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 تقديم المدير العام
 

 
يسعدني أن أعرض على المجلس، من خالل لجنتي 
البرنامج والمالية، موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 

، والذي سيكون أساس تنفيذ السنتين 2007-2006المالية 
األوليين من الخطة المتوسطة األجل التي وافق عليها 

لمشورة وستوجه ردود فعل المجلس، وآذلك ا. المجلس
ذات الصلة المقدمة من لجانه الفنية، إعداد مقترحات 
تفصيلية بقدر أآبر في برنامج العمل والميزانية الكامل، 

تشرين /الذي سيدرسه المؤتمر العام للمنظمة في نوفمبر
 .الثاني

 
وقد أعيد تصميم موجز برنامج العمل هذا من أجل تلبية 

ترآيز على توقعات األعضاء باختصار حجم الوثائق وال
.  قضايا السياسات الرئيسية واالنعكاسات على الموارد

وتأسيسا على هذه الجهود، آمل في أن يتمكن المجلس من 
تشجيع األمانة على تبسيط حجم ومحتوى برنامج العمل 

، على غرار 2007-2006والميزانية الكامل للفترة المالية 
جهود مماثلة في منظمات أخرى في منظومة األمم 

 .متحدةال
 

ومن السمات الرئيسية لموجز برنامج العمل والميزانية 
هذا، تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي قد تكون لها 
تأثيرات آبرى على أداء الميزانية واألداء المالي 

. ، واالستجابة لهذه العوامل2007-2006والتشغيلي في 
على وأرجو أن أوجه عناية المجلس إلى مقترحين سيعينان 

  :معالجة مخاطر مالية وتشغيلية محددة
 

مراجعة طريقة معالجة توقعات اإليرادات المتنوعة،  •
تمسكًا بروح التوجيه الصادر من قبل المجلس، سعيا 
إلى التمويل الكامل العتمادات الميزانية إلى حين أن 

 تستعيد المنظمة أوضاعا مالية أقوى؛
ات األمن إنشاء باب جديد في الميزانية بشأن مصروف •

من أجل تحسين اإلدارة المالية والوضوح والمساءلة 
 .فيما يتعلق بأمن وسالمة الموظفين واألصول

 
وإدارة المخاطر الجارية في مجاالت أخرى تستكمل هذه 

 ومن ذلك مثال، األسس التشغيلية لمرفق –المقترحات 
آما سيتواصل السعي بال آلل . المصروفات الرأسمالية

 زيادة الكفاءة، والتي تشمل في الوقت لتحقيق وفورات
الحاضر مسائل من بينها، عمليات إدارة الموارد البشرية، 
تحديد مواضع االستعانة بخبرات خارجية وفرص تلزيم 
األعمال خارج المنظمة، استخدام تقانات جديدة 
للمطبوعات والطباعة والتوزيع، ترشيد األنشطة اإلدارية 

لقطري، الوفورات في اإلدارة على المستويين اإلقليمي وا
ويتوقف النجاح في بعض .  وزيادة استرداد تكاليف الدعم

هذه المجاالت، من جانب، على القرارات التي تتخذها 
 .األجهزة الرياسية

 
ومن المؤآد أن األعضاء سيقرون بالبيئة المتطورة 
والجهود الجماعية الرامية إلى تحسين جدوى المنظمة 

ن القرار الذي اتخذه المجلس في دورته ومن شأ. وفعاليتها

األخيرة بإجراء تقييم خارجي مستقل للمنظمة، أن يؤدي 
إلى إحداث تغييرات استراتيجية وبرامجية ومؤسسية بعد 

وفي غضون ذلك، يتحقق تقدم . 2007-2006السنتين 
ملموس في عدد من المجاالت في تشاور آامل مع 

ة للتقييم المستقل فالمنظمة تواصل االستجاب.   األعضاء
لالمرآزية، وتعمل على تعزيز آفاءة برنامج التعاون 
الفني، وتحسين تحديد األولويات في البرامج الفنية 
واالقتصادية، وترسيخ التقييم الذاتي في المسار الرئيسي 
لعمل المنظمة، وتطبيق نموذج البرمجة الجديد على 

رة المرتكزة البرامج غير الفنية لتوسيع نطاق عمليات اإلدا
وفي ذات الوقت، يجب المراعاة .  إلى النتائج في المنظمة

التامة لحرآة دفع مبادرات اإلصالح الجارية في منظومة 
األمم المتحدة، بما في ذلك ترتيبات التعاون الوثيق على 
المستوى القطري ومزيد من تنسيق العمل لدعم تنفيذ 

 .األهداف اإلنمائية لأللفية
 

برنامج العمل والميزانية هذا خطة مالية ويتضمن موجز 
على مستوى عال لفترة السنتين استنادا إلى األولويات التي 
وافق عليها المجلس بالفعل في الخطة المتوسطة األجل 

وهي أول فرصة آبرى للتوفيق بصورة . 2006-2011
منطقية وعقالنية بين طلبات األعضاء الملقاة على عاتق 

-2006ي يتيحها المؤتمر للفترة المنظمة والموارد الت
واستجابة لطلب .   من خالل اعتمادات الميزانية2007

المجلس، في دورته األخيرة، تعرض هذه الوثيقة ثالث 
النمو الحقيقى، النمو : للفترة المالية القادمة هي" تصورات"

 .الحقيقي الصفري والنمو اإلسمي الصفري
 

لتخفيض الفعلي وال بد لي من أن أؤآد بصورة جلية أن ا
 في المائة في 6.4 مليون دوالر أمريكي، أو 51.2بمبلغ 

الفترة المالية الحالية، ترتب عليه بالفعل نقص خطير في 
التمويل للعديد من مجاالت العمل الموضوعية للمنظمة، بما 

وأفضت التخفيضات . في ذلك هيكل الالمرآزية فيها
االستثمار في المتالحقة في الميزانية إلى نقص آبير في 

عالوة على ذلك، تظل التكاليف . البنية األساسية المؤسسية
المالزمة لتقديم الخدمات لألعضاء وآون المنظمة جزءًا 
من أسرة األمم المتحدة، في تصاعد مستمر، ومن ذلك 

من جهة . االنفاق على أمن وسالمة الموظفين واألصول
جديدة في ثانية، ولكي نكون واقعيين، فإن تحقيق وفورات 

 مليون دوالر أمريكي 120زيادة الكفاءة بأآثر من مستوى 
الحالي لكل فترة مالية، الذي طبق بالفعل، مقارنة مع 

، ال ينتظر أن يكون مصدرًا رئيسيًا للوفورات في 1994
آذلك ال بد من التشديد على أنه قد ُطبقت . 2006-2007

لميزانية، في المنظمة خالل األعوام قرارات قاسية تتعلق با
 .مقارنة مع منظمات أخرى

 
وبناء عليه، فحتى مستوى ميزانية للنمو الحقيقي الصفري 

 لن يلبي تطلعات الكثير من 2007-2006في الفترة 
وفي حين ُأعيدت، بموجب النمو الحقيقي . األعضاء

الصفري، الموارد ألعمال تقديم المشورة في مجال 
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م الشؤون المالية، السياسات على المستوى اإلقليمي، ولقس
حسبما طلبت ذلك لجنتا البرنامج والمالية، فإن أنشطتنا 

وضع عملنا ل األداة المؤثرة –على المستوى القطري 
 ال تتناسب البتة مع الطلب –المعياري موضع التنفيذ 

 .الفّعال لعمل المنظمة ومشارآتها
 

ولهذا السبب، فإن تصور النمو الحقيقي يقترح زيادة حقيقية 
 8 مليون دوالر أمريكي أي بدعم قدره 30.9مة بمبلغ عا

ماليين دوالر أمريكي مقارنة مع الخطة المتوسطة األجل 
لتوفير بناء القدرات اإلضافية على تطبيق األطر التنظيمية 
الدولية، وللمصروفات الرأسمالية ولسالمة وأمن الموظفين 

 .واألصول
 

اجة إلى وينطوي تصور النمو اإلسمي الصفري على الح
 مليون دوالر 43تحديد اقتطاعات فعلية مجموعها 

أمريكي، استنادا إلى التقديرات الحالية والمتوقعة لزيادة 
 في المائة للفترة 5.7التكاليف، أي بمتوسط تخفيض قدره 

والتأثير الشامل لهذا، عندما يقترن بالنمو السلبي أو . المالية
قدرات المنظمة جموٍد النمو فيما سبق، ُيضعف آثيرا من 

على الوفاء بمهامها وتلبية احتياجات أعضائها المعقدة 
 .والمتنوعة

 
والتآآل الكبير لميزانية المنظمة خالل العقد السابق يشهد 
عليه واقع أن حتى الموافقة على تصور النمو الحقيقي تعني 

 في المائة دون 16أن يكون البرنامج العادي أقل بمقدار 
. 1994دل الستيعاب التضخم في مستوى الموارد المع

والتزامًا بواجبى الراسخ بوصفى الرئيس التنفيذي، فلقد 
أبديُت باستمرار وبقوة مخاوف من أن يتعذر على المنظمة 
تلبية تحديات معترف بها وإرضاء تطلعات وطلبات 
األعضاء في مجاالت تتمتع فيها المنظمة بمزايا نسبية 

التوقعات لما تقوم به ومن النماذج الواضحة على . جلية
المنظمة من عمل يتعلق باألمن الغذائي، وباألخطار 
الشديدة التي تتهدد الموارد الطبيعية، ومشكالت سالمة 

 وبطبيعة الحال بحاالت الطوارئ، وعلى ،األغذية الناشئة
األخص نتيجة اآلفات واألمراض العابرة للحدود، مثل 

 العسير علّي أن ومن. انفلونزا الطيور والجراد الصحراوي
أوفِّق بين هذه الفترة الطويلة من الرآود في الموارد مع 
واقع أن هذه المنظمة ُتعنى بأهم قطاع اجتماعي 
واقتصادي، أال وهو تخفيض الجوع والحد من الفقر في 

 .البلدان النامية
 

آذلك ُأقدر حق التقدير اهتمامات الحكومات إزاء زيادة 
 وحقها الخالص في أن تحدد ما االشتراآات في نهاية األمر

هو األهم بالنسبة لكل دولة عضو في مجال عالقاتها 
بيد أنني آمل أن سياق التطلعات والتحديات .  الخارجية

والطوارئ التي تواجهها المنظمة، دافع مقنع لكم لكي 
تقيِّموا االستثمار الجماعي المتواضع نسبيًا الذي يمكن أن 

ية عادية أآثر تجاوبا مع تحققوه باالتفاق على ميزان
وآمل صادقا، في هذا المنعطف، أن يتبين .  الطلبات

األعضاء طريقهم إلى عكس مسار االتجاه الضار 
 .للقرارات المتعلقة بالميزانية

 

وأتطلُع إلى تلقي ردود فعل اللجان والمجلس حيال هذا 
الموجز من أجل توجيه إعداد مقترحات آامل برنامج 

 .العمل والميزانية
 

 
 

 جاك ضيوف

 المدير العام
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   2007-2006موجز برنامج العمل والميزانية لفترة 

 التخطيط المعزز ضمن عملية
ترات          1999في عام          .1 ادئ التخطيط االس د              وافق المؤتمر العام على مب ائج عن ى النت ائم عل ى أسلوب ق يجي وعل

اس بفضل                      ة للقي ائج قابل ى نت د األهداف والوصول إل ة تحدي ز عملي ى تعزي ؤدي إل صياغة برامج عمل المنظمة، مما ي
ة           . السعي إلى أهداف وتنفيذ أنشطة مترابطة ترابطًا منطقيًا ومتراآبة فيما بينها           ى وثيق ؤتمر بوجه خاص عل ووافق الم

ة يضم خطة متوسطة األجل متجددة                     15سياسات لمدة     سنة، هي اإلطار االستراتيجي، إلى جانب نظام برمجة وميزن
زة الرئاسية     . مدتها ست سنوات، مع تحديثها آل سنتين، وخطة لفترة سنتين في برنامج العمل والميزانية              ا أن األجه آم

دم في آل نشاط     وافقت أيضًا على نموذج برمجة جديد يهدف إلى توضيح األهداف المقررة ز            منيًا والمتصلة بكل ما تق
 .على حدة، إلى جانب مؤشرات آمّية ونوعية يمكن التحقق منها وأهداف قابلة للقياس وآذلك نظام تقييم أآثر شموًال

ات              .2 وبالتدريج، تحّسن تطبيق نظام البرمجة الجديد مع مرور السنوات، وذلك مثًال بفضل تحسين تصميم الغاي
ة            والمؤشرات رامج والوحدات التنظيمي ع الب د في جمي ا أن  .   واألهداف، وأمكن تنسيقه بتوسيع العمل بالنظام الجدي آم

ا وفي ُنظم المعلومات تساهم أيضًا في تحسين             ة وإجراءاته التطورات المتزامنة في سياسات البرمجة واإلدارة المالي
 .رصد النتائج والمساءلة عنها

ة        .3 ة المنظم ت أمان ل      وقام طة األج ة المتوس ا، أي الخط ية ومحتوياته يط الرئيس ائق التخط كل وث ف ش  بتكيي
ائج،  ولكن                         ى النت ائم عل دأ الق د والمب وبرنامج العمل والميزانية الكامل، بما يتفق مع إطار التخطيط االستراتيجي الجدي

ذا      دون إعادة النظر في الغرض من موجز برنامج العمل والميزانية، وال في نوع المعل      ا ه ي يجب أن يحتويه ومات الت
 .الموجز

رة               .4 ة فت ة بمناسبة ميزاني امج العمل والميزاني امج     . 1975-1974وقد ُقّدم أول موجز لبرن ان برن ك آ ل ذل وقب
دها                        ي تعق دورات الت العمل والميزانية الكامل يوضع في وقت مبكر بكثير، مما يسمح للجان وللمجلس بالنظر فيه في ال

ام          في فصل الر   ؤتمر الع اد الم امج                  .  بيع من سنوات انعق ة عرض موجز برن ة لطريق اريف دقيق ورغم عدم وجود تع
وأما إعداد  . العمل والميزانية ولمحتواه، آان المتوقع أن ُتسهل الوثيقة الموجزة إجراء حوار أولي بين البلدان األعضاء        

د             د أن ُتب ة، بع ة والمجلس          برنامج العمل والميزانية الكامل في مرحلة تالي ة المالي امج ولجن ة البرن ة ولجن ي اللجان الفني
ة                  ديرات ميزاني ى تق أثير عل ا ت ي له ى أفضل وجه التطورات الت بانها عل آراءها، فكان يسمح لألمانة بأن تأخذ في حس

 .فترة السنتين وأن تضع محتويات برنامج العمل والميزانية الكامل بطريقة دقيقة ومتصلة بالواقع

و       .5 رة   وم دم لفت ة المق ل والميزاني امج العم ة   2007-2006جز برن ات الحالي اول بصورة أفضل االحتياج  يتن
ا                    . للبلدان األعضاء  يتين الموجودتين اآلن وهم ي التخطيط الرئيس ين وثيقت والغرض الرئيسي منه هو أن يكون جسرًا ب

ر           الخطة المتوسطة األجل وبرنامج العمل والميزانية، مع االعتراف بأن مو          ن يعيش أآث ة ل جز برنامج العمل والميزاني
 .من ثالثة شهور، ألن برنامج العمل والميزانية الكامل سيحل محله بعد ذلك

 :1999هذه مشتقة مباشرة من مبادئ التخطيط االستراتيجي التي أقرها المؤتمر العام سنة " الجسر"ووظيفة        .6
رة         أن الخطة المتوسطة األجل هي األداة الرئيسية         • ات في فت رامج وترتيب األولوي ة لصياغة الب في المنظم

رارات عن مستوى                       اذ ق ة اتخ ا وثيق ست سنوات؛ ومستواها الرفيع وتقديراتها المبدئية للموارد ال تجعل منه
 ميزانية فترة السنتين؛

ي تصفها الخطة متوس                         • رامج الت ذ الب نتين من تنفي دة س ة يتضمن شريحة لم طة أن برنامج العمل والميزاني
ين الموظفين       نتين، ويب رة س األجل، وهو يبين المخرجات والخدمات الواجب تسليمها للبلدان األعضاء في فت
المطلوبين والمدخالت األخرى من غير الموظفين، ويوفر أساسًا التخاذ قرار من جانب المؤتمر العام بشأن                

 .مستوى ميزانية فترة السنتين

امج ا              .7 رة       وعلى ذلك فإن موجز برن ة لفت ي           2007-2006لعمل والميزاني ارات الت  يستمد عناصره من االعتب
ثًال بإدخال عدة تصورات                   2011-2006جاءت في الخطة المتوسطة األجل         ك م ارات، وذل ذه االعتب ، ويتوسع في ه
ة ا بصفة عام ان تأثيراته وارد وبي ى  . للم أثير مباشر عل ا ت ي له ية الت ه يعرض قضايا السياسات الرئيس ا أن رار آم ق

رامج ومقترحات            . المؤتمر بشأن الميزانية لفترة السنتين المقبلة وبعد توجيهات المجلس         دخل في تفاصيل الب ولكنه ال ي
رة             ة          2007-2006الميزانية التي سُتعرض في برنامج العمل والميزانية الكامل لفت ذلك يتجنب االزدواج في عملي ، وب

ن ج   تعراض م ة االس ي عملي ة وف ية الصياغة الداخلي زة الرئاس ب األجه ل  .  ان امج العم وجز برن ثًال، ال يعرض م فم
والميزانية الحالي تخصيص الموارد في ما هو دون مستوى البرامج بل ُيشير إلى التوجهات الموضوعية الرئيسية في           
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 العمل أما تفاصيل تخصيص الموارد فستأتي في برنامج. مقترحات فترة السنتين، بما في ذلك تأثير مختلف التصورات 
 .والميزانية الكامل على مستوى الكيانات البرامجية

 : يهدف إلى2007-2006وعلى ذلك، فإن موجز برنامج العمل والميزانية الحالي الذي ُأعيد تصميمه لفترة        .8
امج العمل            • ى برن  الترآيز على القضايا الرئيسية في السنتين المقبلتين، أي القضايا التي لها تأثير رئيسي عل

 والميزانية المقبل؛
ز                       • ة بالضرورة في الخطة متوسطة األجل، والترآي ي تكون برنامجي اد الت ين األبع العمل آجسر للوصل ب

 بالضرورة على النواحي المالية في برنامج العمل والميزانية؛
ة                            • ذلك االختصار في طول الوثيق وارد وفي عرضها، وآ رامج والم ات الب ة في جمع بيان تقليل االزدواجي

 .فسهان

ون                        .9 ى القضايا الرئيسية بوجه خاص في القسم المعن ز عل ة  ويظهر الترآي ون  إطار الميزاني  وفي القسم المعن
 : وهما يشمالناإلطار المالي،

 تقدير المخاطر؛ •
 وفورات الكفاءة؛ •
 أسلوب ترتيب األولويات؛ •
 تأثير تصورات الموارد؛ •
 الالمرآزية؛ •
 الميزنة الرأسمالية؛ •
 األمني بما يحقق األمن والسالمة للموظفين وللممتلكات؛مرفق اإلنفاق  •
 نظرة عامة إلى ارتفاع التكاليف؛ •
 .التحليل المالي للصندوق العام والصناديق المتصلة به •

رامج الرئيسية واردة في                           .10 ى مستوى الب وارد عل أثير تصورات الم ة الرئيسية وت آما أن التوجهات البرنامجي
 .الذي أصبح قسمًا مختصرًا بدرجة آبيرةات الميزانية البرنامجيةمقترحالقسم المعنون 

ة       .11 امج العمل والميزاني ى من موجز برن ة، آانت الصيغة األول ق بطول الوثيق ا يتعل ن  وفيم ألف م  53  تت
ل، ورغ                  1صفحة ة الكام م إضافة   ولكن بسبب محاولة استباق التفاصيل الكثيرة التي ستأتي في برنامج العمل والميزاني

وم أن         2000وثيقة الخطة المتوسطة األجل التي ُأعيد تشكيلها منذ عام           ة عن مفه ، ابتعد موجز برنامج العمل والميزاني
ة مختصرة    رة  .  يكون وثيق ة فت ألف من    2005-2004فوثيق ع      200 آانت تت ًا م ا ال يتفق تمام ًا، وهو م  صفحة تقريب

 ".موجز"المتوقع بصفة عامة من 

ة،                    وقد         .12 ة المالي ى لجن دمًا إل ان مق ى   2تعّرف تقرير صادر مؤخرا عما أحرز من تقدم فى وفورات الكفاءة آ  عل
ادة         ". تقليص طول وثائق التخطيط"مجال يمكن فيه     اه زي ائق انقلب اتج دان األعضاء تقصير الوث واستجابة لطلب البل

اليف     . 2007-2006التفصيل في موجز برنامج العمل والميزانية وفي حجمه في فترة           ى تك أثيره عل ذا ت وواضح أن له
ديم معلومات تفصيلية عن التخطيط من جانب                 تغناء عن تق ة التخطيط باالس الوثيقة، آما أنه سمح أيضًا بتنسيق عملي
وحدات المنظمة قبل مدة تزيد عن سنة من بداية فترة السنتين، مما يضمن تخصيص وقت الموظفين لجمع التفاصيل                        

 .حلة إعداد برنامج العمل والميزانية الكامل وليس قبل ذلكالمطلوبة عند مر

ي         .13 ية ف زة الرئاس د ترغب األجه ة ق ل والميزاني امج العم وجز برن ة م ود تقصير طول وثيق ى جه تنادًا إل واس
ة   ي المنظم يط ف ائق التخط يق وث ن تنس د م ي مزي ى المضي ف ة عل ل  .  تشجيع األمان امج العم وجز برن ب م إلى جان ف

ألف من       2005-2004يزانية في فترة    والم ألف من        200 الذي آان يت امج العمل تت ة وبرن  298 صفحة آانت الميزاني
وجهود تقصير   .  صفحة، مع استكمالها بمعلومات إضافية موسعة على موقع المنظمة على الويب بخمس لغات رسمية             

 :المتحدةطول وثائق التخطيط قد نجحت بالفعل في منظمات أخرى في منظومة األمم 
ففي األمم المتحدة نفسها ال تتضمن الوثيقة المقابلة تقريبًا لموجز برنامج العمل والميزانية إال ست صفحات                 •

 ؛)2007-2006الخطوط الرئيسية في برنامج العمل والميزانية وهي تسمى (
اد إعداد موج                     • يس من المعت ة ل ز، وفي   وفي منظمة متخصصة إلى درجة آبيرة مثل منظمة الصحة العالمي

فترتي السنتين األخيرتين آان برنامج العمل والميزانية الكامل فيها عبارة عن وثائق قصيرة بدرجة تستحق                 
 ؛) صفحة على التوالي157 و119(اإلعجاب 
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داد    • دة إع ى قاع ير عل ة وهي ال تس ل الدولي ة العم ا وهي منظم ة معه ن المقارن ة أخرى يمك اك منظم وهن
امج العمل        ألف من          موجز، وآان آخر برن ا يت ة الكامل فيه ل من نصف      144 والميزاني ط، أي أق  صفحة فق

 .1999حجمها قبل إدخال التخطيط االستراتيجي عام 

ل             .14 امج العم ى تقصير برن عي إل ة الس ة والزراع ة األغذي ي منظم ول ف ن المعق ون م د يك دم فق ا تق رًا لم ونظ
رة    إلى نحو نصف حجم برنا     2007-2006والميزانية في فترة     ولكن ضرورة   . 2005-2004مج العمل والميزانية لفت

امج                           ـر برن ة وتقصي ا مع المنظم ي يمكن مقارنته االت الت داء بالوآ تحقيق وفورات في إنتاج الوثائق والرغبة في االقت
توازن مع ضرورة االستمرار في تلبية احتياجات البلدان األعضاء من          ت يجب أن    2007-2006العمل والميزانية لفترة    

ة              ين األعضاء واألمان ة    . خالل المعلومات الوافية، واإلبقاء على الشفافية والثقة في تبادل المعلومات ب إن األمان ذا ف وله
امج العمل                      ة وبرن امج العمل والميزاني ترحب بأي معلومات مرتدة وإرشاد من اللجان والمجلس بشأن طول موجز برن

 .ويات آل منهما، وبشأن محت2007-2006والميزانية الكامل لفترة 
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 إطار الميزانية

 تقييم األخطار

ل         .15 امج العم از برن ام إنج ية أم ار الرئيس ات عن األخط دان األعضاء ترحب بالمعلوم ت البل ذه .  آان وأدت ه
ة    د مواجه ثًال عن ية، م زة الرئاس ب اإلدارة واألجه ن جان ار م ع األخط اوب م ي تتج رارات الت ين الق ى تحس ة إل العملي

ة                       أخطار تق  ة المنظم درة في ميزاني ع االشتراآات المق يم دف ق نظام تقس ك    .  لب أسعار الصرف بفضل تطبي ا أن ذل آم
ا                       ة وتنشيط م د الخدم ساهم في انفتاح عملية اإلدارة الرشيدة، مثًال بتوقع الحاجة إلى تمويل التزامات الرعاية الطبية بع

 .ترتب على ذلك من مناقشات في األجهزة الرياسية

ديم             .16 اءلة وتق ي المس ة وف ة الالزم ي اإلدارة المالي تمرًا ف زال مس ينات ال ي ال التحس ك أن إدخ ى ذل ُيضاف إل
ة،             .  التقارير لألجهزة الرياسية   فمثًال يشمل الجانب األول تقارير منتظمة عن المعالم المالية البارزة، وعن أداء الميزاني

أما عمليات اإلشراف واالمتثال والمساءلة فهي تشمل عمل    .  البرنامجوعن مسائل الموارد البشرية وتقارير عن تنفيذ    
يش                  يش ووحدة التفت ة والتفت ابات الداخلي ة الحس مراجعي الحسابات الخارجيين، ومراجعي الحسابات المحليين ومراجع

ة     ب المنظم ن جان ار م يم األخط ات تقي ى عملي تنادًا إل ترآة، اس د األ  .  المش ي رص ات ف ذه اآللي اهم ه ًا وتس داء داخلي
 .وخارجيًا بطريقة فعالة، بما في ذلك الفحص الدقيق المطلوب ألي خروج عن النتائج المتوقعة

د                       .17 ومن شأن زيادة تطبيق تقييم األخطار على جميع مستويات اإلدارة في المنظمة أن ُيساعد على تعظيم الفوائ
 .2007-2006 لتنفيذ برنامج العمل في فترة التي يحصل عليها أصحاب المصلحة من الموارد التي تتوافر

ر                " األخطار"وتأتي         .18 ات، وتغي ر الطلب أمام عمل المنظمة من عوامل داخلية وخارجية على السواء، تشمل تغي
ين مختلف المؤسسات         ات ب ؤة                   .  التوقعات، والعالق ة وآف امج العمل بصورة فعال ى إنجاز برن ذه العوامل عل ؤثر ه وت

ي ستواجه              .  يرها على أداء الميزانية واألداء المالي والتشغيلي      وذلك بسبب تأث   ددًا من األخطار الت ويتوقع هذا القسم ع
 .2007المنظمة في هذه المجاالت، ويقترح، حيث يكون ذلك مناسبًا، خطوات لتخفيف آثارها حتى عام نهاية 

 تغير الطلبات والعالقات بين المؤسسات

وقت الحاضر بيئة متطورة فيها آثير من التحدي الواسع النطاق الذي يمكن أن يؤثر في                تواجه المنظمة في ال          .19
ى     .  توجهاتها االستراتيجية والتشغيلية   وقد قّدم التقييم المستقل لعملية الالمرآزية عددًا من التوصيات، تشمل الحاجة إل

اليف  تحسين التعرف على الخدمات التي تطلبها البلدان األعضاء دون زيادة في           ذا          .   التك ى ه ًا عل ة جزئي ويمكن اإلجاب
ة مع شرآائها          ة المنظم ه                         .  السؤال بتعزيز عالق ذي تقدم دعم ال ى النظر في ال اك حاجة في نفس الوقت إل ا أن هن آم

م المتحدة، وه      ذا المنظمة لتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة وتقوية مشارآتها في العمليات القطرية التي تؤديها األم
م   ة األم ي منظوم ة اآلن ف ود اإلصالح الجاري ا بجه ي عالقته تقبل ف ي المس ة ف ق لوضع المنظم ى فحص دقي دعو إل ي

رامج               .  المتحدة تراتيجيات والب ُيضاف إلى ذلك أن التقييم الخارجي المستقل للمنظمة يمكن أن يؤدي إلى تدابير في االس
 .2007-2006والمؤسسات، ولكن ليس في ميزانية 

ة ستصب،               .20 ادرات المهم ور،     وهذه المب ة أم ين جمل ذي سُيعرض      من ب في استعراض اإلطار االستراتيجي ال
ام    ؤتمر ع ى الم ع          . 2007عل ات م ات وللعالق ة للطلب ورة تدريجي ق بص ل دقي راء تحلي ى إج ة إل تحتاج المنظم وس

ادرات  ف المب ن مختل تتوافر م ي س ات الت ن المعلوم تفيد م ك الفرص المؤسسات األخرى وأن تس ن تل تفيد م ، وأن تس
ة    (السانحة أمامها    امج                    ).  مثل تنسيق العمليات اإلداري ذ برن اليب تنفي ة في أس ة ستكون مطلوب إن المرون ك، ف ى ذل وعل

 . بحيث يمكن إدماج أي توجهات جديدة وتحسينات أو آفاءات جديدة بأسرع ما يمكن2007-2006العمل لفترة 

 إدارة أخطار الميزانية

نتين ال       .  تتضمن عملية الميزنة في المنظمة عنصرًا آبيرًا من عناصر الخطر                .21 رة الس فتخصيص الميزانية لفت
ة     /يكون معروفًا قبل شهر ديسمبر    ة برنامجي آانون األول من السنة السابقة، بحيث ال يتوافر وقت سابق إلجراء مواءم

اً      قد تكون مطلوبة ألن مستوى الميزانية المعتمد يختلف عن الم          ان مقترح ذي آ ر المخططة      .  ستوى ال فالتخفيضات غي
رة            ا               2005-2004أو التخفيضات الكبيرة في الميزانية، آما حدث في فت ورات آلم دبير وف ا من خالل ت ، يجب إدارته

د الوظائف ال          .  توافرت الفرص لذلك   ثًال تجمي دابير م ا             شاغرة وتشمل هذه الت ود بالشروط المتفق عليه اء العق  – أو إنه
 .ون ذلك في العادة في ظل عدم آفاية الموارد المتوافرة حتى لهذا الغرضويك
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م                 .22 وقد أوصى تقرير حديث من وحدة التفتيش المشترآة عن تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج في منظمات األم
دول األعضاء       دة و       "المتحدة بأن ُترّآز ال رامج المعتم وارد تتناسب مع الب وفير م ى ت اد واضح عن     أو /عل ه إرش توجي

ة             وارد الكافي وفير الم ذه      3."أولويات البرامج وأولويات تخصيص الموارد إذا لم يكن من الممكن ت ومن أجل تسهيل ه
ة             وارد في ميزاني ة تصورات للم ة ثالث در ممكن أعدت المنظم ى     2007-2006العملية بأآبر ق ز عل ل الترآي  مع تقلي

مقترحات وتحاول أجزاء السرد الواردة في نظرة عامة إلى         .  ى النتائج البرنامجية  تفاصيل الميزانية وزيادة الترآيز عل    
أن تربط ربطًا   تأثيرات مختلف تصورات الموارد   وأسلوب ترتيب األولويات  واألقسام التالية المعنونة    الميزانية البرنامجية 

ة         ائج البرنامجي ع أن    .  واضحًا بين مستويات الموارد واألولويات والنت ذه         والواق ر له اه آبي ه انتب ة ستواصل توجي األمان
 . الروابط في المستقبل

وفورات وتواصل األمانة السعي إلى تحقيق وفورات الكفاءة، ويرد وصف للتدابير الحالية في القسم المعنون                       .23
امج العمل والم    .الكفاءة ـي برن رة     ولكن ميل المنظمة إلى وضع أهداف آفاءة شديدة الطموح، آما حدث فـ ة في فت يزاني
فإسقاطات وفورات الكفاءة الناشئة عن اإلفراط في التفاؤل في برنامج العمل            .  ، هو أمر يدعو إلى القلق     2002-2003

والميزانية تؤدي إلى وضع ميزانية أقل من الالزم للبرامج أثناء دورة التنفيذ في فترة السنتين، ويكون لذلك نتائج سلبية                   
وال بد من إدارة هذا الخطر بفضل تحقيق توازن أفضل بين الحاجة إلى وضع أهداف           .  طةعلى إنجاز األهداف المخط   

يالت         .  آفاءة عالية من جانب، والتقييم الواقعي للتوقيت ولوفورات الكفاءة من جانب آخر            ق للتحل وال بد من فحص دقي
 . العمليات في المستقبلالمبدئية والتكهنات بالمنافع التي سيمكن تحقيقها من إدخال تغييرات معقدة في

ة خالل                         .24 ه المنظم ويتصل بالسعي إلى وفورات الكفاءة استمرار إدخال تخفيضات في الميزانية وهو ما واجهت
ا            ي سبقت اإلشارة إليه اءة الت ورات الكف ا من وف تيعاب أآثره ا زادت  .  السنوات العشر الماضية، أمكن اس ولكن آلم

 التكاليف مع إبقاء المخرجات على ما هي عليه تبرز ضرورة تخفيض البرامج بما صعوبة إيجاد طرق جديدة لتخفيض    
ة                 .  يتفق مع أولويات األعضاء    ب تجزئ ل، تحاول تجّن ة بالفع وسيأتي فيما بعد أن المنهجية الداخلية، الموجودة والمطبق

رامج ة   .  الب ل بدرج نقص التموي ل تتعرض ل امج العم ي برن دة ف االت متزاي اك مج ن هن ن ولك د م ان ال ب رة إذا آ آبي
ة            24,3مما أدى إلى انخفاض بنسبة      .  مواجهة الطلب على الخدمات مواجهة آاملة      ة ولجن إن األمان ذا ف ة، وله  في المائ

ة              ى الكتل اء عل ة اإلبق البرنامج يسعيان دائمًا إلى منهجية لترتيب األولويات تتجاوب مع احتياجات األعضاء ومع أهمي
 .ارد لكل برنامج معتمدالحرجة الدنيا من المو

رة                 .25 ام        2007-2006أما الميزنة الرأسمالية، التي سُتطبق في فت ؤتمر ع رار الم د       2003 بق ، فهي تسمح بمزي
نتين   اوز س اعي يج ر انتف ا عم ي له ى األصول الت نظم للمصروفات الضخمة عل يط الم ن التخط تبعد .  م ا تس ا أنه آم

ياجات المالية إلى بنود رأسمالية في فترة مالية واحدة، وهو ما آان يؤدي في           ضرورة استيعاب فترات الذروة في االحت     
ة                 ة داخل الميزاني رامج الفني ل من الب رة              .  الماضي إلى تأخيرات وإلى حاالت نق ذا النظام في فت ولكن نجاح تشغيل ه

ة األس                2006-2007 اق الرأسمالي، وخصوصًا للبني ة       يعتمد على توافر الموارد في مرفق اإلنف اسية المؤسسية ولتقان
وقد أخذت تتزايد صعوبة توفير هذه الموارد عند مستوى الميزانية الحالية، بعد حاالت التخفيض المتعاقبة      .  المعلومات

وافر   .  في الفترات المالية السابقة  ورغم وجود أسلوب ُمعزز للتخطيط وإدارة اإلنفاق الرأسمالي، فإن الخطر هو عدم ت
اج                        التمويل الكافي مم   ة إنت ى مرحل ابقة إل ليمة الس تثمارات الس وغ االس تثمارات الضرورية وعدم بل أخير االس ا يعني ت
 .إمكانياتها بالكامل

