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 لمؤتمرا
 الحادية واألربعونالدورة 

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

 (المراجعة) 2021-2018لخطة المتوسطة األجل للفترة ا
 2021-2020وبرنامج العمل والميزانية للفترة 
 (مشروع قرار)

 
ا من تقرير الدورة احلادية والســـــتني بعد املائة للمجلس بشـــــأن اخلطة املتوســـــطة األجل  تتضـــــمن هذه الوثيقة: (أوًال) مقتبســـــً

؛ و(ثانًيا) ُتربز توجيهات اجمللس لقراءة الفقرة 2021-2020(املراجعة) وبرنامج العمل امليزانية للفرتة  2021-2018للفرتة 
(املراجعــة) وبرنــامج العمــل وامليزانيــة  2021-2018اخلطــة املتوســــــــــــــطــة األجــل للفرتة  – C 2019/3 من الوثيقــة )3(207
 .2021-2020 للفرتة

 
 )2019أبريل/نيسان  12-8للمجلس ( بعد المائة مقتبس من تقرير الدورة الحادية والستين -أوًال 

 
 2021-2020وبرنامج العمل والميزانية للفترة  (المراجعة) 2021-2018الخطة المتوسطة األجل للفترة 

1 
 
 (املراجعــــة) وبرنــــامج العمــــل وامليزانيــــة للفرتة 2021-2018نظر اجمللس يف اخلطــــة املتوســــــــــــــطــــة األجــــل للفرتة  -6

 .التوصيات الصادرة عن جلنيت الربنامج واملالية واالجتماع املشرتك بينهما وأقر 2020-2021
 
اجمللس باجلهود اليت بذلتها املنظمة واملدير العام للحفاظ على ميزانية إمسية ثابتة للربنامج العادي طوال  وأشــــــــــــــاد -7

فرتة واليته، وزيادة املســـــــامهات الطوعية لتيســـــــري حتقيق األهداف االســـــــرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل، ما يربز ثقة 
 .القيادة ويف عمل املنظمة يفاألعضاء 

 
                                                      

  CL 161/4الوثيقة  من 23إىل  20والفقرات من  CL 161/3من الوثيقة  5و4والفقرتان  C 2019/3 Web Annex 11و C 2019/3 الوثيقتان  1

 CL 161/PV/8 و CL 161/PV/5و CL 161/PV/4و CL 161/PV/3و CL 161/PV/2و CL 161/PV/1والوثائق  CL 161/5من الوثيقة  4و 3والفقرتان 
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من دون أي تغيري على مســـــــــــتوى  2021-2020إلعداد برنامج العمل وامليزانية للفرتة  عن تقديرهاجمللس  وأعرب -8
 .2019-2018ة بالفرتة االشرتاكات املقررة واالعتمادات الصافية يف امليزانية مقارنً 

 
مليون دوالر أمريكي منذ  150املدير العام لتحقيقه وفورات ناشـــــــــــــئة عن زيادة الكفاءة قيمتها باجمللس  شـــــــــــــادوأ -9

 .2021-2020ماليني دوالر أمريكي خالل فرتة السنتني  27.8 اقدره وفورات إضافيةتقلده منصبه، مع توقع حتقيق 
 

جتديد  اجمللس أرجأويف ما يتعلق باالقرتاحات اخلاصـــــة بتحســـــني الســـــالمة املالية للمنظمة والســـــيولة واالحتياطيّات فيها،  -10
 املال العامل إىل فرتات السنتني املقبلة فضالً عن التمويل اإلضايف اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة.موارد صندوق رأس 

 
 وبالنسبة إىل جوهر االقرتاحات الواردة يف اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل وامليزانية، فإّن اجمللس: -11

 
 2021-2018أشــــــار إىل أن االجتاهات والتحديات والتطورات املذكورة يف اخلطة املتوســــــطة األجل للفرتة  (أ)

باتســاقها مع خطة التنمية  ورّحبإلطار نتائج األهداف االســرتاتيجية للمنظمة وبراجمها،  األســاستشــّكل 
 مؤازرةيف للمنظمة ربز الدور احملوري ي؛ وإىل أنه ينبغي لربنامج العمل وامليزانية أن 2030 املســــــــــــــتدامة لعام

 ؛أهداف التنمية املستدامةمن  2اهلدف حتقيق  من أجلجهود البلدان األعضاء 
األولويـــات واجملـــاالت اليت جيـــب إلغـــاء الرتكيز عليهـــا، وختصـــــــــــــيص املوارد لألهـــداف االســـــــــــــرتاتيجيـــة  وأيـــّد (ب)

