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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة على هذه الصفحة؛
 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة  وميكن االطالع على وثائق أخرى على
 

A 

 المؤتمر

 الدورة األربعون

 2017تموز يوليو/ 8-3روما، 

  2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 
  2019-2018وبرنامج العمل والميزانية للفترة 

 )مشروع قرار(
 

تتضممممممممممّمن مقترًفا من تقرير الدورة السممممممممممادسممممممممممة وا مسمممممممممم  بعد املائة للمجل  عن ا رة  -أواًل إّن هذه الوثيقة: 
تربز تو يهات اجملل   -؛ ثانيًا 2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للف ة  2021-2018املتوسممممممممممممممرة األ ل للف ة 

 وبرنممممامج  2021-2018ا رممممة املتوسممممممممممممممرممممة األ ممممل للف ة  -  C 2017/3لممممدى قراقة تقرات  ممممددة من الوثيقممممة 
 .2019-2018العمل وامليزانية للف ة 

 
 مقتطف من تقرير الدورة السادسة والخمسين بعد المائة للمجلس  -أوًل 

 (2017أبريل/نيسان  24-28)
 

  2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 
 20191-2018وبرنامج العمل والميزانية للفترة 

 
 2019-2018وبرنمممامج العممممل وامليزانيمممة للف ة  2021-2018نظر اجملل  يف ا رمممة املتوسممممممممممممممرمممة األ مممل للف ة  -7

 التوصمممممممممممممميممات الصمممممممممممممممادرة وأقرّ ، 3و 2و 1وكممذلممم يف معلومممات إقممممممممممممممماتيممة قممّدمتهمما األمممانممة يف مممذكرات املعلومممات رق  
 عن جلنيت الربنامج واملالية واال تماع املش ك بينهما.

 
                                                      

 4و 3؛ والفقرتان CL 156/4يف الوثيقة  21إىل  19؛ والفقرات من CL 156/3يف الوثيقة  4؛ والفقرة 3 2و 1؛ واملذكرات اإلعالمية C 2017/3الوثيقة   1
 CL 156/PV/7 و CL 156/PV/2؛ والوثيقتان CL 156/5يف الوثيقة 
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 اجملل : علق باالق احات الرامية إىل حتس  السالمة املالية والسيولة واالحتياطيات يف املنظمة، تإنّ ويف ما يت -8
 

 أشممممممممممممار إىل املناقشممممممممممممات اليت اريها املنظمة ونظام األم  املتحدة املوّحد بشمممممممممممم ن التزامات الت رية الربية  )أ(
اتق يف اعتماد النهج الذي سمممممبق وأن و  قدًمابالتوصمممممية القاقمممممية باملضمممممي  علًماانتهاق ا دمة، وأخذ  بعد

 مليون دوالر أمريكي كمبلغ إقممممممممممممممايف منفصممممممممممممممل  14.1عليه املؤمتر واملتمثل يف توتري متويل  زئي بقيمة 
 السنت ؛ لف ة

مليون دوالر أمريكي تسمممّدد مرة  16.2رة على األعضممماق بقيمة مقرّ  اشممم اكات ترضباق اح  علًماوأحاط  )ب(
مليون دوالر أمريكي، أي ما يعاد  التدتق  42رصمممميد حسمممماب رأل املا  العامل إىل واحدة لكي يصممممل 

 النقدي خال  شهر واحد يف الربنامج العادي، يف برامج العمل وامليزانية يف املستقبل.
 

 جملل :ا ويف ما يتعلق جبوهر االق احات الواردة يف ا رة املتوسرة األ ل/برنامج العمل وامليزانية، تإنّ  -9
 

 باالسممممممممممممممتمرارية يف التو ه االسمممممممممممممم اتيجي للمنظمة يف ا رة املتوسممممممممممممممرة األ ل وبرنامج العمل،  رّحب )أ(
ملواقمة األهداف االسممممممممممم اتيجية للمنظمة بشمممممممممممكل وثيق مع خرة التنمية املسمممممممممممتدامة  عن تقديره وأعرب
 ومع أهداف التنمية املستدامة؛ 2030 لعام

اف الّ كيز الرباجمي بالنسممممممممممممممبة إىل األهد جماالت إل اق األولويات وختصممممممممممممممي  املوارد وكذلم حتديد وأّيد )ب(
إىل إدراج األثر امل تمممممب على النتمممممائج يف برامج العممممممل وامليزانيمممممة  وترّلع، 6 االسمممممممممممممم اتيجيمممممة وا مممممدف

