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 المعلومات األساسية والنطاق - ً ال    ّ أو  
 
ُ                    نظر مؤمتر املنظمة، يف دورته احلادية واألربعني اليت ع قدت يف يونيو/حزيران  -1 ، يف خطة املدير العام املتوسطة 2019                                            

ووافق املؤمتر على اعتمادات امليزانية  20211.-2020وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018األجل (املراجعة) للفرتة 
  2وأعطى توجيهاته بشأن فحوى االقرتاحات. 2021-2020لفرتة السنتني 

 
قام املدير العام بإبراز قرارات املؤمتر وتوجيهاته يف التعديالت  3     ً                                     ومتاشي ا مع دورة ختطيط الربامج اجلاري العمل هبا، -2

 .2021-2020على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 
، باتت الوثيقة 2019يونيو/حزيران  23ويف أعقاب انتخاب املدير العام خالل الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر يف  -3

ً                                                                                                 تتضمن أيض ا التعديالت األولية اليت تعكس رؤيته وتركيزه على بناء منظمة ديناميكية من أجل عامل أفضل مبوازاة احملافظة          
ً                واليتها ومهمتها. وإن  املدير العام اجلديد ملتزم التزام ا راسخ ا بتحسني أساليب و عات األوىل للمنظمة                   ّ على االلتزام بالتطل         ً                               ّ                   

ً                     د أيض ا توجه هام حنو منظمة        ّ وسوف حيد  عمل املنظمة من خالل توسيع درجة الشمولية واتباع منوذج "منظمة واحدة".      
 "رقمية" معامل مستقبل املنظمة. 

 
ً   األعضاء ومنظمة تعمل لصاحل اإلنسان واملزارعني؛ وتوفر دعم ا مصمم ا  ظمة يف خدمة بلدا�امنوتتمثل الرؤية يف  -4       ً                                                  

ّ                                               خصيص ا من خالل املواءمة والشراكات؛ وتيس ر التعاون وتبادل املوارد والتكنولوجيا واملعارف؛                                  ً وتناشد السياسيني وأهل    
 . 2030تقدمي الدعم خلطة التنمية املستدامة لعام                                      ً                   االختصاص والقطاع اخلاص واملزارعني للعمل مع ا والتعاون من أجل 

 
بفضل وجود موظفني متحدين  2030             ً                                                    وباستطاعتنا مع ا أن نتصدى للتحديات املاثلة أمامنا وأن ننجز خطة عام  -5

ج مبتكرة واستثمارات أكرب ومزيد من بناء القدرات يف البلدان  ُ                                                         ومن ذوي الكفاءة ونشطني ويف ظل سياسات مشج عة و�       ّ                                      
 األعضاء. 

 
لكي تنظر فيها جلنتا الربنامج واملالية ويوافق  2021-2020عرض التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة   ُ وت   -6

 .2019اجمللس يف دورته الثالثة والستني بعد املائة اليت ستعقد يف ديسمرب/كانون األول  عليها
 

 ات الصادرة عن المؤتمرهالقرارات والتوجي -ألف
 
ّ                               وافق املؤمتر على برنامج العمل وصو ت على اعتماد يف امليزانية قيمته  -7 ماليني دوالر أمريكي بسعر  1 005.6                              

 ).13/2019      ً          أمريكي ا (القرار  ا    ً دوالر   1.22= يورو  1قدره  2021-2020الصرف املعتمد يف امليزانية للفرتة 

                                                      
 .C 2019/3الوثيقة  1
 .CR 13/2019والوثيقة  C 2019/REPمن التقرير  74إىل  68الفقرات من  2
 اجلزء الثاين، القسم واو، من النصوص األساسية. 3
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وأثىن املؤمتر لدى املصادقة على برنامج العمل على املواءمة الوثيقة بني األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وخطة  -8

                                       ّ                                             وأهداف التنمية املستدامة املنبثقة عنها وأي د األولويات وجماالت إلغاء الرتكيز وختصيص املوارد،  2030التنمية املستدامة لعام 
مبا يف ذلك املوارد اإلضافية لنهج الزراعة املبتكرة واملستدامة وملكافحة مجيع أشكال سوء التغذية وتشجيع النظم الغذائية 

 املستدامة واملراعية للتغذية.
 
املخصص  2021-2020ر كذلك أن تزيد املنظمة التمويل املدرج يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة وطلب املؤمت -9

 للمجالني التاليني:
 

عمل املنظمة يف جمال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبرنامج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية املشرتك بينها  (أ)
 وبني منظمة الصحة العاملية؛

 وتعميم التنوع البيولوجي يف املنظمة. (ب)
 

                                                                                  ً            وطلب القيام بذلك من خالل زيادات الكفاءة والوفورات يف التكاليف من دون أن يؤثر ذلك سلب ا على تنفيذ  -10
 برنامج العمل املتفق عليه أو، إذا دعت احلاجة، يف جماالت إلغاء الرتكيز الفين قدر املستطاع.

 
ً       وأجاز املؤمتر أيض ا للمد -11 من الالئحة املالية، استخدام أي رصيد غري منفق من  2-4ير العام، مع مراعاة املادة               

عرض على االجتماع                      ُ وذلك بناء على اقرتاح ي   2021-2020لالستخدامات ملرة واحدة يف  2019-2018اعتمادات الفرتة 
 20204.املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية واجمللس ويوافقان عليه يف اجتماعاهتما املقرر عقدها يف مايو/أيار ويونيو/حزيران 

 
 نطاق الوثيقة -باء

 
تعرض التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية كيفية مراعاة املدير العام للقرارات والتوجيهات الصادرة عن املؤمتر من  -12

ً      وتتضمن اقرتاحات إضافية للنظر فيها. وتفيد الوثيقة أيض ا عن  2021-2020أجل تعديل برنامج العمل وامليزانية للفرتة                                                    
ّ   ة املمتدة من يوليو/متوز إىل نوفمرب/تشرين الثاين وحتديثات عن املستوى املقد ر عملية ختطيط العمل اليت حصلت خالل الفرت                                                                  

 للمسامهات الطوعية وتوزيعها.
 

القسم إجراء تعديالت هيكلية وبراجمية ( 2021-2020وتشمل التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -13
) وتقدمي ملخص القسم الرابعالتكاليف واألرباح الناشئة عن زيادة الكفاءة (ثة عن الزيادات يف                    ّ ) وإعطاء حملة عامة حمد  الثالث

 ).القسم اخلامسعام يتضمن اإلنشاء املنقح للوظائف الواردة يف امليزانية وتوزيع االعتمادات الصافية على أبواب امليزانية (
 

                                                      
بشأن االستخدام املنهجي لألرصدة غري املنفقة من اعتمادات فرتة  2019وطلب املؤمتر كذلك تقدمي اقرتاح إىل اجمللس يف شهر ديسمرب/كانون األول  4

 CCLM 109/3السنتني يف أعقاب استعراض أجرته جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واالجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية (الوثيقتان 

 ).JM 2019.2/2و
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 عرض غايات مؤشرات النواتج.معلومات عن عملية ختطيط العمل وإطار النتائج وي القسم السادسويتضمن  -14
 

ّ    ً وجدير بالذكر أن  كال   -15  من عمليات النقل ضمن األبواب وعمليات النقل بني أبواب امليزانية الضرورية لتنفيذ برنامج               
 من الالئحة املالية. 5-4                                         ً          العمل خالل فرتة السنتني سيتم التعاطي معها طبق ا للمادة 

 
                                                                         ً                      تاح الفرصة لألجهزة الرئاسية للبحث يف إمكانية إجراء استعراض وتعديل أوسع نطاق ا لتنفيذ برنامج العمل    ُ وست   -16

 ).2020ن بعد املائة للمجلس (يونيو/حزيران و مبا يف ذلك الدورة الرابعة والست 2020وامليزانية خالل سنة 
 

 لمحة عامة عن السياق الراهن -    ً ثاني ا
 

السياق  2030يشهد العامل اليوم حقبة تنمية عارمة وإصالحات يف العمق. وحتدد خطة التنمية املستدامة لعام  -17
ّ  الذي ستعمل فيه املنظمة وبلدا�ا األعضاء من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وبلوغ الغايات القطرية احملددة. وإن                                                                                                          

ّ                  املنظمة يف موقع جي د خيو هلا أن تؤدي دور امل ّ                                              يس ر ملساعدة البلدان كافة على حتقيق أهداف خطة عام                ّ     وال سيما  2030 
القضاء على اجلوع وتوفري األمن بشأن  2و القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكانبشأن  1هديف التنمية املستدامة 

ّ                            الغذائي والتغذية احمل سنة وتعزيز الزراعة املستدامة ّ  على اعتبار أن   2030ّ                 ل  لتنفيذ خطة عام . فاألغذية والزراعة مها مفتاح احل                               
 الزراعة هي األداة األمشل للقضاء على الفقر واجلوع.

 
ّ                  ً   وي عد  التحرر من اجلوع حق ا  -18 ّ          من حقوق اإلنسان؛ غري أن  أكثر من      ً ساسي اأ ُ   مليون نسمة يف العامل ال يزالون  820                    

. وإذا ما 2030يعانون اجلوع يف يومنا هذا مما يؤكد هول التحديث املتمثل يف بلوغ مقصد القضاء على اجلوع حبلول عام 
ّ          نظرنا أيض ا إىل األشخاص الذين يعانون من مستويات معتدلة من انعدام أمنهم الغذائي، تشري التقديرات إىل أن  أكثر من                                                                                         ً         

. وتتفاقم هذه األرقام بفعل النزاعات وتقلبات  )2(ري مليا ٍ                                            نسمة ال حيصلون بصورة منتظمة على غذاء مأمون ومغذ  وكاف      ٍّ                                             
الطقس واألحوال املناخية القصوى وضعف األداء االقتصادي أو حىت عدم تكافؤ وترية االنتعاش االقتصادي. وال أمل يف 

 والتغذية.إحالل السالم وحتقيق التنمية من دون األمن الغذائي 
 

حتسني اإلنتاج وحتسني وتسعى املنظمة إىل القضاء التام على اجلوع والنهوض بسبل معيشة السكان من خالل  -19
ّ                             . أما الطريقة اليت تتبعها املنظمة لتحقيق ذلك فهي مفص لة يف برنامج العمل وامليزانية التغذية وحتسني البيئة وحياة أفضل                                                  

                                                     ّ       ه املؤمتر مع إجراء بعض التعديالت اإلضافية على النحو املبني  أدناه.الذي وافق علي 2021-2020للفرتة 
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 التعديالت الهيكلية والبرامجية -    ً ثالث ا
 

ُ                                                                                           ت قرتح يف ما يلي جمموعة أوىل من املبادرات لتعزيز األطر املؤسسية وذلك على شكل تعديالت هيكلية وبراجمية  -20
ً                     وتشغيلية. وتسعى املنظمة إىل بلوغ مستوى رفيع من احلوكمة الداخلية وإىل ثقافة تنظيمية مثلى حرص ا على مواءمة املنظمة                                                                                        

