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 موجز

 إصعععععالح طموحة لملمح املت دة، تشعععععمل إصعععععالح منظومة األمح املت دة  خطة وضعععععع األما العام لملمح 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 اخلمسععععععععععععععة للت ي
. وتقّدم حملة عامة عن مشععععععععععععععاركة منظمة األغذية 72/279يف قرار اجلمعية العامة  على حنو ما هو مبّا الكب  

لآلثار املرتتبة على املنظمة.  أولياا  اإلمنائية وحتليالا يف عملية إصعععععععععععععالح منظومة األمح املت دة  والزراعة )املنظمة(
لت طية فجوة التمويل بالنسعععبة إىل املنظمة حتديد السعععبل املالئمة وتلتمس من االجتماع املشعععرتو توجي ات بشعععأن 

 منائيةاإل املت دة األمح جمموعة تطبق ا اليت الرتتيباتمسععععععا ت ا يف مضععععععاعفة غ  املدرج يف امليزانية والناشععععععئة عن 
 .2019التكاليف يف عام  لتقاسح

 

 بين لجنة البرنامج ولجنة المالية من االجتماع المشترك ةاإلجراءات المطلوب
 

 مدعو إىل القيام مبا يلي:االجتماع املشرتو  إن 
 

 اإلمنائية املت دة األمح منظومة إصععععالح لتنفيذ املشععععرتو التخطيط ج ود يف األمانة مبشععععاركة العلح أخذ )أ(
 املنسعععقا بنظام العمل لبدء التنفيذ خطة" يف مبّا  هو كما 2019 الثاين كانون/يناير يف سعععيبدأ الذي

ط املقيما  األمح وكاالت إحدى باعتبارها املنظمة على املرتتبة واآلثار" العام األما عن الصععادرة املنشععّ
 املتخّصصة؛ املت دة

ي يععب بععالععدول األعضعععععععععععععععاء كفععالععة أن  72/279وأخععذ العلح بععأن قرار اجلمعيععة العععامععة لملمح املت ععدة  )ب(
تضاعف مجيع الكيانات مسا اهتا املتفق علي ا يف إطار ترتيبات تقاسح التكاليف اليت تطبق ا جمموعة 

 ؛األمح املت دة اإلمنائية حاليا
، 2019يف عام  مليون دوالر أمريكي غ  املدرج يف امليزانية 2.55وإسعداء توجي ات بشعأن يويل مبل   )ج(

 خيارات:  يف النظرمع 
املوافق عليععععه  وامليزانيععععة العمععععل الرتكيز علي ععععا ضععععععععععععععمن برنععععام  معينععععة لتقليععععل جمععععاالت حتععععديععععد (1)

  ونقل موارد من ا؛ 2019 -2018 للفرتة
 املطلوب؛ املبل  لت طية العادي إضافية يف الربنام  مسا ة وتقييح (2)
 اإلضافية؛ الطوعية للمسا ات حساب أمانة خاص وإنشاء (3)

 
ا بشعععأن اإلجراءات ، تقريرا 2019وأخذ العلح بأن األمانة سعععرتفع إىل جلنة املالية، يف دورهتا يف مايو/أيار  )د(

 األمح املت دة اإلمنائية. منظومةاألخرى املتخذة لت طية املسا ة اإلضافية املقدمة إىل 
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 ساسية والنطاقاألمعلومات ال -أواًل 
 
، مبا تتضعععععععمنه من تع د بعدم ترو أي أحد يتخلف عن الركب وطموح 2030يثل خطة التنمية املسعععععععتدامة لعام  -1

 ،وضعععععع األما العام لملمح املت دةو لت ي . عامالا م ماا لبضعععععمان السعععععالم وااليدهار للجميع على كوكب ينعح بالصععععع ة، 
طموحة لملمح املت دة، تشعععمل إصعععالح منظومة األمح املت دة للسعععلح واألمن، وإطارها اخلاص خطة إصعععالح تبعاا لذلك، 

 باإلدارة وامليزانية إضافة إىل عملياهتا املتعلقة بالتنمية املستدامة.
 
