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 المعلومات األساسية والنطاق -أوالا 
 
، يف خطة املدير العام املتوسطططططططة األجل للفرتة 2017يف يوليو/متوز  نظر مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني املعقودة -1

وقّدم  2019-2018. وصططادق على اعتمادات امليزانية للفرتة 2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2018-2021
ات ر العام بإبراز قرار . ومتاشططططططططططيا مع دورة ختطيط الربامج اعاري قا العمل، قام املدي1توجيهات بشططططططططططأن فحوى االقرتاحات

لكي تنظر فيهططا عنتططا الربنططامج واملططاليططة  2019-2018املؤمتر وتوجيهططاتططه يف التعططديالت على برنططامج العمططل وامليزانيططة للفرتة 
 .2017اليت ستعقد يف ديسمرب/كانون األول بعد املائة ويوافق عليها اجمللس يف دورته الثامنة واخلمسني 

 
 الصادرة عن المؤتمر توالتوجيهاالقرارات  -ألف

 
 1 005.6 ايمتهق مليزانيةيف ا تاعتماداعلى ت وافق املؤمتر على برنامج العمل الذي اقرتحه املدير العام وصططططططططططططططوّ  -2

 (.12/2017)القرار  اا أمريكي اا دوالر  1.22يورو =  1قدره و  2019-2018لفرتة يف امليون دوالر أمريكي بسعر الصرف 
 
، وأعرب ، باالسطططططططتمرارية يف التوجه االسطططططططرتاتيجي للمنظمةاملقرتح ملوافقة على برنامج العملّحب املؤمتر، لدى ار و  -3

ومع أهداف  2030عن تقديره ملواءمة األهداف االسططططططططططرتاتيجية للمنظمة بشططططططططططكل وثيق مع خطة التنمية املسططططططططططتدامة لعام 
 التنمية املستدامة.

 
 وعلى وجه اخلصوص، فإن املؤمتر: -4
 

إعادة ختصيص وإلغاء الرتكيز و  زات وختصيص املوارد، وأعرب عن تقديره لتحديد جماالت الرتكيأيّد األولوي )أ(
 ذات األولوية األعلى ولتحسني تنفيذ الربامج؛الوفورات لزيادة القدرات الفنية يف اجملاالت 

ليت ايف دورته مقاصطططططدها وأشطططططار إىل أن اجمللس سطططططيسطططططتعرا مؤشطططططرات جرجات األهداف االسطططططرتاتيجية و  )ب(
على حنو ما هو معروا يف التعديالت على برنامج العمل  2017سططططططططططططططتعقد يف ديسططططططططططططططمرب/كانون األول 

 ؛2019-2018وامليزانية للفرتة 
وشطططططّجع على مواصطططططلة االسطططططتعانة بالشطططططراكات لتمكني املنظمة من تعزيز مزاياها النسطططططبية،  ا يف ذل  من  )ج(

لشطططططططططططططراكات شطططططططططططططعبة الثي، ووافق على التسطططططططططططططمية اعديدة خالل التعاون بني بلدان اعنوب والتعاون الثال
 ؛والتعاون يف ما بني بلدان اعنوب

ن ولويات اليت مل يكن باإلمكان اسطططتيعاقا  طططموشطططّجع األعضطططاء على توفري مسطططا ات طوعية ملعاعة األ )د(
 موارد االعتمادات الصافية لربنامج العمل وامليزانية يف ظل ميزانية امسية ثابتة.
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من الالئحة املالية، استخدام أي رصيد غري منفق من  2-4كما أجاز املؤمتر للمدير العام، على الرغم من املادة  -5
لالسطططططططططططتخدام مرة واحدة لدعم برامج املنظمة،  ا يف ذل  الصطططططططططططندوق اخلاص ألنشططططططططططططة  2017-2016اعتمادات الفرتة 

دين يف  الربنططامج واملططاليططة، واجمللس يف اجتمططاعيهمططا املعقو التمويططل اإلئططائي، بططاالتفططاق مع االجتمططاع املشططططططططططططططرت  بني عنيت
 ، JM 2017.2/2الوثيقة . ويتم تناول هذا القرار بشططكل منفصططل يف 2017ديسططمرب/ كانون األول  -نوفمرب/تشططرين الثا  

 .2017-2016يد غري املنفق من اعتمادات الفرتة استخدام الرص
 

 المستجدات األخيرة -باء
 
حتسطططني  الناس والكوكب واالزدهاروخطة عملها الطموحة من أجل  2030التنمية املسططططتدامة لعام خطة تقتضططططي  -6

تنسطططططيق الدعم على نطاق منظومة األمم املتحدة وحتسطططططني مواءمة دعم فرادى الكيانات ألهداف التنمية املسطططططتدامة. ومنذ 
وقطد شططططططططططططططاركطت املنظمطة يف حوارات اجمللس  واملنظمطة تعطد العطدة لتنفيطذهطا. 2015يف عطام  2030املوافقطة على خططة عطام 

 تتبوأه منظومة األمم املتحدة على املدى الطويل أن االقتصططططططططططططططادي واالجتماعي لنمم املتحدة بشططططططططططططططأن املوقع الذي ينبغي
 وسا ت أيضا يف جهود التنسيق يف جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة وركائزها الثالث.

 
مم ألمن خالل مشطططاركتها املسطططتمرة يف الفريق العامل املعن بالتنمية املسطططتدامة التابع جملموعة اوسطططا ت املنظمة،  -7

املتحدة اإلئائية، يف اخلطوط التوجيهية بشطططططططططططأن رصطططططططططططد أهداف التنمية املسطططططططططططتدامة على املسطططططططططططتوى القطري واليت أتيحت 
مم زيادة التعاون مع منظومة األإىل البلدان رت شطططططططاللمكاتب امليدانية. ومن خالل دراسطططططططة اسطططططططتقصطططططططائية أجر ا املنظمة، أ

املتحدة، وتزايد الطلبات على الدعم احلكومي يف ما خيص إدراج أهداف التنمية املسططططططططتدامة يف التخطيط القطري ورصططططططططد 
 التقدم احملرز.

 
قطرية أ ية لويكتسطططططي لج "التعميم والتسطططططريع ودعم السطططططياسطططططات" والتوجيهات املقّدمة إىل فرق األمم املتحدة ا -8

هذا النهج يِكمل أطر عمل األمم املتحدة للمسطططططططاعدة اإلئائية ويسطططططططّلم باحلاجة إىل خربة فخاصطططططططة بالنسطططططططبة إىل املنظمة. 
 الوكاالت املتخّصصة يف جماالت املعايري والسياسات واملواصفات ورصد التقدم.