امج                                .26 اليورو، أن يحمي برن ـي ب ـًا والباقـ دوالر جزئيـ ـة بال درة للمنظمـ ومن شأن نظام تلقي االشتراآات المق
عا   ـه من تقلب أس ر خطر يتعرض ل ورو   العمل من أآب ى الي ة إل ة االحتياجات المتوقع ا يمكن تلبي در م ر الصرف بق

ام           .  باالحتياجات الفعلية  ـن ع امج     2005-2004وهذه االشتراآات المجزأة بين العملتين، ابتــداًء مـ ذ البرن ، تحمي تنفي
ة           .  من تأثير تقلبات أسعار الصرف في اليورو مقابل الدوالر فقط          وفر حماي ذا النظام ال ي ة     20لنسبة   ولكن ه  في المائ

رى    الت أخ ق بعم ي ُتنف ة الت اق المنظم ن مصروفات إنف ًا م ى   .  تقريب ات عل ذه التقلب لبية له أثيرات الس ت الت د آان وق
دانى            ، نظرًا لضعف الدوالر مقابل عدة عمالت أخرى          2004الميزانية آبيرة عام     ة حضور مي ان للمنظم ع آ فى مواق

ذا الخطر     ويجري اآلن استعراض آليات معال    . فيها ر عن أداء ترتيب            . جة ه ذا االستعراض، مع تقري ائج ه ُتقدم نت وس
 .2005 االشتراآات، إلى األجهزة الرياسية في الجزء األخير من عام جزئةت

 إدارة األخطار المالية

اب                             .27 ة والحس ابات األوراق المالي ك استعراض حس ا في ذل ة، بم ات ترصد األمانة بنشاط جوانب السالمة المالي
 :االحتياطية لديها، آما أنها تضع توقعات لإلنفاق والتدفق النقدي
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ات       • ل المخصص اللتزام ات التموي ام، ومقترح ندوق الع ي الص راآم ف ز المت ل العج وات تقلي ون خط وتك
ذا الخصوص           ون              .  الرعاية الطبية بعد الخدمة ضرورية في ه اب المعن ه بالتفصيل في الب يأتي بيان ا س وآم

 فقد ُوضعت مقترحات لتنظر فيها األجهزة الرياسية؛ اإلطار المالي
رة            • ع في فت ى تخفيضات   2007-2006وفي حالة أسوأ تصور، يمكن أن يؤدي العجز النقدي غير المتوق  إل

رار تخصيص      ي ق وح ف ويض بالصرف الممن م التف رر، رغ توى المق ليم دون المس ى التس رامج وإل ي الب ف
ررة، رغم أن توقيت          وستواصل األمانة .  اعتمادات الميزانية  دفع االشتراآات المق ى اإلسراع ب  التشجيع عل

 .هذا الدفع يبقى في يد البلدان األعضاء

ن أج        .28 ـل حمايـوم ادة       ـ راءات وزي يق اإلج ي تنس تمرار ف رة االس اء فت ًا أثن ة، وخصوص وابط الداخلي ة الض
ال ـة على تخفيف أخطار عدم االمتث       ــ قسم الشؤون المالي   ة القوية في  ــة المالي ــدة الرقاب ـة، ستعمل وح  ــالتفويض بالسلط 

رة             .  لإلجراءات اإلدارية والتشغيلية الداخلية    وعلى ذلك، وبحسب توصية لجنة المالية، تشمل الميزانية المقترحة في فت
 .2005-2004 إعادة خمس وظائف في قسم الشؤون المالية، آانت قد ُألغيت بسبب تخفيض ميزانية 2006-2007

.  وهناك مجال إنفاق يصعب التنبؤ به ويمكن أن يكون لـه تأثير آبير على برنامج العمل هو تكاليف الموظفين                .29
فمنهجية المنظمة لوضع معدالت قياسية، ُتستخدم في أغراض الميزانية، هي منهجية معقدة وتؤدي إلى توحيد معدالت     

ؤ           .  ع العمل الميزانية لكل مستوى من مستويات الرتب ولكل مواق        ة، يصعب التنب لكن حتى مع منهجيات اإلسقاط المتقن
ة  ن الدق ر م ة بكثي اليف الفعلي بة  .  بالتك اين بنس رد تب اليف   1فمج ة وتك وظفين الفعلي دة الم اليف وح ين تك ة ب ي المائ  ف

 5,5نبؤ بمبلغ الموظفين القياسية التي آانت مخططة لمدة ستنين ونصف قبل تحمل التكاليف فعًال يصل إلى خطأ في الت             
وعندما تكون تكاليف الموظفين الفعلية أعلى من التكاليف القياسية الواردة في الميزانية، آما هو محتمل               .  مليون دوالر 

رة     ى تبقى في حدود                    2005-2004في فت ا وخدماتها، حت ا ومخرجاته ة تخفيض برامجه وب من المنظم  يكون المطل
دة م أن حساب االحت.  المخصصات المعتم ار  ورغ ن أخط ة م ل المنظم امج عم تطيع أن يحمي برن اطي الخاص يس ي

اب       ذا الحس ة ه إن ضرورة تغذي ا، ف ة م رة مالي اء فت أ أثن د تنش ي ق ة الت ي الميزاني واردة ف ر ال اليف اإلضافية غي التك
 .باشتراآات خاصة ُتقلل من إمكان تطبيقه في األوضاع العملية

 إدارة األخطار التشغيلية

ي     2007-2006المنظمة أن تضمن أن تؤدي بيئة العمل والعمليات في فترة يجب على          .30 ائج الت ى إنجاز النت  إل
 .تريدها المنظمة

أن                                  .31 ول ب ل، وال يمكن الق ه األمر من قب ان األمر علي ا آ ر مم د أآب ويتعرض موظفو المنظمة وأصولها لتهدي
ر الرئيسي            وتحسين السالمة يس   .  وجود بيئة عمل سليمة هو أمر مضمون       ادة األمن في المق ى جنب مع زي ًا إل ير جنب

رة        .  وفي الميدان  اء فت ومن أجل تخفيف أخطار األمن أدخلت المنظمة عددًا من التدابير اإلضافية في المقر الرئيسي أثن
داخل الرئيسية واستخدام حراس                     2004-2005 د الم ، شملت وضع غشاء واق على النوافذ، ووضع حواجز مرور عن
م                 .  ينإضافي وأما في المكاتب الميدانية فالمنظمة تتخذ التدابير التي تتفق مع معايير السالمة الميدانية التي وضعتها األم
ذي        .  المتحدة اق ال ولكن المنظمة تتصور أن هناك حاجة إلى إطار معزز لإلدارة المالية لهذا المجال من مجاالت اإلنف

رة  وفي .  أصبح ظاهرًا بوضوح وال يمكن توقعه  ة، ُيخصص        2007-2006فت اب مستقل في الميزاني رح إدخال ب  ُيقت
د من            .  لألمن والسالمة لكل من الموظفين واألصول مما ُيسهل التخطيط واإلدارة            راح بمزي ذا االقت يأتي عرض ه وس

 . فيما بعدبمرفق األمنالتفصيل في القسم الخاص 

وارد ال        .32 ه م دات تواج كل تهدي ي ش اك خطر آخر ف اتوهن م المعلوم ات وُنظ ن .  معلوم يطة م ارآة نش وبمش
م المتحدة                          االت األم ة من وآ د آل وآال أن تعتم ة المستوى ب ق   "المنظمة أوصت اللجنة اإلدارية الرفيع " خريطة طري

ومن أجل البدء في هذه العملية تعمل المنظمة على وضع تقييم ألخطار      .  مؤلفة من أربع مراحل إلدارة أمن المعلومات      
 .ومات الستعراض آل من الجوانب الفنية وغير الفنية في أمن المعلوماتالمعل

ارير أو دراسات                           .33 ة التوصيات الناشئة عن أي تق ة بدق ومن أجل تحسين عملياتها التشغيلية تستعرض المنظم
زاعم الخاص      .  أخرى نفط   فمثًال مع صدور التقرير المرحلي عن لجنة التحقيق المستقلة التي حققت في الم امج ال ة ببرن

 .مقابل الغذاء، أخذت المنظمة في استعراض أوضاعها التشغيلية المتعلقة بالتنفيذ بواسطة المؤسسات المحلية

ات              .34 ة باالحتياج وارئ، مقرون ال الط ي مج ة ف ل المنظم ي عم رة ف ادة الكبي ن الزي ئة ع ار الناش ا األخط وأم
ة                 الخاصة للتجاوب في هذه العمليات، فهي تتطلب       ود اإلجرائي ذلك وللقي ة المتصلة ب ديًا للضوابط الداخلي  استعراضًا نق

ذا االستعراض يجري      .  وآليات التنسيق واإلدارة، وعمليات الميزانية والعمليات المالية واإلدارية والدعم التشغيلي           وه
ان        اآلن بالفعل، وستقدم إلى األجهزة الرياسية في الوقت المناسب المسائل البارزة المتعلق            ك إمك ة بالسياسات، بما في ذل

 .إعادة تقييم معدالت تكاليف الدعم في عمليات الطوارئ
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رض              .35 ي، تتع وق التقن زًا للتف بح مرآ ي أن ُتص ا ه ت واليته ًا إذا آان وم، خصوص رية الي ة عص وأي مؤسس
ا بصفة مستمرة                ارات موظفيه أتي إنش   .  للتهميش إذا لم تعمد إلى فحص وتحديث مستوى مه وارد      وي اء نظام إدارة الم

ذا التحدي      ة ه ًا بأهمي ذا النظام في     .  البشرية الجديد بواسطة نظام أوراآل، الذي تمّوله المتأخرات، اعتراف وسيساهم ه
ة        وظفي المنظم دى م ا ل اءات وتطويره ارات والكف دير المه هيل تق ك بتس وق وذل مان التف ك أن   .  ض ى ذل اف إل ُيض

ل نسبة               المطلوب من المديرين، عند وضع ا      ى األق وا عل نتين، أن يجنب رة س اليف      1,35لميزانيات لفت ة من تك  في المائ
 .الموظفين ألنشطة تحسين مستوى الموظفين

رة                   .36 ذي سبق تلخيصه،           2007-2006ويحاول تقييم حاالت الشك التي تؤثر في المنظمة في فت ى النحو ال ، عل
د من المعلومات       .   ب ما يتصل بها من أخطار أن ُيحقق التوازن األمثل بين بلوغ األهداف وتجن        د مزي ا بع يأتي فيم وس

عن األعمال التي تخططها اإلدارة للتجاوب مع تقييم الالمرآزية وأسلوب المنظمة العام لترتيب األولويات، آما سيأتي                 
زة الرياسية             ى األجه ة إل ر عن             .  أيضًا في األوراق المنفصلة المقدم د تفاصيل أآث ا بع تأتي فيم ق      وس ى تحقي السعي إل

ي تتطلب          .  2007-2006وفورات الكفاءة واقتراحات اإلنفاق الرأسمالي في فترة         ة الت وتشمل حاالت األخطار النوعي
 :إرشادًا من األجهزة الرياسية

 مقترحات لتسهيل تخطيط وإدارة األمن والسالمة للموظفين واألصول، على النحو الذي سيأتي فيما بعد؛ •
ا هي       مقترحات يمكن أن تُ    • دي، آم دفق النق الي وأوضاع الت ساهم في إدخال تحسينات هيكلية في الوضع الم

 .اإلطار الماليواردة في القسم المعنون 

 وفورات زيادة الكفاءة

أثيرات         وضع مجلس المنظمة تعريفًا لوفورات الكفاءة بأنها               .37 دون إحداث ت اليف المدخالت ب تخفيضات في تك
ى المخ    رة عل لبية آبي ا      4.رجات س ي دورته ة ف ة المالي د تلقت لجن وان   108 وق ة بعن ق      وثيق ر سير العمل في تحقي تقري
اءة    ورات                      5وفورات زيادة الكف ى وف ة في الوقت الحاضر للتعرف عل ه المنظم ذي تسير علي ذي أوضح األسلوب ال  ال

د م      وأبدت اللجنة   .  الكفاءة وعملية السعي إلى تحقيق هذه الوفورات       ا لتلقي مزي ة     تطلعه ا المتعلق ا فيه ات، بم ن المعلوم
 2007.6-2006بوفورات التكاليف وتوقيتها، وذلك في موجز برنامج العمل والميزانية لفترة 

اير                   .38 اني     /وقد آان السعي إلى تحقيق الكفاءة سعيًا نشيطًا في المنظمة منذ ين انون الث ًا       1994آ ق وفق ان ُيطب  وآ
أآد أن أسلوب معالجة الموارد التي ستنخفض فيما بعد يجب أن يتجه               لعشرين الذي لقرار المؤتمر في دورته الثامنة وا     

ة  رامج الفني يض الب ون تخف ى أن يك ة، عل ر الفني رامج غي ي الب ات ف داث تخفيض اءة وإح واحي الكف يم ن ى تعظ إل
 7.واالقتصادية بصورة انتقائية هو الملجأ األخير

امج العمل         .  الكثير لتحسين الكفاءة العامة في المنظمة     ولدى تطبيق هذا المبدأ أمكن تحقيق              .39 وآما جاء في برن
ابقة هو                    20058-2004والميزانية لفترة    ة الخمس الس رات المالي  60 آان المقدر أن الوفورات الراجعة للكفاءة في الفت

ة نحو المدخالت    ، وآانت هذه الوفورات ترجع إلى اتخاذ تدابي1994مليون دوالر في السنة بالمقارنة مع عام   ر موجه
اليف    )  مليون دوالر في السنة    19(وتدابير موجهة نحو العمليات     )  مليون دوالر في السنة    39(  4(وتدابير استرداد التك

 ). ماليين دوالر في السنة

ة         .40 توى ميزاني ات اإلدارة بغض النظر عن مس ن عملي تمرة م ة مس اءة عملي ورات الكف ى وف ويظل السعي إل
ا بالفعل            المنظم ي أمكن تحقيقه ورات الت ى الوف ا       . ة، وهي عملية تستند إل دة فسيزيد ترآيزه اءة الجدي ورات الكف ا وف أم

اليف        ل تك ذه بفضل تقلي ن تنفي ا يمك ة، مم ر فعالي ل األآث ات وفحص أوضاع العم ى العملي رات عل ال تغيي ى إدخ عل
اليف       ك مشاورات    . المدخالت أو استرداد المزيد من التك ا        وسيتطلب ذل ذ، وربم رة التنفي ة فت ين عدة قطاعات، وإطال  ب

ة  اليف المرحلي ب بعض التك اءة ألن االفتراضات    . يتطل ة للكف داف واقعي ذا البحث بضرورة وضع أه يعترف ه وس
رامج              ديالت الب وب لتخطيط تع ة ستواصل           . المفرطة في التفاؤل تغفل الوقت األولي المطل ك أن المنظم ى ذل ُيضاف إل

 .لكفاءة بفضل تعزيز نوعية المخرجات وآميتها عند بقاء مستوى المدخالت على حالهالسعي إلى تحقيق ا

                                                      
 .24 ، الفقرة CL 110/REP  الوثيقة  4

 FC 108/14الوثيقة  5 

 84، الفقرة CL 127/15 الوثيقة   6

 .21، الفقرة CL 110/REP  الوثيقة   7

 .179، الفقرة C2003/3  الوثيقة  8
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 العملية الجارية

ة                 .41 اتفاقًا مع طبيعة هذه الوثيقة التي تبحث في السياسات سيأتي فيما يلي وصف للتطورات الرئيسية في العملي
اً             ذي وضعه          الجارية، بما في ذلك وفورات التكاليف التي أمكن حصرها آمي اءة ال ورات الكف ا يتفق مع تعريف وف  بم

ة س المنظم ن       . مجل تفادة م اس ولالس ات قي رى لوضع عالم ات أخ ع منظم ات م اك مقارن تكون هن ن س ا يمك وحيثم
ة   لح للمقارن ي تص دروس الت رة     .  ال ل لفت ة الكام ل والميزاني امج العم يقدم برن ن   2007-2006وس ر ع يل أآث  تفاص

 .الوفورات المتوقعة

 اضات أسلوب العمل وتنسيق أنشطة المقر الرئيسياستعر

ام        .42 ذ ع اة    1994من عة، لمراع تعراض واس ة اس ة بعملي ي المنظم ة ف ة والمالي راءات اإلداري رت اإلج  م
ذا الموضوع              ادة     . االستنتاجات التي توصل إليها مراجع الحسابات الخارجي والمفتش العام في ه ى إع ك إل د أدى ذل وق

ة واإلدارة              النظر في عدد آ    ا بموجب نظام أوراآل للمالي ر منه ذ جزء آبي ان ُينف ان من   . بير من اإلجراءات، آ وإذا آ
ذا          ابقة بّينت مساهمة ه الصعب وضع حصر آمي دقيق للوفورات المباشرة الناشئة عن هذه األعمال، فإن التقارير الس

 .1994العمل في إحداث تخفيض ملموس في مستوى موظفي الدعم منذ عام 

وارد             .43 والمنظمة اآلن بصدد إعادة النظر في عمليات إدارة الموارد البشرية لديها بمناسبة وضع نظام إدارة الم
تبعاد بعض              . البشرية الذي ستكون لـه انعكاسات واسعة في المنظمة بأآملها         اءة من اس ورات الكف أتي وف والمتوقع أن ت

ى الخط من              الخطوات التي تستهلك الوقت في العمليات اإلدا       امالت عل رية وتقليل تدفق األوراق وذلك، مثًال، ببدء المع
ي ُتجرى اآلن             .  جانب المستخدمين الذين يطلبونها مباشرة من النظام       ات الت دعم العملي وافر ُنظم ل آما أنها ستأتي من ت

 .بالطرق اليدوية أو التي أصبحت آلية بصورة جزئية فقط، مثل تعيينات الموظفين

ة، وفي            و       .44 دعم اإلداري، وإدارة دعم اإلدارة الالمرآزي أما وفورات الكفاءة في وحدات الخدمات، أي إدارة ال
دير         ا تق وحدات الدعم اإلداري اإلقليمية  وفي أجزاء من قسم إدارة الموارد البشرية وقسم الشؤون المالية   فسيوضع له

ا، وفي           وقد بدأ ذلك بدراسة الستعراض آي     . تدريجي وُيعاد صقلها   فية تقديم خدمات الموارد البشرية في المنظمة بأآمله
وارد البشرية         .   سيوضع تقييم أدق لتدفقات األعمال قبل أن يبدأ تنفيذه         2006عام   ومتى ُنفذت عمليات تقديم خدمات الم

 .رالجديدة فمن المتوقع حدوث تخفيض في عدد الوظائف في وحدات الخدمة بعد انقضاء فترة انتقال واستقرا

ل في                                   .45 اآن أق ى أم ة وُنظم المعلومات وصيانتها إل ُنظم اإلداري ة ال زيم إقام وآانت المنظمة تنظر أيضًا في تل
ر   . التكاليف، أو إخراج هذه األعمال إلى موظفين موجودين في مكتب إقليمي قليل التكاليف ومناسب         ار األخي وهذا الخي

ة لت           ة عملي ذا                    يجري البحث فيه ويجري إعداد حال ام به انكوك القي ادي في ب يا والمحيط اله كليف المكتب اإلقليمي آلس
دة                         ة جي دعم اإلداري هي بني اني المكاتب وال ة مب ه من ناحي ذا        . العمل حيث إن البنية األساسية في ذ ه د مدى تنفي ويعتم

 .العمل وتوقيت تنفيذه على النتيجة التي ستصل إليها دراسة الحالة

ي في جنيف في               وقد جرى تلزيم ب          .46 دولي للحساب اآلل م المتحدة ال يئة اإلطار الحاسوبي الرئيسي لمرآز األم
ا في المرآز                   2004آانون الثاني   /منتصف يناير  ى حاسوب مخصص له  حيث تعمل ُنظم اُألطر الخاصة بالمنظمة عل

ابقة       ات الس ى إط     .  المذآور بتكاليف تماثل تكاليف الترتيب ال إل اك مشروع اآلن لالنتق ر في المرآز     وهن ار رئيسي أآب
ا                   م المتحدة األخرى الموجودة في روم ا مع منظمات األم اليف تطبيقاته ة تك .  المذآور، حيث ُيمكن أن تتقاسم المنظم

ام  ة ع ورات المتوقع ام 2005وسُتستخدم الوف داًء من ع ك األنشطة، ولكن ابت ل تثبيت تل ع 2006 لتموي ون المتوق  يك
 . دوالر60 000تحقيق وفورات سنوية بنحو 

دة        .47 ات الجدي اد التقني اليف من خالل اعتم ل التك ات تقلي ي إمكاني ة تنظر بالفعل ف ك أن المنظم ى ذل ُيضاف إل
ًا ا  ات، وخصوص ات توصيل البيان ت الصوتية وتقني ر اإلنترن ر Voice over IPلصوت عب اء العم د انته ك عن  وذل

  الموجودة اآلنPABXاالقتصادي لمعدات 

 ثائق والمطبوعاتإدارة الو

تخدام         .48 ك اس ي ذل ا ف ات، بم اج المطبوع ة وأوضاع إنت ل لتكييف اإلدارة المالي ذت بالفع ي ُنف ال الت أدت األعم
ام                   ام ع ة مع أرق ين دوالر في السنة بالمقارن ورات بنحو ستة مالي ى وف ة، إل ؤتمرات اإلقليمي الترجمة عن ُبعد في الم

 . على تكاليف توزيع وتخزين جميع مطبوعات المنظمةوُيرّآز االستعراض الجاري. 1994

ع                      .49 ة  (وقد وصلت التغيرات في تقانة الطباعة إلى مستوى من النضج أصبح فيه معظم نشاط التوزي أي المناول
ات  ى المطبوع ة ووضع الملصقات عل اع   ) والتعبئ ي القط رى ف رآات الكب ي الش ل ف ا يجري بالفع و م ًا وه ًا آلي ممكن

ا مباشرة في الظروف                             .  الخاص ا وإدخاله ر من مطبوعاته اج جزء آبي ان من الممكن إنت ا إذا آ ة فيم وتنظر المنظم
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المعنونة باسم المرسل إليه، وذلك برفع مستوى مرافق الطباعة داخل المنظمة أو باستخدام طابعين خارجيين مزودين            

 .بالمعدات الالزمة

ة        .50 تطيع المنظم التين تس ن الح ي أي م و وف ورات بنح ات 500 000أن تحصد وف ي عملي نة ف ي الس  دوالر ف
 .مناولة المطبوعات وتخزينها وإرسالها، وإن آان هذا االقتراح قد يتطلب بعض التكاليف االستثمارية األولية

 إدارة السجالت

ا   2003بدأت إعادة النظر في وحدات السجالت في منتصف عام                .51 رة في أس ليب العمل   وأدت إلى تغيرات آبي
ار          .  وذلك بإدخال النظام الرقمي    م  ISO وأصبحت عملية إدارة سجالت المنظمة اآلن تعكس توصيات معي  15489 رق

دة                 ايير إدارة الجودة الجدي دة ومع ايير المحاسبة الجدي تفادة بالكامل من        . من المكونات األساسية في مع ومن أجل االس
 فإن المنظمة ُتحلل اآلن إمكان إدخال تغيرات على هياآل هذه الوحدات         إمكانيات تحقيق وفورات الكفاءة في السجالت،     

 .وعلى موظفيها

ورات صافي       .52 ت وف د تحقق ـوق غ ـ رة 222 000ة بمبل ة للفت ل والميزاني امج العم ي برن . 2005-2004 دوالر ف
ؤدي تنفي ع أن ي ـوالمتوق ـذ المرحلـ غ   ــ ورات بمبل ن الوف د م ى مزي دة إل رة  365 000ة الجدي ي فت نة ف ي الس  دوالر ف

رامج           105 000ولكن هذا المبلغ سينخفض بنحو      .  2006-2007 راخيص استخدام الب  دوالر مطلوبة للحصول على ت
 .الحاسوبية

 احتواء تكاليف السفر

فر           .53 تحقاقات الس ي اس ة ف إجراء مواءم ًا ب ق أساس فر تتحق ات الس ي عملي اءة ف ورات الكف ت وف ى اآلن آان حت
در               وباستخ اليف تق ورات في التك تج وف ان ين دام بطاقات السفر الجوي غير القابلة للتحويل، آلما آان ذلك ممكنًا، مما آ

ولكن تغيرات سوق السفر أدت إلى القضاء عمليًا على عموالت الخطوط الجوية التي آانت     .  دوالر يسنويًا بنحو مليون  
ة السفر               ة مخصومة من ثمن بطاق ى المنظم ى            وسيؤد . تعود إل دة في السوق إل ذه األحوال الجدي ر التراآمي له ي األث

فر بنحو  اليف الس اع تك نة600 000ارتف ي الس زة  .  دوالر ف ة أجه ع بقي ة م ل المنظم لبي تعم ر الس ذا التغي ة ه ولمقابل
ية                ى أسعار تنافس ة عل اوض مع الخطوط الجوي ى التف ا عل ة بأآمله .  منظومة األمم المتحدة لالستفادة من قدرة المنظوم

 .التي تسعى إليها المنظمة تتجه نحو احتواء التكاليف" الكفاءة"ولهذا فإن وفورات 

 الكفاءة والوفورات في اإلدارة الرشيدة

اليف إدارة         .54 ي تك رة ف ذا المجال وتحققت تخفيضات آبي ي ه ية ف زة الرئاس م األجه ة من دع تفادت المنظم اس
 .1994 في السنة بالمقارنة مع أرقام عام  دوالرياالجتماعات ُتقدر بمبلغ نحو مليون

ه       قصيرفإلى جانب ت         .55 ؤتمر في دورت  مدة المؤتمر من تسعة أيام إلى سبعة أيام، على النحو الذي وافق عليه الم
ام                   الثانية والثالثين  ة الزراعة ستنخفض ع ة مشكالت السلع ولجن إن دورات لجن ًا لطلب المجلس      2005، ف ا   9, وفق  مم

آذلك يمكن احتواء تكاليف الترجمة الفورية بإعادة النظر بصورة حاسمة في عدد               .  ًا إلى وفورات أخرى   سيؤدي أيض 
والهدف  . وقد يكون من الممكن أيضًا تقصير معظم وثائق االجتماعات         . االجتماعات التي تعقدها المجموعات اإلقليمية    
ى        10من المبادرة الحالية هو إحداث تخفيض بنسبة          ة عل زة             في المائ ع اجتماعات األجه ائق جمي الي لوث الحجم اإلجم

ة     ة الحالي ذا   . الرئاسية، مما آان في حقيقة األمر واحدًا من أسباب تقصير وثيقة موجز برنامج العمل والميزاني وغ ه وبل
ائق      ذه الوث ي له ي الرئيس ي المتلق ي ه ية الت زة الرئاس ا األجه ترك فيه ؤولية تش و مس دف ه زة  .  اله إن األجه ذا ف وله

دة، وأن             ا ائق جدي ة معلومات إضافية أو وث لرئاسية ربما قد ترغب في إدخال مزيد من االنتقاء عندما تطلب من األمان
 .تشجع المنظمة على تقصير وثائق االجتماعات الموجودة اآلن

ى          .56 ة إل يدة تنظر المنظم ي  اإلدارة الرش ورات ف د من الوف د مزي رة لتولي اد طرق مبتك ى إيج عيًا إل  أفضل وس
ل، وهي            .  الممارسات المتبعة في وآاالت األمم المتحدة األخرى       فوقف إنتاج المحاضر الحرفية أو رفع آفاءة هذا العم

ا             ي تستخدم       . محاضر باهظة التكاليف تمامًا، هو من المجاالت التي يجري البحث فيه دة الت والمنظمات األخرى الوحي
أن    .  الزراعية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو المحاضر الحرفية هي الصندوق الدولي للتنمية      ًا ب ولكن اعتراف

اليب                      اع أس ة والزراعة يجري النظر في اتب ة األغذي السجالت الحرفية هي شرط جاء في النصوص األساسية لمنظم
ديو                    زة الرئاسية تسجيًال صوتيًا أو بالفي ل تسجيل اجتماعات األجه ؤتمر ا    .  أخرى أقل تكلفة، مث دى م م المتحدة    ول ألم

ا     ب الخاصة به ع وي ى مواق جيالت عل ذه التس ل ه ال مث ي إدخ ة ف ة  تجرب ارة العالمي ة التج ة ومنظم ارة والتنمي . للتج

                                                      
 .23، الفقرة CL 127/REP الوثيقة   9
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و       ورات بنح ى وف دابير إل ذه الت ل ه ذ مث ؤدي تنفي ع أن ي نة 300 000والمتوق ي الس ذه   .  دوالر ف ن ه ًا م ن بعض ولك
 .ية األساسية التقنيةالوفورات سيكون مطلوبًا آاستثمار أولي في البن

 تنسيق األنشطة اإلدارية على المستويين اإلقليمي والقطري

ام              100مما ُيذآر أن عملية الالمرآزية في أآثر من                .57 ذ ع ة من ة من وظائف الخدمات العام  أدت 1994 وظيف
ون ى نحو ملي ينيإل وظفين المحلي ات الم ين مرتب روق ب نويًا بسبب الف ورات س ن الوف ع  دوالر م ي مواق ا وف ي روم  ف

ي    .  أخرى ة ف ة الالمرآزي تقل لعملي يم المس ق توصيات التقي بة تطبي يجري فحصها بمناس ادرات أخرى س اك مب وهن
ورات أو               .  المنظمة ذه الوف ان مدى ه ويمكن أن تؤدي هذه المبادرات بصفة مباشرة إلى وفورات ترجع للكفاءة، وإن آ

 .ليه في الوقت الحاضرطبيعتها الدقيقة أمرًا ال يمكن التعرف ع

 تحسين استرداد تكاليف الدعم

دعم اإلداري                               .58 ديم خدمات ال ا في تق ي تتحمله اليف الت تواصل المنظمة السعي إلى إيجاد وسائل السترداد التك
ه ميزاني                   ذي تتحمل ل من العبء ال ة والتشغيلي، وخدمات الدعم الفني للمشروعات الممولة من خارج الميزانية، مما يقل

 .البرنامج العادي

ي            .59 غيلي ف دعم اإلداري والتش دمات ال ررة لخ ة المق بة المئوي ادة النس ررات زي ي مب ة ف تنظر المنظم وس
ا            ي أقره ادئ الت ا يتفق مع المب ك، بم ق ذل ان تحقي مشروعات برنامج التعاون الفني ومشروعات الطوارئ، ومدى إمك

ى             ا ستسعى إل ا أنه ؤداة                    بالفعل مجلس المنظمة، آم ة الم ل الخدمات الفني ى استرداد مقاب د من التحسين عل إدخال مزي
ك،   . للمشروعات الممولة من خارج الميزانية  ة أمور    وسيتطلب ذل ين جمل اع ممارسات محسنة في صياغة      من ب ، اتب

زة الرئاسية     ع األجه ة والتشاور م ي بوجه       . الميزاني اون الفن امج التع ة من برن ة المشروعات الممول ي حال خاص، وف
 .يجري السعي إلى زيادة االسترداد وذلك بتبسيط إجراءات استرداد التكاليف

 الخالصة

، آما في حالة إدارة السجالت، قد ُأدخلت في الحساب بالفعل في             2005الوفورات المتوقعة التي ستظهر عام             .60
ة في البداية، مثل االستثمارات التقنية في إدارة     أما المبادرات الجديدة فستتطلب تكاليف استثماري     . الفترة المالية الجارية  
 .الوثائق والمطبوعات

رف عليه        .61 ن التع ي أمك ادرات الت ـوالمب ي فت  ـ اءة ف ورات الكف ن وف وًال م توى مقب تحقق مس بق س ا س رة ـا فيم
اسوبي وإدارة ويمكن القول بأن الوفورات الراجعة في الوقت الحاضر إلى خدمات اإلطار الرئيسي الح           . 2006-2007

ّدر بنحو               ائق االجتماعات وسجالتها تق ون دوالر في السنة       1,2المطبوعات والسجالت، ووث ق      .   ملي ومن شأن تطبي
رقم، وسيكون    ذا ال ع ه ة رف ة الالمرآزي ي الخارج وإصالح عملي ى العمل ف د عل وارد البشرية والتعاق نظام إدارة الم

 .2007-2006ميزانية الكامل لفترة التقدير األدق متوافرًا في برنامج العمل وال

 أسلوب ترتيب األولويات

 :يتضمن األسلوب العام للتخطيط وإدارة موارد البرنامج العادي ثالثة مجاالت       .62
ي            (فأوًال ستكون نواحي الكفاءة والوفورات في تنفيذ البرنامج          • دعم الفن اليف ال بما في ذلك زيادة استرداد تك

ررًاواإلداري والتشغيلي لأل ا ومب ك ممكن ان ذل ا آ ة، آلم ع مجاالت )نشطة الميداني ي جمي ، موضع سعي ف
 العمل بما ُيحرر األموال لبرنامج المنظمة أو ُيحقق تخفيضات في الميزانية؛

ات         • اليف الخدمات والعملي ة تك ع من فعالي ا يرف ة بم ر الفني رامج غي ليم الب اليف تس ل تك د لتقلي ذل آل جه ُيب
ة والخدمات المشترآة     المكتبية، وخصوصًا في   يدة والشؤون اإلداري .   مجاالت السياسة العامة واإلدارة الرش

ومن شأن اعتماد المبادئ القائمة على النتائج في البرامج غير الفنية وفي مجاالت التعاون الفني، على النحو                
طة األجل   ة متوس ي الخط دأ ف ذي ب رام 2011-2006ال ذه الب ى ه ذاتي عل يم ال ق التقي ن ، وتطبي ج، أن ُيحّس

املة         . القدرة على التعرف على مجاالت مواءمة البرامج والموارد        تراتيجية الش آما أن مبادرات معالجة االس
 للمنظمة بأآملها من أجل تحسين عملية اإلدارة ستساهم في هذا الجهد أيضًا؛

احة      • ى الس دخول إل ي ال ات ف دأ األولوي ادية تب ة واالقتص طة الفني ق باألنش ا يتعل يط  وفيم ة تخط د مرحل عن
ة الواجب    ر األولوي ايير لتقري ل المع تخدم تحلي ين ُيس ل، ح طة األج ة المتوس د وضع الخط وارد، أي عن الم

 .إسنادها للكيانات البرنامجية التي سُتساهم في بلوغ األهداف االستراتيجية
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ل         .63 طة األج ة المتوس ي الخط اء ف ا ج ناد األولو201110-2006وآم ايير إس م مع ار  تنقس ي اإلط دة ف ة المعتم ي
 :االستراتيجي إلى فئتين

ات أخرى                         • ه بكيان ين في عالقت ان مع بية لكي ة النس د األولوي التوافق مع    (معايير يمكن أن ُتساعد على تحدي
ى                    واء عل دان األعضاء، االحت ا البل اإلطار االستراتيجي؛ الترآيز الواضح على األولويات التي أعربت عنه

 ؛)ميزة نسبية للمنظمة
إثبات روابط سببية بين الوسائل والغايات؛ (المعايير التي تتناول بوجه خاص نوعية تصميم آيان برنامجي   •

 ).وضوح النوعية والفائدة؛ آفاءة استعمال التكاليف؛ احتمال النجاح واستدامة النتائج

ات           .64 ديم المعلوم لة بتق ر ص ا أآب ي له ي الت ى ه ة األول ي الفئ ة ف ايير الثالث وارد والمع ة تخصيص الم .  لعملي
دي في                              ا الستعراض نق وارد المخططة له ة والم ات البرنامجي ة خضعت الكيان ايير الثالث ذه المع ائج ه ى نت واستنادًا إل
 .سياق وجود فرص للنمو الحقيقي وفي سياق مستويات الميزانية عند النمو الحقيقي الصفري والنمو االسمي الصفري