التحديات املاثلة أمامنا. وجتري إدارة مجيع التعديالت ضمن حدود املستوى لواليتها من أجل االضطالع باملهام احلافلة ب
من خالل وفورات يف التكاليف وزيادة الكفاءة من دون  دوالر أمريكي ماليني 1 005.6اإلمجايل للميزانية املعتمدة وقدره 

 . اخلامسو القسمني الرابعل يف                ً                                                     ّ أن يؤثر ذلك سلب ا على تنفيذ برنامج العمل املتفق عليه، على حنو ما هو مفص  
 

وستعرض مبادرات إضافية على الدورات املقبلة لألجهزة الرئاسية مبا يف ذلك التغيريات اإلضافية احملتملة يف اهليكل  -21
واملواضع األمثل لكل وظيفة. وباالستناد إىل عمليات التقييم واالستعراض األخرية،  املستويات الرتاتبيةالتنظيمي مبا يضمن 

ً                                سيجري أيض ا التوسع يف تقييم فعالية وكفاءة              ً                                املتبعة حالي ا مع إمكانية اقرتاح تعديالت فيها.  ترتيبات اإلدارة املصفوفية        
 

 التعديالت الهيكلية -ألف
 

زة يف                         ّ تؤديه املنظمة وخربهتا املتمي   الذيتسعى التعديالت اهليكلية إىل تسليط الضوء على الدور الفريد من نوعه  -22
 . 1ح يف امللحق                                                            ّ اجملاالت الرئيسية، كما هو مفصل أدناه. ويرد اهليكل التنظيمي املنق  

 
 كبير العلماء ومكتب االبتكار 

 
لنائب املدير العام (الربامج) برئاسة مدير عام مساعد / كبري العلماء. يتم إنشاء مكتب جديد لالبتكار تابع  -23

وسيعمل مكتب االبتكار على تدعيم وتعزيز روح االبتكار يف املنظمة بقدر أكرب، مبا يف ذلك الذهنية املبتكرة واالبتكار يف 
وسيساعد هذا على ضمان تطبيق املنظمة للعلوم والتكنولوجيا  5مناذج التعاون واالبتكار يف التطبيق من خالل الرقمنة.

ج ابتكارية يف مواجهة أوضاع وحتديات جديدة. وستشمل جماالت الرتكيز الن   ُ                                                               ُ احلديثة واعتماد �  هج الزراعية املستدامة مبا                
اعي ذات األمهية العاملية، والنظم ونظم الرتاث الزر                      ّ   التكنولوجيا البيولوجي ة،و فيها الزراعة اإليكولوجية، والتنوع البيولوجي، 

ومقاومة مضادات امليكروبات، وصحة احليوان، والتكنولوجيا الرقمية، واآلالت الزراعية والزراعة والتغذية، الغذائية املستدامة، 
-من رتبة مدالرقمية. وإضافة إىل املدير العام املساعد / كبري العلماء، ستشمل الوظائف املرصودة يف امليزانية وظيفة مدير 

ر من اخلرباء الفنيني (يرتاوح بني أربعة                                                                    ّ ووظيفتني اثنتني من الفئة الفنية. وسيحظى مبزيد من الدعم من جانب عدد مصغ   2
أو مخسة خرباء) جيري نقلهم بالتناوب من اإلدارات الفنية وإدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية. وسيستضيف هذا املكتب 

ً                أيض ا أمانة املنتدى   العاملي للبحوث الزراعية واالبتكار.   
 

                                                      
 157و 102و 53(الفقرات  2021-2020دوالر أمريكي لالبتكار يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  )2(             ّ                          جدير بالذكر أن ه قد جرى ختصيص مبلغ مليوين  5

 )C 2017/3من الوثيقة 
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ا والبلدان النامية غير الساحلية  ً                                 مكتب الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األقل  نمو      ّ                                                 
 

ّ                                                              ً سيتم  إنشاء مكتب جديد للدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منو   -24 ا والبلدان النامية غري الساحلية ضمن    
التنظيمي لتنسيق عمل املنظمة يف هذا اجملال واحلرص على تلبية االحتياجات اخلاصة هلذه الشعوب والبلدان أعلى اهليكل 

ّ                                                        ويضم  وظيفتني اثنتني من الفئة الفنية. وسيحظى مبزيد من الدعم من  1-الضعيفة. ويرأس هذا املكتب منسق من رتبة مد    
 لالزمة ويتم نقلهم بالتناوب من وحدات أخرى يف املنظمة. جانب ثالثة موظفني من الفئة الفنية يتمتعون باخلربة ا

 
وسيعمل هذا املكتب بشكل وثيق مع فرق الربامج االسرتاتيجية واملوظفني الفنيني وشعبة الشراكات وسواها مع  -25

من نوعها  ب طبيعة التحديات الفريدة                                                                      ّ الرتكيز على استحداث ممارسات زراعية مستدامة ومبتكرة. على سبيل املثال، تتطل  
اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية العمل على وجه السرعة على توطيد التعاون وعمليات ختطيط السياسات يف ما 

 الدول اجلزرية الصغرية الناميةبني القطاعات ملساعدهتا على تطبيق برنامج العمل العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف 
              ً                                                              الذي يشكل إطار ا ميكن من خالله للحكومات وشركائها يف التنمية متكني اجملتمعات احمللية يف  6،)يبرنامج العمل العامل(

الدول النامية اجلزرية الصغرية إلعادة تشكيل نظمها الغذائية مبا يعزز التغذية وبغية زيادة قدرهتا على الصمود يف مواجهة 
 الصدمات املناخية واالقتصادية. 

 
من خالل تقدمي املساعدة برنامج العمل العاملي وسيتيح إنشاء هذا املكتب للمنظمة توسيع نطاق دعمها لتنفيذ  -26

يف جمال السياسات وتنمية القدرات ملؤازرة السياسات والربامج القائمة على القرائن واستكماهلا باستثمارات مستدامة. وهو 
ً                                سيسه ل أيض ا تبادل التجارب والتعاون بني الد      ّ ّ    ً                               ول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل  منو ا والبلدان النامية غري الساحلية                                          

من أجل تصميم برامج يكون هلا وقع ملحوظ يف جماالت عدة من بينها تطوير سالسل القيمة وممارسات الزراعة املقاومة 
 ات املناخ ونظم التأمني اخلاصة والعامة.     ّ لتغري  

 
 الموارد البشرية

 
إدارة اخلدمات املؤسسية حبيث يتم مجع جممل وظائف إدارة املوارد البشرية  نقل مكتب املوارد البشرية إىلجيري  -27

واخلدمات ذات الصلة ضمن إدارة واحدة ومبا يكفل دمج اخلدمات على حنو أفضل، مبا يف ذلك التواصل مع جهازي متثيل 
وسيتيح يعة املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف األمم املتحدة. املوظفني ومشاركة املنظمة يف اللجنة اإلدارية الرف

ً         هذا التغيري أيض ا تبسيط  إزاء املدير العام. وستجري بلورة أي تغيريات متعلقة باإلجراءات  املستويات الرتاتبية املباشرة             
اجلديد إلدارة املوارد البشرية مهامه. وإضافة إىل والعمليات اخلاصة باملوارد البشرية خالل األشهر املقبلة بعد استالم املدير 

تنقل مسؤولية تغطية مسائل سياسات املوارد البشرية واإلجراءات اإلدارية ذات الصلة مبا يف ذلك املسائل املتصلة ما تقدم، 
 البشريةإىل مكتب املوارد باملزايا واملستحقات والبدالت، إضافة إىل املسائل السلوكية (التأديبية) من مكتب الشؤون القانونية 

                                                      
ّ                                                جتدر اإلشارة إىل أن  منظمة األغذية والزراعة كانت رائدة يف تطوير نظام  6 على نطاق منظومة األمم املتحدة ككل الذي مت إطالقه  برنامج العمل العاملي               

 ية. كاستجابة مباشرة لنداء مسار ساموا من أجل مواجهة حتديات األمن الغذائي والتغذية املعقدة اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النام  2017م يف عا
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الوظائف املتصلة  ةالفنية. وسيواصل مكتب الشؤون القانونية تأديوسيجري تعزيزه من خالل استحداث وظيفتني من الفئة 
  بالقانون اإلداري وإسداء مشورة متخصصة حول املسائل القانونية املتصلة بسياسة املوارد البشرية.

 
 مجموعة التنوع البيولوجي 

 
ّ                                                                                      سيتم  إنشاء جمموعة جديدة للتنوع البيولوجي ضمن مكتب املدير العام املساعد للمناخ والتنوع البيول -28 جي واألراضي و    

ماليني دوالر أمريكي، إىل جانب استحداث وظيفة كبري املسؤولني عن التنوع  0.8واملياه تبلغ موارده من غري املوظفني 
. وستتوىل اجملموعة، حتت إشراف املدير العام املساعد، تنسيق التعاون وتعظيم أوجه التآزر وتعميم 5-البيولوجي برتبة ف

ّ                                                               النتائج على صعيد التنوع البيولوجي يف املنظمة ككل ، من خالل العمل بشكل وثيق مع اإلدارات الفنية والربامج االسرتاتيجية                                               
ورية. وسيقوم بدعم عمل املنظمة مع االتفاقات البيئية الدولية وتعزيز يف املنظمة، باإلضافة إىل األجهزة الرئاسية والدست

 احلوار والتعاون مع القطاعات املختصة، مبا يف ذلك البيئة والصحة واالقتصاد. 
 

 التعديالت البرامجية والتشغيلية -باء
 

ُ                                                   ً                                                ي قرتح إجراء التعديالت الرباجمية والتشغيلية التالية متاشي ا مع توصيات األجهزة الرئاسية و/أو لضمان االستخدام  -29
 األمثل ملوارد املنظمة. 

 
عمل المنظمة في مجال االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبرنامج المشورة العلمية بشأن سالمة األغذية المشترك 

 لصحة العالميةبينها وبين منظمة ا
 

على طلب املؤمتر، متت زيادة     ً                                                                      ً نظر ا ملا يكتسيه عمل املنظمة من أمهية يف جمال املشورة العلمية ووضع املعايري، وبناء   -30
املوارد املخصصة لربنامج املنظمة اخلاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وبرنامج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية 

دوالر أمريكي لكل منهما. وسوف تساهم املوارد اإلضافية  )1( املنظمة ومنظمة الصحة العاملية مبقدار مليون املشرتك بني
يف مزيد من بلورة املواصفات السلعية واخلاصة باملسارات الواجب اتباعها؛ وتعزيز القدرات الوطنية يف جمال الصحة النباتية؛ 

وتكثيف اجلهود يف سبيل التصدي  )ePhyto(ات اإللكرتونية للصحة النباتية والعمل بقدر أكرب على تطوير إصدار الشهاد
ا.  ً    لآلفات املستجدة عاملي ا؛ وإسداء مشورة علمية سليمة يف التوقيت املناسب حول قضايا سالمة األغذية اليت تزداد تعقيد                                                                                   ً                   

 
وعالوة على ذلك، سوف تتمحور اجلهود بقدر أكرب حول تعزيز توفري املنافع العامة العاملية يف جمايل األغذية  -31

           ً                                                                                                والزراعة تبع ا للطلب عليها، وذلك بالنظر إىل أمهية نوعية العمل الفين واملعياري للمنظمة وتكامله لتحقيق األهداف اليت 
 نصبو إليها. 