من أجل منظومة ة ، تقريرين يعرضان رؤي2017أصدر األما العام، يف يونيو/حزيران وديسمرب/كانون األول قد و  -2

بشعععأن  72/279القرار ، اعتمدت اجلمعية العامة 2018. ويف مايو/أيار 1مت دة إمنائية أكثر فعالية وياسعععكا ومسعععاءلةأمح 
االسعععععتعراا الشعععععامل الذي  ري خبصعععععوص  2016عام  إعادة تنظيح منظومة األمح املت دة اإلمنائية الذي يسعععععتند إىل قرار

اإلصععععالح األبعد مدى واألكثر طموحا منذ عقود ملنظومة األمح  عراوي. 2كل أربع سععععنوات لسععععياسععععة األنشععععطة التنفيذية
املت دة اإلمنائية بالرتكيز على جيل جديد من األفرقة القطرية لملمح املت دة، وتنشيط دور نظام املنسقا املقيما، وجتديد 

النتائ  على نطاق املنظومة، والتمويل ملنظومة شععأن واملسععاءلة برقابة والتوجه االسععرتاتيجي واللملمح املت دة الن   اإلقليمي 
 األمح املت دة اإلمنائية.

 
تقععّدم هععذه الوثيقععة حملععة عععامععة عن إعععادة تنظيح منظومععة األمح املت ععدة اإلمنععائيععة، وتتم ور حول اجملععاالت كمععا  -3

عامة عن مشعععاركة املنظمة يف عملية )القسعععح الثاين(، وحملة  72/279اخلمسعععة للت ي  الكب  على حنو ما هو مبّا يف القرار 
بالنسعععبة  72/27تبعات عناصعععر القرار عن لمنظمة لإصعععالح منظومة األمح املت دة اإلمنائية )القسعععح الثالل(، وحتليل أو  

 )القسح الرابع(. 2019عام لملمح املت دة يف نظام املنسقا املقيما مبا يف ذلك يويل إلي ا، 
 

 إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةلمحة عامة عن  -اثانيً 
 
حول خطة تم ور  ب على أفرقة األمح املت دة القطرية أن ت .جيل جديد من أفرقة األمح املت دة القطرية -4

ويتوىل قيادهتا منسععق  ،للدعح القطري االسععرتاتيجي، توضععع بالتشععاور الوثيق مع ا كومات وتعرب عن األولويات الوطنية
مقيح لملمح املت دة حمايد ومسععععتقل ون.ّكن. وسععععتسععععتند عملية التخطيط إىل حتليل قطري مشععععرتو من إعداد فريق األمح 
املت دة القطري وسععتؤدي إىل اتفاق شععراكة لملمح املت دة )إطار عمل األمح املت دة للمسععاعدة اإلمنائية( يتح التفاوا 

يف ضععععمان الشععععفافية واملسععععاءلة عن النتائ  بطريقة من جية وعلى املنشععععود ة. ويكمن اهلدف بشععععأنه مع ا كومة املضععععيف
  نطاق املنظومة.

                                                           
إعععادة تنظيح منظومععة األمح املت ععدة اإلمنععائيععة من أجععل تنفيععذ خطععة التنميععة املسعععععععععععععععتععدامعة ، /7/2018E/–684/72Aو /3/2018E/–124/72Aالقراران   1

 . 2030 ملعا
 /243/71A/RES وثيقةال  2
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سيقوم تنشيط نظام املنسقا على املساءلة املتبادلة با املنسقا اإلقليميا  تنشيط دور نظام املنسقا املقيما. -5
فصعل واضعب با وظيفة املنسعق اإلقليمي ووظيفة نثل برنام  ضعل فبوسعيتسعذ ذلك وأعضعاء أفرقة األمح املت دة القطرية، 

. وكجزء من هذا اإلصعععععععععععععالح، 2019األمح املت دة اإلمنائي. وسعععععععععععععيدخل النظام اجلديد حيز النفاذ يف يناير/كانون الثاين 
اإلمنائي وسععععينتقل إىل سععععيتح أيضععععا فصععععل مكتب تنسععععيق العمليات اإلمنائية التابع لملمح املت دة عن برنام  األمح املت دة 

 األمانة حيل سيكون مسؤوال أمام األما العام عن إدارة نظام املنسق املقيح.
 
إىل وتعاد صعععياغة خصعععائصعععه ويعاد تنظيمه يتسعععح بالتنسعععيق اعتماد هن  إقليمي  سعععيؤدي. جتديد الن   اإلقليمي -6

م ع أن يتيب املستوى اإلقليمي منصة التقاء وأن يقدّ دعح العمل املضطلع به على املستوى القطري بصورة كاملة. ومن املتوق
، بشععععأن األولويات اإلقليمية. ولذلك، تشععععكل إعادة صععععياغة كذلك  يف جمال السععععياسععععات، والدعح املعياري والفي املشععععورة

ة األمح خصععائع عمل اللجان االقتصععادية اإلقليمية وإعادة تنظيمه أولوية، على غرار تعزيز الروابط با هذه اللجان وأسععر 
 املت دة األوسع على املستويا اإلقليمي والقطري.

