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التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية 
 ألغراض التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة

 

 موجز

اآللية اليت تســتعني هبا إن االســتعراض الشــامل للســياســات الذي جيري كل أربع ســنوات (االســتعراض الشــامل) هو 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة من أجل "حتديد التوّجهات الرئيســـــية للســـــياســـــات االســـــرتاتيجية على نطاق املنظومة 

 والطرق التنفيذية للتعاون يف جمال التنمية، وطرق عمل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على مستوى البلدان".

 ) 75/233، اعتمــدت اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة قرارًا جــديــًدا (القرار رقم 2020ويف ديســـــــــــــــمرب/كــانون األول 
 بشــــــــــأن االســــــــــتعراض الشــــــــــامل الذي جيري كل أربع ســــــــــنوات لألنشــــــــــطة التنفيذية لألمم املتحدة ألغراض التنمية

  2016الشـــــــــــامل للســـــــــــياســـــــــــات الذي جيري كل أربع ســـــــــــنوات لعام  الذي يقوم على القرار املتعلق ابالســـــــــــتعراض
 ) ويكمـــل أعمـــالـــه، من أجـــل منظومـــة إمنـــائيـــة فعـــالـــة وكفوءة ومتنـــاســـــــــــــــقـــة لألمم املتحـــدة. 71/243(القرار رقم 

ا على القرار 2018ويف مايو/أ�ر  بشـــــــــــــــــــأن "إعادة  72/279، كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد وافقت أيضــً
مة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســياق االســتعراض الشــامل الذي جيري كل أربع ســنوات لســياســة األنشــطة تنظيم منظو 

 التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة."

راض الشـامل. وطلب املؤمتر إىل املدير العام اختاذ تدابري لتنفيذ قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة ابالسـتع
من نوعه الذي يُقدم إىل املؤمتر، وهو يتناول: (أ) متويل األنشـــــطة التنفيذية ألغراض  الثامنوهذا التقرير املرحلي هو 

التنمية؛ (ب) وكفاءة منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) وفعاليتها ومشـــــــــــــــاركتها يف آليات التنســـــــــــــــيق ملنظومة األمم 
 صلة ابملنظمة؛ (د) واالجتاهات الناشئة.املتحدة؛ (ج) وجماالت أخرى ذات 

ا 2016ويركز هذا التقرير على تنفيذ منظمة األغذية والزراعة لالســـــــــــــــتعراض الشـــــــــــــــامل لعام  ، بينما يعرض أيضـــــــــــــــً
 .2020االجتاهات األولية املتصلة ابالستعراض الشامل لعام 

about:blank
https://undocs.org/ar/A/RES/75/233
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 قرتح اختاذه من جانب املؤمترامل اإلجراء
 ا ابلتقدم الذي أحرزته املنظمة يف تنفيذ القرار املتعلق ابالستعراض الشامل.علمً  إن املؤمتر مدعو إىل اإلحاطة

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Beth Bechdolالسيدة 
 �ئب املدير العام

 Beth.Bechdol@fao.orgلكرتوين: اإلربيد ال
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 مقدمة -الً أوّ 

إن االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات هو صك السياسات األهم ابلنسبة إىل اجلمعية  -1
العامة حبيث أنه حيدد طريقة عمل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لدعم البلدان يف جهودها اإلمنائية. أما قرارات اجلمعية 

تنفيذية ألغراض التنمية اليت تضـطلع هبا منظومة األمم املتحدة" اليت العامة بشـأن "االسـتعراض الشـامل لسـياسـة األنشـطة ال
، اعتمدت 2020فرتاكمية بطبيعتها. ويف ديســمرب/كانون األول  20161،و 2012و 2007و 2004صــدرت يف الســنوات 

القرار على ) بشـــــــأن االســـــــتعراض الشـــــــامل الذي جيري كل أربع ســـــــنوات. ويســـــــتند 75/233( جديًدا قرارًااجلمعية العامة 
مفاوضات مكثفة مشرتكة بني احلكومات تناولت متوضع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على املدى األبعد ويرّكز على حنو 

 غري مسبوق على دعم األعضاء يف تسريع وترية التقدم ابجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 عن مؤمتر منظمــة األغــذيــة والزراعــة إىل املــدير العــام  الصــــــــــــــــادران 2/2007ورقم  13/2005وطلــب القراران رقم  -2
أن يتخذ إجراءات لتنفيذ تلك القرارات الصـــــــــادرة عن اجلمعية العامة. وقد اســـــــــتعرض املؤمتر التقارير املرحلية خالل دوراته 

احل ويغطي هذا التقرير املر  20192.و 2017و 2015و 2013و 2011و 2009و 2007العادية املنعقدة يف الســـــــــــــــنوات 
إىل  2019الفرتة املمتدة من يونيو/حزيران واإلجنازات الرئيســية اليت حققتها املنظمة يف تطبيق االســتعراض الشــامل خالل 

 . 2021يونيو/حزيران 

وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، اعتمدت املنظمة جمموعة من التغيريات التحّولية البعيدة األمد، بشكل تعديالت  -3
مع  واملرونةبراجمية، وإدارية وهيكلية لضــــــــمان أن تكون املنظمة مالئمة للغرض املنشــــــــود منها وتتســــــــم ابحلداثة والشــــــــمولية 

املنظمة وعملها  رؤيةاالســتعراض الشــامل. كما أن دي للتحد�ت اليت حّددها احملافظة على قدراهتا الفنية، ومســتعدة للتصــ
) وأهداف التنمية 2030 عام(املشـــــــــــــــار إليها يف ما يلي ابســـــــــــــــم خطة  2030يتواءمان مع خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام 

الصــمود من أجل إنتاج  درة علىواســتدامة وق ومشولية ويندرج حتويل النظم الزراعية والغذائية لتصــبح أكثر كفاءةاملســتدامة. 
دون ترك أي أحد خلف الركب، يف صـــميم اإلطار االســـرتاتيجي اجلديد  ،أفضـــل وتغذية أفضـــل وبيئة أفضـــل وحياة أفضـــل

ا قســـًما. وأخريًا، 2031-2022للمنظمة للفرتة  يســـّلط الضـــوء على اجملاالت  مقتضـــًبا يف آخر الوثيقة يتضـــمن التقرير أيضـــً
 .2020االستعراض الشامل لعام  يف القرار الصادر مؤخرًا بشأن جيري جتديد الرتكيز عليهااجلديدة أو اليت 