 
ما.  الوكاالت اليت توجد مقارها يف رو ما بني كما تركز املنظمة بشطططططططططططكل خاص على مواصطططططططططططلة تطوير التعاون يف -9

، و طططططططططططعت املنظمة، باالشطططططططططططرتا  مع الصطططططططططططندوق الدو  للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، رؤية 2016وخالل عام 
، صططططططادق عليها 2030مشططططططرتكة ومباده توجيهية للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بشططططططأن تنفيذ خطة عام 

، 2017باعتبارها مرجعاا مفيداا لننشطة املشرتكة يف املستقبل. وخالل عام  2016مة يف ديسمرب/كانون األول جملس املنظ
تغرقت أربعة إثيوبيا اسطططططإىل تعاون رؤسطططططاء وكاالت األمم املتحدة املعنية باألغذية يف العديد من األحداث اهلامة، مثل زيارة 

شطة الطويلة األن مشرتكا يدعو إىل زيادة االستثمار يف حيث أصدروا نداءا مشلت الصومال الذي يعا  من اعفاف، و أيام 
صدار إل  مؤمتر صحفي مشرت تنظيم ز قدرة السكان على الصمود أمام اعفاف وآثار الصدمات املناخية، و األجل اليت تعز 

   .2017تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 



5 CL 158/3 

 

 نطاق الوثيقة -جيم
 

العمل وامليزانية إىل حتسطططططططططينات لكي ينظر فيها اجمللس يف ديسطططططططططمرب/كانون األول  التعديالت على برنامجري تشططططططططط -10
الناشططططططئة عن قرارات املؤمتر وتوجيهاته املشططططططار إليها أعاله،  2املعمول قا، وامليزانية، متاشططططططيا مع عملية و ططططططع الربامج 2017

، املخرجات مقاصطططدديد حتيو/متوز إىل نوفمرب/تشطططرين الثا ،  ا يف ذل  وعملية ختطيط العمل خالل الفرتة املمتدة من يول
 والتحططديثططات بشطططططططططططططططأن املسططططططططططططططتوى املقططدر للمسطططططططططططططططا ططات الطوعيططة وتوزيعهططا. وكمططا يرد يف برنططامج العمططل وامليزانيططة للفرتة

هج املتبع يف  النالتوحيد اعاري لوظائف الدعم اإلداري ملركز اخلدمات املشططططططططططططططرتكة، وتبنّي  الوثيقة ، تعرا2018-2019
 يتعلق بشبكة املكاتب القطرية للمنظمة. ما
 

 طططططئيلة نسطططططبيا وتشطططططمل ختطيط العمل ورصطططططده  2019-2018وإن التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -11
نشطططاء الوظائف املدرجة يف إن ا(، والتعديالت النامجة عا(، والتدابري الرامية إىل تعزيز تنفيذ الربامج )القسطططم ثالثا )القسطططم ثانيا 

إلجراءات الالزم اختاذها ا من الوثيقة ام القسم خامسا ا(. يف حني يقدّ امليزانية والتوزيع يف ما بني أبواب امليزانية )القسم رابعا 
 .2019-2018ما يتعلق بالتعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة يف بل عنيت الربنامج واملالية واجمللس من قِ 
 

 تخطيط العمل ورصده -اثانيا 
 

عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصده. وتوجد يف صلب  2017-2018يوّجه إطار املنظمة اخلاص بالنتائج للفرتة  -12
اإلطار املؤشرات اليت تقيس التقّدم احملرز يف كل مستوى من مستويات سلسلة النتائج: أي املخرجات والنواتج واألهداف 

الوطنية  التغريات على املسططططططططتوياتإحداث سططططططططاسططططططططاا لتقييم كيفية إسططططططططهام إجراءات املنظمة يف أيوفر هذا االسططططططططرتاتيجية. و 
 واإلقليمية والعاملية ولرفع التقارير بشألا. 

 
خالل الفرتة املمتدة من يوليو/متوز إىل  2019-2018ذ عملية ختطيط العمل باالسططططططططططططططتناد إىل النتائج للفرتة وتنف   -13

املخرجات واملنجزات، وختصططططططططططططيص املوارد  ا يف ذل  التقديرات  مقاصططططططططططططدمن أجل حتديد  2017ا  نوفمرب/تشططططططططططططرين الث
 ح يف هذا القسم.املستكملة ملستوى املسا ات الطوعية وتوزيعها، كما هو مو ّ 

 
 إطار التخطيط والرصد -ألف

 
 معلومات أساسية

 
ة واألهداف العاملية الثالثة، واألهداف االسطططططططرتاتيجيتشطططططططمل عناصطططططططر إطار املنظمة اخلاص بالنتائج رؤية املنظمة،  -14

اعنسني واحلوكمة  ة بنيا)تغري املناخ واملساو شرتكة اخلمسة، وهدفاا سادساا بشأن اعودة الفنية، واإلحصاءات واملوا يع امل
 ة، كما هو مبنّي يوالتغذية(، والوظائف األسطططططططططططاسطططططططططططية السطططططططططططبع كوسطططططططططططيلة للتنفيذ، واألهداف الوظيفية األربعة للبيئة التمكين

   .1الشكل  يف
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 المكونات الرئيسية –: إطار منظمة األغذية والزراعة الخاص بالنتائج 1الشكل 
 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة
مة اقتصادياا اوالزراعة يف حتسني مستويات حياة اعميع، خاصة من هم أشد فقراا، بطريقة مستدغذية سهم فيه األتمل متحرر من اعوع وسوء التغذية عا 

 ياا.ا وبيئواجتماعيا 
 األهداف العالمية الثالثة لألعضاء

  ى غذاء  ا على بناء عامل حيصل فيه الناس يف مجيع األوقات علالقضاء على اعوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجييا
 ؤها النشاط والصحة؛ة ملكاٍف وآمن ومغٍذ يليب احتياجا م التغذوية وأذواقهم ليعيشوا حياا 

 ؛القضاء على الفقر ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع، بزيادة إنتاج األغذية، وحتسني التنمية الريفية وسبل املعيشة املستدامة 
  احل أجيال احلا ر راثية، لصواإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية،  ا يف ذل  األرا ي، واملياه، واهلواء، واملناخ، واملوارد الو

 واملستقبل.
 األهداف االستراتيجية

 املسا ة يف القضاء على اعوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (1)
 أكثر إنتاجية واستدامةالزراعة والغابات ومصايد األمسا   جعل (2)
 احلّد من الفقر يف الريف (3)
  وكفاءةمشوالا ظم زراعية وغذائية أكثر متكني ن   (4)
 زيادة قدرة س بل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات (5)

 الهدف اإلضافي
 )تغرّي املناخ واملساواة بني اعنسني واحلوكمة والتغذية( املشرتكةواإلحصاءات واملوا يع  الفنيةاعودة ( 6)

 األساسيةالوظائف 
 لصكو  املعيارية وو ع املواصفات مثل االتفاقات الدولية ومدونات السلو  واملواصفاتتيسري ودعم عمل البلدان يف و ع وتنفيذ ا (1)

 التقنية وغري ذل 
 جتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني فرص احلصول عليها يف اجملاالت ذات الصلة باختصاصات املنظمة (2)
 املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على (3)
إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واالستثمارات والربامج القائمة  (4)

 على األدلة
 صاص املنظمةوتنشرها وحتّسن من تطبيقها يف جماالت اختأنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اعيدة  (5)
 تيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني احلكومات وشركاء التنمية واجملتمع املد  (6)

 والقطاع اخلاص
 ية يف جماالت اختصاص املنظمة.الدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعامل (7)

 األهداف الوظيفية
 التواصل 
 تكنولوجيا املعلومات 
 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 
  الكفؤة والفعالةاإلدارة 
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يسططتند إطار املنظمة اخلاص بالنتائج إىل ئوذج "سططلسططلة النتائج" الذي يربط بني األهداف والنواتج واملخرجات.  -15
 :األهداف العاملية العامة لنعضاءمستويات من النتائج تساهم يف حتقيق  وهنا  ثالثة

 
ي. ويتوقع التنمية يف البلدان واألقاليم وعلى املسطططططططتوى العاملاملتعلقة بنواتج ال األهداف االسطططططططرتاتيجيةد حتدّ  )أ(

 حتققها على مدى إطار زمن طويل األجل من قبل األعضاء  سا ات من املنظمة.
حة التغريات احلاصططططلة يف البيئة التمكينية القطرية أو اإلقليمية أو العاملية، ويف القدرات املتا النواتج وتصططططف )ب(

 لتحقيق هدف اسرتاتيجي حمّدد.
 . وهي تنجم عن تنفيذ تدخالت املنظمة علىالنواتجمسطططططا ات املنظمة املباشطططططرة يف  املخرجاتوتشطططططّكل  )ج(