 
املسععععاءلة الوقت الذي سععععتظل فيه . يف التوجه االسععععرتاتيجي والرقابة واملسععععاءلة بشععععأن النتائ  على نطاق املنظومة -7

 على الصعععععيد القطري، با فريق األمح املت دة القطري وا كومات املضععععيفة، فلن حتسععععا الرقابة املتعددة األطراف  األولية
على أنشعععععطة منظومة األمح املت دة اإلمنائية على نطاق املنظومة أمر ال غذ عنه. ويعمل اجمللس االقتصعععععادي واالجتماعي 

أجل تعزيز وكفالة االتساق يف اختاذ القرارات والتوجيه من أجل عمل مجاعي  واجملالس التنفيذية لكيانات األمح املت دة من
 يعكف فريق االنتقععال التععابع لملمح املت ععدة على إعععداد يف الوقععت ا ععا ، من جععانععب منظومععة األمح املت ععدة اإلمنععائيععة. و 
 والعمل اجلديدين عرب منظومة األمح باعتبارها أداة رئيسعععععععية للرتوي  للتفك  وثيقة اسعععععععرتاتيجية جديدة على نطاق املنظومة

 املت دة اإلمنائية.
 
شععععععععععععععّدد قرار اجلمعية العامة بشععععععععععععععأن إعادة تنظيح منظومة األمح املت دة  .يويل منظومة األمح املت دة اإلمنائية -8

وجود يويعل كعاف وميكن التنبؤ بعه أن ، ضععععععععععععععمن مجلعة أمور أخرى، على 2018معايو/أيعار  31العذي اعتمعد يف  اإلمنعائيعة،
ا مع التقرير األما العام التمويل ياشيا ما يكفي من ومستدام لنظام املنسقا املقيما ضروري واعتمد صي ة هجينة لتوف  

، سعععيتأتى التمويل من ثالثة مصعععادر، 72/279ووفقا للقرار  2019.3يناير/كانون الثاين  1على أسعععان سعععنوي اعتبارا من 
يف املائة على املسععا ات غ  األسععاسععية املخصععصععة ألغراا بعين ا بشععكل صععارم  1( فرا ضععريبة تنسععيق بنسععبة 1) وهي:

( ومضععععععععاعفة الرتتيبات ا الية اليت 2والواردة من أطراف ثالثة إىل األنشععععععععطة املتصععععععععلة بالتنمية اليت تنفذها األمح املت دة؛ )
بؤ هبا إىل ن( وتقدمي تربعات متعددة السععععععععععععععنوات وميكن الت3التكاليف؛ ) تنفذها جمموعة األمح املت دة اإلمنائية لتقاسععععععععععععععح

  صندوق استئماين خمصع لدعح فرتة البدء.

                                                           
 A/RES/72/279من القرار  10الفقرة   3
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 مشاركة المنظمة في عملية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية -ثالثًا

 
 يفتضعطلع املنظمة بدور نشعط لضعمان مراعاة خصعائع وكاالت األمح املت دة املتخصعصعة على الن و الواجب  -9

ملراعاة هياكل  املت دة األمح العامة اجلمعية قراراتل تنفيذال ترتيبات ويف منظومة األمح املت دة اإلمنائية إصععععععععععععععالح عملية
 .4العضوية وا وكمة املستقلة

 
حوكمة عملية إعادة التنظيح على املستوى العاملي، مبا يف ذلك العمل ضمن ويف هذا الصدد، تشارو املنظمة يف  -10

دة، وفرق العمل، والفرق املعنية دّ احملعمل الاألج زة الفرعية جمللس الرؤسععععععععععععععاء التنفيذيا، وطائفة واسعععععععععععععععة من جمموعات 
التوجي ات العامة، وأهداف التنمية املسعععععععععتدامة لملمح املت دة وجمموعاهتا بالتصعععععععععميح واجملموعات املرجعية، وبالنسعععععععععبة إىل 