 املستقبل؛ يف
 )ز( من الوثيقممممة52)ب( و52ت  على إعممممادة صمممممممممممممميمممماغممممة التعريفممممات ل ولويممممات الواردة يف الفقر  وواتق )ج(

C 2017/3 ملا طلبته جلنة الربنامج، على النحو التايل: وتًقا 
مليون دوالر أمريكي لدع  اإلنتاج الّزراعي املسمممممممتدام، كا يف  لم  3.1)ب( ختصمممممممي  مبلغ 52 -1

الزراعة اإليكولو ية والتنوع البيولو ي ونظ  ال اث الزراعي  ات األمهية العاملية والّتكنولو يات 
 البيولو ية، خاّصة على املستوى القرري؛

ة املناطق الريفّية املت ثّر مليون دوالر أمريكي لدع  سمممممممممممبل العي  يف  1.2)ز( ختصمممممممممممي  مبلغ 52 -2
 بالّنزاعات من حيث صلتها باألمن ال ذائي وحتليل النزاعات والشراكات؛

 تضاًل ، لعمللمع والية املنظمة وميزاهتا النسبية، ك سال  اة إدراج جماالت غري مّتسقة متامً من م ب وحّذر )د(
 ؛عن اإلشارات إىل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين

على أمهية احلفاظ على متام قدرات ا دمات  وشممممممممممممممّددعلى أمهية تعدد الل ات يف املنظمة،  دًداوأّكد جم )ه(
 ؛2019-2018الل وية قمن برنامج العمل وامليزانية للف ة 

 إىل اسمممممممتعراض مؤشمممممممرات الر ات األهداف االسممممممم اتيجية وغاياهتا اليت سمممممممت عرض يف التعديالت وترّلع )و(
 ؛2019-2018وامليزانية للف ة على برنامج العمل 
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راكات لتمك  املنظمة من تعزيز مزاياها النسمممممممبية، كا يف  لم وشمممممممّجع )ز(  على مواصممممممملة االسمممممممتعانة بالشمممممممّ
من خال  التعمماون ب  بلممدان اجلنوب والتعمماون الثالثي، على أن يت  إبراز  لممم يف التسممممممممممممممميممة اجلممديممدة 

ام درات والتعاون ب  بلدان اجلنوب، كا يكفل بالتايل متاملق حة لشممممممممممعبة الشممممممممممراكات والدعوة وتنمية الق
 اجلنوب يف املنظمة.بلدان ما ب   التعاون يف

 
 ، تإّن اجملل :2019-2018ويف ما يتعلق كستوى امليزانية للف ة  -10
 

 واقعًيا اق اًحاباعتباره  كاماًل   تنفيًذاكسممممممممممممممتوى امليزانية االملية الّثابتة املق ح لتنفيذ برنامج العمل  ّحبر  )أ(
 بالنظر إىل األوقاع العاملية السائدة على مستوى االقتصاد الكّلي؛ خاصةً ، وابتكاريًا

لتحديد جماالت ال كيز وإل اق ال كيز والوتورات املق حة من أ ل إعادة ختصممممممممممممممي   وأعرب عن تقديره )ب(
مليون دوالر أمريكي لزيممادة القممدرات الفنيممة يف اجملمماالت اليت أسممممممممممممممنممدت إليهمما أولويممة أكرب  23.7 مبلغ

 ولتحس  تنفيذ الربامج؛
األعضممماق على توتري مسمممامهات طوعية ملعاجلة األولويات اليت ب يكن باإلمكان اسمممتيعا ا قممممن  وشمممّجع )ج(

 ؛ميزانية املية ثابتة موارد االعتمادات الصاتية لربنامج العمل وامليزانية يف ظل
  متاشممممممًيات الصمممممماتية املرصممممممودة، ايف املائة من االعتماد 14بزيادة حصممممممة برنامج التعاون التق  إىل  ورّحب )د(

 ؛6/2015وتوصية املؤمتر رق   9/89مع قرار املؤمتر رق  
يف امليزانيممة مالي  دوالر أمريكي بسممممممممممممممعر صممممممممممممممرف معتممد  1 005.6مسممممممممممممممتوى امليزانيمة املتمثمل يف  وأقرّ  )ه(

