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انعكاسات تطبيق اإلصالحات في منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وتمويلها

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيدة

Beth Crawford

املوظفة املسؤولة
مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
اهلاتف:

+39 06570 52298
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موجز
وضع ععع األما العام لملمح املت دة خطة إصع ععالح طموحة لملمح املت دة ،تشع ععمل إصع ععالح منظومة األمح املت دة
للسلح واألمن ،وإطارها اخلاص باإلدارة وامليزانية إضافة إىل عملياهتا املتعلقة بالتنمية املستدامة.





وتركز هذه الوثيقة على إعادة تنظيح منظومة األمح املت دة اإلمنائية؛ وتتم ور حول اجملاالت اخلمس ع ع ع ع ع ععة للت ي
مبا يف قرار اجلمعية العامة  .279/72وتق ّدم حملة عامة عن مش ع ع ع ع ع ععاركة منظمة األغذية
الكب على حنو ما هو ّ
والزراعة (املنظمة) يف عملية إص ع ع ع ع ع ععالح منظومة األمح املت دة اإلمنائية وحتليالا أولي ا لآلثار املرتتبة على املنظمة.
وتلتمس من االجتماع املشععرتو توجي ات بشععأن حتديد السععبل املالئمة بالنسععبة إىل املنظمة لت طية فجوة التمويل
غ املدرج يف امليزانية والناش ع ععئة عن مض ع ععاعفة مس ع ععا ت ا يف الرتتيبات اليت تطبق ا جمموعة األمح املت دة اإلمنائية
لتقاسح التكاليف يف عام .2019

اإلجراءات المطلوبة من االجتماع المشترك بين لجنة البرنامج ولجنة المالية
إن االجتماع املشرتو مدعو إىل القيام مبا يلي:
(أ) أخذ العلح مبش ععاركة األمانة يف ج ود التخطيط املش ععرتو لتنفيذ إص ععالح منظومة األمح املت دة اإلمنائية
مبا يف "خطة التنفيذ لبدء العمل بنظام املنس ععقا
الذي س ععيبدأ يف يناير/كانون الثاين  2019كما هو ّ
املقيما املن ّشعط الصععادرة عن األما العام" واآلثار املرتتبة على املنظمة باعتبارها إحدى وكاالت األمح
املتخصصة؛
املت دة
ّ
(ب) وأخععذ العلح بععأن قرار اجلمعيععة العععامععة لملمح املت ععدة  279/72ي يععب بععالععدول األعض ع ع ع ع ع ع ععاء كفععالععة أن
تضاعف مجيع الكيانات مسا اهتا املتفق علي ا يف إطار ترتيبات تقاسح التكاليف اليت تطبق ا جمموعة
األمح املت دة اإلمنائية حاليا؛
(ج) وإسعداء توجي ات بشعأن يويل مبل  2.55مليون دوالر أمريكي غ املدرج يف امليزانية يف عام ،2019
مع النظر يف خيارات:
( )1حت ععدي ععد جم ععاالت معين ععة لتقلي ععل الرتكيز علي ععا ض ع ع ع ع ع ععمن برن ععام العم ععل وامليزاني ععة املوافق علي ععه
للفرتة  2019 -2018ونقل موارد من ا؛
( )2وتقييح مسا ة إضافية يف الربنام العادي لت طية املبل املطلوب؛
( )3وإنشاء حساب أمانة خاص للمسا ات الطوعية اإلضافية؛
(د) وأخذ العلح بأن األمانة س ععرتفع إىل جلنة املالية ،يف دورهتا يف مايو/أيار  ،2019تقر ايرا بش ععأن اإلجراءات
األخرى املتخذة لت طية املسا ة اإلضافية املقدمة إىل منظومة األمح املت دة اإلمنائية.
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أوال -المعلومات األساسية والنطاق
ً
يثل خطة التنمية املسع ع ععتدامة لعام  ،2030مبا تتضع ع ععمنه من تع د بعدم ترو أي أحد يتخلف عن الركب وطموح
-1
بضع ععمان السع ععالم وااليدهار للجميع على كوكب ينعح بالص ع ع ة ،عامالا م اما للت ي  .ووضع ععع األما العام لملمح املت دة،
تبعا لذلك ،خطة إص ععالح طموحة لملمح املت دة ،تش ععمل إص ععالح منظومة األمح املت دة للس ععلح واألمن ،وإطارها اخلاص
ا
باإلدارة وامليزانية إضافة إىل عملياهتا املتعلقة بالتنمية املستدامة.
وقد أصدر األما العام ،يف يونيو/حزيران وديسمرب/كانون األول  ،2017تقريرين يعرضان رؤية من أجل منظومة
-2
أمح مت دة إمنائية أكثر فعالية وياس ععكا ومس ععاءلة .1ويف مايو/أيار  ،2018اعتمدت اجلمعية العامة القرار  279/72بش ععأن
إعادة تنظيح منظومة األمح املت دة اإلمنائية الذي يسع ععتند إىل قرار عام  2016خبصع ععوص االسع ععتعراا الشع ععامل الذي ري
كل أربع س ععنوات لس ععياس ععة األنش ععطة التنفيذية .2ويعرا اإلص ععالح األبعد مدى واألكثر طموحا منذ عقود ملنظومة األمح
املت دة اإلمنائية بالرتكيز على جيل جديد من األفرقة القطرية لملمح املت دة ،وتنشيط دور نظام املنسقا املقيما ،وجتديد
الن اإلقليمي لملمح املت دة والتوجه االس عرتاتيجي والرقابة واملسععاءلة بشععأن النتائ على نطاق املنظومة ،والتمويل ملنظومة
األمح املت دة اإلمنائية.
كمععا تق ع ّدم هععذه الوثيقععة حملععة عععامععة عن إعععادة تنظيح منظومععة األمح املت ععدة اإلمنععائيععة ،وتتم ور حول اجملععاالت
-3
مبا يف القرار ( 279/72القسععح الثاين) ،وحملة عامة عن مشععاركة املنظمة يف عملية
اخلمسععة للت ي الكب على حنو ما هو ّ
إص ععالح منظومة األمح املت دة اإلمنائية (القس ععح الثالل) ،وحتليل أو للمنظمة عن تبعات عناص ععر القرار  27/72بالنس ععبة
إلي ا ،مبا يف ذلك يويل نظام املنسقا املقيما لملمح املت دة يف عام ( 2019القسح الرابع).