  



CL 163/3 9 

 

ّ                       تحو ل النظم الغذائية الزرا  عية   
 

 2021-2020دوالر أمريكي إىل برنامج العمل وامليزانية للفرتة  )2(جيدر التذكري بأنه قد جرت إضافة مبلغ مليوين  -32

 7ل إىل نظم غذائية أكثر مشولية ومراعية للتغذية وقادرة على الصمود ومستدامة.                                         ّ لزيادة األنشطة الرامية إىل تسريع عجلة التحو  
مبا يكفل  2030وسوف توىل عناية خاصة ملسامهة املنظمة يف مواءمة عمليات تطوير النظم الغذائية املستدامة مع خطة عام 

ل اقتصادي                                                                                       ّ حتسني فرص احلصول على أمناط غذائية صحية بغية معاجلة مجيع أشكال سوء التغذية واملسامهة يف إحداث حتو  
ّ                            عادل حيد  من الفقر، مبوازاة محاية بيئة                                                      ّ        املوارد الطبيعية وبناء القدرة على الصمود يف مواجهة تغري  املناخ.        

 
وسوف يتمحور العمل حول توسيع قاعدة القرائن اليت يقوم عليها فهم العالقات القائمة بني اإلجراءات املتصلة  -33

ستدامة يف سياقات جغرافية وثقافية خمتلفة. بالنظم الغذائية وتأثرياهتا على األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية املتعددة لال
ّ   وسوف تعمل املنظمة على تطوير أداة لالسرتشاد هبا وحتليل املقايضات الرئيسية بني �ج السياسات البديلة الداعمة لتحو ل                                                                                                       

من أجل                                                                                      ً            النظم الغذائية. وهي ستعتمد على قدرات اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص وستقيم حوار ا يف ما بينها
 تشجيع اإلجراءات املتسقة على مستوى السياسات ورفع مستويات االستثمارات املسؤولة واالبتكار يف النظم الغذائية. 

 
                                                                                         ً       وستعمل املنظمة على توفري الدعم عرب العمل مع ومن خالل املبادرات والتحالفات العديدة املوجودة حالي ا بغرض  -34

ل النظم الغذائية باستخدام العمليات والفعاليات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية وذلك بغرض إشراك مجيع         ّ تشجيع حتو  
اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية يف عملية حتديد مسارات السعي بصورة مجاعية إىل توفري نظم غذائية مستدامة على حنو 

 أكرب. 
 

 مكتب المدير العام
 

ق أكثر على اجملاالت                                                              ّ إعادة ترتيب بعض الوظائف يف مكتب املدير العام بالرتكيز على حنو منس  سوف يتيح  -35
الرئيسية، مبا يف ذلك إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية والتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما والعالقات 

 بني احلكومات وشؤون الشباب واملرأة. 
 

                          ُ                                                               استحداث جلنتني اثنتني، واحدة ت عىن بشؤون الشباب والثانية بشؤون املرأة، مبا يساهم يف توجيه التطور وسيجري  -36
ً                  ُ املهين للشباب والنساء إضافة إىل مشاركتهم داخل املنظمة وأيض ا لسرب األفكار والن   هج املبتكرة من أجل املساعدة على                                                      

 جية للمنظمة. تسريع عجلة التقدم باجتاه حتقيق األهداف االسرتاتي
 

وتسعى جلنة شؤون الشباب إىل إيصال الصوت اجلماعي للموظفني الشباب يف املنظمة على مستوى العامل من  -37
ّ                خالل تلبية احتياجاهتم واالستجابة لتطلعاهتم وشواغلهم املتصلة بعملهم يف املنظمة، واإلقرار حبزم بأن  املوظفني الشباب                                                                                        

ّ                    ّ حتفيز التحو ل داخل املنظمة. وتوف   هم عوامل التغيري القادرين على ّ  ر جلنة شؤون املرأة منصة للنساء من أجل إيصال شواغلهن                                                            

                                                      
 .C 2019/3من الوثيقة  54الفقرة  7
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ّ                                                                               ومحاية حقوقهن  ومصاحلهن  وهي ستسعى إىل تكثيف اجلهود يف سبيل حتقيق التمثيل العادل للمرأة على املستويات كافة          ّ            
م،                                         ّ اة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وإضافة إىل ما تقد      ً                                                      متاشي ا مع خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساو 

                                                                        ً                                   من املتوقع أن تعمل اللجنتان كمساحة لالستفادة من اجلهود الرباجمية املبذولة حالي ا يف املنظمة واملتعلقة باملرأة والشباب 
 تلك اجلهود. والدعوة إىل مؤازرة 

 
 تعزيز المكاتب اإلقليمية 

 
سيجري يف كل مكتب إقليمي استحداث وظيفة جديدة من الفئة الفنية لدعم وظائف الرصد والتقييم يف اإلقليم  -38

من خالل العمل الوثيق مع املكاتب القطرية. وباإلمجال، يتعني تعزيز وظائف إدارة املعارف والرصد والتقييم بشكل ملحوظ 
ّ  مهم ةيف املكاتب اإلقليمية كخطوة  ج براجمي متكامل مبا يتيح جتميع النتائج ومراعاة املمارسات اجليدة باجتاه اتباع �   

                                  ً                                      والدروس املستفادة على حنو أفضل متاشي ا مع �ج "اإلدارة يف سبيل حتقيق النتائج". 
 

 والخدمات المشتركةاإلشراف والشؤون المالية 
 

ّ                                                                                               ت عد  وظائف اإلشراف الفعال والكفؤ، إضافة إىل وجود رقابة مالية وإدارة املوارد البشرية بشكل حازم، جوانب  -39   ُ
ّ                                أساسية يف أي منظمة تعمل على حنو جي د. ويتضم ن برنامج العمل وامليزانية للفرتة  موارد خمصصة لوظائف  2020-2021                               ّ        

 يما ترد التعديالت اإلضافية التالية يف هذه الوثيقة.ف 8كل من الشؤون األخالقية وأمني املظامل على حدة،
 

ً                                                                                وحرص ا على أفضل املمارسات يف حتديد وظائف اإلشراف يف املنظمة وتسلسلها الرتاتيب، جرى فصل مكتب  -40    
، مت الشؤون القانونية واملبادئ األخالقية إىل مكتبني منفصلني يتبع كل منهما مباشرة إىل املدير العام. وإضافة إىل ذلك

 مهام أمني املظامل. وتوجد هذه الوظيفة ضمن مكتب االسرتاتيجية والتخطيط                                         ّ استحداث وظيفة جديدة من الفئة الفنية لتويل  
 من الناحية الوظيفية وهو على اتصال مباشر باملدير العام                                                        ً وإدارة املوارد ألغراض إدارية وإن كان أمني املظامل يبقى مستقال  

 للفت عنايته إىل مسائل فردية أو مجاعية، حسب املقتضى. 
 

ماليني دوالر أمريكي)  0.4صص ميزانية يف مكتب املفتش العام للموارد اإلضافية من غري املوظفني (بقيمة   ُ وخت   -41
                                                                                      ً           من اجل تعزيز وظيفة التحقيقات. وعالوة على ذلك، جيري نقل وظائف املراجعني األربعة املوجودة حالي ا يف املكاتب 
ً                                                                ّ      اإلقليمية إىل املقر الرئيسي، مبا يتيح مزيد ا من التآزر نتيجة وجود جمموعة من املراجعني يف مكان واحد يكلفون من مث  مبهام                                       

ً                    ً                       تصاصات كل منهم (املهارات اللغوية واخلربة) عوض ا أن يتم ذلك استناد ا إىل مكان وجود املراجع.   ً     تبع ا الخ                                           
 

                       ً   إىل اهليكلية القائمة حالي ا.  1-ضاف وظيفة جديدة هي وظيفة نائب املدير من رتبة مد                        ُ ويف شعبة الشؤون املالية، ت   -42
ّ                 لشعبة على تكامل وظيفتها خاصة يف ظل  االرتفاع املنتظم ومن شأن ذلك أن يعزز اإلشراف اإلداري وأن يكفل حمافظة ا                                 

 يف املسامهات الطوعية خالل الفرتات املالية األخرية. 

                                                      
 .C 2019/3(ج) من الوثيقة  66الفقرة  8
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ٍ      ً    والعمل جار  حالي ا يف  -43 اخلدمات املشرتكة يف بودابست لزيادة قدرات املركز من أجل توفري دعم وظيفي يف  مركز         

الفجوة القائمة بني العمالء وأصحاب السياسات وشعبة تكنولوجيا املعلومات. وإضافة                               ّ جمال ختطيط موارد املنظمة بغية سد  
ّ            ً                                                                                إىل ما تقد م، جيري حالي ا إعادة النظر يف هيكل وظائف فئة اخلدمات العامة لكي تتواءم مع اهليكل القائم يف وكاالت          

للتعويض اجلة مسالة العدالة والقدرة التنافسية من خماطر استنزاف املوارد مبوازاة مع                                ّ أخرى موجودة يف بودابست وذلك للحد  
موظفي املنظمة. وسيتم تطبيق أي تغيريات قد تنشأ عن عملييت االستعراض املذكورتني من دون أي كلفة على  على

 اإلطالق. 
 

