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 وجزامل
  يفيف التعديالت  2019يف ديســـــــــمرب/كانون األول  اليت ُعقدتنظر اجمللس يف دورته الثالثة والســـــــــتني بعد املائة 

ورّحب ابلوثيقة اليت تربز فيها التوجيهات والقرارات اليت صـــــــــــــدرت  .2021-2020بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 
مكتب "و "البتكارامكتب "كما أنه وافق على إنشــــــــــاء  ملؤمتر والتعديالت األولية اليت اقرتحها املدير العام.عن ا

 ."جمموعة التنوع البيولوجي"و "والبلدان النامية غري الســــــــاحليةالدول اجلزرية الصــــــــغرية النامية والبلدان األقّل منًوا 
املنقح للوظائف املدرجة يف امليزانية، ووافق على التوزيع املنقح وأقّر اجمللس اهليكل التنظيمي احملّدث واإلنشـــــــــــــــاء 

 لالعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية.

   ســـتتاح لألجهزة الرائســـية فرصـــة 2021-2020بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  يفيف التعديالت  امتوقعً  كانوكما ،
 2020نفيذ بر�مج العمل وامليزانية خالل ســـــــــــــــنة حبث يف إمكانية إجراء اســـــــــــــــتعراض وتعديل أوســـــــــــــــع نطاًقا لت

عرض ويف هذا الصــــــــدد، تُ  ).2020مبا يف ذلك خالل الدورة الرابعة والســــــــتني بعد املائة للمجلس (يونيو/حزيران 
لكي تنظر فيها جلنيت الرب�مج واملالية ويوافق  2021-2020بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  يفالتعديالت اإلضافية 

 .2020عقد يف يونيو/حزيران اجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائة اليت ستُ عليها 

 

  يُقرتح أن تتخذها جلنتا الرب�مج واملالية واجتماعهما املشرتك واجمللسيتاإلجراءات ال
العمل وامليزانية بر�مج  يفيُطلب إىل جلنيت الرب�مج واملالية واجتماعهما املشـــــــــــــرتك النظر يف التعديالت اإلضـــــــــــــافية  -1

 فيما يُطلب إىل اجمللس القيام مبا يلي: ،2021-2020للفرتة 
 

 أخذ العلم ابلتعديالت الرباجمية والتشغيلية؛ (أ)

) والتغيريات اهليكليــة على الويــب 3امللحق واملوافقــة على اإلنشــــــــــــــــاء املنّقح للوظــائف املــدرجــة يف امليزانيــة ( (ب)
 )؛1امللحق (

 .3 اجلدوللتوزيع املنّقح لالعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية على حنو ما هو مبّني يف واملوافقة على ا (ج)

ويُطلب أيًضا إىل اجمللس أن �خذ علًما إبمكانية نشوء عمليات نقل أخرى يف امليزانية نتيجة االحتياجات الناشئة  -2
ة، واملزيد من ختطيط العمل، ونتيجة اســتخدام ، والتوجيهات الصــادرة عن املؤمترات اإلقليمي19-عن جائحة كوفيد

وســُتعاجل عمليات النقل ضــمن الباب الواحد ومن ابب  التنفيذ األكثر كفاءة وفعالية خالل فرتة الســنتني. أســاليب
 4 ملادةمن ا 5لفقرة إىل آخر من أبواب امليزانية من أجل تنفيذ بر�مج العمل وامليزانية خالل فرتة الســـــــــــــــنتني طبًقا ل

 الالئحة املالية.من 
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 املعلومات األساسية والنطاق -أوًال 
 

طــــة املــــدير العــــام خ، يف 2019نظر مؤمتر املنظمــــة، يف دورتــــه احلــــاديــــة واألربعني اليت ُعقــــدت يف يونيو/حزيران  -1
ووافق املؤمتر على  20211.-2020وبر�مج العمـــل وامليزانيـــة للفرتة  2021-2018املتوســـــــــــــــطـــة األجـــل (املراجعـــة) للفرتة 

 2وأعطى توجيهاته بشأن فحوى االقرتاحات. 2021-2020اعتمادات امليزانية لفرتة السنتني 
 
بر�مج  يفيف التعديالت  2019نعقدة يف ديســــــمرب/كانون األول نظر اجمللس يف دورته الثالثة والســــــتني بعد املائة املو  -2

ب ابلوثيقــــة اليت تربز فيهــــا التوجيهــــات والقرارات اليت صــــــــــــــــــدرت عن املؤمتر 3 2021.-2020العمــــل وامليزانيــــة للفرتة  ورحــــّ
الدول اجلزرية الصـــــــغرية مكتب "و "مكتب االبتكار"كما أنه وافق على إنشـــــــاء  والتعديالت األولية اليت اقرتحها املدير العام.

وأقّر اجمللس اهليكل التنظيمي احملّدث  ."جمموعة التنوع البيولوجي"و "النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الســــــــاحلية
 ية.واإلنشاء املنقح للوظائف املدرجة يف امليزانية، ووافق على التوزيع املنقح لالعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزان

 
، ســــتتاح لألجهزة الرائســــية فرصــــة 2021-2020بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  يفيف التعديالت  امتوقعً  كانوكما   -3
مبا يف ذلك  2020لبحث يف إمكانية إجراء اســــــــــتعراض وتعديل أوســــــــــع نطاقًا لتنفيذ بر�مج العمل وامليزانية خالل ســــــــــنة ا

التعديالت اإلضـــــافية عرض ويف هذا الصـــــدد، تُ 4 ).2020للمجلس (يونيو/حزيران خالل الدورة الرابعة والســـــتني بعد املائة 
الرب�مج واملالية واجتماعهما املشـــــــــــــــرتك ولكي يوافق  الكي تنظر فيها جلنت 2021-2020بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  يف

 .2020ن عقد يف يونيو/حزيراعليها اجمللس يف دورته الرابعة والستني بعد املائة اليت ستُ 
 

 اجلديد يف عامل آخذ يف التغّري  توجهحملة عامة عن ال -ااثنيً 
 
ال تزال رؤية املدير العام املتمثلة يف القضـــاء التام على اجلوع والنهوض بســـبل معيشـــة الســـكان من خالل حتســـني  -4

 دافعة.القّوة الاإلنتاج وحتسني التغذية وحتسني البيئة وحياة أفضل، تشكل 
 
ويف  .19-إىل األحداث اجلارية املرتبطة جبائحة كوفيد ابشـــــــــكل أكرب نظرً  اآلن كيز على هذه الرؤيةوينصـــــــــب الرت  -5

، تتحّرك منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) بســــــرعة الســــــتباق اآلاثر الثانوية يوًما بعد يومالســــــياق العاملي اآلخذ يف التطّور 
 احلامسةيف العامل ولدعم اســــــتدامة ســــــالســــــل اإلمدادات الغذائية  ااجلائحة على أشــــــد الناس ضــــــعفً هذه ترتتب عن  قداليت 

من إدراكها أنه يف أوقات األزمة، جيب  اوتعمل املنظمة انطالقً  األمهية من أجل جتّنب األزمات الغذائية يف املســـــــــــــــتقبل.
يصــــــة على اغتنام كما أ�ا حر  معاجلة عدم اليقني بشــــــكل مباشــــــر وبرجمته يف العمل الذي تضــــــطلع به، ابلســــــرعة الالزمة.

  الفرص املتاحة، مبا يف ذلك تسريع وترية التحّول يف النظم الغذائية.

                                                      
 . 3/2019Cالوثيقة   1
 . 2019/13CRوالوثيقة   REP/2019Cمن التقرير  74إىل  68الفقرات من   2
 . 3/163CLالوثيقة   3
 . 3/163CLمن الوثيقة  90إىل  16الفقرات من   4
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وترّكز  من القضـــــــــــــا� اليت تندرج ضـــــــــــــمن نطاق مهّمة املنظمة. جمموعةعلى  اكبريً   اأتثريً  19-ئحة كوفيدوتؤثر جا -6
آاثر اجلائحة على لتوقع دعم البلدان النامية  )1(اإلجراءات املّتخذة حىت اآلن على تدابري الوقاية واالســـتجابة لألزمة عرب: 

على التجارة  19-) واملســامهة يف التخفيف من آاثر جائحة كوفيد2(األمن الغذائي وســبل املعيشــة والتخفيف من حّدهتا؛ 
ر عن ودعم تقييم املخاطر والرقابة وبناء القدرات من أجل تيســــــري الكشــــــف املبك )3(العاملية يف األغذية وعلى األســــــواق؛ 

" ذلك أن تســـريع وترية حتّولوتســـعى املنظمة إىل "البناء من أجل إحداث  .هذه األمراض انتشـــارطوارئ األمراض واحتواء 
وميكنه أن  ،لالقتصـــاد املنتج الذي يســـاهم يف بقاء ســـالســـل القيمة اماليً  ا: فهو يوّفر حافزً امزدوجً  اخيدم هدفً  اتاالســـتثمار 

 وقدرة على الصمود واستدامة من الناحية البيئية. الً ومشو  اغذائية األكثر إنصافً على بناء النظم ال ايساعد أيضً 
 
 خســرقد ف اليت ســتواصــل انتشــارها يف األشــهر القادمة. 19-جائحة كوفيد املرتتبة عن راثاآلزيد تومن املتوقع أن  -7

مليون  451أن حوايل إىل  5وليةمعلومات منظمة العمل الد تشــريو  مئات املاليني من األشــخاص دخلهم وســبل معيشــتهم.
 ةمن ســــــــــبل املعيشــــــــــة معّرضــــــــــ )1ا واحًدا (ثلث الوظائف اإلمجالية يف النظام الغذائي) ومليارً أي وظيفة يف النظم الغذائية (

العاملي بنســـــبة  مع تراجع الناتج احمللي اإلمجايل احادً  اقتصـــــاد�ً  اويواجه العامل كذلك انكماشـــــً  .19-للخطر بســـــبب كوفيد
 املائة على األقل.يف  3
 
 وحوايل ايف براثنه جمددً  مليون شــــــــــــخص كانوا قد أفلتوا من الفقر يف العقد األخري 500ما يصــــــــــــل إىل  قد يقعو  -8

وإن حدث ذلك ابلفعل، فســــوف يرتفع عدد األشــــخاص الذين  .2020يف براثن الفقر املدقع يف عام  مليون شــــخص 49
 مر الذي يتجاوزاأليف غضـــــــــون ثالثة إىل أربعة أشـــــــــهر،  بوترية ســـــــــريعةيعانون من انعدام األمن الغذائي أو التغذوي احلاد 

 بصورة مجاعية. احاليً  جاهزون للتعامل معه ما حنن أبشواط
 
تشــري دقيقة بســبب مســتوى عدم اليقني املرتفع، أرقام رغم صــعوبة توفري و ويف ما يتعّلق بتفشــي النقص التغذوي،  -9

 يعانون من النقص التغذوي ســـــــيشـــــــهد عدد األشـــــــخاص الذين ،إىل أنه نتيجة لرتاجع منو الناتج احمللي اإلمجايلالتقديرات 
يف البلدان املســـــــتوردة الصـــــــافية لألغذية وعددها ماليني نســـــــمة  80.3ليصـــــــل  نســـــــمةماليني  14.4ز�دة إضـــــــافية مبقدار 

 6بشأن تفشي النقص التغذوي. اابلتقديرات املتوافرة حاليً  مقارنةً  ابلدً  101
 

غالبية البلدان اليت تعاين من ف األســــــــــــوأ. هي ملشــــــــــــكلة فيهااملنظمة الرتكيز على األماكن اليت تكون ا يتعّني علىو  -10
مليون شــخص  135من أصــل  شــخص مليون 73يف أفريقيا جنوب الصــحراء الكربى حيث يواجه موجودة أزمات غذائية 

عض ويف ب ي)،أو مرحلة أعلى من اإلطار املوّحد للتصـــــــــنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائ 3أزمة أو ظروفًا أســـــــــوأ (املرحلة 
مليون شخص يف  183عالوة على ذلك، مت تصنيف  بلدان جنوب آسيا والشرق األدىن وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب.

من اإلطار املوّحد للتصـــــــــنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي)  2على أ�م يعيشـــــــــون يف ظروف اإلجهاد (املرحلة  ابلدً  47
ـــــــــــــوهذه البلدان ا .3 املرحلة بشكل كبري خلطر االنتقال إىل نو وهم معّرض يف  املحوظً  اهي نفسها اليت شهدت ارتفاعً  47لـ

 مبنتصف شهر فرباير/شباط. يف املائة مقارنةً  21.8األسعار يف السودان بنسبة  ارتفعتعلى سبيل املثال، و  أسعار األغذية.
 