ثانيًا -لمحة عامة عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
جيل جديد من أفرقة األمح املت دة القطرية .ب على أفرقة األمح املت دة القطرية أن تتم ور حول خطة
-4
للدعح القطري االس عرتاتيجي ،توضععع بالتشععاور الوثيق مع ا كومات وتعرب عن األولويات الوطنية ،ويتوىل قيادهتا منسععق
مقيح لملمح املت دة حمايد ومس ععتقل ونّ.كن .وس ععتس ععتند عملية التخطيط إىل حتليل قطري مش ععرتو من إعداد فريق األمح
املت دة القطري وسععتؤدي إىل اتفاق ش عراكة لملمح املت دة (إطار عمل األمح املت دة للمسععاعدة اإلمنائية) يتح التفاوا
بش ععأنه مع ا كومة املض ععيفة .ويكمن اهلدف املنش ععود يف ض ععمان الش ععفافية واملس ععاءلة عن النتائ بطريقة من جية وعلى
نطاق املنظومة.

 1القراران  A/72/124–E/2018/3و ،A/72/684–E/2018/7إعععادة تنظيح منظومععة األمح املت ععدة اإلمنععائيععة من أجععل تنفيععذ خطععة التنميععة املس ع ع ع ع عتععدامعة
لعام .2030
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تنشيط دور نظام املنسقا املقيما .سيقوم تنشيط نظام املنسقا على املساءلة املتبادلة با املنسقا اإلقليميا
-5
وأعضعاء أفرقة األمح املت دة القطرية ،وسعيتسعذ ذلك بفضعل فصعل واضعب با وظيفة املنسعق اإلقليمي ووظيفة نثل برنام
األمح املت دة اإلمنائي .وسع ع ع ع ع ععيدخل النظام اجلديد حيز النفاذ يف يناير/كانون الثاين  .2019وكجزء من هذا اإلصع ع ع ع ع ععالح،
س ععيتح أيض ععا فص ععل مكتب تنس ععيق العمليات اإلمنائية التابع لملمح املت دة عن برنام األمح املت دة اإلمنائي وس ععينتقل إىل
األمانة حيل سيكون مسؤوال أمام األما العام عن إدارة نظام املنسق املقيح.
جتديد الن اإلقليمي .س ععيؤدي اعتماد هن إقليمي يتس ععح بالتنس ععيق وتعاد ص ععياغة خص ععائص ععه ويعاد تنظيمه إىل
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دعح العمل املضطلع به على املستوى القطري بصورة كاملة .ومن املتوقع أن يتيب املستوى اإلقليمي منصة التقاء وأن يق ّدم
املش ععورة يف جمال الس ععياس ععات ،والدعح املعياري والفي كذلك ،بش ععأن األولويات اإلقليمية .ولذلك ،تش ععكل إعادة ص ععياغة
خصععائع عمل اللجان االقتصععادية اإلقليمية وإعادة تنظيمه أولوية ،على غرار تعزيز الروابط با هذه اللجان وأسععرة األمح
املت دة األوسع على املستويا اإلقليمي والقطري.
التوجه االس ع عرتاتيجي والرقابة واملس ععاءلة بش ععأن النتائ على نطاق املنظومة .يف الوقت الذي سع ععتظل فيه املسع ععاءلة
-7
األولية على الص عععيد القطري ،با فريق األمح املت دة القطري وا كومات املض ععيفة ،فلن حتس ععا الرقابة املتعددة األطراف
على أنش ع ععطة منظومة األمح املت دة اإلمنائية على نطاق املنظومة أمر ال غذ عنه .ويعمل اجمللس االقتص ع ععادي واالجتماعي
واجملالس التنفيذية لكيانات األمح املت دة من أجل تعزيز وكفالة االتساق يف اختاذ القرارات والتوجيه من أجل عمل مجاعي
من جععانععب منظومععة األمح املت ععدة اإلمنععائيععة .ويف الوقععت ا ععا  ،يعكف فريق االنتقععال التععابع لملمح املت ععدة على إعععداد
وثيقة اسع ع ع عرتاتيجية جديدة على نطاق املنظومة باعتبارها أداة رئيس ع ع ععية للرتوي للتفك والعمل اجلديدين عرب منظومة األمح
املت دة اإلمنائية.
يويل منظومة األمح املت دة اإلمنائية .ش ع ع ع ع ع ع ع ّدد قرار اجلمعية العامة بش ع ع ع ع ع ععأن إعادة تنظيح منظومة األمح املت دة
-8