ا بيد" ً       "مبادرة العمل يد                  
 

ً                                                                          تسعى "مبادرة العمل يد ا بيد" إىل إحداث وقع أكرب يف البلدان اليت هي أشد حاجة إىل املساعدة من أجل حتقيق  -44                     
من أهداف التنمية املستدامة، إضافة إىل تقدمي الدعم لتحقيق سائر أهداف التنمية املستدامة األخرى. وهذه  2و 1اهلدفني 

ّ                                              مليزانية، سوف تساهم يف سد  الثغرة الغذائية ودعم التنمية االقتصادية ووضع املبادرة اليت ال تنطوي على أي تعديالت يف ا                       
حد لسوء التغذية واحلد من األثر البيئي من خالل آلية "مواءمة" جتمع بني البلدان اليت تسجل أعلى مستويات للجوع 

لتنمية املستدامة واملقصدين من أهداف ا 1للهدف  5-1و 3-1و 1-1والفقر بالبلدان املتقدمة من أجل حتقيق املقاصد 
  ية املستدامة.ممن أهداف التن 2للهدف  2-2و 2-1
 

ً                                                                            وإن  "مبادرة العمل يد ا بيد"، من خالل إقامة شراكات على املستويات كافة، سوف تنقل االلتزام بني البلدان  -45                  ّ   
األمم املتحدة وأصحاب املصلحة الرئيسيني املتلقية واملاحنة وستتوىل التنسيق مع مصارف التنمية املتعددة األطراف ووكاالت 

اآلخرين. سوف تساعد منصة منظمة األغذية والزراعة لألمناط الزراعية يف حتديد الفرص املتاحة على املستوى الوطين للبلدان 
على البلدان اليت حتظى باألولوية، إضافة إىل العقبات والثغرات على صعيد االستثمارات. وسوف تركز املبادرة يف مرحلة أوىل 

ن        ّ                                                                                                              األقل منو ا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت تشهد أزمات غذائية عاملية، تليها البلدا
 ً                            م ا على املستوى الوطين الفرعي.                                       ّ ذات الكثافة السكانية والبلدان األقل تقد  

 
 تعبئة الموارد والتنفيذ التشغيلي

 
ّ  تعد   -46 ً                      ّ تعبئة املوارد جهد ا على صعيد املنظمة ككل                                                     ّ        ً   مبا يشمل املقر الرئيسي واملستويات امليدانية وهو يتطل ب تركيز ا                

ُ                                                                                              قوي ا واتباع � ج جديدة مبا يف ذلك استنباط برامج جديدة للتعاون املايل مع القطاع اخلاص وآليات جديدة للتمويل الرباجمي           ً   
ً           دعم ا خلطة عام  ٍ    . والعمل جار  حا2030     ً                                                               لي ا على إجراء استعراض يستند من بني مجلة أمور إىل عمليات تقييم أجريت            

 سليمة من أجل تعبئة املوارد.  ودهوسياسات وج    ً                             حديث ا لضمان اتباع �ج تنظيمي منسق 
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املشاريع والربامج املمولة من موارد من خارج امليزانية ومن موارد برنامج ضمان تنفيذ ويتعني كذلك على املنظمة  -47
                                                                  ً                                         التعاون التقين يف التوقيت املناسب وبشكل فعال وكفؤ. واملنظمة منكبة حالي ا على مراجعة اآلليات والنهج الكفيلة بتحسني 

 اليت يتيحها وضع نظام جديد إلدارة املشاريع.  األخرية، إضافة إىل الفرص والتدقيقأداء املشاريع مع مراعاة عمليات التقييم 
 

ّ                                                                                         وإن  أي تعديالت يف امليزانية أو الربامج نتيجة عمليات االستعراض املذكورة سيفاد عنها خالل فرتة التنفيذ -48    
2020-2021 . 

 وسواها  2021-2020تحديث عن الزيادات في التكاليف للفترة  -   ً  رابع ا
 ووفوراتمن مكاسب نتيجة زيادة الكفاءة 

 
ّ                                                                            ّ شج ع املؤمتر على مواصلة العمل على رصد الفرضيات اخلاصة بالزيادات يف التكاليف والتوس   -49 ع يف استعراض  

سري نظر اجمللس يف االقرتاحات يف شهر يالفرص املتاحة لتحقيق وفورات واختاذ تدابري لزيادة الكفاءة من أجل ت
 ج عملية الرصد واالستعراض اإلضافية هذه.وترد يف ما يلي نتائ 20199.ديسمرب/كانون األول 

 
 2021-2020تحديث عن الزيادات في التكاليف للفترة  -ألف

 
(املراجعة) / برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2018اخلطة املتوسطة األجل  C 2019/3صدرت الوثيقة  -50

اليت تنطبق عليها.  2021-2020   ً                        شهر ا من بداية الفرتة املالية  11أي قبل  2019يف شهر فرباير/شباط  2020-2021
ّ                                ويتضم ن برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ّ      ً                          زيادات مرتقبة يف التكاليف تشك ل جزء ا ال يتجزأ من املستوى العام  2020-2021                                

رارات اليت قد يكون هلا وقع للميزانية. وخالل األشهر اليت أعقبت صدور الوثيقة، واصلت األمانة مراقبة االجتاهات والق
. وجيري إطالع األجهزة الرئاسية على أي تغيريات ملحوظة 2021-2020على الزيادات املرتقبة يف التكاليف خالل الفرتة 

على طلب                                                                                                 ً يف االفرتاضات والتقديرات اخلاصة بالزيادات يف التكاليف واملنبثقة عن معلومات أو قرارات جديدة، وذلك بناء  
ّ                 ً                                           يتضم ن هذا القسم حتديث ا عن الزيادات املرتقبة يف التكاليف خالل الفرتة املؤمتر. و     2020-2021. 

 
ّ          وتفرتض التقديرات احملد ثة للفرتة  -51 ّ                                       أن  الزيادات اإلمجالية يف التكاليف سوف تبلغ  2020-2021                   ماليني  14.4 

ّ           ماليني دوالر أمريكي مقارنة بالقيمة املقد رة وقدرها  5.4دوالر أمريكي أي بتعديل إىل األسفل قدره  ماليني دوالر  19.8                                   
ّ                                    علم ا أن  التقديرات اخلاصة خبدمات املوظفني تبلغ  202110،-2020أمريكي يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة      ً ماليني  8.9  

 ماليني دوالر أمريكي. 4.6دوالر أمريكي وتلك اخلاصة باخلدمات والسلع تبلغ 
 

وبالنسبة إىل اخلدمات اخلاصة باملوظفني، جرى تقييم معلومات جديدة منبثقة عن توصيات وقرارات جلنة اخلدمة  -52
                                 ً                                      ّ        باإلضافة إىل القرارات اليت صدرت مؤخر ا عن املنظمة خبصوص السياسات. وجرى حتديد ست ة جماالت  11املدنية الدولية،

                                                      
 .REP C/2019(د) يف التقرير  70الفقرة   9

 .C 2019/3من الوثيقة  113الفقرة   10
 .2019والتقرير السنوي لعام  A/RES/73/273القرار   11
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ّ                 يف التكاليف املقد رة للموظفني على حنو ما هو مفص ل يف امللحق الثاين                               ً              أفضت إىل تغيريات، زيادة أو نقصان ا على السواء،                             ّ               
ماليني دوالر أمريكي. وكان أكرب عنصر  4.3على الويب، حيث بلغ األثر الصايف اإلمجايل مراجعة إىل األسفل قدرها 

ّ                                   سفل إلغاء الزيادة املقد رة يف استحقاقات ما بعد اخلدمة للموظفمساهم يف التعديل إىل األ ماليني دوالر أمريكي)  6.7ني (                     
                  ّ          وعدم القدرة على توق ع عمليات  12كتواري لاللتزامات اخلاصة باملوظفنيا ل يف أحدث تقييم                      ّ مع مراعاة االخنفاض املسج  

ّ                         التقييم املقبلة اليت ستشك ل األساس للنفقات يف الفرتة                        2020-2021. 
 

ّ                                              وجرى ختفيض الزيادات املقد رة يف التكاليف بالنسبة إىل السلع واخلدمات مبقدار  -53 مليون دوالر أمريكي لتصل  1.1                      
مليون دوالر أمريكي خالل فرتة السنتني. ويف حني تراجعت  1.1ماليني دوالر أمريكي، أي ما يعادل زيادة قدرها  4.6إىل 

بدورها توقعات الرقم القياسي ألسعار املستهلك الصادر عن وحدة حتريات اإليكونوميست يف األشهر اليت أعقبت صدور 
ّ        ً       ً وثيقة برنامج العمل وامليزانية، ال يزال هذا يشك ل تقدير ا متحفظ   يف  3.2يف املائة و 3.4ا مقارنة بتوقعات الوحدة للعامل (                                           

 على التوايل). 2021و 2020يف املائة لعامي  1.3يف املائة و 1.1على التوايل) وإيطاليا ( 2021و 2020املائة يف عامي 
 

 المكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة والوفورات -باء
 

ّ                               جتدر اإلشارة إىل أن  برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -54 ّ           ُ تضم ن وفورات ت   2020-2021                ّ               قد ر قيمتها مببلغ    ماليني  27.8 
ّ                                                                               دوالر أمريكي مصحوبة بتحس ن عملية اسرتداد تكاليف الدعم املباشر وغري املباشر نتيجة تنفيذ مشاريع حساب األمانة.                        

وفورات وأفضى االستعراض اجلاري الجتاهات تنفيذ مشاريع حساب األمانة وعمليات االسرتداد املتصلة بذلك إىل ارتفاع ال
ّ          املقد رة مبقدار  ّ                 ماليني دوالر أمريكي حبيث أصبحت الوفورات املقد رة اإلمجالية تبلغ  1.9     ماليني دوالر أمريكي. 29.7                                       

 
وأفضى تبسيط الوظائف يف الوحدات غري الفنية يف املنظمة إىل إلغاء تسع وظائف من دون أن يطرح ذلك مشكلة  -55

 ماليني دوالر أمريكي. 2.2شاغليها وأدى إىل وفورات بقيمة 
 

ً  خامس ا  موجز عن التعديالت -   
 

قرتحة ومصادر متويلها. كما أنه يعطي حملة عامة عن األثر يتضمن القسم التايل املوارد الالزمة إلجراء التغيريات امل -56
تستعرضها جلنتا الربنامج واملالية الصايف على الوظائف املدرجة يف امليزانية وعمليات التوزيع يف ما بني أبواب امليزانية لكي 

ّ                                     ويوافق عليها اجمللس. ويعرض لإلحاطة أيض ا املستوى املتوقع احملد ث للموارد من خارج امليزانية وتوزيعها.                    ً                                    
 

 التعديالت المقترحة ومصادر التمويل -ألف
 

ّ   يلخ ص  -57 التعديالت املقرتحة ومصادر متويل االقرتاحات للبقاء ضمن هامش اعتمادات امليزانية املوافق  1اجلدول   
 ماليني دوالر أمريكي. 1 005.6عليها وقدرها 

                                                      
12  Rev.1 FC175/4  2018التقييم االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سنة. 
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 : التعديالت المقترحة ومصادر التمويل (بماليين الدوالرات األمريكية)1الجدول 

 

 

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

   التعديل المقترح 
 0.6 مكتب االبتكار*

 1.4 جمموعة التنوع البيولوجي 
 1.7 مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الساحلية 

 1.0 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 1.0 برنامج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 

 2.1 وظيفة الرصد واإلشراف يف كّل من املكاتب اإلقليمية 
 0.4 تعزيز وظيفة التحقيقات يف مكتب املفتش العام 

 0.5 نائب املدير يف شعبة الشؤون املالية 
 0.8 وظائف معنية بسياسات املوارد البشرية 

 9.5 جمموع التعديالت املقرتحة
  مصدر التمويل 

 5.4 تعديل الزيادات يف التكاليف إىل األسفل 
 1.9 حتّسن اسرتداد تكاليف الدعم املباشرة وغري املباشرة 

 2.2 ترشيد الوظائف يف الوحدات غري الفنية 
 9.5 جمموع مصادر التمويل 

 0.0 المجموع الصافي 

يف  53(الفقرة  2021-2020دوالر أمريكي جرى رصده يف امليزانية لالبتكار يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  )2(* مصادر إضافية ملبلغ مليوين 
 )C 2019/3الوثيقة 

 
. 2021-2020ماليني دوالر أمريكي يف برنامج العمل للفرتة  9.5تؤدي التعديالت املقرتحة إىل إعادة برجمة  -58

ّ                                                                                      ً             وت ستمد  مصادر هذه التعديالت من خالل الوفورات يف التكاليف والزيادات يف الكفاءة من دون أن تؤثر سلب ا على برنامج      ُ 
 العمل املتفق عليه.

