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 5الرتكيز يف برنامج العمل. وإزالةلطاملا أّكدت األجهزة الرئاسية باستمرار على أهمية بلورة جماالت الرتكيز  -2

إىل األمانة بلورة  2015وقد طلبت جلنتا الربنامج واملالية خالل دوراتهما املنفصلة واجتماعهما املشرتك يف مارس/آذار 

جماالت الرتكيز وإزالة الرتكيز احملددة من أجل تسهيل نظر اجمللس يف االقرتاحات، مبا يف ذلك حتديد الكّم املالي، 

قديم ، وتالدخل والنهج املقرتح لتوفري خدمات الفاو إىل البلدان املتوسطة 6ونظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية،

 .املتطلباتوجتيب هذه املذكرة على تلك  7ة معاجلة مسألة مقاومة امليكروبات لألدوية.مقرتحات بشأن كيفي

 

 جماالت الرتكيز وإزالة الرتكيز -ثانيًا

 

مثانية جماالت عمل ذات أولوية أعلى، مبا يف ذلك نظم  2017-2016حيدد برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -3

 ، يف حني75يف الفقرة  زالة الرتكيز واملواءمةإل جمااًلة عشرة ، وثالث72الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، يف الفقرة 

 ة امليكروبات لألدوية من خالل جلنة الربنامج واجمللس. سوف ينظر املؤمتر يف حالة مقاوم

 

رد بلورة هذه اجملاالت احملددة للرتكيز وإزالة الرتكيز يف امللحق، إضافة إىل التحديد الكّمي لعمليات إعادة وت -4

الرتكيز تشمل توحيدًا للموارد وحتويلها ضمن جمال  إزالةختصيص املوارد. وجتدر اإلشارة إىل أن العديد من جماالت 

يت ال يدخل بعضها يف عمليات إعادة ختصيص املوارد املبّينة يف الفقرة العمل، كما بالنسبة إىل األولويات اإلقليمية، وال

 وثيقة برنامج العمل وامليزانية.  من 72

 

 اجملاالت حسب كيفية حتديدها: وتصنف -5
 

 ك التوحيد وتقليص االزدواجية يف الشعب التقنية؛ذلفضل، مبا يف األرتكيز الو الرتشيد )أ(

، ال سيما نظرًا إىل القدرات القطرية املتنامية و/أو العمل من خّف الطلب عليهااليت اجملاالت الرباجمية  )ب(

 خالل شراكات؛

توقف أجنزت العمل فيها، وسوف ت اليت أو مقارنةالرباجمية اليت تفتقر فيها منظمة الفاو إىل ميزة  اجملاالت)ج( 

 بالكامل؛ عن العمل فيها

 وفورات داخلية. ذات رد إضافية أوالعمل الوظيفية اليت تتطّلب موا جماالت)د( 

 

إعادة توحيد املوارد و(، قد جتري عملية أكرب ل82كما تنّص عليه وثيقة برنامج العمل وامليزانية )الفقرة  -6

ختصيصها خالل عملية ختطيط العمل للفرتة املالية املستندة إىل النتائج الواجب القيام بها بني يوليو/متوز 

يف التعديالت ، مع األخذ يف االعتبار قرارات املؤمتر وتوجيهاته. وسوف يتم التبليغ عنها 2015وأكتوبر/تشرين األول 

 .2015لينظر فيها اجمللس يف ديسمرب/كانون األول  2017-2016على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

                                                 
  CL 150/REPالوثيقة  ( منب) 16الفقرة و، CL 148/REPالوثيقة  ( مني) 7الفقرة   5
  CL 151/5الوثيقة من  5والفقرة ، CL 151/4الوثيقة ( من د) 5الفقرة ، CL 151/3الوثيقة  ( منك) 20الفقرة   6
  CL 151/4الوثيقة من  6الفقرة و ،C 2015/28الوثيقة   7
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أدناه. وتتّم  ثالثًا القسم ترد تفاصيل النهج املقرتح لتوفري خدمات منظمة الفاو إىل بلدان متوسطة الدخل يف -7

معاجلة املعلومات اإلضافية عن استخدام موارد برنامج التعاون التقين ملساعدة البلدان النامية اجلزرية الصغرية يف املذكرة 

 .5اإلعالمية رقم 

 

 نهج توفري اخلدمات إىل بلدان متوسطة الدخل -ثالثًا

 