اإلمنعائيعة ،العذي اعتمعد يف  31معايو/أيعار  ،2018ض ع ع ع ع ع ععمن مجلعة أمور أخرى ،على أن وجود يويعل كعاف وميكن التنبؤ بعه
ومستدام لنظام املنسقا املقيما ضروري واعتمد صي ة هجينة لتوف ما يكفي من التمويل ياشياا مع التقرير األما العام
على أس ععان س ععنوي اعتبارا من  1يناير/كانون الثاين  3.2019ووفقا للقرار  ،279/72س ععيتأتى التمويل من ثالثة مص ععادر،
وهي )1( :فرا ضعريبة تنسععيق بنسععبة  1يف املائة على املسععا ات غ األسععاسععية املخصعصععة ألغراا بعين ا بشععكل صععارم
والواردة من أطراف ثالثة إىل األنش ع ع ععطة املتص ع ع ععلة بالتنمية اليت تنفذها األمح املت دة؛ ( )2ومض ع ع ععاعفة الرتتيبات ا الية اليت
تنفذها جمموعة األمح املت دة اإلمنائية لتقاس ع ع ع ع ع ععح التكاليف؛ ( )3وتقدمي تربعات متعددة الس ع ع ع ع ع ععنوات وميكن التنبؤ هبا إىل
صندوق استئماين خمصع لدعح فرتة البدء.
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ثالثًا -مشاركة المنظمة في عملية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
تضعطلع املنظمة بدور نشعط لضعمان مراعاة خصعائع وكاالت األمح املت دة املتخصعصعة على الن و الواجب يف
-9
عملية إص ع ع ع ع ع ععالح منظومة األمح املت دة اإلمنائية ويف ترتيبات التنفيذ لقرارات اجلمعية العامة األمح املت دة ملراعاة هياكل
العضوية وا وكمة املستقلة.4
 -10ويف هذا الصدد ،تشارو املنظمة يف حوكمة عملية إعادة التنظيح على املستوى العاملي ،مبا يف ذلك العمل ضمن
األج زة الفرعية جمللس الرؤس ع ع ع ع ع ععاء التنفيذيا ،وطائفة واس ع ع ع ع ع عععة من جمموعات العمل احمل ّددة ،وفرق العمل ،والفرق املعنية
بالتصع ع ع ععميح واجملموعات املرجعية ،وبالنسع ع ع ععبة إىل التوجي ات العامة ،وأهداف التنمية املسع ع ع ععتدامة لملمح املت دة وجمموعاهتا
األسع ععاسع ععية واالسع ععتشع ععارية املعنية بلصع ععالح منظومة األمح املت دة اإلمنائية .وجتدر اإلشع ععارة إىل العمل اجلماعي اجليد لل اية
داخل هذه اجملموعات ونوعية الشع ع ع ع ع ع عراكة امل قامة يف ما با كيانات األمح املت دة املعنية بقيادة نائب األما العام لملمح
املت دة بالدعح املقتدر للفريق االنتقا املعي بعملية اإلصالح التابع لملمح املت دة.
 -11وتعترب املنظمة قرار اجلمعية العامة  279/72خطوة م مة باجتاه جعل األمح املت دة ش ع ع ع ع عري اكا أكثر فعالية وجتاوبا
لدعح الدول األعض ع ععاء يف األمح املت دة وهي حت ّدد األهداف واملقاص ع ععد الوطنية لتنفيذ خطة عام  .2030ولت قيق الت ي
الت و املطلوب ،سيتعا على مجيع أص اب املصل ة األخذ بطرق جديدة للعمل معا ،مبا يف ذلك الت ول من املشاريع
إىل الس ععياس ععات والربام  ،ومن هن االض ععطالع باألمور بأنفس ععنا إىل يكا اآلخرين ،ومن رص ععد املبال إىل التمويل ،ومن
ملكية البيانات إىل الوص ععاية املوثوقة .وإن إحداث ت ي ات من هذا القبيل على نطاق املنظومة يقتض ععي أيض ععا توف الدول
األعضاء لدعح سياسي وما كب  ،مبا يف ذلك التمويل املستدام إلعادة تنظيح منظومة األمح املت دة اإلمنائية للتمكن من
تنفيذ خطة عام .2030
 -12وخالل الفصل الثاين من عام  ،2018شاركت املنظمة بنشاط يف اجملموعة االستشارية اليت يرتأس ا نائب األما
العام واليت أدت إىل وض ع ع ع ع ع ععع "خطة التنفيذ لبدء العمل بنظام املنس ع ع ع ع ع ععقا املقيما املن ّش ع ع ع ع ع عط الص ع ع ع ع ع ععادرة عن األما العام"
اليت عرضت ا اجلمعية العامة لملمح املت دة يف نيويورو يف  12سبتمرب/أيلول .2018