 السواء. ملية، باستخدام املوارد العادية واملوارد من خارج امليزانية علىاملستويات القطرية واإلقليمية والعا
 

 2021-2018وكما هو وارد يف اخلطة املتوسطططططططططططططططة األجل/برنامج العمل وامليزانية، فإن إطار النتائج للفرتة  يهوعل -16
سطططني املواءمة الصطططلة. ويتيح حت يزيد من حدة تركيز سطططلسطططلة النتائج على مقاصطططد أهداف التنمية املسطططتدامة ومؤشطططرا ا ذات

هذا رؤية وا طططططحة ومتسطططططقة وملموسطططططة ملسطططططا ة املنظمة يف دعم تنفيذ أهداف التنمية املسطططططتدامة ورصطططططدها على املسطططططتوى 
القطري. ويسططططتجيب أيضططططا للتوصططططية الصططططادرة عن مؤمتر املنظمة القا ططططية  واصططططلة تعزيز الدعم الذي تقّدمه إىل أصططططحاب 

  لضططططططططططمان أن األغذية والزراعة حتظيان  كانة بارزة يف األولويات احملّددة وطنيا، ولتعزيز قدرات املصططططططططططلحة الوطنيني، وذل
 أصحاب املصلحة الوطنيني على الرصد ورفع التقارير. 

 
 سططتخدم مقاصططد أهداف التنمية املسططتدامة ومؤشططرا ا اليت تتعلق بكلت، سططاألهداف االسططرتاتيجيةمسططتوى وعلى  -17

شططكل حصططري ألغراا الرصططد ورفع التقارير على مسططتوى األهداف االسططرتاتيجية. وسططتقوم مؤشططرات هدف اسططرتاتيجي ب
 .2021-2018األهداف االسرتاتيجية بقياس مستوى التغيري يف لاية الفرتة املتوسطة األجل 

 
حلاالت، أو يف بعض ا ،، مّت تبسطططططططيط املؤشطططططططرات من خالل اسطططططططتبدال أبعاد حمددة للقياسالنواتجوعلى مسطططططططتوى  -18

  قمؤشرات بأسرها  ؤشرات ألهداف التنمية املستدامة. وسيتواصل استخدام مؤشرات النواتج لقياس مستوى التغيري احملقّ 
 من خالل رباشططرة أكمب بصططورة م احملرز يف كل بلد يف اجملاالت اليت قّدمت فيها املنظمة مسططا اتالتقدّ مدى كل سططنتني و 

ا  53مقصطططططداا ألهداف التنمية املسطططططتدامة اليت ت قاس من خالل  40مة يف عملها. وإمجاال، يسطططططاهم عمل املنظ مؤشطططططراا فريدا
 ألهداف التنمية املستدامة. 

 
 حول ربأكبصططططططططططططططورة دة صططططططططططططططيطاغطة موحطّ  2021-2018األربعون الواردة يف إططار النتطائج للفرتة  املخرجطاتوتتبع  -19

ات واملعلومات، واحلوار بشططططأن السططططياسططططات، وتنمية القدرات، الوظائف األسططططاسططططية للمنظمة )املعايري واملواصططططفات، والبيان
   واملعارف والتكنولوجيا والشراكات والدعوة واالتصال(.
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 التعديالت
 

ريات املدخلة قياسططططططططا إىل ي. وتشططططططططمل التغ2021-2018للفرتة دث النتائج احمل إطار ويبعلى ال 1امللحق يعرا  -20
 -)إطار النتائج(  2امللحق - 2019-2018وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018اخلطة املتوسطططططططططططة األجل للفرتة 

 الناقصة وإعادة صياغة بعض املؤشرات، وعلى وجه اخلصوص: ةإجناز مقاصد مؤشرات األداء الرئيسية لنهداف الوظيفي
 

جيم(  1-4و باء 1-4باء )االستعا ة عن مؤشري الناجتني األصليني  1-4صياغة جديدة ملؤشر الناتج  )أ(
لبلدان للمشططططططاركة يف صططططططياغة االتفاقات التجارية إىل ااملنظمة الذي تقدمه  الدعممن أجل زيادة تو ططططططيح 

من خالل حتليل تأثري التجارة على األمن الغذائي وبناء القدرات وتيسططططططري احلوار بني أصططططططحاب املصططططططلحة 
 القواعد التجارية؛ وليس عن طريق املشاركة يف املنتديات اليت يتم فيها االتفاق على

متاشطططططيا مع التوصطططططية الصطططططادرة عن اجمللس يف  10ومؤشطططططر أداء رئيسطططططي جديد حتت إطار اهلدف الوظيفي  )ب(
فذ اليت مفادها التعجيل يف إقفال توصطططططيات املفتش العام اليت مل تن بعد املائة دورته السطططططادسطططططة واخلمسطططططني

 املتعلقة باملخاطر العالية.بعد، ال سيما التوصيات الصادرة يف السنوات السابقة و 
 

 تخطيط العمل -باء
 

سطططططططططططططاهم يف املنظمة اليت ت جرجات مقاصطططططططططططططدإن ختطيط العمل هو العملية الداخلية اليت حتّدد النتائج من حيث  -21
بعد  العمليةذه ه تواملسططططاءلة عن التنفيذ. ونفذ ،وختصططططيص املوارد ،دةاألهداف االسططططرتاتيجية. وحيّدد أيضططططا منجزات حمدّ 

 .2018وقبل التنفيذ يف يناير/كانون الثا  عام  2017وافقة املؤمتر على برنامج العمل ومستوى امليزانية يف يوليو/متوز م
 

، مت إدخال بعض االبتكارات على عملية ختطيط 2017-2016على الدروس املسططططططططتخلصططططططططة خالل الفرتة  وبناءا  -22
تياجات من واالح "القاعدة"قوى بني األولويات اليت تنطلق من ، وذل  قدف حتقيق ارتباط أ2019-2018العمل للفرتة 

 املستوى القطري والتوجهات االسرتاتيجية والفنية، بتوجيه من الفرق املعنية بالربامج االسرتاتيجية.
 

 األهداف االستراتيجية
 

 وإدار اة وختطيطها تيجية اخلمسطططيتوىل قادة الربامج االسطططرتاتيجية وفرق اإلدارة التابعة هلم تصطططميم الربامج االسطططرتا -23
ورصطططططدها من أجل حتقيق املخرجات الواردة يف إطار النتائج حتت التوجيه العام لنائب املدير العام )الربامج(. وت نفذ الربامج 
االسطططرتاتيجية من ِقبل فرق تضطططم موظفني من الشطططعب الفنية واملكاتب امليدانية، وتعمل من خالل اتفاقات بشطططأن مسطططتوى 

   مات، حتّدد املنتجات واخلدمات اليت ينبغي تقدميها للمسا ة يف املخرجات وختصيص املوارد.اخلد
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 وقد مت اعتماد ابتكارين رئيسيني: -24
 

سطططططاعدة يف تركيز العمل على املسطططططتوى القطري،  دف االتفاقات بشطططططأن مسطططططتوى اخلدمات ا إىل املسطططططعيا  )أ(
ات واملوارد،  ا يف ذل  حتديد االحتياجات املتعلقة بالدعم إىل حتسني مواءمة املنجز  2019-2018للفرتة 

 اا الفن من الشعب الفنية واملكاتب اإلقليمية، وتعزيز الشراكات مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية، اسرتشاد
 دة يف املبادرات اإلقليمية وأطر الربجمة القطرية.باألولويات احملدّ 