يف نظام املنســــق املقيم، والُنهج املبتكرة واملســــتدامة ذلك املوارد اإلضــــافية ملســــامهة املنظمة  يف ، مبا6 وللهدف
للزراعة وملكافحة مجيع أشــــكال ســــوء التغذية وتشــــجيع النظم الغذائية املســــتدامة واملراعية للتغذية، ال ســــيما 
على املستوى القطري، والفصل بني وظيفيت أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية، على حنو ما هو حمدد 

 نامج العمل وامليزانية؛يف وثيقة بر 
 مراعاة كل الُنهج املتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية املستدامة عند إعداد برنامج عمل املنظمة؛ د على ضرورةوشدّ  (ج)
 على ضرورة وضع أولويات البلدان كافة يف احلسبان، مبا يف ذلك البلدان املتوسطة واملرتفعة الدخل؛ ورّكز (د)
، من خالل 2021-2020أن تقوم املنظمة بزيادة التمويل يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  وطلب كذلك (ه)

ا على تنفيذ برنامج العمل املتفق ســــــــــــــلبً  أن يؤثر ذلكدون  من حتقيق الكفاءات والوفورات يف التكاليف
ى حــد ممكن، وذلــك عليــه، أو، إذا لزم األمر، من اجملــاالت اليت مت إلغــاء الرتكيز الفين عليهــا، إىل أقصــــــــــــــ

عمل املنظمة بشأن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبرنامج املشورة العلمية املشرتك بني  )1بالنسبة إىل: (
 ) وتعميم التنوع البيولوجي يف املنظمة؛2املنظمة ومنظمة الصحة العاملية؛ (

حبصــــــــة  ورّحبأهداف التنمية املســـــــــتدامة  اعتمادات برنامج التعاون التقين يف حتقيق ا على أمهيةوأكد جمددً  (و)
يف املائة من االعتمادات الصـــــــــــــافية للميزانّية، مع مراعاة قرار املؤمتر  14البالغة نســـــــــــــبة  التقينبرنامج التعاون 

 ؛3الصادرة عن املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني والتوصية 2 9/89
 إجراء استعراض شامل لرصد وتقييم تنفيذ برنامج التعاون التقين يف فرتة السنتني القادمة؛ وطلب (ز)
 مبواصلة تعزيز مؤشرات ومقاصد خمرجات األهداف االسرتاتيجية وباالستمرار يف بلورهتا؛ وأوصى (ح)

                                                      
 )C 1989/REP/Resolution 9/89 )http://www.fao.org/3/x5588E/x5588e09.htm#Resolution9الوثيقة   2
 )C 2015/REP )mo153a.pdf-http://www.fao.org/3/a (د) من الوثيقة  71الفقرة   3

http://www.fao.org/3/a-mo153a.pdf
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من األمانة أن تتابع عن كثب الزيادات املتوقعة يف التكاليف، مبا يف ذلك العناصــــــــــــر التضــــــــــــخمية  وطلب (ط)
 ة من خالل آليات اإلبالغ املعمول هبا؛د األعضاء مبعلومات حمدثّ املوظفني، وأن تزوّ  بأجورذات الصلة 

فرتات السنتني الثالث  لة عن استخدام املسامهات الطوعية خاللإىل احلصول على معلومات مفصّ ع وتطلّ  (ي)
املاضــــــــية، حبســــــــب األبعاد الرباجمية واجلغرافية، يف تنفيذ برنامج العمل خالل دورة اجمللس املزمع عقدها يف 

 ؛2019ديسمرب/كانون األول 
وأحاط علًما بأنه ســــــــــــتتم اإلشــــــــــــارة إىل التعديالت يف ختصــــــــــــيص املوارد وأطر النتائج املنبثقة عن قرارات  (ك)

-2020سية وتوجيهاهتا يف الوثيقة بعنوان التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية األجهزة الرئا
 ؛2019لكي ينظر فيها اجمللس يف ديسمرب/كانون األول  2021

وأكد نظمة األغذية والزراعة، متعدد اللغات يف  على أمهيةاجمللس  دشــــــــــدّ ويف ســــــــــياق التعديالت املقبلة:  (ل)
 ؛2021-2020فاظ على متام قدرات اخلدمات اللغوية ضمن برنامج العمل وامليزانية للفرتة احل على أمهية

من خالل عملها املســــتدام الســــالم  احلفاظ علىويف حني أعرب اجمللس عن تقديره ملســــامهات املنظمة يف  (م)
يشـــــــــــار إىل هذا  أال طلبيف حاالت النزاعات وما بعد النزاعات متاشـــــــــــيا مع الوالية امللقاة على عاتقها، 