 4هذا على الرغح من أن اإللزام الذي تفرضه قرارات اجلمعية العامة على الوكاالت املتخصصة ،مثل منظمة األغذية والزراعة ،مع ما تتمتع به من هيكل
ملزما كما هو ا ال بالنسع ع ع ععبة إىل الكيانات اليت ترفع تقاريرها إىل اجلمعية العامة لملمح املت دة.
خاص هبا متعلق بالعضع ع ع ععوية وا وكمة ،ليس ش ع ع ععامالا أو ا
وقد أثارت منظمة العمل الدولية هذه النقطة يف آخر املس ععتجدات عن إصالح األمح المت دة اليت عرض ععت ا على مجلس إدارهتا (الفقرة  4من الوثيقة
.)GB 33/INS/4
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رابعا -التحليل األولي لتبعات إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
ً
بالنسبة إلى منظمة األغذية والزراعة
ألف -جيل جديد ألفرقة األمم المتحدة القطرية
 -13تؤدي املنظمة دورا نش ععط ا يف عمل الفريق املعي بالتص ععميح التابع إلطار عمل األمح املت دة للمس ععاعدة اإلمنائية،
ومن مث ف ي تسع ع ع ع ح يف بلورة التوجي ات اجلديدة اخلاص ع ع ععة بلطار عمل األمح املت دة للمس ع ع ععاعدة اإلمنائية واليت من املزمع
إكماهلا حبلول مطلع عام  .2019ومن املتوقع أن يشع ع ع ععكل إطار عمل األمح املت دة للمسع ع ع ععاعدة اإلمنائية اجلديد أهح أداة
جامعا لفرادى برام كيانات
إطارا ا
لتخطيط أنش ع ع ع ع ععطة األمح املت دة اإلمنائية وتنفيذها على املس ع ع ع ع ععتوى القطري وس ع ع ع ع ععيمثل ا
األمح املت دة.
تقر املنظمة بأسبقية أطر عمل األمح املت دة للمساعدة اإلمنائية ،فلهنا تعترب أطر الربجمة القطرية اخلاصة
 -14ويف حا ّ
هبا وثائق ختطيط مركزية رئيس ع ععية بالنس ع ععبة إلي ا وس ع ععتس ع ععتمر يف وض ع ععع ا .وتوافق املنظمة على ض ع ععرورة مواءمة وثائق املنظمة
املتعلقة بالربجمة ،مثل إطار الربجمة القطرية ،مع إطار عمل األمح املت دة للمس ععاعدة اإلمنائية ،ولكن ا تشع ع إىل ا اجة إىل
الت لي باملرونة يف ما قد يظل خارج إطار عمل األمح املت دة للمس ععاعدة اإلمنائية .فالوكاالت املتخصع عص ععة ،مثل املنظمة،
ويوهلا أج زهتا الرئاس ع ععية العاملية واإلقليمية بالنس ع ععبة إىل اجملاالت املعيارية ذات
تقع على عاتق ا التزامات عاملية توافق علي ا ّ
الصع ععلة ،وكذلك الربام السع ععياسع ععاتية والفنية ،اليت ال ميكن إعادة التفاوا بشع ععأهنا على املسع ععتوى القطري مع كل صع ععياغة
إلطار عمل لملمح املت دة للمساعدة اإلمنائية.
 -15وما يزال يتعا وضع ععع معاي لت ديد تواجد األمح املت دة وتشع ععكيلة فرادى أطر عمل األمح املت دة للمسع ععاعدة
اإلمنائية على املس ععتوى العاملي ض ععمن إطار جمموعة التنمية املس ععتدامة لملمح املت دة ،بالتش ععاور مع الدول األعض ععاء .وتؤكد
املنظمة على أنه ب أن يكون للبلدان املضع ع ع ع ع ععيفة الكلمة الفصع ع ع ع ع ععل بشع ع ع ع ع ععأن مسع ع ع ع ع ععألة التواجد ،وهو ما ينب ي أن ي تدي
ياما.
باألولويات الوطنية والربنام املتفق عليه ا