الرتحيب باملوجز إىل " 2014نعقدة يف نوفمرب/تشرين الثاني بادر اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة امل -8

مواصلة اعتماد نهجها االستباقي، مبا يف ذلك التوليفي عن عمليات تقييم البلدان ذات الدخل املتوسط وشجع الفاو على 

يف جدول  حنو متزايدوتساهم البلدان ذات الدخل املتوسط على  8".يف ما خيّص الدعوة والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

وّفر اخلربة تلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، رائدة يف اأطراف فاعلة  هيأعمال التطورات العاملية. كما أن العديد منها 

خرى أيضًا تنميتها اخلاصة من خالل توفري املوارد من أل بلدان الفنية والدعم املالي إىل بلدان يف اجلنوب. ومتّو

حتقيق أهداف وطنية. كذلك، يف جمموعة واسعة من أطراف التنمية  شركوتات أمانة أحادية، ا عرب حسابميزانياته

  املتوسط يف اجملالني.تتمتع الفاو خبربة ملحوظة يف البلدان ذات الدخل 

 

ات الدخل املتوسط عن اهتمام كبري بإقامة وجود للفاو يف بلدانها أو بتعزيز وجود ذأعرب عدد من البلدان  -9

بلدان متوسطة الدخل أو ذات االقتصادية وانتقاهلا إىل حالة  وضاعهاألامجالي اإلتحسن الونظرا إىل   املنظمة القائم فعال.

الدخل املرتفع، يوجد عدد من هذه البلدان اآلن يف وضع ميكنها من إقامة شراكة خمتلفة مع الفاو من خالل تقديم 

كامل تكاليف املساعدة الفنية  بعض أو خالل إتاحة املوارد الالزمة لتغطية املساعدة إىل البلدان النامية األخرى، ومن

 تطلبها من الفاو. مازالتاليت 

 

لنوع جديد من املكاتب القطرية للمنظمة ينبغي أن  إىل االستجابة هلذا الطلب، أعدت الفاو مفهومًا وسعيًا  -10

 يتناسب بشكل أفضل مع احتياجات هذه البلدان األعضاء، مقارنة مبمثلية تقليدية للمنظمة.

 

 وستتضمن وظائف هذا النوع اجلديد من املكاتب القطرية، ضمن امجلة أمور أخرى، ما يلي:  -11
 

أقوى للبالد يف عمل الفاو وبراجمها على املستويات الوطنية واإلقليمية  احلكومة بشأن مشاركةالتنسيق مع  )أ( 

 الفرعية واإلقليمية والدولية؛

تعزيز إمكانيات التعاون بني البلد والفاو من خالل إقامة مشاريع حساب أمانة، والتعاون بني بلدان  )ب( 

مع وكاالت التعاون الدولي، عند  اجلنوب، وتنمية قدرات املوارد البشرية، إضافة إىل تعزيز العالقات

 االقتضاء؛

                                                 
  CL 150/REP ( من الوثيقة و) 16الفقرة ، وCL 150/5، وPC 116/7الوثائق   8



 

4 

تعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية ومنظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري   )ج(

احلكومية من أجل تيسري التبادل يف املسائل املتعلقة حبوكمة األمن الغذائي، ونقل التكنولوجيا، والتدريب 

وصول إىل املعلومات العلمية والفنية يف جماالت الزراعة والغابات ومصايد والبحث، وبهدف حتسني ال

 األمساك والتجارة، وغريها؛

 التعاون مع احلكومة واجملتمع املدني واجلمهور العام؛  )د(

 تشجيع تبادل املعرفة ونشرها بشأن القضايا املرتبطة بوالية الفاو؛ و  (ـ)ه

يوجد مقرها يف البالد على دراية بالسياسات واملواقف الرئيسية للفاو، مبا  ضمان أن املنظمات الدولية اليت  )و(

 يف ذلك نداءات الطوارئ، وتشجيع زيادة التعاون والشراكة معها.

 

واملوظفون العاملون فيه على مستوى األنشطة  هذا النوع اجلديد من املكاتب القطريةوسيتوقف إامجالي ميزانية   -12

وتكمن سياسة الفاو احلالية بالنسبة هلذا النوع اجلديد من املكاتب القطرية يف أن  وحافظة الربنامج الذي سيتم تعبئتها.