فق عليها امج االسطططرتاتيجية بالقدرات الكافية لتنسطططيق تقدام املسطططا ات املتولضطططمان متتع الفرق املعنية بالرب  )ب(
صطططططة أ طططططيفت مسطططططتوى اخلدمات، بشطططططأن تفاقات ال وجب ا ق من برامج إىل كل فري ملسطططططؤولوظيفة جصطططططّ
 ا.مبنّي يف القسم ثالثا ما هو حنو ية بالربامج االسرتاتيجية، على الفرق املعن

 
خالل الفرتة املمتدة من يوليو/متوز إىل نوفمرب/تشططططططططططططططرين الثا   2019-2018ل للفرتة وأثناء عملية ختطيط العم -25

، عملت الفرق املعنية بالربامج االسططططططططططططططرتاتيجية وقادة الربامج اإلقليمية بشططططططططططططططكل وثيق مع املمثلني اإلقليميني و ثلي 2017
تويات القطرية خالل فرتة السططططططططططنتني على املسططططططططططاملنظمة والشططططططططططعب الفنية من أجل حتديد النتائج الرئيسططططططططططية املتوقع حتقيقها 

من أجل ات الصططططلة ذواإلقليمية والعاملية. واسططططتعر ططططت الفرق املعنية باألهداف االسططططرتاتيجية النتائج ومقاصططططد املخرجات 
 2 يف امللحق 2019-2018ؤشططططططططططططططرات املخرجططات ومقططاصطططططططططططططططدهططا للفرتة ميكن االطالع على متقييم جود ططا وجططدواهططا. و 

  الويب. على
 

بنّي ما بني أبواب امليزانية، على حنو ما هو م وأسططططططططططططططفرت عملية ختطيط العمل عن بعض عمليات نقل املوارد يف -26
شططططططططططهرين ما بني أبواب امليزانية عن تنقيح ختطيط العمل يف ال عمليات أخرى لنقل املوارد يفنشططططططططططأ ا. وقد تالقسططططططططططم رابعا  يف

. 2018ؤمترات اإلقليمية اليت ستنعقد يف النصف األول من عام وعن أي توجيهات تصدر عن امل 2017األخريين من عام 
بأي عمليات نقل للموارد خالل فرتة السطططنتني يف التقارير السطططنوية عن أداء امليزانية وفقا للمادة علما وسطططتحاط عنة املالية 

 من الالئحة املالية. 4-5
 

ات وعية وتوزيعها اسططططططتنادا إىل اسططططططتعراا لتقدير وعالوة على ذل ، مت حتديث املسططططططتوى املقدر للمسططططططا ات الط -27
ختطيط  وتستمر عمليةس كل مشروع على حدة. على أساوذل   ،ومسا ات املشاريع يف جرجات املنظمةإجناز املشاريع 

رة رّ العمل، اليت تركز على النتائج املتوقعة من مجيع مصطططططططططادر التمويل، يف تعزيز أوجه التازر والتكامل بني االشطططططططططرتاكات املق
ع يشططططططططططططططجبت – 2019-2018امليزانية للفرتة  اعتمادات- 12/2017القرار  وجب املؤمتر، قام واملوارد من خارج امليزانية. و 

األعضطططاء على تقدام مسطططا ات طوعية لتيسطططري عملية حتقيق األهداف االسطططرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل  طططمن 
ول للمسططططا ات الطوعية حبسططططب كل باب من أبواب امليزانية يف اعددثة يرات احملالتقدميكن االطالع على إطار النتائج. و 

   ا.يف القسم رابعا الوارد  3
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: الجودة الفنية واإلحصاااااااااااااءات والمواضااااااااااايخ المشاااااااااااتركة نت ي ر المنا  والمساااااااااااااواة بين الجنساااااااااااين 6الهدف 
 والت ذية( والحوكمة

 
ية عمل رئيسططططط هلا يف سطططططتة جماالتامتكا الفنية للمنظمة و  إىل  طططططمان جودة املعارف واخلدمات 6يسطططططعى اهلدف  -28

: القيادة الفنية واإلحصطططططططططططاءات واملسطططططططططططاواة بني اعنسطططططططططططني واحلوكمة والتغذية ، وهيمشطططططططططططرتكة مع األهداف االسطططططططططططرتاتيجية
 املناخ. وتغري
 

 اإلحصاءات
 

غذية احلد من اعوع وسوء التىل هادفة إسياسات  وو علتصميم أمر ال غىن عنه اإلحصاءات العالية اعودة  إن -29
والفقر يف الريف وإىل النهوا باالسططتخدام املسططتدام للموارد الطبيعية. وهي توفر األسططاس لقيام احلكومات واجملتمع الدو  
باختاذ قرارات مبنية على األدلة، وتؤدي دورا حامسا يف قياس ورصططططططططططططططد التقّدم احملرز حنو حتقيق األهداف والغايات اإلئائية 

 وطنية والدولية.ال
 

لرتكيز لمنظمة مع الالنظام اإلحصطططططائي تنسطططططيق مكتب كبري اإلحصطططططائيني توىل سطططططي، 2019-2018وخالل الفرتة  -30
بشطططكل خاص على: مراجعة التصطططنيفات الدولية واألطر املنهجية من أجل زيادة جدواها وقابليتها للمقارنة؛ وزيادة سطططهولة 

ة املنظمة وجعلها سططهلة االسططتخدام وأكثر مشوال؛ وقيادة دور املنظم ة املو ططوعية يفالوصططول إىل قاعدة البيانات اإلحصططائي
بوصططفها الوكالة الراعية لواحد وعشططرين مؤشططرا من مؤشططرات أهداف التنمية املسططتدامة؛ وتعزيز املكاتب والنظم واملؤسططسططات 

كما يتم   بني اإلحصاءات وعملية صنع القرار.بيانات عالية اعودة وذات صلة؛ وتعزيز الروابط عداد اإلحصائية الوطنية إل
. وقد 2019-2018السططعي وراء فرص اسططتخدام اإلحصططاءات يف كل برنامج اسططرتاتيجي وإدراجها يف خطط العمل للفرتة 

ن اغة مؤشريإعادة صي اإلحصاءات عرب جتلف إدارات املنظمة عنأسفرت إعادة تركيز اإلحصاءات والنهج املعتمد لتقدام 
باإل طططافة إىل بعض عمليات  على الويب(، 1لحق امل) 2-6وأربعة جرجات يف اهلدف  ةاألداء الرئيسطططيمؤشطططرات  من اثنني

 ا.مبنّي يف القسم رابعا ما هو األهداف االسرتاتيجية، على حنو  إىل 6نقل املوارد من اهلدف 
 

 (وتغرّي املناخ املوا يع املشرتكة )املساواة بني اعنسني واحلوكمة والتغذية
 

يتوقف تنفيذ املخرجات وحتقيق النواتج واألهداف االسطططططططرتاتيجية على معاعة القضطططططططايا املشطططططططرتكة. وتنص النواتج  -31
على آليات التنسطططططططططيق والقيادة من أجل تعميم املسطططططططططاواة بني اعنسطططططططططني واحلوكمة والتغذية وتغري املناخ  6-6إىل  3-6 من
 برامج األهداف االسرتاتيجية. يف
 

معاعة قضطططططططايا املسطططططططاواة بني اعنسطططططططني واحلوكمة والتغذية وتغري املناخ بشطططططططكل صطططططططريح تعن  "التعميمرة "إن عباو  -32
 ع طرق:تنفيذها ورصدها، وذل  بأرببتخطيط جرجات األهداف االسرتاتيجية ونواجتها و العمليات املتعلقة ب يف
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ديد األولويات لفرتة السططططططططططططططنتني من على حت 6-6إىل  3-6يرّكز العمل املخطط له حتت إطار النواتج من  )أ(
أجل معاعة القضططايا املشططرتكة وعلى إعداد النهج ذات الصططلة وو ططع املعايري وبناء القدرات داخل املنظمة 