باء-

تنشيط دور نظام المنسقين المقيمين

 -16من املتوقع أن يض ع ع ععطلع املنس ع ع ععقون املقيمون بدور رئيس ع ع ععي وس ع ع ععيجري يكين ح على املس ع ع ععتوى القطري من أجل
"تنسع ععيق" الربام القطرية يف ما با مجيع كيانات األمح املت دة "وليس جلعل ا ختضع ععع لبعض ع ع ا البع " .وسع ععيكون الدور
التمكيي والتيس ع ع ي للمنسع ععقا املقيما العامل الرئيسع ععي لنجاح عملية اإلصع ععالح ،باالسع ععتفادة من القدرات السع ععياسع ععاتية
والفنية والتش ع ع ع ع ع يلية اليت تتمتع هبا الوكاالت والص ع ع ع ععناديق والربام  ،وتعزيز العمل اجلماعي واملن ّس ع ع ع ع عق ألغراا مجع األموال
والدعوة واملناصععرة .وينب ي للمنسععق املقيح أن يتفادى املسععؤوليات التشع يلية املباشععرة لل فاظ على دور حمايد إياء الوكاالت
والصناديق والربام  ،وسيتعا ييادة توضيب نظام اإلبالغ املزدوج.
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ترحب املنظمة ب الفص ع ع ع ع ع ععل با وظائف املنس ع ع ع ع ع ععق املقيح ووظائف املمثل املقيح لربنام األمح املت دة اإلمنائي،
 -17و ّ
بتكليف من اجلمعية العامة مبوجب قرارها  ،279/72والذي سع ع ع ععيسع ع ع ععاعد على ضع ع ع ععمان املزيد من ا ياد والنزاهة يف وظيفة
املنسععق املقيح .ويوجد لدى املنظمة حالياا منسععق مقيح واحد فقط معار إىل النظام (موريتانيا)؛ وسععتسععتمر املنظمة يف اقرتاح
يمالء من ذوي األداء العععا مع مراعععاة التواين اجلنسع ع ع ع ع ع ععاين واجل رايف وتعترب أنععه من األ يععة مبكععان حتقيق تواين أفضع ع ع ع ع ع ععل
للمنسقا املقيما عرب منظومة األمح املت دة.
 -18وهناو مسألة رئيسية أخرى بالنسبة إىل املنظمة تكمن يف أن نثلي املنظمة سيستمرون يف التمتع باالعتماد لدى
ا كومات وبلمكانية وصول مباشر إىل الويارات التنفيذية وعالقات عمل مباشرة مع ا ،خاصة مع ويارة الزراعة والويارات
الفنية األخرى املعنية ،باالستناد إىل اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وكذلك دورها يف جما وضع املعاي والقواعد.
 -19وسيواصل نثلو املنظمة رفع التقارير إىل املدير العام للمنظمة باألسان ،ولكنّ ح س فعون أيضا تقارير إىل املنسق
املقيح بش ع ع ع ع ع ععأن ختطيط إطار عمل األمح املت دة للمس ع ع ع ع ع ععاعدة اإلمنائية ونتائجه اليت تعترب املنظمة اجل ة املس ع ع ع ع ع ععؤولة عن ا
على املسع ع ع ععتوى القطري .وتكمن الرؤية يف املسع ع ع ععاءلة املتبادلة للمنسع ع ع ععق املقيح لملمح املت دة وأعضع ع ع ععاء فريق األمح املت دة
القطري عن ختطيط إطار عمل األمح املت دة للمساعدة اإلمنائية وإجنايه .ويف ما يتعلق بلطار الربجمة القطرية ،تتفق املنظمة
على أنه سععيتعا إعدادها يف املسععتقبل بالتشععاور مع أفرقة األمح املت دة القطرية واملنسععقا املقيما من أجل إضععافة القيمة
وض ع ععمان االتس ع ععاق مع أطر عمل األمح املت دة للمس ع ععاعدة اإلمنائية ،ولكن ا ترى أنه س ع ععيكون من األبس ع ععط اإلبقاء على
خطوط املساءلة عن أطر الربجمة القطرية با املنظمة وا كومات املضيفة.