اجلماعي اجليد لل اية  عملال إىل اإلشععععارة جتدرو  األسععععاسععععية واالسععععتشععععارية املعنية بلصععععالح منظومة األمح املت دة اإلمنائية.
لملمح  العام األما نائب بقيادة عنيةامل املت دة األمح كيانات  باقامة يف ما امل الشععععععععععععععراكة ونوعية اجملموعات هذه داخل

 .املت دة ملمحالتابع ل إلصالحاملعي بعملية ا االنتقا املقتدر للفريق  لدعحاباملت دة 
 

وباا اا أكثر فعالية وجتعل األمح املت دة شعععععععععععريكا باجتاه ج م مةخطوة  72/279ملنظمة قرار اجلمعية العامة عترب اتو  -11
. ولت قيق الت ي  2030لدعح الدول األعضعععععاء يف األمح املت دة وهي حتّدد األهداف واملقاصعععععد الوطنية لتنفيذ خطة عام 

مبا يف ذلك الت ول من املشاريع الت و  املطلوب، سيتعا على مجيع أص اب املصل ة األخذ بطرق جديدة للعمل معا، 
تمويل، ومن الومن رصععععد املبال  إىل ع باألمور بأنفسععععنا إىل يكا اآلخرين، من هن  االضععععطالو إىل السععععياسععععات والربام ، 

قتضععععي أيضععععا توف  الدول يت ي ات من هذا القبيل على نطاق املنظومة إحداث البيانات إىل الوصععععاية املوثوقة. وإن  ملكية
من تمكن لظومة األمح املت دة اإلمنائية لتنظيح منعادة األعضاء لدعح سياسي وما  كب ، مبا يف ذلك التمويل املستدام إل

 .2030تنفيذ خطة عام 
 

، شاركت املنظمة بنشاط يف اجملموعة االستشارية اليت يرتأس ا نائب األما 2018وخالل الفصل الثاين من عام  -12
ط الصعععععععععععععادرة عن وضعععععععععععععع العام واليت أدت إىل  األما العام" "خطة التنفيذ لبدء العمل بنظام املنسعععععععععععععقا املقيما املنشعععععععععععععّ

  .2018سبتمرب/أيلول  12عرضت ا اجلمعية العامة لملمح املت دة يف نيويورو يف  اليت

                                                           
هيكل ما تتمتع به من مثل منظمة األغذية والزراعة، مع  ،املتخصصةالوكاالت على قرارات اجلمعية العامة الذي تفرضه لزام اإلهذا على الرغح من أن   4

إىل اجلمعية العامة لملمح املت دة.  هالكيانات اليت ترفع تقارير إىل اا ال بالنسعععععععععبة  كما هو  ملزماا، ليس شعععععععععامالا أو ا وكمةو ة عضعععععععععويبالخاص هبا متعلق 
   لوثيقةامن  4ة لفقر)اهتا دار إمجلس على  عرضععععت االيت ة لمت داألمح ح اصالإيف آخر املسععععتجدات عن لنقطة اذه هلية ولدالعمل امنظمة أثارت  قدو

GB 33/INS/4.) 
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 إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية تبعاتالتحليل األولي ل -ارابعً 
 منظمة األغذية والزراعة بالنسبة إلى

 
 جيل جديد ألفرقة األمم المتحدة القطرية -ألف

 
، التابع إلطار عمل األمح املت دة للمسعععاعدة اإلمنائيةتؤدي املنظمة دوراا نشعععطاا يف عمل الفريق املعي بالتصعععميح  -13

اليت من املزمع و طار عمل األمح املت دة للمسعععععععاعدة اإلمنائية اخلاصعععععععة بلبلورة التوجي ات اجلديدة  ومن مث ف ي تسععععععع ح يف
 أداةاجلديد أهح  إطار عمل األمح املت دة للمسعععععععععاعدة اإلمنائيةوقع أن يشعععععععععكل . ومن املت2019إكماهلا حبلول مطلع عام 

ا لفرادى برام  كيانات ا جامعا على املسععععععععععععتوى القطري وسععععععععععععيمثل إطارا  هاوتنفيذ لتخطيط أنشععععععععععععطة األمح املت دة اإلمنائية
  املت دة. األمح

 
اخلاصة املنظمة بأسبقية أطر عمل األمح املت دة للمساعدة اإلمنائية، فلهنا تعترب أطر الربجمة القطرية  ويف حا تقرّ  -14
املنظمة  وثائقعلى ضعععععرورة مواءمة  نظمةامل وتوافق. وضعععععع ابالنسعععععبة إلي ا وسعععععتسعععععتمر يف رئيسعععععية وثائق ختطيط مركزية هبا 