 ملعاعة هذه القضايا؛
ة القضطططايا ملعاعواسطططتخدامها يقوم العمل املخطط له حتت إطار األهداف االسطططرتاتيجية بإدراج األولويات  )ب(

 يف آليات التنفيذ احملّددة؛ املشرتكة
تتوىل مؤشططططططرات األداء الرئيسططططططية قياس جودة التنسططططططيق ونطاقه وتقدام اخلدمات الفنية الداخلية املشططططططرتكة،  )ج(

ؤشططططططططرات جرجات األهداف االسططططططططرتاتيجية ذات الصططططططططلة اخلاصططططططططة  دات دّ احملالوقت الذي تتعقب فيه  يف
ة والتغذية وتغري املناخ للمسططططططططاعدة يف تنفيذ جرجات اسططططططططتخدام قضططططططططايا املسططططططططاواة بني اعنسططططططططني واحلوكم

 . األهداف االسرتاتيجية
شططططعبة السططططياسططططات االجتماعية  املسططططاواة بني اعنسططططني )مدير :3-6يعمل املديرون املسططططؤولون عن النواتج  )د(

ماعية(؛ دارة التنمية االقتصطططططططادية واالجتإل)املدير العام املسطططططططاعد  وكمةاحل :4-6و (؛واملؤسطططططططسطططططططات الريفية
)مدير إدارة املناخ واألرا ططططططططططططططي واملياه(  6-6شططططططططططططططعبة التغذية والنظم الغذائية(، و التغذية )مدير :5-6و

 وشبكات جهات االتصال التابعة هلم بشكل وثيق مع الفرق املعنية باألهداف االسرتاتيجية.
 

 األهداف الوظيفية
 

والتوجيه؛  تكنولوجيا املعلومات؛ وحوكمة املنظمة؛ واإلشططططططرافتتيح األهداف الوظيفية البيئة التمكينية )التوعية؛ و  -33
عايري األداء و طططططططع متوىل مديرو وحدات األعمال املسطططططططؤولة واإلدارة( الالزمة لتنفيذ برنامج عمل املنظمة تنفيذا ناجحا. وي

 ء رئيسطططططططططططيةآليات رصطططططططططططد داخلية من أجل تعقب أداء األهداف الوظيفية من خالل مؤشطططططططططططرات أدامثة خطط العمل. و  يف
 على الويب(. 1)امللحق 

 
 إدارة املخاطر والرقابة الداخلية

 
، بفضططططططططططل التأييد والدعم القويني لنجهزة الرئاسططططططططططية يف املنظمة وكذل  املراجعني اخلارجيني املدير العامسططططططططططتمر ي -34

 فاذ املساءلة.إنإىل والداخليني، يف التشديد على احلاجة إىل رقابة داخلية صارمة وإدارة فعالة للمخاطر و 
 

وسطططططططططتواصطططططططططل املنظمة تعزيز قدرا ا يف جمال إدارة املخاطر،  ا يف ذل  منع الغش والكشطططططططططف عنه. وجيري حاليا  -35
إعداد تقييم ملمارسططات املنظمة وقدرا ا احلالية يف جمال إدارة املخاطر، سططيوجه اعهود اهلادفة إىل تعزيز الوعي واملمارسططات 

 ة.عرب جتلف إدارات املنظم
 

، سططططططططططططططيقططّدم املططدير العططام، ألول مرة، بيططانططا للرقططابططة الططداخليططة، يرفق بططالكشططططططططططططططوف املططاليططة 2018ويف مططارس/آذار  -36
يد من اعهود  ز صططططاحب وسططططيصططططبح بيان الرقابة الداخلية بعد ذل  إحدى مسات رفع التقارير السططططنوية وسططططي .2017 لعام

ارير عن الرقابة مج التعليمات املتعلقة بالتقارير السطططططنوية ورفع التقلتبسطططططيط عمليات الرصطططططد ورفع التقارير، مثال عن طريق د
الداخلية وعملية إعداد تقييم لاية فرتة السطططططططنتني على مسطططططططتوى املنظمة من قبل املكاتب القطرية. كما يوىل اهتمام خاص 

 قييم.صيات املراجعة والتلقدرات املكاتب اإلقليمية ووظائفها يف جمال اإلشراف اإلداري، مع األخذ يف االعتبار تو 
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 التدابير الرامية إلى تعزيز تنفيذ البرامج -اثالثا 
 تحسين ترتيبات التنفيذ -ألف

 
يتواصططل إدخال حتسططينات على ترتيبات التنفيذ من أجل  ططمان إسططراع وترية عملية تنفيذ الربامج وحتسططينها حتت  -37

 إطار الربامج االسرتاتيجية اخلمسة.
 

الصطططططعيد  وفريق إدارة صطططططغري يف املقر الرئيسطططططي. وعلىاسطططططرتاتيجي اسطططططرتاتيجي يقوده قائد برنامج  وإن كل برنامج -38
 لقطري.على الرتكيز و مان تنفيذ الربامج وحتقيق النتائج املنشودة على املستوى ا اإلقليميةاإلقليمي، يساعد قادة الربامج 

 
للدعم  ثننيا قادة الربامج اإلقليمية، باإل طططططافة إىل موظفنيوظائف قادة الربامج االسطططططرتاتيجية و أدرجت بالفعل  وقد -39

امج العمل وامليزانية يف التعديالت على برن يجية، كوظائف مدرجة يف امليزانيةلكل فريق من الفرق املعنية بالربامج االسطططططططططططططرتات
2017-2016للفرتة 

لعمل وامليزانية للفرتة ، يف برنامج ا، ووافق عليها اجمللس يف دورته الثالثة واخلمسططططني بعد املائة يف حني مت3
واملوافقة عليها  2016اليت أنشئت على أساس جترييب يف عام  وظائف قادة الربامج االسرتاتيجية، إدراج تسوية 2018-2019

 من قبل املؤمتر يف دورته األربعني. 
 

دمات اليت ظهرت مستوى اخلبشأن  تفاقاتاالونظرا إىل أ ية دور تنسيق تقدام املسا ات املتفق عليها  وجب  -40
 وظيفة أخرى مدرجة يف امليزانية إىل كل فريق من الفرق املعنية بإدارة الربامجاآلن أثناء عملية ختطيط العمل، أ ططططططططططططططيفت 

الل اعديدة اخلمس إلغاء مخس وظائف غري فنية من خالفنية برامج. ويقابل إنشططاء الوظائف  مسططؤولاالسططرتاتيجية، وهي 
شطططيد وزيادة الكفاءة يف شطططعبة املؤمتر واجمللس وشطططؤون املراسطططم، ومكتب االتصطططاالت يف املنظمة، وإدارة اخلدمات تدابري الرت 

 املؤسسية، ومكتب املوارد البشرية.
 