 
 والميزانيةالتعديالت في إنشاء الوظائف المدرجة في الميزانية ضمن برنامج العمل  -باء

 
تنشأ التغيريات يف الوظائف بشكل أساسي عن التعديالت اهليكلية والرباجمية املذكورة أعاله وعمليات إعادة  -59

مة                                  ّ ر الوظائف املدرجة يف امليزانية واملقس                                                                          ّ التوزيع ذات األولوية وترشيد الوظائف يف الوحدات غري الفنية. ويرد موجز عن تطو  
 .2دول حبسب املوقع والفئة يف اجل
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 ر الوظائف المدرجة في الميزانية بحسب الموقع والفئة     ّ : تطو  2الجدول 
 

برنامج العمل والميزانية للفترة  فئة الرتبة
2020-2021 

 جرى تعديلها التغيير
برنامج العمل والميزانية للفترة 

2020-2021 
 المقر الرئيسي

 78 4 74 املديرون والوظائف العليا

 842 18 824 الفئة الفنية

 550 (17) 567 فئة اخلدمات العامة

 1,470 5 1,465 المجموع للمقّر الرئيسي

 المكاتب الميدانية 
 51 0 51 املديرون والوظائف العليا

 605 3 602 الفئة الفنية

 826 (1) 827 فئة اخلدمات العامة

 1,482 2 1,480 المجموع للمكاتب الميدانية

 جميع المواقع
 129 4 125 والوظائف العليااملديرون 

 1,447 21 1,426 الفئة الفنية

 1,376 (18) 1,394 فئة اخلدمات العامة

 2,952 7 2,945 المجموع في جميع المواقع

ّ   مالحظة: يشمل عدد الوظائف من الفئة الفنية يف املكاتب امليدانية يف برنامج العمل وامليزانية املعد ل  مسؤول  املقر الرئيسي:لهم من    ً         موظف ا جرى نق 32                                                                                      
مسؤولني عن الشؤون املالية، مسؤوالن اثنان عن الشؤون القانونية ومسؤوالن اثنان  5مسؤول استمارات يف شعبة مركز االستثمار،  22اتصال واحد، 

 وظيفة ملوظفني فنيني مبتدئني يف تعداد الوظائف يف املقر الرئيسي. 25عن األمن يف امليدان. وترد 
 

ويف املقر الرئيسي، سيتم إنشاء الوظائف األربع اإلضافية من فئة مدير والوظائف السبع من الفئة الفنية يف جماالت  -60
ّ    ً                                                 االبتكار ذات األولوية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل  منو ا والبلدان النامية غري الساحلية والشؤون املالية وامل وارد                                                              

ّ                                           ً                    املظامل. وإضافة إىل ما تقد م، جيري نقل وظائف املراجع األربع املوجودة حالي ا يف املكاتب اإلقليمية  البشرية وخدمات أمني                       
                                 ّ                 إىل املقر الرئيسي على حنو ما هو مبني  يف القسم الثالث. 

 
                    ُ                                                                    ويف املكاتب امليدانية، ي عزى االرتفاع يف عدد الوظائف من الفئة الفنية بشكل أساسي إىل استحداث مخس  -61

 ظائف إقليمية لدعم وظائف الرصد والتقييم. و 
 

ومت إلغاء أربع وظائف من الفئة الفنية ومخس وظائف من فئة اخلدمات العامة يف اجملاالت غري الفنية (ال سيما  -62
                                                                                  ُ                   االتصاالت ودعم املكاتب امليدانية والشراكات) لتحقيق بعض الوفورات نتيجة زيادة الكفاءة. وي عزى التخفيض الصايف 

عب الفنية              ُ  احتياجات الش                                                                               ّ إلمجايل اإلضايف يف جمموعة فئة اخلدمات العامة إىل مواصلة ترشيد وظائف الدعم استجابة لتغري  ا
 واملكاتب امليدانية مبا يتيح استحداث عدد حمدود من الوظائف الفنية للمبتدئني. 
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امللحق عب واملكاتب يف               ُ ب اإلدارات والش  وترد التغيريات الناجتة عن ذلك يف عدد الوظائف وجمموعات الرتب حبس -63
 .على الويب 5
 

 التعديالت في التوزيع بحسب أبواب الميزانية -جيم
 

 األثر الصايف للتغيريات اليت حدثت على التوزيع بني أبواب امليزانية: 3اجلدول    ّ يبني   -64
 

 ؛13/2019إىل التوزيع بني أبواب امليزانية املوافق عليه مبوجب قرار املؤمتر  1العمود يشري  (أ)
األثر الصايف للتحويالت الناشئة عن عمليات إعادة التوزيع نتيجة التدابري املتخذة لتعزيز تنفيذ  2العمود ل    ّ وميث   (ب)

 وبعض التعديالت الفنية؛  1اجلدول  يف                                         ّ الربامج ووقع تدابري التمويل على النحو املبني  

ّ                          التوزيع املعد ل العتمادات ميزانية الفرتة  3العمود ويعرض  (ج) ا مع                          ً لكي يوافق عليه اجمللس، متاشي   2020-2021           
 من الالئحة املالية. 5-4املادة 

 
لة للفترة 3الجدول  ّ           : الميزانية المعد  بحسب األهداف االستراتيجية/الوظيفية (بآالف الدوالرات  2020-2021                
 األمريكية)

 
باب 

 الميزانية
قرار المؤتمر  األهداف االستراتيجية/الوظيفية

13/2019 
 التغيير

برنامج العمل والميزانية 
-2020المعدل للفترة 
2021 

 85,129 (341) 85,470 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 1
 201,345 1,460 199,885 جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة 2
 66,449 (837) 67,286 احلّد من الفقر يف الريف 3
 111,023 3,059 107,964 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة 4
أمام التهديدات زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود  5

 54,670 80 54,590 واألزمات

اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغّري املناخ واملساواة  6
 68,963 (282) 69,245 بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)

 140,788 0 140,788 برنامج التعاون التقين 7
 73,169 (1,338) 74,507 التواصل 8
 36,161 (526) 36,687 املعلوماتتكنولوجيا  9

 62,359 (1,736) 64,095 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 10
 65,666 460 65,206 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
 600 0 600 املصروفات غري املنظورة 12
 16,892 0 16,892 نفاق الرأمسايلاإل 13
  22,421 0 22,421 املصروفات األمنية 14

 1,005,635 0 1,005,635 المجموع
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ماليني  3.4قدرها  صافية)، هناك زيادة 5إىل  1يف ما يتعلق باملوارد لألهداف االسرتاتيجية اخلمسة (األبواب من  -65
ماليني دوالر أمريكي وتعديل إىل األسفل بالنسبة إىل الزيادات األدىن يف  7.8تتألف من زيادة براجمية قدرها  دوالر أمريكي

. وهذه الزيادة هي نتيجة خمصصات إضافية ملكتب ماليني دوالر أمريكي 4.4التكاليف وحتسني اسرتداد التكاليف مبقدار 
ماليني دوالر  1.4التنوع البيولوجي () وجمموعة 4و 2سرتاتيجيني ماليني دوالر أمريكي يف إطار اهلدفني اال 0.6االبتكار (

ا والبلدان النامية غري                                                     ً ) ومكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منو  2أمريكي يف إطار اهلدف االسرتاتيجي 
رنامج ) واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وب4و 2ماليني دوالر أمريكي يف إطار اهلدفني االسرتاتيجيني  1.7الساحلية (

دوالر  )2(املشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية (مليونا 
مليون دوالر أمريكي  2.1ووظائف الرصد والتقييم يف كل من املكاتب اإلقليمية ( )4أمريكي يف إطار اهلدف االسرتاتيجي 

 ). 5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من يف 
 

مليون دوالر أمريكي نتيجة التعديل إىل األسفل املذكور أعاله  3.1وتنخفض موارد األهداف االسرتاتيجية مبقدار  -66
ّ                                    يف الزيادات يف التكاليف وترشيد الوظائف يف الوحدات غري الفنية، إضافة إىل حتس ن اسرتداد تكاليف الدعم (خاصة البابني                                                                      

وتقابل املخصصات اإلضافية لتعزيز وظيفة التحقيقات يف مكتب املفتش العام ووظيفة نائب املدير يف شعبة ). 10و 8
 من هذه التخفيضات. ا   ً جزء  ، )11و 10الشؤون املالية والوظائف املتصلة بسياسات املوارد البشرية (البابان 

 
 ثة للموارد من خارج الميزانية               ّ التقديرات المحد   -دال

 
ّ                     ت عليها املؤمتر (االشرتاكات املقر رة) واملوارد من خارج                                          ّ برنامج العمل من االعتمادات الصافية اليت يصو     َّ ميو ل -67                            

رج امليزانية إىل املشاريع قيد ام بسخاء من خالل املسامهات الطوعية. وتستند تقديرات توفري موارد من خ  ّ قد                ُ امليزانية اليت ت  
ح املوافقة عليها، والتوقعات                       ً              ّ ، واملشاريع املقرتحة حالي ا واليت من املرج  2021-2020التنفيذ اليت ستمتد إىل فرتة السنتني 

 القائمة على أفكار للمشاريع واالتصاالت اإلجيابية مع الشركاء.
 