                                                      
5  19 and the world of work. Third edition-ILO Monitor: COVID(ILO),  International Labour Organization. 
 يف املائة 5يف املائة و 2ســــــــــــــاس االنتقال من االفرتاضــــــــــــــات األكثر تفاؤًال إىل األقل تفاؤًال لرتاجع منو الناتج احمللي اإلمجايل (أتقوم التقديرات على   6
 يف املائة). 10و

https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
http://www.fao.org/3/ca8800en/CA8800EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8800en/CA8800EN.pdf
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مســـتوردة صـــافية لألغذية، من ن ها بلداة النامية اليت هي مبعظمابإلضـــافة إىل ذلك، تعاين الدول اجلزرية الصـــغري و  -11
مصـــــــــدر دخلها  ا�يار قطاع الســـــــــياحة الذي يعدّ  )1(التالية:  ابلعواملالدول بصـــــــــورة خاصـــــــــة  هذه وتتأثر .كربىأزمات  

والرتاجع امللحوظ يف  )2(؛ 19-الرئيســــــي والذي يرجح أال يســــــتعيد عافيته قبل أن يتم إجياد لقاح أو عالج لفريوس كوفيد
ويشــري مؤمتر األمم املتحدة  وتعّرضــها الشــديد للصــدمات املناخية. )3(؛ اكبريً   االنقدية اليت تعتمد عليها اعتمادً التحويالت 

دوالر  اتمليار  5مالية فورية تصــــــــــل قيمتها إىل إىل أن هذه البلدان ســــــــــتحتاج إىل مســــــــــاعدة ) األونكتاد(للتجارة والتنمية 
 أمريكي لتتكّيف مع التحد�ت اليت تواجهها اليوم.

 
األعضـــــــاء فيها  بلداناملنظمة وال يتعّني علىو  .اآلن أكثر من أي وقت مضـــــــىالعمل املشـــــــرتك  هناك حاجة إىلو  -12

الرتفاع يف عدد األشــــــــخاص الذين يعانون من انعدام وحبزم على مواجهة التحد�ت املاثلة أمامها، مبا يف ذلك ا االعمل معً 
االجتماعية واالقتصــــــــادية الســــــــلبية النامجة عن ضــــــــغوط  تداعياتاألمن الغذائي احلاد واســــــــتمرار انعدام األمن الغذائي؛ وال

؛ وضعف االنكماش العاملي؛ والتهديدات اليت تواجه إنتاج األغذية وسالسل اإلمدادات؛ وخطر األمراض احليوانية املصدر
 قدرة النظراء على تطبيق احللول الالزمة.

 
خطوات ، 2019شـــــــــو دونيو، املدير العام للمنظمة، منذ تعيينه يف منصـــــــــبه يف أغســـــــــطس/آب  ابلفعل اختذقد و  -13

على بناء منظمة ديناميكية  املدير العام وينصـــب تركيز ملحوظة للحرص على أن تتناســـب املنظمة مع الغرض املرجو منها.
وتواجه التحد�ت، وتســـــــتند إىل العلوم واملهنيني، وتكون موّجهة حنو حتقيق النتائج  ،وشـــــــفافة وفعالة تلّيب الطلب وشـــــــاملة

تقودها البلدان وتعود ملكيتها  األدّلةويســـــــــــــــتمر تنفيذ "مبادرة العمل يًدا بيد" اليت هي مبادرة قائمة على  أتثري.إحداث و 
ومن خالل الســعي إىل حتقيق الوفورات  ري اخلدمات الرئيســية على املســتوى القطري.إىل حد كبري عرب توف املحً  اهلا، تنفيذً 

اإلثراء املتبادل بني املعارف والُنهج واألفكار  حتقيق وإعادة ختصـــــــــــــــيص املوارد يف ظل ميزانية إمسية اثبتة، أاتحت املنظمة
بادرة اليت تتمتع هبا املنظمة، ومكتب الدول اجلديدة مبا يف ذلك من خالل إنشــــــــــــاء مكتب االبتكار لتوحيد وتقوية روح امل

اجلزرية الصــغرية النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الســاحلية للحرص على تلبية االحتياجات اخلاصــة للشــعوب 
الرب�مج العادي  االقرتاح احلايل إىل نيل املوافقة على مواصــلة اســتخدام موارد من خاللوتســعى املنظمة  والبلدان الضــعيفة.

 اتالشـــراكات مع املؤســـســـات املالية الدولية هبدف حشـــد املزيد من االســـتثمار نطاق بصـــورة مبتكرة، ال ســـيما عرب توســـيع 
 املبادرات املشرتكة األخرى. توطيدوعرب 

 
الدولية، بال كلل على تقوية التعاون مع األعضـــــــــــــاء، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات  اوتعمل املنظمة أيضـــــــــــــً  -14

مشــــــاركتها ومكانتها ومسعتها الدولية؛  تعزيزوالشــــــركاء يف املوارد، والقطاع اخلاص، واألوســــــاط األكادميية، واجملتمع املدين؛ و 
وجه التآزر بني املقر الرئيســي واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية، األمر الذي جيعلها وكالة قريبة من أب النهوضو 

  عضاء ومن امليدان واملزارعني.البلدان األ

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2341
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2341
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ويف ظل وجود ســـياســـات مشـــّجعة وُ�ج مبتكرة واســـتثمارات أكرب ومزيد من بناء القدرات يف البلدان األعضـــاء،  -15
للتصـــدي للتحد�ت املعقدة واملرتابطة اليت تعرتض اليوم ســـبيل النظم  الً تســـعى املنظمة إىل النهوض بنهج منســـق وأكثر مشو 

 ئية.الزراعية والغذا
 

األعضــــــــــاء بتســــــــــديد اشــــــــــرتاكاهتا  تعتمد على قيام مجيع هيف ذلك مبفردها.حتقيق  املنظمة غري قادرة على ولكنّ  -16
ولتطبيق بر�مج العمل الذي وافق عليه األعضــــــــــاء وحتقيق النتائج بصــــــــــورة فعالة يف  رة ابلكامل ويف الوقت املناســــــــــب.املقر 

أن تبطئ  يهاوهذا ليس الوقت املناســب للطلب إل صــول على الســيولة الالزمة.ظروف صــعبة ومتغّرية، حتتاج املنظمة إىل احل
رة لألعضــــــاء على النحو الذي أقرّه املؤمتر يف يوليو/متوز ر االشــــــرتاكات املق منالتدفق النقدي  اســــــتقرارعملها بســــــبب عدم 

 اإلاتحة برجمة أكثر ابتكارً  الطوعيةا يف ز�دة اشــرتاكاهت اعالوة على ذلك، تدعو املنظمة األعضــاء إىل املضــي قدمً و  .2019
 على بناء عامل مستدام ينعم ابألمن الغذائي. اوالعمل معً  اوحتفيزً 

 
 التعديالت اهليكلية والرباجمية -ااثلثً 

 
األمهيـة  ابهلاغيـب عن ســـــــــــــــريعـة يف هذه األوقات، ال ت إجراءاتيف حني تقّر املنظمـة ابحلاجة إىل املرونة واختاذ  -17

مجيع ظّل ها يف عملوتوجيه ســـــلوكها و  لالســـــرتشـــــاد هباليت يتســـــم هبا توجهها االســـــرتاتيجي وكفاءاهتا األســـــاســـــية الرئيســـــية ا
 السيناريوهات املمكنة.

 
ويتم  يف هذا الســـــــياق ابلذات. 2021-2020ويتم عرض التعديالت اإلضـــــــافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  -18

ن كفاءة املنظمة وفعاليتها يف خمتلف الســـيناريوهات يف اقرتاح بعض التعديالت اهليكلية وا لرباجمية احملددة اليت يتوقع أن حتســـّ
كيف تعزز املنظمة مرونتها لتتمكن من االســـتجابة بصـــورة ســـريعة ومناســـبة لتطّور األحداث   اوحتدد الوثيقة أيضًـــ  املســـتقبل.

 مع توفري املزيد من األدلة لتوجيه اإلجراءات.
 

تعــديالت اهليكليــة والرباجميــة املقرتحــة تتمحور حول النهج والتوجــه احملــددين يف التعــديالت يف بر�مج وال تزال ال -19
بناء و كيز على حتّول النظم الغذائية، ، ال ســـــــــــــــيما يف ما يتعّلق بذهنية االبتكار، والرت 2021-2020العمل وامليزانية للفرتة 

ويف هذه األوقات العصـــــــيبة، يتمثل هدف املنظمة يف  ع اخلاص.مع القطا  ذلك منظمة رقمية، وتوســـــــيع الشـــــــراكات مبا يف
ومن  القيام ابلعمل الصـــــــائب عرب إدارة حافظتها بطريقة اســـــــرتاتيجية والرتكيز على عدد أقل من األنشـــــــطة األكثر مالءمة.

 ى املستو�ت املثلى.شأن التعديالت املقرتحة أن تؤدي إىل إنشاء فرق جديدة وجتّنب العزلة وحتقيق الشفافية واملساءلة عل
 

 وتبقى التعــديالت املقرتحــة ضـــــــــــــــمن مســـــــــــــــتوى االعتمــادات الصــــــــــــــــافيــة يف امليزانيــة اليت وافق عليهــا املؤمتر للفرتة -20
 دوالر أمريكي. ماليني 1005.6قيمتها  يت تبلغوال 2020-2021
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 اهليكل التنظيمي العام
 

ســـلســل التات يف اهليكل التنظيمي للمقر الرئيســـي ويف كما هو موضـــّح يف هذا القســـم، يتم اقرتاح بعض التغيري  -21
رونة للســـــــماح إبقامة أن يتســـــــم مبزيد من املو بقدر أكرب  اومن شـــــــأن اهليكل التنظيمي املقرتح أن يكون منوذجيً  .اإلداري

ت واألولو�ت التعديالت على املهام اإلدارية والتسلسل اإلداري لتلبية االحتياجا جراءالتعاون األمثل بني القطاعات وإب
ئة. ويتحقق ذلك عرب مجع فرق اإلدارة العليا يف أعلى اهليكل التنظيمي واالبتعاد عن هياكل اإلدارات األكثر  الناشـــــــــــــــ

ويف هذا اإلطار املقرتح اجلديد، يتم حتديد املســـؤوليات بشـــكل واضـــح وتعزيز  والتســـلســـالت اهلرمية ذات الصـــلة. اتصـــلبً 
 تفويض السلطات.

 
ويبقى اهليكل التنظيمي للمكاتب امليدانية،  .1امللحق التنظيمي اجلديد املقرتح للمقر الرئيســــــــــــــي يف  اهليكل ردوي -22

 تعكسحبيث  اتدرجييً  الً حتو ســـــــتشـــــــهد اهلياكل الداخلية هلذه املكاتب  ، من دون تغيري ولكنّ 1امللحق يف  اهو أيضـــــــً  الوارد
 ي.الطريقة اليت يتم فيها تنظيم املقر الرئيس على حنو أفضل

 
اليت تؤدي وظيفة شـــــاملة  املكاتب )1(: من الً ك  وتشـــــمل العناصـــــر الثالثة اليت يتألف منها هيكل املقر الرئيســـــي -23

اليت تتعاون بشـــكل وثيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى أو مع املؤســـســـات املالية الدولية؛  واملراكز )2(داخل املنظمة؛ 
عب )3( واالقتصــادية واالجتماعية احملددة للمنظمة أو اليت توفر الدعم التشــغيلي واللوجســيت  اليت جتمع اخلربات الفنية والشــُ

 لتهيئة البيئة التمكينية الالزمة.
 

 وجيري أد�ه تفصيل التغيريات يف هيكل اإلدارة ويف مكّو�ت اهليكل التنظيمي. -24
 

 اإلداريهيكل اإلدارة والتسلسل 
 

اخلرباء  رئيسالــذي يتــألف من ثالثــة نواب للمــدير العــام و و ة الرئيســـــــــــــــي التــابع لــه يظهر املــدير العــام وفريق القيــاد -25
فريق القيادة املدير العام يف مجيع جماالت والية  ســـــــاندوي أعلى اهليكل التنظيمي.وســـــــط العلماء، يف  رئيساالقتصـــــــاديني و 

لماء مسؤولية مواضيع أو قضا� حمددة تتطّلب الع رئيساخلرباء االقتصاديني و  سند إىل نواب املدير العام ورئيسوتُ  املنظمة.
 7قيادة عامة على مســــتوى املنظمة، مثًال يف جمال الطوارئ أو البيا�ت الضــــخمة، ويقومون ابإلشــــراف على عمل املكاتب

 واملراكز والُشعب.
 