  

                                                      
(االســــتعراض الشــــامل الذي جيري كل ثالث ســــنوات لســــياســــة األنشــــطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضــــطلع هبا منظومة األمم  59/250القرار رقم  1

(االســتعراض الشــامل الذي جيري كل ثالث ســنوات لســياســة األنشــطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضــطلع هبا  62/208)، والقرار رقم 2004املتحدة 
 (االســــــتعراض الشــــــامل الذي جيري كل أربع ســــــنوات لســــــياســــــة األنشــــــطة التنفيذية من أجل التنمية  67/226)، والقرار رقم 2007ملتحدة منظومة األمم ا

 (االســـــتعراض الشـــــامل الذي جيري كل أربع ســـــنوات لســـــياســـــة األنشـــــطة التنفيذية  71/243)، والقرار رقم 2012اليت تضـــــطلع هبا منظومة األمم املتحدة 
االســـتعراض الشـــامل الذي جيري كل أربع ســـنوات لســـياســـة األنشـــطة ( 75/233، والقرار )2016نمية اليت تضـــطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل الت

 )2020التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 
 .C 2019/26و  27/2017Cو  29/2015Cو  28/2013Cو  26/2011Cو  14/2009Cو  17/2007Cالواثئق  2

http://www.fao.org/3/mz045ar/mz045ar.pdf
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 متويل األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة ألغراض التنمية –ألف

 19-التصدي للتحد�ت اليت تطرحها جائحة كوفيد

غري مســـــــبوقة يف دعم األعضـــــــاء يف التصـــــــدي للتحد�ت اليت تطرحها  جهوًدا، بذلت املنظمة 2020خالل عام  -4
، وعّززت دورها كجهة فاعلة متعددة األطراف فريدة ملعاجلة الرتابطات احلامسة القائمة بني الصـــــــــــــــحة، 19-جائحة كوفيد

املتحدة من أجل توفري ، ويف إطار جهود األمم 2020متوز /ووالتجارة، والتمويل والتنمية االقتصــــــــادية واالجتماعية. يف يولي
لالســـــــــــتجابة إىل آاثر اجلائحة، أي بر�مج املنظمة  كبريًا  بر�ًجما، أطلقت املنظمة 19-اســـــــــــتجابة مســـــــــــتدامة جلائحة كوفيد

والتعايف منها. وقد أُعد هذا الرب�مج من أجل التصــــدي بشــــكل اســــتباقي ومســــتدام لآلاثر  19-لالســــتجابة جلائحة كوفيد
ة اليت ختلفها اجلائحة من منظور األمن الغذائي والتغذية. وقد حّددت املنظمة ســـــبعة جماالت ذات االجتماعية واالقتصـــــادي

(أ) اخلطة العاملية لالســــــــتجابة اإلنســــــــانية؛ (ب) البيا�ت لصــــــــنع القرارات؛ (ج) اإلدماج االقتصــــــــادي واحلماية  3األولوية:
تعزيز قدرة أصــــــــــــحاب احليازات الصــــــــــــغرية على ذية؛ (ه) االجتماعية للحّد من الفقر؛ (د) التجارة ومعايري ســــــــــــالمة األغ

 حتويل النظم الغذائية.و التعايف؛ (و) الوقاية من اجلائحة املقبلة احليوانية املصدر (ز) 

مليون دوالر  231والتعايف منها حىت اآلن حوايل  19-وقد اســـــــتقطب بر�مج املنظمة لالســـــــتجابة جلائحة كوفيد -5
 .2021يناير/كانون الثاين  15من إمجايل النداء حىت  تقريًبايف املائة  18ات، مبا يساوي أمريكي بشكل موافقات وتعهد

 تنويع قاعدة اجلهات املاحنة وحتسينها
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  35[الفقرة 

مليار دوالر أمريكي من املســــــــــامهات الطوعية. وهذا ميثل  1.285حشــــــــــدت املنظمة ما جمموعه ، 2020يف عام  -6
 .2019و 2016يف املائة مقارنًة ابملتوسط للفرتة ذاهتا املمتدة بني عامي  14ز�دة تبلغ 

ســامهت األمم املتحدة كما .  2020يف املائة يف مجيع املســامهات الطوعية عام  61وســاهم أعضــاء املنظمة بنســبة  -7
يف املائة من الشـــركاء يف الصـــناديق العامودية. ومثّلت البلدان املرتفعة الدخل  19يف املائة يف حني وردت نســـبة  13بنســـبة 
يف املائة  3يف املائة من إمجايل املســـــــامهات، فيما شـــــــّكلت البلدان املتوســـــــطة الدخل من الشـــــــرحية العليا نســـــــبة  54حوايل 

الدخل من الشرحية الدنيا نسبة اثنني يف املائة من املسامهات.  طةان املتوسوشّكلت كل من البلدان املنخفضة الدخل والبلد
، حيث ُوّجهت النســبة 2020يف املائة من مجيع املوارد اليت ّمت حشــدها عام  47كذلك، اســتقطبت املشــاريع الطارئة نســبة 

 يف املائة إىل املشاريع اإلمنائية. 53املتبقية البالغة 

ووردت معظم . 2019-2008لفرتة اب مقارنةيف املوارد  جديًدا شريًكا 20ت املنظمة ، استقطب2020ويف عام  -8
الشـــــــــــركاء يف املوارد يف جلنة املســـــــــــاعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان غري املســـــــــــامهات اجلديدة من 

 4االقتصادي.

                                                      
3  http://www.fao.org/3/ne124ar/ne124ar.pdf. 
 .جلنة املساعدة اإلمنائية -منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  4
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شــــيلي، والصــــومال واليمن اليت متثل  ابملســــامهات الواردة منموّجهة بصــــورة رئيســــية  2020وكانت املوافقات عام  -9
يف املائة من إمجايل التمويل. وقد كانت املنظمة تزيد بشــــكل كبري مشــــاركتها يف الصــــكوك املالية املتصــــلة  18مجيعها نســــبة 

 ابملناخ؛ على سبيل املثال، يف شيلي، كان الصندوق األخضر للمناخ هو الشريك الرئيسي يف املوارد.