ّ                                           ً                                 وجرى حتديث املستوى املقد ر للموارد من خارج امليزانية وتوزيعها استناد ا إىل استعراض التقديرات بشأن إجناز  -68                     
ّ              مها املشاريع من أجل حتقيق املخرجات املنشودة من املنظمة. وت عزى الزيادة املقد رة يف التنفيذ                 ّ واملسامهات اليت تقد  املشاريع                  ُ                                                    

ّ        من خارج امليزانية واليت تقد ر حبدود                         ً                                           مليون دوالر أمريكي تقريب ا بشكل أساسي إىل عدد من املشاريع الكربى اجلاري  50                        
         ّ                     . وهي تتوز ع على عدد من األهداف 2021-2020املتوقع أن يبدأ تنفيذها يف الفرتة                       ً          العمل على إعدادها حالي ا واليت من 

 من مشاريع الصندوق األخضر للمناخ وحسابات األمانة من                                                 ًّ االسرتاتيجية خاصة يف آسيا وأمريكا الالتينية وتشمل كال  
من  2سب أبواب امليزانية يف العمود طرف واحد. وميكن االطالع على التقديرات احملدثة للموارد من خارج امليزانية حب

ّ                        ً ، لإلحاطة، التوزيع املعد ل لالعتمادات الصافية جنب  3. يف حني يتضمن العمود 4اجلدول  ا إىل جنب مع جمموع املوارد اليت                      
 من املتوقع أن تكون متاحة للمنظمة لتنفيذ برنامج العمل املتكامل.
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لة للفترة 4الجدول  ّ           : الميزانية المقترحة المعد  بحسب األهداف االستراتيجية/الوظيفية ومصادر  2018-2019                         
 التمويل (بآالف الدوالرات األمريكية)

 
باب 

 الميزانية
االعتمادات  األهداف االستراتيجية/الوظيفية

 الصافية
من خارج 
 الميزانية

 المجموع

 290,478 205,349 85,129 األمن الغذائي وسوء التغذيةاملسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام  1
 704,024 502,679 201,345 جعل الزراعة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة 2
 177,352 110,903 66,449 احلّد من الفقر يف الريف 3
 273,320 162,297 111,023 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة 4
 940,653 885,983 54,670 زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات 5
اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغّري املناخ واملساواة بني  6

 107,381 38,418 68,963 اجلنسني واحلوكمة والتغذية)

 140,788 0 140,788 برنامج التعاون التقين 7
 75,373 2,204 73,169 التواصل 8
 36,161 0 36,161 تكنولوجيا املعلومات 9

 63,380 1,021 62,359 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه 10
 76,561 10,895 65,666 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
 600 0 600 املصروفات غري املنظورة 12
 16,892 0 16,892 نفاق الرأمسايلاإل 13
  22,577 156 22,421 املصروفات األمنية 14

 2,925,541 1,919,906 1,005,635 المجموع

 
ً  سادس ا  تخطيط العمل وإطار النتائج -   

 
ّ                                                  يوج ه إطار منظمة األغذية والزراعة اخلاص بالنتائج للفرتة  -69 عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصده.  2018-2021  

ّ                                                        تقيس التقد م احملرز يف كل مستوى من مستويات سلسلة النتائج: أي املخرجات وتوجد يف صلب هذا اإلطار املؤشرات اليت           
ات على                                                            ّ ر هذا األساس لتقييم كيفية إسهام إجراءات املنظمة يف إحداث التغري                                   ّ والنواتج واألهداف االسرتاتيجية. ويوف  

-2020ط العمل باالستناد إىل النتائج للفرتة ذ عملية ختطي  ّ نف                                                             ُ املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية ولرفع التقارير عنها. وت  
من أجل حتديد مقاصد املخرجات واملنجزات،  2019خالل الفرتة املمتدة من يوليو/متوز إىل نوفمرب/تشرين الثاين  2021

ّ               وختصيص املوارد مبا يف ذلك التقديرات احملد ثة ملستوى املسامهات الطوعية وتوزيعها، كما هو موض ح يف هذا القسم.                                              ّ                                    
 

 اإلطار البرامجي للنتائج والرصد
 

تشمل عناصر إطار النتائج للمنظمة رؤية املنظمة، واألهداف العاملية الثالثة، واألهداف االسرتاتيجية اخلمسة،  -70
ً                    وهدف ا سادس ا بشأن اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة، والوظائف األساسية السبع كوسيلة لتحقيق النتائج،  ،    ً     

 .1الشكل واألهداف الوظيفية األربعة للبيئة التمكينية، كما هو مبني يف 
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 المكونات الرئيسية –: إطار النتائج في منظمة األغذية والزراعة 1الشكل 
 

 رؤية منظمة األغذية والزراعة

ا                          ً ا، بطريقة مستدامة اقتصادي                                                                      ً هم فيه الغذاء والزراعة يف حتسني مستويات حياة اجلميع، وخباصة من هم أشد فقر  ااجلوع وسوء التغذية يس عامل خال من
         ً       ً  واجتماعي ا وبيئي ا.

 األهداف العالمية الثالثة لألعضاء:

ٍ          ّ اجلميع يف كل األوقات على طعام مغذ  وكاف  وآمن يسد   ا لضمان عامل حيصل فيه                                                    ً استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية تدرجيي   •      ٍ                               
 احتياجاهتم التغذوية وأذواقهم، لكي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة؛

ُ           ا، مع زيادة إنتاج األغذية، والنهوض بالتنمية الريفية وس بل املعيشة           ً ا واجتماعي                 ً م اجلميع اقتصادي          ّ ا حنو تقد                          ُ   ً والقضاء على الفقر واملضي ق دم   •  املستدامة؛                                                    
 حلاضر واملستقبل.وإدارة املوارد الطبيعية واستخدامها بصورة مستدامة مبا يف ذلك األراضي واملياه واهلواء واملناخ واملوارد الوراثية، ملصلحة أجيال ا •

 األهداف االستراتيجية

 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )1(
 ة والغابات ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامةجعل الزراع )2(
ّ                  احلد  من الفقر يف الريف )3(    
  وكفاءة                               ً متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال   )4(
 زيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات )5(

 الهدف اإلضافي

 املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)                                            ّ اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغري   )6(

 الوظائف األساسية

غري تيسري ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوك املعيارية ووضع املواصفات مثل االتفاقات الدولية ومدونات السلوك واملواصفات الفنية و  )1(
 ذلك

 فرص احلصول عليها يف اجملاالت ذات الصلة باختصاصات املنظمةجتميع البيانات واملعلومات وحتليلها ورصدها وحتسني  )2(
 تيسري وتعزيز ودعم احلوار من أجل السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية )3(
 والربامج القائمة على األدلةستويات القطرية واإلقليمية لتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واالستثمارات املإسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على  )4(
ّ                               وإسداء املشورة ودعم األنشطة اليت جتمع املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة وتنشرها وحتس ن من تطبيقها يف جماالت اختصاص املن )5(  ظمة                                                                                 
 احلكومات وشركاء التنمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاصتيسري إقامة الشراكات، يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية، بني  )6(
 الدعوة واالتصال على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف جماالت والية املنظمة )7(

 األهداف الوظيفية

 التواصل •
 تكنولوجيا املعلومات •
 حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه •
 اإلدارة الكفؤة والفعالة •
 

  



20  CL 163/3 

 

إطار املنظمة اخلاص بالنتائج إىل منوذج "سلسلة النتائج" الذي يربط بني األهداف والنواتج واملخرجات. يستند  -71
 وتساهم ثالثة مستويات من النتائج يف حتقيق األهداف العاملية لألعضاء:

 
ّ   حتد د  • توقع حتققها      ُ ي. وي  النواتج املتعلقة بالتنمية يف البلدان واألقاليم وعلى املستوى العامل األهداف االسرتاتيجية 

 على مدى إطار زمين طويل األجل من قبل األعضاء مبسامهات من املنظمة.

ات احلاصلة يف البيئة التمكينية القطرية أو اإلقليمية أو العاملية، ويف القدرات املتاحة لتحقيق      ّ التغري   النواتجوتصف  •
ّ   هدف اسرتاتيجي حمد د.                

يف النواتج. وهي تنجم عن تنفيذ تدخالت املنظمة على املستويات  مسامهات املنظمة املباشرة املخرجاتل    ّ تشك   •
 القطرية واإلقليمية والعاملية، باستخدام املوارد العادية واملوارد من خارج امليزانية على السواء.

 
ّ                                                                                               ويتيس ر حتقيق النتائج بفضل ثالثة عناصر إضافية تساعد على تركيز عمل املنظمة وجعله أكثر فعالية، على النحو  -72     

 :2الشكل     ّ   املبني  يف 
 

                                             ّ                                          باجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغري  املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)اهلدف املتعلق  •
 ألهداف االسرتاتيجية.اليت مت دجمها يف ا

 هي وسائل العمل احلامسة اليت ينبغي أن تستخدمها املنظمة لتحقيق النتائج. الوظائف األساسية •

 البيئة التمكينية لعمل املنظمة. األهداف الوظيفيةر    ّ توف   •
 

 202113.-2018إطار النتائج للفرتة  على الويب 3امللحق يعرض  -73

                                                      
 مع إدخال بعض التغيريات التحريرية يف األهداف االسرتاتيجية.  C 2019/3 2 Annexبالوثيقة  امللحق الثاين على الويب 3امللحق يقابل  13
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: 5اهلـــدف االســــــــــــــرتاتيجي 
بــل العيش  زيــادة قــدرة ســــــــــــــُ

الصـــــــــــــــــــمـــــود أمـــــــام عـــــلـــــى 
 التهديدات واألزمات

 جعل: 2اهلدف االســـــــــــرتاتيجي 
الزراعــــة والغــــابــــات ومصـــــــــــــــــايــــد 

 إنتاجية واستدامة أكثر األمساك

: 1اهلـــــــدف االســــــــــــــرتاتيجي  : احلد من الفقر يف الريف3اهلدف االسرتاتيجي 
املســـــــــــــامهة يف القضـــــــــــــاء على 
اجلوع وانعــدام األمن الغــذائي 

 وسوء التغذية

: متكني نُظم 4االســــــــــــــرتاتيجي اهلــــدف 
  أكثر مشوالً وكفاءة وغذائيةة يزراع

 النواتج النواتج النواتج النواتج النواتج

 املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات املخرجات

 

 

 

 

 للمنظمةالبيئة التمكينية 

 سلسلة النتائج في منظمة األغذية والزراعةنموذج  :2الشكل 

 األهداف العالمية

 اإلدارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية القضاء على الفقر ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع  ذائي وسوء التغذيةالقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغ

 

اإلنمائية لرصــــد  النواتجمؤشــــرات 
الطويلة  التأثرياتاليت تقيس و  التقدم

النواتج يف األجـــــــل اليت تســــــــــــــــــــــاهم 
  حتقيقها

لقياس التغيرات  النواتجمؤشـــــرات 
 خمرجاتاســـــــــــــــتخدام  عنالناشــــــــــئة 

 مجلة أمور أخرى. من بنياملنظمة 

 

لتحســـــين  التمكينية الوظائف
يـتـم أداء الـمـنـظـمــــــة الــــــذي 

مؤشـــــــرات بواســـــــطة رصـــــــده 
 .األداء الرئيسية

النتائج  لقياسمؤشرات النواتج 
 .المنشودة

: تكنولوجيا 9اهلدف الوظيفي  : اإلدارة الكفؤة والفعالة11اهلدف الوظيفي  : التواصل8اهلدف الوظيفي 
 املعلومات

: حوكمة املنظمة 10اهلدف الوظيفي 
 واإلشراف والتوجيه

 واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة: اجلودة الفنية 6اهلدف 
 )تغّري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية(
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 مؤشرات ومقاصد مخرجات تخطيط العمل
 

ّ           إن ختطيط العمل هو العملية الداخلية اليت حتد د النتائج  -74 من حيث مقاصد نواتج املنظمة اليت تساهم يف حتقيق                                        
ّ                                        ُ األهداف االسرتاتيجية. ويشري أيض ا إىل منجزات حمد دة وختصيص املوارد واملساءلة عن التنفيذ. وت                 ً نفذ هذه العلمية بعد                           

. 2020الثاين عام  وقبل التنفيذ يف يناير/كانون 2019موافقة املؤمتر على برنامج العمل ومستوى امليزانية يف يونيو/حزيران 
على الدروس املستخلصة ال تزال عملية ختطيط العمل تركز على توضيح أكرب للعالقة بني األولويات اليت تنطلق من       ً وبناء  

القاعدة واالحتياجات من املستوى القطري والتوجهات االسرتاتيجية والفنية من األعلى إىل األسفل، بتوجيه من الفرق 
 رتاتيجية.املعنية بالربامج االس

 
، عملت الفرق املعنية بالربامج االسرتاتيجية وقادة الربامج اإلقليمية 2021-2020وأثناء عملية ختطيط العمل للفرتة  -75

بشكل وثيق مع املمثلني اإلقليميني وممثلي املنظمة والشعب الفنية من أجل حتديد النتائج الرئيسية املتوقع حتقيقها خالل 
املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية. واستعرضت الفرق املعنية باألهداف االسرتاتيجية النتائج ومقاصد فرتة السنتني على 

 املخرجات ذات الصلة من أجل تقييم جودهتا وجدواها.
 