ا اجة إىل تشععع  إىل   اولكن اإلمنائية، للمسعععاعدة املت دة األمح عمل إطار عم ،الربجمة القطرية إطار مثل ربجمة،املتعلقة بال
الت لي باملرونة يف ما قد يظل خارج إطار عمل األمح املت دة للمسععععاعدة اإلمنائية. فالوكاالت املتخصععععصععععة، مثل املنظمة، 

ة واإلقليمية بالنسعععععبة إىل اجملاالت املعيارية ذات هلا أج زهتا الرئاسعععععية العامليعلي ا ويوّ توافق التزامات عاملية تقع على عاتق ا 
الصعععععلة، وكذلك الربام  السعععععياسعععععاتية والفنية، اليت ال ميكن إعادة التفاوا بشعععععأهنا على املسعععععتوى القطري مع كل صعععععياغة 

 إلطار عمل لملمح املت دة للمساعدة اإلمنائية.
 

وتشعععععكيلة فرادى أطر عمل األمح املت دة للمسعععععاعدة وما يزال يتعا وضعععععع معاي  لت ديد تواجد األمح املت دة  -15
اإلمنائية على املسعععتوى العاملي ضعععمن إطار جمموعة التنمية املسعععتدامة لملمح املت دة، بالتشعععاور مع الدول األعضعععاء. وتؤكد 

 تدي يينب ي أن  هو مااملنظمة على أنه  ب أن يكون للبلدان املضععععععععععععيفة الكلمة الفصععععععععععععل بشععععععععععععأن مسععععععععععععألة التواجد، و 
 .ياماا باألولويات الوطنية والربنام  املتفق عليه

 
 تنشيط دور نظام المنسقين المقيمين -باء

 
من أجل على املسععععععععتوى القطري  حيضععععععععطلع املنسععععععععقون املقيمون بدور رئيسععععععععي وسععععععععيجري يكين من املتوقع أن  -16

 دورال سعععععيكونو ". ختضعععععع لبعضععععع ا البع جلعل ا يف ما با مجيع كيانات األمح املت دة "وليس  "تنسعععععيق" الربام  القطرية
 يةالسعععععياسعععععاتباالسعععععتفادة من القدرات  اإلصعععععالح، عملية لنجاحالعامل الرئيسعععععي  املقيما لمنسعععععقال يوالتيسععععع   التمكيي

 األموال مجعغراا أل قواملنسععععععععععّ  اجلماعي العمل وتعزيز، والربام  والصععععععععععناديق لوكاالتاليت تتمتع هبا ا والتشعععععععععع يليةالفنية و 
 لوكاالتا إياء حمايد دور على ل فاظل باشععرةالتشعع يلية امل سععؤولياتأن يتفادى امل املقيح لمنسععقوينب ي ل. واملناصععرة لدعوةاو 

 .املزدوج اإلبالغ نظام، وسيتعا ييادة توضيب والربام  والصناديق
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الفصععععععععععععععل با وظائف املنسععععععععععععععق املقيح ووظائف املمثل املقيح لربنام  األمح املت دة اإلمنائي، ب املنظمة بترحّ و  -17
على ضععععععععمان املزيد من ا ياد والنزاهة يف وظيفة والذي سععععععععيسععععععععاعد ، 72/279بتكليف من اجلمعية العامة مبوجب قرارها 

ح ا قرت سععتمر املنظمة يف اوسععت ؛نظام )موريتانيا(معار إىل الفقط ا منسععق مقيح واحد لدى املنظمة حاليا يوجد و  املنسععق املقيح.
 أفضعععععععععععععععل تواين حتقيقاأل يععة مبكععان  من أنععه عتربتو  اعععاة التواين اجلنسعععععععععععععععاين واجل رايفيمالء من ذوي األداء العععا  مع مر 

 .املت دة األمح منظومةعرب  املقيما لمنسقال
 

أن نثلي املنظمة سيستمرون يف التمتع باالعتماد لدى يف كمن هناو مسألة رئيسية أخرى بالنسبة إىل املنظمة تو  -18
، خاصة مع ويارة الزراعة والويارات  االويارات التنفيذية وعالقات عمل مباشرة معإىل ا كومات وبلمكانية وصول مباشر 