مليون دوالر أمريكي، ومع املســـــــــــــتفيدين الثالثة  458وقد اســـــــــــــتقطبت املشـــــــــــــاريع العاملية واألقاليمية ما جمموعه  -10
 يف املائة من مجيع املسامهات الطوعية هذا العام. 54األكرب، شكّل ذلك نسبة 

املاضية، شهدت  لثالثنوات اوإثر جتديد وحتسني آلية التمويل املرنة وحساب األمانة للتضامن مع أفريقيا يف الس -11
ا من جانب الشــــــركاء يف املوارد للمســــــامهة يف هذه اآلليات. على ســــــبيل املثال، اتســــــع نطاق قاعدة متزايدً  اهتماًمااملنظمة 

 57، وّمت حشد ما جمموعه 2020إىل تسعة شركاء عام  2018الشركاء يف املوارد يف آلية التمويل املرنة من أربعة شركاء عام 
 .2020)، حىت ديسمرب/كانون األول 2021-2018دوالر أمريكي للمرحلة اجلديدة من آلية التمويل املرنة (مليون 

، متّكنت املنظمة من حشــــــــد مســــــــامهات 19-ها جائحة كوفيدتوإبجياز، رغم التحد�ت غري املســــــــبوقة اليت طرح -12
ت املسامهات الواردة من الصندوق األخضر ، ازداد2020. ويف عام 2020مليار دوالر أمريكي عام  1 285طوعية بلغت 

مليون دوالر أمريكي، وكانت مجيعها  211للمناخ بصـــــــــــورة حادة، مبا يوّفر املســـــــــــتوى األعلى من املســـــــــــامهات اليت بلغت 
موّجهة إىل األنشـــــطة املتصـــــلة ابلتنمية. وكانت الوال�ت املتحدة األمريكية املســـــاهم الثاين األكرب يف املنظمة، حيث وّفرت 

االحتاد األورويب الذي ساهم  يليهايف املائة منها موّجهة إىل املشاريع الطارئة)  95مليون دوالر أمريكي (كانت نسبة  158
صــــت نســــبة  122مببلغ  يف املائة منها للمشــــاريع الطارئة). وقد مّثل هؤالء الشــــركاء الثالثة  54مليون دوالر أمريكي (ُخصــــّ

. وأّما الشـــريك الرابع األكرب للمنظمة فكانت 2020ائة من مجيع املســـامهات الطوعية عام يف امل 38األكرب يف املوارد نســـبة 
 19-مليون دوالر أمريكي لالستجابة الطارئة للجراد الصحراوي يف إثيوبيا وملعاجلة آاثر جائحة كوفيد 88أملانيا اليت وفرت 

 يف أفغانستان.

البنك الدويل،  مثًال ترتيبات الشـــــــــــــــراكات القائمة مع املنظمة ( وازدادت االســـــــــــــــتثمارات اليت ّمت تعزيزها يف ظلّ  -13
رغم أزمة  2020والصـــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبنك التنمية األفريقي والرب�مج العاملي للزراعة واألمن الغذائي) عام 

ني بلدان اجلنوب والتعاون مليار دوالر أمريكي. كذلك، ازداد التعاون يف ما ب 6.6إىل  5.7، إذ ارتفعت من 19-كوفيد
الثالثي بفضــــــــــل مســــــــــامهات واردة من الصــــــــــني، ومجهورية كور� وتركيا. وتتضــــــــــمن احملفظة احلالية للتعاون يف ما بني بلدان 

 اجلنوب والتعاون الثالثي مذكرات تفاهم مع جمموعة واسعة من املؤسسات.
 

 حتسني عمل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ومشاركة منظمة األغذية والزراعة  -ابء
 يف آليات تنسيق منظومة األمم املتحدة

 وأطر الربجمة القطرية للمنظمة للتعاون بشأن التنمية املستدامة (إطار التعاون) إطار عمل األمم املتحدة
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  50و 48و 39[الفقرات 

، قــامــت املنظمــة بتحــديــث اخلطوط التوجيهيــة ألطر الربجمــة القطريــة لــديهــا لكي ينبثق الصــــــــــــــــك 2019ويف عــام  -14
اخلاص ابلتخطيط والربجمة على الصعيد القطري بشكل كامل من إطار عمل األمم املتحدة للتعاون بشأن التنمية املستدامة 

 منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.(إطار التعاون)، حسب ما تتطّلبه عملية إصالح 
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وتســـــــــــــتعرض املنظمة اخلطوط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية من أجل دمج التطّورات اجلديدة يف "الرزمة املرافقة  -15
أي من التعــديالت املطلوبــة للتوجهــات يف اخلطــة وإظهــار تــداعيــات ال، وتقييم 5)2020عــام صــــــــــــــــدرت إلطــار التعــاون" (
 .2025-2022لمنظمة للفرتة املتوسطة األجل ل

إلطار التعاون من  ممثليات املنظمة بشـــكل �شـــط يف التحليل القطري املشـــرتك ويف صـــياغة نظرية التغيريوتشـــارك  -16
االتســــــــــاق بني إطار التعاون وضــــــــــمان  العرض اجلماعي لألمم املتحدةأجل إدراج امليزة النســــــــــبية اليت تتمتع هبا املنظمة يف 

 ومقاصـــــد أهداف التنمية املســـــتدامة ذات الصـــــلةوإطار الربجمة القطرية للمنظمة، مما يســـــهم يف حتقيق األولو�ت احلكومية 
 .2030لدعم خطة عام 

، ســـــــــــــــامهت املنظمة بدرجة كبرية يف مجيع أطر األمم املتحدة للتعاون اليت ّمت إعدادها 2020-2019ويف الفرتة  -17
 ا.إطارً  26ا والبالغ عددها مؤخرً 

 2020وكانت منظمة األغذية والزراعة �شـــــــــــــــطة جًدا يف تعزيز قدرات املكاتب امليدانية وقد نّظمت يف عامي  -18
حول صياغة إطار  بصورة افرتاضية شخصية دورات تدريبية كلية موظفي منظومة األمم املتحدةابلتعاون الوثيق مع   2021و

من  85موظًفا من بني موظفي املنظمة يف  112التعاون وأطر الربجمة القطرية املشـــــــــــــــتقة، وقد اســـــــــــــــتهدفت هذه الدورات 
 مكاتب إقليمية.  5املكاتب القطرية و

هبدف تيسري مسامهة املنظمة يف التحليل القطري املشرتك، أُطلقت أداة جديدة خاصة ، 2021أبريل/نيسان ويف  -19
ابملالمح القطرية لدعم مجيع املكاتب امليدانية يف احلصــول الســهل على بيا�ت ومؤشــرات رئيســية على املســتوى الوطين من 

 خمتلف جماالت املنظمة.