جيم -تجديد النهج اإلقليمي
نتايا مع اللجان
 -20سع ع ع ع ع ععيتح اسع ع ع ع ع ععتعراا املنظومة اإلقليمية وتنقي ا خالل عام  .2019وقد أقامت املنظمة تعاوناا ا
االقتصع ععادية اإلقليمية وهي عضع ععو نشع ععط يف جمموعة التنمية املسع ععتدامة اإلقليمية التابعة لملمح املت دة .وتتطلّع املنظمة إىل
تعزيز العمل املشع ع ععرتو يف جماالت اإلحصع ع ععاءات والسع ع ععياسع ع ععات والت ليل مع اللجان االقتصع ع ععادية اإلقليمية ووكاالت األمح
يعزي امللكية
املت دة األخرى .وإن حتسع ع ع ع ع ععا املواءمة على كل من املسع ع ع ع ع ععتوى العاملي واإلقليمي واإلقليمي الفرعي والقطري ّ
وحيسن الفعالية.
الوطنية وحي ّقق مكاسب كب ة يف الكفاءة ّ

دال -التوجه االستراتيجي والرقابة والمساءلة بشأن النتائج على نطاق المنظومة
 -21تشعكل إعادة تنظيح منظومة األمح املت دة اإلمنائية اسعتجابة خلطة عام  2030عملية كربى تتجاوي اإلصعالحات
اإلداريععة اليت هيمنععت على النقععاآل ح اآلن .وال يقتض ع ع ع ع ع ععي تكييف منظومععة األمح املت ععدة مع مطععالععب أهععداف التنميععة
حتول جوهري فقط يف الطريقة اليت تعمل هبا املنظومة ،ولكن أيضععا يف دور املنظومة ومسععؤولياهتا وقدراهتا.
املسععتدامة إجراء ّ
وكما هو مشععار إليه يف تقريري األما العام الباريين الصععادرين يف يونيو/حزيران وديسععمرب/كانون األول  ،2017فلن الرؤية
اإلمنائية اجلديدة خلطة عام  2030تتطلب تعزيز القدرات إىل حد كب يف جماالت الدعح املتكامل لوض ع ع ععع الس ع ع ععياس ع ع ععات؛