 .قواعدوضع املعاي  وال الفنية األخرى املعنية، باالستناد إىل اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وكذلك دورها يف جما 
 

 ح س فعون أيضا تقارير إىل املنسق ، ولكنّ باألسان وسيواصل نثلو املنظمة رفع التقارير إىل املدير العام للمنظمة -19
 ونتائجه اليت تعترب املنظمة اجل ة املسععععععععععععععؤولة عن ا  إطار عمل األمح املت دة للمسععععععععععععععاعدة اإلمنائيةاملقيح بشععععععععععععععأن ختطيط 

وأعضعععععععععاء فريق األمح املت دة لملمح املت دة سعععععععععتوى القطري. وتكمن الرؤية يف املسعععععععععاءلة املتبادلة للمنسعععععععععق املقيح على امل
 نظمةامل تتفقلطار الربجمة القطرية، ب يتعلق ما ويف وإجنايه. إطار عمل األمح املت دة للمساعدة اإلمنائيةعن ختطيط  القطري
 القيمة إضععافةمن أجل  املقيما واملنسععقا القطرية املت دة األمح أفرقة مع بالتشععاور املسععتقبل يف ه سععيتعا إعدادهاأنعلى 

اإلبقاء على  بسععععععطمن األ سععععععيكون أنهرى ت ولكن ا ،األمح املت دة للمسععععععاعدة اإلمنائية عمل أطر مع االتسععععععاق وضععععععمان
 .املضيفة وا كومات نظمةامل باالربجمة القطرية أطر عن  املساءلةخطوط 

 
 تجديد النهج اإلقليمي -جيم

 
ا مع اللجان ا نتايا . وقد أقامت املنظمة تعاونا 2019سعععععععععععععيتح اسعععععععععععععتعراا املنظومة اإلقليمية وتنقي  ا خالل عام  -20

االقتصعععععادية اإلقليمية وهي عضعععععو نشعععععط يف جمموعة التنمية املسعععععتدامة اإلقليمية التابعة لملمح املت دة. وتتطّلع املنظمة إىل 
املشعععععععرتو يف جماالت اإلحصعععععععاءات والسعععععععياسعععععععات والت ليل مع اللجان االقتصعععععععادية اإلقليمية ووكاالت األمح تعزيز العمل 

ي امللكية من املسعععععععععععععتوى العاملي واإلقليمي واإلقليمي الفرعي والقطري يعزّ  املت دة األخرى. وإن حتسعععععععععععععا املواءمة على كل  
 .ق مكاسب كب ة يف الكفاءة وحيّسن الفعاليةالوطنية وحيقّ 

 
 التوجه االستراتيجي والرقابة والمساءلة بشأن النتائج على نطاق المنظومة -دال

 
عملية كربى تتجاوي اإلصعالحات  2030تشعكل إعادة تنظيح منظومة األمح املت دة اإلمنائية اسعتجابة خلطة عام  -21

اإلداريععة اليت هيمنععت على النقععاآل ح  اآلن. وال يقتضععععععععععععععي تكييف منظومععة األمح املت ععدة مع مطععالععب أهععداف التنميععة 
ل جوهري فقط يف الطريقة اليت تعمل هبا املنظومة، ولكن أيضععا يف دور املنظومة ومسععؤولياهتا وقدراهتا. املسععتدامة إجراء حتوّ 

، فلن الرؤية 2017ر إليه يف تقريري األما العام الباريين الصعععادرين يف يونيو/حزيران وديسعععمرب/كانون األول وكما هو مشعععا
تتطلب تعزيز القدرات إىل حد كب  يف جماالت الدعح املتكامل لوضععععععععع السععععععععياسععععععععات؛  2030اإلمنائية اجلديدة خلطة عام 
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فعالة متعددة أصععع اب املصعععل ة وإدامت ا باعتبارها طريقة أسعععاسعععية  وتعزيز إدارة البيانات وحتليل ا؛ ويكا إقامة شعععراكات
، 2030للتعاون الدو ؛ واملسععععععاعدة على حتفيز الرتتيبات الثالثة لالحتياجات املالية األكرب حجما بالنسععععععبة إىل خطة عام 

 حتويل حملور الرتكيز من رصد األموال إىل )حتفيز( التمويل.إجراء و 
 

تفك  وعمل جديدين يف الوثيقة االسععععرتاتيجية على نطاق املنظومة، لن وا بت الرئيسععععية لوتكمن إحدى األدوا -22
 .2019واملنظمة مشارو نشط وستظل كذلك يف املداوالت اليت بدأت بالنسبة إىل اإلصدار التا  هلذه الوثيقة يف عام 