د                      وعند وضع تصور النم          .65 ات عن ة من األولوي ة مستويات مختلف ى ثالث و االسمي الصفري أمكن التعرف عل
 :مستوى الكيانات البرنامجية من أجل وضع أهداف لتخفيض الموارد

ة، وتشمل                ولوياتاألأعلى   • توياتها الحالي د مس ى المخصصات عن التي ُتعتبر محمية بالكامل، أي اإلبقاء عل
  توجد فيها تعهدات مع أطراف ثالثة؛برنامج التعاون الفني وعدة مجاالت

  وهي في العادة تكون عالية في أول فئة من معايير ترتيب األولويات المحمية جزئيًا؛أولويات مرتفعة، •
أي المجاالت التي ُيطلب منها أن تستوعب تخفيضًا أعلى مما سيحدث في المجموعة السابقة  أولويات أخرى  •

 .لها

ة             وعند جميع مستويات الم          .66 اران آخران يؤخذان في الحسبان من جانب مصالح المنظم وارد آان هناك اعتب
 :عند اقتراح تعديالت للتوجهات البرنامجية وتخصيص الموارد للكيانات البرنامجية

ة       • ن تجزئ ل م ل التقلي ن أج ك م ذفها وذل رة أو ح ة آبي ن تخفيضها بدرج ي يمك طة الت ى األنش ّرف عل التع
ا       ك          البرنامج، مع جذب االنتب ى ذل ة عل أثيرات المترتب ى الت ى أخطار أخرى          . ه إل ا أمكن التعرف عل أو (آم

دات ة أو بسبب   ) تهدي وارد الحالي تويات الم ن مس ة م ة الحرج وافر الكتل دم ت رامج بسبب ع ي الب ؤثر ف د ت ق
 التغيرات في البيئة الخارجية؛

امج   • تقلة للبرن ة المس ات الحديث ائج التقييم ت نت بًا، آان ون مناس دما يك ة عن ات الذاتي تراتيجية والتقييم  واالس
ات             تقبل مختلف الكيان ر مس د تقري ديرين عن ائج أول   . توضع موضع االستعمال من جانب الم وسُتعرض نت

 في نفس وقت    11اثنتين من عمليات التقييم الذاتي ومساهمتها في عملية ترتيب األولويات على لجنة البرنامج    
 .عرض موجز برنامج العمل والميزانية

ع         .67 رامج وتوزي ات الب أن أولوي ية بش زة الرياس ات األجه ى توجيه تنادا ال رات أخرى اس ال تغيي ع إدخ والمتوق
ائج                          . الموارد ى النت ة عل ة القائم ة اإلدارة الداخلي ه وعملي رامج من نتيجة التوجي ولهذا فمن المتوقع أن يستفيد مديرو الب

 .العداد برنامج العمل والميزانية الكامل

 ت مختلف تصورات المواردتأثيرا

بأن هناك تصورات بديلة للخطة المتوسطة األجل         " اعترف المجلس     السابعة والعشرين بعد المائة    في الدورة        .68
واع  أثير الممكن لمختلف أن تكون ضرورية لتعريف األعضاء بالت ل وهي س ة المقب امج العمل والميزاني ة وبرن المقبل

 12." نمو الحقيقي الصفري والنمو االسمي الصفري والنمو الحقيقيتخصيص الموارد، بما في ذلك ال

ا جاء في                      .69 ادي، آم امج الع أسلوب  ويمكن تطبيق أسلوب المنظمة للتخطيط الشامل واإلدارة العامة لموارد البرن
ات، ب األولوي ي  ترتي ارية ف ل لوضع المخصصات اإلش تخدم بالفع د اس وارد، وق ن تصورات الم ى أي تصور م   عل

وارد في تصور النمو الحقيقى الصفرى وتصور النمو                  د مستويات الم ة عن ة البرنامجي الميزانية ومقترحات الميزاني
م وأخذوا في الحسبان           . الحقيقى وتصور النمو االسمى الصفرى     وعلى ذلك، فقد أعّد المديرون التصورات الخاصة به

دة     الكفاءات الممكنة وطبقوا معايير ترتيب األولويات، ورآزو    ا على التوجهات الرئيسية واإلنجازات المخططة المعتم

                                                      
 .192-183، الفقرات CL 127/7 الوثيقة   10

 PC 93/4(a)الوثيقة    11

 .56 ، الفقرة CL 127/REP  الوثيقة  12
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ي الخطة المتوسطة األجل  ع 2011-2006ف ي جمي ذآورة، ف رة الخطة الم ى من فت نتين األول رة الس ، وخصوصًا فت
 .المواقع

ات   2007-2006 ُوضعت مقترحات برنامج العمل لفترة      تقييم األخطار، وآما جاء في           .70  في سياق تطور الطلب
 .وتغير العالقات الخارجية تغيرًا سريعًا مما يتفاقم بعدم التأآد من الميزانية

وقد جاء وصف االنطالقات الموضوعية في تصور النمو الحقيقي الصفري، والزيادات المقترحة في تصور                  .71
ون      ة  مقترحات النمو الحقيقي، وتأثير التخفيضات بموجب النمو االسمي الصفري في القسم المعن ة البرنامجي ،  الميزاني

 .وفيما يلي موجز لهذه االنعكاسات.  لكل برنامج رئيسي

  ملخص التوجهات الموضوعية–النمو الحقيقي الصفري

وفير                       .72 ك بت درة الشرائية وذل ى الق اء عل وب لإلبق ة المطل تعريف النمو الحقيقي الصفري هو مستوى الميزاني
نتين           . 2007-2006 في فترة    المبالغ المقّدرة الرتفاع التكاليف    وعند وضع هذا التصور آانت نقطة البداية هي فترة الس

ة  (الجارية، مع تعديلها إلعادة إدخال الموارد الالزمة لقسمي الشؤون المالية والمساعدة في السياسات   التي آانت متوقع
ذا يتفق مع     ). في الخطة المتوسطة األجل إلجرائها بموجب تصور النمو الحقيقي             ا         وه ي طلبته ة الت ديالت الميزاني  تع

ُتنفذ في        2004األجهزة الرئاسية أثناء عام      درة والتي س اءة المق ورات الكف . 2007-2006، والتي أمكن تمويلها من وف
ي      ة ف ي الميزاني رة ف ات الكبي د التخفيض ن بع ت  2005-2004ولك ي بلغ ون دوالر 51,2 والت ة 6,4( ملي ي المائ )  ف

اء      باألرقام الحقيقية، والت   ل                    232ي انطوت على إلغ ى التموي اك بعض مجاالت أخرى ال تحصل عل ة، ظلت هن  وظيف
اليف األمن اآلخذة في                          ة لتك وارد الالزم الكافي وتتعرض للخطر في تصور النمو الحقيقي الصفري، وخصوصًا الم

اق الرأسمالي    4-3التصاعد، وشبكة الممثلين القطريين بموجب البرنامج الرئيسي          ي . ، واإلنف ذه       وس ة ه عتمد مدى تغطي
ورات               المجاالت في تصور النمو الحقيقي الصفري اعتمادًا أساسيًا على تجاوب اإلدارة مع تقييم الالمرآزية وإنجاز وف

 .الكفاءة التي لم يمكن وضع تقدير آمي لها حتى اآلن

ة                          .73 ين اإلنجازات البرنامجي ى استمرار التواصل ب دعو إل واردة في      ومن الواضح أن الضرورة ت المخططة ال
ة وخطط    )آما وافق عليه المجلس   (الخطة المتوسطة األجل ضمن إطار ميزانية قائم على النتائج           ، ومقترحات الميزاني

امجي             . فترة السنتين الواردة في برنامج العمل والميزانية       ديالت في الهيكل البرن ولهذا ُتقترح بصفة استثنائية إجراء تع
ة، والتى تضمن فى جداوال        .  مل والميزانية في مرحلة وضع برنامج الع     ة  ويمكن إبراز المجاالت الخمسة التالي لميزاني

 :البرامجية
وإضافة إلى الدعم الفنى من إدارة . سيحصل العمل فى التقييم الذاتى على تمويل من موارد البرنامج العادى        •

ة الخا          ات البرامجي ة للكيان وارد المدرجة فى الميزاني رامج       التقييم، فإن الم تنقل من الب ذاتى س يم ال ضعة للتقي
امج                ة ضمن البرن يم : 2-2-1الفنية واإلدارية إلى آيان برامجى جديد يدار إدارة مرآزي يعاد    . التقي دها س وبع

 .تخصيص التمويل المساعد خالل الفترة المالية الى األقسام التي ُتنفذ عمليات التقييم الذاتي
اج ا  : 1-2في البرنامج الرئيسي      • دعم،     اإلنت وارد             لزراعي وُنظم ال ة للم دة الدولي ة المعاه دعم ألمان ُيقدم ال  س

امج    ن البرن ة م ة والزراع ة لألغذي ة النباتي يل:2-1-2الوراثي امج المحاص ن البرن ات : 0-1-2ال م الكيان
  متى انعقد أول اجتماع للجهاز الرئاسي لتلك المعاهدة أثناء الفترة المالية؛المشترآة بين المصالح،

ي    ُتخصص  • امج الرئيس ي البرن وارد ف ة   :2-2 م ة والزراع اعي األغذي ي قط ة ف ات والتنمي لكيان السياس
برنامجي جديد سينشأ لمتابعة العمل في الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلنجاز التدريجي للحق في الغذاء               

 الكافي ضمن خطط األمن الغذائي الوطني؛
تفادة م  • ـن إعـاالس ـادة تشكيـ ـل البرنامـ ـ الرئيسج ـ ـالمساهم: 5-2ي ـ تدامةــ ة المس ي التنمي ق ات ف ،آما ووف

امج          ن البرن اد م التعليم واإلرش ين ب انين مختص ل آي ل، ونق طة األج ة المتوس ي الخط ه ف ى 1-5-2علي  إل
 ؛2-5-2البرنامج 

ة    • ل تجزئ ن أجل تقلي ات، وم ال السياس ي مج ة ف ل المنظم ي عم ز القطري ف ى الترآي د عل ن أجل التأآي م
امج الرئيسي          البرام ات       :1-3ج، سُتدمج عدة آيانات من البرن ا في     المساعدات في مجال السياس وُيعاد ترآيزه

 .برنامج العمل والميزانية الكامل

  موجز تأثيرات المقترحات–تصور النمو الحقيقي 

ادة بنسبة                30,9النمو الحقيقي بمبلغ           .74 ادل زي ا يع ام       2,4 مليون دوالر قبل ارتفاع التكاليف، أي م ة ع  في المائ
ام       2,5 وبنسبة   2006 ة ع ار            2007 في المائ د آب الى عن ي االجم اتج المحل ع في الن ل متوسط نسبة النمو المتوق ، يماث

غ             2011-2006وآانت الخطة المتوسطة األجل     .  المساهمين في الميزانية   ة بمبل ادة في الميزاني ، التي بّينت حدوث زي
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ي 22,9 ون ف ة2007-2006 ملي رة ، هي نقط ي لفت و الحقيق داد تصور النم ي إع ة ف ع بعض 2007-2006 البداي ، م
الغ      . التعديالت لتصحيح انخفاض تمويل الهياآل الالمرآزية      ا          8ومن المبلغ اإلضافي الب ة مع م ين دوالر بالمقارن  مالي

طر التنظيمية الدولية،  مليون دوالر للعمل في بناء القدرات لتطبيق األُ       3,5جاء في الخطة المتوسطة األجل سيقدم مبلغ        
ي،   :  دوالر إلى الباب التاسع     ي و مليون  اإلنفاق الرأسمالي :  مليون إلى الباب الثامن    2,5و اق األمن ا هو موضح       اإلنف  آم

 . في الميزانية7في الجدول 

ى      اإلنتاج الزراعي ونظم الدعم، : 1-2وفي البرنامج الرئيسي           .75 ي عل ا يل ة م  وجه   سيسمح النمو الحقيقي بتقوي
 :الخصوص

ة                   • ة واإلقليمي درات الوطني اء الق ة والزراعة لبن ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي العمل في المعاه
 وتنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة بهذه الموارد؛

 دعم مجاالت األولوية للعمل المتعدد التخصصات؛ •
ات     (آفاءة استخدام المياه وأنشطة صيانتها       • ثًال تقان ى مستوى المزرعة، وتحديث وإدارة             م اه عل ضبط المي

 ؛)شبكات الري
اعدة     • ديم المس ايير وبتق يق ووضع المع رامج التنس ل ب ك بتعجي ات، وذل ة النبات ة لوقاي ة الدولي ذ االتفاقي تنفي

 الفنية؛
ا                           • دء العمل في آف ابرة للحدود، أي ب ة الع ة والنباتي ات واألمراض الحيواني ت نظام الوقاية من طوارئ اآلف

 وأمراض نباتية أخرى عابرة للحدود بما يجاوز الترآيز الحالي على الجراد الصحراوي؛
واني       • اج الحي وان واإلنت حة الحي ال ص ي مج ة ف ب الحرج ي الجوان ل ف ة   (العم ار البيئي يم األخط ثًال تقي م

ة    والَمَرِضيَّة وإدارتها، ونظام اإلنذار العالمي المبكر عن األمراض الحيوانية العابرة للح           دود، وسياسات تنمي
 ؛)الثروة الحيوانية لمصلحة الفقراء

ار            • ة، واالبتك ال الزراعي ة األعم دعم تدابير السياسات والمؤسسات للتسويق بواسطة القطاع الخاص، وتنمي
 في الصناعة الزراعية؛

ين المنظم          • ة  التطبيقات العملية لحل مشكالت إنمائية نوعية، التي تتولد من أعمال القسم المشترك ب ة والوآال
 .الدولية للطاقة الذرية

ة والزراعة،       : 2-2وفي البرنامج الرئيسي           .76 ي،       السياسات والتنمية في قطاعي األغذي من   سُيسهل النمو الحقيق
 : المجاالت التاليةبين جملة أمور،

ة ورسم خرائطه                        • نقص األغذي ذائي والتعرض ل دام األمن الغ الج  تصميم ُنظم وطنية للمعلومات عن انع ُتع
 بوجه خاص قضايا المؤسسات؛

ة                   • قدرة أمانة الدستور الغذائي على إذاعة المعلومات، إلى جانب بناء القدرات الوطنية المتصلة بأنشطة هيئ
 الدستور الغذائي؛

 ؛CountryStatتوسيع قاعدة البيانات اإلحصائية في المنظمة وتحديثها ليشمل البلدان بواسطة  •
 ألعضاء إلى المرآز العالمي للمعلومات الزراعية؛تطوير أدوات أآفأ لوصول ا •
 وضع منهجيات فعالة لتقييم المحاصيل وتقييم إمدادات األغذية؛ •
 تعزيز المساعدة للبلدان لتطبيق االتفاقات التجارية؛ •

 : ستكون المنافع الرئيسية من تصور النمو الحقيقي آما يليمصايد األسماك،: 3-2وفي البرنامج الرئيسي        .77
 ؛)استراتيجية تحديد أوضاع واتجاهات المصايد الطبيعية(تعزيز المعلومات عن مصايد األسماك  •
 تحسين رصد الُنظم البيئية البحرية في صلتها بمصايد األسماك؛ •
 .توسيع بناء القدرات من أجل تنمية قطاع المصايد الصغيرة النطاق •

 :د النمو الحقيقي على تسهيل سُيساعالغابات،: 4-2وفي البرنامج الرئيسي        .78
ذا                  • رات المتصلة به ترجمة المفاهيم المتفق عليها لإلدارة الحرجية المستدامة إلى أعمال، والتشارك في الخب

 الموضوع؛
 توسيع المشورة الخاصة ببروتوآول آيوتو؛ •
 ؛2030إجراء دراسات شاملة عن الغابات والقطاع الحرجي آلفاق عام  •
 .وضع إطارات وطنية للسياسة الحرجية وترتيبات المؤسساتتلبية الطلبات الكبيرة ل •

امج الرئيسي               .79 ق بالبرن رامج الخاصة،             :5-2وفيما يتعل تدامة وتوجهات الب ة المس  سيسمح   المساهمة في التنمي
 :النمو الحقيقي بما يلي

ره من                • دز وغي ى     تقوية األنشطة المعيارية وتقديم مساعدة في السياسات عن تأثير مرض اإلي  األمراض عل
 األمن الغذائي األسري والوطني؛
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ة     • ة والريفي ة الزراعي ات التنمي ات وأفضل ممارس ذ السياس رارات لتصميم وتنفي درات واضعي الق اء ق بن
 المستدامة؛

 .زيادة المخصص في البرنامج العادي لدعم البرنامج الخاص لألمن الغذائي •

 :يسمح النمو الحقيقي بما يلي سالتعاون والشراآات،:وفي الباب الثالث       .80
 مساعدة البلدان على التعامل مع المعاهدات الجديدة وآليات التكامل اإلقليمي وتحديات العولمة؛ •
 .التجاوب وقدرة تسليم الخدمات من جانب المكاتب القطرية على مستوى أآثر استدامة •

ى       ستؤدي الزيادة    برنامج التعاون الفني،  : وفي الباب الرابع         .81 ا هو واضح إل الصافية بموجب النمو الحقيقي آم
 .تقوية قدرة المخصص لبرنامج التعاون الفني على مواجهة الطلبات من مختلف البلدان، بما في ذلك حاالت الطوارئ

امس       .82 اب الخ ي الب دمات الدعم،: وف ل  خ ة العم ذ خط راع بتنفي ي لإلس و الحقيق ل بموجب النم تخدم التموي سُيس
 .الموارد البشرية من جانب قسم إدارة الموارد البشريةالخاصة ب

  موجز التأثيرات–تصور النمو االسمي الصفري 

ى نفس المستوى االسمي من                             .83 ؤدي إل ذي ي تعريف مستوى الموارد بموجب هذا التصور هو برنامج العمل ال
ة،                 رة الجاري ا في الفت ة آم ة التالي غ     االعتمادات الصافية للفترة المالي ي تبل ون دوالر في      749,1الت . 2005-2004 ملي

 مليون دوالر واالستمرار في تحصيل هذا المبلغ بنظام االشتراآات المجزأة لحماية الميزانية من               749,1واعتماد مبلغ   
درة                   اليف المق اع التك ي أن ارتف ورو، يعن دوالر والي اليف   انظر القسم الخاص ب      (آثار سعر الصرف بين ال اع التك ) ارتف

 مليون دوالر أو    43وهذا يعني إحداث تخفيض حقيقي شامل في الموارد بنحو          . من جانب المنظمة  " امتصاصها "يجب
 . في المائة5,7بنسبة 

ات   وقد طبقت أهداف تخفيض الموارد البرنامجية على النحو الوارد وصفه في فصل                    .84 ، أسلوب ترتيب األولوي
ع ع المواق ي جمي ي العمل ف ؤثر ف ة وا.  وهي ت رامج المنظم ى ب و االسمي الصفري عل ة النم ة لميزاني أثيرات المالي لت

ة،     من جداول  8موضحة على مستوى البرامج الرئيسية في الجدول         ة البرنامجي ر         الميزاني أثير الكبي رد وصف الت آما ي
ة    الضار في القسم الخاص    ارزة الناشئة عن              .بمقترحات الميزانية البرنامجي اط الب ا       ويمكن إيجاز النق ذا التصور آم ه

 .يلي

ة  190ُيالحظ أن التخفيضات بموجب هذا التصور ربما تعني إلغاء نحو                   .85 ذا         .   وظيف راض أن ه ى مع افت وحت
اء           ة في      232العمل ممكن تنفيذه فورًا بعد أن سبقه إلغ ع           2005-2004 وظيف ادة توزي اليف إضافية إلع اك تك إن هن ، ف

دئيًا بنحو    الموظفين واالستغناء عن خدماتهم، تُ    در مب م يمكن    10ق ين دوالر، ول تيعابها " مالي في مقترحات النمو    " اس
 .االسمي الصفري

، ورغم وجود تكاليف ثابتة آبيرة، سيكون من الضروري إجراء       السياسة العامة والتوجيه  : وفي الباب األول         .86
ر الموظفين في عدة مكاتب           ة     مكتب (تخفيض في عدد الموظفين وفي المخصص لغي ام والشؤون القانوني تش الع  المف

ام،    دير الع ارون الخاصون للم يم، المستش ة والتقي امج والميزاني يدة    ( والبرن ل اإلدارة الرش دعم لهياآ ن ال ل م ا ُيقل مم
ي موضع       اءلة ف راف والمس يدة واإلش ار اإلدارة الرش ون إط ى أن يك يؤدي إل ذا س ائج، وه ى النت ة عل واإلدارة القائم

 .الخطر

 : بعدة طرق، ومنها1-2وسيتأثر البرنامج الرئيسي        .87
ذلك                          • دة، وآ ة الجي ة عن الممارسات الزراعي درات وإذاعة تجارب السياسات وأمثل اء الق إنقاص أنشطة بن

 الزراعة الموجهة لصيانة الموارد؛
 تأخير تنفيذ برنامج عمل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ •
 ور التربة وصيانتها، وخصب التربة وإدارة المغذيات؛تقليل األنشطة الخاصة بتده •
ات  • ة للمجموع بكة الدولي دعم للش تبعاد ال ع اس ارج الموق ة    خ ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي ي المعاه ف

 لألغذية والزراعة؛
ات وتضييق األ          • ة النبات ة لوقاي ة الدولي ايير في االتفاقي نشطة  انخفاض مساهمة البلدان النامية في وضع المع

 ؛)ُنظم المعلومات والمساعدة الفنية(الخارجية لهذه االتفاقية 
ة  • دات، وتحسين المحاصيل والتقان ات، وإدارة المبي ة لآلف اإلدارة المتكامل ق ب ا يتعل دان فيم دعم للبل ل ال تقلي

 ؛حيويةال
ابر      • ة   تأخيرات في األطلس العالمي التفاعلي لإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان، وفي إقامة من ة وإقليمي وطني

 للتفاوض على سياسات الثروة الحيوانية؛
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ة       • دة لمكافح دابير الجدي ة والت ة باألغذي راض المنقول ع األم ل م دة للتعام ات الجي ي الممارس ل ف ل العم تقلي
 أمراض الحيوان، وآذلك تقليل الدعم لبرنامج مكافحة التريبانوزوما الحيواني؛

ر وتصميم   • ذار المبك ي اإلن ل ف ريس  ُيصبح العم ام إمب راض بموجب نظ ة األم تراتيجية لمكافح ذ اس وتنفي
 معتمدًا اعتمادًا تامًا على تمويل من خارج الميزانية؛

ة، والمساعدة المباشرة لتحسين                  • استبعاد الدعم الفني وُنظم المعلومات المتعلقة بالطاقة في المزرعة والميكن
 القدرة التجارية لدى منظمات المزارعين؛

اد  • ل اإلرش لة    تقلي ة، وإدارة سلس ال الزراعي إدارة األعم ة ب ات المتعلق ات والمؤسس ائل السياس ي مس ف
 اإلمدادات والزراعة التجارية؛

ة           • تخدام تقان ن اس ة ع ة الذري ة للطاق ة الدولي ة والوآال ين المنظم ترك ب م المش ي القس ات ف ل المخرج تقلي
ئي للموارد الوراثية الحيوانية والصحة     الحشرات العقيمة ضد ذبابة فاآهة البحر المتوسط، والتوصيف الجزي        

 .العامة البيطرية

 :، هناك عدة أمثلة واضحة على التأثيرات السلبية2-2وفي البرنامج الرئيسي        .88
 ضرورة تكييف هيكل اجتماعات لجنة األمن الغذائي ومدتها ووثائقها؛ •
ن              • ذائي والتعرض ل ة ورسم الخرائط ذات        تخفيض أهداف نظام المعلومات عن انعدام األمن الغ قص األغذي

تقليل جمع البيانات اإلحصائية وتحليلها، والمساعدة الفنية للبلدان، والعمل في تقييم التغذية والمالمح           (الصلة  
 ؛)التغذوية القطرية

 استبعاد الكيانات الجديدة مما ُيقلل من قدرة المنظمة على التحليل في السياقات الخارجية السريعة التغير؛ •
اء         تخفي • ة لبن ات العملي ة، والحلق ات التغذي ل مطبوع ة، وتقلي ب األغذي ي ترآي ل ف ي العم رة ف ات خطي ض

ين          ترآة ب ة المش يق اإلقليمي ان التنس ن لج ت دورات م تبعاد س ب اس ى جان دريب، إل طة الت درات وأنش الق
 المنظمة ومنظمة الصحة العالمية؛

دخل               • ة، وفي إحصاءات ال أخيرات في وضع مؤشرات          إلغاء العمل في اإلحصاءات البيئي تثمار، وت واالس
 ؛CountryStatإضافية لقياس األمن الغذائي، وتقليل عدد البلدان الجديدة التي يطبق عليها نظام 

امج          ل جامع فى المنظمة  اإلضرار بتطوير اإلطار ال    • ة وبرن المي للمعلومات الزراعي ور  تجسير   لنظام الع عب
 الفجوة الرقمية الريفية؛

ل المصروفات • ة  تقلي ن الدراسات التحليلي ا م ة  وغيره ة والزراع ة األغذي رة حال ة نش رويج وإذاع ى ت  عل
 الداعمة، التي ُتقّدم الدعم للدراسات المنظورية العالمية عن األغذية والزراعة؛

يالت          • ائق والتحل ل الوث ية، وتقلي لع األساس ترك للس ندوق المش ديمها للص روعات وتق ياغة المش ل ص تقلي
 .آة بين الحكوماتللمجموعات المشتر

امج الرئيسي               .89 ق بالبرن ة                 3-2وفيما يتعل ى نوعي أثير سلبي عل ى ت ، ستؤدي أحوال النمو االسمي الصفري إل
ات  ى المعلوم ات الحصول عل تجابة لطلب ا، واالس ات، وتوقيته اطيل . البيان ل الخاص بإحصاءات أس ُيلغى العم ا س آم

ة الصيد            الصيد، مما ُيضعف القدرة على رصد وتنفيذ         . خطة العمل الدولية لصيانة وإدارة أسماك القرش الخاصة بطاق
ا  ينبغي تخفيضها، ومنه االت أخرى س اك مج يم ورصد   : وهن ة وتصنيفها؛ تقي ماك التجاري واع األس ى أن رف عل التع

وارد السمكية وإدارة مصايد األسماك؛ حلق                   يم الم ة لتقي الم؛ خطوط توجيهي ة في الع ة  الموارد السمكية البحري ات عملي
ام           المي ع مكي الع تهالك الس قاطات االس تدامة؛ إس ة المس اء المائي ة األحي رويج تربي ة لت ات وطني ؛ 2020واجتماع

 .اجتماعات فنية ومطبوعات؛ دعم أجهزة مصايد األسماك اإلقليمية

 آبيرة في مجال     ، يعني النمو االسمي الصفري انخفاض األنشطة بدرجة       4-2وفيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي            .90
وسيكون . البلدان ذات الغطاء الحرجي البسيط، وُتصبح هذه األعمال خاضعة للتمويل من خارج الميزانية على األغلب              

اك  . من الضروري في مكافحة التصحر وتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر تخفيض الدعم بدرجة آبيرة   وهن
ل          .  لغى هو سيلفا ميديترانيا   جهاز من األجهزة الدستورية ربما يُ      ى تقلي وسيؤدي النمو االسمي الصفري بالضرورة إل

ات                 ق الغاب ن ُيصبح من الممكن      . الدعم للبلدان في منع حرائق الغابات ومكافحتها وفي إنشاء شبكات لمكافحة حرائ ول
ف العمل في تجارة المنتجات     وسينبغي حذ . البدء في دراسات مستقبل الغابات اإلقليمية وال تحديث الدراسات الموجودة         

ة  ة والبيئ دز،          . الحرجي ة اإلي ة لجائح ات نتيج ات الغاب ي مؤسس نقص ف واحي ال ة ن ة لمعالج طة المخطط ا األنش وأم
ة               .  وخصوصًا في أفريقيا، فستتوقف    اد الدولي ك من األبع ر ذل ات وغي ي بالغاب وسيقل الدعم لمنتدى األمم المتحدة المعن

 .في ترتيبات الغابات

 :، يعني النمو االسمي الصفري إحداث تخفيضات فيما يلي5-2وفي البرنامج الرئيسي        .91
 دعم االتفاقات البيئية وترويج التخطيط واإلدارة البيئية المتكاملة؛ •
 تعزيز تقانة ُنظم المعلومات الجغرافية وبيانات االستشعار عن ُبعد من أجل ُنظم اإلنذار المبكر؛ •
 ؛الحيوية والسالمة الحيويةالقدرات في التقانة المساعدة الفنية وبناء  •
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 دعم الشبكات المؤلفة من أجهزة البحوث الوطنية وأصحاب المصالح؛ •
ن       • ل ع المي المقب ؤتمر الع ة والم ل التنمي ن أج ن االتصاالت م دة ع م المتح تديرة لألم دة المس ة المائ متابع

 االتصاالت من أجل التنمية؛
 اعدة الفنية للبلدان في سياق مبادرة التعليم من أجل سكان الريف؛تقديم المشورة في السياسات والمس •
اد من أجل                             • درة اإلرش ك ق ا في ذل ة، بم اد الزراعي الوطني ة ُنظم اإلرش ات لتقوي مواد السياسات والمنهجي

 الوقاية من مرض اإليدز وتخفيف آثاره؛
ألة         دعم السياسات والممارسات من أجل التنمية الزراعية والريفية المستدام         • ذه المس ة مما يجعل العمل في ه

 معتمدًا فعًال على موارد من خارج الميزانية؛
 الدعم من المقر الرئيسي لنظام شبكة األمم المتحدة للتنمية الريفية واألمن الغذائي؛ •
 الدعم لتصعيد أعمال البرنامج الخاص لألمن الغذائي واتفاقات التعاون بين الجنوب والجنوب؛ •
ة                    الدعم المالي من     • ة واألمان ة الدولي ابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعي ة للمجلس العلمي الت المنظم

 .التابعة لـه، والمساعدة الفنية للُنظم الوطنية للبحوث الزراعية

ؤثر في وظائف                              .92 ي ت ى التخفيضات الت ودة إل وفي الباب الثالث ستؤدي أحوال النمو االسمي الصفري إلى الع
ة              المساعدة في  ة لأللفي ذ األهداف اإلنمائي ى تنفي ى المساعدة عل ة عل درة المنظم ؤثر في ق ا ي اليم، مم  السياسات في األق

داني            امج مي ر البنك              . الثالثة، وقدرة المنظمة على تقييم فرص العمل ببرن ة غي وسينخفض العمل مع المؤسسات المالي
تثمار       في المائة مقابل المستوى الحالي من العمل ف         25الدولي بنحو    امج دعم االس يتناقص العمل في إعداد        . ى برن وس

داني          امج المي ات البرن ة بعملي وستؤدي أحوال   . تقارير عن أداء البرنامج الميداني والقدرة على معالجة مشكالت متعلق
ة بحسب مستوى                         النمو االسمي الصفري أيضًا إلى تفاقم الصعوبات الموجودة بالفعل في إدارة شبكة المكاتب القطري

الي ة الح تهدف   . الميزاني يض المس ة التخف ة لمواجه دابير مالئم د ت ر تحدي يتطلب األم ة  . وس طة المتعلق يق األنش وتنس
ذلك                    يتأثر أيضًا، وآ ا س دني  ومع القطاع الخاص، ربم ة ومنظمات المجتمع الم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومي

 .برنامج التعاون الالمرآزي

ر وجودة           وفي الباب الخامس،           .93 ى مستوى التحري ة واإلعالم أن تحافظ عل ال تستطيع مصلحة الشؤون العام
اء          .  إنتاج المواد اإلعالمية، آما أنها ستضطر إلى تقليل خدمات أجهزة اإلعالم           ى إلغ ة ال وسيحتاج قسم الخدمات المالي

ابا       ة الحس ات مراجع ة     وظائف وإضعاف الرقابة المالية الداخلية في حين أن تواتر عملي ة في المكاتب الميداني ت المحلي
ه                 ياء أخرى، سيكون          . سينخفض من مرة آل سنة إلى مرة آل سنتين، وهذا لـه تأثير واضح في حد ذات ى جانب أش وإل

ه، في حين أن            رة من خدمات تطوير ُنظم المعلومات لدي المطلوب من قسم ُنظم وتقانة المعلومات أن ُيقلل بدرجة آبي
رية سُيقلل األنشطة والخدمات في مجاالت حساسة مثل تعيين الموظفين وإدارة الوظائف وتقديم             قسم إدارة الموارد البش   

ك                    . الخدمات للموظفين  ر ذل ديم المساعدة وغي آما أن وحدة الدعم اإلدارية يجب أن تستبعد الوظائف الحيوية بمنصة تق
 .من الدعم للمنتفعين في مختلف أنحاء المنظمة

اآن                       وفي الباب السا         .94 ر في الصيانة قصيرة األجل في األم ى نقص آبي دس سيؤدي النمو االسمي الصفري إل
 .مما سيؤدي إلى تكاليف آبيرة في األجل الطويل، وإلى تخفيضات أخرى في الخدمات المشترآة في جميع المواقع

 الالمرآزية

ة والزراعة                      .95 ة األغذي ة في منظم امج             لدر 13خضع التقييم المستقل لالمرآزي ى البرن ل لجنت ة من قب اسة مبدئي
بتمبر     ى س رتين ف ا األخي ى دورتيهم ة ف وبر/والمالي ول-أآت رين األول /أيل ين    . 2004تش ى اللجنت ذلك ُعرضت عل آ

ادمتين      .   التى أشادت بالتقرير وأيدت توصياته بوجه عام    14االستجابة المبدئية لالدارة   دورتين الق اح لل ى أن تت واتفق عل
ايو ى م ين ف ار أ/للجنت تجابة أخرى من االدارة2005ي ذ .  اس ة منفصلة، بخطة تنفي ى وثيق ين، ف د اللجنت ويجرى تزوي

رة             15..تفصيلية مع تحديد المسؤوليات والمواعيد النهائية      ا تبعات آبي ى توجد فيه  آذلك ستستكشف الوثيقة المجاالت الت
 .فى الميزانية والتى لم يحدد الكثير منها بعد بصورة آمية

ار، أن          و       .96 ى االعتب ذ ف اج األخ ى تحت ة والت ى المنظم ة ف يم الالمرآزي يات تقي رى لتوص دات األخ ن التعقي م
ى                     ة عل درات المنظم ة ق ق بمدى آفاي ر قضايا تتعل استعراض مساهمة المنظمة فى تحقيق األهداف االنمائية لأللفية يثي

ذلك للمشارآة ا       دول األعضاء، وآ ى المستوى القطرى،       المستوى القطرى لتلبية الطلب من ال ات عل ة فى العملي لكامل

                                                      
 PC 92/6 a) or FC 108/18  الوثيقة  13

 PC 92/6 a) - FC 108/18 Sup. 1  الوثيقة  14

 PC 93/7 - FC 109/26  الوثيقة  15
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نهج   ة أو ال اعدات االنمائي دة للمس م المتح ار األم ترآة، اط ة المش ات القطري ر، التقييم ن الفق د م تراتيجيات الح ل اس مث

وفى الكثير من الحاالت، فان المشارآة تستلزم مخصصات الموارد من أجل ترتيبات تقاسم التكاليف . القطاعية الشاملة 
وارد متناقصة بصورة                   أو ح  اء مستويات م تيعابه فى ظل أعب تى برامج مشترآة، وهو األمر الذى آان من العسير اس

 .مطردة

ه                             .97 ه، فان از من حيث عمق تفاصيله وتغطيت ر ممت ة هو تقري وفى حين أن تقرير تقييم الالمرآزية فى المنظم
ى فى الموجز التن           50يتضمن زهاء أآثر من       ة      توصية تحجب، حت ذى، الصورة العام اع أسلوب        . في ان اتب الى ف وبالت