عام وفريق القيادة العامون املســـــــــــــــاعدون الذين يظهرون يف اهليكل التنظيمي مباشـــــــــــــــرة حتت املدير ال راءويرّكز املد -26
لنواب املدير العام  االرئيســـــــــــي، على مهام حمددة يســـــــــــندها إليهم املدير العام يف اجملاالت الرئيســـــــــــية من والية املنظمة دعمً 

العامون املســــــــاعدون  راءويف ظل هذا النموذج، لن يعود املد العلماء وحتت إشــــــــرافهم. ورئيس اخلرباء االقتصــــــــاديني ورئيس

                                                      
مكتب الشؤون القانونية، ومكتب الشؤون األخالقية، ومكتب أمني املظامل، ومكتب االسرتاتيجية  لتابعة مباشرة للمدير العام:ابستثناء املكاتب التالية ا  7

 ، ومكتب املفتش العام.واليت تقدم التقارير إىل كل من البلدان األعضاء واملدير العاموالتخطيط وإدارة املوارد، ومكتب التقييم، 
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يتم س ارات، وهي طبقة من التسلسل اإلداريدارة الداخلية اليت كانت مرتبطة بدورهم السابق كرؤساء إدمثقلني بقضا� اإل
العامون املســــاعدون من دعم املزيد من األنشــــطة اخلارجية الرفيعة املســــتوى والبارزة اليت  راءابلتايل، ســــيتمكن املدو  .إلغاؤها

 ا يســــــــــــندها املدير العام إىل كل مدير عام مســــــــــــاعد مع مرور الوقت تبعً وميكن أن تتغّري املهام اليت تتمتع أبمهية رئيســــــــــــية.
دعم عملية وضــــع الســــياســــات واالســــرتاتيجيات، والفعاليات الرفيعة  ،يف جماالت فنية حمددة ،تشــــمل وهي قد ،لألولو�ت

ى دعم العالقات مع البنوك وميكن أن تشمل املهام األخر  املستوى، واملشاركة الدبلوماسية الرفيعة املستوى، وحشد املوارد.
واملؤســــــســــــات املالية املتعددة األطراف، ومشــــــاركة املنظمة يف املنتد�ت ومؤمترات القمة العاملية، مبا فيها مؤمتر القمة العاملي 

 حول النظم الغذائية، والعالقات مع البلد املضيف والعالقات اخلارجية.لألمم املتحدة 
 

عب مبا يتماشـــــى مع أفضـــــل املمارســـــات، نظرً  ولقد مت تعزيز مســـــؤولية رؤســـــاء -27 إىل دورهم  ااملكاتب واملراكز والشـــــُ
ويتوىل هؤالء املدراء/الرؤســـــــــاء مســـــــــؤولية تنفيذ األنشـــــــــطة املتفق عليها يف جماالت  كخرباء كل يف جماالت اختصـــــــــاصـــــــــه.

 ّوره.املتعدد األبعاد وتطالعمل اختصاصهم واحلرص على استمرار العمل املشرتك بني القطاعات و 
 

وميكن  .اأبسط وأقل تصّلبً  إداريويسمح هيكل اإلدارة اجلديد ابختاذ إجراءات سريعة وخمصصة يف ظل تسلسل  -28
عب التابعني لنواب املدير العام  راءتعديل مهام املد العامني املســــاعدين والتســــلســــل اإلداري لرؤســــاء املكاتب واملراكز والشــــُ

علماء يف ظل الوقائع اجلديدة من أجل ضــــــمان اســــــتفادة املنظمة بشــــــكل اتم من خربهتا وكبري اخلرباء االقتصــــــاديني وكبري ال
 ومعارفها يف سياقات خمتلفة.

 
كل يف  دوالر أمريكي  ماليني 2.3الكفاءة (نتيجة ز�دة بعض الوفورات  انتج عن هيكل اإلدارة اجلديد أيضـــــــــــــً تو  -29

 وحدات بكل إدارة، من ســـبع الربامج اليت كانت ترتبط ســـابقً )، ال ســـيما من خالل ختفيض عدد وحدات دعم افرتة مالية
ورفع التقارير إىل أحد نواب املدير  8ويف ظل الرتتيبات اجلديدة، ســــتقوم الوحدات األربع بدعم رؤســــاء الوحدات إىل أربع.

 العام أو إىل كبري اخلرباء االقتصاديني.
 

 الفرق املعنية إبدارة الربامج االسرتاتيجية
 

 اليت مت إنشــــــــــــــــــاؤهــــا يف بر�مج العمــــل وامليزانيــــة للفرتة الفرق املعنيــــة إبدارة الربامج االســـــــــــــــرتاتيجيــــة ح حــــلّ قرت يُ  -30
يف السنوات األوىل من تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي  امهمً  اولقد أدت هذه الفرق دورً  لكل هدف اسرتاتيجي. 2016-2017

العمل اجلديدة يف ظل األهداف االســـــــرتاتيجية للمنظمة  بأســـــــاليللمنظمة حيث دعمت عملية التفكري الواســـــــع النطاق و 
على ف على تكاليف املعامالت.انطوى به هذا النموذج هيكل إدارة املصــــفوفة الذي تطلّ  ولكنّ  وأهداف التنمية املســــتدامة.

لربامج االسرتاتيجية اضطلعت الفرق املعنية إبدارة ا 9سبيل املثال، وكما لوحظ يف تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية للمنظمة،
 ظر إىل وجود خرباء فنيني يؤدون مهام غري فنية يف هذه الفرق على أنه اســـــــــــــــتخداممبهام صـــــــــــــــعبة للتحقق من التنفيذ ونُ 

                                                      
 دة" هنا للداللة على مكتب أو مركز أو شعبة.يستخدم مصطلح "الوح  8
  2/127PCالوثيقة   9
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لتعزيز التفكري العابر للقطاعات  اأنه يف حني كان هيكل املصــــــــــــفوفة مناســــــــــــبً  اوالحظ التقييم أيضــــــــــــً 10 ملهاراهتم. ؤغري كف
إىل مســـــــــــــتو�ت  نزوًال  ابلكامل ، مل ينســـــــــــــحبالرئيســـــــــــــي ل املتعدد التخصـــــــــــــصـــــــــــــات يف املقروأفضـــــــــــــى إىل مزيد من العم

 11الالمركزية. اإلجناز
 

ويف هذه املرحلة، فإنه من األجدى االستفادة من املهارات الفنية والرباجمية بشكل كامل عرب عودة املوظفني املعارين  -31
د من الفعالية من خالل املشـــاركة النشـــطة يف العمليات اجلديدة املنشـــأة وســـيتم جلب البعد امليداين مبزي إىل شـــعبهم األصـــلية.

بعض األدوار اليت  ســــيتم نقلعالوة على ذلك، و  على املســــتوى القطري يف إطار إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
مج املتعددة التخصـــصـــات اليت ســـيتم إنشـــاؤها فرق الربا إىلكانت تؤديها الفرق املعنية إبدارة الربامج االســـرتاتيجية يف الســـابق 

واليت ســــــتتضــــــمن خرباء فنيني معنيني من خمتلف أحناء املنظمة مبا يتماشــــــى مع التغيريات املرتقبة يف ظل اإلطار االســــــرتاتيجي 
ومبوجب الرتتيبات اجلديدة، ســـــــــــتســـــــــــتمر األهداف االســـــــــــرتاتيجية للمنظمة واتســـــــــــاقها القوي مع أهداف التنمية 12 اجلديد.

ضـــــــمان إدارة مســـــــتدامة للزراعة مبوازاة وميثل القضـــــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي  ملســـــــتدامة، يف توجيه عمل املنظمة.ا
 برمتها. 2030أساسية لتنفيذ خطة عام  اواملوارد الطبيعية ركائز أساسية ألهداف التنمية املستدامة وشروطً 

 
نتقالية حيتمل أن تدوم حوايل اكون هناك حاجة إىل فرتة تملقرتح، ســـــــــــوبعد موافقة اجمللس على اهليكل التنظيمي ا -32

وســـــــتتأثر الفرتة  الفرق املعنية إبدارة الربامج االســـــــرتاتيجية.حالًيا ســـــــتة أشـــــــهر لضـــــــمان النقل احلذر لألنشـــــــطة اليت تديرها 
مســــــؤولية ضــــــمان  املدراءســــــيتحمل وخالل الفرتة االنتقالية وبعدها،  بتطور اإلطار االســــــرتاتيجي اجلديد. ااالنتقالية أيضــــــً 

 اأساسيً  ااحملافظة على الطبيعة املشرتكة بني القطاعات للعمل املضطلع به يف إطار األهداف االسرتاتيجية، واليت تعترب شرطً 
 .2030لتحقيق خطة عام 

 
ذه الوظائف وســـــــــــيتغّري حمور تركيز ه ويف املكاتب اإلقليمية، ســـــــــــتبقى مناصـــــــــــب قادة الربامج اإلقليمية قائمة. -33

مبادرة العمل  ذلك مبا يتماشــى مع املســؤوليات املنقحة املســندة يف املقر الرئيســي ومع التوجهات اجلديدة، مبا يف اتدرجييً 
 بيد واالبتكار. ايدً 
 

 ينيمال 5.0وســـتبلغ قيمة الوفورات احملققة يف فرتة الســـنتني واملرتبطة حبل الفرق املعنية إبدارة الربامج االســـرتاتيجية  -34
، 4-ف رتبــةوأخرى من  213،-دوالر أمريكي نتيجــة إلغــاء وظــائف هــذه الفرق املــدرجــة يف امليزانيــة (وظيفــة من رتبــة مــد

 العامة يف كل فريق). اتمن فئة اخلدماثنتان ن اووظيفت
  

                                                      
 من تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة. 33الفقرة   10
 من موجز تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة. 11الفقرة   11
  ريضة املؤقتة لإلطار االسرتاتيجي اجلديد"بعنوان "اخلطوط الع  2/128PCالوثيقة  نظرأ  12
 اليت ستنقل إىل مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود 5يف الرب�مج االسرتاتيجي  2-ابستثناء الوظيفة من رتبة مد  13
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 املكاتب
 

 مبجاالت العمل الشاملة داخل املنظمة. امعنيً  امكتبً  13يشمل اهليكل التنظيمي املقرتح  -35
 

ســتة من هذه املكاتب الوحدات اليت ترفع عادًة التقارير مباشــرة إىل املدير العام (مكتب الشــؤون القانونية، متثل و  -36
ومكتــب الشـــــــــــــــؤون األخالقيــة، ومكتــب أمني املظــامل، ومكتــب االســـــــــــــــرتاتيجيــة والتخطيط وإدارة املوارد، ومكتــب التقييم، 

كمكتب قائم بذاته بدًال من وضـــــــــع هذا املنصـــــــــب ضـــــــــمن   "مني املظاملمكتب أ"ولقد مت إنشـــــــــاء  ومكتب املفتش العام).
بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  يفالتعديالت يف ألغراض إدارية مكتب االســـــــــــــــرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد كما حدث 

2020-.212014 
 

قطاعات يف جماالت االبتكار؛ عمل جديدة والتنســيق بني ال أســاليب وفرياملكاتب الســبعة األخرى إىل ت ســعىوت -37
والدول اجلزرية الصـــغرية النامية والبلدان األقّل منًوا والبلدان النامية غري الســـاحلية؛ وحاالت الطوارئ والقدرة على الصـــمود؛ 

 ؛ وأهداف التنمية املستدامة؛ واالتصاالت.اإلحصائيني رئيسوتغّري املناخ؛ والتنوع البيولوجي والبيئة؛ و 
 

عظم املكاتب موجودة ابلفعل كوحدات يف اهليكل التنظيمي الســـــــــــــــابق، ولكن يقرتح تعديل وضـــــــــــــــعها وكانت م -38
لتصـــــــــــبح مكاتب مبا يعكس طبيعتها على حنو أفضـــــــــــل ويســـــــــــّلط الضـــــــــــوء على جدواها وأثرها يف مجيع اجملاالت الوظيفية 