من قبل لها القائمة، جيب حتّم الفاوأي تكاليف إضافية تتعلق بإنشاء "مكتب شراكة واتصال" جديد أو االرتقاء مبمثلية 

 .للفاولربنامج العادي ا إىل ميزانية البلد العضو الذي يقدم الطلب، ولن تؤدي إىل أي تكلفة إضافية بالنسبة

 

كلفة خمتلف املكاتب القطرية باالستناد إىل عدد من املعايري، مبا يف ذلك حجم تسوف جتري الفاو حتلياًل ل -13

، سوف يوىل االهتمام الواجب القيام بهذه العمليةوخالل الربامج اليت جيري تنفيذها يف تلك البلدان ودرجة تعقيدها. 

 . حاجةن مع البلدان األكثر كلفة ومن التضامتإىل حالة الدخل يف البلد العضو يف روح من التشارك يف تقاسم ال
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 جمال العمل

)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

    الرتشيد والرتكيز األفضل، مبا يف ذلك التوحيد وتقليص االزدواجية يف الشعب الفنية -ألف

 ((م) 75و (ب) 72املناخ والطاقة )الفقرتان تغّير 

سياقات الالفنية يف جمال تغري املناخ لزيادة الفعالية، وسوف يرّكز العمل على  الوحداتسوف يتّم توحيد العمل الذي أجرته خمتلف 

عم األكثر تشاركًا بني القطاعات. وسوف تتالفى الفاو تنفيذ أنشطة منفصلة وتعزز الدعم املتكامل للبلدان األعضاء. كما سيتّم استبدال الد

ر. وُتنقل املباشر لطلبات البلدان بشأن الطاقة احليوية املستدامة تدرجييًا بتدريب خرباء إقليميني/مراكز امتياز مبا يوّفر هذا الدعم املباش

 املكتب اإلقليمي ألوروبا نية يفُيعاد توجيه منصب من الدرجة الف نية إىل شعبة املناخ والطاقة واحليازة، كماوظيفتان من الدرجة الف

 إضافًة إىل موارد إضافية من غري املوظفني. للعمل على تغري املناخ، وُينشأ منصب جديد يف شعبة املناخ والطاقة واحليازة

(1.1)  2.5 

 
 ((د) 75نظم املعلومات اجلغرافية املكانية )الفقرة 

وستؤدي عمليات التآزر العمل على نظم املعلومات اجلغرافية املكانية للرتكيز أكثر على املستوى القطري والتنفيذ امليداني.  وجيهسُيعاد ت

ُتوحَّد اخلربات والقدرات املشتتة من أجل تعزيز استجابة الفاو إىل سو يف الفاو ومع الشركاء إىل املزيد من التوفري واحلد من االزدواجية.

 ى املستويني القطري وامليداني.التنفيذ عل

(1.0)   
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 جمال العمل

)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

 ((ي) 75و (أ) 72التغذية )الفقرتان 

سوف تركز أنشطة الفاو يف جمال التغذية على دعم البلدان لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها يف ، املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذيةإثر 

األغذية يف  ركيبة بعضية والعمل على توالتغذ مناهج تعليم متعلقة بالرتبيةالة الرتكيز عن وضع وسوف يشمل ذلك إز هذا املؤمتر.إطار 

األغذية أكثر  تركيبة بعضإطار االستجابة إىل الطلبات املتغّيرة، والرتكيز أكثر على دعم السياسات. وسوف يكون عمل منظمة الفاو على 

اسرتاتيجية وموجهًا بطلب املستخدمني النهائيني لضمان وضع سياسات وبرامج مراعية للتغذية واالبتعاد عن الدعم القطري املخصص. 

ت ثالثة مناصب أنشئبالتوازي مع توفري موارد إضافية من غري املوظفني، فيما قسم األغذية والتغذية منصبان جديدان للتغذية يف  أنشئو

 ديدة للتغذية يف املكاتب اإلقليمية الفرعية يف أفريقيا.ج

(1.5)  3.3 

 
 ((أ) 75إنتاج النباتات )الفقرة 

الرتكيز عن النهج املستندة إىل احملصول الفردي للرتكيز على نهج إنتاج مستدامة أكثر تكاماًل من قبيل نظم اإلنتاج  تتم إزالةسوف 

، عوضًا عن األرز وحده. ولطاملا اإليكولوجيةالقائمة على األرز واليت تشمل الغابات الزراعية وتربية األحياء املائية وخدمات النظام 

ج احملصولي. وسيقوم ستة دان األعضاء حبيث تعتمد نهجًا أكثر مشولية وتكاماًل إزاء التكثيف املستدام لإلنتاوّفرت الفاو الدعم للبل

نيني منخرطني يف العمل على تنمية حماصيل فردية وجمموعات من احملاصيل بإعادة توجيه عملهم للرتكيز أكثر على نهج موظفني ف

(0.9) 0.7  
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 جمال العمل

)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

  مستدامة أكثر تكاماًل إزاء إنتاج النباتات.
 