. وقد مت على الويب 4امللحق يف  2021-2020وميكن االطالع على مؤشرات املخرجات ومقاصدها للفرتة  -76
ّ                     . وتتضم ن املؤشرات ذات الصلة 2021-2018اإلبقاء على املخرجات األربعني الواردة يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة        

بعض التغيريات خاصة ألغراض التبسيط أو حتسني توافر البيانات خالل عملية رفع التقارير، مع مراعاة الدروس املستخلصة: 
 201814. -التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة من 

 
                                                               ّ                                ويرد يف ما يلي مزيد من املعلومات عن املقاصد واملؤشرات يف اجملاالت اليت سل طت األجهزة الرئاسية الضوء عليها  -77

 .2019خالل الدورات اليت عقدهتا يف عام 
 

 مقاومة مضادات الميكروبات
 

ّ                                                                                                تقر  منظمة األغذية والزراعة بأمهية التصدي للتهديد العاملي املتنامي الناشئ عن مقاومة مضادات امليكروبات يف  -78   
ّ                                                    البلدان كافة  من خالل �ج "صحة واحدة" منس ق ومتعدد القطاعات يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام                            ً           2030 .

ث أي املنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة العاملية وغريها من وستواصل املنظمة تعاو�ا الوثيق مع الوكاالت الثال
وكاالت األمم املتحدة، ومع البلدان األعضاء والقطاع اخلاص وشركاء آخرين ملعاجلة مسألة مقاومة مضادات امليكروبات 

 مليارات مستهلك. 7.5ومحاية  يف النظم الغذائية والزراعية، مع مراعاة احتياجات قطاعي األغذية والزراعة حول العامل
 

                                                      
بعض التغيريات يف وصف املؤشر؛ وقد جرت إضافة "العمليات" إىل  1-3-4و 2-2-4و 1-1-4و 2-3-2و 2-2-2و 1-2-2و 2-1-2تتضمن املؤشرات   14

 .3مؤشرات الربنامج االسرتاتيجي 

http://www.fao.org/3/my779ar/my779ar.pdf
http://www.fao.org/3/my779ar/my779ar.pdf
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وتنفذ املنظمة األنشطة املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات يف إطار خطة عملها بشأن مقاومة مضادات  -79
، تندرج أنشطة مقاومة مضادات 2021-2020ويف عملية ختطيط العمل اجلارية للفرتة  15.)2020-2016(امليكروبات 

وتشمل الركائز األربع (التوعية واملراقبة واحلوكمة  5و 4و 2امليكروبات يف معظمها حتت إطار الربامج االسرتاتيجية 
                                ُ                                                                واملمارسات) خلطة عمل املنظمة. وسوف ت عىن املنظمة بالتأثريات االقتصادية ملقاومة مضادات امليكروبات وخطة عمل 

وجبمع البيانات واملراقبة وإعداد املنتجات واخلطوط  2025-2021قاومة مضادات امليكروبات للفرتة املنظمة بشأن م
 التوجيهية يف جمال املعارف.

 
اجملموعة الفرعية من مقاصد مؤشرات نواتج املنظمة ومن ضمنها النتائج املتصلة مبقاومة  5اجلدول وترد يف  -80

ً                                                                      مضادات املبيدات. وجتري اإلشارة أيض ا إىل النواتج ذات الصلة يف خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات.                                
 

 قاومة مضادات الميكروباتما فيها النتائج المتصلة بمب: مقاصد مؤشرات نواتج المنظمة 5الجدول 
 

 2021المقصد في نهاية  البرنامج االستراتيجي
(المتصل بمقاومة 

 مضادات الميكروبات)

نواتج خطة العمل بشأن  نواتج المنظمة
مقاومة مضادات 

 الميكروبات

 2-3و 2-1 1-3-1و 2-1-1و 1-1-1 3 1

 2-4و 2-3و 1-3و 1-1 1-3-2و 1-2-2و 2-1-2و 2-1-1 10 2

3 1 3-1-2 4-1 

 3-4و 1-4و 1-2و 2-1 1-4-4و 1-3-4و 1-2-4و 4-1-1 23 4

5 12 
 2-3-5و 1-3-5و 1-2-5و 5-1-1

5-4-1 
 3-4و 1-4و 1-3و 2-3

مجموع المقصد المتصل 
 49 بمقاومة مضادات الميكروبات

  

 
نواتج املنظمة ضمن تقرير   ُ                                                                       وسي فاد عن النتائج املتصلة مبقاومة مضادات امليكروبات واليت حتققت يف إطار مؤشرات  -81

 تنفيذ الربامج.
 

 المساواة بين الجنسين في إطار النتائج لألهداف االستراتيجية
 

برنامج العمل وامليزانية  / 2017-2014جيري تعميم املساواة بني اجلنسني منذ صدور اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -82
 األهداف االسرتاتيجية اخلمسة للمنظمة.                 ً      ً     باعتبار ذلك موضوع ا مشرتك ا بني 2015-2014للفرتة 

 
                                                      

التقرير املرحلي عن خطة عمل  PC 125/8والوثيقة ؛ 2020-2016خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة   15
 منظمة األغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات.

http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
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    ً   مؤشر ا)  43من املؤشرات على مستوى النواتج (من أصل  27، تتضمن على الويب) 4(امللحق ويف إطار النتائج  -83
ً                          ّ                                                                 بعد ا خاص ا باملساواة بني اجلنسني مع تتب ع اإلجنازات ذات الصلة من خالل مؤشر قائم حبد ذاته أو بواسطة عامل حمدد       ً   

ستخدم                                                                   ُ والعوامل احملددة اخلاصة باملساواة بني اجلنسني هي مكونات فرعية للمؤشرات وت   16باملساواة بني اجلنسني.خاص 
ُ                                   لقياس الظروف الالزمة لدعم املساواة بني اجلنسني. وتشري املكاتب امليدانية والش عب يف املقر الرئيسي يف إطار تقاريرها                                                                     

ّ              السنوية، بالنسبة إىل كل  نتيجة تتم اإل ّ                            فادة عنها، إىل ما إذا كان قد مت  استيفاء العامل احملدد وتعرض                       إلجراءات املتخذة ا                            
 املراعية للمساواة بني اجلنسني.

 
النتائج املتصلة  17على التوايل) 5و 3وعلى مستوى املخرجات، تتبع أربعة مؤشرات (ضمن اهلدفني االسرتاتيجيني  -84

 .املساواة بني اجلنسنيمن أهداف التنمية املستدامة بشأن  5باملساواة بني اجلنسني واملرتبطة باهلدف 
 

ّ                          وإضافة إىل ما تقد م، يف إطار اهلدف االسرتاتيجي  -85 والذي  اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكةبشأن  6               
صص املخرج  ُ          يسعى إىل ضمان القيادة الفنية والتكامل بني خمتلف املسائل املشرتكة، خي  جودة للمساواة بني اجلنسني:  6-3                                                            

ُ ُ                                                                                        اخلدمات و�  ج متماسكة للعمل على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اليت تؤدي إىل تعزيز القدرات القطرية يف جمال          
م احملرز إلجناز هذا املخرج                 ّ . وجيري رصد التقد  ا متساوية للرجال وللنساء                                  ّ      ً صياغة وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج توف ر فرص  

ع تطبيق معايري تعميم املساواة بني اجلنسني         ّ باء لتتب  -3-6ألف و-3-6ا بواسطة اثنني من مؤشرات األداء الرئيسية مها     ً سنوي  
 لدى املنظمة وتلك اخلاصة خبطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

 
تسعى املنظمة بقدر أكرب إىل تعزيز القدرات الداخلية لإلفادة عن ، سوف 2021-2020وخالل فرتة السنتني  -86

                                                                                            ّ          النتائج املتصلة باملساواة بني اجلنسني وحتليل املعلومات املستخلصة واستخدامها. وسيشمل هذا مبادرات التعل م املوجهة 
املوارد التوجيهية من خالل شبكة للموظفني باإلضافة إىل رفع التقارير عن اإلجنازات املتصلة باملساواة بني اجلنسني ونشر 

ّ  جهات االتصال املعنية باملسائل اجلنسانية على نطاق املنظمة ككل .                                                        
 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 

جيري قياس التحسينات يف حتقيق األهداف الوظيفية بواسطة مؤشرات األداء الرئيسية. وقد جرت إضافة مؤشرات  -87
 202118:-2020األداء الرئيسية التالية للفرتة 

 

                                                      
ّ        مؤشر قائم حبد  ذاته:  16 -1-2 ،2-4-1 ،2-3-1 ،1-3-1 ،1-2-1 ،2-1-1 ،1-1-1 مؤشرات ذات عوامل حمددة خاصة باملساواة بني اجلنسني:؛ 3-1-3           

 ،1-1-5 ،2-3-4 ،1-3-4 ،2-2-4 باء،1-2-4 ألف،1-2-4 ،2-4-3 ،1-4-3 ،1-3-3 ،1-2-3 ،2-1-3 ،1-1-3 ،1-4-2 ،2-3-2 ،1-2-2 باء،1-1-2ألف، 1
5-2-2، 5-3-2، 5-4-2. 
 جيم.-3-5 باء؛-3-5 هاء؛-1-3 دال؛-3-1  17
 .على الويب 3              ّ         على النحو املبني  يف امللحق  18



CL 163/3 25 

 

خرج  (أ)
ُ
، التوجيه، بشأن النسبة املئوية من املوظفني الذين أكملوا الدورة التدريبية عن بُعد بشأن 3-10ضمن امل

 الوقاية من التحرش والتحرش اجلنسي وسوء استغالل السلطة وبشأن احلماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني؛