 املنظمة. يف
 

ســـينســـق مشـــاركة املنظمة يف متابعة خطة  الذي مكتب أهداف التنمية املســـتدامةوهناك مكتب واحد جديد هو  -39
وســـــــــــيحرص املكتب على حتقيق  العمل عن كثب مع الوحدات املعنية يف املنظمة.من خالل واســـــــــــتعراضـــــــــــها  2030عام 

االتســــاق يف الرســــائل واملعلومات بشــــأن األولو�ت الرئيســــية املتعّلقة ابألغذية والزراعة لتحقيق التنمية املســــتدامة؛ وســــيوّفر 
؛ وســـيجمع 2030ت لألعضـــاء والشـــركاء وأصـــحاب املصـــلحة اآلخرين بشـــأن مشـــاركة املنظمة يف تنفيذ خطة عام املعلوما

وتشـــــــمل املهام األخرى احملددة توفري التوجيهات  الدروس املســـــــتفادة وينشـــــــرها وســـــــيقدم املقرتحات إلجراء التحســـــــينات.
ية والزراعة يف االســتعراضــات الوطنية الطوعية، مع للمكاتب القطرية للمنظمة من أجل ضــمان بروز األغذأســاليب العمل و 

لتوحيد إسهامات املنظمة يف التقرير العاملي للتنمية املستدامة؛ وتوفري التوجيهات للمكاتب  اإلحصائيني رئيسدعم مكتب 
نسيق مشاركة املنظمة اإلقليمية للمنظمة بشأن األولو�ت اليت ستنعكس يف املنتد�ت اإلقليمية املعنية ابلتنمية املستدامة؛ وت

يف االجتماعات التحضــريية للمنتدى الســياســي الرفيع املســتوى املعين ابلتنمية املســتدامة؛ وضــمان نشــر األدلة والتحليالت 
الدعم  اوسـيقدم املكتب أيضًـ  والنتائج املنبثقة عن املنتد�ت على نطاق واسـع على األعضـاء وأصـحاب املصـلحة اآلخرين.

والتخطيط وإدارة املوارد من أجل مواصـــــــــــــــلة إدماج أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة يف إطار التخطيط ملكتب االســـــــــــــــرتاتيجية 
وثالث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة  2-وســـيتألف املكتب من مدير من رتبة مد يف املنظمة. رفع التقاريراالســـرتاتيجي و 
 دوالر أمريكي. ماليني 2.2نتني وستبلغ تكلفة املكتب اجلديد املوّزعة على س العامة. اتمن فئة اخلدم
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مت نقل وظيفتني من الدرجة  )1(للموارد إىل املكاتب من جماالت أخرى:  قليلة ولقد حصـــــــــــــــلت عمليات نقل -40
حصــائيني لكي حيافظ هذا األخري اإل رئيس، بشــكل دائم إىل مكتب "صــاءشــعبة اإلح"من  اســابقً  هتمااســتعار  تالفنية جر 

ن مواصـــــلة أتدية دوره يف تنســـــيق النظام اإلحصـــــائي للمنظمة وقيادة عملها يف جمال رصـــــد على ذاكرته املؤســـــســـــية ويضـــــم
قائد الرب�مج على أ�ا وظيفة يف امليزانية  ااملدرجة ســــــــــابقً  2-ومت نقل الوظيفة من رتبة مد )2(أهداف التنمية املســــــــــتدامة؛ 

ومت نقل جمموعة البحوث  )3(لصـــــــــــــمود؛ الطوارئ والقدرة على احاالت مكتب يف منصـــــــــــــب مدير إىل  5االســـــــــــــرتاتيجي 
 ."مكتب االبتكار"دارة الزراعة ومحاية املستهلك، إىل إلمكتب املدير العام املساعد  اواإلرشاد اليت كان يستضيفها سابقً 

 
ســــــرتاتيجية االتصــــــاالت من أجل ضــــــمان االهتمام خمصــــــصــــــة البوظيفة فنية عليا  تومت تعزيز مكتب االتصــــــاال -41

 دوالر أمريكي). ماليني 0.5جملال املهم (املستمر هبذا ا
 

ويقرتح إلغاء مكتب دعم املكاتب امليدانية كمكتب قائم حبد ذاته وإعادة توزيع مهامه على الُشعب األخرى اليت  -42
 وتشـــــمل هذه املهام عمليات تعيني ممثليات املنظمة اليت ســـــيتم نقلها إىل شـــــعبة املوارد البشـــــرية، متلك اخلربة ذات الصـــــلة.

 يتإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية العملية ديوان املدير العام، وتنســــــيق املوجزة مع القطرية  اإلحاطاتوتنســــــيق 
نقل إىل �ئب املدير العام ت ســـيتنقل إىل شـــعبة الشـــراكات والتعاون مع األمم املتحدة، والتنســـيق بني املكاتب امليدانية التســـ

من  8 لغاءالكفاءة يف ظل إز�دة  فضـــلبإلغاء مكتب دعم املكاتب امليدانية بعض الوفورات  نتج عن اقرتاحتوســـ .املختص
 دوالر أمريكي). ماليني 3.6وظيفة مدرجة يف امليزانية (وفورات بقيمة  18أصل 

 
 املراكز

 
ا ابلتعــاون الوثيق مع إّن املراكز الثالثــة اليت تظهر يف اهليكــل التنظيمي هي املراكز اليت تعمــل املنظمــة من خالهلــ -43

وإعادة تنظيم  2030وكاالت األمم املتحدة األخرى أو مع مؤســــســــات التمويل الدولية. وضــــمن الســــياق احلايل خلطة عام 
منظومة األمم املتحدة اإلمنائّية، يكتســـــــــــــب العمل يف إطار الشـــــــــــــراكات أمهيًة متزايدة يف ما خص تناول املســـــــــــــائل املعقدة 

ملســـتوى القطري، واالســـتخدام التحفيزي للموارد احملدودة للمنظمة من االعتمادات الصـــافية. ويرد واملتعددة اجلوانب على ا
 يف الفقرات الالحقة وصف للمراكز وإلعادة الربجمة املقرتحة للموارد.

 
دة ويقوم مركز االســــتثمار يف املنظمة بدعم االســــتثمارات من القطاعني العام واخلاص يف البلدان األعضــــاء ملســــاع -44

تلك البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة عرب حتســــني األمن الغذائي وتشــــجيع االســــتخدام املســــتدام للموارد وتعزيز 
القدرة على الصـــــــمود بوجه تغري املناخ والتخفيف من وطأته. ويســـــــتند منوذج أعمال مركز االســـــــتثمار إىل شـــــــراكات قدمية 

يف املائة من  40ا اتفاقات للتعاون. ويشـمل الرب�مج العادي للمنظمة حوايل ترعاه 15العهد مع مؤسـسـات التمويل الدولية
ميزانية املركز، فيما تتوىل مؤســـــــســـــــات التمويل الدولية وغريها من الشـــــــركاء متويل النســـــــبة املتبقية، وذلك بناء على ترتيبات 

                                                      
ة الزراعية، وبنك التنمية األفريقي، والبنك األورويب لإلنشــــــاء والتعمري، تشــــــمل الشــــــراكات الرئيســــــية كًال من البنك الدويل، والصــــــندوق الدويل للتنمي  15

ا عمليات التمويل املختلط للمفوضــية األوروبية وامل ؤســســات األوروبية ومصــرف التنمية الكارييب، ومصــرف التنمية يف البلدان األمريكية. ويدعم املركز أيضــً
 للتمويل اإلمنائي.



13 CL 164/3 

ية عرب االســــتخدام املكثف لألدوات الفنية تقاســــم النفقات. ويعمل املركز بصــــورة وثيقة مع املكاتب امليدانية والشــــعب الفن
واملعيارية للمنظمة، ومن أجل االســــــــــتحداث املشــــــــــرتك للحلول املعرفية واحللول الكثيفة االبتكار اخلاصــــــــــة ابالســــــــــتثمارات 

 واالضطالع مبهام ميدانية مشرتكة.
 

ماليني دوالر  8ز�دٍة بقيمة  ويعّد مركز االســـــــــــــــتثمار من اجملاالت الرئيســـــــــــــــية اليت من املقرتح تعزيزها من خالل -45
أمريكي لكل فرتة ســــــــــــنتني، نظرًا إىل دوره التحفيزي يف دعم البلدان ومتكني التمويل على نطاق واســــــــــــع، حبســــــــــــب ما يرد 

 ابلتفصيل يف الفقرات التالية.
 

تعزيزه وللمركز بصــــــمة قوية على املســــــتوى القطري لدعمه االســــــتثمارات ومتكينه الســــــياســــــات وتطويره القدرات و  -46
االبتكار. ومن خالل شـــراكات املنظمة مع املســـتثمرين، فهي تدعم تصـــميم مشـــاريع االســـتثمار وتنفيذها واإلشـــراف عليها 
وتقييمها. كما تشــجع قيام بيئة ســياســاتية أكثر متكيًنا لالســتثمارات العامة واخلاصــة واخلطط الوطنية لالســتثمارات الزراعية 

 عي وتعزيز احلوار املتعلق ابلسياسات بني القطاعني العام واخلاص.والدراسات اخلاصة ابلقطاع الزرا
 

بلًدا من أصــــل البلدان ذات األولوية املعنية مببادرة العمل يًدا بيد  42، نشــــط مركز االســــتثمار يف 2019ويف عام  -47
ل الســياســات وعقد احلوارات بلًدا، حيث وّفر دعًما منوًعا تراوح بني تصــميم االســتثمارات ودعم التنفيذ وحتلي 44وعددها 

بني اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص. ونظرًا إىل حجم التحد�ت اليت تعرتض تنفيذ أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة 
يف تلك البلدان، يتوجب حتقيق حتّول واســع النطاق يشــمل إصــالحات مباشــرة الســتحداث إطار عمل متكيين للســياســات 

 ستدامة كبرية للقطاعني العام واخلاص، وتنمية القدرات الوطنية وتشجيع االبتكارات.وللوائح، واستثمارات م
 

، ومتاشــــًيا مع مبادرة العمل يًدا بيد، هناك ضــــرورة 2و 1وبغية حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة ال ســــيما اهلدفني  -48
لزراعة وتشجيع بيئة سياساتية وتنظيمية مشّجعة ملحة إىل أتمني مزيد من االستثمارات العامة واخلاصة يف جمايل األغذية وا

بقدر أكرب لالســتثمارات على الصــعيد القطري. ومن خالل اســتخدام مواطن القوة احملددة اليت يتحّلى هبا مركز االســتثمار 
، صواملسـتثمرين من القطاعني العام واخلا والشـراكات مع مؤسـسـات التمويل الدولية فضـًال عن مؤسـسـات التمويل الوطنية
 تسعى املنظمة إىل تعزيز دعمها للبلدان األعضاء من الناحيتني النوعية والكمية.