 تعزيز عمليات الربجمة املشرتكة
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  50[الفقرة 

، 2020تتفق املنظمة بشـــــــكل كامل مع دعوة االســـــــتعراض الشـــــــامل إىل تعزيز عمليات الربجمة القطرية. ويف عام  -20
كانت منظمة األغذية والزراعة الوكالة الرابعة األكرب من وكاالت األمم املتحدة جلهة املشــــــــــاركة يف الربامج املشــــــــــرتكة لألمم 

 2019موارد املنظمة غري األســـــــــاســـــــــية اخلاصـــــــــة ابلتنمية" عام "من  يًباتقر يف املائة  13). وقد ّمت ختصـــــــــيص 114املتحدة (
 لألنشطة املشرتكة.

 أمواًال ، 2020يف عام لبيا�ت نظام املعلومات إلدارة الربامج امليدانية للمنظمة، ّمجعت الوكاالت املشـــــــرتكة وفًقا و  -21
(الغرض منها أن تكون برامج مشــــرتكة تنّفذها املنظمة مع وكالة واحدة أو أكثر من وكاالت األمم املتحدة) بلغت نســــبتها 

ايف املائة يف حال مشلت  12يف املائة من املوارد غري األســـاســـية للمنظمة. وترتفع النســـبة لتصـــل إىل  9 األموال الواردة  أيضـــً
 املشاريع من جانب املنظمة. من وكاالت األمم املتحدة لتنفيذ

من خالل آليات جتميع األموال يف ســــــــــــياق إطار التعاون، وبغية تعزيز وحتســــــــــــني  الربامج املشــــــــــــرتكة وُحيّبذ تنفيذ -22
 أيًضاا للربامج املشرتكة لألمم املتحدة. وشاركت املنظمة ا خمصصً مشاركة املنظمة، يشمل دليل املنظمة لدورة املشاريع مرفقً 

                                                      
ـــــــة املنظمـــــــة خلطـــــــة العمـــــــل لعـــــــام   5 ـــــــة،  تنظيم منظومـــــــة األمموإعـــــــادة  2030يُرجى النظر إىل الوثيقـــــــة بعنوان "اســــــــــــــرتاتيجي املتحـــــــدة اإلمنـــــــائي

http://www.fao.org/3/nb929ar/nb929ar.pdf. 
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اجلارية املشــــــــرتكة بني الوكاالت اليت توّجهها جمموعة األمم املتحدة للتنمية املســــــــتدامة من أجل تبســــــــيط وتعظيم  يف اجلهود
التوجيهات على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن الربامج املشرتكة، مبا يتيح مرونًة أكرب لبلوغ األهداف احملددة يف اتفاق 

 التمويل.

ا مع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم شــــيً امت 2019كذلك، جرى حتديث دليل املنظمة لدورة املشــــاريع عام  -23
بشـــــــــأن عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية بشـــــــــكل كامل. ويتضـــــــــمن القرار صـــــــــيغة متويل لنظام  72/279

قني املقيمني، ابالســتناد من بني أمور أخرى إىل  طّبق "على املســامهات غري األســاســية يُ يف املائة  1نســبة باقتطاع رســم املنســّ
املخصصة ألغراض بعينها بشكل صارم والواردة من أطراف اثلثة إىل األنشطة املتصلة ابلتنمية اليت تنفذها األمم املتحدة". 

اويرمي الرســــم  صــــة بقدٍر أقل  بؤقابلية للتنإىل تشــــجيع الشــــركاء يف املوارد على ختصــــيص أموال أكثر  أيضــــً واســــتدامة وخمصــــّ
 لألنشطة املتصلة ابلتنمية اليت سوف تُعفى من الرسم.

ا مع التوجيهات متشيً  -يف املائة على مشاريع حساب األمانة 1بشكل متسق الرسم بنسبة  حالًياوتطبق املنظمة  -24
 املتحدة.الصادرة عن فريق اإلشراف على اإلدارة االئتمانية املشرتك بني هيئات األمم 

 املشاركة يف تنسيق منظومة األمم املتحدة ونظام املنسقني املقيمني
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  57-53و 50و 49[الفقرات 

 بتحقيق أهـــداف إعـــادة تنظيم منظومـــة األمم املتحـــدة اإلمنـــائيـــة، مبـــا يرمي إىل احلـــّد من ا كـــامًال تلتزم املنظمـــة التزامًـــ  -25
 وعدم الكفاءة، وتعزيز التعاون بني الوكاالت على املستو�ت كافة من أجل حتسني املواءمة مع األولو�ت الوطنية.االزدواجية 

قني املقيمني من بني  هيا إىل أن املنظمة ونظرً  -26  يف األمم املتحدة، كيا�ً   19املســــــــاهم اخلامس األكرب يف نظام املنســــــــّ
 فريق مهام مواضيعي. 11األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وجمموعتها الرئيسية وجمموعة فهي شاركت على حنٍو استباقي يف 

من ميزانيتها الرئيســـــــــــية يف ترتيبات تقاســـــــــــم مريكي أدوالر  ماليني 4.7، ســـــــــــامهت املنظمة مببلغ 2021ويف عام  -27
ا، ســــامهت املنظمة 2020م التكاليف جملموعة األمم املتحدة للتنمية املســــتدامة لنظام املنســــقني املقيمني. ويف عا مببلغ  أيضــــً

 يف املائة. 1دوالر أمريكي يف نظام املنسقني املقيمني من آلية الرسم البالغ  306 335

ا جديدة إن نظام املنســــــــــقني املقيمني لألمم املتحدة الذي ّمت تعزيزه ومتكينه وّفر فرصــــــــــً فوعلى الصــــــــــعيد القطري،  -28
 للحكومات الوطنية. وتثّمن املنظمة قيادة املنّسقني املقيمني يف منظومة ا وتكامًال اتساقً  ا أكثرا سياساتيً لتقّدم املنظمة دعمً 

قني املقيمني  طة، وتعتمد على عدم احنياز املنســـــّ بصـــــورة أكثر منهجية إىل  ومتكينهم من الدعوةاألمم املتحدة اإلمنائية املنشـــــّ
ا املنظمة يف املســامهة خبرباهتا  لمنظمة على أفضــل وجه.والية املنظمة وضــمان اســتخدام املعرفة واخلربة العاملية ل وبدأت أيضــً

 يف منصات التعاون اإلقليمية والتحالفات القائمة على القضا�. 