 قفلت يف موعدها املقرر.النسبة املئوية من املشاريع اليت أُ ، تعبئة املوارد، بشأن 3-8وضمن املخرج  (ب)
 

 القرارات الالزمة -   ً  سابع ا
 

ُ                                                                                               ي طلب إىل جلنيت الربنامج واملالية واجتماعهما املشرتك النظر يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -88
      ُ                           فيما ي طلب إىل اجمللس القيام مبا يلي: 2020-2021

 
 العلم بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن املؤمتر؛أخذ  (أ)

 وأخذ العلم بالتعديالت الرباجمية والتشغيلية؛ )ب(

 والوفورات اإلضافية  2021-2020حة للزيادات يف التكاليف خالل الفرتة                           ّ وأخذ العلم بالتقديرات املنق   )ج(
 يف الكفاءة؛

ومقاصد ومؤشرات النواتج اخلاصة باألهداف على الويب)  3(امللحق ث                             ّ وأخذ العلم بإطار النتائج احملد   )د(
 ؛على الويب) 4(امللحق االسرتاتيجية 

 ؛)1(امللحق والتغيريات اهليكلية  على الويب) 5(امللحق ح للوظائف املدرجة ضمن امليزانية                         ّ واملوافقة على اإلنشاء املنق   )ه(
 ؛2اجلدول                                                        ّ   ح لالعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية على حنو ما هو مبني  يف                          ّ واملوافقة على التوزيع املنق   (و)

وتشجيع األعضاء على تقدمي مسامهات  )3(اجلدول ثة للموارد من خارج امليزانية                          ّ وأخذ العلم بالتقديرات احملد   (ز)
 طوعية لتيسري حتقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ برنامج العمل املتكامل.

 
ً                      ً وي طلب أيض ا إىل اجمللس أن يأخذ علم   -89 ا بإمكانية نشوء عمليات نقل أخرى يف امليزانية نتيجة للتوجيهات الصادرة  ُ       

عن املؤمترات اإلقليمية، واملزيد من ختطيط العمل، ونتيجة استخدام طرائق التنفيذ األكثر كفاءة وفعالية خالل فرتة السنتني. 
واحد ومن باب إىل آخر من أبواب امليزانية من أجل تنفيذ برنامج العمل وامليزانية عاجل عمليات النقل ضمن الباب ال   ُ وست  

 من الالئحة املالية. 5-4ا للمادة                   ً خالل فرتة السنتني طبق  
 

                                                                                          ً         وعالوة على ذلك، ستتاح الفرصة لألجهزة الرئاسية للبحث يف إمكانية إجراء استعراض وتعديل أوسع نطاق ا لتنفيذ  -90
، مبا يف ذلك أثناء الدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس يف يونيو/حزيران 2020برنامج العمل وامليزانية خالل سنة 

2020. 
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 : الهيكل التنظيمي للمقر الرئيسي والمكاتب الميدانية1الملحق 
  

 األجهزة الرئاسية               المراجع الخارجي
              

 الرئيسي                         ّ الهيكل التنظيمي في المقر  
 

         
OED 
 يممكتب التقي

      

     
  OCC 

مكتب االتصاالت يف 
 املنظمة

           
         

      
     

                   

                                             
         

OIG 
مكتب املفتش 

 العام

 المدير العام    
 الديوان

    OSP 
مكتب االسرتاتيجية 
 والتخطيط وإدارة املوارد

                 

         
     

  
                 

                                              
         

LEG 
مكتب الشؤون 

  القانونية

      
     

  OSL  
مكتب الدول اجلزرية 
الصغرية النامية والبلدان 

النامية األقّل منوّا والبلدان 
 غري الساحلية

                 

         
       

                       

           
      

                         
         

ETH 
مكتب الشؤون 

 األخالقية

      
                        

              
                       

          
                                                          

    
                  

                      
    

  
 نائب المدير العام

   
 نائب المدير العام

    
 نائب المدير العام  

      
  

  

                                                                
                                                    

  CPA 
شعبة املؤمتر 
واجمللس 
وشؤون 
 املراسم

 
  CS 

إدارة 
اخلدمات 
 املؤسسية

 
  RAF 

املكتب 
اإلقليمي 
 ألفريقيا

 
  PS 

إدارة دعم الربامج 
 والتعاون التقين

 
  كبري العلماء  

OIN 
 مكتب االبتكار

 
  AG 

إدارة الزراعة ومحاية 
 املستهلك

 
  FI 

إدارة مصايد األمساك 
 وتربية األحياء املائية

 
  FO 

 إدارة الغابات
 

  CB 
إدارة املناخ والتنوع 

البيولوجي 
 واألراضي واملياه

جمموعة التنوع 
 البيولوجي

 
  ES 

إدارة التنمية 
االقتصادية 
 واالجتماعية

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

  CIO  
شعبة 

تكنولوجيا 
 املعلومات

 
  CSS 

مركز 
اخلدمات 
 املشرتكة

 
  RAP 

املكتب 
 اإلقليمي آلسيا
 واحمليط اهلادي

 
  PSR 

تطوير  شعبة
األعمال وتعبئة 

 املوارد

 
 :1البرنامج االستراتيجي   

فريق إدارة برنامج القضاء 
على اجلوع وحتقيق األمن 

 الغذائي والتغذية

 
  AGF 

 مكتب سالمة األغذية
 

  FIA 
شعبة سياسات 
 وموارد مصايد

األمساك وتربية 
 األحياء املائية

 
  FOA 

 شعبة سياسات
وموارد 
 الغابات

 
  CBC 

 املناخ والبيئة شعبة
 

  ESA 
شعبة 

 اقتصاديات
 التنمية الزراعية

 

   
   

   
   

   
       

   
   

                                                
  OSD 

مكتب دعم 
املكاتب 
 امليدانية

 
  OHR 

مكتب 
املوارد 
 البشرية

 
  RLC 

املكتب 
اإلقليمي 

ألمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 
  PSE 

 الطوارئشعبة 
والقدرة على 

 الصمود

 
البرنامج االستراتيجي   

فريق إدارة برنامج الزراعة : 2
 املستدامة

 
  AGA 

قسم اإلنتاج احليواين 
 وصحة احليوان

         
  CBL 

شعبة األراضي 
 واملياه

 
  ESN 

شعبة التغذية 
 الغذائيةوالنظم 
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  CFS 

شعبة 
الشؤون 

 املالية

 
  REU 

املكتب 
اإلقليمي ألوروبا 
 وآسيا الوسطى

 
  PSP 

شعبة 
 الشراكات

 
البرنامج االستراتيجي   

فريق إدارة برنامج احلد من  :3
 الفقر يف الريف

 
  AGP 

قسم اإلنتاج النبايت ووقاية 
 النباتات

             
  ESS 

 شعبة اإلحصاء
 

      
   

   
   

               
   

        
     

     
     

                 
     

        
  RNE 

املكتب 
اإلقليمي 

للشرق األدىن 
 ومشال أفريقيا

 
  OSS 

مكتب التعاون بني 
بلدان اجلنوب 
 والتعاون الثالثي

 
البرنامج االستراتيجي    

برنامج  إدارةفريق  :4
 النظم الغذائية

 
  AGE 

الشعبة املشرتكة بني 
املنظمة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الستخدام 

التقنيات النووية يف األغذية 
 والزراعة

             
  ESP 

شعبة 
السياسات 
االجتماعية 
واملؤسسات 

 الريفية

 

            
                 

   
                

                     
     

                
البرنامج االستراتيجي   

فريق إدارة برنامج القدرة  :5
 على الصمود

                 
  EST 

قسم التجارة 
 سواقواأل

 

                
                     

                
                         

                
  OCS 

 مكتب كبري اإلحصائيني
                     

                
                       

                
                         

                
  DPI 

 قسم مركز االستثمار
                     

                
                       

                
                         

                
 مكاتب االتصال  
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                   الهيكل التنظيمي للمكاتب الميدانية

                                                   
  RAF 

املكتب اإلقليمي ألفريقيا 
 أكرا -

 
  RAP 

املكتب اإلقليمي آلسيا 
 بانكوك -واحمليط اهلادئ 

 
  RLC 

مريكا أل قليمياملكتب اإل
 الكارييبالالتينية والبحر 

 سانتياغو -

 
  REU 

املكتب اإلقليمي ألوروبا 
 -وآسيا الوسطى 

 بودابست

 
  RNE 

املكتب اإلقليمي للشرق 
 -األدىن ومشال أفريقيا 

 القاهرة

 
  LOB 

مكتب االتصال مع 
االحتاد األورويب وبلجيكا 

 بروكسل -

 

 
   

   
   

   
   

   

 
     

     
     

     
     

     
 

  SFS 
املكتب اإلقليمي الفرعي 

 هراري -ألفريقيا اجلنوبية 

 
  SAP 

املكتب اإلقليمي الفرعي 
 أبيا -جلزر احمليط اهلادئ 

 
  SLC 

املكتب اإلقليمي الفرعي 
 -للبحر الكارييب 
 بريدجتاون

 
  SEC 

املكتب اإلقليمي الفرعي 
 أنقرة -آلسيا الوسطى 

 
  SNE 

املكتب اإلقليمي الفرعي 
تونس  -لشمال أفريقيا 
 العاصمة

 
  LOG 

مكتب االتصال مع األمم 
 جنيف -املتحدة 

 
 

   
   

   
   

   
   

 
     

     
     

     
     

     
 

  SFE 
املكتب اإلقليمي الفرعي 

أديس  -ألفريقيا الشرقية 
 أبابا

 
     

  SLM 
املكتب اإلقليمي الفرعي 

بنما  -ألمريكا الوسطى 
 سييت

 
     

  SNG 
املكتب اإلقليمي الفرعي 

لدول جملس التعاون 
أبو  -اخلليجي واليمن 

 ظيب

 
  LOJ 

مكتب االتصال مع 
 يوكوهاما -اليابان 

 
 

   
     

   
     

   
   

 
     

     
     

     
     

     
 

  SFC 
املكتب اإلقليمي الفرعي 

 ليربفيل -ألفريقيا الوسطى 

 
     

     
     

  SNM 
املكتب اإلقليمي الفرعي 

 -لبلدان املشرق العريب 
 بريوت

 
  LON 

مكتب االتصال مع األمم 
 نيويورك -املتحدة 

 
 

   
     

     
     

   
   

 
     

     
     

     
     

     
 

  SFW 
املكتب اإلقليمي الفرعي 

 داكار -لغرب أفريقيا 

 
     

     
     

     
  LOR 

مكتب االتصال مع 
 -االحتاد الروسي 

 موسكو

 
 

   
     

     
     

     
   

 
     

     
     

     
     

     
 

 املكاتب القطرية  
 

 املكاتب القطرية  
 

 املكاتب القطرية  
 

 املكاتب القطرية  
 

 املكاتب القطرية  
 

  LOW 
مكتب االتصال مع 

 -أمريكا الشمالية 
 واشنطن العاصمة
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