توصية تلو األخرى من هذا التقرير، وان تكن ضرورية ومالئمة من حيث المساءلة، فانها تحتاج الى تعزيز من خالل                   
ة     .  تصنيف التوصيات ودراسة آل فئة منها آكل اضافة الى دراستها فرادى   ر أهمي وضرورة هذا األسلوب تصبح أآث

لحاجة أيضا الى معالجة األهداف االنمائية لأللفية واصالحات األمم المتحدة على المستوى القطرى، والتى              فى ضوء ا  
 .يؤدى تأثيرها مجتمعة الى بعض اعادة النظر فى دور المنظمة فى المستقبل ووجودها على المستوى القطرى

، يرد وصفها بقدر أآبر من التفاصيل فى   وبناء على ذلك صنفت جميع التوصيات تحت سبعة عناوين رئيسية                .98
  :، وهى على النحو التالىFC 109/26أو PC 93/7الوثيقتين 

 
 الطلب على خدمات المنظمة وأولوياتها على المستوى القطرى؛ •
 توفير قدرات المنظمة، بما فى ذلك التغطية القطرية؛ •
 السلطات والتفويض؛ •
 الموارد البشرية وادارة الموظفين؛ •
 زانية؛قضايا المي •
 اإلجراءات والترشيد والكفاءة؛ •
 .والشراآات على المستويين القطرى واالقليمى •

ة            .99 ى الميزاني ة، عل درجات متفاوت ات، ب ا تبع ذه التوصيات له ع ه ان التوصيات   . وجمي ال، ف ى سبيل المث وعل
اليف توسع          المتعلقة بالطلب على الخدمات وتوفيرها على المستوى القطرى لها شتى التبعات المخت            ك تك لفة، بما فى ذل

ة   "المكاتب القطرية القائمة الستيعاب      ا              " المحاور الفني ع الموظفين وغيره ادة توزي ة، اع ة الفرعي . أو المكاتب االقليمي
ة لتيسير التخفيضات المقترحة فى                وستؤدى توصيات أخرى الى زيادة التمويل لتكاليف المرتبات فى المكاتب القطري

ومن المأمول أن من الممكن تعويض       . من الموارد لتطوير مهارات الموظفين فى عدد من المجاالت        الشواغر أو مزيدا    
اءة             ادة الكف ورات زي هذه الزيادة فى التكاليف من طريق الوفورات الناشئة فى شتى التوصيات التى تعالج الترشيد، ووف

وارد   2005-2004 بيد أنه في أعقاب التخفيضات التى طبقت فى ميزانية الفترة        . والتفويض ى الم ، فلقد بلغت القيود عل
 .الحالية للبرنامج العادى حدا بات معه جليا بصورة متزايدة أن شبكة الالمرآزية قد وصلت منتهاها من الناحية المالية

يتم              .100 ة، س ى الميزاني  ان رد الفعل الذى سيصل من اللجنتين عن خطة التمثيل التفصيلية والتبعات المتطورة عل
رة    ل للفت ة الكام ل والميزاني امج العم ى برن ردة ف ة  2007-2006تضمينه بصورة مط ة جاري ذه عملي أن ه رارا ب ، اق

 .ستؤثر أيضا، فى األرجح، على ميزانيات الفترات المالية القادمة

 الميزنة الرأسمالية

اق           10/2003أنشأ قرار المؤتمر         .101 ة         مرفق اإلنفاق الرأسمالي ليضم تخطيط اإلنف ى إطار الميزن الرأسمالي إل
 :واإلطار المالي القائمين وذلك

 اختيار الباب الثامن من برنامج العمل والميزانية ألغراض تحديد المصروفات الرأسمالية والترخيص بها؛ •
 .10-6إنشاء حساب اإلنفاق الرأسمالي بإضافة مادة جديدة إلى الالئحة المالية برقم  •

اب           ويعتبر هذا المرفق       .102 ل المصروفات الرأسمالية الضرورية بموجب الب تظم إلدارة وتموي  بمثابة أسلوب من
ؤتمر،        . الثامن ضمن إطار التخطيط القائم     ه الم ادي يوافق علي ومصادر أموال هذا الحساب هي اعتماد في البرنامج الع

 . خدمات االستثمار الرأسماليوالمساهمات الطوعية، والمبالغ المستردة من الرسوم التي ُتفرض على المنتفعين من
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ا    2011-2006وتضمنت الخطة المتوسطة األجل          .103 غ مجموعه ون دوالر  6,6 خططًا لإلنفاق الرأسمالي بل  ملي
 باالقتراحات ووافقت على األسلوب 17لجنة الماليةورحبت  . 16 ومشروع اقتراح لتمويلها   2007-2006في فترة السنتين    

 .ة من حيث نطاق الخطط المؤهلة لهذا التمويل ومن حيث مستوى التمويلالحذر الذي سارت عليه األمان

واردة في             1وخطة اإلنفاق الرأسمالي التي يرد ملخص لها في الجدول               .104  فيما يلي تتفق تمامًا مع المقترحات ال
ل   طة األج ة المتوس ـًا    2011-2006الخط ـا إطالقـ ى عنهـ ي ال غن روعات الت ى المش ي تقتصر عل ـرة ، وه ـي فتـ فـ

  :، ألن مدى إمكان تنفيذ خطط اإلنفاق الرأسمالي يعتمد على مستوى اإلنفاق الذي يمول من هذا المرفق2006-2007

 
دأت       6,6فهناك إنفاق رأسمالي مخطط يبلغ مجموعه        • ي ب تثمارات الت  مليون دوالر ويشمل االنتهاء من االس

ل  ر  3,9(بالفع وارد البش ة الم ذ خط ون دوالر لتنفي ذ  ملي ة للتنفي طة الالحق ة  )ية واألنش تثمارات دوري ، واس
ة          1,6(ضرورية لُنظم المعلومات وتقانة االتصال        مليون دوالر للتطبيقات اإلدارية والفنية والخدمات الهاتفي

ة ال   )داخل المنظم ر ط و أم ات وه ي غرف االجتماع ة ف ة الفوري دات الترجم ون دوالر إلحالل مع ، وملي
 انتظاره من زمن بعيد؛

اق الرأسمالي             6,9ناك أربعة مصادر ممكنة للتمويل مجموعها       ه •  مليون دوالر وهي مقترحة لحساب اإلنف
امن           . 2007-2006في فترة    اب الث رة في الب ك الفت وارد المخططة لتل رخيص بالصرف من الم وسيصدر ت

 .ضمن قرار ربط االعتمادات الذي يوافق عليه المؤتمر

 :تمويلوفيما يلي بيان مصادر ال     .105

ا        مليون2,9 وقدرها،  31/12/2005 المرّحلة في    المتأخرات  .106 ة في دورته ة المالي د وافقت لجن ى  108، وق  عل
م            القرار رق مالي ب اق الرأس اب اإلنف ى حس ق إل ر المنف يد غي ل الرص راح ترحي أخرات   6/2001اقت تخدام المت .  اس

ددًا        واعترفت اللجنة بأن هناك بنودًا آثيرة فّصلَّها القرار ا    أن ع اق الرأسمالي وب لمذآور وتقع أيضًا تحت تعريف اإلنف
ة    . 2005ستستمر بعد عام     استخدام المتأخرات من المشروعات التي آان مرخصًا بها في األصل في قرار            ومن األمثل

ة           امج العمل والميز        . على ذلك إنشاء نظام إدارة الموارد البشرية ومعايير المحاسبة الميداني يقدم في برن ة الكامل    وس اني
 .تقدير أدق لهذه المبالغ المرحلة

رة       .107 ة فت ي نهاي ة ف ر المنفق الغ غي امن  2005-2004المب اب الث ى الب ة إل ون دوالر– المنقول ن .ملي يس م  ل
ولهذا، تحدث .  في المائة من االعتماد إذا أرادت المنظمة أن تتجنب التجاوز في النفقات      100الممكن بصفة عامة إنفاق     

رة    .  ل فترة مالية فوائض مختلفة في مبالغهافي آ  وقد ترغب األجهزة الرئاسية في نقل المبالغ التي لم ُتنفق في آل الفت
 .المالية من األبواب من واحد إلى ستة إلى الباب الثامن بما يسمح بتشغيل هذا المرفق تشغيًال فعاًال

اب ال           .108 ى الب اب األول إل وال من الب ه أم ادة توجي امن    إع اب الث و–سادس نحو الب ى ملي  الغرض هو  . دوالرن
ادات                        رادات من االعتم دفق اإلي تجميد جزء من االعتمادات في تلك األبواب في بداية الفترة المالية بما يضمن انتظام ت

رة ومن األفضل أن تكون هذه التحويالت في شكــل وفورات الكفاءة التي ستتحقق في فت  . إلى حساب اإلنفاق الرأسمالي   
اق الرأسمالي       2006-2007 ة اإلنف ذا  . ، ولكنها يمكن أن تشمل موارد آان على البرنامج المعني وضعها في ميزاني وه

الغ              ة لحساب المب األسلوب ال يظهر حتى اآلن في الجداول الموجزة في بداية الوثيقة، ريثما ينتهي النظر في أفضل آلي
ادات        .  التي سُتجنب   ديل في االعتم ون    وسيكون أول تع غ ملي ة الكامل              ي بمبل امج العمل والميزاني  دوالر جزءًا من برن

 .2007-2006لفترة 

ذ            .109 اء التنفي واب أخرى أثن ون دوالر  –تحويالت من أب إن       .ملي ة ف د بدق م تحدد بع ل ل م أن مصادر التموي  رغ
ى جانب المساهمات الطوعي                   ى الخدمات الرأسمالية، إل ا تشمل رسومًا عل رة    االحتماالت ربم ة، أو رسومًا ُتفرض م

 .واحدة بمناسبة برامج معينة

ى رصيد       1ويلخص الجدول        .110  التدفقات الداخلة والخارجة في حساب اإلنفاق الرأسمالي بما يسمح بالوصول إل
غ   امن يبل اب الث ي الب دئيًا ف ع مب ة 0,3متوق ي نهاي ون دوالر ف ادة . 2007-2006 ملي ة 10-6وبموجب الم ن الالئح  م

 .الية يحوَّل هذا الرصيد إلى حساب اإلنفاق الرأسمالي الستخدامه في الفترة المالية التاليةالم

                                                      
 645-624، الفقرات CL 127/7  الوثيقة  16

 79، الفقرة  CL 127/15  الوثيقة  17
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( ــةالحرآــــةالجــــدول ــاقحساب    في  المخططـ ــمالياإلنفـــــ ــدوالراتبـــآالفالرأســــ الــــ  1 :      )  
ي    ل ف غ المرح   المبل

31/12/2005  

ة  ترة المالي  الف

 2007-2006 

 التدفقات الداخلة المخطط لها
   2.900 31/12/2005ن المتأخرات  في مبالغ مرحلة م

   1.000  نقلت إلى الباب الثامن2005-2004مبالغ غير منفقة في نهاية 
  المرحلة إلى31/12/2005إجمالي األموال المتوافرة في 

2006-2007 
3.900 3.900 

 2.000   إعادة توجيه األموال من األبواب األول إلى السادس نحو الباب الثامن
 1.000   ت من أبواب أخرى أثناء التنفيذتحويال

 3.000   2007-2006إجمالي اإلضافات إلى الحساب الرأسمالي في 
 6.900   2007-2006إجمالي األموال المتوافرة في 

  
 اإلنفاق الرأسمالي المخطط له

 150   خدمات الهاتف. 1
 1.545   خدمات البيانات المشترآة. 2
 1.000   عمًا لالجتماعاتتقانة المعلومات د. 3
 3.900   نظام إدارة الموارد البشرية. 4

 6.595   2007-2006إجمالي اإلنفاق المقرر في 
  

 305   رصيد نهاية المدة المحول إلى حساب االنفاق الرأسمالي 

 

د إعداد                        .111 ة عن ى حصر نطاق الخطط المؤهل ل عل د وافقت من قب اق   ولما آانت لجنة المالية ق اقتراحات اإلنف
ة            رة المالي ا للفت الزم له ل ال ة     . الرأسمالي فقد أمكن وضع خطة إنفاق واحدة ومستوى التموي ة في الميزاني ولكن الواقعي

ا                     أدت إلى استبعاد مقترحات الستثمارات ضرورية أخرى في البنية األساسية للمنظمة ألنه لن يكون من الممكن دعمه
ة  دون اشتراآات إضافية أو مساهم     ان من               . ات طوعي تراتيجية أخرى آ ًا مقترحات اس ذا السبب نفسه ُترآت جانب وله

ات                        ق تقني د تطبي دتها عن شأنها أن ُتساهم في تحسين الكفاءة والفعالية في األجل المتوسط، رغم أن من الممكن إثبات فائ
اً  ًا دقيق تثمارات تطبيق دير االس ل ت   .  تق ة الكام ل والميزاني امج العم ي برن ن ف اق   ويمك ادرات إنف ن مب يل ع ديم تفاص ق

 .رأسمالي سليمة ولكنها غير ممولة، وذلك حتى تستطيع األجهزة الرئاسية أن تنظر فيها

 اقتراح إنشاء مرفق اإلنفاق األمني في المنظمة

ذ أحداث                          .112 ه من الم بأآمل رة في الع ادة آبي ائل األمن زي بتمبر  11زاد الوعي بمس ول   / س د من      2001أيل م يع  ول
رًا مضمونًاا ة أصبحت أم ة العمل المأمون ال إن بيئ ك .  لممكن أن ُيق ي ذل ا ف دة، بم م المتح ة األم د واجهت منظوم وق

داد في أغسطس                     م في بغ اآن عمله ى أم ر      . 2003آب  /موظفو منظمة األغذية والزراعة، هجمات عل د انتهى تقري وق
رة              الفريق المستقل المعني بسالمة وأمن موظفي األمم المتحدة في ا          ى حاالت فشل خطي تنتاجات ُتشير إل لعراق إلى اس

 .في إدارة أمن األمم المتحدة وفي نظامه وممارساته

ى يتحقق األمن                          .113 اءلة حت الي والرصد وإطار المس ة التخطيط الم وفي تقدير المنظمة أن هناك حاجة إلى تقوي
رة إل         ات األخي ة      والسالمة للموظفين والممتلكات، مما أدى في األوق م تكن متوقع اق بصورة ل د اإلنف ذا   .  ى تزاي وفي ه

ة، لُييسر                       ي في المنظم اق األمن الخصوص يكون المطلوب من األجهزة الرئاسية أن تقدم الُنصح عن إنشاء مرفق اإلنف
 .اإلدارة المالية ضمن السياق القائم على النتائج

ة و              .114 ة المضيفة       وتقع المسؤولية األولى عن أمن وحماية موظفي المنظم ى الحكوم ا عل ولكن ضمن    .  ممتلكاته
ة                       ًا عن سالمة وأمن موظفي المنظم ام هو المسؤول نهائي دير الع م المتحدة يكون الم إطار نظام إدارة األمن في األم

ذا                           .  وممتلكاتها ة في ه دان األعضاء مسؤولية جماعي افي، وتتحمل البل ل الك ة يتطلب أيضًا التموي ة مأمون وتوفير بيئ
 .الخصوص

ا           .115 ن موظفيه ًال م ي آ ى تحم اليف حت ة التك ن الباهظ ال األم ن أعم ة م ل مجموع ة تموي ى المنظم ويجب عل
وفي ضوء   .  وأصولها بما يتفق مع السياسات والممارسات واإلجراءات المتبعة في مجال األمن في الوقت الحاضر              

ر ا          ة، بإصدار سياسة األمن        األحداث األخيرة اُتِخذت أعمال حاسمة لتقوية األمن في المق ار الميداني لرئيسي وفي المق
و           ة في يولي دة في المنظم األمن،         . 2003تموز   /الميداني الجدي ام الخاصة ب ور،       وتتضمن األحك ة أم ين جمل ع   من ب  دف

الذي يضم مكتب منسق األمن السابق في         (نصيب المنظمة في قسم السالمة واألمن الذي ُأنشئ حديثًا في األمم المتحدة             
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دات                   )مم المتحدة األ ن، والمع ى شؤون األم ؛ إلى جانب معايير تشغيل نظام األمن الدنيا ومعداته ومرافقه، والتدريب عل
 .الدنيا لتشغيل األمن في المباني

ام                    .116 ذ ع رًا من ًا آبي زاد المخصص   . 2001وقد ارتفعت الموارد المطلوبة لحماية الموظفين واألصول ارتفاع ف
رة       2,4من من   في الميزانية لأل   رة                 2003-2002 مليون دوالر في فت ة في فت امج العمل والميزاني ى وصل في برن  حت

ة في         7,6 ماليين أي بزيادة     10 إلى   2004-2005 ا المنظم ي تتحمله ة الت اليف الحقيقي  مليون دوالر، في حين أن التك
رة  ى   2005-2004فت ع أن تصل إل ن المتوق ون دوالر11,7 م رة  .   ملي ي فت ا ف د  2007-2006وأم در أن تزي  فالمق

 مليون دوالر على النحو الوارد تفصيله في الجدول التالي، بما في ذلك استبعاد              12,7المتطلبات إلى ما يبلغ على األقل       
ن     ر م ى أآث ي تصل إل ي، الت ر الرئيس ى المق راس مبن اليف ح اع تك رة 6,5ارتف ي فت ون دوالر ف . 2005-2004 ملي

ال       ادة النظر في أوضاع عرض                 ومعظم هذه التكاليف هي تك رر إع رة أن ُتب الغ الكبي ذه المب ررة، ومن شأن ه يف متك
 .ميزانية األمن وإدارته

)بآالف الدوالرات(متطلبات الموارد لألمن : 2الجدول   
ن  د األم ي بن ة ف اليف المتوقع   التك

2005-2004 

ادي  امج الع ا البرن تي يموله  ال

 تقدير تكاليف

 2007-2006 

 التنسيق األمني السابق في األمم نصيب المنظمة في
 المتحدة

2.760 4.000 

 300 300 بوليصة التأمين ضد األعمال الكيدية
المعايير الدنيا والمعدات وما يتصل بذلك في المكاتب 

 القطرية
5.760 6.340 

جهة االتصال لألمن الميداني في المنظمة وآاتب شؤون 
 األمن

480 480 

 718 718 مخصصات ألمن المساآن
بنود متنوعة تشمل المعايير والمعدات الدنيا للمكاتب 

 اإلقليمية والفرعية للمنظمة
350 350 

 12.188 10.368  ميداني-المجموع الفرعي لبنود األمن 
خدمات األمن في المقر الرئيسي وتشمل ترآيب حواجز 

 ضد االختراق 
805 500 

ترآيب غشاء مضاد لالنفجارات على نوافذ المقر 
 ئيسي الر

333 - 

 - 180 مصروفات أخرى في المقر الرئيسي
 500 1.317  المقر الرئيسي-المجموع الفرعي لبنود األمن 

 12.688 11.686 المجموع

 

واب                      .117 ين عدة أب والميزانيات والمصروفات الخاصة بحماية الموظفين واألصول موزعة في الوقت الحاضر ب
ف اإلدارة المالية والرقابة المالية على هذا المجال المهم من اإلنفاق، ويعوق صياغة             وهذا ُيضع .  ووحدات في المنظمة  

 .ترابط البرامج واألنشطة بشكل هرمي مع رسم أهداف واضحة لها وتنسيق الموارد المخصصة لتلك البرامج

ر مت                    .118 اليف غي ديرات      وتتعقد اإلدارة المالية للموارد المخصصة لألمن أيضًا بسبب حدوث تك ذب تق ة وتذب وقع
ل حصة  ا، مث دة بأآمله م المتح ي تشمل األم ات الت ي الترتيب ة ف ق باشتراك المنظم اليف، خصوصًا إذا آانت تتعل التك

دة  م المتح ي األم ن ف م السالمة واألم اليف قس ي تك ة ف ات  .  المنظم ر، تقلب د آبي ى ح ذه الشكوك، إل اقم ه ن تف د م ويزي
امج العمل           . لعالمية واإلقليمية والقطرية  األحوال األمنية على المستويات ا     ات تخفيض برن ومن العوائق الخطيرة متطلب

ى جوانب األمن                اق عل ل نقص اإلنف الموضوعى جراء مصروفات األمن غير المخطط لها، أى عدم القدرة على ترحي
 .من فترة مالية إلى الفترة التالية، نظرا للتأخيرات التى تخرج عن نطاق تحكم المنظمة

ام                      .119  2006ولمعالجة هذه النقائص الحالية قد ترغب األجهزة الرياسية في النظر في إنشاء مرفق إنفاق أمني لع
ة    ل والميزاني امج العم واب برن ن أب ا م اب مخصص له ي ب ة تضم ف رات المالي ددة الفت ل متع ة تموي ون آلي اب (ليك الب

ع األمن) التاس رًا ب اليف المتصلة اتصاًال مباش ع التك دانجمي ي المي ة وف ر الرئيسي للمنظم ي المق تكمال .  ف ويمكن اس
 .الصندوق بالمساهمات الطوعية

ة ويمكن                            .120 ى حساب األمن في المنظم ة ُتضاف إل رة المالي ة الفت اب في نهاي وأي أموال غير منفقة في هذا الب
 .ترحيلها إلى الفترات المالية المقبلة
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ة في حدود      2007-2006لميزانية في   وبالنسبة لبرنامج العمل وا        .121 وارد المطلوب در الم ون دوالر  12,7 تق  ملي
ر الرئيسي                ويمكن سحب    .  بحسب التقديرات التي جاءت في الجدول السابق، وذلك باستثناء تكاليف حراس مباني المق

رة 10 دة لفت ة المعتم ي الميزاني الي لألمن ف ي الوقت الح ين دوالر من المخصص ف ذا ،2005-2004 مالي  وأغلب ه
يمكن    )  مليون دوالر2,7(ومن الباب الثالث )  مليون دوالر6,3(المبلغ يأتي من الباب األول       ة ف ات المتبقي وأما المتطلب

 .، آما بالنسبة لبقية األبواب2007-2006تمويلها من مخصصات ميزانية 

ياق     .122 ة ضمن س ن اإلدارة المالي ي أن ُيحّس اق األمن ق اإلنف ة ومن شأن مرف وفر الرؤي ائج وأن ي ى النت ائم عل  ق
 .المطلوبة لجهود البلدان األعضاء والمنظمة من أجل ضمان بيئة عمل سليمة ومأمونة
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 اإلطار المالى

 عرض عام لزيادة التكاليف

 المنهجية

ابقة        2007-2006تتبع منهجية حساب زيادة التكاليف في            .123 ة الس ذي   األسلوب الذي اتبع في الفترات المالي ، وال
ؤتمر           ة والمجلس والم ه في القسم الخاص             .  وافقت عليه آل من لجنة المالي ا أشير إلي دير المخاطر   وآم ، يظل من    بتق

ة والمستخدمة                        ة للغاي رغم من نظم المعلومات المتقدم العسير بوجه خاص التنبؤ بالزيادة في تكاليف الموظفين على ال
ديثها في              .  التجاهاتفي تحليل التكاليف الحالية والقياس الكمي ل       اليف وتح ادة التك يح حساب زي وسيجري مزيد من تنق

 .برنامج العمل والميزانية الكامل

ل               .124 امج العم وجز برن ي م اليف ف ادة التك ديرات زي إن تق ابقة، ف ة الس رات المالي ي الفت ادة ف رت الع ا ج وآم
ي      ة الت اليف الفعلي ديالت التك ى تع تنادًا إل ة توضع اس ة     والميزاني ة الجاري رة المالي ن الفت ى م نة األول ي الس دثت ف ح

 .التضخم وفترة السنتينوتقسم التعديالت المالية الناشئة إلى حساب .  وإسقاطات التكاليف خالل ُأفق التخطيط

تتحقق خالل                                .125 ي س ي حدثت أو الت ة الت رة المالي اليف للفت ادة التك أثير زي ويتضمن حساب فترة السنتين آامل ت
رة           الف نتين          . 2007-2006 شهرًا في      24ترة المالية الجارية، ولكنها ستحمَّل لكامل فت رة الس إن فت ذا النحو، ف ى ه وعل

ة             ذ ميزاني ل تنفي ي جرت بالفعل قب واالنعكاسات  .  2007-2006تعكس بصورة موضوعية التأثير المالي لألحداث الت
 .ينات أو تخطيط لمدى بعيدالمالية هي، في األساس، مسألة وقائع ورياضيات وليست تخم

رة   2007-2006ويمثل التضخم تأثير التكاليف في       .126  لتلك التعديالت التي يتوقع أن تتم في نقاط مختلفة في الفت
ة ة القادم وجز افتراضات التخطيط.  المالي اه م ي أدن تخدم .  ويل فافية، تس ة الحصيفة والش ة ضمان اإلدارة المالي وبغي

زة                       توقعات مستقلة يمك    ات المنشورة لألجه ة اإليكونوميست والبيان ا مستمدة من وحدة المعلومات لمجل ن التحقق منه
 .المرجعية، مثل لجنة الخدمة المدنية الدولية

 تحليل زيادة التكاليف

 45.7يقدم هذا القسم عرضًا عامًا لما يلزم من زيادات التكاليف للحفاظ على القوة الشرائية، والتي تقدر بنحو               .127
ة   رة المالي ي للفت ون دوالر أمريك ي الصفري  2007-2006ملي و الحقيق اس النم ى أس ادة  .   عل دل زي ذا مع ادل ه ويع

ادة      ( في المائة لبرنامج العمل      5.4التكاليف للسنتين بمقدار     ادل زي نوياً      3.6ما يع ة س ة من    6.1، أو   ) في المائ  في المائ
 18.). سنويًا في المائة4ما يعادل (مجموع صافي الميزانية 

ة،                            .128 ذه المرحل اليف، في ه ادة التك إن إسقاطات زي ابقة، ف واتفاقًا مع وثائق موجز برنامج العمل والميزانية الس
رة              2007-2006تفترض للفترة    د للفت ة الحالي المعتم امج العمل والميزاني ي ُطبقت في برن ة المدخالت الت  نفس توليف

ال    67أي   (2004-2005 اليف بخالف الموظفين          33يف الموظفين و      في المائة لتك ة للتك ومن الممكن أن     ).   في المائ
رة        اليف                   2007-2006تتغير تقديرات زيادة التكاليف للفت ادة التك ق زي ة جراء تطبي امج العمل والميزاني  في آامل برن

ين ا         .  على توليفة المدخالت المقترحة في فترة السنتين       رات ب إن التغيي ال، ف امج    وعلى سبيل المث ة وبرن ة الحالي لميزاني
ديالت في           2007-2006العمل والميزانية للفترة     ى التع ل، أو حت امج العم  فيما يتعلق بنسبة الموظفين في مجموع برن

 .توزيع الوظائف في جميع المواقع، ستبدل من حسابات زيادة التكاليف

                                                      
 في المائة على برنامج 6.1يستخلص التخفيض الحقيقي العام في الموارد على أساس النمو اإلسمي الصفري بتطبيق زيادة تكاليف الفترة المالية قدرها    18

وينتج عن هذا تخفيض حقيقي في الموارد .  مليون دوالر أمريكي 749.1العمل المخفض، والتي تلزم للبقاء على مستوى مجموع صافي الميزانية وقدره 
 . مليون دوالر أمريكي43يقارب 
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   )بآالف الدوالرات (موجز زيادة التكاليف: 3الجدول 
  نامجرقم األساس لبر  

  العمل  والميزانية

 2005-2004 

نتين ترة الس خم ف اليف التض ادة التك وع زي   مجم

2007-2006للفترة   

و  ة النم   ميزاني

فرى  ى الص  الحقيق

ترة  للف

 2007-2006 

اليف    ادة التك د زي بع

المرتبات، االشتراآات : خدمات الموظفين
 في صندوق المعاشات التقاعدية والبدالت

539,7  17,6  18,1  35,7  575,4  

  12,4  2,3  0,0  2,3  10,1 التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة
  18,3  1,8  0,0  1,8  16,5 مستحقات أخرى لبعد نهاية الخدمة

  606,1  39,9  18,1  21,7  566,2 مجموع خدمات الموظفين
  280,7  5,8  5,8  0,0  274,8 مجموع السلع والخدمات

  886,7  45,7  24,0  21,7  841,0 برنامج العمل
)91,9( ناقصا االيرادات  - - - )91,9(  
  794,8        749,1 صافى الميزانية 

 

اليف                       .129 وان التك ا بحسب عن وترد أدناه التفسيرات لمعظم زيادات التكاليف الهامة واإلفتراضات التي تقوم عليه
 .الرئيسي

  خدمات العاملين

دمات ا      .130 ألف خ ندوق       تت ي ص تراآات ف ات واالش ك المرتب ي ذل ا ف وظفين، بم اليف الم ع تك ن جمي املين م لع
د          ا بع ا م الموظفين ومزاي ة ب المرتبات التقاعدية، وبدالت اإلعالة، والضمان االجتماعي وغيرها من المستحقات المتعلق

ة                   ة الخدمات العام ة وفئ ة الفني ة لكل من موظفي الفئ ادات في ت     19.نهاية الخدم ك           والزي املين هي تل اليف خدمات الع ك
ه                   ة ووافقت علي المستمدة، بوجه خالص، من النظام الموحد لألمم المتحدة حسبما استعرضته لجنة الخدمة المدنية الدولي

 . الجمعية العامة لألمم المتحدة

رة ا           7وتشير التقديرات إلى زيادة في خدمات العاملين بمقدار              .131 ة مع الفت ة مقارن ا       في المائ ابقة، وبم ة الس لمالي
درها    2007-2006 مليون دوالر أمريكي من رقم زيادات التكاليف الشاملة للفترة           39.9يعادل   ون دوالر    45.7 وق  ملي

أ في                   ).   في المائة  87(أمريكي   ي تنش أثير األحداث الت ام األول ت دورها، في المق التعديالت الهامة في التكاليف هي، ب
 .المضمنة تحت حسابات فترة السنتينالفترة المالية الجارية، و

دار       .132 نتين بمق رة الس ادل فت تأثر ع ع  21.7وتس ي ترج اليف، والت ى التك ة ف ادة االجمالي ن الزي ون دوالر م  ملي
ة                    ة الجاري رة المالي ا     20بصورة رئيسية إلى التقليل في الميزانية لمعدالت تكاليف الوحدة للموظفين في الفت  والناشئة عم

 :يلي
ة      5.2دة في االلتزامات المتعلقة بالموظفين بنحو       الزيا • ر في المنهجي  مليون دوالر أمريكي مردها إلى التغيي

ع       (31/12/2003في التقييم االآتواري في      م             4.2وآان من المتوق غ ول ذا المبل ون دوالر أمريكي من ه  ملي
 ؛)2005-2004ُيدرج في ميزانية 

أمين الطبي األساسية والتي ُأدرجت في الميزانية على أساس         الزيادة في نصيب المنظمة من أقساط خطة الت        •
 ؛2005 والتوقعات بزيادة مماثلة في 2004 في المائة في 20 في المائة سنويا، مقابل زيادة فعلية تقارب 12

 الزيادة في منحة التعليم ومستحقات السفر؛ •
 .اتب الميدانيةتأثير تخفيض قيمة الدوالر األمريكي مقابل العمالت المحلية في المك •

ى       18.1وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع حدوث زيادة اجمالية فى التكاليف قدرها                 .133 تنادًا إل  مليون دوالر، اس
 :تقديرات شتى مكونات التكاليف، بما في ذلك

ور        • ط األج اري لمتوس رقم اإلش إن ال ي، ف ر الرئيس ي المق ة ف دمات العام ة الخ وظفي فئ ور م بة ألج بالنس
ام              اإل ا لع ة    2.4 (2006سمية لوحدة المعلومات في مجلة اإليكونوميست، في إيطالي ام   )  في المائ  2007ولع
 ؛) في المائة2.3(

                                                      
 عن تحليل تكاليف أجور ومزايا الموظفين وصفًا تفصيليًا لمختلف المزايا والبدالت الممنوحة للموظفين الدوليين FC 108/11(b) تتضمن الوثيقة   19

 .وللموظفين المعينين محليًا

 FC 109/3 من الوثيقة 13-12تان الفقر   20
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ا                   • تهلكين في إيطالي وبالنسبة لمرتبات الفئة الفنية في المقر الرئيسي، فإن الرقم اإلشاري لتضخم أسعار المس
ى مسح        2مائة معدلة بالزيادة إلى      في ال  1.8 (2007ولعام  )  في المائة  1.9 (2006لعام   النظر إل ة ب  في المائ

 ؛)2005تكاليف المعيشة فيما بين مقار العمل المختلفة في أواخر عام 
ة        • ي اآلون اط ف عار الصرف واألنم ات أس ارية للتضخم، وتوقع ام اإلش ل األرق رى مث ل أخ ط عوام متوس

 .قع أخرىاألخيرة للزيادات، حسبما ُطبقت على تكاليف الموظفين في موا

وفيما يتعلق باألجور الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية، ُيطبق معدٌل أقل بعض الشئ من الرقم اإلشاري               .134
ة   2 في المائة و 3، على أساس 2007-2006لمتوسط األجور اإلسمية في الواليات المتحدة األمريكية لعامي       في المائ

درها      ويراعي هذا التعديل زيا   .  على التوالي  املة ق بتمبر        4.42دة ش ة في س ول   / في المائ  في جدول األجور       2004أيل
 .الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية للفئة الفنية والفئات العليا

اليف في                          .135 ادًا في التك أمين الطبي األساسية تصاعدًا ح ام         200421وقد شهدت خطة الت ع نفس الشئ لع  ويتوق
درها         بيد أنه ُيفترض بعض     . 2005 د              11التباطؤ في الفترة المالية القادمة بزيادة ق نة، نظرًا ألن العق ة لكل س  في المائ

ام        ينتهي في ع ة س دابير           2006الخاص بالخطة الطبي اد الت ة طرح العطاءات، إيج ع، من خالل عملي ا من المتوق ، آم
 .الحتواء التكاليف

ة،        ومن المفترض لتمويل مستحقات الموظفين بعد نهاية          .136 ة الخدم د نهاي ة بع ة الطبي ك التغطي  الخدمة بما في ذل
 .31/12/2003أن يبقى على ذات المستوى الذي حدده التقييم االآتواري في 

 السلع والخدمات

دات                       .137 ات، المع ة، األثاث يشمل هذا العنوان تكاليف الموارد البشرية األخرى، السفر، مصروفات التشغيل العام
 .والمرآبات

وارد البشرية بخالف الموظفين في                .138 ألف من الم وتشير التقديرات إلى أن الموارد البشرية األخرى، والتي تت
دار      ا بمق د عموم ود، أن تزي اريين وعق راء استش ة، وخب ة مؤقت كل معاون ة   2.4ش ة نتيج رة المالي ي الفت ة ف ي المائ  ف

خم ديرات الزي     .  التض رجح لتق ط الم ى المتوس اب إل تند الحس ى      ويس ق عل ا المطب ي إيطالي مي ف ر اإلس ي األج ادة ف
ادة            ديرات زي ق بالسلع والخدمات، وتق ا يتعل تهلكين فيم المصروفات في المقر الرئيسي، والرقم اإلشاري ألسعار المس

 .أقل للمصروفات الميدانية

ى المستوى ال  0.9وزيدت تكاليف السفر بمقدار       .139 ادة في رسوم      في المائة للفترة المالية بالنظر إل نخفض للزي م
ورات        اءة  السفر وبدل المعيشة اليومي، بافتراض تطبيق تدابير احتواء التكاليف المذآورة تحت وف ادة الكف تند  .  زي وتس