 ب ن يواتق املؤمتر على مشممممممممممممروع القرار، بصممممممممممممي ته الواردة  وأوصممممممممممممى، أمريكًيا دوالرًا 22.1=  يورو 1 قدره
 .[CL 156/REPبالتقرير ]  ي  املرتقوعلى حنو ما هو وارد يف  ،C 2017/3الوثيقة  من 146يف الفقرة 
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 المؤتمر قبل من لعتماده قرار مشروع
 

 2019-2018 الفترة ميزانية اعتمادات
 
 المؤتمر، إن
  العام؛ املدير من ماملقدّ  وامليزانية العمل برنامج يف نظر أن بعد

  السممممممممممممممنت  لف ة أمريكي دوالر 1 050 635 000 البممممال ممممة املق حممممة الصممممممممممممممممماتيممممة اإلمجمممماليممممة االعتمممممادات يف نظر أن وبعدددد
 بهاكو  تعاد  أن ي ف ض واليت أمريكًيا دوالرًا 22.1 = يورو 1 وقدره 7201-6201 الف ة يف الصرف بسعر 9201-8201 املالية

 يورو؛ 637 423 000 واليورو أمريكي دوالر 465 399 000 األمريكي بالدوالر املصروتات
 نفسممممه الصممممرف بسممممعر أمريكي دوالر 1 050 635 000 ملبلغ معادلة تبقى أعاله الواردة الصمممماتية االعتمادات أن رأى أن وبعد

 باليورو؛ ا اص اجلزق حتويل بعد 2019-2018 للف ة حدد الذي أمريكًيا دوالرًا 1.22 = يورو 1 وقدره امليزانية يف املستخدم
 التايل: النحو على 2019-2018 للف ة العام املدير اق حه الذي العمل برنامج على يوافق -1

 التالية: ل غراض أمريكًيا دوالرًا 1.22 = يورو 1 الصرف سعر أسال على االعتمادات على التصويت يت ّ  )أ(
 األمريكي بالدولر  

 82,128,000 املسامهة يف القضاق على اجلوع وانعدام األمن ال ذائي وسوق الت ذية :1 الباب

 196,952,000 أكثر إنتا ية واستدامةالزراعة وال ابات ومصايد األملاك   عل :2 الباب

 66,207,000 يف الريفاحلّد من الفقر  :3 الباب

 105,399,000  وكفاقةظ  زراعية وغذائية أكثر مشواًل متك  ن   :4 الباب

 54,136,000 بل العي  على الصمود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة س   :5 الباب

جلنسمممم  )ت رّي املناخ واملسمممماواة ب  ا املشمممم كةواإلحصمممماقات واملواقمممميع  الفنيةاجلودة  :6 الباب
 واحلوكمة والت ذية(

68,883,000 

 140,788,000 برنامج التعاون التق  :7 الباب

 78,754,000 ا دمات اإلرشادية :8 الباب

 36,244,000 تكنولو يا املعلومات :9 الباب

 70,923,000 حوكمة املنظمة واإلشراف والتو يه :10 الباب

 65,308,000 الكفؤة والفعالةاإلدارة  :11 الباب

 600,000 املصروتات الرارئة :12 الباب

 16,892,000 اإلنفاق الرأملايل :13 الباب

 22,421,000 اإلنفاق األم  :14 الباب

 1,005,635,000 )الصافية( العتمادات مجموع
 87,450,000 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية :15 الباب

  1,093,085,000 )الكلية( العتمادات مجموع
ا أعاله )أ( الفقرة يف عليهممما التصممممممممممممممويمممت  رى اليت )الصمممممممممممممممماتيمممة( االعتممممادات متّو  )ب(  اتاإليراد نممماقصممممممممممممممممً

  األعضمممممممممممممممممماق المممممدو  على املقررة االشمممممممممممممم اكمممممات من أمريكي دوالر 5 000 000 كبلغ املقمممممدرة املتنوعمممممة
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 مريكياأل بالدوالر االشمممم اكات هذه وحتدد العمل. برنامج لتنفيذ أمريكي دوالر 1 000 356 000 والبال ة
 االعتبمممممار يف  لمممممم ويممممم خمممممذ .يورو 637 423 000و أمريكي دوالر 154 399 000 من وتتممممم لف واليورو،

 )الصممممممممممماتية( لالعتمادات باليورو املائة يف 46 وبنسمممممممممممبة األمريكي بالدوالر املائة يف 54 بنسمممممممممممبة التقسمممممممممممي 
 املتنوعة. لإليرادات املائة يف 100 وبنسبة