 
 تمويل نظام المنسقين المقيمين -هاء

 عامةتعليقات 
 

ط وحسعععععععععععبما هو وارد يف  -23 الصعععععععععععادرة عن األما العام خطة التنفيذ لبدء العمل بنظام املنسعععععععععععقا املقيما املنشعععععععععععّ
مليون دوالر سنويا،  290(، ستبل  تكاليف منوذج نظام املنسقا املقيما املستقل اجلديد قرابة 2018سبتمرب/أيلول  14)

لية ملكتب املنسعععععععععععق املقيح ومكتب تنسعععععععععععيق مليون دوالر أمريكي يف مالو املوظفا والتكاليف التشععععععععععع ي 255 مبا يف ذلك
 مليون 60ومن املتوقع يويل قرابة  مليون دوالر أمريكي لصععععععععندوق للتنسععععععععيق. 35العمليات اإلمنائية التابع لملمح املت دة و

 كيان  كل  مسا ة مضاعفةأمريكي عرب  دوالر مليون 77ومبل   يف املائة، 1من خالل رسوم التنسيق بنسبة  أمريكي دوالر
دوالر  مليون 153 البال  بل  املتبقيوامل، اإلمنائية املت دة األمح جمموعة تطبقه يذال التكاليف تقاسععععععععععععععح اتفاقحتت إطار 

 .عيةملسا ات الطو ا طريق عنأمريكي 
 

 املقبلة لرتتيباترى أن اوت. التمويل منوذج واستدامة التكاليف مستوىبشأن كل  من  كب ة  خماوف نظمةوتنتاب امل -24
 كفاءةيتسععح بال منوذجتسععتند إىل  أن ينب ي اإلمنائية، العمليات تنسععيق مكتب ذلك يف مبا املقيما، املنسععقا نظام لتنسععيق

 وظائفو  ةعامليالو  ةقليميواملوجودة ضعععمن القدرات اإل والسعععياسعععات م االرب الوظائف املتعلقة بوضعععع  بع  لتعظيح فعاليةالو 
اإلقليمية  لجانال ذلك يف مبا ،على أحسن وجه املوجودة القدرات استخدامينب ي تبعاا لذلك  هوأن املت دة، األمح كيانات

 االيدواجيععة وتفععادي اإلمنععائيععة املت ععدة األمح منظومععة لكيععانععات ةاجلمععاعيعع ةكمععو وا االمتالو  لضععععععععععععععمععان املت ععدة، ملمحل
 .حتمل ا يتعذر اليتالتكاليف  أو
 

 ميزانيةحتت إطار  املاضعععية اخلمس السعععنتا فرتات مدى على عملت أهنا إىل نظمةتشععع  امل ذلك، ىلباإلضعععافة إو  -25
إلدارة هذه و . عاليةال ولويةاأل ذات االتاجمل يف إضععععععععععععععايف دعحعلى  الطلب تزايد اسععععععععععععععتمراريف ظل  ،ثابتة صععععععععععععععافيةامسية 

ه توجي أعادت  ،الكفاءةناشعئة عن ييادة  وفوراتأمريكي ك دوالر مليون 145مبل اا يزيد عن  نظمةامل دتحدّ اإلكراهات، 
الناشععععئة عن  وفوراتاخلاصععععة بلدارة اإلكراهات وال   ن. ال من النوع ارؤية إدراج هذ نظمةوتود امل. األولوية ذات اجملاالتإىل 

 .ااملقيم ااملنسق نظاماجلديد ل نموذجال إطار يف ةاملقدم التمويل مقرتحاتبشكل أفضل يف  الكفاءةييادة 
 

 يف النظر دارة،اإل نظر وج ة من أيضععععععا ولكن مليزانيةاملتوقعة املتعلقة باكراهات لل  انظرا  ،املناسععععععب من يكون قدو  -26
 توافر ولضعععععععمان الدرونسعععععععتخالص ال ،2019 عام يف البلدان من أقل عدد يفاجلديد للمنسعععععععقا املقيما  نموذجال طرح

 .املتوقعة املستوياتعلى  الثالثة املصادر من األموال
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 مضاعفة ترتيبات تقاسح التكاليف اليت تطبق ا جمموعة األمح املت دة اإلمنائيةمنظمة األغذية والزراعة و 
 