 
ماليني دوالر  8والبالغة قيمتها الصــــــــافية  وســــــــتضــــــــاف الز�دة املقرتحة لتمويل مركز االســــــــتثمار من االعتمادات -49

ية والشـــركاء اآلخرين اليت ال تقل بدورها أمريكي لفرتة الســـنتني، إىل األموال اإلضـــافية املقدمة من مؤســـســـات التمويل الدول
ماليني دوالر أمريكي لفرتة الســــــنتني؛ وســــــتتم االســــــتفادة من هذا التمويل املشــــــرتك من أجل توســــــيع خدمات دعم  8عن 

يكي يف كل فرتة ســـــنتني إىل مليون دوالر أمر  16االســـــتثمار. واســـــتناًدا إىل التجارب األخرية، ســـــيؤدي مبلغ إضـــــايف بقيمة 
مليون دوالر أمريكي تقريًبا، مع توفري دعم قوي إىل البلدان اليت  800االســــــــــتثمارات يف جمال األغذية والزراعة بقيمة ز�دة 

 حتظى ابألولوية يف إطار مبادرة العمل يًدا بيد.
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امني مها: وبوسع املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية استضافة جهدين مشرتكني ه -50
الدستور الغذائي واألمراض احليوانية املصدر. إذ إبمكان املركز املقرتح اجلديد أن يستضيف هيئة الدستور الغذائي من أجل 

والذي يهدف إىل  1963االضطالع ابلعمل املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية اجلاري منذ عام 
ا أن تضــم إىل هذا املركز صــياغة املواصــفات واخلطوط ا لتوجيهية ومدو�ت املمارســات الدولية لألغذية. وتقرتح املنظمة أيضــً

قة ضــــــمن نطاق املنظمة  ا على اســــــتمرار هذا العمل بطريقة مرّكزة ومنســــــّ خربهتا يف جمال األمراض احليوانية املصــــــدر، حرصــــــً
شـــركاء العامليني ومع آليات التنســـيق مبا فيها املنظمة العاملية وابلتعاون الوثيق بينها وبني منظمة الصـــحة العاملية وغريها من ال

ابلة لالنتقال وال تزال األمراض احليوانية املصــــــدر، أي األمراض املعدية الق 16لصــــــحة احليوان والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من احليوان إىل اإلنسان، سبًبا هاًما للوفيات والنتشار األمراض حول العامل. ومن املرجح للمخاطر العاملية النامجة عن تلك 
التهديدات الصــــحية ولتفشــــي األمراض املعروفة واملســــتجدة وآاثرها أن تتزايد بفعل النمو الســــكاين املتواصــــل، وجراء حتّول 

ية والتغيريات يف استخدام األراضي، والتجارة والسفر والتوّسع احلضري وتغّري املناخ وغري ذلك من عوامل املمارسات الزراع
قادرة على تيســـري التأثريات العرضـــية لألمراض وانتشـــارها. وســـيقوم املركز ابلتضـــافر مع جهود اجملموعات والوحدات القائمة 

تنســــيق املســــاعي وبناء القدرات الوطنية الســــتشــــراف مجلة واســــعة من داخل املنظمة، وابلعمل مع شــــركاء حول العامل بغية 
التهديدات احليوانية املصــــــــدر عند مســــــــتوى التداخل بني احلياة الربية واحليوان واإلنســــــــان والبيئة والوقاية منها ومكافحتها. 

م املوارد املتوفرة حالًيا عرب نقل وســــيتم إنشــــاء املركز املشــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــحة العاملية ابســــتخدا
 الوظائف واملوارد ذات الصلة من الوحدات األخرى إليه.

 
د املركز املشــــــــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التقنيات النووية يف األغذية  -51 وجيســـــــــــــــّ

الة يف جمال التنمية الزراعية املســـــــتدامة واألمن الغذائي ابســـــــتخدام والزراعة) شـــــــراكًة اســـــــرتاتيجية قدمية العهد بني املنظمة والوك
العلوم والتكنولوجيا النووية. ويدعم املركز األعضــاء من أجل حتســني اإلنتاجية والتصــدي للتهديدات والتحد�ت ضــمن مخســة 

ومكافحة  )3(الوراثيات النباتية؛ لم ع) وتربية النبااتت و 2() اإلنتاج احليواين والصـــحة؛ 1(من جماالت األغذية والزراعة وهي: 
) ومحاية األغذية والبيئة. ويُقرتح ختصـــيص موارد إضـــافية بقيمة 5() وإدارة الرتبة واملياه وتغذية احملاصـــيل؛ 4(آفات احلشـــرات؛ 

 ) دوالر أمريكي لكل فرتة سنتني توفريًا لتمويل حتفيزي من أجل توطيد التعاون الوارد وصفه أد�ه.1مليون (
 

وتســــــــــعى املنظمة والوكالة إىل مواصــــــــــلة تدعيم تعاو�ما ألجل توفري دعم معّزز وفّعال لألعضــــــــــاء مع الرتكيز على  -52
توســـــــــــيع أنشـــــــــــطة البحوث والتطوير املنســـــــــــقة بقيادة املختربات، وحتفيز التنمية التكنولوجية املبتكرة ودعم القدرة على نقل 

ضافة إىل اجملاالت اخلمسة املذكورة أعاله، ينبغي ملواضع الرتكيز اجلديدة أن التكنولوجيا واالستجابة حلاالت الطوارئ. وابإل
تشمل كًال من األمن التغذوي واحملاصيل الشجريّة واحلراجة وسالمة األغذية البحرية. ويُتوّقع اعتماد �ٍج ينّفذ على مراحل 

إىل البنية احلالية للرب�مج املشــرتك بني املنظمة  للســماح ابلتوســع التدرجيي عرب اإلضــافة التدرجيية ملختربات ووظائف جديدة
 والوكالة، من خالل االسرتشاد أبولو�ت األعضاء ومراعاة االجتاهات العاملية والتهديدات الناشئة واملوارد املتاحة.

 

                                                      
 نظمة العاملية لصحة احليوان والوكالة الدولية للطاقة الذرية.منظمة الصحة العاملية وامل  16
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تنفيذ  وســـتقام شـــراكات اســـرتاتيجية جديدة بشـــأن االبتكارات املدفوعة مببدأ االســـتدامة وإجراءات منســـقة لتســـريع -53
أهداف التنمية املســــــــتدامة، مبا يف ذلك مع املنظمة العاملية لصــــــــحة احليوان من أجل مراقبة األمراض احليوانية العابرة للحدود، 
 ومع منظمة الصحة العاملية ملكافحة �قالت األمراض البشرية، ومع منظمات إمنائية أخرى لدعم املبادرات يف البلدان النامية.

 
 الُشَعب

 
َعب اخلربة الفنية واالقتصـــادية واالجتماعية احملددة للمنظمة أو توّفر الدعم التشـــغيلي واللوجســـيت تســـ -54 تضـــيف الشـــُ

َعب إىل مســـارات أربعة هي: الشـــراكات  م الشـــُ ؛ واملوارد الطبيعية واإلنتاج والتواصـــللضـــمان البيئة التمكينية الالزمة. وتُقســـّ
. وقد ُحذف من اهليكل يف املنظمة والدعم التشـــــغيلي اللوجســـــتيةاخلدمات ة؛ و املســـــتدام؛ والتنمية االقتصـــــادية واالجتماعي

التنظيمي مستوى "اإلدارة" اليت يرأسها مدير عام مساعد، ما سيعزز املساءلة على مستوى مدير الُشعبة وسيسّهل التعاون 
 عرب خمتلف الُشَعب. 

 
َعب حبيث مت اجلمع اآلن بني التعاون مع األمم جرت إعادة تنظيم الشُ  ،والتواصلويف ما خص مسار الشراكات  -55

ا  املتحدة وبني الشـــراكات، فيما مت نقل الشـــراكات يف القطاع اخلاص إىل شـــعبة أخرى تعىن بتعبئة املوارد. هو يتضـــمن أيضـــً
مكتب املدير  وقد كانت هذه الوظيفة تندرج سابًقا يف 1-"شعبة دعم املشاريع" اجلديدة واملعززة اليت يرأسها مدير برتبة مد

 17العام املساعد إلدارة دعم الربامج والتعاون التقين.
 

اجملاالت الفنية الرئيســية للمنظمة اليت كانت تســتضــيفها اإلدارات  مســار املوارد الطبيعية واإلنتاج املســتداميشــمل  -56
 الفنية سابًقا.

 
َعب اليت   االقتصـــادية واالجتماعية للتنميةمســـار ويتضـــمن  -57 كانت موجودًة ســـابًقا ضـــمن "إدارة الشـــؤون مجيع الشـــُ

العناوين إلبراز حمور تركيز الُشَعب بصورة أفضل. وهو يشمل أيًضا  يفاالقتصادية واالجتماعية" مع إجراء بعض التغيريات 
ــــــــــــــــــــالنظم الغذائية وســــــالمة األغذيةشــــــعبة جديدة تعىن   من أجل توفري قيادة اســــــرتاتيجية للدعم الذي تقدمه املنظمة إىل بـ

أعضـــــــــــائها من أجل تطوير نظم غذائية أكثر اســـــــــــتدامة. ومن خالل العمل ابلتنســـــــــــيق الوثيق مع الوحدات الفنية األخرى 
واملكاتب امليدانية ســـُتكّلف الشـــعبة إبدماج التحاليل العلمية واالقتصـــادية للمنظمة من أجل توفري إرشـــادات حمســـنة بشـــأن 

 ذائية.السياسات واالستثمارات اهلادفة يف النظم الغ
 

ومن خالل اجلمع بني اخلربات الراســــــــخة للمنظمة وقدراهتا على تعزيز نظم مراقبة ســــــــالمة األغذية وجودهتا وبني  -58
دعمها الفين للبلدان يف جماالت تنمية ســـــــلســـــــلة القيمة واالســـــــتثمارات والصـــــــناعات الزراعية وتنمية مؤســـــــســـــــات األعمال 

ـــــ"شعبة النظم ال غذائية وسالمة األغذية" موقع مناسب إلدماج دعم النظم الغذائية وتوسيعه عرب التجارية الزراعية، سيكون لـ
ر على ســــــــبيل املثال الدعم للبلدان يف  تقييم النظم الغذائية وتطويرها؛ وإســــــــداء  تجماالأحناء املنظمة كافة. وســــــــوف تيســــــــّ

ا تســـتند إليه معايري ســـالمة األغذ ية، وتعزيز إدارة ســـالمة األغذية املشـــورة العلمية والتحاليل االقتصـــادية كي تشـــّكل أســـاســـً

                                                      
 إّن إنشاء الشعبة اجلديدة ال ينطوي على تكاليف إضافية.  17
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على امتداد الســــــــــالســــــــــل الغذائية من أجل منع األمراض العابرة للحدود والعراقيل التجارية؛ وتطوير أدوات و�ج من أجل 
حتديد األهداف ذات األولوية والقيود واملقايضات املالزمة للنظم الغذائية؛ وحتسني استقطاب أصحاب املصلحة املتعددين 

ات اخلاصـــــــــــــة ابلنظم الغذائية عرب القطاعات؛ وبناء القدرات والشـــــــــــــراكات إلاتحة العمل اجلماعي واملنســـــــــــــق على واملبادر 
 واسع. نطاق

 
، وســـــــــتضـــــــــم مجيع 1-و�ئب له برتبة مد 2-وســـــــــريأس "شـــــــــعبة النظم الغذائية وســـــــــالمة األغذية" مديٌر برتبة مد -59

فضــًال عن عدد حمدود من الوظائف األســاســية اليت ســتُنقل إليها  الوظائف اليت كانت تعود ســابًقا ملكتب ســالمة األغذية،
 ماليني دوالر أمريكي. 3.1وتبلغ الكلفة اإلضافية هلذه الشعبة خالل فرتة السنتني  18من ُشَعب أخرى ذات صلة.

 
َعب اليت تقدم الدعم تيســريًا حليف املنظمة والدعم التشــغيلياخلدمات اللوجســتية ويتضــمن مســار " -60 ســن ســري " الشــُ

عمل املنظمة. ويشمل هذا اجملال املوارد البشرية اليت نقلت إليها من مستوى اإلدارة العليا يف "التعديالت يف بر�مج العمل 
". وقد جرى تعزيز شـــعبة املوارد البشـــرية من خالل إضـــافة وظيفة فنية رفيعة املســـتوى معنية 2021 - 2020وامليزانية للفرتة 

ماليني  0.5ابملوارد البشــــرية مبا يضــــمن الرتكيز الكايف على اجلوانب االســــرتاتيجية للموارد البشــــرية ( ابالســــرتاتيجية اخلاصــــة
 دوالر أمريكي).