 ومتتثل املنظمة بشكل كامل لتنفيذ إطار اإلدارة واملساءلة على املستوى القطري عرب ركائزها املختلفة. -29

ملمثلي املنظمة القطريني تقارير مزدوجة عن النتائج املشــــــرتكة واملؤشــــــرات اخلاصــــــة ويدمج تعديل أداة تقييم األداء  -30
ا بفريق األمم )، على أن يكون مؤشـــــــــــــــر واحــد لألداء مرتبطًــ 2020بفريق األمم املتحــدة القطري (منــذ ينــاير/كــانون الثــاين 

تحــدة اليت فعلــت ذلــك حىت اآلن. املتحــدة القطري. واملنظمــة هي حىت اترخيــه من بني اهليئــات الثالث عشـــــــــــــــرة لألمم امل
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هات للمنســــقني املقيمني لألمم املتحدة من جانب رؤســــاء الوكاالت يف فريق اجل املتعددوترّحب املنظمة بنظام تقييم األداء 
 ، وتتطّلع إىل تنقيحه.2020األمم املتحدة القطري عام 

 واإلقليمية والعامليةشراكات مبتكرة تركز على حتقيق النتائج على الصعد الوطنية 
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  37د و22د، و21[الفقرات 

هبدف املســـــــــامهة يف تنســـــــــيق تطبيق العناية الواجبة يف وكاالت األمم املتحدة، قام فريق املهام املعين ابلشـــــــــراكات  -31
يف الفرتة املمتدة بني فرباير/شـــباط ومارس/آذار  التابع جملموعة األمم املتحدة للتنمية املســـتدامة بتنظيم ســـلســـلة من الندوات

تنســيق التنمية ومكاتب املنســقني اإلقليميني،  مكتبعن  فضــًال كما أن وكاالت األمم املتحدة واملكاتب امليدانية، .  2021
ت حضـــرت العديد من االجتماعات االفرتاضـــية حيث تبادل املشـــاركون أفضـــل املمارســـات، والدروس املســـتفادة، والتحد�

اليت تواجهها وكاالت األمم املتحدة يف ما يتعلق ابلعناية الواجبة هبدف االرتقاء ابلنهج املشـــــــــــــــرتك جملموعة األمم املتحدة 
للتنمية املســـتدامة يف ما يتعلق ابلبحوث املســـتقبلية والعناية الواجبة بشـــأن شـــراكات قطاع األعمال (املشـــار إليه يف ما يلي 

على حنو اســتباقي يف صــياغة جمموعة التوصــيات وســامهت عناية الواجبة). وقد شــاركت املنظمة ابســم النهج املشــرتك إزاء ال
اليت تلقي الضـــوء على أفضـــل املمارســـات، والتحد�ت، والدروس املســـتفادة والفرص لتعزيز قدرة النهج املشـــرتك إزاء العناية 

 ّمت تقامسها مع جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة. وقدالواجبة وتطوير منصة مشرتكة إلكرتونية، 

وقد ســــــــــاعد هذا العمل املنظمة يف تنقيح �جها إزاء العناية الواجبة يف ســــــــــياق االســــــــــرتاتيجية اجلديدة للمنظمة  -32
 .2025-2021الخنراط القطاع اخلاص للفرتة 

 تبسيط ممارسات األعمال التجارية ومواءمتها
 ]71/243من قرار اجلمعية العامة رقم  67-61[الفقرات 

 توحيد عمليات تسيري األعمال على املستوى القطري

الوكاالت على متابعة بر�مج األمم املتحدة لتحقيق الكفاءة، مع الســـعي  تشـــجع قرارات االســـتعراض الشـــامل إن -33
إىل تاليف الكلفة وحتســــني اجلودة من خالل توحيد عمليات تســــيري األعمال على الصــــعيد القطري، حيث يتم الرتكيز على 

كة ومراكز اخلدمات إعداد اســـــــــــــرتاتيجيات عمليات األعمال، ومكاتب الدعم اإلداري املشـــــــــــــرتكة، وأماكن العمل املشـــــــــــــرت 
، أي بيان االعرتاف املتبادل (الذي وّقعته "عوامل متكينية"عترب تُ ثالثة عوامل املشـــــرتكة العاملية. ويف هذا الصـــــدد، ُوضـــــعت 

) 2020يوليو/متوز  25)، ومبادئ حتديد التكلفة واألســـــــعار (اليت وقعتها املنظمة يف 2019أغســـــــطس/آب  19املنظمة يف 
، أفضــى اخنراط 2020و 2019)، وبني عامي 2020يوليو/متوز  25ا العمالء (اليت وقعتها املنظمة يف واملبادئ اخلاصــة برضــ

مليون دوالر أمريكي يف الســـــــــــــــنة. وهبدف دعم  4.2تاليف التكاليف املتكررة ملبلغ إمجايل قدره  إىلاملنظمة يف هذه العملية 
األمم املتحدة لتنسيق التنمية بشكل أفضل، عّينت املنظمة شعبة  جهود األمم املتحدة العاملية اإلمجالية اليت ينّسقها مكتب

الرئيســـي وأنشـــأت شـــبكة من جهات االتصـــال يف املكاتب اإلقليمية لدعم اخنراط املكاتب القطرية للمنظمة  املقررائدة يف 
 من املنظمة يف املقر زميًال  150، كان قد تســـــــــــــــّجل 2020يف العمليات اليت تقودها البلدان. وحىت �اية فرباير/شـــــــــــــــباط 

 ).BOS 2.0دورة شهادات ممارسي اسرتاتيجيات تسيري األعمال اجلديدة (يف الرئيسي ويف املكاتب امليدانية 
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الثالثة املذكورة أعاله على  "العوامل التمكينية"، أُطلق مشـــــــــــروع داخلي خاص لتفعيل 2020ويف فرباير/شـــــــــــباط  -34
للمنظمة، من أجل إزالة أي عائق متصـــــل ابلســـــياســـــة أمام توحيد أعمال األمم مســـــتوى الســـــياســـــات واإلجراءات اإلدارية 

) اســـــــــــــتعراض ومراجعة 1املتحدة من دليل وكتّيب التعليمات اإلدارية املعمول هبا يف املنظمة، حيث يتمحور الرتكيز حول (
ن حيث الكلفة، مبا يف ذلك وضع ) حتليالت املنافع م2السياسات اإلدارية، واإلجراءات، واخلطوط التوجيهية واألدوات، (

