصــــــــــدمات اليت تؤثر                  دعم قدرة األشــــــــــخاص      كيفية       بفهم  
         الوكاالت                      اإلطار طريقة ميكن هلذه      ويعرض   .                        ، ونطاق هذا الدعم وطرقه ة                                على ســــــــــــبل كســــــــــــب عيشــــــــــــهم ونظمهم الغذائي

                                                                                                     أن تسعى من خالهلا إىل بناء مواءمة تكميلية بني النهج املوجودة اخلاصة هبا من أجل دعم قدرة األشخاص الذين يعانون 
ً                                                    ّ              من انعدام األمن الغذائي على الصــــــمود بدًال من وضــــــع �ج جديدة، مما يضــــــمن بالتايل أن التعاون بينها يّتســــــم بالفعالية                                       

    .          يث التكلفة    من ح
 

              ملكـافحـة األزمـات                                                                                أطلق االحتـاد األورويب ومنظمـة األغـذيـة والزراعـة وبرنـامج األغـذيـة العـاملي الشــــــــــــــبكـة العـامليـة  و   -  39
     زمات  أل                             من أجل تشجيع احللول املستدامة ل           يف إسطنبول  2016                                                  الغذائية خالل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين يف عام 

                              ، قدم االحتاد األورويب مســـامهة كبرية 2018         . ويف عام                                                      على امتداد الرابط بني املســـاعدة اإلنســـانية والتنمية والســـالم         الغذائية 
                                            الشــــــــــــــبكــة العــامليــة ملعــاجلـة األزمـات الغــذائيــة بطريقــة                   من أجـل تفعيــل هـذه                      منظمــة األغـذيـة والزراعـة    إىل             مليون يورو)   70 (

                                                 
5    e.pdf7606i-a/3http://www.fao.org/.  
6    /335336detail/en/c/-http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources.  

http://www.fao.org/3/a-i7606e.pdf
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/335336/
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       من خالل                                  ملســــاعدة اإلنســــانية والتنمية والســــالم ا    بني      رابط  ال   يف       حتفيزي     أثر                                       مســــتدامة. ومن املتوقع أن يكون هلذه املســــامهة 
         كل مشـــــرتك  بشـــــ             هذا الربنامج       تنفيذ                            والشـــــراكات االســـــرتاتيجية. وســـــيتم         الســـــياق         املرتبطة ب                             اإلجراءات القائمة على األدلة و 

                          اصة برنامج األغذية العاملي. خب    ، و        والعاملي        القطري   ني          على املستوي           يف التنفيذ       شركاء   مع             حيثما أمكن
 

      أكثر             تــدرجيي حنو �ج     تقــدم       إحراز  بــ   ا   ً رمسيًــ             اجملتمع الــدويل        التزم                                مؤمتر القمــة العــاملي للعمــل اإلنســـــــــــــــاين     خالل  و   -  40
             د كل من األمني   ّ شــدّ    ،                              مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنســاين       انعقاد         يت ســبقت         املرحلة ال     . ويف                  للمســاعدة اإلنســانية  "  ة        "اســتباقي

                    احليوية لنقل الرتكيز    ة    األمهي    على    ة       اإلنســــــــاني               أنشــــــــطة املســــــــاعدة       تمويل                           الفريق الرفيع املســــــــتوى املعين ب                    العام لألمم املتحدة و 
             منظمــة األغــذيـة      تقع  و                 طرائق التمويــل.      نظيم ت       إعــادة  و            من وطــأهتــا،          والتخفيف      منهــا            إىل الوقــايــة        لألزمــات             من االســــــــــــــتجــابــة

ــــــــــ      مبادر   و          والزراعة      يني      املستو     على        العمل       من خالل         ملسامهتها                     يف صلب تلك التطورات             العمل املبكر"    -              "اإلنذار املبكر        هتا لـ
                يف أفريقيا وآســــــــــــيا           الزراعية          القطاعات  و                         جمموعة متنوعة من املخاطر      بشــــــــــــأن       مبكرة         إجراءات      طبقت    وقد   .        والعاملي        القطري

                  لعمل املبكر، ســــــــــــــواء  ا      تكلفة                      تشــــــــــــــري إىل فعالية كبرية يف     إذ               النتائج واعدة،       كانت    قد      . و     2018         طيلة عام                   وأمريكا الالتينية
                                تقليل تكاليف االستجابة اإلنسانية.   يف   م                         أصول سبل العيش الرئيسية أ      توفري   يف
 

           اليت يقودها     عة  جملا       كافحة ا مل      املبكر            آلية العمل  ب         املعروفة         املبادرة   مع            بشـــــــــــــكل وثيق                            وتعمل منظمة األغذية والزراعة   -  41
                             والتمويل والتنفيذ وتعزيزها،                                         رمسي على الروابط بني ترتيبات اإلنذار املبكر   ال     طابع   ال                  اليت تســــــــــعى إىل إضــــــــــفاء   و              البنك الدويل