 ((هـ) 72احلماية االجتماعية واملنظور اجلنساني ملعاجلة مسألة عمل الشباب واهلجرة )الفقرة 

تشكل احلماية االجتماعية جمال عمل جديد نسبيًا بالنسبة إىل الفاو. وكما يشري إليه التقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة لعام 

املوظفني وتوطيد الشراكات الرئيسية. وسوف تقوم شعبة احلماية االجتماعية برتشيد عملها يف جمال ، من الضروري تعزيز قدرات 2014

نية جديدة ت وظائف فأنشئباب واهلجرة. وقد ، ومبعاجلة املسائل املتصلة بعمل الش3رتاتيجي ماية االجتماعية دعمًا للهدف االساحل

ظيفة جديدة يف جمال املنظور اجلنساني يف املكتب اإلقليمي للشر  األدنى، وموارد إضافًة إىل و الشراكة األوروبية من أجل الرتبةيف 

 إضافية من غري املوظفني.

(0.5)  1.5 

 
 ((ج) 72املوارد )الفقرة  وحشدالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

املوارد حبيث ترّكز عملها دعمًا للوحدات التنظيمية يف املقر الرئيسي ويف  وحشدمّتت إعادة هيكلة شعبة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

، وإدارة دورة الثالثيجمال القيادة واملساءلة يف جماالت تعبئة املوارد، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون  يفاملكاتب امليدانية 

ني يف شعبة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وخمّصصتني بصورة منفصلة قائمت خدمتني. وهذا يشمل الدمج بني عليه املشروع واإلشراف

لتعبئة املوارد والتعاون بني بلدان اجلنوب على التوالي، ونقل وظائف دورة املشروع من مكتب دعم الالمركزية، وتشكيل فريقني 

(1.8)  2.4 



 

8 

 جمال العمل

)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

هذا قليمية ووحدات املقر الرئيسي. ويف مشرتكني، وإقامة شبكة وظيفية من املوظفني يضطلعون بوظائف ذات صلة يف املكاتب اإل

)ثالثة املوارد ومثانية مناصب يف املكاتب امليدانية  وحشدين واحد يف شعبة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب منصب ف اخلصوص، ُأنشئ

  نيني وطنيني( إضافًة إىل نقل موارد من غري املوظفني.فنيني دوليني ومخسة ف
 
 ((ل) 75واألراضي )الفقرة  ائيةوارد املامل

إعادة مواءمة العمل على حوكمة املياه للرتكيز على مسائل مشرتكة من قبيل حيازة املياه لتكملة العمل مبوجب اخلطوط التوجيهية  مّتت

مبا يسمح التعاون بني القطاعات، ولدعم العمل على حوكمة املياه وبصورة  إزاء إقامة الروابط بني خمتلف العناصر الطوعية والنهج

وقد ُأزيل الرتكيز عن الدعم الفين واملساندة حول أطر  خاصة يف الشر  األدنى ومشال أفريقيا )املبادرة اإلقليمية بشأن ندرة املياه(.

مار وشركاء خارجيني، وقد ُأعيد ختصيص املوارد لدعم أمانة االستثمار يف جمال الرّي، سيما أن العمل جيري من خالل مركز االستث

 .العاملية ذات األهميةنظم الرتاث الزراعي 

(1.0) 0.4  

 
 (202و ،(ح) 72)الفقرتان ذات األهمية العاملية نظم الرتاث الزراعي 

وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة يف زيادة  بصورة أساسيةذات األهمية العاملية نظم الرتاث الزراعي  يف جماليساهم العمل 

 .وبشكل خاص يف إدارة النظام اإليكولوجي من خالل نهج متكاملة ومتعددة القطاعات ،والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة

  0.6 
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 جمال العمل

)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

لبيولوجي الزراعي اهلام وتشمل بعض العناصر الرئيسية للعمل اجلاري يف إطار نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية حتديد التنوع ا