JM 2018.2/3

8

وتعزيز إدارة البيانات وحتليل ا؛ ويكا إقامة ش عراكات فعالة متعددة أص ع اب املص ععل ة وإدامت ا باعتبارها طريقة أس ععاس ععية
للتعاون الدو ؛ واملس ع ععاعدة على حتفيز الرتتيبات الثالثة لالحتياجات املالية األكرب حجما بالنس ع ععبة إىل خطة عام ،2030
وإجراء حتويل حملور الرتكيز من رصد األموال إىل (حتفيز) التمويل.
 -22وتكمن إحدى األدوات الرئيسع ععية للن وا بتفك وعمل جديدين يف الوثيقة االس ع عرتاتيجية على نطاق املنظومة،
واملنظمة مشارو نشط وستظل كذلك يف املداوالت اليت بدأت بالنسبة إىل اإلصدار التا هلذه الوثيقة يف عام .2019

تعليقات عامة

هاء -تمويل نظام المنسقين المقيمين

 -23وحس ع ع ع ع ععبما هو وارد يف خطة التنفيذ لبدء العمل بنظام املنس ع ع ع ع ععقا املقيما املنشّ ع ع ع ع عط الص ع ع ع ع ععادرة عن األما العام
( 14سبتمرب/أيلول  ،)2018ستبل تكاليف منوذج نظام املنسقا املقيما املستقل اجلديد قرابة  290مليون دوالر سنويا،
مبا يف ذلك  255مليون دوالر أمريكي يف مالو املوظفا والتكاليف التش ع ع ع ع ع يلية ملكتب املنس ع ع ع ع ععق املقيح ومكتب تنس ع ع ع ع ععيق
العمليات اإلمنائية التابع لملمح املت دة و 35مليون دوالر أمريكي لص ع ع ععندوق للتنس ع ع ععيق .ومن املتوقع يويل قرابة  60مليون
دوالر أمريكي من خالل رسوم التنسيق بنسبة  1يف املائة ،ومبل  77مليون دوالر أمريكي عرب مضاعفة مسا ة كل كيان
حتت إطار اتفاق تقاس ع ع ع ع ع ععح التكاليف الذي تطبقه جمموعة األمح املت دة اإلمنائية ،واملبل املتبقي البال  153مليون دوالر
أمريكي عن طريق املسا ات الطوعية.
 -24وتنتاب املنظمة خماوف كب ة بشأن كل من مستوى التكاليف واستدامة منوذج التمويل .وترى أن الرتتيبات املقبلة
لتنسععيق نظام املنسععقا املقيما ،مبا يف ذلك مكتب تنسععيق العمليات اإلمنائية ،ينب ي أن تسععتند إىل منوذج يتسععح بالكفاءة
والفعالية لتعظيح بع الوظائف املتعلقة بوض ععع الربام والس ععياس ععات واملوجودة ض ععمن القدرات اإلقليمية والعاملية ووظائف
تبعا لذلك استخدام القدرات املوجودة على أحسن وجه ،مبا يف ذلك اللجان اإلقليمية
كيانات األمح املت دة ،وأنه ينب ي ا
لملمح املت ععدة ،لضع ع ع ع ع ع عمععان االمتالو وا وكم عة اجلمععاعي عة لكيععانععات منظومععة األمح املت ععدة اإلمنععائيععة وتفععادي االيدواجيععة
أو التكاليف اليت يتعذر حتمل ا.
 -25وباإلضععافة إىل ذلك ،تش ع املنظمة إىل أهنا عملت على مدى فرتات السععنتا اخلمس املاضععية حتت إطار ميزانية
امسية ص ع ع ع ع ع ععافية ثابتة ،يف ظل اس ع ع ع ع ع ععتمرار تزايد الطلب على دعح إض ع ع ع ع ع ععايف يف اجملاالت ذات األولوية العالية .وإلدارة هذه
اإلكراهات ،ح ّددت املنظمة مبل اا يزيد عن  145مليون دوالر أمريكي كوفورات ناشعئة عن ييادة الكفاءة ،أعادت توجي ه
إىل اجملاالت ذات األولوية .وتود املنظمة رؤية إدراج هذا النوع من الن .اخلاص ععة بلدارة اإلكراهات والوفورات الناش ععئة عن
ييادة الكفاءة بشكل أفضل يف مقرتحات التمويل املقدمة يف إطار النموذج اجلديد لنظام املنسقا املقيما.
نظرا للكراهات املتوقعة املتعلقة بامليزانية ولكن أيض ع ععا من وج ة نظر اإلدارة ،النظر يف
 -26وقد يكون من املناس ع ععب ،ا
طرح النموذج اجلديد للمنس ع ع ععقا املقيما يف عدد أقل من البلدان يف عام  ،2019الس ع ع ععتخالص الدرون ولض ع ع ععمان توافر
األموال من املصادر الثالثة على املستويات املتوقعة.
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منظمة األغذية والزراعة ومضاعفة ترتيبات تقاسح التكاليف اليت تطبق ا جمموعة األمح املت دة اإلمنائية
 -27إن مس ع ععا ة املنظمة املتفق علي ا أص ع ع اعال يف نظام املنس ع ععقا املقيما البال ة  4.3ماليا دوالر أمريكي مدرجة يف
برنام العمل وامليزانية املوافق عليه للفرتة  .2019-2018وقد مت تسع ع ع ع ععديد حصع ع ع ع ععة عام  2018البال ة  2.15مليون دوالر
أمريكي .وطلب مكتب تنسععيق العمليات اإلمنائية من املنظمة اآلن تسععديد مسععا ة لتقاسععح التكاليف يف عام  2019تبل
 4.7ماليا دوالر أمريكي ،مبا يتجاوي املبل املرصود يف امليزانية مبا قيمته  2.55مليون دوالر أمريكي.5
 -28ورغح أن العديد من الوكاالت املتخصع عص ععة وغ ها من كيانات األمح املت دة كانت يف منتص ععف فرتة س ععنتا مع
ميزانية س ع ع ع ع ع ععبقت املوافقة علي ا ،فلن قرار اجلمعية العامة بش ع ع ع ع ع ععأن إعادة تنظيح منظومة األمح املت دة اإلمنائية ي يب جبميع
الدول األعض ععاء يف اهليئات التشع عريعية ذات الص ععلة جلميع كيانات منظومة األمح املت دة اإلمنائية كفالة أن تض ععاعف مجيع
الكيانات مس ععا اهتا املتفق علي ا حتت إطار ترتيبات تقاس ععح التكاليف اليت تطبق ا جمموعة األمح املت دة اإلمنائية حاليا.6
وتلتمس املنظمة اآلن توجي ات أعضائ ا بشأن الن املناسب ،على غرار الوكاالت املتخصصة األخرى اليت تواجه نفس
الت دي املتعلق بامليزانية.
 -29وق ع ععد وافق مؤير املنظم ع ععة مبوج ع ععب القرار  2017/12على اعتم ع ععادات ميزاني ع ععة الفرتة  2019-2018بقيم ع ععة
 1 005.6ماليا دوالر أمريكي وبرنام العمل ذي الص ععلة .ويطلب من االجتماع املش ععرتو ،مع األخذ بعا االعتبار قرار
اجلمعية العامة لملمح املت دة وكون ميزانية املنظمة املوافق علي ا ال تتضع ععمن موارد ملضع ععاعفة ترتيبات تقاسع ععح التكاليف اليت
تطبق ا جمموعة األمح املت دة اإلمنائية يف عام  ،2019تقدمي توجي اته بش ع ع ع ععأن يويل مبل  2.55مليون دوالر أمريكي غ
املدرج يف امليزانية يف عام  .2019وتشمل اخليارات املتاحة ما يلي:
( )1حتديد جماالت معينة لتقليل الرتكيز علي ا ض ع ع ع ع ع ععمن برنام العمل وامليزانية املوافق عليه للفرتة
ونقل موارد من ا؛