 سالم" من أجل جتنب االلتباس مع دور ووالية وكاالت األمم املتحدة األخرى.الالعمل على أنه "بناء 
 

 ، فإن اجمللس:2021-2020أما يف ما يتعلق مبستوى امليزانية للفرتة  -12
 

ختصــــــــــــــيص مبلغ  إعــادة لتحــديــد املزيــد من مكــاســـــــــــــــب الكفــاءة والوفورات من أجــل أعرب عن تقــديره (أ)
 أن يؤثر ذلكدون من التكاليف واجملاالت ذات األولوية يف زيادات الماليني دوالر أمريكي لتغطية  29.9

 ا على إجناز برنامج العمل؛سلبً 
األعضـــــــاء على االســـــــتمرار يف توفري مســـــــامهات طوعية لتأمني التمويل املســـــــتدام لربنامج العمل  عوشـــــــجّ  (ب)

 وامليزانية املتكامل؛
األمانة على مواصــلة رصــد الفرص األخرى املتاحة الختاذ التدابري اخلاصــة بتحقيق الوفورات وزيادة  عشــجّ و  (ج)

 الكفاءة بشكل وثيق واإلبالغ عنها؛
ماليني دوالر أمريكي بســـــــــعر صـــــــــرف معتمد يف امليزانية قدره  1 6.005 مســـــــــتوى امليزانية املتمثل يف وأقرّ  (د)

 ؛، [...]بأن يوافق املؤمتر على مشروع القرار وأوصىدوالرًا أمريكًيا،  22.1يورو =  1
معاجلة مســـــألة مقاومة مضـــــادات امليكروبات للمســـــامهة يف حتقيق خطة التنمية  ط الضـــــوء على أمهيةوســـــلّ  (ه)

إىل مواصـــلة العمل واحلفاظ على املخصـــصـــات احلالية للموارد  وشـــدد على احلاجة، 2030املســـتدامة لعام 
 جلة مسألة مقاومة مضادات امليكروبات يف قطاع الزراعة يف مجيع األقاليم؛ملعا

 .إىل األمانة أن تستخدم بشكل كامل املبلغ املخصص من اعتمادات برنامج التعاون التقين وطلب (و)
 

اســــــتخدام املصــــــطلحات املتفق عليها، وال ســــــيما التقنية منها، لدى إعداد الوثائق  على ضــــــرورةاجمللس  دوشــــــدّ  -13
؛ وبالتايل ينبغي لربنامج العمل وامليزانية أن يســـــــتند إىل مصـــــــطلحات مقبولة وأن يقوم على أســـــــاس علمي املتعلقة بالربامج

  .سليم وأن يتضمن إشارات مرجعية إىل مصادر موثوق هبا
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 المؤتمر بلقِ  من العتماده قرار مشروع

 2021-2020 الفترة ميزانية اعتمادات
 

 المؤتمر، إنّ 

  العام؛ املدير من املقدم وامليزانية العمل برنامج يف نظر أن بعد

 2021-2020 املالية فرتةلل أمريكي دوالر 1 050 635 000 البالغة املقرتحة الصـــــــــافية اإلمجالية االعتمادات يف نظر أن وبعد

 املصــــــــــروفات مبوجبها تعادل أن يُفرتض واليت اأمريكيً  ادوالرً  1.22 = يورو 1 وقدره 2019-2018 الفرتة يف الصــــــــــرف بســــــــــعر
 يورو؛ 637 423 000 واليورو أمريكي دوالر 465 399 000 األمريكي بالدوالر

 نفســه الصــرف بســعر أمريكي دوالر 1 050 635 000 ملبلغ معادلة تبقى أعاله الواردة الصــافية االعتمادات أن رأى أن وبعد
 باليورو؛ اخلاص اجلزء حتويل بعد 2021-2020 للفرتة حدد الذي اأمريكيً  ادوالرً  1.22 = يورو 1 وقدره امليزانية يف املستخدم

 التايل: النحو على 2021-2020 للفرتة العام املدير اقرتحه الذي العمل برنامج على يوافق -1

 التالية: لألغراض اأمريكيً  ادوالرً  1.22 = يورو 1 الصرف سعر أساس على االعتمادات على التصويت يتمّ  (أ)