ماليا دوالر أمريكي مدرجة يف  4.3 يف نظام املنسعععععقا املقيما البال ة إن مسعععععا ة املنظمة املتفق علي ا أصعععععالا  -27
مليون دوالر  2.15البال ة  2018. وقد مت تسعععععععععععديد حصعععععععععععة عام 2019-2018للفرتة  برنام  العمل وامليزانية املوافق عليه

تبل   2019عام د مسععا ة لتقاسععح التكاليف يف يمن املنظمة اآلن تسععد اإلمنائية العمليات تنسععيق مكتبوطلب أمريكي. 
 . 5مليون دوالر أمريكي 55.2مبا قيمته  يف امليزانيةاملرصود املبل  مبا يتجاوي ، ماليا دوالر أمريكي 7.4
 

 مع سععععنتا فرتة منتصععععف يفكانت   املت دة األمح كيانات  من وغ ها املتخصععععصععععة الوكاالت من العديد أن ورغح -28
جبميع ي يب قرار اجلمعية العامة بشعععععععععععععأن إعادة تنظيح منظومة األمح املت دة اإلمنائية سعععععععععععععبقت املوافقة علي ا، فلن  ميزانية
األعضععععاء يف اهليئات التشععععريعية ذات الصععععلة جلميع كيانات منظومة األمح املت دة اإلمنائية كفالة أن تضععععاعف مجيع الدول 

 .6الكيانات مسععععا اهتا املتفق علي ا حتت إطار ترتيبات تقاسععععح التكاليف اليت تطبق ا جمموعة األمح املت دة اإلمنائية حاليا
نفس  تواجهاليت  األخرى املتخصصة الوكاالتعلى غرار  ،ناسبامل الن   بشأن أعضائ ا اتتوجي  اآلن ظمةوتلتمس املن

 .امليزانيةاملتعلق ب ت ديال
 

 بقيمععععععة 2019-2018على اعتمععععععادات ميزانيععععععة الفرتة  12/2017وافق مؤير املنظمععععععة مبوجععععععب القرار قععععععد و  -29
مع األخذ بعا االعتبار قرار  ،االجتماع املشعععرتوويطلب من برنام  العمل ذي الصعععلة. ماليا دوالر أمريكي و  1 005.6

اجلمعية العامة لملمح املت دة وكون ميزانية املنظمة املوافق علي ا ال تتضعععععمن موارد ملضعععععاعفة ترتيبات تقاسعععععح التكاليف اليت 
أمريكي غ   الرمليون دو  2.55، تقدمي توجي اته بشعععععععععأن يويل مبل  2019تطبق ا جمموعة األمح املت دة اإلمنائية يف عام 

 : ما يلي . وتشمل اخليارات املتاحة2019يف عام  املدرج يف امليزانية
 

 2019-2018املوافق عليه للفرتة  وامليزانية العمل برنام الرتكيز علي ا ضععععععععععععععمن  لتقليلمعينة  جماالت حتديد (1)
  ؛من ا مواردونقل 

 املطلوب؛ املبل  لت طية العادي الربنام إضافية يف  مسا ة تقييحو  (2)
 .اإلضافية الطوعية للمسا ات خاصحساب أمانة  إنشاءو  (3)

 
كجزء من التقرير السنوي عن أداء امليزانية والربنام  ،  2019وسرتفع األمانة إىل جلنة املالية يف دورهتا يف مايو/أيار  -30

لتمويل املسععا ة اإلضععافية يف منظومة األمح املت دة  ا بشععأن أي إجراء آخر متخذ  وعمليات النقل با أبواب امليزانية، تقريرا 
 ا مع توجي ات األعضاء.مليون دوالر أمريكي ياشيا  2.55اإلمنائية والبال ة 

 
 

                                                           
ييادات التكاليف مليون دوالر أمريكي يف السعععنة ولكن أيضعععا مضعععاعفة  15.2ا والبال  املبل  املتفق علي ا سعععابقا مضعععاعفة فقط يشعععمل  الالرقح هذا ن إ  5

تكون يف حصععععععععععععععععة التكاليف، بالنظر إىل ميزانياهتا اإلمسية الثابتة  ؛ وتعتقد املنظمة أن ييادات التكاليف ينب ي أالّ ح  اآلن علي ا املنظمةاليت مل توافق 
 املتتالية وضرورة استيعاب تلك التكاليف.
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