سططططططلطتها لتعديل مسططططططألة انتداب أعضططططططاء الفرق املعنية  حدودوعالوة على ذل ، سططططططتتخذ اإلدارة تدابري  ططططططمن  -41
حافز لإلدارات وكه. يف الوقت ذات تعويض الشطططططططعب الفنيةو  ا يف ذل  من خالل تناوب املوظفني بالربامج االسطططططططرتاتيجية، 

تنقل املوظفني املرتبطة ب ةالسططططططنويحتت إطار غايتها إعارة املوظفني إىل الفرق املعنية بالربامج االسططططططرتاتيجية سططططططتندرج الفنية، 
 .املنظمة يف
 

لغرا  إلداراتاختصططططيص موارد من غري املوظفني من  2019-2018 يف الفرتة سططططيتواصططططلوباإل ططططافة إىل ذل ،  -42
عد جناح هذا النهج ، وذل  بلربامج االسططططططططططططططرتاتيجيةاالتخطيط من قبل الفرق املعنية بالربامج االسططططططططططططططرتاتيجية لدعم تنفيذ 

 . 2017 عام يف
 

                                                      
 .CL 153/3.الوثيقة   3
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ل كم  فهي تللمنظمة،   اهليكل املؤسطسطياملعنية بالربامج االسطرتاتيجية يفالفرق اعرتاف بأ ية هي ذه التغيريات هو  -43
 يشطططكل فعاليتها ا التشطططغيلية و اوقدر هذه الفرق ذل ، فإن تعزيز ا لتبعا هلياكل املنشطططأة على مسطططتوى الشطططعب واإلدارات. و ا

 االسرتاتيجية. هالتحقيق أهداف اساسيأمرا ، فضال عن كونه أمهما بالنسبة إىل املنظمة اهدف
 

 الهيكل التنظيمي -باء
 

مكتبني إقليميني فرعيني جديدين، يتوقع إنشاؤ ا وبدء عملهما فتح ، على 2016وافق اجمللس، يف يونيو/حزيران  -44
 الياواصل حعلى الويب. وباإل افة إىل ذل ، يت 3، على حنو ما هو مبنّي يف امللحق 2019-2018يف بداية فرتة السنتني 

 تعزيز مكتب إقليمي فرعي واحد.
 

نشاء املكتب االقليمي الفرعي لبلدان املشرق العريب يف بريوت، لبنان، بعد االتفاق مع حكومة لبنان كما جيري إ -45
على دعم اسططتضططافة هذا املكتب. وسططيتضططمن الفريق املتعدد التخصططصططات يف هذا املكتب، الذي يتم تغطيته بالكامل من 

 لى الصطططططططمود وتغري املناخ ووقاية النباتات والصطططططططناعاتاملوارد من خارج امليزانية، خرباء يف جماالت السطططططططياسطططططططات والقدرة ع
الزراعية واملنظمات الريفية واإلرشططططططططططططططاد. ووظيفة املنسططططططططططططططق اإلقليمي الفرعي، املبّينة يف الوظائف املدرجة يف امليزانية املتعلقة 

  باملكتب، هي حتويل للوظيفة األصلية ملمثل املنظمة يف لبنان.
 

يزال التشططططططططططططكيل  وال .2017لاية عام حبلول اإلقليمي الفرعي اعديد لغرب أفريقيا ومن املتوقع إنشططططططططططططاء املكتب  -46
ائف من سطططططينشطططططأ من خالل عملية لنقل وظ هصطططططات يف هذا املكتب قيد املناقشطططططة، ولكناملضطططططبوط للفريق املتعدد التخصطططططّ 

  وجب اتفاق البلد املضيف.الذي يغطي حاليا وظائف اإلقليم الفرعي، ووظائف  ولة  ، 4املكتب اإلقليمي ألفريقيا
 

كما جيري تعزيز املكتب اإلقليمي الفرعي جمللس التعاون لدول اخلليج العربية واليمن بعد الدعم اإل طططططططططايف املقدم  -47
من حكومة اإلمارات العربية املتحدة. وسططططططيوفر الفريق املتعدد التخصططططططصططططططات اعديد هلذا املكتب اخلربة يف جماالت التنمية 

االجتماعية، واإلنتاج النبايت ووقاية النباتات، وإدارة املياه والري، ومصططططططططططططططايد األمسا  وتربية األحياء املائية، االقتصططططططططططططططادية و 
 وتنمية الثروة احليوانية.

 
ويف ما يتعلق باهليكل التنظيمي يف املقر الرئيسططططي، وافق املؤمتر على التسططططمية اعديدة لشططططعبة الشططططراكات والتعاون  -48

   على الويب. 3اعنوب )سابقا شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات(، ويرد ذل  يف امللحق  يف ما بني بلدان

                                                      
وظائف من فئة اخلدمات العامة  5( من وظائف املوظفني الفنيني الوطنيني و2ة ووظيفتني )وظائف من الفئة الفني 6التقديرات إىل أنه سيتم نقل  تشري  4

 من املكتب اإلقليمي ألفريقيا إىل املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا.
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 شبكة المكاتب القطرية للمنظمة -يمج
 

، بدأت األمانة إجراء اسططططططططططططططتعراا لنطاق 2019-2018كما هو مشططططططططططططططار إليه يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -49
ائة م متاشطططططططططيا مع التوجيهات الصطططططططططادرة عن اجمللس يف دورته الرابعة واخلمسطططططططططني بعد املالتغطية القطرية وطرائقها يف كل إقلي

أقّر اجمللس بطططاحلطططاجطططة إىل حتطططديطططث نططططاق تغطيطططة املكطططاتطططب امليطططدانيطططة قطططد . و 2016يونيو/حزيران  –املعقودة يف مطططايو/أيطططار 
ل لشططططططبكة حّدده االسططططططتعراا املسططططططتقللمنظمة، وأيّد املباده واملعايري اليت سططططططتطّبق حبسططططططب كل إقليم على حدة حسططططططبما 

على  2016عام  يفلتوصططططيات الناشططططئة عن كل مؤمتر من املؤمترات اإلقليمية املنعقدة عرب عن تأييده لاملكاتب امليدانية، وأ
  أساس أال ترتتب عن ذل  أي تكلفة.

 
احلصططة فلدان. احتياجات الببشططكل جيد مع ال تتماشططى النماذج احلالية ملال  املوظفني يف املكاتب القطرية وإن  -50

 العالية جدا من املوارد املخصطططططصطططططة لتكاليف املوظفني يف ميزانية االعتمادات الصطططططافية لشطططططبكة شطططططبكة  ثليات املنظمة حتدّ 
 على وجه اخلصوص من مرونة املنظمة للتكّيف مع االحتياجات املستجدة واالستثمار يف متطلبات متطورة خاصة باخلربة.

 
وم األمانة بشططكل تدرجيي، خالل فرتة السططنتني، بتعديل طرائق التغطية القطرية، واختاذ تدابري لزيادة لذل ، سططتقو  -51

القطرية يتسططططططم  اعتماد ئوذج ملال  املوظفني يف املكاتب تدرجيياذل ، سططططططيتم لا املرونة يف اسططططططتخدام موارد امليزانية. وحتقيقا 
 نامج القطري ومدى تعقيده النسططططططيب،  ا يف ذل  املسططططططا ات الطوعيةبالرتشططططططيد باالسططططططتناد إىل مجلة أمور، منها حجم الرب 

  والشراكات.
 