وسوف ُيعاد  تعزيز ونشر مفهوم احلماية الدينامية.وعامليا وحمليا واحلفاظ عليه، واحلفظ يف املوقع وتعزيز سبل كسب العيش الريفية؛ 

ووظيفة  5 -فوظيفة واحدة من درجة دعمًا الستحداث  ختصيص موارد الربنامج العادي ألمانة نظم الرتاث الزراعي املهمة عامليًا

وهذا سيمكن التنفيذ السلس لوظائف أمانة نظم الرتاث الزراعي ذات . 2017-2016خالل الفرتة  4 -ع-خأخرى واحدة من درجة 

أن العمل بشأن نظم الرتاث الزراعي ذات  األهمية العاملية، مبا يف ذلك اإلشراف واإلدارة والتنسيق والتنفيذ للمفهوم وأنشطته، علمًا

  ية سيعتمد أساسا على املوارد من خارج امليزانية.األهمية العامل

   بصورة رئيسية تنامي القدرات القطرية و/أو العمل من خالل شراكات ها بسببناليت خّف الطلب عاجملاالت الرباجمية  -باء

 
 ((هـ) 75و ،(ز) 72مصايد السماك وتربية األحياء املائية )الفقرتان 

يوّجه عمل منظمة الفاو على وضع صكوك دولية جديدة من جانب جلنة مصايد األمساك ومل ُيطلب وضع أي صكوك جديدة منذ عام 

. لذا، ميكن إزالة الرتكيز عن العمل على وضع صكوك دولية جديدة متصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية للرتكيز على 2012

وًة على ذلك، سوف ُيزال الرتكيز عن العمل على وضع اسرتاتيجية لرتبية األحياء املائية للرتكيز على تنفيذ الصكوك القائمة. وعال

ممارسات مستدامة يف قطاع تربية األحياء املائية. وسوف ُتعاد مواءمة املوارد من املوظفني وغري املوظفني على هذا األساس، كما قد 

(1.2) 0.4 0.8 
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 جمال العمل

)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

  حياء املائية يف املكاتب امليدانية.ُأنشأت وظيفتان جديدتان يف جمال تربية األ
 

 ((ز) 75الثروة احليوانية )الفقرة 

األمراض احليوانية اليت هلا قيمة حمدودة من الناحية مع مراعاة القدرات املوجودة على الصعيد القطري، سوف ُيزال الرتكيز عن 

. وهذا سوف يسمح بالرتكيز أكثر على األمراض احليوانية تتناول األنواع املعتادةاالقتصادية أو من حيث األمن الغذائي، وتلك اليت ال 

استئصال آفات اجملرتات الصغرية،  وبشكل خاصهمية بالنسبة إىل جمتمعات أصحاب احليازات الصغرية، األالعابرة للحدود ذات 

كما سيتّم امجع التمويل من خارج  ،ن املوظفني وغري املوظفنيودعم العمل على مقاومة امليكروبات لألدوية. وسوف ُتعاد مواءمة املوارد م

 امليزانية على هذا األساس.

(1.0) 0.8  

 
 ((ح) 75تقنيات التطبيق النووية )الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية )الفقرة 

إدارة تسميد احملاصيل، وأعمال البحوث الرتكيز على اجملاالت اليت جرى فيها تطوير ووضع التكنولوجيات املالئمة: إزالة تم تسوف 

والتطوير حول الدودة احللزونية وآفات العث، وتطوير تقنيات عامة لرتبية النباتات، وامجع وصون سالالت الطفرة الوراثية، والتطبيق 

وف يتّم الرتكيز على نقل وتطبيق هذه التكنولوجيات يف البلدان األعضاء، وعلى البحوث والتطوير يف وسالنووي يف التناسل احليواني. 