تهلكين       1الزيادة التضخمية وقدرها   رقم اإلشاري لتضخم أسعار المس ى ال  في المائة في مصروفات التشغيل العامة، إل
وفي إطار   .  لمصروفات في المقر الرئيسي، ومعدالت تضخم أقل لما تبقى من المصروفات       في إيطاليا المطبق على ا    

د                ة والتي ُتع تتم في نطاق شروط العطاءات الدولي ات، افُترض أن معظم المصروفات س األثاثات والمعدات والمرآب
 .معدالت التضخم للدوالر األمريكي هي األنسب

  التغطية الطبية بعد نهاية الخدمةاهتالك االلتزامات المستحقة المتعلقة ب

وافقت األجهزة الرياسية على معالجة المنظمة إللتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة فيما يتعلق بالخدمة            .140
ابات من             . 1998السابقة للموظفين في     رة اهتالك      1/1/1998وانطوى هذا على مستحقات سنوية في الحس  وخالل فت

 . إضافة إلى ذلك، فإنه يحسب تكاليف الخدمة الحالية للموظفين وتمويلها من الميزانية العادية.  مًامدتها ثالثين عا

ة                   2003ووافق المؤتمر، في دورته في            .141 ل اهتالك التزامات التغطي دء في تموي ى اشتراآات إضافية للب ، عل
ة، والتي     خيارات عديFC 109/17وتقترح الوثيقة .  الطبية بعد نهاية الخدمة ة الخدم دة لتمويل التغطية الطبية بعد نهاي

 .ال تشكل جزءًا من برنامج العمل الحالي، أو المقترح، للمنظمة

 عامل انقضاء الوقت

وفمبر                       .142 ة فى ن د المائ ابعة بع ه الس انى   / اتبعت المنهجية التي أقرها المجلس، في دورت ا  1994تشرين الث ، فيم
امج          ).  عامل انقضاء الوقت  ( الموظفين بالنسبة لدوران الموظفين      يتعلق بالتخفيض في تكاليف    ا هو الحال مع برن وآم

                                                      
ترتبط هذه الزيادة بصورة مباشرة بالمزايا التي تدفع من الخطة في آل عام، جنبا إلى جنب مع اإلسقاطات في تضخم التكاليف الطبية للسنة القادمة وواقع    21

 .2002 آانت أعلى بكثير عن مثيلتها في 2003أن المتطلبات في 
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ة        رة المالي دره          2005-2004العمل والميزانية للفت ة ق ق تخفيض شامل في الميزاني ة و   2.52، ُطب  في  1.63 في المائ
والي، للتوصل إل                  ى الت ة عل رة         المائة، على تكاليف الفئة الفنية وفئة الخدمات العام ة للفت ة البرامجي ديرات الميزاني ى تق

رة       . 2006-2007 ة الكامل للفت امج العمل والميزاني ي برن ة ف ذه النسب المئوي ين  2007-2006وستعدل ه ، لألخذ بع
 .االعتبار المهلة التمهيدية المعيارية للتقاعد ومعدالت دوران الموظفين

 التحليل المالي للصندوق العام والصناديق المتصلة به

املة                     .143 يتألف الصندوق العام والصناديق المتصلة به من ثالثة عناصر مستقلة هي التي تميز السالمة المالية الش
 :فى المنظمة

تراآات     • ن االش رادات م ع اإلي راآم جمي ة لت ائج التاريخي ذي يعكس النت ام ال و الصندوق الع م عنصر ه أه
راآم المصروفات        المقدرة على األعضاء، ومن اإليرادات المتنوعة وغي      ه ت ذي ُيقابل رادات، وال ا من اإلي ره

 لتنفيذ برنامج العمل؛
وال       25صندوق رأس المال العامل المرخص به بمستوى         • ديم أم  مليون دوالر، والغرض األولي منه هو تق

ة   ي الميزاني درة ف تراآات المق أتي االش ا ت ل المصروفات ريثم ام لتموي دمًا للصندوق الع ًا .  مق ن أيض ويمك
 جوء إلى هذا الصندوق لتمويل عمليات الطوارئ التي لم تكن متوقعة في الميزانية؛الل

د مستوى            • ه عن اطي الخاص، المرخص ب ة       5حساب االحتي ة العمل الفعلي ة من ميزاني وهو في   ( في المائ
اليف   ).  مليون دوالر37,5الوقت الحاضر   أثيرات التك والغرض األساسي منه هو حماية برنامج العمل من ت

ة في أسعار الصرف وعن اتجاهات                   ا ر مؤاتي ات غي ة والناشئة عن تقلب إلضافية غير المدرجة في الميزاني
ة ي الميزاني ر واردة ف ال العامل . تضخمية غي ى صندوق رأس الم ّدم إل ذا الحساب أيضًا أن ُيق ويستطيع ه

 .سلفًا واجبة الرد

أي من   (2003آانون األول   / ديسمبر 31المرتبطة به في    وفيما يلي موجز لتقسيم الصندوق العام والصناديق             .144
 ):آخر حسابات متوافرة تمت مراجعتها

31/12/2003مرآز أصول الصندوق العام والصناديق المرتبطة به فى : 4الجدول  
دوالرات   ن ال  بماليي

 )90,1( )العجز المتراآم/ (رصيد الصندوق العام
 25,2 صندوق رأس المال العامل

 23,0 تياطي الخاصحساب االح
 )41,9( 31/12/2003فى ) العجز/(مجموع أرصد االحتياطيات والصناديق

 

ر        2003آانون األول   / ديسمبر 31وهذا العجز الكبير المتراآم في الصندوق العام في              .145 در آبي  يمكن تفسيره بق
 :بما يلي
 معالجة المتأخرات في االشتراآات المقدرة على الدول األعضاء؛ •
 .عتراف بتكاليف الرعاية الطبية بعد الخدمة في حسابات المنظمةاال •

درة               .146 الغ       . وال تتضمن الحسابات المبالغ المتبقية من االشتراآات المق راآم الب ون دوالر    90,1والعجز المت  ملي
ة على األعضاء  وهذا العجز تغطيه المتأخرات المستحقة من االشتراآات المقدر 22 2003آانون األول   / ديسمبر 31في  

 . مليون دوالر في نفس التاريخ97,7والبالغة 

ة       .147 ابية الدولي ايير الحس ل المع ة تماث د الخدم ة بع ة الطبي ق بالرعاي ا يتعل ة فيم ي المنظم بية ف ة المحاس والسياس
ة   وفي الوقت نفسه فهي سياسة      . الجارية والسياسة التي تسير عليها بعض منظمات األمم المتحدة األخرى          تتميز بالحكم

ا         ها وعدد آخر من وآاالته م    . أآثر من السياسات المتبعة في الوقت الحاضر لدى األمم المتحدة نفس ثًال تعترف األم فم
ا بالفعل في                  ي تتحمله دفوعات الت المتحدة في الوقت الحاضر بمسؤولياتها عن الرعاية الطبية بعد الخدمة في حدود الم

اء خدمتهم     آل فترة مالية عند تقاعد الموظف      ألة هي موضع بحث اآلن بمساعدة من شرآة                   . ين أو انته ذه المس ولكن ه
 .اآتوارية معترف بها، للتأآد من آيفية تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال

 : على المنهج التالي1998وفي حالة المنظمة فإن األجهزة الرئاسية وافقت منذ عام      .148

                                                      
 ،) مليون دوالر41,4(لفترة واحدة التي رخص بها المؤتمر مقابل دفع متأخرات أآبر مساهم في الميزانية يشمل تأثير المصروفات    22
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ا                  تكاليف الخدمات الطبية الجاري    • ة وتتحمل به ة العادي واري، ُتخطط في الميزاني ة، آما ُيحددها التقييم االآت
 الحسابات؛

 سنة  30االلتزامات غير المسجلة عن فترات الخدمة السابقة والتي ُيحددها التقييم االآتواري ُتستهلك خالل               •
 .من الرعاية الطبية بعد الخدمة

راآم في            .149 ان / ديسمبر  31وآان العجز المت ة            2003ون األول   آ د الخدم ة بع ة الطبي اء إهالك الرعاي  يشمل أعب
ي بلغت  غ 49,5الت نفس المبل راآم ب ادة العجز المت ى زي ي أدت إل ل، وهي الت ون دوالر دون تموي ي .  ملي ن ف  31ولك

ى               2003آانون األول   /ديسمبر د تصل إل م ُتسجل بع ي ل ة الت د الخدم ة بع ون  ملي 202,9 آانت التزامات الرعاية الطبي
 .دوالر

، 2003آانون األول   / ديسمبر 31وإذا آانت اإليضاحات السابقة تبرر العجز المتراآم في الصندوق العام في                 .150
 وسيستمر في الزيادة ما لم ُتتخذ       2005-2004فالعجز المتراآم سوف يزيد في فترة       . فإن الصعوبة هي صعوبة حقيقية    

ة                     فمثًال سيستمر إهالك االل   . إجراءات أخرى  رات المالي ة في الفت د الخدم ة بع ة الطبي ر المسجلة عن الرعاي تزامات غي
 .الجارية والمقبلة، وفقًا للقرارات سالفة الذآر التي صدرت عن األجهزة الرئاسية

غ               .151 رة             14,1وقد وافق المؤتمر العام على تمويل إضافي بمبل ة في فت ذه الرعاي ون دوالر له  2005-2004 ملي
ام               2003وذلك عام    ك في ع د ذل د أن            2004 وُقّدمت معلومات للجنة المالية والمجلس بع واري يفي ر اآت أن آخر تقري  ب

ة       ك الرعاي ات تل ة التزام رة لتغطي ة آبي ه بدرج ب زيادت اري يج ل الج ذه    . التموي ل ه ة تموي ارات معالج تقدم خي وس
 23..االلتزامات في وثيقة مستقلة إلى األجهزة الرئاسية

 عن أن التأخيرات  في تلقي االشتراآات المقدرة ستسيء إلى الوضع    24قدم لألجهزة الرئاسية معلومات   آما ستُ      .152
اطي الخاص                         ال العامل وحساب االحتي ه من صندوق رأس الم وال إلي ديم أم ا يتطلب تق النقدي في الصندوق العام مم

ا     . بصورة أآثر تكرارًا وبصفة مستمرة     ًا ع رة      2005م وسيستدعي األمر اقتراضًا خارجي م تصل اشتراآات آبي ا ل ، م
 .2004من البلدان األعضاء في وقت مبكر عما حدث عام 

ى          .153 ام، أو عل ولهذا يجب على المنظمة أن تبحث عن الحلول لقلب اتجاه زيادة العجز المتراآم في الصندوق الع
ية، وهو         وهناك حل جزئي ممكن، والتوجي    . األقل تثبيته، وتحسين حالة التدفق النقدي      ه هنا مطلوب من األجهزة الرئاس

 .آيفية معالجة اإليرادات المتنوعة عند التوصل إلى تقدير االشتراآات في ميزانية السنتين

ادة      .154 ة4-7فبموجب الم ة المالي ن الالئح در  م ة7.4يجب أن تق رة مالي ل فت ة لك رادات المتنوع ي . اإلي ا يل وفيم
ثالث                      جدول ُيلخص التقديرات التي ُوضع     ة ال رات المالي ا في الفت الغ الخاصة به ة والمب امج عمل والميزاني ت لكل برن

 :السابقة
  )بآالف الدوالرات(االيرادات المتنوعة : 5الجدول 

ف  2001-2000 الوص  2002-2003  2004-2005  

 100 100 196 تأجير مرافق المؤتمر ومرافق المكاتب
 4.500 4.500 4.000 عائدات االستثمارات

 )600( )600( )1.200( صًا حسومات مستحقة الدفعناق
 5.000 2.500 3.700 انقضاء االلتزامات المستحقة
 100 100 100 أعضاء منتسبة/اشتراآات من أعضاء ُجدد

 95 95 100 نثرية
 9.195 6.695 6.896 مجموع اإليرادات المنوعة المقدرة

 

ادة      .155 ترا ) أ(2-5وبموجب الم دير اش دل تق ة    ُيع رة مالي ل فت ن آ بة ع اء المنتس اء واألعض دول األعض آات ال
ى        . بمراعاة اإليرادات المتنوعة للفترة المالية التي ُتحدد لها االشتراآات         وعلى ذلك فعند حساب االشتراآات المقدرة عل

 .يزانيةاألعضاء فإن قرار ربط اعتمادات الميزانية يخصم اإليرادات المتنوعة المقدرة في برنامج العمل والم

ذا الشكل                   .156 رادات المتنوعة به ررات معالجة اإلي ادة     . ومن المناسب التذآير بمب  من الالئحة     4-7فبموجب الم
المالية إذا زادت اإليرادات المتنوعة الفعلية عن هذا التقدير أو نقصت فإن هذه الزيادة أو العجز تصبح جزءًا ال يتجزأ                      

ادة        .  الفترة المالية  من الفائض أو العجز اإلجمالي لهذه      إن الم ة تنص     ) ب(1-6وباإلضافة إلى ذلك، ف من الالئحة المالي

                                                      
 FC 109/17الوثيقة    23

 FC 109/4الوثيقة    24



 27  2007- 2006رة وجز برنامج العمل والميزانية للفتم
 

إن   . أيضًا على أن  أي فائض نقدي في االعتماد العام يتبقى عند نهاية أي فترة يوزع بين الدول األعضاء      ك، ف وعلى ذل
اد        ي االعتم ر ف ائض المنتظ ع الف ى توق دف إل ة ته رادات المتنوع دير اإلي ة تق ة   طريق رة مالي ة أي فت ي نهاي ام ف . الع

ى  ي القضاء عل د ف تراآات يفي رادات المتنوعة من االش إن خصم اإلي امًال، ف ذًا آ امج العمل تنفي ذ برن افتراض تنفي وب
 .ضرورة رفع االشتراآات بالنسبة التي سيجب توزيعها على أي حال بين األعضاء بعد دورة التنفيذ

رادات            والواقع أن األجهزة الرئاس        .157 ية اعترفت بالفعل بالخطر الذي ينطوي عليه هذا األسلوب إذا لم تتحقق اإلي
ل امج العم ليم برن ى تس لبي عل أثير س ون النتيجة هي ت ًا، وتك ان متوقع ذي آ در ال ذا السبب . المتنوعة بالق طلب "وله

د مستوى د                د تحدي دان       المجلس من المدير العام وضع تقديرات متحفظة لإليرادات المتنوعة عن ع االشتراآات من البل ف
 25."األعضاء

ام                     .158 اد الع د في االعتم وافر   . والحقيقة اآلن هي أن المنظمة لديها عجز آبير متراآم وآخذ في التزاي ذلك ال يت ول
ائض           ديها ف أساس لتخفيض االشتراآات المقدرة لتصل إلى رقم أقل من صافي االعتمادات، بزعم أن المنظمة سيكون ل

دي ي. نق افي   وف ل ص ي بتموي ة تقض ة الحكيم ية أن اإلدارة المالي زة الرئاس رى األجه د ت روف ق ذه الظ وء ه  ض
 .المخصصات تمويًال آامًال

رة                           .159 امًال في فت ويًال آ ادات تم ـي االعتم ـل صافـ زة الرئاسية لتمويـ والخيارات التي يمكن أن تنظر فيها األجه
 : هي2006-2007
ديالت في                      ) أ(2-5وقف تطبيق المادة     • ي تتطلب إجراء تع ادة الت ة وهي الم ة بصفة مؤقت من الالئحة المالي

 االشتراآات استنادًا إلى تقديرات اإليرادات المتنوعة، لحين أن يقترب االعتماد العام من تحقيق فائض؛
ط                                • دير رمزي فق ديم تق ة تق ل، يمكن أن ُيطلب من األمان دمها المجلس من قب ي ق إلى جانب اإلرشادات الت

 .لإليرادات المتنوعة إلى حين أن تعود المنظمة إلى وضع مالي أقوى وإلى وضع أحسن في التدفق المالي

                                                      
 .278، الفقرة اCL 91/REPالوثيقة    25
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 الميزانية البرنامجية

 تقديم

داًء من خط األساس                     .160 رة      (تعرض الجداول الموجزة الثالثة التالية الحرآة المالية ابت دة لفت ة المعتم أي الميزاني
ي بمقترح) 2004-2005 رة وتنته ي   2007-2006ات الفت و الحقيق ي الصفري والنم و الحقيق  بحسب تصورات النم

و االسمي الصفري ي المخصصات.  والنم رات الصافية ف امج العمل والتغي ي برن رات ف ّين التغي اء .  وهي تب د ج وق
 .تأثير مختلف تصورات المواردتلخيص لمجمل هذه التحرآات في القسم المعنون 

امن             ويجدر االنت      .161 اب الث ا الب دين وهم ابين الجدي ى الب اه إل اق الرأسمالي   : ب اب التاسع   االنف ي  : والب اق األمن  اإلنف
ام                .  اللذين يظهران في الجداول الموجزة     ي في األقس اق األمن اق الرأسمالي ولمرافق اإلنف وهناك وصف مفصل لإلنف

 .طار الميزانيةالخاصة بهما من إ
ابي       • امن والتاسع في النمو الحقيقي الصفري              مبالغ الموارد المبينة في الب ون (ن الث ين   10 دوالر و  يملي  مالي

ذا التصور   .  هما انعكاس للموارد التي سُتنقل من أبواب أخرى في البرنامج العادي      ) على التوالي  وبحسب ه
اب األول                       ة في الب وارد المخصصة لألمن في الميزاني  أخذت موارد البرنامج العادي لإلنفاق األمني من الم

ون دوالر   3,5(وفي الباب الثالث    )  مليون دوالر  6,3( اب السادس       )  ملي ون دوالر   0,2(وفي الب ا  ).   ملي وأم
امج           ى برن ُتنقل إل موارد البرنامج العادي المطلوبة لإلنفاق الرأسمالي فهي ال زالت ضمن هيكل البرنامج وس

 .ة أدقالعمل والميزانية الكامل متى أمكن التعرف على توزيع الموارد بصور
ي  : وبموجب تصور النمو الحقيقي، يزيد المخصص للباب التاسع        • ون    اإلنفاق األمن غ  ملي ل  يبمبل  دوالر لتقلي

امن          اب الث اق الرأسمالي : خطر عدم مواجهة االحتياجات الكاملة في فترة السنتين، في حين أن الب يحصل  اإلنف
 . ات التي أمكن التعرف عليها مليون دوالر للوفاء جزئيًا باالحتياج2,5على مبلغ إضافي هو 

غ      .162 ن مبل غ   2.4وم ا، خصص مبل ابها آمي نى حس ى تس اءة الت ادة الكف ورات زي ون دوالر لوف ون 1.9 ملي  ملي
امج       1-3دوالر لقسم المساعدة فى مجال السياسات فى إطار البرنامج الرئيسى       ة فى إطار البرن ، ولقسم الشؤون المالي

بما طلبت ذ  2-5الرئيسى   زة الرياسية فى     ، حس ك األجه امج،        . 2004ل اءة من هيكل البرن ادة الكف ورات زي ة وف وإزال
 .وإعادة تخصيص المبلغ المتبقى، ستتم فى برنامج العمل والميزانية الكامل

وارد المخصصة                           .163 يم الم ة تقس دم بصورة متكامل وأما الجداول الواردة في الجزء الوصفي من البرامج فهي ُتق
رامج، وبموجب                 والتغيرات  في برنامج العمل بموجب تصور النمو الحقيقي الصفري والنمو الحقيقي، على مستوى الب

 .تصور النمو االسمي الصفري على مستوى البرامج الرئيسية

رامج                         .164 رامج الرئيسية والب ويترآز الجانب الوصفي في البرامج على التوجهات الموضوعية األساسية في الب
التي                          أثناء الفت  وارد في ح ة الناشئة عن مستويات الم أثيرات البرامجي رة المالية في حالة النمو الحقيقي الصفري، والت

و االسمي الصفري ي والنم و الحقيق م  .  النم ي معظ وي ف ًال تحت ات الموضوعية، وهي فع ذه التوجه وي ه ا تحت وربم
 .الحاالت، على مساهمات المكاتب الميدانية ومدى تأثر هذه المكاتب

ون األرقـًا للعرف المتبـووفق     .165 ـع تك اليف الثابتـ تويات التك ـام بمس رة ـ ي فت ع ف اليف المتوق اع التك ل ارتف ة، قب
 2007-2006 ومقترحات 2005-2004، مما يضمن إمكان المقارنة بين ميزانية فترة 2006-2007
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  )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية( في حالة النمو الحقيقي الصفري 2005-2004 رئيسي بتكاليف فترة موجز برنامج العمل والميزانية والمخصص لكل باب وبرنامج: 6الجدول 
  بموجب النمو الحقيقي الصفري2007-2006مقترحات  التغييرات البرامجية بموجب النمو الحقيقي الصفري  2005-2004ميزانية    الباب
                     أو

 االعتمادات :ناقصا البرنامج االعتمادات :ناقصا البرنامج االعتمادات :ناقصا البرنامج صفالو البرنامج
   اإليرادات العمل   اإليرادات العمل   اإليرادات العمل   الرئيسى

 19.597 0 19.597 0 0 0 19.598 0 19.598 األجهزة الرياسية 1-1
 26.135 2.100 28.234 )1( 0 )1( 26.136 2.100 28.236 السياسة والتوجيه والتخطيط 1-2
 14.706 769 15.475 )6.915( 0 )6.915( 21.621 769 22.390 التنسيق الخارجى واالتصال 1-3
 60.438 2.869 63.307 )6.917( 0 )6.917( 67.355 2.869 70.224 السياسة العامة والتوجيه 1
 99.842 2.952 102.794 )104( )28( )132( 99.946 2.980 102.927 اإلنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي 2-1
 98.347 2.380 100.727 78 102 180 98.269 2.278 100.547 السياسات والتنمية في قطاعي األغذية والزراعة 2-2
 45.052 1.341 46.394 3 )832( )829( 45.049 2.173 47.223 مصايد األسماك 2-3
 34.673 697 35.370 )3( 0 )3( 34.677 697 35.374 الغابات 2-4
 51.209 6.163 57.372 14 981 995 51.194 5.182 56.376 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة 2-5
 329.123 13.534 342.657 )12( 223 211 329.136 13.311 342.446 البرامج الفنية واالقتصادية 2
 30.059 862 30.920 1.267 0 1.267 28.792 862 29.653 المساعدة في مجال السياسات 3-1
 25.474 29.654 55.128 )1( 0 )1( 25.474 29.654 55.128 دعم االستثمار 3-2
 4.044 20.537 24.581 )62( )3( )65( 4.106 20.540 24.646 العمليات الميدانية 3-3
 67.018 11.832 78.850 )3.397( 0 )3.397( 70.414 11.832 82.247 ممثليات المنظمة 3-4
 10.389 4.969 15.358 544 3.014 3.558 9.845 1.955 11.800 التعاون مع الشرآاء الخارجيين 3-5
 2.141 147 2.288 0 0 0 2.141 147 2.288 إدارة البرنامج 3-9
 139.124 68.000 207.124 )1.648( 3.011 1.363 140.772 64.989 205.762 التعاون والشراآات 3
 98.645 0 98.645 0 0 0 98.645 0 98.645 برنامج التعاون الفني 4-1
 4.382 0 4.382 0 0 0 4.382 0 4.382 وحدة برنامج التعاون الفني 4-2
 103.027 0 103.027 0 0 0 103.027 0 103.027 برنامج التعاون الفنى 4
 18.065 0 18.065 0 0 0 18.064 0 18.064 دعم المعلومات والمطبوعات 5-1
 42.022 7.126 49.148 672 75 747 41.351 7.051 48.402 الشؤون اإلدارية 5-2
 60.087 7.126 67.213 672 75 747 59.415 7.051 66.466 خدمات الدعم 5
 48.557 4.392 52.949 )237( 700 463 48.794 3.692 52.486 الخدمات المشترآة 6
 600 0 600 0 0 0 600 0 600 المصروفات غير المنظورة 7
 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 مرفق اإلنفاق الرأسمالي 8
 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 مرفق اإلنفاق األمني 9
 )1.856( 0 )1.856( )1.856( 0 )1.856( 0 0 0 الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة المتوقعة من برامج البرنامج العادى  
 )2.000( 0 )2.000( )2.000( 0 )2.000( 0 0 0 )6-1ممول من األبواب ( اإلنفاق الرأسمالي مرفق  

 749.100 95.920 845.020 0 4.009 4.009 749.100 91.911 841.011 المجموع
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  )جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(نمو الحقيقي  في حالة ال2005-2004موجز برنامج العمل والميزانية والمخصص لكل باب وبرنامج رئيسي بتكاليف فترة : 7الجدول 
 بموجب النمو الحقيقي 2007-2006مقترحات  التغييرات البرامجية بموجب النمو الحقيقي  بموجب النمو الحقيقي الصفري2007-2006مقترحات    الباب
                     أو

 االعتمادات :ناقصا البرنامج االعتمادات :ناقصا نامجالبر االعتمادات :ناقصا البرنامج الوصف البرنامج
   اإليرادات العمل   اإليرادات العمل   اإليرادات العمل   الرئيسى

 19.597 0 19.597 0 0 0 19.597 0 19.597 األجهزة الرياسية 1-1
 26.135 2.100 28.234 0 0 0 26.135 2.100 28.234 السياسة والتوجيه والتخطيط 1-2
 14.706 769 15.475 0 0 0 14.706 769 15.475 التنسيق الخارجى واالتصال 1-3
 60.438 2.869 63.307 0 0 0 60.438 2.869 63.307 السياسة العامة والتوجيه 1
 105.593 2.952 108.545 5.751 0 5.751 99.842 2.952 102.794 اإلنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي 2-1
 103.169 2.380 105.549 4.822 0 4.822 98.347 2.380 100.727 نمية في قطاعي األغذية والزراعةالسياسات والت 2-2
 47.112 1.341 48.454 2.060 0 2.060 45.052 1.341 46.394 مصايد األسماك 2-3
 36.128 697 36.825 1.455 0 1.455 34.673 697 35.370 الغابات 2-4
 53.278 6.163 59.441 2.069 0 2.069 51.209 6.163 57.372 امة وتوجهات البرامج الخاصةالمساهمات في التنمية المستد 2-5
 345.280 13.534 358.814 16.157 0 16.157 329.123 13.534 342.657 البرامج الفنية واالقتصادية 2
 30.303 862 31.164 244 0 244 30.059 862 30.920 المساعدة في مجال السياسات 3-1
 26.474 30.954 57.428 1.000 1.300 2.300 25.474 29.654 55.128 عم االستثمارد 3-2
 4.044 20.537 24.581 0 0 0 4.044 20.537 24.581 العمليات الميدانية 3-3
 70.918 11.832 82.750 3.900 0 3.900 67.018 11.832 78.850 ممثليات المنظمة 3-4
 10.389 4.969 15.358 0 0 0 10.389 4.969 15.358 التعاون مع الشرآاء الخارجيين 3-5
 2.141 147 2.288 0 0 0 2.141 147 2.288 إدارة البرنامج 3-9
 144.268 69.300 213.568 5.144 1.300 6.444 139.124 68.000 207.124 التعاون والشراآات 3
 102.645 0 102.645 4.000 0 4.000 98.645 0 98.645 برنامج التعاون الفني 4-1
 4.482 0 4.482 100 0 100 4.382 0 4.382 وحدة برنامج التعاون الفني 4-2
 107.127 0 107.127 4.100 0 4.100 103.027 0 103.027 برنامج التعاون الفنى 4
 18.065 0 18.065 0 0 0 18.065 0 18.065 دعم المعلومات والمطبوعات 5-1
 43.022 7.126 50.148 1.000 0 1.000 42.022 7.126 49.148 الشؤون اإلدارية 5-2
 61.087 7.126 68.213 1.000 0 1.000 60.087 7.126 67.213 خدمات الدعم 5
 48.557 4.392 52.949 0 0 0 48.557 4.392 52.949 الخدمات المشترآة 6
 600 0 600 0 0 0 600 0 600 المصروفات غير المنظورة 7
 4.500 0 4.500 2.500 0 2.500 2.000 0 2.000 مرفق اإلنفاق الرأسمالي 8
 12.000 0 12.000 2.000 0 2.000 10.000 0 10.000 مرفق اإلنفاق األمني 9
 )1.856( 0 )1.856( 0 0 0 )1.856( 0 )1.856( الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة المتوقعة من برامج البرنامج العادى  
 )2.000( 0 )2.000( 0 0 0 )2.000( 0 )2.000( )6-1اب ممول من األبو(مرفق اإلنفاق الرأسمالي   

 780.001 97.220 877.221 30.901 1.300 32.201 749.100 95.920 845.020 المجموع
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  )بالغ بآالف الدوالرات األمريكيةجميع الم( في حالة النمو االسمي الصفري 2005-2004موجز برنامج العمل والميزانية والمخصص لكل باب وبرنامج رئيسي بتكاليف فترة : 8الجدول 
  في حالة النمو الصفري االسمى2007-2006مقترحات  التغير البرامجي بموجب النمو الحقيقي الصفري  بموجب النمو الحقيقي الصفري2007-2006مقترحات    الباب
                     أو

 االعتمادات :ناقصا البرنامج االعتمادات :ناقصا البرنامج االعتمادات :ناقصا البرنامج الوصف البرنامج
   اإليرادات العمل   اإليرادات العمل   اإليرادات العمل   الرئيسى

 18.127 0 18.127 )1.471( 0 )1.471( 19.597 0 19.597 األجهزة الرياسية 1-1
 24.317 2.044 26.361 )1.818( )55( )1.873( 26.135 2.100 28.234 السياسة والتوجيه والتخطيط 1-2
 14.459 769 15.228 )247( 0 )247( 14.706 769 15.475 التنسيق الخارجى واالتصال 1-3
 56.903 2.813 59.716 )3.536( )55( )3.591( 60.438 2.869 63.307 السياسة العامة والتوجيه 1
 93.081 2.787 95.868 )6.761( )165( )6.926( 99.842 2.952 102.794 اإلنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي 2-1
 91.624 2.267 93.891 )6.723( )113( )6.836( 98.347 2.380 100.727 السياسات والتنمية في قطاعي األغذية والزراعة 2-2
 42.059 1.225 43.284 )2.993( )116( )3.110( 45.052 1.341 46.394 مصايد األسماك 2-3
 32.388 666 33.054 )2.286( )30( )2.316( 34.673 697 35.370 الغابات 2-4
 47.775 5.775 53.550 )3.434( )388( )3.822( 51.209 6.163 57.372 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة 2-5
 306.926 12.721 319.647 )22.197( )813( )23.010( 329.123 13.534 342.657 البرامج الفنية واالقتصادية 2
 27.877 805 28.681 )2.182( )57( )2.239( 30.059 862 30.920 المساعدة في مجال السياسات 3-1
 23.554 27.400 50.954 )1.920( )2.254( )4.173( 25.474 29.654 55.128 دعم االستثمار 3-2
 3.174 20.258 23.431 )871( )279( )1.150( 4.044 20.537 24.581 العمليات الميدانية 3-3
 63.644 11.660 75.304 )3.374( )173( )3.546( 67.018 11.832 78.850 ممثليات المنظمة 3-4
 9.507 4.967 14.474 )882( )2( )884( 10.389 4.969 15.358 التعاون مع الشرآاء الخارجيين 3-5
 1.934 147 2.081 )207( 0 )207( 2.141 147 2.288 إدارة البرنامج 3-9
 129.690 65.235 194.925 )9.434( )2.765( )12.199( 139.124 68.000 207.124 اآاتالتعاون والشر 3
 98.645 0 98.645 0 0 0 98.645 0 98.645 برنامج التعاون الفني 4-1
 4.382 0 4.382 0 0 0 4.382 0 4.382 وحدة برنامج التعاون الفني 4-2
 103.027 0 103.027 0 0 0 103.027 0 103.027 برنامج التعاون الفنى 4
 16.741 0 16.741 )1.324( 0 )1.324( 18.065 0 18.065 دعم المعلومات والمطبوعات 5-1
 38.932 6.951 45.883 )3.090( )175( )3.266( 42.022 7.126 49.148 الشؤون اإلدارية 5-2
 55.673 6.951 62.623 )4.414( )175( )4.589( 60.087 7.126 67.213 خدمات الدعم 5
 45.405 4.360 49.765 )3.153( )31( )3.184( 48.557 4.392 52.949 الخدمات المشترآة 6
 600 0 600 0 0 0 600 0 600 المصروفات غير المنظورة 7
 2.000 0 2.000 0 0 0 2.000 0 2.000 مرفق اإلنفاق الرأسمالي 8
 10.000 0 10.000 0 0 0 10.000 0 10.000 مرفق اإلنفاق األمني 9

 )1.856( 0 )1.856( 0 0 0 )1.856( 0 )1.856( الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة المتوقعة من برامج البرنامج العادى  
 )2.000( 0 )2.000( 0 0 0 )2.000( 0 )2.000( )6-1ممول من األبواب (مرفق اإلنفاق الرأسمالي   
 706.367 92.081 798.448 )42.734( )3.839( )46.573( 749.100 95.920 845.020 المجموع
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 مقترحات الميزانية البرامجية

 السياسة العامة والتوجيه: الباب األول

 األجهزة الرياسية: 1-1البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج    برنامج عمل البرن

2004-2005  

  التغيرات البرامجية

  بموجب النمو

فريالحقيقى   الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

ة يرات البرامجي    التغي

و ب النم   الحقيقى بموج

 

 برنامج عمل

2006-2007  

ى  و الحقيق ب النم  بموج

 9.933 0 9.933 3.029 6.904 المؤتمر والمجلس 1-1-1
 5.146 0 5.146 )3.528( 8.674 خدمات المؤتمر 1-1-2
 2.769 0 2.769 499 2.270 خدمات المراسم 1-1-3
 1.750 0 1.750 0 1.750 إدارة البرنامج 1-1-9

 19.597 0 19.597 0 19.598 المجموع
    )1.471(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

    18.127     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية في النمو الحقيقي الصفري

يد     1-1يضمن البرنامج الرئيسي         .166 ررة           تنفيذ عملية اإلدارة الرش ًا للقواعد المق ة وفق وهو يغطي    .  ة في المنظم
ي      ر الرئيس ي المق م ف ال االتصال والمراس ذلك أعم س، وآ ان المجل س ولج ؤتمر والمجل يم الم امج .  تنظ دم البرن وُيق

ة                       ة بحسب السياسة اللغوي ة الكافي ة اللغوي وفير التغطي الرئيسي دعمًا لوجستيًا وخدمات الجتماعات المنظمة ويضمن ت
 .منظمةفي ال

ل بعض األنشطة فى الخطة المتوسطة األجل                            .167 ى تحوي رامج ال ين الب ا ب وارد فيم -2006يرجع النقل فى الم
ات، الخاصة 2011 ع الحكوم ات م ية والعالق زة الرياس دعم األجه امج ب امج 2-1-1من البرن ى البرن ا أن . 1-1-1 ال آم

امج    1-1-1ى آانت مدرجة من قبل فى البرنامج ، التباجتماعات الممثلين الدائميناألنشطة المتعلقة    ى البرن ، قد نقلت ال
1-1-3. 