ومع مرور الوقت، سطيسطمح هذا النهج بإعادة ختصطيص موارد االعتمادات الصطافية داخل ميزانية شطبكة املكاتب  -52
بلد )بلدان  ة واخلاصطططططة بكلالقطرية لكل إقليم دون أن يرتتب عن ذل  أي تكلفة، وفقا لالحتياجات واألولويات الناشطططططئ

ية، الدخل من الشطرحية الدنيا، والدول اعزرية الصطغرية النام ةالعجز الغذائي ذات الدخل املنخفض، وفئات البلدان متوسطط
وغريها(. وسطططططططططططططتعطى األولوية لالسطططططططططططططتثمار يف القدرات الفنية وبناء الشطططططططططططططراكات واالتصطططططططططططططال والتعاون بني بلدان اعنوب 

 الثالثي. والتعاون
 

 تحويل مركز الخدمات المشتركة إلى مكتب عالمي "واحد" للدعم اإلداري -دال
 

لتوحيد من ل حماور مركز اخلدمات املشططططرتكة املوجودة يف بودابسططططت وسططططانتياغو وبانكو  يف الوقت احلا ، ختضططططع -53
يع املعامالت، مجتعاجل اء. وسطططططططتصطططططططبح فريقا عامليا واحدا من أجل زيادة االتسطططططططاق والشطططططططفافية واألدكي لالناحية الوظيفية 

 سططططططيعمل كمكتب للدعم اإلداري(. وسططططططيتمثلالذي عامليا، يف موقع واحد، وهو مركز اخلدمات املشططططططرتكة يف بودابسططططططت )
الدور األول هلذا املكتب يف  ططططططططططططططمان اعودة واالمتثال للمعايري عرب مجيع إدارات املنظمة ومكاتبها )مع الرتكيز بشططططططططططططططكل 

 عامالت(.رئيسي على تكاليف امل
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وستشكل احملاور الثالثة ملركز اخلدمات املشرتكة يف سانتياغو وبانكو  وبودابست "فريقا واحدا" افرتا يا جديدا  -54
سططططتمثل النقطة األوىل لالتصططططال طلبا للمسططططاعدة واملشططططورة و ملركز اخلدمات املشططططرتكة )سططططيعمل كمكتب للدعم اإلداري(، 

هذه احملاور  ا يلزم  ددارية عميع املوظفني يف جتلف األقاليم/مناطق التوقيت. وستزو  بشأن تنفيذ العمليات واإلجراءات اإل
لتقدام الدعم حلاالت الطواره،  ا يسطططططمح باتباع ئوذج دعم على مدار السطططططاعة. وسطططططتسطططططاهم عملية توحيد اخلدمات يف 

 إمجا  جودة عملية تقدام اخلدمات احتواء اخلدمات اإلدارية من خالل وفورات احلجم وعملية التكامل، مع حتسططططططططططططططني
 اإلدارية يف الوقت ذاته.

 
 التعديالت على الوظائف المدرجة في برنامج العمل والميزانية -ارابعا 

 والتوزيخ في ما بين أبواب الميزانية
 
مج العمل ، على حنو ما هو معروا يف برنا2019-2018نظرا إىل موافقة املؤمتر على اعتمادات امليزانية للفرتة  -55

يزانية الوظائف املدرجة يف امليزانية والتوزيع يف ما بني أبواب املاليت تشططططططهدها فإن التغيريات  2019،5-2018وامليزانية للفرتة 
دوث حوالتدابري الرامية إىل تعزيز عملية تنفيذ الربامج قد أديا إىل  2019-2018و  للفرتة قليلة. لكن ختطيط العمل األ

م اآلثار اإلمجالية م هذا القسططططط توزيع الوظائف واملوارد، على حنو ما هو وارد يف األقسطططططام السطططططابقة. ويقدّ بعض التغيريات يف
عنتا  سطططتعر طططهاتالصطططافية هلذه التغيريات على الوظائف املدرجة يف امليزانية وعمليات التوزيع يف ما بني أبواب امليزانية لكي 

 يعها. آخر املعلومات عن مستوى املوارد من خارج امليزانية وتوز  ، للعلم،ما يعراالربنامج واملالية ويوافق عليها اجمللس. ك
 

 التعديالت على توزيخ الوظائف المدرجة في برنامج العمل والميزانية -ألف
 

 غري فنية على إعادة و طططع مواصطططفات مخس وظائفالوظائف املدرجة يف امليزانية اليت تشطططهدها ريات يالتغ تقتصطططر -56
ف من مسططططططططططططططتوى مال  ، ونقل وظائامليزانية تتعلق  وظفي برامج يف الفرق املعنية بإدارة الربامج االسططططططططططططططرتاتيجية مدرجة يف

. كمططا يتم إبراز بعض االوظططائف املعتمططد إىل املكتبني اإلقليميني الفرعيني اعططديططدين، على النحو املبنّي يف القسططططططططططططططم ثططالثططا 
 برنامج الصططططططططيغة النهائية للتعديالت على اهليكل التنظيمي املقدمة يف عمليات النقل األخرى للوظائف اليت ترتبط بو ططططططططع

، أي نقل وظائف القانون اإلداري واعوانب القانونية لسططططططياسططططططات املوارد البشططططططرية إىل 2019-2018العمل وامليزانية للفرتة 
ة إىل شطططططططعبة لشطططططططراكات الثالثيمكتب الشطططططططؤون القانونية واألخالقية، وتوحيد اإلشطططططططراف على التعاون بني بلدان اعنوب وا

. وميكن االطالع على التغيريات الناجتة يف عدد الوظائف وجمموعات الرتب 6الشططططراكات والتعاون يف ما بني بلدان اعنوب
على الويب. وأما يف ما خيص توزيع الوظائف حبسططططططب املوقع والرتب،  4حبسططططططب اإلدارات والشططططططعب واملكاتب يف امللحق 

   .1كما هو مبنّي يف اعدول   ،تذكر توجد أي تغيريات فال

                                                      
 .C 2017/REPيف الوثيقة  12/2017القرار   5
 .C 2017/3يف الوثيقة  94إىل  91الفقرات من   6
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 : تطور الوظائف المدرجة في الميزانية بحسب الموقخ والفئة1لجدول ا
 

برنامج العمل  فئة الدرجة
 والميزانية للفترة

2018-2019 

برنامج العمل  الت يير
والميزانية المعد ل 

 2019-2018للفترة 

 المقر  الرئيسي

 891 0 891 الفئة الفنية وما فوق

 576 0 576 فئة اخلدمات العامة

 1,467 0 1,467 مجموع المقر  الرئيسي

 المكاتب الميدانية

 643 0 643 الفئة الفنية وما فوق

 835 0 835 فئة اخلدمات العامة

 1,478 0 1,478 إجمالي المكاتب الميدانية

 جميخ المواقخ

 1,534 0 1,534 الفئة الفنية وما فوق

 1,411 0 1,411 فئة اخلدمات العامة

 2,945 0 2,945 مجموع جميخ المواقخ

 
 التوزيخ بين أبواب الميزانية -باء

 
 األثر الصايف للتغيريات اليت حدثت على التوزيع بني أبواب امليزانية: 2يبنّي اعدول  -57
 

 ؛12/2017إىل التوزيع بني أبواب امليزانية املوافق عليه  وجب قرار املؤمتر  1يشري العمود  )أ(
العمل،  نامجة عن ختطيطالصايف أثر التعديالت الناشئة عن عمليات إعادة ختصيص املوارد  2ويقّدم العمود  )ب(

 تدابري لتعزيز تنفيذ الربامج، وبعض التعديالت الفنية؛ الناجتة عنتخصيص الوعمليات إعادة 
لكي يوافق عليه اجمللس، متاشيا مع  2019-2018التوزيع املعّدل العتمادات ميزانية الفرتة  3ويعرا العمود  )ج(

 من الالئحة املالية. 5-4املادة 
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  الوظيفياااااة بحسااااااااااااااااب األهااااااداف االساااااااااااتراتيجيااااااة/ 2019-2018: الميزانيااااااة المعااااااد لااااااة للفترة 2الجاااااادول 
 نبآالف الدوالرات األمريكية(

باب 
 الميزانية

قرار  الوظيفية األهداف االستراتيجية/
المؤتمر 

12/2017 

رنامج العمل ب الت يير
والميزانية 

المعد ل للفترة 
2018-2019 

 82,451 323 82,128 املسا ة يف القضاء على اعوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 1

 197,117 165 196,952 جعل الزراعة والغابات ومصايد األمسا  أكثر إنتاجية واستدامة 2

 66,527 320 66,207 احلد من الفقر يف الريف 3

 105,879 480 105,399 متكني ن ظم زراعية وغذائية أكثر مشوالا وفعالية 4

 54,350 214 54,136 زيادة قدرة س بل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات 5