 
وينطوي هذا املســـــــــار على شـــــــــعبة جديدة هي شـــــــــعبة "اخلدمات اللوجســـــــــتية" اليت تشـــــــــمل اخلدمات املشـــــــــرتكة  -61

التحتية والســـفر واألمن (وتبلغ الكلفة اإلضـــافية لفرتة الســـنتني واملشـــرت�ت واخلدمات الصـــحية واخلدمات اللوجســـتية للبنية 
 ماليني دوالر أمريكي ملنصب املدير اجلديد). 0.5

 
 الصندوق املتعدد التخصصات

 
يوّفر الصــندوق املتعدد التخصــصــات وســيلًة لتعزيز التعاون عرب التخصــصــات املختلفة واحلدود التنظيمية من أجل  -62

يف جماالت العمل ذات األولوية، وتشـــــــــــــــجيع التدابري اخلالقة الكفيلة بز�دة الكفاءة والفعالية يف تنفيذ ز�دة كفاءة املنظمة 
ماليني دوالر  10ميزانية هذا الصـــــــــندوق، الذي كانت ميزانيته األولية تبلغ  ّددحتبرامج املنظمة ورصـــــــــدها. ومن املقرتح أن 

ماليني دوالر  1.5(أي مع خفض قــدره  2021-2020ة الســـــــــــــــنتني ماليني دوالر أمريكي لفرت  8.5أمريكي، مبــا مقــداره 
 أمريكي) وأن تستخدم يف اجملاالت التالية: 

 
التمويالت االبتدائية للمقرتحات املتعلقة ابالبتكار والقابلة لتوســـــــــيع نطاقها، على أن يتم االتفاق عليها ابلتعاون  •

 الوثيق مع "مكتب االبتكار"؛ 
 ري مشاركة القطاع اخلاص واستقطاب االستثمارات من جانبه؛ والتمويالت التحفيزية لتيس •
ودعم احتياجات البلدان ابلتماشــي مع األهداف االســرتاتيجية وأهداف التنمية املســتدامة، ال ســيما يف ما خص  •

 .19-املتطلبات غري املنظورة الناشئة عن جائحة كوفيد
 

                                                      
" ألجل املشورة العلمية 2021 - 2020) دوالر أمريكي والذي تلحظه "التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 1إن املبلغ اإلضايف بقيمة مليون (  18

ج يف ميزانية ووضــــــع املعايري يف إطار بر�مج املشــــــورة العلمية بشــــــأن ســــــالمة األغذية املشــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــحة العاملية، مدر 
 الشعبة.  هذه
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لصـــندوق املتعدد التخصـــصـــات يف اســـتعراض منتصـــف وحبســـب ما درجت عليه العادة، ســـيتم اإلبالغ عن هذا ا -63
 .2021-2020ويف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  2020املدة لعام 

 
 مبادرة العمل يًدا بيد

 
تواصــــل مبادرة العمل يًدا بيد تقّدمها كنهج شــــامل للتنمية القائمة على املناطق، وتنفيذها إبحلاح ملحوظ. ومتّثل  -64

لتنفيذ ســـــلة متكاملة مكونة من أربع خدمات رئيســـــية على املســـــتوى القطري، تســـــتعني مبجاالت  املبادرة هذه اســـــرتاتيجيةً 
عمل املنظمة كلها وابلســـــــلع العامة اليت تقدمها املنظمة من أجل تســـــــخري موارد احلكومات ومؤســـــــســـــــات التمويل الدولية 

خلدمات األربع املنبثقة عن الوثيقة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ومؤســـــــــــــــســـــــــــــــات البحوث، من بني جهات أخرى. أّما ا
) والدعم املتكامل 2() حتســـــــــــني البيا�ت والتحليل؛ 1(االســـــــــــرتاتيجية ألمني عام األمم املتحدة على نطاق املنظومة فهي: 

) والشراكات مع أصحاب املصلحة املتعددين اليت توفر وسائل للتنفيذ؛ 3(على مستوى السياسات وعلى املستوى الفين؛ 
 وكلها مصمم لتشجيع التغيري التحويل على مستوى املناطق. -يز التمويالت واالستثمارات العامة واخلاصة ) وتعز 4(
 

ترّكز املبادرة على املدى املنظور مع التشـــــديد على االســـــتجابة الســـــريعة  19-ويف إطار االســـــتجابة جلائحة كوفيد -65
بعيدة األجل. وتُنّفذ اإلجراءات حالًيا ابلوســـــــائط االفرتاضـــــــية عامًة، لالحتياجات املتغرية متجنبًة املســـــــاس ابلقيم اإلمنائية ال

 ولكن بطرق فاعلة وذكية.
 

ويقرتح تعزيز اجملموعة احلالية اليت تعىن ابحلوكمة ومببادرة العمل يًدا بيد اليت يســـــــــــــــتضـــــــــــــــيفها مكتب رئيس اخلرباء  -66
 ر أمريكي، لتقدمي دعم إضايف على مستوى التنسيق.ماليني دوال 0.5االقتصاديني، مبوارد من غري املوظفني قيمتها 

 
 رقمنة املنظمة

 
يف ســـــياق عملية التحول الراهنة إىل "رقمنة املنظمة"، ال يزال تطبيق التحســـــينات جارً� ضـــــمن املنظمة من أجل  -67

 واالتصـــــــــــــاالت العمل وتعزيز براعة املوظفني من خالل أدوات تعاونية وتعزيز دعم تكنولوجيا املعلومات ســـــــــــــاليبأحتديث 
للربامج ذات األولوية الرئيســـــية. وتشـــــمل تلك التحســـــينات توحيد أســـــاليب العمل واالتصـــــاالت املوفرة للورق واســـــتخدام 

املوضــــوعي التواقيع اإللكرتونية؛ وتعزيز االتصــــال اإللكرتوين يف املقر الرئيســــي واملواقع امليدانية؛ وتوفري الدعم املباشــــر للعمل 
 ؛ وحتديث النظم الراهنة والقدمية لألعمال واإلدارة وإدماجها.مات واالتصاالتمن تكنولوجيا املعلو 

 
ويف ما خص قطاع األغذية والزراعة، من الواضـــــــــــــــح أن التكنولوجيات الرقمية قد تنطوي على أتثريات حتويلية.  -68

كما توّلد منافع هامة يف الزراعة   فالتكنولوجيات الرقمية تؤثر يف جممل النظام الغذائي ويف كل جهة فاعلة يف هذا النظام،
إذ ختفض كلفة املعلومات واملعامالت واإلشراف. وفيما تستطيع التكنولوجيات الرقمية تقدمي مسامهات ملحوظة يف حتقيق 

، إال أ�ا تطرح شواغل اقتصادية واجتماعية وأخالقية وال سيما يف ما تعلق ابخلصوصية 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
 من ولكن أيًضا من حيث التأثري الذي من شأنه أن حيدث اختالالت يف األعمال والعمالة واألسواق.واأل
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إىل املنظمة أن تضـــــــــــــــع ابلتشـــــــــــــــاور مع  2019ونظرًا إىل ذلك، طلب املنتدى العاملي لألغذية والزراعة يف عام  -69
ي املشورة إىل احلكومات وغريها من أطراف أصحاب املصلحة، تصورًا إلنشاء "جملس رقمي دويل لألغذية والزراعة" يسد

معنية وحيفز تبادل األفكار والتجارب، فيســــــــاعد اجلميع يف النهاية على اســــــــتغنام الفرص املتاحة بفضــــــــل الرقمنة. ويف هذا 
 19الصـــــــدد، وضـــــــعت املنظمة اقرتاًحا يقضـــــــي إبنشـــــــاء "منرب دويل لألغذية والزراعة الرقمية" تســـــــتضـــــــيفه مكاتب املنظمة.

وموظف فين  1-جب هذا املنرب املقرتح إنشاء وحدة للتنسيق تضم ثالثة موظفني بدوام كامل (مدير واحد برتبة مدوسيستو 
 وموظف خدمات عامة)؛ ومن املتوقع تغطية التكاليف بواسطة مسامهات من خارج امليزانية. 4-برتبة ف

 
 موجز عن التعديالت -رابًعا

 
لتنفيذ التغيريات املقرتحة ومصـــــــــــادر متويلها. كما أنّه يعطي حملة عامة عن التأثري يبّني هذا القســـــــــــم املوارد املطلوبة  -70

الصـــــــــايف يف الوظائف املدرجة يف امليزانية ويف التوزيع يف ما بني أبواب امليزانية، ينبغي للجنيت الرب�مج واملالية اســـــــــتعراضـــــــــها 
 ليوافق عليها اجمللس.

 
 التعديالت املقرتحة يف امليزانية -ألف

 
التعديالت املقرتحة ومصـــــــادر متويل االقرتاحات اليت ســـــــتبقى ضـــــــمن اعتمادات امليزانية املقررة  1اجلدول يلّخص  -71

 ماليني دوالر أمريكي. 1 005.6والبالغة قيمتها 
 

 : التعديالت املقرتحة ومصادر متويلها (مباليني الدوالرات األمريكية)1اجلدول 
مباليني  اهلدف الوظيفياهلدف االسرتاتيجي/ التعديل الرقم

الدوالرات 
 األمريكية

 االقرتاحات اليت تستوجب متويًال إضافًيا
  

 8.0  5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من  تعزيز مركز االستثمارات 1
 1.0 5إىل  2األهداف االسرتاتيجية من  تعزيز املركز املشرتك بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 2
 2.2 5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من  اء املكتب اجلديد ألهداف التنمية املستدامةإنش 3
 1.3 4اهلدف االسرتاتيجي  إنشاء الشعبة اجلديدة للنظم الغذائية وسالمة األغذية 4
 0.5 11اهلدف الوظيفي  للخدمات اللوجستية 2-إنشاء منصب مدير برتبة مد 5
يعة املستوى السرتاتيجية املوارد البشرية واسرتاتيجية وظيفتان من الفئة الفنية الرف 6

 االتصاالت
 0.9 11و 8اهلدفان الوظيفيان 

 0.5 5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من  موارد إضافية لتنسيق مبادرة العمل يًدا بيد 7
 14.4  اجملموع الفرعي للمتطلبات اإلضافية 8

  االقرتاحات املؤدية إىل وفورات (صافية)
 

                                                      
  3/1.2020JMالوثيقة   19
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مباليني  اهلدف الوظيفياهلدف االسرتاتيجي/ التعديل الرقم
الدوالرات 
 األمريكية

مني املساعدين إعادة هيكلة مكاتب نواب املدير العام/الرؤساء واملدراء العا 9
 اجميووحدات الدعم الرب 

 )2.3( األهداف االسرتاتيجية/األهداف الوظيفية

 )5.0( 5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من  حل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجية 10
 )3.6( 10و 9الوظيفيان  اهلدفان حل مكتب دعم املكاتب امليدانية 11
ماليني دوالر أمريكي إىل  10خفض قيمة الصندوق املتعدد التخصصات من  12

 ماليني دوالر أمريكي 8.5
 )1.5( 6اهلدف 

 )2.0( األهداف االسرتاتيجية/األهداف الوظيفية خفض أشهر العمل للوظائف اجلديدة 13
 )14.4(   اجملموع الفرعي للوفورات 14
 0   الكلي اجملموع 15

 
يف مليون دوالر أمريكي  14.4، يقرتح ختصيص مبلغ القسم الثالثشرحه يف  دوير  1اجلدول حبسب ما يظهر يف  -72

" أدت ســـــــبعة اقرتاحات إىل متويل إضـــــــايف 2021-2020بر�مج العمل وامليزانية للفرتة التعديالت اإلضـــــــافية يف بند " إطار
قرتاحات إىل وفورات، مقارنًة بـــــــــــــــــــــ"التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة ) فيما أدت مخســــــة ا7إىل  1(األســــــطر من 

 ).13إىل  9" (األسطر من 2020-2021
 

فهي �مجة عن الوظائف اجلديدة املقرتحة اليت  13) دوالر أمريكي يف الســــطر 2أما الوفورات البالغة قيمتها مليوين ( -73
 ن فرتة السنتني، مبا أن الفرتة املتوقعة لتويل تلك الوظائف تقّل عن فرتة السنتني كاملًة.قّدرت كلفتها يف امليزانية جلزء فقط م

 
 التعديالت يف إنشاء الوظائف املدرجة يف امليزانية ضمن بر�مج العمل وامليزانية -ابء

 
ه وعن عمليات إعادة تنشأ التغيريات يف الوظائف بشكل أساسي عن التعديالت اهليكلية والرباجمية املذكورة أعال -74

 .2اجلدول التوزيع ذات األولوية. ويرد موجز عن تطّور الوظائف املدرجة يف امليزانية واملقّسمة حبسب املوقع والفئة يف 
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 : تطّور الوظائف املدرجة يف امليزانية حبسب املوقع والفئة2اجلدول 
بر�مج العمل  فئة الرتبة

وامليزانية املعدل 
 2021-2020للفرتة 

التعديالت اإلضافية  التغيري
يف بر�مج العمل 
وامليزانية للفرتة 

2020-2021 
    املقر الرئيسي

 80 2 78 فئة مدير والفئات العليا
 855 13 842 الفئة الفنية

 534 )16( 550 فئة اخلدمات العامة
 1 469 )1( 1 470 ع للمقّر الرئيسياجملمو 

    املكاتب امليدانية
 51 0 51 فئة مدير والفئات العليا

 605 0 605 الفئة الفنية
 826 0 826 فئة اخلدمات العامة

 1 482 0 1 482 اجملموع للمكاتب امليدانية
 مجيع املواقع

   

 131 2 129 فئة مدير والفئات العليا
 1 460 13 1 447 الفئة الفنية

 1 360 )16( 1 376 فئة اخلدمات العامة
 2 951 )1( 2 952 اجملموع يف مجيع املواقع

مسؤوًال عن االستثمارات يف شعبة مركز  22موظًفا جرى نقلهم إليها من املقر الرئيسي: مسؤول اتصال واحد،  32ملحوظة: يشمل عدد الوظائف من الفئة الفنية يف املكاتب امليدانية 
وظيفة ملوظفني فنيني مبتدئني يف تعداد الوظائف يف  25مسؤولني عن الشؤون املالية، مسؤوالن اثنان عن الشؤون القانونية ومسؤوالن اثنان عن األمن يف امليدان. وترد  5مار، االستث

 املقر الرئيسي.