2019-2018

( )2وتقييح مسا ة إضافية يف الربنام العادي لت طية املبل املطلوب؛
( )3وإنشاء حساب أمانة خاص للمسا ات الطوعية اإلضافية.
 -30وسرتفع األمانة إىل جلنة املالية يف دورهتا يف مايو/أيار  ،2019كجزء من التقرير السنوي عن أداء امليزانية والربنام
وعمليات النقل با أبواب امليزانية ،تقر ايرا بشععأن أي إجراء آخر متخذ لتمويل املسععا ة اإلضععافية يف منظومة األمح املت دة
اإلمنائية والبال ة  2.55مليون دوالر أمريكي ياشياا مع توجي ات األعضاء.

 5إن هذا الرقح ال يشععمل فقط مضععاعفة املبل املتفق علي ا سععاب اقا والبال  2.15مليون دوالر أمريكي يف السععنة ولكن أيضععا مضععاعفة ييادات التكاليف
اليت مل توافق علي ا املنظمة ح اآلن؛ وتعتقد املنظمة أن ييادات التكاليف ينب ي أالّ تكون يف حص ع ع ع ع ععة التكاليف ،بالنظر إىل ميزانياهتا اإلمسية الثابتة
املتتالية وضرورة استيعاب تلك التكاليف.
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