 األمريكي بالدوالر  
 000 470 85 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية :1 الباب
 000 885 199 أكثر إنتاجية واستدامةالزراعة والغابات ومصايد األمساك  جعل :2 الباب
 000 286 67 احلّد من الفقر يف الريف :3 الباب
 000 963 107 كفاءة و ظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال متكني نُ  :4 الباب
 000 590 54 بل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة سُ  :5 الباب
(تغّري املناخ واملســــاواة بني اجلنســـني  املشــــرتكةواإلحصــــاءات واملواضــــيع  الفنيةاجلودة  :6 الباب

 واحلوكمة والتغذية)
69 245 000 

 000 788 140 برنامج التعاون التقين :7 الباب
 000 507 74 التواصل :8 الباب
 000 687 36 تكنولوجيا املعلومات :9 الباب
 000 095 64 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :10 الباب
 000 206 65 الكفؤة والفعالةاإلدارة  :11 الباب
 000 600 املصروفات الطارئة :12 الباب
 000 892 16 اإلنفاق الرأمسايل :13 الباب
 000 421 22 اإلنفاق األمين :14 الباب

 000 635 005 1 (الصافية) االعتمادات مجموع

  000 162 92 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية :15 الباب

 000 797 097 1 (الكلية) االعتمادات مجموع

 
 املقدرة املتنوعة اإليرادات اناقصًـــ  أعاله (أ) الفقرة يف عليها التصـــويت جرى اليت (الصـــافية) االعتمادات متّول (ب)

ـــــــدول على املســــــــــــــتحقـــــــة املقررة االشــــــــــــــرتاكـــــــات من أمريكي دوالر 5 000 000 مببلغ   األعضــــــــــــــــــــاء ال
 األمريكي بالدوالر االشــــــرتاكات هذه وحتدد العمل. برنامج لتنفيذ أمريكي دوالر 1 000 356 000 والبالغة
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ــــألف واليورو، ــــأخــــذ .يورو 637 423 000و أمريكي دوالر 154 399 000 من وتت ــــار يف ذلــــك وي  االعتب
 (الصــــــــــــافية) لالعتمادات باليورو املائة يف 46 وبنســــــــــــبة األمريكي بالدوالر املائة يف 54 بنســــــــــــبة التقســــــــــــيم

 املتنوعة. لإليرادات املائة يف 100 وبنسبة

 دوالر 154 399 000 املعتمد العمل برنامج لتنفيذ األعضـــــــاء الدول من املســـــــتحقة االشـــــــرتاكات جمموع يبلغ )ج(
 2020 عامي يف األعضــــاء الدول على املســــتحقة االشــــرتاكات هذه وتســــدد .يورو 637 423 000و أمريكي

 .واألربعني احلادية دورته يف املؤمتر يعتمده الذي االشرتاكات جلدول اوفقً  2021و

 من إضـــايف مبلغ ســـُيحســـب األعضـــاء، الدول من كلّ  يســـددها اليت لالشـــرتاكات الفعلية املبالغ حتديد لدى )د(
 والتعويضـــات واملكافآت املرتبات على ضـــرائب تفرض عضـــو دولة ألي الضـــريبية التســـويات صـــندوق خالل

  يقـــــــّدر مبلغ ُحلظ وقـــــــد للموظفني. دفعهـــــــا املنظمـــــــة تعـــــــاود واليت املنظمـــــــة من املوظفون يتلقـــــــاهـــــــا اليت
 الغرض. هلذا أمريكي دوالر 7 500 000 بنحو

 العمل برنامج تنفيذو  االســــرتاتيجية األهداف حتقيق عملية لتيســــري طوعية مســــامهات تقدمي على األعضــــاء يشـــّجع -2
 النتائج. إطار ضمن املتكامل

 
 )2019(اعتمد يف ... 

 
  



C 2019/LIM/4 Rev.1 6 

 

الخطة المتوسطة األجل  – C 2019/3من الوثيقة  )3(207إبراز توجيهات المجلس لقراءة الفقرة  –ثانًيا 
 2021-2020(المراجعة) وبرنامج العمل والميزانية للفترة  2021-2018 للفترة

 
 من برنامج العمل وامليزانية كما يرد أدناه: ) 3(207جيب قراءة الفقرة 

 
سوف تعطى األولوية لتوفري الدعم لنهج أكثر اتساقًا وقدرة حتولّية من أجل  - احلفاظ على السالماملسامهة يف  )3(207

املساعدة يف احلفاظ على السالم مبا يف ذلك من خالل حتسني املعارف والقدرات التشغيلية لوضع برامج مراعية 
 ّشة والنزوح القسري.للنزاعات وتعزيز تلك الربامج يف ظّل األزمات املمتدة ويف احلاالت اهل