ة، (  ،) رصـــــــــــــــــد التقـــدم احملرز يف املقّر الرئيســـــــــــــــي وعلى مســـــــــــــــتوى املكـــاتـــب امليـــدانيـــة3خطوط قـــاعـــديـــة وأهـــداف كميـــّ
صـــــــــحاب املصـــــــــلحة ، إىل أتقدمي التقارير الســـــــــنوية عن آاثر اخنراط املنظمة يف بر�مج األمم املتحدة لتحقيق الكفاءةو ) 4(

الداخليني واخلارجيني على السواء. ويف هذه األثناء، تعّزز اخنراط املنظمة يف عمليات تسيري األعمال على الصعيد القطري 
من  بلًدا 12اســـرتاتيجية لتســـيري األعمال، يف حني أن العملية خطت خطوة إضـــافية يف  114وأفضـــى حىت اآلن إىل توقيع 
 مكاتب مشرتكة للدعم اإلداري. هذه البلدان عن طريق إنشاء

 أماكن العمل املشرتكة

ا أن غالبية مكاتبها حول العامل تقدمها احلكومات على املنظمة مب يفرض إنشــــاء "أماكن عمل مشــــرتكة" حتد�تٍ  -35
نقدية  مســامهاتٍ ا مع االتفاقات مع البلدان املضــيفة. إضــافًة إىل ذلك، تتيح احلكومة املضــيفة يف الوقت الراهن، متشــيً  جما�ً 

ســــنوية لتغطية التكاليف اجلارية ألماكن العمل. وبغّض النظر عن اعتبارات امليزانية، يســــمح الرتتيب احلايل للمنظمة العمل 
ج عملي وموّجه حنو األعمال مبا يتماشـــــى مع تواصـــــل املنظمة الســـــعي إىل وضـــــع �عن كثب مع نظرائها. ونتيجًة لذلك، 

يف معاجلة خدمات الدعم املشـــــــرتكة املقرتحة ومفهوم أماكن العمل املشـــــــرتكة،  اســـــــب اجلميععدم وجود منط واحد ينمبدأ 
ومع هذا، فإّن املنظمة تتقاســــــــم أماكن عمل  .ابلنظر إىل التوجيه الواضــــــــح من جانب األعضــــــــاء لتجنب تكاليف إضــــــــافية

 مشرتكة يف العديد من البلدان.
 

 اليت هتم املنظمةجماالت أخرى لتنفيذ االستعراض الشامل  –جيم
 تعزيز البيا�ت واإلحصاءات على املستوى القطري

 ]71/243ج من قرار اجلمعية العامة رقم -18[الفقرة 

يتوقف النموذج اجلديد للمنظمة لتطوير القدرات اإلحصـــــــــــــــائية، احملّدد يف تقريرها إىل هيئة اإلحصـــــــــــــــاء يف األمم  -36
الزراعية والريفية، على إقامة جمموعة من الشـــراكات واملبادرات املشـــرتكة. املتحدة عن آخر التطورات يف جمال اإلحصـــاءات 

ويتشـــــــــــــــكل منوذج املنظمة اجلديد من �ٍج متكامل إزاء تنمية القدرات اإلحصـــــــــــــــائية، من خالل ثالث مبادرات تكميلية 
 د.تستهدف اجلوانب الرئيسية لدورة إنتاج البيا�ت واحتياجات التطوير اإلحصائي اخلاصة بكل بل

الذي يهدف إىل دعم البلدان يف ، واملبادرة األوىل هي الرب�مج الشــــــامل لقياس بيا�ت أهداف التنمية املســــــتدامة -37
 اعتماد، وإنتاج، ونشر واستخدام مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتصلة ابألغذية والزراعة.

، اليت ترمي إىل توفري "ّد الفجوة يف البيا�ت الزراعيةلســـــــــــــ 2030×50وأّما املبادرة الثانية الرئيســـــــــــــية فهي "مبادرة  -38
الدعم الفين واملايل على الســـــــــواء العتماد عمليات املســـــــــح الزراعي املتكاملة األســـــــــاســـــــــية جلمع البيا�ت بشـــــــــأن عدد من 

ا، تعتمدها البلدان بوترية بطيئة، وتعاين ابلتايل من فجوات املؤشــرات املتصــلة ابلزراعة، والعديد منها مؤشــرات جديدة نســبيً 
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 ا يف اعتماد عمليات املســـــــــــــــح الزراعي املتكاملة هذه حبلول�ميً  بلًدا 50دعم املبادرة إىل  كبرية يف البيا�ت. وترمي هذه
 .2030عام 

-2020(خطة العمل للمرحلة الثانية  وأّما الركيزة الثالثة يف اســـــــــــــــرتاتيجية املنظمة املتكاملة لتنمية القدرات فهي -39
) من االســــــرتاتيجية العاملية لتحســــــني اإلحصــــــاءات الزراعية والريفية. وســــــوف يضــــــمن تنفيذ خطة العمل اســــــتخدام 2025

األدوات واملنهجيات املبتكرة القائمة اليت ّمت وضـــــــــعها خالل املرحلة األوىل، وســـــــــوف تبين على الظروف املواتية لتحســـــــــني 
 عن برامج املنظمة لتنمية القدرات على املستوى القطري.  فضًال راعية والريفية، اإلحصاءات الز 

 املشاركة يف عمليات التقييم املشرتكة وتعزيز وظائف التقييم الوطين
 ]71/243يف قرار اجلمعية العامة رقم  32[الفقرة 

اليت  19-ا بفعل جائحة كوفيدجزئيً ، عّززت املنظمة مشـــــــــــــــاركتها يف عمليات التقييم املشـــــــــــــــرتكة، 2020يف عام  -40
 ا، تتطّلب استجابًة متسقة وز�دة متصلة هبا يف جمال العمل اإلنساين. عامليً وبصفتها حتد�ً 

ا يف إعــداد مــذكرة حول دور ا رائــدً )، اختــذ موظفو املنظمــة دورً 2020ويف األ�م األوىل من اجلــائحــة (مــايو/أ�ر  -41
-http://www.covid19-evaluation( 19-ين بتقييم آاثر جــــــــائحــــــــة كوفيــــــــدالتقييم بتوجيــــــــه من االئتالف املع

coalition.org على األمن الغذائي، وقاموا بتنســـيق تقرير التقييم التوليفي مع الصـــندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة (
الصـــــــــــــــنــــاعيــــة وبر�مج األغــــذيــــة العــــاملي، ضـــــــــــــــمن إطــــار فريق األمم املتحــــدة املعين ابلتقييمــــات  األمم املتحــــدة للتنميــــة