 دوالر 541 399 000 املعتمد العمل برنامج لتنفيذ األعضاق الدو  على املستحقة االش اكات جمموع يبلغ (ج)
 2018 عامي يف األعضممماق الدو  على املسمممتحقة االشممم اكات هذه وتسمممدد .يورو 376 423 000و أمريكي

 .األربع  دورته يف املؤمتر يعتمده الذي االش اكات جلدو  وتقا 2019و
 إقممممايف لغمب سممممي حسممممب األعضمممماق، الدو  من كلّ  يسممممددها اليت لالشمممم اكات الفعلية املبالغ حتديد لدى (د)

 آتواملكات املرتبات على قممممممممممرائب تفرض عضممممممممممو دولة ألي الضممممممممممريبية التسممممممممممويات صممممممممممندوق خال  من
 مبلغ ختصممي  مت قدو  للموظف . دتعها املنظمة تعاود واليت املنظمة من املوظفون يتلقاها اليت والتعويضممات

 ال رض.  ذا أمريكي دوالر 6 500 000 بنحو يقّدر
 املتكامل العمل رنامجب تنفيذو  االس اتيجية األهداف حتقيق لتيسري طوعية مسامهات تقدمي على األعضاق يشّجع -2

 النتائج. إطار قمن
 

  (2017 يوليو/متوز ... يف )اعت مد
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 توجيهات المجلس لدى قراءة فقرات محددة  إبراز -ثانًيا
  2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة  - C 2017/3 من الوثيقة

 2019-2018وبرنامج العمل والميزانية للفترة 
 

 )ج( 9)ز( من برنمممممممامج العممممممممل وامليزانيمممممممة على النحو املبّ  يف الفقرة 52)ب( و52ينب ي قراقة الفقرت   -ألف
 من تقرير اجملل .

 
 4)ز( يف ما يتعلق باسمممممممممتخدام عبارة البناق السمممممممممالمال، ينب ي قراقة اجلدو  52متاشمممممممممًيا مع إعادة صمممممممممياغة الفقرة  -باق

 من برنامج العمل وامليزانية على النحو التايل: 259و 257والفقرت  
 

دع  سبل العي  الريفية املت ثرة بالنزاعات بالتوازي بناق السالم : 13(، اجملا   و األولوية يف ا انة 113)بعد الفقرة  4اجلدو  
 األمن ال ذائي وحتليل النزاعات والشراكات  مع
 

ر ا  توثيق وته  كيفّية معاجلة األولويات ا اصة بال من أ ل اسياق، ستواصل املنظمة العمل أيضً ويف هذا ال: 257الفقرة 
 والنساق على مستوى التدخالت الت ذوية وال ذائية يف السياقات املت ثرة بالنزاعات ملعرتة كيف ميكن  ذه األولويات

 وقع كيز على لالنهوض باملساواة ب  اجلنس  إثر انتهاق النزاعات العنيفة. ومن املقرر اأن تصقل عميات بناق السالم و 
لزراعية ابرامج تراعي املساواة ب  اجلنس  وهتدف إىل معاجلة جماالت انعدام املساواة املو ودة تضاًل عن توتري وبناق األصو  

برريقة تسمح بتمك  الضحايا )مثاًل من خال  توتري ترص الوصو  اآلمن واملضمون إىل األراقي واألموا  النقدية وغريها 
 ملنتجة للنساق والشباب(.من املوارد ا

 
 ساسي  ألاشركاق الع متعزيز جماالت التكامل والتآزر مع الربامج االس اتيجية األخرى و تت  مواصلة وس: 259الفقرة 

اسات ال سيما يف جما  تعزيز القدرة على الصمود يف سياق السي ،على املستوى الف  والتش يلي وعلى مستوى املوارد
اعية وال ذائية ر املستدامة ل من ال ذائي والت ذية والبيئة التمكينّية؛ والقدرة على موا هة املخاطر والنظ  اإليكولو ية الز 

درة سالسل القيمة  املناطق الريفية وقواملستدامة؛ واحلماية اال تماعية املستجيبة للّصدمات وترص العمل يف االذكّية مناخي  
تعاوهنما  تربيق على الصمود. ويف ما يتعلق بت ري املناخ، قامت املنظمة وبرنامج األم  املتحدة للبيئة بتوطيدال ذائية القابلة لل