رة      .168 نقح لفت ة الم ل والميزاني امج العم ان برن ى صعوبات 2005-2004وآ ل تخفيضات أدت إل  يتضمن بالفع
رامج والمخرجات المخططة           ذ الب  ، سيجري 2007-2006وفي ظروف النمو الحقيقي الصفري في       .  آبيرة في تنفي

وليس من المقرر إجراء أي تخفيض جديد في عدد أيام        .  البحث عن تحقيق آفاءة جديدة في تكاليف األنشطة والخدمات        
 :اجتماعات األجهزة الرياسية بموجب هذا التصور ولكن يمكن تصور قائمة إشارية لتدابير جديدة للتوفير تشمل

 فرض قيود أشد على طول الوثائق؛ •
دور      • ائق ال ة      تعزيز توزيع وث الطرق اإللكتروني ة            .  ات الرئيسية ب ائق اإلعالمي ع الوث ك توزي ى ذل ُيضاف إل

ك                            ط، وذل ى الطلب فق اء عل ائق بن ع الوث دائمين لطب ين ال ات مع الممثل بالطرق اإللكترونية فقط وعمل ترتيب
 بحسب احتياجاتهم الخاصة؛

دورات، و             • اء ال ى          إحداث تخفيض جديد في تكاليف العمل اإلضافي للموظفين أثن ة أشد عل ك بفرض رقاب ذل
 الجداول الزمنية؛

ة المصطلحات والمراجع      • د          (استبعاد خدمات مكتب ة ديفي ى مكتب ا إل ل المجموعة الخاصة به ك نق ي ذل ويعن
 ؛)لوبين

مثل تأشيرات السفر وجوازات السفر،       (تنفيذ آليات استرداد التكاليف عن تجهيز الوثائق اإلدارية وتسليمها           •
 األغذية العالمي؛من برنامج ) وغير ذلك

ا       • اءة إنتاجه ادة آف ؤتمر، أو زي س والم ات المجل ة الجتماع اج المحاضر الحرفي تبعاد إنت م  (اس ر القس انظ
 ).بوفورات الكفاءةالخاص 
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 تأثير النمو االسمي الصفرى

ؤتمر والمجلس وشؤون المر             .169 وافرة لقسم الم وارد المت .  اسم يعني هذا التصور إدخال تخفيضات أآبر على الم
ل اجتماعات مجموعة ال              ة لالجتماعات مث ال   77  وهذه التخفيضات ستمس أساسًا الدعم الذي تقدمه األمان دفق أعم ، وت

 .الترجمة، والخدمات المراجعية لوثائق االجتماع الرسمية

 السياسة والتوجيه والتخطيط: 2-1البرنامج الرئيسى 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     امج عملبرن البرن

2004-2005 

التغيرات البرامجية

  بموجب النمو

 الحقيقى الصفري

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

 التغيرات البرامجية

  بموجب النمو

 الحقيقى

 برنامج عمل

2006-2007  

ى  و الحقيق ب النم  بموج

 7.879 0 7.879 0 7.879 ديوان المدير العام 1-2-1
 9.166 0 9.166 )1( 9.167 برامج ووضع الميزانية والتقييمتخطيط ال 1-2-2
 6.472 0 6.472 0 6.472 المراجعة والتفتيش 1-2-3
 2.855 0 2.855 0 2.855 الخدمات القانونية 1-2-4
 1.863 0 1.863 0 1.863 تنسيق البرامج والعمليات 1-2-5

 28.234 0 28.234 )1( 28.236 المجموع
     )1.873(     مى الصفرىتأثيرات النمو االس

     26.361     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية في النمو الحقيقي الصفري

ام            .170 دير الع امج   )1-2-1(يشمل هذا البرنامج الرئيسي االعتمادات الخاصة بالمكتب المباشر للم ؛ ومكتب البرن
ذي يض        )2-2-1(والميزانية والتقييم    ام ال ة            ؛ ومكتب المفتش الع ) 3-2-1(م الموظفين الموجودين في المكاتب اإلقليمي

ة           ق     (وجزءًا من تكاليف مكتب الشؤون القانوني ي تتعل ة     "الت ديم       )4-2-1" (بالمشورة داخل المنظم ، والتي تتضمن تق
ديم الخدمات ل                       ة، وتق ة عن المسائل القانوني ة  المشورة للمدير العام وللمصالح الفنية ولألجهزة الرياسية في المنظم لجن

المى واإلقليمي، ومباشرة                          ى المستويين الع ة عل ة الدولي ات القانوني ة، ودعم إعداد االتفاق الشؤون الدستورية والقانوني
اطات          يق النش ب تنس اليف مكت ن تك ة م ب حص ى جان ة، إل ل الدولي ة العم ي منظم ة ف ة اإلداري ام المحكم ايا أم القض

ق ب      ي تتعل ة الت املة عن التنسيق     المعيارية والتنفيذية والالمرآزي ة من     ).  5-2-1(مسؤولياته الش اليف المتبقي ا التك وأم
امج       ت البرن ة تح ي الميزاني دخل ف ي ت رين فه ين األخي ذين المكتب اء  :  3-1-3ه دان األعض ة للبل اعدة القانوني ، المس

امج    الممثلون القطريون،  4-3والبرنامج الرئيسي    دان األعض          3-5-3 والبرن اون مع البل ات التع اون     اتفاق اء ودعم التع
 .االقتصادي والتعاون التقني فيما بين البلدان النامية

زة                    2-2-1وبموجب البرنامج        .171 ا األجه امج لتنظر فيه ة البرن ا لجن ي ُتقرره  ُتنفذ إدارة التقييم عمليات التقييم الت
ـارج الميزا             ة الرياسية، إلى جانب دعم عملية التقييم الذاتي وتقييم األموال مـن خـ ـج     .  ني  2007-2006وينــص برنامـ

عملية تقييم (األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات الشاملة للمنظمة بأآملهــا     : على خمس أو ست عمليات تقييم ُتغطي      
ين   ن الفئت ل م ن آ دة م ري    )لواح توى القط ى المس طة عل يم األنش د، وتقي ي واح امج رئيس ين؛ وبرن امجين فني .  ؛ وبرن

ان        وسيقدم الدعم الف   ى آي ة ال نى للتقييم الذاتي من جانب هذه اإلدارة، فى حين ستنقل الموارد من البرامج الفنية واالداري
رة      التقييم: 2-2-1برنامجى جديد ُيدار مرآزيا فى اطار البرنامج       ل المساعد خالل الفت  وبعدها سيعاد تخصيص التموي
 .المالية الى األقسام التي ُتنفذ عمليات التقييم الذاتي

امج       .172 ة     5-2-1وبموجب البرن ًا لسياس ة دعم ة والالمرآزي ة والتنفيذي اطات المعياري يق النش ب تنس دم مكت  ُيق
اليف              الالمرآزية وذلك بأن يضمن توافر عالقة وظيفية بين المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية بما يؤدي إلى فاعلية التك

وفير الخد              ة ت ة لعملي املة واالستجابة بصورة وافي دان األعضاء  بصورة ش ذلك من       .  مات للبل ق ب ا يتعل وهو يرصد م
ر      ي المق واء ف ة س دات المنظم ائر  وح ات والُنصح لس دم المعلوم ا وُيق ة بأآمله ي المنظم يق ف ذ والتنس ات التنفي ترتيب

ا               .  الرئيسي أو في الميدان، بشأن قضايا التنسيق         ة فيم دعم للمكاتب الميداني ّدم المكتب الُنصح والتنسيق وال ق   وُيق  يتعل
ود               ه    .  باشتراآها في عمليات اإلصالح في األمم المتحدة وجهودها اإلنمائية، ومساهمتها في هذه العمليات والجه ا أن آم

 .يقدم التنسيق والدعم للمكاتب اإلقليمية في تنظيم المؤتمرات اإلقليمية وسير أعمالها
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 تأثير النمو االسمي الصفري

ة بموجب           .173 درة المكاتب              التخفيضات المطلوب رًا في ق لبيًا آبي أثيرًا س تصور النمو االسمى الصفرى ستؤثر ت
اء عدة وظائف        .  سالفة الذآر على تنفيذ مجموعة األعمال المقررة لها        امج      .  فسيستدعي األمر إلغ ثًال بموجب البرن فم

ا         1-2-2 ا يتصل به ائج وم ى النت ة عل ا أن  .  من ُنظم المعلومات    سينخفض تقديم الدعم إلى تنفيذ ُنظم الميزنة القائم آم
أي الميزانية الخاصة   (تمويل التقييم الذاتي سيتطلب دعمًا من خارج الميزانية؛ وسينخفض التنفيذ الفعلي ألعمال التقييم              

ين   ) بغير الموظفين الستخدام أشخاص خارجيين للتقييم وللسفر       بنحو النصف تقريبًا مما يؤدي إلى االستغناء عن عمليت
الث عمل ة           أو ث اء لألفرق ارجيين آرؤس اريين الخ تخدام االستش ي اس يض ف ى تخف ية وإل زة الرياس يم لألجه ات تقي ي

ة في تصور       عمليات مراجعة الحسابات والتفتيش   ورغم أن   .  وآمشارآين في عمليات التقييم    ة عالي ا أولوي  أصبحت له
ة                       اول بطريق ن يستطيع أن يتن ام ل تش الع إن مكتب المف ة          النمو االسمي الصفري ف ي وضعها لمراجع ة الخطة الت وافي

ة                       ع الميداني ة في المواق ة الداخلي .  الحسابات على أساس األخطار وسيضطر بوجه خاص إلى تقليل نشاطه في المراجع
ات الغش وإجراء استعراضات خاصة           رة االستجابة لتحقيق ة،     .  آما ستتأثر بدرجة آبي ا أن مكتب الشؤون القانوني آم

ة الحرجة      الذي سيتأثر برنامج عمل    ه الكتل وافر لدي ه آثيرا، على أية حال، باجراء التخفيض الكبير فى االيرادات، لن تت
ه     ي أداء أعمال تمر ف ى يس و االسمي الصفري حت رية بموجب ظروف النم ر البش وارد غي رية والم وارد البش ن الم م

تدامة    ة مس ة بطريق فة وافي اق بص عة النط ة الواس يق ال .  القانوني ب تنس ة  وسيضطر مكت ة والتنفيذي اطات المعياري نش
 .والالمرآزية إلى تخفيض الخدمات التي ُيقدمها لهيكل متطور ومعقد وال مرآزي

 التنسيق الخارجى واالتصال:  3-1البرنامج الرئيسى 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة  يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق ب النم   بموج

  صفرىال

ل امج عم  برن

 2007-2006 

بموجب النمو 
 الحقيفي

 الصفري

ب ة بموج يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

العالقات الخارجية  1-3-1
 والتنسيق

11.363 )6.915( 4.448 0 4.448 

 11.027 0 11.027 0 11.027 مكاتب االتصال 1-3-2
 15.475 0 15.475 )6.915( 22.390 المجموع

     )247(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     15.228     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

ة       1-3-1يغطي البرنامج        .174  أعمال المستشارين الخاصين للمدير العام، بما في ذلك الوحدة المسؤولة في المنظم
م المتحدة              عن التن  ة األم ة في عدة            . سيق والتعاون مع المنظمات األخرى في منظوم ه يشمل مساهمات المنظم ا أن آم

س        ة، ومجل ة الدولي ة المدني ة الخدم ترآة ولجن يق المش دة التنس ل وح ا مث دة بأآمله م المتح ة األم مل منظوم ات تش آلي
غ        وقد ُنقلت موارد آانت   . الرؤساء التنفيذيين والهيئات التابعة لـه     ة بمبل ات      6,3 مدرجة في الميزاني ون دوالر لترتيب  ملي

ا أن رصيد التخفيض فى                  ي، آم اق األمن رح لإلنف ى المرفق المقت امج إل ذا البرن االت من ه ين الوآ األمن المشترآة ب
 .2-5-3 يرجع الى النشاطات المقررة ألمانة التحالف الدولى ضد الجوع فى اطار البرنامج 1-3-1البرنامج 

في  (وفي أمريكا الشمالية   ) في نيويورك وجنيف  ( مكاتب االتصال مع األمم المتحدة       2-3-1ويغطي البرنامج        .175
 ).في يوآوهاما(، ومع اليابان )في بروآسل(ومع االتحاد األوروبي وبلجيكا ) واشنطن العاصمة

 تأثير النمو االسمي الصفري

ات               .176 زام          لن يكون من الممكن تخفيض المخصص لآللي ا، نظرًا اللت م المتحدة بأآمله ة األم ي تشمل منظوم الت
ات        ذه اآللي اليف الخاصة به ام التك ات اقتس ة بترتيب د         . المنظم تيعابية في مكاتب االتصال فق درة االس وبسبب ضآلة الق

ا   ى أنه رت عل ل"اعُتب ة بالكام ارين     ".  محمي طة المستش ذا التصور بواس ي ه ب التخفيضات ف ة أغل ي مواجه وينبغ
 .لخاصين للمدير العاما
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 البرامج الفنية واالقتصادية: الباب الثانى

 اإلنتاج الزراعي وُنظم الدعم: 1-2البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق ب النم  بموج

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 الحقيفيبموجب النمو

 الصفري

يرات  التغي
ة    البرامجي

و ب النم  بموج
 الحقيقى

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

الكيانات البرامجية المشترآة بين  2-1-0
وحدات المصالح بشأن االنتاج 

 الزراعى ونظم الدعم

5.395 )10( 5.386 778 6.164 

 18.093 706 17.387 )5( 17.392 الموارد الطبيعية 2-1-1
 30.451 2.485 27.966 221 27.745 المحاصيل 2-1-2
 19.705 944 18.761 )97( 18.859 الثروة الحيوانية 2-1-3
 16.063 400 15.663 )242( 15.905 نظم الدعم الزراعي 2-1-4
تطبيقات النظائر المشعة والتقانة  2-1-5

 الحيوية في القطاع الزراعي
5.682 0 5.682 438 6.120 

 11.949 0 11.949 0 11.949 إدارة البرنامج 219
 108.545 5.751 102.794 )132( 102.927 المجموع

     )6.926(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     95.868     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

ة           األول 1-2 سُيسند البرنامج    2007-2006في فترة        .177 وية لدعم عمليات وضع المعايير وتطوير سياسات مالئم
ة                  ة، والتقان ة والحيواني ة النباتي ة وإطارات سياسات وإطارات تنظيمية في مجاالت مثل الموارد الوراثي ، واألمن   الحيوي

اه             ة، وخصوصًا المي ا     .  البيولوجي، وصحة الحيوان والتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعي ه سُيس ا أن دان   آم عد البل
ة والصحية، وُتساهم في                         ة والبيئي ق االجتماعي واحي القل الج ن في اقتناء التقانات الجديدة ويعمل على ترويج أساليب تع

ل  اه والعم ة األراضي والمي ادة إنتاجي ة   .  زي طة المعياري ين األنش ة ب تمرار الصالت القوي ى اس امج إل عى البرن وسيس
ى  والميدانية، ويؤآد على تقديم المساع    دة في مجال السياسات والمشورة الفنية وبناء القدرات على المستوى القطري، إل

 .جانب الصالت في األسواق دعمًا للمزارعين ومنشآت التجهيز الزراعي أثناء فترة االنتقال إلى الزراعة التجارية

  زراعى ونظم الدعم الكيانات البرامجية المشترآة بين وحدات المصالح من أجل االنتاج ال0-1-2البرنامج 

تدامة                            .178 اليب المس ين مختلف التخصصات في األس درات المشترآة ب اء الق هناك ترآيز رئيسي على تسهيل بن
نة                    .  والمتكاملة اع الممارسات المحصولية المحّس تفادة من اتب دروس المس يم ال ع وتقي ى تجمي ام خاص إل وسيتجه اهتم

ة   .   ظروف متغيرة لدى المزارعين واألسواق  وإدارة المحاصيل، وتقاسم هذه الدروس في      وستشمل اإلنجازات المتوقع
نتين     رة الس ي تستجيب                       : أثناء فت دة الت ة الجي ة عن الممارسات الزراعي ة واقعي ة وأمثل إذاعة تجارب السياسات الوطني

ياق  ي س ذائي ف ة واألمن الغ ي سالمة األغذي اهم ف ة وُتس ة والبيئي ي لألهداف االقتصادية واالجتماعي ر السريع ف التغي
وارد                       ى صيانة الم ة إل ك الممارسات والزراعة الموجه االقتصاد الغذائي والعولمة؛ موارد المعلومات دعمًا لتطوير تل

 .في ُنظم اإلنتاج المتكاملة، وتوليد المبادئ والدروس المستفادة، وتعزيز قدرة المؤسسات الشريكة في مواقع مختارة

ة                    وسيقدم دعم محدود ل        .179 ة والريفي ة الزراعي ة وفي العمل في التنمي ة العالمي لمدخالت في الدراسات المنظوري
ع ويب الخاص          ى موق المستدامة؛ وآذلك للمطبوعات وتخطيط االتصاالت في داخل المصلحة، ولصفحة الزراعة عل

ة        سُتعقد الدورة ال   2006وفي أواخر   .  وغير ذلك من المواد الدعائية    ) 21الزراعة  (بالمنظمة   ة عشرة لهيئ عادية الحادي
وجي وأيضًا في                   وع البيول الموارد الوراثية لألغذية والزراعة لتستعرض الحالة واالحتياجات في مختلف قطاعات التن
ات                               ات والحيوان ر النبات ة والزراعة من غي وجي لألغذي وع البيول ك التن ا في ذل ين عدة قطاعات، بم مسائل مشترآة ب

ام  ة بحسب النظ لوب الزراع وجيوأس تعدادات    .   اإليكول ل يتضمن االس ط األج ل متوس امج عم ة برن تعتمد الهيئ وس
ام       ة والزراعة ع ة لألغذي دورة العشرون    . 2007للمؤتمر الفني الدولي األول عن الموارد الوراثية الحيواني ُتنظم ال وس

 .2007للجنة الزراعة في عام 
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  الموارد الطبيعية: 1-1-2البرنامج 

ذا      .180 ي  بموجب ه تمر األنشطة ف ية، ستس زة الرياس ا األجه ي أعربت عنه ات الت ع األولوي ًا م امج، واتفاق البرن
اه الزراعة وصيانتها   : مجال  تخدام مي اءة اس اه     ؛ آف تكامل السياسات والتخطيط واإلدارة في مجاالت األراضي والمي

ا هو         تحسين جودة األراضي والمياه   ؛  وتغذية النباتات  ى م ه اآلن   ، مع بقاء الترآيز عل دعم للسياسات     .   علي يتقوى ال وس
اطق   ي من اه ف دود، وإلدارة األراضي والمي ابرة للح اه الع وارد المي ك م ي ذل ا ف اه، بم إدارة المي ة ب والمؤسسات المعني

ذ المخرجات ذات             .  مستجمعات المياه مع الترآيز على خدمات النظام اإليكولوجي        يتأخر تنفي ك س وعلى العكس من ذل
ة المن  الج   األولوي ي ُتع وارث من           : خفضة الت ة؛ تخفيف الك ة في أراضي الزراعة المطري ى الرطوب اظ عل ات الحف تقني

ديات الرئيسية                  ة للمنت ذلك والمدخالت المقدم .  خالل مكافحة التغدق والملوحة واحياء األراضي؛ والدراسات المتصلة ب
اءة          وأما األولويات اإلقليمية، وخصوصًا تلك التي ُترّآز على بناء القد          رات، إلى جانب سياسة إدارة المياه، وتحسين آف

تتكامل                      ات المؤسسات، فس ام خاص بترتيب ة، مع اهتم استخدام المياه، وحصد المياه، وتدهور األراضي وخصب الترب
امج     امج                  .  آلها في البرن ي والبرن اون الفن امج التع ة من خالل برن ة والميداني ا ستواصل األنشطة المعياري وفي أفريقي

ا           الخا ص لألمن الغذائي تقديم الدعم لصياغة مشروعات وتنفيذها في سياق البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقي
 .)نيباد(الشراآة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا ضمن 

  المحاصيل: 2-1-2البرنامج 

ة،           على اإلنتاج البستا   2-1-2 سيزيد ترآيز البرنامج     2007-2006في فترة        .181 دخل والتغذي د ال ني من أجل تولي
دة من األعضاء  ات المتزاي تجابة للطلب وارد لالس ة لصيانة الم اج المتكامل للمحاصيل والزراعة الموجه ى اإلنت .  وعل

امج                      ة والزراعة برن ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة بشأن الم دة الدولي وسيعتمد االجتماع األول للجهاز الرياسي للمعاه
د  ه وبع امج عمل يقدم البرن ك س ن األنشطة الموضوعية  2-1-2ذل ب م امج قري ذا البرن دة، ألن ه ة المعاه ه ألمان  دعم

ى وجه                          .  للمعاهدة ذآر، وعل الفة ال دة س ة والمعاه ذ خطة العمل العالمي ة تنفي وعلى ذلك، فسيكون من مجاالت األولوي
تدام بفض تخدامها المس ة واس ة النباتي وارد الوراثي ة الخصوص صيانة الم ات، والتقان ة النبات ةل تربي  والسالمة الحيوي

ام والخاص              .   واإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي في الزراعة       الحيوية ين القطاعين الع امج التكامل ب ُيعزز البرن وس
طالق  في شبكات البذور الوطنية، وتحسين وتنسيق اإلطارات التنظيمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وإ    

 .البذور واألصناف والمساهمة في االستعداد للكوارث واإلغاثة بالبذور واالحياء

ات                               .182 دابير صحة النبات ة لتنسيق ت ة عالي ند أولوي ات فسيس ة النبات ة لوقاي أما العمل في االتفاقية الدولي
يترآز  .  ة الوطنية من أضرار اآلفاتبهدف تقليل الحواجز التجارية وفي الوقت نفسه حماية الموارد الوراثية النباتي         وس

ا       (عنصر آفات النباتات في نظام إمبريس أساسًا في المنطقة الغربية            ى    ) أفريقيا الغربية وشمال غرب أفريقي د عل ويؤآ
المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي من خالل دعم ُنظم اإلنذار المبكر والعمل المبكر والبحوث التطبيقية، وخصوصًا             

 .ل المبيدات الكيميائية التقليدية وما يتصل بذلك من قضايا في صحة اإلنسان والبيئةفي بدائ

ي       .183 ة ف ازات المتوقع مل اإلنج ي2007-2006وتش ا يل وارد  ) 1: ( م تخدام الم ى اس دان عل درات البل ز ق تعزي
ذور   الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وذلك بتحسين الوصول إلى تلك الموارد واستخدام         ة بالب ها وإلى التقانات المتعلق

ة ومشروعات                 ) 2(وسياسات دعم األمن الغذائي؛      وارد الوراثي تدام للم ة عن االستخدام المس تحليل المسوحات القطري
ة  ات والتقان ة النبات ة تربي ةتقوي ة؛ الحيوي دان النامي ي البل ن خالل وضع  ) 3( ف ة م دابير الصحة النباتي ادة تنسيق ت زي

ا؛       مواصفات جديد  ة؛             ) 4(ة أو تنقيح الموجود منه ادل معلومات الصحة النباتي ة      ) 5(نظام نشيط لتب ة لتقوي مساعدة فني
وائح                   ) 6(ُنظم الصحة النباتية الوطنية؛      ات، ول ة لآلف دات بفضل اإلدارة المتكامل ل أخطار المبي النصح للبلدان عن تقلي

دة ف      ات المتزاي ل لاللتزام ورة أفض تجيب بص ي تس دات الت حية    المبي ات الص ة واالهتمام ة والدولي ارة المحلي ي التج
ة؛                        دات المتقادم ات المبي تخلص من مخزون ردام وال ة روت ق اتفاقي ك تطبي ة مع      ) 7(والبيئية، بما في ذل نشرات منتظم

ة إلدارة الجراد؛                ة الفرعي ة واإلقليمي ذارات عن الجراد الصحراوي واإلطارات اإلقليمي مشروعات  ) 8(تحديثات وإن
ة            مجتمعي اج الخضر والفاآه رويج إنت ة لت ة رائدة مستندة إلدخال اإلطار المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمي

ُنظم ) 9. (واستهالآها في البلدان النامية ومساعدة فنية في مجال تحسين اإلنتاج البستاني وغيره من المحاصيل الغذائية    
اج                /إنتاج وطنية متكاملة، تشمل تكثيف ُنظم المحاصيل       زارعين التشارآية لإلنت اليب الم ة من خالل أس روة الحيواني الث

  .2006للهيئة الدولية لألرز في بيرو عام السابعة عشرة عقد الدورة ) 10(المتكامل واإلدارة المتكاملة لآلفات؛ 

  الثروة الحيوانية: 3-1-2البرنامج 

امج      .184 ّهل 3-1-2يوضح البرن ل والمعل ( ويس الل التحلي ن خ اتم ي) وم ا يل ي  )1: (م واني ف اع الحي دور القط
ر؛  تخلص من الفق ق لل تح طري ذائي وف تقات ) 2(تحسين األمن الغ ى المش د بسرعة عل ة الطلب المتزاي ان مواجه إمك

ى            اج عل تج عن تكثيف اإلنت ي تن لبية الت الحيوانية وذلك من خالل اإلنتاج والتجهيز والتجارة، مع تخفيف التأثيرات الس
 .الحفاظ على البيئة وتقليل األخطار على الصحة العامةالفقراء، و
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رة      .185 ي فت ة    2007-2006وف ند األولوي ا وُيس راض وإدارته ن األم ة م ة للوقاي ُنظم الوطني امج ال يقوي البرن  س
ات          ريس ومن خالل مرآز عملي لألمراض الحيوانية العابرة للحدود، بما في ذلك أنفلونزا الطيور، وذلك من خالل إمب

آما أنه سيعمل على ضمان عقد اتفاقات بين البلدان لوقف التحصين ضد   .  طوارئ األمراض الحيوانية العابرة للحدود    
ة   . 2010الطاعون البقري واالنضمام إلى عملية إعالن خلو العالم من هذا المرض عام           وستتقوى أنشطة الصحة العام

ة العالمية لصحة الحيوان إلى جانب فحص العوامل البيئية وراء          البيطرية باالشتراك مع هيئة الدستور الغذائي والمنظم      
وسيواصل البرنامج تحليل الحواجز أمام الوصول إلى األسواق بالنسبة لصغار         .  ظهور األمراض الحيوانية وانتشارها   

ة باس  ي السياسات والمؤسسات مدعوم ارات ف ى ابتك تنادًا إل ا، اس م الفرص للتغلب عليه وان ويرس تخدام منتجي الحي
دة ة الجي ات الزراعي ع    .  الممارس الم م ي الع ة ف ة الحيواني وارد الوراثي ر عن الم داد أول تقري ي إع ل ف ينتهي العم وس

ذه                         ة وصيانتها ومعالجة ه ة المحلي ة الحيواني وارد الوراثي ة لتحسين إدارة الم التعرف على مجاالت العمل ذات األولوي
ة    وارد الوراثي ن الم ي ع ؤتمر فن ي م ائل ف ةالمس اع   .   الحيواني ن إدارة القط يلية ع ادات تفص امج إرش وسيضع البرن

ة                   .  الحيواني في حاالت الطوارئ    ات الحيواني ار إدارة النفاي دأ اختب اد تفصيلي في السياسات ويب وسيقَدم البرنامج إرش
واني و         .  في ُنظم اإلنتاج عالية الكثافة وعالية االآتظاظ       اج الحي المي لإلنت وافرًا      وسيكون األطلس الع وان مت صحة الحي

ة            .  بصورة تفاعلية بجميع عناصره المقصودة     ى البيئ ة  (آما أن البرنامج سيتناول تأثيرات القطاع الحيواني عل ديناميكي
 ).األمراض وإيكولوجيا األمراض، التنوع البيولوجي والصحة البيئية

  نظم الدعم الزراعي: 4-1-2البرنامج 

ز               يهدف هذا البرنامج إلى          .186 زارعين ولمنشآت التجهي ًا للم تحسين بناء القدرات وتقوية الروابط مع السوق دعم
روابط         .  الزراعي التي في سبيلها إلى التحول إلى الزراعة التجارية         ة وال ع األغذي آما أنه سيعزز العمل في ُنظم توزي

عية متوسطة الحجم وما يتصل بها من  بين المناطق الريفية والحضرية، استجابة لتزايد االهتمام بدعم الصناعات الزرا     
يتجه  .  وستوضع مواد نوعية لألقاليم لتقوية مهارات المزارعين على اإلدارة والتسويق     .  منشآت الزراعة التجارية   وس

ة                      ة القيم التأآيد إلى اإلعالم عن الفرص الجيدة لتحقيق الدخل الزراعي وعن تقانات ما بعد الحصاد في المنتجات عالي
ر التقل ةوغي ز        .  يدي آت التجهي زارعين ومنش غار الم م ص ى دع درات عل اء الق ي بن رى ه ة أخ اك أولوي تكون هن وس

 . الزراعي والتمويل الريفي

ـ ى العمل فى مجال دعم السياس         ـوحرصا على ضمان االتساق ف          .187 يتم دمج الكي         ـ دعم المؤسسى، س ـ ات وال ان ـ
ان     سات لتوفير الخدمات الزراعية المستدامة    التوجيه فى مجال السياسات والمؤس     :214B1البرامجى : 214B4، مع الكي

وعلى المستوى القطاعي سيعمل      .  دعم السياسات والدعم المؤسسى لتشجيع الصناعات الزراعية القادرة على التنافس         
ديم الخدمات الزراعي           ى تق ى التنافسية وعل م  البرنامج على التعرف على قيود السياسات والمؤسسات التي تؤثر عل ة، ث

ى خدمات                     .  إدخالها في االستراتيجيات المناسبة     ى السياسات من أجل تحسين الوصول إل اد إل واد لإلرش تتوافر م وس
ة  ي والميكن ل الريف ويق والتموي ودة    .  التس ين ج ل تحس ن أج اليب م تراتيجيات واألس ى االس د عل اك تأآي يكون هن وس

اءة     ية والكف ادة التنافس ذلك زي المتها، وآ ات وس ناعي     المنتج يم الص واق والتنظ ن األس رية ع اهيم عص تخدام مف باس
ات من أجل تحسين                         .  والسلسلة الغذائية  ة في مجال السياسات والتقان ال ذات األولوي ى األعم امج عل وسيتعرف البرن

ار ال              .  الجودة والسالمة في السلسلة الغذائية     ة وابتك ة إلدارة السلسلة الغذائي اليب الفعال منتجات  وستوضع تقييمات لألس
 .من أجل زيادة تنافسية التجارة

  تطبيقات النظائر المشعة والتقانة الحيوية في قطاع الزراعة: 5-1-2البرنامج 

ة من أجل تكثيف                   5-1-2ُيساعد البرنامج        .188 ة الحيوي  البلدان األعضاء على تطبيق تقانة النظائر المشعة والتقان
ي الوقت نفسه الم اج الزراعي وف ة وسالمتهاُنظم اإلنت ة وضمان جودة األغذي وارد الطبيعي ى الم دى .  حافظة عل ول

واد   ي ثبتت صحتها، والم ات الت ًا من المنهجي امج مزيج دم البرن ة، ُيق ات وسالمة األغذي معالجة المحاصيل والحيوان
 .اإلعالمية، ودعم التدريب وبناء القدرات على المستويين الوطني واإلقليمي

ة            ومن شأن الخط       .189 درات الوطني وط التوجيهية التفصيلية والبروتوآوالت إلى جانب المشورة الفنية أن تقوي الق
يل         ي المحاص ية ف مات رئيس ات ذات س ال جين اء وإدخ عة النتق ائر المش وم والنظ ات والجين اليب الجزيئي ق أس لتطبي

اد    والمساهمة في جعل الُنظم المحصولية أآثر إنتاجية واستدامة، وخصوصًا في األرا           .  ضي الهامشية والمعرضة لإلجه
ي                  ى الممارسات الت ة للتعرف عل اه الترب اس مي وسيقدم البرنامج المهارات والمعارف في استخدام النظائر المشعة وقي

ل  .  ُتحّسن إنتاجية المحاصيل والمياه وُتعزز خصب التربة وتقلل تدهور األراضي، وتطبيق تلك التقنيات         ومن أجل تقلي
ات        الغريبة  تاج المحاصيل وعلى البيئة بسبب الحشرات       األخطار على إن   أو الغازية سيساعد البرنامج على استخدام تقني

ة  اليب المكافح ن أس ا م ة وغيره ةالحشرات العقيم ة األصناف الحيوي ية لتربي غيل القياس وفير إجراءات التش ك بت  وذل
 .المستهدفة وتعقيمها
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ة إعالن خ     .190 ي عملي امج ف اهم البرن ة أمراض  وسيس ة لبقي ة التدريجي ري والمكافح ن الطاعون البق الم م و الع ل
ة                         ات تحليلي ذه األمراض وبيان الحيوان التي يغطيها نظام إمبريس وذلك بتوفير أساليب الكشف المبكر الحساس عن ه

يم مدخالت إلى  آما أنه سيقوي اإلطار التنظيمي الدولي بتقد      .  مؤآدة الجودة من المسوحات الوطنية المصلية والجزيئية      
امج، من      .  المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن معايير اعتماد التشخيص واعتماد المختبرات البيطرية           وسيساهم البرن

ي                   ا الت وم أفريقي خالل برنامج مكافحة التريبونوزوما األفريقية، في حملة اسئتصال التسي تسي والتريبونوزوما في عم
ك بت  ي، وذل اد األفريق ات   وضعها االتح ن وضع األولوي ة ع ورة الفني ات والمش ي السياس ورة ف د األعضاء بالمش زوي

ة من التسي تسي                         اطق خالي ة إلنشاء من ات الحشرات العقيم ي تشمل تقني دخل الت ا سيتحسن وصول      .  لعمليات الت آم
دنا    البلدان إلى األدوات الجزيئية من أجل تحسين توصيف الموارد الوراثية الحيوانية الوطنية والتعرف           ى سالسل ال عل

ذ     ي أخ ية ف ة للطرق القياس والت دولي دنا ووضع بروتوآ مات ال وفير واس ك بفضل ت دة وذل مات الجي ر الس ي ُتظه الت
 .العينات والتحليل

وبفضل تقديم المواد الدراسية والتدريب بأسلوب التعّلم عن ُبعد ومشروعات التعاون الفني، سيساعد البرنامج                   .191
ة               البلدان على تنس   ذائي عن األغذي ة الدستور الغ ي وضعتها هيئ ة الت ى المواصفات العام تنادًا إل ة اس يق اللوائح الوطني

المعالجة باإلشعاع، والمواصفة الدولية التي وضعتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن اإلشعاع في معالجة أمراض         
ات ل األخطار أ.  النب ى تقلي دان عل امج البل اعد البرن ة أو وسيس ة نووي ذائي من أي حادث ة واألمن الغ اج األغذي ام إنت م

ة    ذه الخط ار ه وارئ، واختب تعداد للط ة إدارة لالس ن وضع خط اء م ك باالنته عاعية وذل وط .  إش وبفضل وضع خط
م إدارة     ال ُنظ ى إدخ اعدة عل ديم المس دربين، وتق دريب الم ة بت د مدعوم تعلم عن ُبع واد لل والت وم ة وبروتوآ توجيهي

و                      مستوى   دمها موظف ي يق ة الخدمات الت ى تحسين نوعي المختبرات بما يتفق مع المعايير الدولية، سيساعد البرنامج عل
ة                  ا ُيعزز الممارسات الزراعي ة، مم اقير البيطري دات والعق ة وتنظيم المبي ى األغذي ة عل المختبرات العاملون في الرقاب

 .مستهلكين والبيئةويساعد على حماية ال" من المزرعة إلى المائدة"الجيدة 

 تصور النمو الحقيقي

تعجيل تقييم الدروس التي ُتدعم وضع ُنظم اإلنتاج        ) 1: (، سُتستخدم الموارد المتزايدة في    0-1-2في البرنامج        .192
دروس؛    ذه ال م ه تدامة، وتقاس ات       ) 2(المس ادرات الممارس اعدة لمب ديم المس ا تق ن فيه ي يمك ع الت دد المواق ادة ع زي

ة دةالزراعي ل   .   الجي ة للعم االت األولوي ل بموجب مج ر للعم يطي أآب م تنش ديم دع ي سيسمح بتق و الحقيق ا أن النم آم
 .210S5 –المتعدد التخصصات 