  .     اجملاعة           حلد من آثار  ا            الرامية إىل                               مما يزيد من تأثري اجلهود الدولية
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      الية   وامل         الربنامج      للجنيت        املشـــرتك         االجتماع     على                      منظمة األغذية والزراعة       عرضـــت  ، 2018                  نوفمرب/تشـــرين الثاين    يف  -  42
                            منظومة األمم املتحدة ومتويلها.      ات يف   صالح  اإل       تطبيق         تداعيات       تناولت        ً وثيقةً 

 
                                                  إىل تعزيز الــدعم املــايل لنظــام املنســــــــــــــقني املقيمني، من خالل:      279 /  72                           وعلى وجــه اخلصــــــــــــــوص، دعــا القرار   -  43

        يف أنشطة                                املخصصة بشكل دقيق وغري الرئيسية                          على مسامهات األطراف الثالثة          يف املائة  1                         (أ) فرض رسوم تنسيق بنسبة 
                                    مضــــاعفة ترتيبات تقاســــم التكاليف جملموعة   و                                            املتصــــلة بالتنمية، يتعني دفعها عند املصــــدر؛ (ب)           التشــــغيلية         املتحدة     األمم 

        اجملموعة.       هيئات                       األمم املتحدة اإلمنائية بني 
 

                                          . وشــــاركت منظمة األغذية والزراعة يف املناقشــــات 2019          مارس/آذار   1                      التنســــيق حيز التنفيذ يف       رســــوم      ودخلت   -  44
                                                                                       تفعيل الرســوم يف فريق اإلشــراف على اإلدارة االئتمانية التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية وحمافل                    اليت دارت حول كيفية 

            قة بالتنمية                                                                                        أخرى تابعة للمجموعة. ويتم تطبيق الرســــــوم عندما خيصــــــص االتفاق بإحكام املســــــامهة يف أنشــــــطة حمددة متعل
                                                                                                         (باســـــتثناء األموال اجملمعة، والصـــــناديق املشـــــرتكة لألمم املتحدة، وحســـــابات األمانة األحادية وغريها). وبينما يذكر القرار 
                                                                                                      أن الرســـوم ســـتدفع يف "املصـــدر"، قدمت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية خيارين لدفع الرســـوم: "يديرها املانح"، حيث يتم 

                                                                                      ريك يف املوارد إىل أمانة األمم املتحدة و"تديرها الوكالة" حيث يتم دفع الرســـــوم من خالل الوكالة                    دفع الرســـــوم من قبل شـــــ
   .    ملعين                 اليت تنفذ النشاط

 
                                تقع على عاتق األمانة العامة لألمم                 اســـــــتخدام الرســـــــوم              املســـــــاءلة بشـــــــأن                               وبصـــــــرف النظر عن اخليار احملدد، فإن   -  45

        إجراءات     مجيع                      . وبناء على ذلك، فإن       بإحكام                              وقع على اتفاقية املسامهة املخصصة  ت   يت              األمم املتحدة ال      هيئة            املتحدة وليس 
                                                                       من رســـــوم التنســـــيق واســـــتخدامها واإلبالغ عنها تقع على عاتق األمانة العامة لألمم                         عن اســـــتالم األموال الواردة          املســـــاءلة

                    لألغراض املتفق عليها.                                         ً                    املتحدة اليت ستديرها وتبلغ اجلهات املاحنة وفقاً لصالحيات احلساب اخلاص 
 

                                                         أن الرســـــوم اليت "يديرها املانح" هي اخليار املفضـــــل ألن ذلك ينطوي     على                                  تشـــــدد أمانة منظمة األغذية والزراعة   و   -  46
                                                        على عملية أكثر بساطة ويقلل من تكاليف املعامالت اإلمجالية.

 
                                                          ، ســــيتم ضــــمان متويل نظام املنســــقني املقيمني من خالل مضــــاعفة ترتيبات        يف املائة  1       بنســــبة         إىل رســــوم       ً إضــــافةً   و   -  47

       الســـــــتني                           . وأجاز األعضـــــــاء، يف الدورة   279 /  72                                                              تقاســـــــم التكاليف جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، مبا يتماشـــــــى مع القرار 
            لتمويل نظام   2019     لعام    ا  ته    مســـــــــــامه   ة               للمنظمة بدفع حصـــــــــــ  ، 2018                              جمللس املنظمة يف ديســـــــــــمرب/كانون األول            بعد املائة

ـــادة تبلغ       ماليني  4.7                     املنســــــــــــــقني املقيمني وقـــدرهـــا                                    مليون دوالر أمريكي عن املبلغ املـــدرج   2.55                            دوالر أمريكي، أي بزي
  .2021 -2020                                        ً                                يف امليزانية. وتنعكس الزيادة يف املسامهة أيضاً يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 