 جما  ويفاملناخ، لدع  البلدان واجملتمعات احمللية األشد عرقة ملخاطر ( A2R)ال أمام ت ري املناخ الصمودمن خال  المبادرة 
العاملي  وقد تعّهدت املنظمة وبرنامج األغذية .وبناق السالم النزاعات هاالوقاية منحتليل النزاعات و األمن ال ذائي من خال  

ل املنظمة يف البلدان اليت تعاين من أزمات. وستواص طالع جمل  األمن يف األم  املتحدة بانتظام على حالة األمن ال ذائيإب
ليات اجملموعة ب  الوكاالت املعنية بالشؤون اإلنسانية ومع آ مع اللجنة الدائمة املش كة وتعاوهنا ب  الوكاالت، مثاًل  مهاالتزا

 ناقباللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية، من أ ل إجياد حلو  متنع نشوب نزاعات وتساه  يف /اإلمنائية يف األم  املتحدة
 السالم. احلفاظ على
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 260و 254من ا رة املتوسرة األ ل والفقرات  6)د( من تقرير اجملل ، ينب ي تعديل ن  الفقرة 9مراعاًة للفقرة  - ي 
 من برنامج العمل وامليزانية على النحو اآليت: 263و
 

مؤمتر األم  و ، ر القمة العاملي للعمل اإلنساينمؤمتمداوالت  ومن الترورات البارزة األخرى إىل  انب نتائج : ال...6الفقرة 
املتحدة املع  باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث( الذي يرّكز على التوسع احلضري؛ واملؤمتر العاملي الرابع 

 .الومنتدى األم  املتحدة بش ن اإلعالن الوزاري املع  بال ابات ،عشر لل ابات
 

 نشاط.باملنظمة أسهمت تيها اليت األخرية العاملية بالعمليات السياساتية  5يس شد الربنامج االس اتيجي : 254الفقرة 
 ليت تدع ا مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنسايننتائج مداوالت  ّيد مع بشكل متوائ  الربنامج عالوة على  لم، تإن و 

ايت والسياس تش يليالناسق الت تعزيز  دف على السالم الرامية إىل احلفاظ واجلهود اإلنسان حلقوق احملورية األمهية يدع 
 2021-2018 خال  الف ةإقايف ترّكيز سينصب ويف هذا السياق،  .والسالم واإلمنائي اإلنساينعلى امتداد  ور العمل 

 ؛احدةالو على ت ري املناخ والظواهر املناخية املتررتة النااة عنه؛ تضاًل عن التهديدات احملدقة بالسلسلة ال ذائية وهنج الصحة 
 الوقاية من النزاعات وحركات النزوح البشري.مسامهة املنظمة يف و 
 

، سيسمح صقل األسال املنرقي للناتج ب كيز اجلهود بصورة أكرب على ت ري املناخ والظواهر على العمومو : 260الفقرة 
سيجري و املتررتة وهنج الصحة واحدةال وبرنامج العمل ا اص بالسالم واالستقرار املستدام  وحاالت التهجري القسري. 

عمل  لقمة العاملي للعمل اإلنساين دعماً لربنامجال ّكيز بشكل خاص على التزامات منظمة األغذية والزراعة خال  مؤمتر ا
منظمة يف لاألم  العام للعمل اإلنساين الذي يتمحور حو  مضوع بناق القدرة على الصمود. ونظرًا إىل الدور الفاعل ل

 أولويّات هذه 5صقل هذه االتفاقات العاملية احلديثة يف جما  السياسات، تعك  سلسلة نتائج ا دف االس اتيجي 
 االتفاقات على أكمل و ه.

 
  امةا  الدولية يةالسممممممياسممممممات واحلوارات عملياتال نتائج ملراعاة هًدا  أيضمممممما 5الربنامج االسمممممم اتيجي وسمممممميبذ  : 263الفقرة 
 ،لكوارثا الاطر من للحد سمممممنداي وإطار ،أهداف التنمية املسمممممتدامة سممممميما وال ،نصمممممرمت املسمممممنت  الخال    رت اليت

 االلتزامات من ددبع اإلنسممممممممممممماين الذي تعهدت تيه املنظمة للعمل العاملي القمة ومؤمتر ،املناخ ت ري بشممممممممممممم ن باري  واتفاق
 .ا امة
 
 ا يكل ال يفشعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات)ز( من تقرير اجملل ، ينب ي تعديل اس  ال9مراعاًة للفقرة  -دا 

 امليزانية ليصبح الشعبة الشراكات والتعاون ب  بلدان اجلنوبال.بربنامج العمل و  10التنظيمي الوارد يف امللحق 