 
غاؤها، ويعزى ذلك بشــــــــكل وظيفة يف فئة اخلدمات العامة يف املقر الرئيســــــــي ســــــــيتّم إل 16ومت حتديد ما جمموعة  -75

وإعادة هيكلة وحدات دعم الربامج اليت كانت ترتبط بكل إدارة. وقد أدت  ةرئيسي إىل حل فرق إدارة الربامج االسرتاتيجي
وظيفة يف الفئة الفنية، ووظيفتني اثنتني يف فئة مدير والفئات العليا، نتيجًة  13التعديالت املقرتحة إىل ز�دة صـــــــــافية بلغت 

املقرتحة اجلديدة وتعزيز مركز االســـــــــــتثمار (يتضـــــــــــمن هذا األخري تســـــــــــع وظائف جديدة من الفئة الفنية ووظيفة  للوحدات
 التغيريات يف الوظائف حبسب الرتب والوحدات التنظيمية. على الويب 3امللحق واحدة جديدة من فئة مدير). ويورد 

 
الوارد وصــفها أعاله، هي وظائف غري شــاغرة يف الوقت  وبعض الوظائف اليت ســتلغى تطبيًقا للتغيريات التنظيمية -76

الراهن. وحلسن احلظ، يُتوقع يف املدى القريب إعادة تعيني املوظفني الذين يشغلون الوظائف اليت تقرر إلغاؤها يف مناصب 
دون التســبب جديدة أو شــاغرة ضــمن ترتيب الوظائف املدرجة يف امليزانية، األمر الذي ســيتيح تطبيق تلك التعديالت من 

خبســـــارة يف الوظائف أو ابملشـــــّقة للموظفني. وســـــيتم إنشـــــاء آلية للتأكد من التطبيق املالئم لعمليات إعادة توزيع املوظفني 
 وابلتنسيق الوثيق مع املوظفني املعنيني، مع مراعاة اخلصائص واملهارات القّيمة اليت يتمتع هبا املوظفون.

  

http://www.fao.org/3/mz825ar/mz825ar.pdf#page=11
http://www.fao.org/3/mz825ar/mz825ar.pdf#page=11
http://www.fao.org/3/mz825ar/mz825ar.pdf#page=11
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 ية لالعتمادات الصافية واملوارد من خارج امليزانيةالتوزيع حبسب أبواب امليزان -جيم
 

واليت  القســـــــم الثالثتنشـــــــأ التغيريات يف توزيع أبواب امليزانية عن االقرتاحات اهليكلية والرباجمية الوارد وصـــــــفها يف  -77
 انية.األثر الصايف للتغيريات اليت طرأت على التوزيع بني أبواب امليز  3اجلدول . ويبّني 1 اجلدوليوجزها 

 
 ؛ 2019ابلتوزيع بني أبواب امليزانية الذي وافق عليه اجمللس يف ديسمرب/كانون األول  1العمود يذّكر  (أ)

األثر الصـــــــايف للتحويالت الناشـــــــئة عن اقرتاحات إعادة التخصـــــــيص على النحو املبّني يف  2العمود وميّثل  (ب)
 وبعض التعديالت الفنية؛  1اجلدول 

لكي يوافق عليـــه اجمللس،  2021-2020التوزيع املعـــّدل العتمـــادات امليزانيـــة يف الفرتة  3العمود ويعرض  (ج)
 من الالئحة املالية.  4من املادة  5متاشًيا مع الفقرة 
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ــــافيـــة يف امليزانيـــة للفرتة 3اجلـــدول  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرتاتيجي/الوظيفي 2021-2020: التعـــديالت اإلضــ ـ ـ ـ ـ ــــــب اهلـــدف االســ ـ ـ ـ ـ ـ  حبســ
 (آبالف الدوالرات األمريكية)

ابب 
 يزانيةامل

بر�مج العمل وامليزانية  األهداف االسرتاتيجية/الوظيفية
 املعدل للفرتة

2020-2021 
 )CL 163/3(الوثيقة 

التعديالت اإلضافية  التغيري
يف بر�مج العمل 
 وامليزانية للفرتة

2020-2021 
  )1( )2( )3( 

 85 795 666 85 129 ذيةاملسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغ 1
 202 407 1 062 201 345 جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة 2
 66 929 480 66 449 احلّد من الفقر يف الريف 3
 113 766 2 743 111 023 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة 4
 55 823 1 153 54 670 د أمام التهديدات واألزماتز�دة قدرة سبل كسب العيش على الصمو  5
 اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة 6

 (تغّري املناخ واملساواة بني اجلنسني واحلوكمة والتغذية)

963 68 )738 1( 225 67 

 140 788 0 140 788 بر�مج التعاون التقين 7
 72 877 )292( 73 169 التواصل 8
 36 378 217 36 161 املعلومات تكنولوجيا 9

 58 836 )3 523( 62 359 احلوكمة والرقابة والتوجه ملنظمة األغذية والزراعة 10
 64 898 )768( 65 666 والكفؤةاإلدارة الفعالة  11
 600 0 600 املصروفات غري املنظورة 12
 16 892 0 16 892 اإلنفاق الرأمسايل 13
 22 421 0 22 421 املصروفات األمنية 14

 1 005 635 0 1 005 635 اجملموع  

 
 على الويب االعتمادات الصافية للميزانية موّزعًة حبسب الوحدة التنظيمية. 4امللحق يعرض  -78

 
وُميوَّل بر�مج العمل من االعتمادات الصــــــــــافية اليت يصــــــــــّوت عليها املؤمتر (االشــــــــــرتاكات املقّررة) ومن املوارد من  -79

ية اليت تُقّدم بســخاء من خالل املســامهات الطوعية. وترد تقديرات املوارد من خارج امليزانية يف كل من األبواب خارج امليزان
لإلحاطة املوارد اإلمجالية  3وإىل جانب التوزيع املعّدل لالعتمادات الصافية، ترد يف العمود  420.اجلدول من  2يف العمود 

 ّكنها من تنفيذ بر�مج العمل املتكامل. اليت من املتوقع أن تتاح للمنظمة مبا مي
  

                                                      
 " يف الوقت الراهن. 2021 - 2020ية للفرتة تبقى التقديرات على حاهلا، على حنو ورودها يف "التعديالت يف بر�مج العمل وامليزان  20
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ية للفرتة  :4اجلدول  ية يف امليزان ــــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــرتاتيجية/الوظيفيـة  2021-2020التعديالت اإلضــ ـ ـ ـ ـ ــــــب األهداف االســ ـ ـ ـ ـ حبســ
 التمويل (آبالف الدوالرات األمريكية) ومصادر
ابب 
 امليزانية

االعتمادات  األهداف االسرتاتيجية/الوظيفية
 الصافية

املوارد من 
 ج امليزانيةخار 

 اجملموع

  )1( )2( )3( 
 144 291 349 205 795 85 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 1

 085 705 679 502 407 202 جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة 2

 833 177 903 110 929 66 احلّد من الفقر يف الريف 3

 063 276 297 162 766 113 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوًال وكفاءة 4

 806 941 983 885 823 55 ز�دة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات 5

اجلودة الفنية واإلحصاءات واملواضيع املشرتكة (تغّري املناخ واملساواة بني  6
 تغذية)اجلنسني واحلوكمة وال

67 225 38 418 105 643 

 788 140 0  788 140 بر�مج التعاون التقين 7

 081 75 204 2 877 72 التواصل 8

 378 36 0  378 36 تكنولوجيا املعلومات 9

 857 59 021 1 836 58 احلوكمة والرقابة والتوجه ملنظمة األغذية والزراعة 10

 793 75 895 10 898 64 والكفؤةاإلدارة الفعالة  11

 600 0  600 املصروفات غري املنظورة 12

 892 16 0  892 16 اإلنفاق الرأمسايل 13

 577 22 156 421 22 املصروفات األمنية 14

 541 925 2 906 919 1 635 005 1 اجملموع  

 

 على توزيع املوارد وتقديراهتا لفرتة السنتني 19-التأثري احملتمل جلائحة كوفيد -دال
 

تســتعرض املنظمة اســرتاتيجيتها القصــرية األجل بناًء على التوفيق بني ميزاهتا املقارنة  19-يف ســياق جائحة كوفيد -80
والطلب على خدماهتا يف اجملاالت اخلاضـــــــــــــــعة لواليتها. وتعمل املنظمة حالًيا على تعزيز األمور التالية يف الوقت نفســـــــــــــــه: 

، وتعزيز املبادرات اجلارية ذات الصــــــــــــلة، ومواصــــــــــــلة تنفيذ 19-رية لكوفيداجملاالت اجلديدة لعملها لتقدمي اســــــــــــتجابة جوه
 األنشطة ذات األولوية.

 
ومن شــــأن التعديالت النامجة عما تقدم أن تؤثر يف توزيع املوارد من االعتمادات الصــــافية حبســــب أبواب امليزانية  -81

 ن خارج امليزانية وتوزيعها.فضًال عن املستوى العام للموارد م 4و 3اجلدولني حبسب ورودها يف 
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ويف إطار بند املوارد من خارج امليزانية، واســـــــتناًدا إىل املســـــــتوى الراهن من التدابري املقّيدة املطبقة على املســـــــتويني  -82
الوطين واإلقليمي، يُتوقع تسجيل أتثري معتدل يف أكثر من نصف املشاريع اجلاري تنفيذها حالًيا. وسيكون الوقع يف أشده 

لى املشـــــــــــــــاريع اليت أطلقت حديثًا و/أو املشـــــــــــــــاريع يف جمال الطوارئ، نظرًا إىل أمهية اجلانب املتعلق بتوزيع املدخالت يف ع
 املشاريع. تلك

 
وقد اســـــتجابت املكاتب امليدانية للمنظمة بســـــرعة من خالل توطيد التعاون مع الفرق القطرية لألمم املتحدة من  -83

الوقت املناســـــب وبطريقة خالقة، وعرب ختفيف وطأة التداعيات وتفادي العراقيل الرئيســـــية  أجل إصـــــدار تقييمات لألثر يف
 على صعيد تنفيذ األنشطة املقررة. وقد اعُتمدت وسائل مبتكرة وبديلة لتنفيذ املشاريع بطريقة سريعة وفعالة.