امج         .193 ي البرن ي ف و الحقيق وارد النم يانتها،    1-1-2وستخصص م طة ص اه وأنش تخدام المي اءة اس ز آف  لتعزي
ى تحديث     دعم تقانات ضبط المياه     : وخصوصًا ما يلي   وارد؛ المساعدة عل على مستوى المزرعة واإلدارة المتكاملة للم

ذيات                وارد المغ اه وم ا أن   .  شبكات الري وإدارتها وتوقيتاتها؛ التخطيط المتكامل واإلدارة المتكاملة لألراضي والمي آم
ل بموجب النمو الحقيقي الصفري للعمل المت                    ات صيانة      موارد النمو الحقيقي ستسمح بتصحيح نقص التموي ق بتقان عل

ي؛    اء األراض ة واحي دق والملوح ة التغ ل مكافح وارث بفض ار الك ف آث ة؛ وتخفي ي المطري ي األراض ة ف الرطوب
 .والمساهمات في الدراسات وتقديم المدخالت للمنتديات الرئيسية

ات        2-1-2وفي البرنامج        .194 امج تنسيق          سُتستخدم األموال اإلضافية لالتفاقية الدولية لوقاية النبات ل برن  في تعجي
وضع المواصفات وفي المساعدة الفنية، وخصوصًا لالشتراك في ُنظم وضع المواصفات القياسية وتطبيق ُنظم الحجر                

وجي               .  الزراعي على المستوى الوطني    وع البيول ة التن وستستفيد االتفاقية أيضًا بصفة خاصة من تقوية عملها مع اتفاقي
ة في سياق األنواع     ة  ا الغريب ابرة للحدود                       .  لغازي ة ع ات وأمراض نباتي دء العمل في آف ى ب ريس إل وسيسعى نظام إمب

 .أخرى إلى جانب الترآيز الحالي على الجراد الصحراوي، وذلك بموارد تكميلية من خارج الميزانية

ي ي        .195 ة ف ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي اذ المعاه دء نف رًا لب وونظ ران /وني  2004حزي
ى أداء النشاطات         ة عل ة واإلقليمي ة الفرعي سُتستخدم الموارد اإلضافية لتمكين المنظمة من بناء القدرة الوطنية واإلقليمي

وفيما يتعلق بصون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام   .  التي سيقرر الجهاز الرياسي للمعاهدة أن لها أولوية       
ات                 ستستطيع المنظ  ة النبات مة بفضل الموارد المتزايدة تقوية المساعدة للبلدان على التقييم وبناء القدرات في برامج تربي

ذ بروتوآول السالمة                 دعم لتنفي ة ال ة وتقوي ة الوطني ة والتقانة الحيوي ات          .  الحيوي ن، استجابة للطلب وسيصبح من الممك
ى  المتزايدة من البلدان، ترويج وضع مؤشرات معيارية ولوا    ئح دولية للتنوع البيولوجي الزراعي من أجل الحصول عل

ة                           .  البذور وارد الوراثي ة للم دة الدولي ي جاءت في المعاه ة الت ذ خطة العمل العالمي وسيستمر تطوير آلية التيسير لتنفي
 .النباتية لألغذية والزراعة

ا          .196 ة لإلنت تاني واإلدارة المتكامل اج البس افي لإلنت م إض يقدم دع ة     وس اج متنوع م إنت تنباط ُنظ ة واس ج والوقاي
 .ومستدامة في مختلف المناطق الزراعية اإليكولوجية



 39  2007- 2006وجز برنامج العمل والميزانية للفترة م
 

امج             .197 ي    3-1-2وسُتستخدم الموارد المتزايدة في البرن ا ل يم وإدارة األمراض           )1: ( فيم ى تقي درات عل ة الق تقوي
ة  ة البيئي ابة  (والوقاي ة اإلص ور عالي ونزا الطي ي إنفل ثًال ف ن    ت) 2(؛ )م ر ع ذار المبك المي لإلن ام الع داد النظ ل إع عجي

األمراض الحيوانية العابرة للحدود المتفق عليه مع المكتب الدولي لألوبئة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية في سياق                 
دود؛   ابرة للح وان الع راض الحي ن أم ة م ة التدريجي المي للوقاي ار الع روة) 3(اإلط ة للث ز وضع سياسات إنمائي  لتعزي

اليم؛                دان واألق اج     ) 4(الحيوانية من أجل مصلحة الفقراء والتفاوض عليها في مختلف البل ة ألخصائي إنت إضافة وظيف
 .حيواني إقليمي في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

امج                .198 دعم في السياسات والمؤسسات            ) 1: (4-1-2وسُتستخدم موارد النمو الحقيقي في البرن ديم ال ل تق لتعجي
ز النمو                      للتسو ة من أجل تعزي ار في الصناعة الزراعي يق بواسطة القطاع الخاص ولتطوير األعمال الزراعية واالبتك

ة               ) 2(والتنافسية التجارية؛    ة والتجاري ارات الفني ا من أجل تحسين المه ا إقليمي زيادة توزيع مواد بناء القدرات وتكييفه
 .ا على الخدمات الضرورية وتقانات ما بعد الحصادلدى صغار المزارعين ومنشآت التجهيز الزراعي وحصوله

ي    5-1-2وسُتستخدم األموال اإلضافية في البرنامج           .199 ا يل دولي من أجل االستمرار            ) 1: ( فيم اون ال ة التع تقوي
ة؛   ة الحيواني وارد الوراثي ي للم يف الجزيئ ل التوص دنا لعم مات ال ق واس وير وتطبي ي تط ع ) 2(ف راع بوض اإلس

ات              بروتوآوال  ات الشرح لقاعدة بيان دي وبيان وفير سالسل الحامض النوي ل وت ات والتحلي ة ألخذ العين ت قياسية دولي
ة؛    ات المستأنس ي الحيوان وراثي ف وع ال ات التن ام معلوم لة بنظ اج  )  3(متص ة بإدم الالت المحلي دة الس يم فائ تعظ
ة المعلومات الجزيئية والظاهرية من خالل شبكة دولية وما يتصل بها من   ة أخرى     .   حلقات عملي اك أولوي وستكون هن

هي تقوية العمل في الصحة العامة البيطرية بالترآيز على استنباط أدوات جزيئية واعتمادها ونقلها من أجل التشخيص         
 .والرقابة ودراسة األوبئة

 تأثير النمو االسمي الصفري

درات وإذاع   :  بعدة طرق 0-1-2سيتأثر البرنامج        .200 اء الق ة      فبن ة الممارسات الزراعي ة تجارب السياسات وأمثل
ى      .  الجيدة لن يمكن تنفيذها إال في عدد محدود من البلدان          ز إل ل الترآي وارد يجب نق وفي الزراعة الموجهة لصيانة الم

ذه التجارب       رويج ه ام التجارب في نُ      .  تقييم التجارب القطرية الماضية والحالية بدًال من ت درات واقتس اء الق ا بن ظم  أم
دة               .  اإلنتاج المتكاملة فسيقتصر على واحد أو اثنين من هذه النظم          دًا في م ويعني النمو االسمي الصفري تخفيضًا جدي

ا االستشاري                        ر من دوره ل بكثي ا ُيقل ا مم ود جدول أعماله ة الزراعة وفي عدد بن وسيصبح من الواجب    .  انعقاد لجن
نظورية العالمية وفي المسائل المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية إحداث تخفيض آبير في المساهمات في الدراسات الم   

ذ   .  آما يجب تخفيض االجتماعات االستشارية مع موظفي المكاتب اإلقليمية  . المستدامة وسيتباطأ العمل في إعداد وتنفي
 .برنامج العمل متعدد السنوات لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

امج وسيضطر ا     .201 ة    1-1-2لبرن االت ذات أولوي ا مج ى أنه ارف عل ات وإدارة المع م المعلوم ة ُنظ ى معالج  إل
دهور األراضي     .  منخفضة ة بت ك المتعلق ل تل ة باألراضي مث طة المتعلق ن األنش ر م تقلل بكثي ا أن التخفيضات س آم

دان أفريقي                     ى بل أثير عل ـه ت ا سيكون ل ذيات مم ة وإدارة المغ أثرت         وصيانتها، وبخصب الترب ي ت ة الت ا الالتيني ا وأمريك
دهور األراضي        ة في قضايا األراضي                    .  بدرجة آبيرة من ت ديات الدولي ة للمنت دمها المنظم ي تق وستقل المدخالت الت

 .والمياه آما سيتناقص بدون أي شك تسليم الخدمات الفنية للبرنامج الميداني

امج       .202 ق بالبرن ا يتعل دع 2-1-2وفيم تبعاد ال ب اس ة     يج ة النباتي وارد الوراثي ات الم ة لمجموع بكة الدولي م للش
.  ، وسيكون لهذا تأثير سلبي على تعزيز إنتاجية المحاصيل وإنتاجها في مختلف البلدان         خارج الموقع لألغذية والزراعة   

ة   وسيقل اشتراك البلدان النامية في وضع المواصفات في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات آما ستقل أنشط            ذه االتفاقي ة ه
إلدارة             .  في الوصول إلى المنتفعين بواسطة ُنظم المعلومات والمساعدة الفنية         دعم ل وال بد من إحداث تخفيضات في ال

 .، وآذلك إلنتاج المحاصيلالحيويةالمتكاملة لآلفات وإلدارة المبيدات وتحسين المحاصيل والتقانة 

يز المقصود لألطلس العالمي التفاعلي لإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان         ، فإن التعز  3-1-2وبالنسبة للبرنامج        .203
آما أن تنفيذ عدة أنشطة  .  سيتأخر من حيث التغطية الجغرافية ومن حيث اإلدماج المقصود مع أنظمة معلومات أخرى 

روة الحيوا                 -للوصول إلى الخارج     ى سياسات الث اوض عل ة للتف ة وإقليمي يتأخر أو     وخصوصًا إنشاء منابر وطني ة س ني
دابير                     .  يقل دعم ت ذائي وب رًا بالدستور الغ وأما العمل في مجال الصحة العامة البيطرية الذي ليس مرتبطًا ارتباطًا مباش

ة         ة باألغذي ل األمراض المنقول الصحة والصحة النباتية فيجب تخفيضه، ومن أمثلة ذلك تصميم الممارسات الجيدة لتقلي
دة لم    ة الجدي دابير الوقاي وان  وت ر فسيجب       .  كافحة أمراض الحي ة في تخفيف حدة الفق روة الحيواني ا بشأن دور الث وأم

بل العيش   ة وُس روة الحيواني ى الث أثيرات حاالت الطوارئ عل دز وت ار مرض اإلي ق بتخفيف آث ا يتعل تخفيضه، إال م
ا ة به امج م  .  المرتبط م برن ك دع ي ذل ا ف راض المفصليات، بم ي إدارة أم ل ف ينخفض العم ا وس ة التريبونوزوم كافح

ة           ة والبيئ روة الحيواني ين الث .  الحيوانية، وآذلك العمل في الموارد الطبيعية والجوانب المتصلة بالسياسات في التفاعل ب
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ر       ى ال تتعرض للخط ا حت دود دني نخفض إال بح ن ي ة فل ة الحيواني الموارد الوراثي توري الخاص ب امج الدس ا البرن أم

وفي نظام إمبريس سيحتاج العمل في تصميم وتطبيق نظام مبكر واستراتيجية لمكافحة            .  لالتعهدات التي صدرت بالفع   
 .األمراض إلى تمويل من خارج الميزانية حتى يستطيع أن يستمر

ة في المزرعة        4-1-2وسيضطر البرنامج        .204  إلى استبعاد الدعم الفني وُنظم المعلومات المتعلقة بالقوى المحرآ
ة ك   آم.  وبالميكن ي ذل ا ف واق، بم زارعين واألس ين الم ز الصالت ب درات لتعزي اء الق ي بن ر ف يض آبي يحدث تخف ا س

زارعين  ات الم دى منظم ة ل درات التجاري ين الق اعدة لتحس تبعاد المس ات .  اس ي السياس ح ف ديم الُنص يكون تق وس
ة،        دادات والزراعة التجاري دعم   .   عرضة للتخفيض  والمؤسسات لدوائر األعمال الزراعية، وإدارة سلسلة اإلم ا ال وأم

ر الرئيسي             ه من موظفي المق ا الوسطى والشرقية فيجب تقديم المتعلق بإدارة المزرعة واألعمال الزراعية في أوروب
فقط آما سُتستبعد وظيفة أخصائي في الصناعات الزراعية في آسيا، وإن آان الدعم سيزيد بصفة عامة لتحسين الكفاءة      

 .عة المحاصيل الغذائيةوالتنافسية في ُنظم زرا

امج      .205 وارد سيضطر البرن اقص الم ع تن ي5-1-2وم اة ف ن المخرجات المتوخ اء م ى االنته ذيات :  إل إدارة مغ
ة                             ليم المخرجات الخاصة بتقان ة باإلشعاع، في حين أن تس لية، ومعالجة األغذي اءة التناس وان والكف التربة، تغذية الحي

ة              الحشرات العقيمة ضد ذبابة فاآ     هة البحر المتوسط والتوصيف الجزيئي للموارد الوراثية الحيوانية وفي الصحة العام
 .البيطرية سينقص بدرجة آبيرة

 السياسات والتنمية في قطاعي األغذية والزراعة: 2-2البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

  التغييرات البرامجية

  بمرجب النمو الحقيقى

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

الكيانات البرامجية المشترآة بين  2-2-0
وحدات المصالح للسياسات والتنمية فى 

 قطاعى األغذية والزراعة

6.603 1.242 7.845 500 8.345 

 21.825 1.308 20.517 )109( 20.626 التغذية وجودة األغذية وسالمتها 2-2-1
 35.319 1.500 33.819 )98( 33.917 المعلومات عن األغذية والزراعة 2-2-2
رصد األغذية والزراعة وتقييماتها  2-2-3

 وتوقعاتها
15.119 )467( 14.652 300 14.952 

سات الزراعة واألمن الغذائي سيا 2-2-4
 والتجارة

13.024 )922( 12.102 1.214 13.316 

 11.793 0 11.793 534 11.258 إدارة البرنامج 2-2-9
 105.549 4.822 100.727 180 100.547 المجموع

     )6.836(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     93.891     المجموع

 

  النمو الحقيقي الصفريالتوجهات الموضوعية بموجب

ؤتمرات أو              2-2ُيشارك البرنامج الرئيسي         .206 ي وضعتها الم  مشارآة آبيرة في األولويات العالمية واإلقليمية الت
ة   المي لألغذي ة الع ؤتمر القم ك م ي ذل ا ف ية، بم ة الرئيس ات الدولي اد : اإلعالن د االنعق نوات بع ؤتمرات خمس س ، والم

ة،       الوزارية التي تعقدها من  ديات منظمي سالمة األغذي ه، ومنت ظمة التجارة العالمية ومؤتمر تمويل التنمية في مونتيري
دم في مكافحة               . وإعالن األلفية الثالثة، والقمة العالمية لمجتمع المعلومات       ة التق وتشمل المتابعة تحليل أسباب عدم آفاي

ا             ي يمكن اتخاذه ال الت راح ودعم األعم ة، واقت دولي، من أجل تحسين        الفقر وسوء التغذي وطني وال عن المستويين ال
ة   ة االجتماعي ي التنمي ة ف ة والريفي ة الزراعي اهمات التنمي ف مس ى مختل ه عل ت نفس ي الوق د ف ع التأآي ع م الوض

املة ات األخرى. واالقتصادية الش ارة  : ومن التوجه ام للتج ي صياغة نظ ة ف دان النامي ارآة البل ن مش د م ضمان مزي
ى        الزراعية والغذائي  دة عل ة قائم على القواعد، تحسين جودة األغذية وسالمتها للمستهلكين، مساعدة االقتصادات المعتم

تراتيجيات                  ة الوشيكة، اس ذار المبكر عن األزمات الغذائي السلع األساسية باستراتيجيات لتطويرها وتنويعها، تقديم اإلن
ة    أثيرات العولم ر، ت دة الفق ف ح ة لتخفي وارد الطبيعي ورة    إدارة الم ة ث ذائي، معالج اد الغ ى االقتص دن عل ع الم  وتوس

ذلك يمكن                   الم، وب ارف في الع المعلومات التي تفصل الفقراء والجياع في المناطق الريفية عن موارد المعلومات والمع
 . الريفية" الفجوة الرقمية"تخطي 
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ة       .207 ام إحصاءات المنظم ل بنظ يبدأ العم ديث، وصيغته القطرFAOSTATوس ة  الح د CountryStatي ، بع
وبالمثل سيستمر العمل في تحسين الوصول       . مراجعة منهجيته ومجاالته وبارامترات نماذجه وأدوات إذاعة معلوماته       

ة               ة والتناسق في المعلومات الزراعي . إلى مصادر معلومات المنظمة بموجب إطار النظام العالمي للمعلومات الزراعي
ذويًا               وسيكون من بين إنجازات هذا البرن      اٍف تغ امج الرئيسي استمرار العمل الهادف إلى تحسين الحصول على غذاء آ

ة                    ة الوطني ذاء، وخصوصًا بفضل التثقيف التغذوي والسياسات اإلنمائي ذا الغ ا أن األنشطة     . ومأمون واستهالك ه آكم
اون                   ة التع ة بفضل تقوي ى جانب البحوث التجريبي ة، إل ة والنظري ين مختلف المؤسسات    التكميلية في األطر المنهجي  ب

 .ومختلف أصحاب المصلحة، ستدعم أيضًا تحليل السياسات وإقامة الحوار

امج  ة    : 0-2-2البرن اعي األغذي ي قط ة ف ل السياسات والتنمي ن أج ين المصالح م ترآة ب ة المش ات البرنامجي الكيان
  والزراعة

بما ضمن فى الخطة       وأجريت عمليات نقل الموارد من برامج أخرى لتمويل الكيانات             .208 دة، حس ة الجدي  التحليلي
ة . 2011-2006المتوسطة األجل  ل المتابع د الخاص بعم ان البرامجى الجدي ى إطار الكي وارد ف ذلك ستخصص م آ

 .بشأن الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم األعمال المطرد للحق فى غذاء آاف فى سياق األمن الغذائى القطرى

ذائي                      - سيغطي هذا البرنامج      .209 دام األمن الغ إلى جانب استمرار نشاطه الرئيسي وهو نظم المعلومات عن انع
لة    رائط ذات الص م الخ ة ورس نقص األغذي رض ل لع     - والتع ة للس يم الدولي ل الق ي سالس ة ف رات الهيكلي ل التغي  تحلي

 تعتمد على التجارة الدولية بالسلع  آما أنه سيتعقب تأثيرات هذه التغييرات على البلدان النامية التي         .  الزراعية األساسية 
ة            ك السلع أو مستوردة لألغذي دان مصدرة لتل ذه البل ين     . األساسية سواء آانت ه الين مهم ام خاص لمج . وسيوجه اهتم

اه                ا وصادراتها، وخصوصًا في االتج ع إنتاجه ى تصدير السلع األساسية لتنوي األول، المجال أمام البلدان المعتمدة عل
ي نحو منت احاُألفق ة للنج تراتيجيات المطلوب ة مضافة، واالس ئة عن . جات ذات قيم أثيرات الخاصة الناش اني، الت والث

نخفض                دخل الم ذائي ذات ال دان العجز الغ ام بل امج    . التغيرات الهيكلية في أسواق األغذية العالمية أم ا سيسعى البرن آم
رات         إلى التعرف على المشكالت المقبلة المرتبطة بالتطورات طويلة األ         الم بسبب تغي ة في الع ة والتغذي جل في األغذي

 .الترآيب السكاني ومواقع وجود السكان

رة            .210 ين أصحاب المصلحة وتشغيل             2007-2006آما أن األنشطة في فت  ستحلل تشكيل شبكات المعلومات ب
زارعين                     ى صغار الم أثيرات الرئيسية عل ى القضايا الرئيسية والت ى االتجاهات    تلك الشبكات، وتتعرف عل تنادًا إل اس

ة   رات في                            . السابقة والحالي ق التغي ل وتوثي ل، لتحلي ى األق ة عل وسيوضع إطار نظري، من خالل ثالث دراسات حال
رص      ن ف رات م ك التغي ن تل أ ع ا ينش وبرمارآت، وم ريع لمحالت الس ار الس ك االنتش ي ذل ا ف ذائي، بم االقتصاد الغ

دا       ة  وتهديدات أمام صغار المزارعين في البل المي؛ بحيث                  . ن النامي ذائي الع ة األمن الغ ين للجن د دورت رر عق ومن المق
 . على استعراض خطة عمل مؤتمر القمة العالمي لألغذية في منتصف المدة2006تترآز دورة 

  التغذية وجودة األغذية وسالمتها: 1-2-2البرنامج 

ى     بفضل تسهيل الحصول على أغذية وافية تغذويا ومأمونة واست             .211 تنادًا إل ع اس هالك تلك األغذية بواسطة الجمي
لوب  ذاء"أس ي الغ امج    "الحق ف إن البرن المتها، ف ة وس ودة األغذي ة لضمان ج ة عالي ناد أولوي ع إس دم 1-2-2، وم  يق

ى الدستور              . مساهمة مباشرة إلنجاز العديد من األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة         ز األساسي عل تبقي الترآي ه سيس ا أن آم
ذائي               ال غذائي والقضايا المتصلة به من حيث سالمة األغذية وجودتها، ومعلومات التغذية والتثقيف التغذوي، واألمن الغ

ة         ات اإلنمائي ي السياس ب ف و الواج ى النح ة عل ارات التغذوي ور االعتب ب ظه ى جان ة إل دخالت التغذوي ري والت األس
 .الوطنية

  معلومات األغذية والزراعة: 2-2-2البرنامج 

ؤوالن بصورة          .212 ا المس ق وهم ة والتوثي م المكتب م اإلحصاءات وقس طة قس امج بواس ذا البرن ذ ه تمر تنفي سيس
ة   ات الزراعي المي للمعلوم ام الع ار النظ ب إط ة بموج ي المنظم ية ف ات األساس م المعلوم ن ُنظ ترآة ع ل (مش مث

FAOSTATومرآز الوثائق اإللكترونية في المنظمة .( 

ات ومجاالت                    FAOSTATع أن يبدأ نظام     والمتوق     .213 ة، بمنهجي ة المقبل رة المالي ه في الفت د تحديث  في العمل بع
ة،       CountryStatنظام    آما أن من المتوقع ل    . وبارامترات نماذج وأدوات توزيع منقحة     وهي  ( أي اإلحصاءات القطري

ن  ة م ون ) FAOSTATالصيغة القطري ة وأن تك اح المراحل التجريبي از بنج لأن تجت غيل الكام اهزة للتش ن .  ج وم
وسيكون نظام تقدير الجودة الجديد     . المخطط توفيق التصنيفات اإلحصائية في المنظمة توفيقًا آامًال مع المعايير الدولية          

أدوات         FAOSTATوسيسمح نظام . جزءًا من النظام اإلحصائي  ات والعمل ب ع البيان نقح لتجمي ة نظام م د بإقام  الجدي
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وسيصل برنامج التعداد الزراعي العالمي    . االستبيانات، نقاط االتصال، المتابعة النشيطة والتحرير     إذاعة معززة تشمل    
 . بأسلوب جديد في عمل التعدادات الزراعية2006 إلى مرحلة التشغيل الكامل عام 2010

ا       .214 ار النظ ة بموجب إط ي المنظم ات ف وارد المعلوم ى م ين الوصول إل ى تحس تمر السعي إل المي وسيس م الع
ة         ات النموذجي للمعلومات الزراعية، مع التأآيد الواجب على مزيد من التناسق في المعلومات الزراعية وتوسيع المكون

ة تويات الوطني ى المس امج إل ذا البرن ي ه ة ف ي المنظم يتحقق التناسق، . ف وروس ة أم ين جمل ، من خالل خطوط من ب
ة، وتحسين أوصاف المصادر باستعمال       توجيهية للنشر اإللكتروني تستند إلى أفضل ال  ايير الدولي ممارسات وإلى المع

أنتولوجيا  وبيانات شرحية متعددة اللغات، ووضع معايير لغوية خاصة باألمن الغذائي والتنمية الريفية ومعايير لوضع        
ة للعمل متع               دد التخصصات  معلومات المنظمة في صورة رقمية متعددة اللغات، والتنسيق من خالل مجاالت األولوي

ا                     ة وأدوات إدارة محتوياته دى المنظم ُنظم الموجودة ل ى الجودة في ال وسيتواصل الحوار مع      . المنطبقة بما يحافظ عل
يم احتياجات األعضاء                 ى نحو أفضل، وتقي ا عل ا وتبادله ارف والوصول اليه أعضاء المنظمة لحشد المعلومات والمع

ة         وستكون أدوات . ورصد وتقييم تأثير المعلومات     التنفيذ المفضلة هى مشاورات الخبراء الفنية لمناقشة األطر المعياري
دولى؛      ع ال اء والمجتم ين األعض ا ب ات فيم ادل المعلوم ة لتب ات االلكتروني ديات واالجتماع ا؛ المنت اق عليه واالتف

 .واجتماعات األجهزة الرياسية للمنظمة لمناقشة قضايا السياسات واقرارها

رنامج سد الفجوة الرقمية الريفية سيجري نقل خبرة إدارة المعلومات إلى البلدان األعضاء من  وضمن إطار ب       .215
ارف                 ,AGORA, AGLINET(خالل تطبيق نماذج التعلم عن ُبعد، وتسهيل الوصول إلى شبكات المعلومات والمع

AGRIS (             ديم ة عن إدارة المعلومات وتق ة فني ات عملي ة وحلق ة    وعقد مشاورات خبراء إقليمي  خدمات استشارية وفني
داني امج المي ا بفضل   . بموجب البرن ذي سيصبح ممكن ة، ال وبين التذآاري د ل ة ديفي ي مكتب ادي ف د الم يؤدي التجدي وس

ة                      ة مرآزي ى أن تصبح الخدمات والمرافق من آخر طراز، سواء آمكتب مساهمة طوعية آبيرة من البلد المضيف، إل
ي ذل  ا ف ة، بم ي المنظم ة ف ة أو رقمي ة مادي وارد الرقمي ر للم ين والبحث، ومختب تفيدين، والتلق اآن الطالع المس . ك أم

اع أسلوب الكونسورسيوم                 يتعزز بفضل اتب ا س ة آم ة اإللكتروني ل  (وسيتقوى المدى الكامل للمكتبة وخدمات المكتب مث
 .وتعزيز أدوات المكتبة) آونسورسيوم مكتبة األمم المتحدة

  راعة وتقييماتهما وتوقعاتهمارصد األغذية والز: 3-2-2البرنامج 

يالت، وتطوير قواعد               وقعات سيوجه هذا البرنامج التأآيد إلى العمل في ت             .216 ى التحل ة عل  السلع األساسية القائم
ذائي    ) األسعار، الكميات، السياسات، وما الى ذلك    (البيانات األساسية    وتوفير المعلومات واإلنذار المبكر عن األمن الغ

ة        على المستوي  ة والمحلي ة والوطني ة واإلقليمي ي أمكن        ). األسرة (ات العالمي لعية عن القضايا الت وستوضع دراسات س
واردات من                     التعرف على أهميتها، بما في ذلك استراتيجيات إدارة األخطار الدولية والوطنية في مجال الصادرات وال

ة في األسوا              ع وإضافة القيم ة وأسواق التصدير      السلع األساسية، واستراتيجيات التنوي وسيستمر العمل في      . ق المحلي
ة في السياسات                           ل اإلصالحات المطلوب الم، مع تحلي ة في الع يبدأ  . وضع نموذج ألسواق السلع األساسية الزراعي وس

 آما ستصدر مطبوعات عن مسائل        "2050الزراعة عام   "العمل التحضيري في إعداد دراسة منظورية طويلة األجل         
 .ة دوليةمواضيعية ذات أهمي

  سياسات الزراعة واألمن الغذائي والتجارة: 4-2-2البرنامج 

ذائي                 4-2-2ُيغطي البرنامج        .217 األمن الغ ا وصالتها ب  الجوانب الرئيسية في سياسات السلع واستراتيجية تنميته
ا تتضمن         . على المستويين الوطني واألسري    ديم     وفيما يتعلق بسياسة التجارة الزراعية الدولية، فإنه يالت وتق  عمل تحل

ات               ق االتفاق ة وتطبي ة الدولي ة في المفاوضات التجاري المساعدة الفنية للبلدان وبناء القدرات على دعم المشارآة الفعال
لعية                    . التجارية المتعددة األطراف   رة التعرض للصدمات الس تراتيجيات التعامل مع آث يالت تتصل باس وستوضع تحل

ذائي               على المستويين االقتصادي الك     ى األمن الغ واردات عل رة ال ي واألسري والنعكاسات طف ق بتطوير      . ل ا يتعل وفيم
 . السلع سُتوضع تحليالت وتقدم المساعدة الفنية للبلدان عن السياسات والبرامج لزيادة حصيلة الصادرات وللتنويع

رة       .218 ي فت ر ف ي اآلخ اه الرئيس أثيرات التنمي 2007-2006واالتج م ت ز فه و تعزي ة  ه ة والريفي ة الزراعي
وسيتحقق ذلك . والسياسات البيئية على الفقر واألمن الغذائي وذلك بفضل وضع منهجية وإجراء دراسات حالة تجريبية         

دور األنشطة غير الزراعية في     : بمزيد من العمل التحليلي وبحوث السياسات في عدد من القضايا ذات الصلة، وتشمل            
ة                التنمية الريفية وصلتها بالزرا    ة الهجرة في التنمي عة؛ تجارية الزراعة وتأثيراتها على رفاهية صغار الحائزين؛ أهمي

داد                               أثيرات شبكات اإلم ر؛ ت ة من أجل تخفيف حدة الفق ل الخدمات البيئي ع مقاب ة دف الريفية وتخفيف حدة الفقر؛ إمكاني
وع الزراعي          ى التن ة المحصولية وعل ة األسرة   بالبذور على الحصول على الموارد الوراثي ى رفاهي ى   . وعل ُيضاف إل

دان لتسهيل إدخال                          ين المؤسسات في عدد من البل اون ب ة التع ي وتقوي ى إجراء عمل تحليل يتجه إل ز س ذلك أن الترآي
ة عن                        ة الطوعي اج الخطوط التوجيهي ر وإدم تراتيجية تخفيف حدة الفق ات اس ذائي في ورق األمن الغ ام ب نواحي االهتم

 .ادات في مجال السياساتالحق في الغذاء ضمن اإلرش
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 تصور النمو الحقيقي

ة وتقييمات                 0-2-2سيزيد العمل بموجب البرنامج          .219 ى عمل مسوحات عن التغذي  في بناء القدرات الوطنية عل
ة ة بفضل   . للتغذي ات الضعيفة ودراسات حال ح المجموع ات وضع مالم ق منهجي د عن تطبي ل جدي ُيجرى عم ا س آم

ع ش   مها م ا وتقاس رينتجميعه م       . رآاء آخ ميم ُنظ ن تص ة ع ة منهجي وط توجيهي ع خط ي وض ًا ف ل أيض ُينفذ عم وس
الج بوجه خاص                        ي تع ة ورسم الخرائط ذات الصلة الت نقص األغذي ذائي والتعرض ل دام األمن الغ المعلومات عن انع

 .قضايا السياسات

امج       .220 ي البرن ة هي     1-2-2وف درة أمان ة ق ى تقوي ي إل و الحقيق يؤدي النم ع     س ى توزي ذائي عل تور الغ ة الدس ئ
ق المتقاسمة                          ك مرافق التوثي ا في ذل دة، بم المعلومات واالتصاالت بشأن وضع المواصفات وبشأن النصوص المعتم
ة           ديات الدولي ة في المنت ادة حضور موظفي األمان على اإلنترنت، والترجمة والنشر في الوقت المقصود إلى جانب زي

رح      وهناك ثالث وظائ  . واإلقليمية دة ستساعد في العمل المقت د       . ف جدي ة الطلب المتزاي وارد لمواجه ا سُتستخدم الم آم
ك  ذائي، ويشمل ذل تور الغ ة بالدس ي األنشطة المتعلق درات ف اء الق ى بن ذائي ) 1: (عل تور الغ ة للدس ان وطني اء لج إنش

تحسين  ) 2(ع المواصفات الغذائية؛    وتقويتها وإقامة نقاط اتصال لتحسين مشارآة البلدان النامية في العمل الدولي لوض           
وارد النمو      . أدوات لبناء القدرات في مجال سالمة األغذية      ) 3(فاعلية الُنظم الوطنية للرقابة على األغذية؛        وستساعد م

ة الم                  يم سالمة األغذي ة ب  الحقيقي أيضًا على تعزيز المشورة العلمية لهيئة الدستور الغذائي وللبلدان بشأن تقي ة  عامل التقان
يمكن إضافة وظيفتين فنيتين، منهما     ( ومصادر الخطر الميكروبيولوجية في األغذية والملوثات الغذائية الجديدة          الحيوية

 ).واحدة ألخصائي في األغذية المحورة وراثيًا

دان أخرى بواسطة         FAOSTAT سُتستخدم موارد النمو الحقيقي لتوسيع نظام        2-2-2وفي البرنامج        .221 ى بل  إل
وارد             . CountryStatنظام   وهناك مجال ثاٍن هو فتح أبواب جديدة في قاعدة البيانات اإلحصائية، وهي إحصاءات الم

ة                    . الزراعية واألسعار والدخل   ة لتحسين التناسق وتغطي وهناك مجال ثالث هو أنشطة التنسيق اإلحصائي في المنظم
د            ى البل ات        مختلف قواعد البيانات، وتحسين جودتها وتقليل العبء عل ع البيان ق بالنظام      . ان في أنشطة تجمي ا يتعل وفيم

تعزيز أدوات الوصول إلى : العالمي للمعلومات الزراعية وما يتصل به من مجاالت سُتستخدم موارد النمو الحقيقي في            
ز    ي مرآ ي ف وى الرقم ادة المحت ام؛ وزي ذا النظ ي ه ات ف اف المعلوم ل آّش دان األعضاء، مث ام بواسطة البل ذا النظ ه

ة             الو ثائق اإللكترونية في المنظمة دعمًا للمكتبة اإللكترونية مما يتيح للبلدان األعضاء الوصول إلى معلومات عن التنمي
ة إضافية     االت زراعي ي لتغطي مج ر اإللكترون ة عن النش ات؛ خطوط توجيهي دة لغ هولة وبع ة بس ة والريفي الزراعي

ة؛ تح     اص بالمنظم ب الخ ع وي ي موق ث ف ة البح ين عملي ات     ولتحس ددة اللغ د المتع ن ُبع تعّلم ع اذج ال ت نم ين توقي س
توى         ى المس ذآور إل المي الم ام الع ات النظ ل منهجي افية لنق ة إض ة إقليمي ات عملي ات؛ حلق إدارة المعلوم ة ب والخاص

 .الوطني

ة              3-2-2وسيحاول البرنامج        .222 دادات الغذائي نة لعمل تقييمات المحاصيل واإلم تُ .  إيجاد منهجيات محّس عمل وس
ة          ة المتوقع ذائي والطوارئ الغذائي . التحليالت وُتقدَّم المساعدة الفنية للبلدان عن استراتيجيات معالجة حاالت النقص الغ

 .آما سيوضع تقييم لتأثيرات المعونة الغذائية على أسواق السلع واألسر المتأثرة

ر         : في 4-2-2وسُتستخدم الموارد الزائدة بموجب البرنامج        -17     .223 اليف االقتصادية للفق  منهجية لقياس التك
ر في الريف                          ة وفي تخفيف حدة الفق ر الزراعي في التنمي دخل غي يم دور ال ارة؛ تقي ودراسات تجريبية في بلدان مخت
ة                      ار الخارجي يم اآلث اهج تقي ذلك اجتماعات عن من وصلته بالزراعة؛ دعم تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، وآ