، مبا يف دجمال التقنيات النووية للتأقلم مع تغري املناخ والقدرة على التكّيف معه يف ما خيص اآلفات واألمراض احليوانية العابرة للحدو

(0.7) 0.7  
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 جمال العمل

)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

 واءمة املوارد من املوظفني ومن غري املوظفني على هذا األساس.ذلك الناامجة عن احلشرات. وسوف ُتعاد م
 

  ((ي) 75الشراكة والدعوة وتنمية القدرات )الفقرة 

بصورة  سُتعَهدإلغاء دعم النظم تدرجييًا ملبادرات من قبيل املسح الريفي والزراعي املتكامل، والقاموس الزراعي املتعدد اللغات، حيث 

متزايدة إىل الشركاء؛ وترشيد الدعم املقّدم إىل التحالف ضد اجلوع وسوء التغذية، وضم بعض األعمال يف إطار مبادرات الدعوة بشأن 

احلق يف الغذاء من خالل جبهات برملانية؛ وتركيز االتصاالت املتعّلقة بالعمل اإلمنائي على املساهمات املخصصة للزراعة األسرية؛ 

  .2004مال املتابعة املتعّلقة مبؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات لعام ووقف أع

(0.5)   

 
 ((و) 72اإلحصاءات )الفقرة 

الرتكيز على العمل على تنمية القدرات اإلحصائية القائمة يف املقر الرئيسي يف حني سيتّم توسيع نطا  األنشطة امليدانية  إزالة تمتسوف 

يف جمال اإلحصاءات مبا يّتفق مع األولويات واملبادرات اإلقليمية. وبالعمل مع شركاء اسرتاتيجيني، سوف ُيزال الرتكيز عن جهود الفاو 

 جمال اإلحصاءات املتصلة بالتجارة واألسعار من خالل استخدام بيانات تنتجها منظمات دولية أخرى يف جماالت يف امجع البيانات يف

اإلحصاءات املتصلة بالتجارة واألسعار، يف حني سوف ُيعّزز العمل يف جماالت إحصاءات االستثمار واحملاسبة البيئية. كذلك، سوف 

، وحتويل اإلامجالياألبعاد الفردية لألمن الغذائي واألمن الغذائي  بالنسبة إىللألمن الغذائي،  مؤشر مركب على وضع الرتكيزالفاو  تزيل

(0.6)  0.8 
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 جمال العمل

)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

استبيان معاناة انعدام األمن الغذائي ومشروع أصوات  شكل خاصالرتكيز إىل تدابري مستندة إىل التجارب يف جمال األمن الغذائي، وب

منصب إحصائي واحد يف املكتب اإلقليمي  ئني إىل املكاتب اإلقليمية الفرعية وُأنشاجلياع. هلذه الغاية، ُنقل منصبان فنيان إلحصائي

 .ئالفرعي جلزر احمليط اهلاد
 

 ((ج) 75احليازة )الفقرة 

الرتكيز على العمل على أنشطة على  إزالة تّمتبعد مرور سنتني على إقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة للحيازة، سوف 

وسريكز العمل على تنمية القدرات وتعزيز الصعيد العاملي من أجل الرتكيز على الدعم القوي على الصعيدين اإلقليمي والقطري. 

كما ستتم  يدان.الشراكات من جهات غري تابعة للدولة وشبكات عاملية أخرى على املستويني اإلقليمي والوطين لضمان األثر الالزم يف امل

 إعادة مواءمة موارد املوظفني على هذا األساس.

(0.3) 0.3  

   اجملاالت الرباجمية اليت تفتقر فيها منظمة الفاو إىل ميزات مقارنة أو أجنزت العمل فيها، واليت سيتوقف فيها العمل بالكامل -جيم

 
 ((ب) 75الصناعة الزراعية والتسويق )الفقرة 

)الصناعات، واملباني والسقائف(. ومن املتوقع أن يأتي الدعم األول  للسو  األساسيةمتامًا عن العمل على وضع البنى  الفاوسوف تتوقف 

يف االستثمار يف  األساسيةمن الوكاالت الوطنية اليت توجد لديها اآلن قدرات متقدمة. ويتمثل الطلب القطري احلالي يف جمال البنية 

(0.8) 0.6  
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 جمال العمل

)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

او مبيزة مقارنة. وحتى يف إطار الربنامج التعاوني املشرتك بني منظمة الفاو والبنك الدولي، تقّلصت حصة اجملاالت حيث ال تتمتع الف

إىل حّد كبري يف السنوات األخرية. والفنيون السبعة الذين يشاركون، بالكامل أو جزئيًا، يف العمل  األساسيةاملشاريع املتصلة بالبنية 

تقليص الفاقد واملهَدر من األغذية، ووضع سلسلة للسو  سوف ُيعاد توجيههم للعمل على  ألساسيةااملتصل بدعم عملية تطوير البنية 