اعودة الفنية واإلحصاءات واملوا يع املشرتكة )تغرّي املناخ واملساواة بني اعنسني  6
 واحلوكمة والتغذية(

68,883 (232)* 68,651 

 140,788 0 140,788 برنامج التعاون التقن 7

 78,630 (124) 78,754 التواصل 8

 36,244 0 36,244 تكنولوجيا املعلومات 9

 70,548 (375) 70,923 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 10

 64,535 (773) 65,308 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11

 600 0 600 املصروفات الطارئة 12

 16,892 0 16,892 االنفاق الرأمسا  13

 22,421 0 22,421 اإلنفاق األمن 14

 1,005,635 0 1,005,635 المجموع 

 إعادة تركيز املوارد واألنشطة لتوفري دعم إحصائي أكرب للربامج االسرتاتيجية* 

 
( هي بالدرجة األوىل نتيجة إلنشاء 5إىل  1ن إن الزيادات الصافية يف األهداف االسرتاتيجية اخلمسة )األبواب م -58

. وهنا  11و 10و 8برامج يف الفرق املعنية بالربامج االسطرتاتيجية ويتم تغطيتها بالتخفيضطات يف األبواب  مسطؤولوظائف 
لتوفري  ةعادة تركيز املوارد واألنشططططططنتيجة إل ،إىل الربامج االسطططططرتاتيجية 6من اهلدف  واألنشططططططةموارد لل تنظيمأيضطططططا إعادة 

ور يد من التنقيح حملز املفضططططال عن يف القسططططم ثانيا )باء(، ، على حنو ما هو مبنّي دعم إحصططططائي أكرب للربامج االسططططرتاتيجية
األثر كن االطالع على ومي. 2019-2018لرتكيز الرباجمي للوظططائف اعططديططدة املنشطططططططططططططططأة يف برنططامج العمططل وامليزانيططة للفرتة ا

  على الويب. 5د حبسب الوحدات التنظيمية يف امللحق صات املوار الصايف على جصّ 
 

 التقديرات المحدثة للموارد من خارج الميزانية -جيم
 

ل برنامج العمل من االعتمادات الصطططططططافية اليت يصطططططططوت عليها املؤمتر )االشطططططططرتاكات املقّررة( واملوارد من خارج ميوّ  -59
ة إىل املشططاريع قيد رج امليزانياعية. وتسططتند تقديرات تقدام موارد من خامليزانية اليت تقدم بسططخاء من خالل املسططا ات الطو 

، واملشطططططاريع املقرتحة حالياا واليت من املرجح املوافقة عليها، والتوقعات 2019-2018التنفيذ اليت سطططططتمتد إىل فرتة السطططططنتني 
  القائمة على أفكار املشاريع واالتصاالت اإلجيابية مع الشركاء.
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سططططططططتنادا إىل اللتحديث املسططططططططتوى املقدر للموارد من خارج امليزانية وتوزيعها  خضططططططططعر يف القسططططططططم ثانيا، وكما ذ ك -60
 حدة. س كل مشطططروع علىعلى أسطططاوذل   ،ومسطططا ات املشطططاريع يف جرجات املنظمةإجناز املشطططاريع اسطططتعراا لتقديرات 

. 3يف اعططدول  2سطططططططططططططططب أبواب امليزانيططة يف العمود التقططديرات احملططدثططة للموارد من خططارج امليزانيططة حبميكن االطالع على و 
ل لالعتمادات الصافية جنبا إىل جنب مع جمموع املوارد اليت من املتوقع أن ، للعلم، التوزيع املعدّ 3حني يتضمن العمود  يف

 تكون متاحة للمنظمة لتنفيذ برنامج العمل املتكامل.
 

بحساااااااااااااب األهاااداف االساااااااااااتراتيجياااة/الوظيفياااة  2019-2018: الميزانياااة المقترحاااة المعاااد لاااة للفترة 3الجااادول 
 التمويل نبآالف الدوالرات األمريكية( ومصادر

 
باب 
 الميزانية

االعتمادات  األهداف االستراتيجية/الوظيفية
 الصافية

الموارد من 
 خارج الميزانية

 المجموع

 268,467 186,015 82,451 املسا ة يف القضاء على اعوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 1

 656,841 459,724 197,117 جعل الزراعة والغابات ومصايد األمسا  أكثر إنتاجية واستدامة 2

 158,473 91,945 66,527 احلد من الفقر يف الريف 3

 247,264 141,385 105,879 متكني ن ظم زراعية وغذائية أكثر مشوالا وفعالية 4

 709,051 654,701 54,350 مود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة س بل العيش على الص 5

 89,109 20,458 68,651 اعودة الفنية واإلحصاءات واملوا يع املشرتكة )تغرّي املناخ واملساواة بني اعنسني واحلوكمة والتغذية( 6

 140,788 0 140,788 برنامج التعاون التقن 7

 79,689 1,059 78,630 التواصل 8

 36,244 0 36,244 وجيا املعلوماتتكنول 9

 71,487 939 70,548 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 10

 72,445 7,910 64,535 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11

 600 0 600 املصروفات الطارئة 12

 16,892 0 16,892 االنفاق الرأمسا  13

 22,652 231 22,421 اإلنفاق األمن 14

 2,570,003 1,564,368 1,005,635 المجموع 

 
على الويب املسططططططتوى اإلرشططططططادي لالعتمادات الصططططططافية واملوارد من خارج امليزانية اليت يتوقع أن  6يرد يف امللحق  -61

   تكون متاحة يف كل إقليم حبسب أبواب امليزانية.
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 القرارات الالزمة -اخامسا 
 

 2019-2018عططططديالت على برنططططامج العمططططل وامليزانيططططة للفرتة ي طلططططب إىل عنيت الربنططططامج واملططططاليططططة النظر يف الت -62
 ي طلب إىل اجمللس القيام  ا يلي: فيما
 

 األخذ علما بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن املؤمتر؛ )أ(
( ومقاصططططططططططططد ومؤشططططططططططططرات املخرجات اخلاصطططططططططططة على الويب 1امللحق ث )واألخذ علما بإطار النتائج احملدّ  )ب(

 على الويب(؛ 2رتاتيجية )امللحق باألهداف االس
الوظططائف املنقحططة املططدرجططة يف امليزانيططة و ( على الويططب 3امللحق ث )واألخططذ علمططا بططاهليكططل التنظيمي احملططدّ  )ج(

 (؛على الويب 4امللحق )
 ؛2واملوافقة على التوزيع املنقح لالعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية على حنو ما هو مبنّي يف اعدول  )د(
وتشطططططططططططجيع األعضطططططططططططاء على تقدام  (3اعدول ثة للموارد من خارج امليزانية )واألخذ علما بالتقديرات احملدّ  )هط(

 مسا ات طوعية لتيسري حتقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل.
 

يهات يزانية نتيجة للتوجطلب أيضططططططططططططططا إىل اجمللس أن يأخذ علما بإمكانية نشططططططططططططططوء عمليات نقل أخرى يف املوي   -63
الصططططططططططادرة عن املؤمترات اإلقليمية، واملزيد من ختطيط العمل، ونتيجة اسططططططططططتخدام طرائق التنفيذ األكثر كفاءة وفعالية خالل 
فرتة السططططططنتني. وسططططططتعاجل عمليات النقل  ططططططمن الباب الواحد ومن باب إىل آخر من أبواب امليزانية من أجل تنفيذ برنامج 

 من الالئحة املالية. 5-4ية خالل فرتة السنتني طبقاا للمادة العمل وامليزان