)2955www.unevaluation.org/document/detail/ 2021، آذار/مارس.( 

 نســـــــــــــــاين املشـــــــــــــــرتك بني وكاالت األمم املتحدة، وســـــــــــــــامهت يف واملنظمة جزء من اجملموعة التوجيهية للتقييم اإل -42
 التقييم اإلنســــــــــــــــــــــاين املشـــــــــــــــرتك بني الوكـــــــاالت بشــــــــــــــــــــــأن املســــــــــــــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــــني ومتكني النســــــــــــــــــــــاء والفتيـــــــات

االستجابة لظاهرة النينيو يف )، و 2020التقييم اإلنساين املشرتك بني الوكاالت لالستجابة إىل إعصار إيداي يف موزامبيق (و 
 ).interagencystandingcommittee.org، 2019وبيا (إثي

ا ، ابلشـــــراكة مع بر�مج األغذية العاملي والصـــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، أطلقت املنظمة تقييمً 2020ويف عام  -43
واإلقليمي والقطري، ســـــــوف يغطي هذا التقييم املســـــــتوى العاملي، مقارها يف روما، و  للتعاون بني الوكاالت اليت توجد كبريًا

عن إصــالح األمم املتحدة. كذلك، أطلقت املنظمة جمموعة من عمليات  فضــًال وّفر املعلومات حلوكمة الوكاالت الثالث يو 
، ومنظمــة اهلجرة الــدوليــة، وبر�مج األمم منظمــة العمــل الــدوليــةالتقييم ابلتعــاون مع العــديــد من وكــاالت التنفيــذ األخرى (

 . 2021عمليات التقييم هذه عام  ز). وسوف تُنجبر�مج األغذية العامليو  ،هيئة األمم املتحدة للمرأةاملتحدة اإلمنائي، و 

ا، جّددت املنظمة جهودها من أجل تعزيز قدرات التقييم الوطنية، لتقييم نتيجة السياسات والربامج الوطنية وأخريً  -44
 EvalForward املـــمــــــــارســـــــــــــــــني . وتشـــــــــــــــــمــــــــل هــــــــذه اجلـــهـــود الــــــــدعـــم الـــنــــــــاشـــــــــــــــــط جملـــمـــوعــــــــة2030حبـــلـــول عــــــــام 

)www.evalforward.org( ابلتعــاون مع الصـــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة، وبر�مج  2018، اليت ّمت إطالقهــا عــام
 103عضـــــو يف  900من األغذية العاملي واجلماعة االســـــتشـــــارية للبحوث الزراعية الدولية. وإذ يضـــــم مؤمتر األطراف أكثر 

 ، يواصل تنمية القدرات إلجراء التقييم يف البلدان النامية.نبلدا
  

http://www.covid19-evaluation-coalition.org/
http://www.covid19-evaluation-coalition.org/
http://www.covid19-evaluation-coalition.org/
http://www.unevaluation.org/document/detail/2955
http://www.evalforward.org/
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 التكامل بني األنشطة اإلنسانية واإلمنائية
 ]71/243ح من قرار اجلمعية العامة رقم .57[الفقرة 

 مســـامهةً والقدرة على الصـــمود،  بر�جمها حلاالت الطوارئيف إطار  6وّفر عمل املنظمة على اإلجراءات االســـتباقية -45
بني العمل اإلنســــاين والتنمية. ومع شــــركاء رئيســــيني مثل بر�مج األغذية العاملي، واالحتاد الدويل  الروابطملموســــة يف تعزيز 

، ومكتب األمم املتحدة لتنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية، املنظمة هي من بني Startللصــــليب األمحر واهلالل األمحر، وشــــبكة 
الوكاالت اليت توّجه اجلهود على املســتوى العاملي والقطري يف توســيع نطاق �ج اإلجراءات االســتباقية للوقاية من األزمات 

 الغذائية واحلّد منها.

ذات املخاطر املرتفعة لدمج النهج االســـــــــــــــتباقي  بلًدا 40وتعمل املنظمة مع شـــــــــــــــركاء وحكومات يف أكثر من  -46
، قامت املنظمة مع شــــركائها بتنفيذ إجراءات اســــتباقية حلماية ســــبل 2016ارث. ومنذ عام ضــــمن أطر إدارة خماطر الكو 

من األســـر الزراعية الضـــعيفة يف جمال الزراعة والرعي يف بلدان مرتفعة املخاطر يف أفريقيا وآســـيا  90 000عيش أكثر من 
 وأمريكا الالتينية.

و ســـــــــــامهت يف وّجهت املنظمة و/أ 2020، ويف عام الوكاالتواملنظمة عضـــــــــــٌو يف اللجنة الدائمة املشـــــــــــرتكة بني  -47
 منتجات عديدة للجنة ترمي إىل تعزيز التعاون اإلنساين واإلمنائي ومسامهتها يف السالم.

من جانب االحتاد األورويب، ومنظمة األغذية  2016وأُطلقت الشـــــــــــــــبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية عام  -48
أعّد كل من منظمة ، 2020والزراعة وبر�مج األغذية العاملي لتشـــــــجيع احللول املســـــــتدامة لألغذية. ويف يناير/كانون الثاين 

ي يف البلدان األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي، يف إطار الشـــبكة العاملية، النســـخة الســـابعة من "رصـــد األمن الغذائ
حالة انعدام األمن الغذائي إىل اللجنة اإلحصـــــــــــــــائية يف األمم املتحدة حملًة عامة عن اليت تعاين من حاالت نزاع" اليت توّفر 

يف إطار الشـــــــــــــــبكة العاملية، أعّدت ، 2020ســـــــــــــــان احلاد يف البلدان واألقاليم املتأثرة ابلنزاعات وانعدام األمن. ويف أبريل/ني
، 2020. ويف ســـــبتمرب/أيلول 2020مع بر�مج األغذية العاملية التقرير العاملي حول األزمات الغذائية لعام  وأطلقت املنظمة

واألزمات الغذائية، حيث ُقّدمت  19-صـــــــــــــــدر حتديث منتصـــــــــــــــف املدة للتقرير العاملي ومذكرة فنية عن جائحة كوفيد
. كذلك، صــــــدرت نســــــختان من 19-وقات جائحة كوفيدالتقديرات األخرية بشــــــأن حالة انعدام األمن الغذائي احلاد يف أ

حتليــــل اإلنــــذار املبكر ملنظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة وبر�مج األغــــذيــــة العــــاملي للمواقع الســــــــــــــــــاخنــــة النعــــدام األمن الغــــذائي 
ور كبري يف ا ويلقي الضــــوء على البلدان املعّرضــــة لتدها اســــتشــــرافيً (يوليو/متوز وأكتوبر/تشــــرين األول)، مبا يوّفر منظورً  احلاد،

 األمن الغذائي.
 