 نظم األغذية الزراعية.لالقيمة، ونظم األغذية احلضرية، واجلوانب اجلنسانية 
 

 ((و) 75الصناعات احلرجية )الفقرة 

تعد الفاو تتمتع مبيزة مقارنة يف ما خيّص دعم الصناعات احلرجية على نطا  أكرب. فقد بدأت هذه الصناعة تتحّدث بدعم من  مل

منظمات القطاع اخلاص. وعوضًا عن ذلك، سوف تعزز املنظمة عملها اجلاري يف إقامة مؤسسات حرجية صغرية احلجم من أجل تعزيز 

يرتّكز تحّول الدعم املباشر للصناعات احلرجية الواسعة النطا  وية على نطا  صغري. لذا، سوف قدرات واستدامة الصناعات احلرجي

العمل  وسيخّفعلى تعزيز قدرات الصناعات احلرجية الصغرية النطا  يف إطار تنمية املشاريع الصغرية والتخفيف من حدة الفقر؛  العمل

وسوف تتّم  ميكن للوكاالت الشريكة أن تعتمدها. اليت على وضع أدوات ومنهجيات وممارسات يف جمال حصاد املنتجات احلرجية

 مواءمة املوارد من املوظفني وغري املوظفني على هذا األساس.

(0.5) 0.3  
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)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

    جماالت العمل الوظيفية اليت تتطّلب موارد إضافية أو مع وفورات داخلية  -دال

 
 ((د) 72تقاسم كلفة نظام املنسق املقيم لألمم املتحدة )الفقرة 

املنظمة لتوازن حصة تكاليف الفاو اخلاصة بنظام  شبكة ممثلياتمليون دوالر أمريكي من خالل  2.3يتّم توفري مبلغ إضايف بقيمة 

وبالنظر يف "التقرير (. (و) 7الفقرة  -CL 148/REP)الوثيقة  املنسقني املقيمني لألمم املتحدة، على النحو الذي شّجع عليه اجمللس

ية اليت تضطلع بها منظومة املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنم

فيما بني  2013أبريل/ نيسان  4برتتيب تقاسم التكاليف الذي أبرم يف  2013األمم املتحدة"، أخذ املؤمتر علمًا يف يونيو/ حزيران 

 املقيم املنسق لنظام" والتنظيمي والفين املالي الدعم تقديملأعضاء جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وطلب من املنظمة تطبيق هذا االتفا  

مليون دوالر أمريكي  2.0مليون دوالر أمريكي، ُأدرج  4.3مبلغ  2015-2014وقد بلغت حصة الفاو من الكلفة للفرتة  تحدة".امل لألمم

اليوم (. وباتت 104و 103، الفقرتان CL 148/8)الوثيقة  2015-2014منها يف ميزانية التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 . 2017-2016يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  بالكامل كي مدرجًةيمليون دوالر أمر 4.3لغة والبا قيمة تقاسم الكلفة يف فرتة السنتني

  2.3 
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)مباليني  2017-2016املوارد للفرتة 

 الدوالرات األمريكية(

من إزالة 

 الرتكيز

 إىل الرتكيز

إعادة 

التخصيص 

 الداخلية

إعادة الرتكيز 

يف برنامج 

العمل 

 وامليزانية

 (285و 133-129، و(أ) 74االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات )الفقرات 

املعلومات واالستثمارات يف خدمات الدعم على تغيري منط تقديم هذه اخلدمات، مع برتكيز البنية التحتية لتكنولوجيا تقوم منظمة الفاو 

ويتمثل أحد  فرص االعتماد على املصادر اخلارجية املتاحة اليوم يف سو  عمل تكنولوجيا املعلومات. حتّول جوهري حنو استغالل

مارات يف اإلنفا  الرأمسالي يف املستقبل يف البنية تأثريات هذه الفرص بأنه جيب أن حيصل اخنفاض يف االحتياجات إلجراء استث

وُيعزى السبب يف ذلك إىل أن االحتياجات احلالية املتقلبة لالستثمار مرة واحدة يف  التحتية والنظم اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات.

وباالستناد إىل املعدل احلالي الستخدام  .األجهزة والربامج والرتاخيص لن تتوقف، وسوف ُتستبَدل بتكاليف تشغيلية أكثر قابلية للتوقع

 ماليني دوالرات أمريكية. 5بقيمة  اإلنفا  الرأمسالي وهذه االبتكارات، ُتخفَّض ختصيصات اإلنفا  الرأمسالي

(5.0)   

 14.2 2.4 (18.4) اجملموع

 
 