 
صـــــــورة اســـــــتباقية على تنفيذ عمليات ويف ما يتعلق ابلبعد اخلاص حبشـــــــد املوارد، تعمل املكاتب القطرية مجيعها ب -84

التقييم واملبادرات األخرى يف ســــــياق الفرق القطرية لألمم املتحدة. كما أّن املقر الرئيســــــي يضــــــطلع بدور قيادي وداعم من 
خالل التواصــــل مع شــــركاء عامليني يف املوارد بشــــأن االســــتثمارات املســــتقبلية يف األغذية والتغذية، واإلبالغ عن التحد�ت 

  تواجهها املنظمة على صعيد التنفيذ واالستجابة.اليت
 

وكذلك من ابب إىل أخر، لدواعي تنفيذ بر�مج العمل  الواحدوســـــــــــــــتطبق مجيع عمليات النقل ضـــــــــــــــمن الباب  -85
ات من الالئحة املالية. أما التفاصـــــيل الرباجمية األخرى ألي تغيري  4من املادة  5وامليزانية خالل فرتة الســـــنتني مبوجب الفقرة 

 .2021-2020وتقرير تنفيذ الرب�مج للفرتة  2020فستقدم يف سياق استعراض منتصف املدة لعام 
 

 2021-2020آخر املعلومات عن إطار نتائج املنظمة للفرتة  -خامًسا
 

عملييت ختطيط عمل املنظمة ورصــــــــــده.  2021-2018يوّجه إطار منظمة األغذية والزراعة اخلاص ابلنتائج للفرتة  -86
وجد يف صــــــــلب هذا اإلطار املؤشــــــــرات اليت تقيس التقّدم احملرز يف كل مســــــــتوى من مســــــــتو�ت ســــــــلســــــــلة النتائج: أي وت

ا لتقييم كيفية مســامهة إجراءات املنظمة يف إحداث تغّريات  املخرجات والنواتج واألهداف االســرتاتيجية. ويوّفر ذلك أســاســً
 فع التقارير بشأ�ا.على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية، ولر 

 
، أقرت جلنة الرب�مج مؤشرات النواتج 2021-2020ولدى استعراض التعديالت يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  -87

وشــــــــــددت على ضــــــــــرورة تعزيز بروز عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضــــــــــادات امليكروابت.  2021-2020والغا�ت للفرتة 
ق حول إدراج مؤشر من إطار نتائج خطة العمل العاملية الثالثية يف إطار النتائج االسرتاتيجية وابملثل، رّحب اجمللس ابالتفا

 للمنظمة.
 

 2-5واســــــتجابًة لطلب األعضــــــاء، أضــــــيف مؤشــــــر جديد بشــــــأن مقاومة مضــــــادات امليكروابت يف إطار الناتج  -88
 ، كالتايل: 5للهدف االسرتاتيجي 

 
ســــــــــــرتاتيجياهتا بفعالية من أجل تعزيز نظم مراقبة مقاومة مضــــــــــــادات نســــــــــــبة البلدان اليت نفذت اابء:  -5-2 •

 امليكروابت يف األغذية والزراعة.
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ويرمي املؤشر إىل قياس التقدم يف جمال قدرات البلدان على تعزيز مراقبة مقاومة مضادات امليكروابت يف األغذية  -89
مــة مضــــــــــــــــادات امليكروابت هي النتيجــة اإلمجــاليــة لعــدد من والزراعــة، مع األخــذ يف االعتبــار أن القــدرة على مراقبــة مقــاو 

العمليات واإلجراءات، مبا فيها قدرة املختربات، وتوحيد املعايري، والتنســـــيق الوطين وإدارة اجلودة وترتيب األولو�ت واجلمع 
طة العمل العاملية بشـــأن املنهجي للبيا�ت وحتليلها واإلبالغ عنها. ويتســـق هذا املؤشـــر مع إطار الرصـــد والتقييم املتصـــل خب

مقاومة مضادات امليكروابت، وسيتم تتبع التقدم من خالل إجراء مسح للتقييم الذايت السنوي القطري الثالثي الذي تديره 
 منظمة الصحة العاملية.

 
وقد أضــيف مؤشــر بشــأن مقاومة مضــادات امليكروابت على مســتوى املخرجات كذلك، األمر الذي قد يســاعد  -90

 ات مسامهات املنظمة على صعيد حتقيق مؤشر الناتج اجلديد، كالتايل: يف إثب
 

عدد البلدان اليت حّسنت قدرهتا على صعيد مراقبة مقاومة مضادات امليكروابت نتيجة لدعم  ابء: -5-2-1 •
 املنظمة.

 
"، لقياس أداء "التوجيه 3-10، اقُرتح مؤشـــــــر أقوى لألداء الرئيســـــــي يف إطار الناتج 21بناء على طلب األعضـــــــاء -91

 املنظمة يف جمال منع التحرش والتحرش اجلنسي واستغالل السلطة كالتايل: 
 

النســـــبة املئوية من موظفي املنظمة الذين يوافقون على أن املنظمة تتمتع بســـــياســـــات وإجراءات  واو: -10-3 •
 وعمليات فعالة يف التصدي للتحرش وغريه من أشكال السلوك غري املقبول.

 
ملؤشــر إىل قياس ثقة املوظفني بقدرة املنظمة على ضــمان تنفيذ اإلجراءات الواجبة حبق أي قضــا� متصــلة ويرمي ا -92

ابلتحرش، كون ذلك يشكل عامًال رئيسًيا ملعاجلة القصور يف اإلبالغ. وسوف يرتكز القياس على نتائج مسح يف أوساط 
 موظفي املنظمة الذي من املقرر إجراؤه يف كل فرتة سنتني.

 
من أجل إظهار التطورات احلاصـــــــــــلة يف جماالت  2021-2020وقد أجري تغيريان آخران على إطار نتائج الفرتة  -93

  العمل ذات الصلة، كما يلي:
 

يف قائمة املطبوعات  الدراســـــــــات املنظورية العاملية بشـــــــــأن األغذية والزراعة: ذكرت بصـــــــــراحة 5-1-6املخرج  •
ضـــــل على عمل املنظمة بشـــــأن االســـــتشـــــراف ومجع املعلومات الرئيســـــية، من أجل تســـــليط الضـــــوء بشـــــكل أف

 والبيا�ت؛ 
ألف: أضيف مقياس حمّسن لقياس مدى اهتمام املستخدمني ابملوقع اإللكرتوين -2-8ومؤشر األداء الرئيسي  •

 للمنظمة.
 

 . على الويب 2امللحق ويرد إطار النتائج احملدث يف  -94
 

                                                      
 . REP/163CLب) من الوثيقة ( 9، والفقرة  5/163CLد) من الوثيقة ( 13الفقرة   21



CL 164/3 26 

 القرارات املطلوبة -سادًسا
 

من جلنيت الرب�مج واملالية واجتماعهما املشــــــرتك النظر يف "التعديالت اإلضــــــافية يف بر�مج العمل وامليزانية يُطلب  -95
 ". كما يطلب إىل اجمللس ما يلي:2021-2020للفرتة 

 
 اإلحاطة علًما ابلتعديالت الرباجمية والتشغيلية؛  (أ)

) وعلى التغيريات اهليكلية على الويب 3امللحق يزانية (واملوافقة على التوزيع املعدل للوظائف املدرجة يف امل (ب)
 )؛ 1امللحق (

 .3اجلدول واملوافقة على التوزيع املعّدل لالعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية حبسب ما يرد يف  (ج)

 
ا ابحتمـال حصـــــــــــــــول مزيـد من عمليـات النقـل يف أبواب امليزان -96 ا األخـذ علمـً يـة نتيجـة ويُطلـب إىل اجمللس أيضــــــــــــــــً

واإلرشـــــــــــــــادات الصـــــــــــــــادرة عن املؤمترات اإلقليمية وخطط العمل األخرى، وعن  19-املتطلبات النامجة عن جائحة كوفيد
وكذلك من  الواحدأســـاليب التنفيذ األكثر كفاءة وفعالية خالل فرتة الســـنتني. وســـتطبق مجيع عمليات النقل ضـــمن الباب 

 من الالئحة املالية. 4من املادة  5مليزانية خالل فرتة السنتني، مبوجب الفقرة وا لابب إىل آخر لدواعي تنفيذ بر�مج العم
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 : اهليكل التنظيمي للمقر الرئيسي واملكاتب امليدانية1امللحق 

 
  

 

 

مسار اخلدمات 
اللوجستية والدعم 

 ظمةالتشغيلي يف املن

 )EST(األسواق والتجارة 

 )NSP(ت اإلنتاج النبايت ووقاية النباات

ة اخلدمات اللوجستي
)CSL(

الشؤون املالية 
)CSF(

خدمات تكنولوجيا 
)CSI(املعلومات 

اخلدمات لألجهزة 
)CSG(الرائسية 

 مكتب االسرتاتيجية
د والتخطيط وإدارة املوار 

)OSP( 
 مكتب الشؤون األخالقية

)ETH( 

مسار املوارد الطبيعية 
 والتنمية املستدامة

 )7( وناملساعد ونالعام راءاملد

 يةمسار التنمية االقتصادية واالجتماع مسار الشراكات والتوعية 

 )NFI(مصايد األمساك 

)NFO(الغاابت 

 اإلنتاج احليواين وصحة احليوان
)NSA( 

الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة 
)PSU( 

اخلاص  تعبئة املوارد والشراكات مع القطاع
)PSR( 

 التحول الريفي الشامل واملساواة بني
 )ESP(اجلنسني 

 )ESN(األغذية والتغذية 

التعاون التعاون بني بلدان اجلنوب و 
 )PST(الثالثي 

 )ESF(النظم الغذائية وسالمة األغذية 

 )PSS(دعم املشاريع 
)NSL(األراضي واملياه  )ESS(شعبة اإلحصاءات 

اقتصاد الصناعات الزراعية 
 )ESA(الغذائية 

 )CSH(املوارد البشرية 

ة مكتب الشؤون القانوني
)LEG( 

 )OIG(مكتب املفتش العام 

 )OED(مكتب التقييم 

مكتب االبتكار 
)OIN( 

مكتب الدول اجلزرية 
دان الصغرية النامية والبل
لنامية األقّل منّوا والبلدان ا

 )OSL(غري الساحلية 

مكتب حاالت 
الطوارئ والقدرة على 

 )OER(الصمود 
تنوع مكتب تغري املناخ وال

 )OCB(البيولوجي والبيئة 
مكتب رئيس 

 )OCS(اإلحصائيني 
ة مكتب أهداف التنمي

 )OSG(املستدامة 
 

ية مركز االستثمارات يف منظمة األغذ
 خيارات االستثمار من أجل(والزراعة 

 )CFI) (األغذية والزراعة املستدامة

ة والوكالة املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراع
يف األغذية  التقنيات النووية(الدولية للطاقة الذرية 

 )CJN) (والزراعة

مكتب االتصاالت 
)OCC( 

منظمة املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة و 
ور الغذائي املواصفات الغذائية للدست(الصحة العاملية 

 )CJW) (واألمراض احليوانية املصدر

 األجهزة الرائسية املراجع اخلارجي

 املدير العام
 العام�ئب املدير 

 العام�ئب املدير  
 العام�ئب املدير  

 رئيس اخلرباء االقتصاديني  
 رئيس العلماء

 الديوان

 )OMB(أمني املظامل مكتب 
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 املكاتب امليدانية
 

 

RAF 
املكتب 
اإلقليمي 

 -ألفريقيا 
 أكرا

 
RAP 

املكتب 
اإلقليمي 

آلسيا واحمليط 
 -اهلادئ 
 ابنكوك

 
REU 

كتب امل
اإلقليمي 

ألورواب وآسيا 
 -الوسطى 

 بودابست

 
RLC 

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية 
والبحر الكارييب 

 سانتياغو -

 
RNE 

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدىن 

 -ومشال أفريقيا 
 القاهرة

 
LOB 

مكتب االتصال 
مع االحتاد 

األورويب وبلجيكا 
 بروكسل -

     

                 
SFS 

املكتب 
اإلقليمي 

الفرعي ألفريقيا 
 -اجلنوبية 
 هراري

 
SAP 

املكتب 
اإلقليمي 

الفرعي جلزر 
احمليط اهلادئ 

 أبيا -

 
SEC 

املكتب 
اإلقليمي الفرعي 
آلسيا الوسطى 

 أنقرة -

 
SLC 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي للبحر 

 -الكارييب 
 بريدجتاون

 
SNE 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي لشمال 

س تون -أفريقيا 
 العاصمة

 
LOG 

مكتب االتصال 
مع األمم املتحدة 

 جنيف -

     

                 
SFE 

املكتب 
اإلقليمي 

الفرعي ألفريقيا 
 -الشرقية 

 أديس أاباب

     
 

 
SLM 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي ألمريكا 

بنما  -الوسطى 
 سييت

 
SNG 

كتب اإلقليمي امل
الفرعي لدول 
جملس التعاون 

 -اليمن اخلليجي و 
 أبو ظيب

 
LOJ 

مكتب االتصال 
 -مع الياابن 
 يوكوهاما

     
 

   

                 
SFC 

املكتب 
اإلقليمي 

الفرعي ألفريقيا 
 -الوسطى 
 ليربفيل

          
SNM 

املكتب اإلقليمي 
الفرعي لبلدان املشرق 

 بريوت -العريب 

 
LON 

مكتب االتصال 
مع األمم املتحدة 

 نيويورك -

           

                 
SFW 

املكتب 
اإلقليمي 

الفرعي لغرب 
 داكار -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

     