 2020االجتاهات الناشئة عن االستعراض الشامل لعام  –دال

بشـــأن االســـتعراض  75/233، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم 2020يف ديســـمرب/كانون األول  -49
الشــــــامل الذي جيري كل أربع ســــــنوات لألنشــــــطة التنفيذية لألمم املتحدة ألغراض التنمية، مبا يوّفر التوجيهات إىل منظومة 

لعام  . وهو يبين على نتائج مؤمتر القمة اخلاص أبهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة2024-2021األمم املتحدة اإلمنائية للفرتة 
                                                      

لزمنية احلامسة بني إطالق اإلنذار املبكر اإلجراءات االســــــــــــــتباقية هي تدخالت قصــــــــــــــرية األجل إلدارة خماطر الكوارث اليت جيري تنفيها خالل الفرتة ا  6
 والوقوع الفعلي للكارثة.
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ري مســـبوق على دعم األعضـــاء لتســـريع وترية التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة ويشـــمل على حنو غ، ويرّكز 2019
منظومة وتعزيز بعض العناصــــر يف عملية إصــــالح  منظومة األمم املتحدة اإلمنائية) إعادة تنظيم أمخســــة مواضــــيع رئيســــية: (

؛ (ج) 19-مســـــــــــتدامة وشـــــــــــاملة من جائحة كوفيد ؛ (ب) دعم جهود البلدان يف بناء عملية �وضاألمم املتحدة اإلمنائية
ــــــــــــــــ) الركب خلف أحدترك عدم  تكييف عمل األمم املتحدة مع ســياقات و ؛ (د) حشــد التمويل ووســائل تنفيذ أخرى؛ (هـ

 تشغيلية خمتلفة.

ا العديد من اجملاالت اجلديدة أو اليت حتظى بتشـــديد جديد. وهي ويشـــمل القرار الذي ّمتت املصـــادقة عليه مؤخرً  -50
 7ا:متزايدً  اهتماًماتتطابق مع جماالت العمل اليت متنحها املنظمة 

 
حتديد ســــبل جديدة لتوفري مشــــاركة كاملة ومنظمة ومســــتدامة للشــــباب؛ وتســــريع وترية تنفيذ اســــرتاتيجية  -

 8مشول اإلعاقات.
(أ) إعادة البناء بشــكل أفضــل لضــمان النهوض املســتدام، والشــامل والقادر  19-ويف ســياق جائحة كوفيد -

ا، والعمل مع البلدان لتنفيذ احللول املســـــتدامة على حنٍو طارئ على الصـــــمود؛ (ب) الرتكيز على األكثر فقرً 
اجهها وحتفيز الشــراكات، وتعزيز التكنولوجيات الرقمية؛ (ج) إيالء اهتمام خاص للتحد�ت احملددة اليت تو 

حتليل الدروس املســــــــــــتمدة من خطط االســــــــــــتجابة للجائحة على املســــــــــــتوى الوطين، و البلدان النامية؛ (د) 
واإلقليمي والعاملي من أجل االســـتعداد بشـــكل أفضـــل وتقدمي املســـاعدة لصـــدمات مســـتقبلية ممكنة، مبا يف 

 ذلك من خالل نظم املعلومات عن املخاطر واإلنذار املبكر.
 مراعاًة للمناخ وللبيئة يف الربامج واخلطط االسرتاتيجية.تعميم �ج أكثر  -
تعزيز الدعم املتكامل للمشـــورة حول الســـياســـات والربامج، واملســـاعدة الفنية، والدعم املعياري، والتعاون يف  -

 جمال العلوم، والتكنولوجيا واالبتكار.
 مجع البيا�ت وحتليلها. -

اويتطّرق القرار  -51 إىل حقوق اإلنســـان والعالقة بني العمل اإلنســـاين والتنمية ومســـامهتها يف الســـالم، واملســـاواة  أيضـــً
 بني اجلنسني، ويشمل عناصر جديدة للبيئة املواتية:

 
ا خبــــارطــــة الطريق اليت وضـــــــــــــــعهــــا األمني العــــام للتعــــاون الرقمي، ويقّر أبن حييط علمــــً  -اإلدمــــاج الرقمي -

التكنولوجيات الرقمية ميكن أن تشـــــــــكل عوامل متكينية رئيســـــــــية للتنمية املســـــــــتدامة. ويشـــــــــجع التعاون بني 
 منظومة األمم املتحدة اإلمنائية والربامج القطرية لتحسني اإلدماج الرقمي.

فعيل بّوابة إلكرتونية تعكس املســـــــامهات يف الوقت الفعلي والنفقات املتصـــــــلة ثين على إنشـــــــاء وتت -الشـــــــفافية -
  .ّث على حتسني بّوابة احلساب اخلاص لألغراض املتفق عليهاوحت بنظام املنسقني املقيمني بعد إعادة تنشيطه،

                                                      
-2022واخلطة املتوســــــــــــطة األجل للفرتة  )http://www.fao.org/3/ne577ar/ne577ar.pdf( 2031-2022للفرتة  اإلطار االســــــــــــرتاتيجي للمنظمة  7

 .)http://www.fao.org/3/ne576ar/ne576ar.pdf( 2023-2022العمل وامليزانية للفرتة  وبر�مج 2025
8  ity_Inclusion_Strategy_arabic.pdfhttps://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disabil. 

https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_arabic.pdf
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دعو منظومة األمم املتحدة اإلمنائية إىل مواصـــلة اجلهود والرتكيز على الوقاية من االســـتغالل ت -األخالقيات -
نســــيني، والتحّرش اجلنســــي، ومواصــــلة تنفيذ ســــياســــة عدم التســــامح لألمني العام يف ما خيتص اجلواالنتهاك 

 ابالستغالل واالنتهاك اجلنسيني. 
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