ة  ي      .  البيئي يالت ف ات، وعمل تحل ى المعلوم دة عل ات المتزاي ة الطلب ه سيصبح من الممكن مواجه ك أن ى ذل ُيضاف إل
 .الوقت المطلوب وبناء القدرات على التعامل مع مناخ تجاري دولي متزايد التعقيد

 تأثير النمو االسمي الصفري

امج      .224 ي البرن ن ال0-2-2ف ة األم واتر دورات لجن ر ت ن يتغي ادة  ، ل ى إع ة إل دعو الحاج ن ت المي ولك ذائي الع غ
ائق         ة الوث ارير اإلضافية       . تكييف هيكل هذه االجتماعات ومدتها، إلى جانب تقليص آمي ة التق ى تغطي اج األمر إل ويحت

ام  دى الخاص ع ا المنت ينظر فيه ي س ة2006الت ارج الميزاني أموال من خ ك ب دني وذل ع الم ارآة من المجتم . ، والمش
 .آبيرة مساهمة المنظمة في رصد األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثةوستقل بدرجة 

ة                           .225 نقص األغذي ذائي والتعرض ل دام األمن الغ آذلك سيحدث تأثير سلبي على أهداف نظام المعلومات عن انع
ي ا يل ثًال آم ك م رائط ذات الصلة، وذل م الخ ل ال: ورس ا، وتقلي ات اإلحصائية وتحليله ع البيان ل جم ة تقلي اعدة الفني مس

للبلدان من أجل إنتاج واستخدام المعلومات اإلحصائية المتعلقة باألمن الغذائي؛ إنقاص ضروري في الدعم للتعاون بين       
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وهناك مجال آخر سيتأثر هو تقييم      ". حالة انعدام األمن الغذائي في العالم     "مختلف الوآاالت؛ صعوبات في إنتاج ونشر       
 .ج المالمح التغذوية القطريةالتغذية وتأثيراتها على إنتا

ك                      .226 رة، وهي تل ي آانت مخططة، أو تخفيضها بدرجة آبي وسيكون من الضروري استبعاد عدد من البنود الت
ر؛  إدارة التغذية في اقتصاد غذائي: التي ُتعالج ما يلي    ى األسواق          متغي ا عل يم السلع الرئيسية وتأثيره تطّور سالسل ق

ذا    ديموغرافي والتحّضر   ؛ ئيوالتجارة واألمن الغ ر ال اط االستهالك    : التغي ى أنم ا عل درة    تأثيرهم ل ق ذا تقلي ى ه ؛ ومعن
 .المنظمة على التأثير في صنع القرارات عند مواجهة سياقات خارجية سريعة التغير

ق بترآ              1-2-2وفي البرنامج        .227 يب   سيكون معنى النمو االسمي الصفري إحداث تخفيض آبير في العمل المتعل
دريب          درات وأنشطة الت اء الق اري         . األغذية، والمطبوعات، وبن ة في العمل المعي ة مساهمة المنظم ن يمكن مواجه ول

ذيات        ن المغ ات م أن االحتياج رى بش دة األخ م المتح االت األم ع وآ ترك م اء    . المش اء أو إرج ر إلغ يتطلب األم وس
ولن يستفيد العمل  . كاربوهيدرات في التغذية البشريةمشاورتين للخبراء إحداهما عن الدهون والزيوت واألخرى عن ال  

ب    ن الكت ا وال م رر إنتاجه دريب المق ة الت ن أدل وطني م توى ال ى المس رة عل ة األس ذائي األسري وتغذي ن الغ ي األم ف
ات       يم لالحتياج ل تقي ب الخاصة بعم ن الكت ذوي، وال م ف التغ ن التثقي ة ع ات العملي ن الحلق ة، وال م واد التعليمي والم

تجابة ألوضاع الطوارئوا ى سالمة . الس ة عن إدارة األخطار عل ة إقليمي ة تدريبي ة عملي اء حلق ر إلغ يتطلب األم وس
ي عن مصادر الخطر                     اع فن ة واجتم ة في األغذي يم مصادر الخطر الميكروبيولجي راء عن تقي األغذية، ومشاورة خب

تبعاد ست دورات من لجان               وفيما يتعلق بالدستور الغذائي، فإن ميزانية النمو         . الكيميائية االسمي الصفري ستعني اس
 .التنسيق اإلقليمية المشترآة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية

امج       .228 ي إحصاءات      2-2-2وفي البرن ة وف اء العمل في اإلحصاءات البيئي و االسمي الصفري إلغ ي النم ، يعن
حد من القدرة على رصد إنفاق الحكومة على الزراعة؛ تأخير        ال: ويمكن أن يؤدي نفس التصور إلى     . الدخل واالستثمار 

دد   ل ع ا؛ تقلي ع اإلحصاءات ونشرها وإذاعته أخير تجمي ذائي؛ ت ن الغ اس األم ي وضع مؤشرات إضافية لقي العمل ف
دان         . CountryStatالبلدان التي ستستفيد من نظام       ا عن ُنظم    . وسيستدعي األمر الحد من المساعدة المباشرة للبل وأم

ومن شأن تصور النمو االسمى       .  بعد تحديثه لن يمكن تحقيقها     FAOSTATالمعلومات فإن التوقعات العالية من نظام       
المي للمعلومات          الصفري واحتمال خسارة بعض الوظائف إحداث تأثير سلبي على المضي في تطوير إطار النظام الع

ة،             ة الريفي امج سد الفجوة الرقمي ة      الزراعية داخل المنظمة وبرن ات اإلقليمي ذا التصور      .  ومعالجة األولوي وسيتطلب ه
دمات   ن الخ ا م ارس والمصنفات وغيره ل الفه ل عم ي   . تقلي تراك ف ة لالش ي المنظم دودة ف وارد المح اض الم وبانخف

 .مكتبات سيستدعي األمر استكمال ذلك بواسطة المنتفعين، استنادا إلى حجم الطلب

امج      .229 ي البرن يعتمد ا3-2-2وف اج ، س ي إنت ل ف ة"لعم ة والزراع ة األغذي ب  " حال ن جان ل م دخالت أق ى م عل
رة                  شأنالخبراء الخارجيين وأصحاب ال    ه ستقل بدرجة آبي وع وإذاعت ، في حين أن المصروفات على ترويج هذا المطب

اقي الد  . أيضًا ى جانب ب يقل إل ة فس تهالك األغذي اط اس ي أنم ة ف ي عن التطورات المتوقع ل التحليل ا العم راسات وأم
ة  رى (التحليلي رامج أخ ي ب ى مساعدة   ). ف ؤثر عل و واضح أن ي ا ه ذا آم أن ه ن ش ة  وم ة الغذائي ات المنظوري الدراس

 .والزراعية العالمية

اليف                       4-2-2وفي البرنامج        .230 اس التك ة لقي ل العمل في منهجي ى تأجي ، يؤدي تصور النمو االسمى الصفري إل
وع ادية للج تؤجل ا. االقتص ل س ار    وبالمث يم اآلث اهج تقي أن من ات بش ة واالجتماع ات البيئي ذ االتفاق ًا لتنفي ارير دعم لتق

اف والتصحر               م المتحدة لمكافحة الجف ة األم ع     . الخارجية البيئية، وخصوصًا ما يتعلق باتفاقي ق بأنشطة تنوي ا يتعل وفيم
ن إع    رًا م زءًا آبي مل ج ذي يش ل ال و العم يتها، وه ة وتنافس ية الزراعي لع األساس ى الس راف عل روعات واإلش داد مش

ة،                        ة الدولي ى مختلف الجماعات الحكومي دان إل مشروعات الصندوق المشترك للسلع األساسية التي ُتقّدم من جانب البل
اد       . فلن يمكن تجهيز إال عدد قليل من المشروعات وتقديمها إلى لجنة الصندوق المذآور             ادة االعتم إن زي ك، ف ى ذل وعل

ذا النشاط          على األموال من خارج ال       ة سيكون ضروريًا لالستمرار في ه ى       .  ميزاني دم إل ي تق ائق الت وسيقل عدد الوث
 .الجماعات الحكومية الدولية أو يجب تقصيرها
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  مصايد األسماك: 3-2البرنامج 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

  التغييرات

ب  ة بموج   البرامجي

  النمو الحقيقى

 لصفرىا

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات   التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

  برنامج عمل

2006-2007  

ى  و الحقيق ب النم بموج

 7.873 300 7.573 0 7.573 معلومات مصايد األسماك 2-3-1
الموارد السمكية وتربية  2-3-2

 األحياء المائية
12.358 41 12.399 500 12.899 

استغالل الموارد السمكية  2-3-3
 واستخدامها

9.882 )131( 9.751 760 10.511 

 11.164 500 10.664 )742( 11.406 سياسات مصايد األسماك 2-3-4
 6.006 0 6.006 3 6.003 إدارة البرنامج 2-3-9

 48.454 2.060 46.394 )829( 47.223 المجموع
     )3.110(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

     43.284     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

ة      3-2سيواصل البرنامج الرئيسي         .231 ا لجن ي أقرته ة الت  معالجة تنفيذ مدونة الصيد الرشيد، وخطة العمل العالمي
وفر اإل                 ي ت ة الت ائر األدوات الدولي ذ س س، وتنفي ة        مصايد األسماك والمجل ة للسير في تنمي طار لوضع سياسات وطني

 .مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بطريقة مسؤولة ومستدامة

ة            .232 ة وإعالن األلفي المي لألغذي ة الع ؤتمر القم وغ هدف م ي بل امج الرئيسي بصورة نشيطة ف وسيساهم البرن
ام     ول ع دار النصف بحل اع بمق دد الجي ل ع ة أي تقلي ماك    . 2015الثالث ايد األس طة مص ون أنش دد، تك ذا الص ي ه وف

تهالك     ة ولالس ة والداخلي واق المحلي مكية لألس تقات الس ماك والمش وفير األس تهداف لت ة موضع اس الصغيرة والحرفي
وعلى ذلك، فسيتجه التأآيد إلى األنشطة التي تهدف إلى زيادة مساهمة مصايد األسماك الصغيرة في األمن                     .  المباشر

 .فيف حدة الفقرالغذائي وتخ

ندتها لمصايد األسماك صكوك                             .233 ي أس ة الت يد في األولوي وقد ظهر التأآيد الكبير على تنفيذ مدونة الصيد الرش
ام            وسيستمر العمل في تطوير     . 2002دولية ذات صلة بالموضوع مثل خطة التنفيذ التي اعتمدتها قمة جوهانسبرغ ع

ة                 منهج النظام اإليكولوجي في مصايد األ        ة وتربي ز مساهمات المصايد الداخلي ة مع تعزي اء المائي ة األحي سماك وتربي
ة  . وسيجري تكييف ُنظم المعلومات الحالية مع االحتياجات الجديدة.  األحياء المائية في األمن الغذائي  وستساعد المنظم

رة أفضل، بما في ذلك الرصد  على استبعاد الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم من خالل تطبيق ممارسات إدا   
 .والمراقبة واإلشراف

املة هي       . وسوف يتم تحديد التدابير الالزمة للتقليل من اآلثار السلبية للصيد على البيئة                .234 ة الش وستكون األولوي
ا                  ة المصايد الصغيرة، وفي مجال تجارة األسماك وجودته بناء قدرات البشر والمؤسسات، وخصوصًا من أجل تنمي

المتهاو دعم             . س ة ل ة المتفوق ز الُقطري ة والمراآ ايد اإلقليمي زة المص ع أجه راآات م اق الش يع نط تم توس وف ي وس
ة             امج   . االستراتيجية التي اعُتمدت أخيرًا لتحسين المعلومات عن أوضاع واتجاهات المصايد الطبيعي وسيواصل البرن

ة،       الرئيسي تخصيص جزء آبير من موارده لدعم البرنامج الميداني           والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك التابعة للمنظم
 .واالستجابة لطلبات البلدان األعضاء

  معلومات مصايد األسماك: 1-3-2البرنامج 

ن          .235 املة ع ات وإحصاءات ش ة بمعلوم دولي بصفة عام ع ال د األعضاء والمجتم ي تزوي امج ف تمر البرن سيس
ة   اء المائي ة األحي ماك وتربي ايد األس ي وضع    مص اعدة ف ات، والمس ة الحاضرة واالتجاه ل الحال ًا لرصد وتحلي دعم

اع   يط للقط ات والتخط ات        .  السياس ادل المعلوم ع وتب فات لجم د ومواص ع قواع ى وض عي إل ل الس ه سيواص ا أن آم
 واإلحصاءات عن مصايد األسماك
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ه،              .236 زة الرياسية        وتنص استراتيجية تحسين المعلومات عن حالة الصيد الطبيعي واتجاهات دتها األجه ي اعتم  الت
ى         2003في  المنظمة والجمعية العامة لألمم المتحدة عام      ا عل ا وتبادله ات وتحليله ام لتحسين جمع البيان  على إطار ع

 .وسيستفيد تنفيذ هذه االستراتيجية من مشروع مخصص لها. المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

امج      .237 ل البرن وف يعم ة      وس ز الُقطري ة والمراآ ماك اإلقليمي ايد األس زة مص ع أجه راآات م يع الش ى توس  عل
المي للمعلومات عن                           وارد السمكية ضمن النظام الع المتفوقة من أجل المساهمة بمعلومات في نموذج نظام رصد الم

إحصاءات  وحتى في ظروف النمو الحقيقي الصفرى ربما يكون من الضروري تخفيض العمل في                  . مصايد األسماك 
ة لصيانة وإدارة                           دعم خطة العمل الدولي ذه اإلحصاءات، خصوصًا ل ل ه ى مث تفاصيل الصيد، رغم تزايد الطلبات عل

 .أسماك القرش بشأن إدارة طاقة الصيد واتفاق االمتثال الذي أبرمته المنظمة

   الموارد السمكية وتربية األحياء المائية2-3-2البرنامج 

ة وتصنيفها                 سيواصل البرنامج      .238 ة التجاري واع ذات األهمي  تغطية مجاالت عمله الرئيسية في التعرف على األن
ات    اليب وتقني وارد السمكية، ووضع أس يم ورصد الم ي المحيطات، وتقي وارد السمكية ف ى الم ا، وعل ورسم خرائطه

ة ووضع مؤشرات(للبحوث واإلدارة واستخدامها  ة فني ك إصدار خطوط توجيهي ي ذل ا ف د) بم تدامة به ف ضمان اس
ل          .  الموارد السمكية المستغلة   دة مث امج أيضًا معالجة قضايا ناشئة جدي وفرة سيحاول البرن واعتمادًا على الموارد المت

يم                          اخ؛ تقي ر المن ة لتغي أثيرات الممكن ا ورصدها، الت ا وتقييمه ة ورسم خرائطه ة البحري التعرف على الُنظم اإليكولوجي
ة لرصد     ) فيما يتعلق باالتفاقية الخاصة بهذا الموضوع     (وإعادة تكوينها   األنواع المهددة باالنقراض     ُنظم الحالي وتقوية ال

ا الغ عنه مكية واإلب وارد الس رات   .   الم ع مؤش ات ووض د بيان ة قواع االت إقام ذه المج ي ه ل ف يتطلب العم وس
ات الجغراف    ام المعلوم ك نظ ي ذل ا ف الغ، بم اليب اإلب ين أس ة وتحس والت تحليلي وع  وبروتوآ ل التن ب مث ي جوان ة ف ي

 .البيولوجي، المناطق الحرجة أو مناطق اللجوء، التفاعالت بين مختلف األنواع

ة                  .239 ة والتابع اء المائي ة األحي ة بتربي ة المعني ة الفرعي ة للجن وباإلضافة إلى ذلك، ومتابعة لتوصيات الدورة الثاني
ة        للجنة مصايد األسماك، سيعمل البرنامج على تحليل ات  يًا عن تنمي ًا رئيس ًا عالمي يًال منظوري جاهات التنمية وينهي تحل

ة                           اليم مختلف ة أق ُتعقد في ثماني ي س ة الت ات العملي ى الحلق ة وإل .  تربية األحياء المائية استنادا إلى االستعراضات اإلقليمي
ة،      المناسبة في مصاي      ألرصدة وستجرى استعراضات فنية وتًُعد خطوط توجيهية عن خطط تكوين ا          د األسماك الداخلي

ذلك                    ة، وآ اء المائي ة األحي والمزارع البحرية، واالستزراع في المناطق البحرية والزريعة واستخدام األعالف في تربي
ا            ري في أفريقي ة وال اء المائي ة األحي ات المتخصصة        . عن التكامل بين تربي ُتعالج قواعد البيان اك أنشطة أخرى س وهن

ة،              وُنظم المعلومات عن مصايد ا     ألسماك الداخلية وتربية األحياء المائية بما في ذلك استخدام نظام المعلومات الجغرافي
وجي     وع البيول واع، وعن التن ال األن ماك،  وعن إدخ ى األس ر عل ة والحج ات البحري راض الحيوان ببات أم وعن مس

 الوطني، وصحائف وقائع عن  البحري، وعن استخدام األعالف والمغذيات، واستعراضات قطاع تربية األحياء المائية       
دعيم                        ة ونظام معلومات ت اء المائي ة األحي التشريع الوطني لتربية األحياء المائية وصحائف وقائع عن األنواع في تربي

 .تربية األحياء المائية في البحر المتوسط

  استغالل الموارد السمكية واستخدامها: 3-3-2البرنامج 

ة لألمن                     سيقدم البرنامج المساعدة         .240 ة تتفق مع األهداف الوطني للبلدان في استغالل األسماك وتسويقها بطريق
ة مصايد األسماك الصغيرة                        . الغذائي درات البشرية من أجل تنمي اء الق ى بن د عل اك تأآي اك    . وسيكون هن وستكون هن

ى   ا عل ة وتطبيقه ارة العالمي ة التج ات منظم ق باتفاق ا يتعل درات فيم اء الق ة أيضًا لبن ماك وسالمتها أولوي صناعة األس
ة               ة المعني ة الفرعي ال اللجن وإدارة جودتها، مع زيادة الترآيز على تربية األحياء المائية، واألنشطة التي ستنشأ من أعم

ذائي                 ة الدستور الغ وينبغي أن يكون     . بتجارة األسماك والتابعة للجنة مصايد األسماك والتي بها صلة بأعمال لجان هيئ
ى األسواق قطاع المصايد ال اذ إل ع فرص النف ى التجاوب م ادرًا عل ز (صغيرة ق ي التجهي بة ف ات المناس رويج التقان ت

 ).والحفظ والنقل والتخزين، وآلها ُتساعد على زيادة القيمة المضافة، وتقليل التالف والمفقود من األسماك

انوني دون إ                     .241 ر الق ة لمكافحة الصيد غي ند أولوي أثير الصيد        آما أن البرنامج سيس يم ت الغ ودون تنظيم، ولتقي ب
ى نطاق صغير ومجتمعات الصيد                                  ى مجتمعات الصيد عل اره عل يم آث ى جانب تقي أثير إل ذا الت ة وتخفيف ه على البيئ

وبوجه خاص، سيعمل البرنامج على ترويج التعاون الدولي في ُنظم رصد السفن ويقدم اإلرشاد عن استخدام                  . الحرفي
اليف     أصول وتقانات الرصد     ائي      . واإلشراف والرقابة بطريقة تحقق فاعلية التك أثير الفيزي وستستمر الدراسات عن الت

دات          ود بالمع ر المقص يد غي ة والص اض البحري ي لألنق أثير البيئ ة والت ل البحري ى الموائ يد عل دات الص ف مع لمختل
ي تحقق        وستعمل الخطوط التوجيهية والمواد اإلرشادية على تعزيز اللجوء إل        .  المفقودة تدامة الت ى عمليات الصيد المس

  .فاعلية التكاليف والسالمة
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  سياسات مصايد األسماك : 4-3-2البرنامج 

ا في                     .242 سيستمر البرنامج في ترويج األسلوب المستدام في تربية األحياء المائية ومصايد األسماك الساحلية، بم
ى  ى الوصول إل ة عل ة الفعال م الرقاب ك بواسطة دع ةاألذل ، وتحسين وصول صغار الصيادين رصدة السمكية الطليق

ارآية ة تش وارد بطريق ة، وإدارة الم احلية والداخلي اه الس ي المي ع الصيد ف وارد ولمواق امج القضايا . للم يعالج البرن وس
ا   .الرئيسية التي تؤثر في أحوال المخزونات، وخصوصًا طاقات الصيد المفرطة وجوانبها االجتماعية واالقتصادية               آم
ديثًا                    ي ُأنشئت ح زة الت ام خاص لألجه ة  (سيقدم الدعم ألجهزة مصايد األسماك اإلقليمية وترتيباتها مع توجيه اهتم الهيئ

دي               وب غرب المحيط الهن ة مصايد جن وارد من خارج              ). اإلقليمية لمصايد األسماك وهيئ ى م اد عل ومن شأن االعتم
ة وخطط العمل             الميزانية، وخصوصًا تلك التي ستتوافر بموجب برن       ة سلوك الصيد، أن ُيسهل إذاعة المدون امج مدون

 .الدولية الملحقة بها وذلك من خالل حلقات عملية على المستويين الوطني واإلقليمي

ماك      .243 ايد األس ات مص ي سياس دان ف ر للبل دعم المباش ن ال ر م ر آبي ى عنص امج عل وي البرن رًا يحت وأخي
ل من                        وترتيباتها، استجابة لطلبات ا    ى تموي ان الحصول عل ى إمك رًا عل ادًا آبي د اعتم ذا العنصر يعتم ألعضاء ولكن ه

 .خارج الميزانية

 تصور النمو الحقيقي

ي          .244 و الحقيق إن النم ا ف ة واتجاهاته ماك الطبيعي ايد األس ة مص ن حال ات ع ين المعلوم تراتيجية تحس ًا الس دعم
ادل ال        : سيسهل ما يلي   دة لتب ات جدي رام اتفاق دة ومحسنة لجمع               إب ة جدي يم األدوات واالجراءات؛ منهجي معلومات وتعم

درات        اء الق ل بن ن أج دان م ة للبل اعدة فني ة؛ مس وط التوجيهي د والخط ات والقواع ي   . البيان ل ف ل بالكام ُيعاد العم وس
لذي أبرمته  إحصاءات أساطيل الصيد مما يسمح للمنظمة بتوزيع معلومات عن الترخيص للسفن دعمًا التفاق االمتثال ا              

 .المنظمة

ومن شأن التمويل اإلضافي أن يسمح للمنظمة بتوسيع العمل، إما بصورة مباشرة أو بواسطة شراآات، في                     .245
ة   ا ورصدها، ودراس ا وتقييمه م خرائطه ماك، ورس ة المتصلة بمصايد األس ة البحري ُنظم اإليكولوجي ى ال التعرف عل

االنقراض               التأثيرات الممكنة التي تنتج عن تغير        ددة ب يم واسترجاع األصناف المه ى مصايد األسماك، وتقي اخ عل المن
ة                      ( ات البري وان والنبات االنقراض من مجموعات الحي ددة ب واع المه ) فيما يتعلق باالتفاقية بشأن التجارة الدولية فى األن

ا           الغ عنه ة لرصد مصايد األسماك واإلب ق    وستخصص  . مما يقوي من األنشطة العالمية الجاري دة لتطبي وارد الزائ الم
وستنشئ . 2001أسلوب النظام البيئي على مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، بعد توصيات مؤتمر ريكيافيك عام    

 . لمسؤول تربية األحياء المائية في إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي4-وظيفة بدرجة ف

ى معلومات األسواق      إضافة إلى ذلك، فإن القدرات اإلقليمية            .246 في تقانة األسماك وتحليل األخطار والوصول إل
تعزز ة المصايد الصغيرة . س ن أجل تنمي درات م اء الق زة إدارة مصايد . وسيتوسع بن د ألجه دور المتزاي اة ال وبمراع

زة            ك األجه ا  وخصوصًا في أ  –األسماك اإلقليمية وترتيباتها سيمكن بذل مزيد من األنشطة لزيادة فعالية تل ا  .  فريقي آم
ادية          ب االقتص ى الجوان ز عل ع الترآي اد م ة االقتص ماك وبقي ايد األس ين مص د ب ل المتزاي يم التفاع ين تقي ن تحس يمك

 .واالجتماعية

 تأثير النمو االسمي الصفري

تجابة      .247 ا واالس ى توقيته ات وعل ى جودة البيان لبية عل و االسمى الصفرى بصورة س ؤثر النم ر من أن ي ال مف
ذ       . 1-3-2لبات المعلومات بموجب البرنامج  لط ى تنفي ا سيؤثر عل ويجب إلغاء العمل في إحصاءات أساطيل الصيد مم

ة أن تواجه     . عمليات رصد طاقة الصيد بموجب خطة العمل الدولية لصيانة وإدارة أسماك القرش      ن تستطيع المنظم ول
 .سة من اتفاق االمتثالالتزاماتها في تبادل المعلومات عن السفن بموجب المادة الساد

امج       .248 ي البرن ي بعض       2-3-2وف ل ف ف العم يض أو وق ى تخف ة عل ار المنظم ى إجب ات إل تؤدي التخفيض  س
ات       ائر المنظم ن س بية ع ا نس ا مزاي ا فيه ت أن له ي أثبت االت الت ة    (المج ماك التجاري واع األس ى أن رف عل ل التع مث

ي   ة ف مكية البحري وارد الس يم الم نيفها وتقي ة   وتص وط التوجيهي ا والخط رات وتكييفه الم ورصدها، ووضع المؤش  الع
رة، بسبب              ). والمنهجيات لتقييم الموارد السمكية وإدارة مصايد األسماك          اك مجاالت ينبغي تخفيضها بدرجة آبي وهن

ة بتر                  ة المعني ة الفرعي اء   استبعاد احدى الوظائف الفنية، مما يؤدي إلى تأخير في تنفيذ توصية آخر دورة للجن ة األحي بي
 .المائية والتابعة للجنة مصايد األسماك
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لبيًا              4-3-2 و -3-3-2وفي البرنامجين        .249 أثيرًا س ؤثر ت  سينخفض عدد الحلقات العملية الوطنية واإلقليمية، مما ي
رامج ذ الب ى تنفي تدامة، وال. عل ة المس اء المائي ة األحي رويج تربي ة لت ات عملي د حلق ن ُيصبح من الممكن عق قاط ول  إس

ام       دان ع ب البل المي بحس مكي الع تهالك الس ذلك       2020االس ها وآ ب تخفيض ة يج ات الفني ين أن االجتماع ي ح ، ف
 .وهناك نتيجة أخرى ال مفر منها هي تقليل الدعم ألجهزة مصايد األسماك اإلقليمية. المطبوعات

 الغابات: 4-2البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

  برنامج عمل رنامجالب  

2004-2005  

يرات  التغي
ة    البرامجي

و ب النم  بموج
  الحقيقى

 الصفرى

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 9.584 455 9.129 )2( 9.131 الموارد الحرجية 2-4-1
المنتجات الحرجية  2-4-2

 واقتصادياتها
9.193 0 9.193 600 9.793 

السياسات  2-4-3
 والمؤسسات الحرجية

5.788 0 5.788 400 6.188 

المعلومات الحرجية  2-4-4
 واالتصال

5.457 0 5.457 0 5.457 

 5.803 0 5.803 )2( 5.805 إدارة البرنامج 2-4-9
 36.825 1.455 35.370 )3( 35.374 المجموع

     )2.316(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     33.054     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

ة           .250 ا الثالث ة   : يهدف هذا البرنامج الرئيسي إلى إدارة الغابات بأبعاده ة بصورة   – االقتصادية   –البيئي  االجتماعي
ي      2007-2006رة المالية   وسينصب الترآيز، خالل الفت   . مستدامة ا يل ى م ات في         : ، عل تدامة للغاب تشجيع اإلدارة المس

ام             ك، في المق ات وذل دولي بشأن الغاب ال ال ة في جدول األعم ادي للمنظم دور القي ة؛ ال ة لأللفي سياق األهداف اإلنمائي
درات         اء الق ة لبن ات من خالل      األول، من خالل الشراآة التعاونية بشأن الغابات؛ دعم البرامج القطري وفي مجال الغاب

ات وعن                           ل ونشر المعلومات عن الغاب ات؛ مواصلة تحلي ة للغاب رامج القطري البرنامج الميداني، بما في ذلك مرفق الب
ديم                          ة، تق ة والعالمي ة القطري وارد الحرجي ديرات الم ك من خالل اإلحصاءات، وتق ا في ذل األشجار خارج الغابات، بم

دان، االستخدام ا    دعم للبل تدامة           ال يم اإلدارة المس ا يتصل برصد وتقي ادي فيم دور القي ت، واالضطالع بال ال لإلنترن لفع
  .للغابات وإعداد التقارير عنها

  الموارد الحرجية : 1-4-2البرنامج 

ات          .251 ات احتياج ن الغاب تمدة م دمات المس افع والخ ي المن ى ضمان أن تلب ات إل تدامة للغاب دف اإلدارة المس ته
ال ا ة   األجي ي التنمي اهماتها ف ا ومس تمرار توافره ت، اس ي ذات الوق ل، ف ة، وأن تكف ذا الغرض . لحاضرة والمقبل وله

داً 20ستستمر المنظمة في تحديث التقييم العالمي للموارد الحرجية وتعزيز القدرات لعمل تقييم وطني في           وستزود  .  بل
رار من أجل إدارة ا              اذ الق ادة المساعدة          المنظمة البلدان بمعلومات لدعم اتخ وارد الشجرية وزي ات المزروعة والم لغاب

آذلك سيتم اختبار نهج إدارة جديدة في       . لصغار الحائزين فيما يتعلق بزراعة الغابات وُنظم الزراعة المختلطة بالغابات         
ا في                 رويج له ة، والت ة والجبلي ة في األراضي الجاف عدد من   مجال النظم االيكولوجية الهشة، خاصة النظم االيكولوجي

دان ات         . البل ق وآف ة الحرائ ة لمكافح ة واإلقليمي بكات القطري ة الش ير إقام ات ولتيس دى للمناقش ة منت توفر المنظم وس
ات راض الغاب ا     . وأم ة منه ك الوقاي ى ذل ا ف ات، بم ق الغاب ة حرائ ة لمواجه تراتيجيات والخطط القطري يدعم االس وس

دان في              ومن مجاال . ومكافحتها، وييسر التعاون بين البلدان     اخ ودعم البل ت األولوية األخرى دور الغابات في تغير المن
اخ     ا األسواق                      . األعمال المتعلقة بتغير المن ي تنطوي عليه افع الت ة المعلومات عن المن دان األعضاء النامي تقدم للبل وس

  .البيئية الجديدة في نطاق آليات البيئة النظيفة
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  ادياتهاالمنتجات الحرجية واقتص : 2-4-2البرنامج 

ستظل األنشطة الرئيسية هي الدراسات االستشرافية العالمية واإلقليمية للقطاع الحرجي وتحليل حالة القطاع                    .252
ل       ط والطوي ين المتوس ي األجل ه ف ئة أمام ديات الناش رص والتح ه والف ي واتجاهات ية  . الحرج ات الرئيس ن التوجه وم

تد    اديات اإلدارة المس رى اقتص ادية األخ توائية       االقتص اطق االس ى المن اص عل ه خ ز بوج ع الترآي ات، م . امة للغاب
ر            وسيواصل البرنامج تقديم البيانات والمعلومات عن اإلنتاج الحرجي واالستهالك والتجارة في المنتجات الخشبية وغي

ات    آذلك سيعمل البرنامج بنشاط من أجل زيادة م       . الخشبية، إضافة إلى أنواع الوقود الخشبي واقتصادياتها       ساهمة الغاب
ر       ) 1: (والحراجة في تخفيف وطأة الفقر، مع ضمان االستدامة البيئية من طريق           ة غي تحديد إمكانات المنتجات الحرجي

ع المستويات؛            ى أوسع نطاق في جمي ارف ذات الصلة عل ) 2(الخشبية، تحسين طرائق الحصاد واإلنتاج، ونشر المع
ى                   إعادة تقدير قيمة وإمكانات الطاقة الخشبية      ا عل وعي بأهميته اء ال ة وإذآ ة والمأمون ة النظيف ا مصدرا للطاق  باعتباره

نة؛                   ك نظم المعلومات المحس ا في ذل ى إدخال              ) 3(مستوى صنع السياسات، بم ا عل يا وأفريقي دان في آس مساعدة البل
ات، فض                   ة بشأن حصاد الغاب دونات إقليمي ى م تنادا إل نخفض اس أثير الم ال عن إعداد   ممارسات قطع األشجار ذات الت

 .مدونة خاصة بأمريكا الالتينية

  السياسات الحرجية والتخطيط : 3-4-2البرنامج 

جار          .253 وي لألش دور الحي ى ال ز عل ة، الترآي ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ور تحقي ن منظ امج، م سيواصل البرن
وعي بمساهمة قطاع الغا                ادة ال ذائي وزي دولي        والغابات في معالجة الفقر واألمن الغ ى الصعيدين القطري وال ات عل . ب

ات في إطار التخطيط القطري ووضع السياسات واستراتيجيات الحد من                          وسيكون التأآيد على زيادة االهتمام بالغاب
ر ة  . الفق ة المواتي ة البيئ ى تهيئ ة إل تهدف المنظم ات، س تدامة للغاب إلدارة المس ة ل اد االجتماعي ي إطار معالجة األبع وف

تدامة           لتحسين فرص فق   نهج التشارآية      . راء الريف في الحصول على الموارد الحرجية وسبل المعيشة المس وستكون ال
ددين ومجتمعات الممارسات أدوات             رامج عمل أصحاب الشأن المتع ة، وب في مجال تخطيط وتنفيذ السياسات الحرجي

ق         وفي ذات الوقت، ستواصل المنظمة تعزيز القدرات المؤ       .  رئيسية لدعم هذا الهدف    ذ وتطبي ى صياغة وتنفي سسية عل
ن خالل   اع الحرجي م تدامة للقط ة المس دعم التنمي ي ت ات الت نهج  : السياس جيع ال ة، تش ة القطري رامج الحرجي م الب دع

آذلك سيرآز البرنامج على أهمية الدور الذي       . القطاعية الشاملة ومعالجة القضايا الهامة مثل الخصخصة والالمرآزية       
 .بحوث واإلرشاد في التنمية الحرجية، وتقديم دعم نشط لتعزيز هذا الدوريضطلع به التعليم وال

  المعلومات الحرجية واالتصال: 4-4-2البرنامج 

ة                  .254 تمرار المنظم الل اس ن خ رى، أي م ة األخ ات الهام ع المنظم انس م مان التج ى ض داف األول ن األه م
دولي في مج     ة بشأن        االضطالع بالدور القيادي في جدول األعمال ال ات، وخاصة من خالل الشراآة التعاوني ال الغاب

ى المستويين اإلقليمي                           . الغابات ة عل ديم المعلومات القطري ة في تق دور الرئيسي للمنظم ز ال د من تعزي وسيتحقق مزي
اء  والعالمي، في شراآة مع البلدان نفسها ومع المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والمساهمة، في ذات الوقت، في ب                  ن

تدامة               . القدرات القطرية  دم نحو اإلدارة المس ا، وخاصة بشأن التق ارير عنه ات وإعداد التق وستعزز أعمال رصد الغاب
ات                  ة بشأن الغاب ديم المعلومات      . للغابات، بما في ذلك من خالل تنسيق إطار معلومات الشراآة التعاوني وسيتواصل تق

ا          يلفا، والمطبوعات                    الحرجية ذات النوعية العالية من خالل المطبوع ا س الم و أون ات في الع ة الغاب ا حال ت، ومن بينه
ات في شبكة اإلنترنت                      ر عن الغاب در أآب ع شامل بق وستواصل  . الفنية والخطوط التوجيهية في مجال السياسات وموق

ق تنظيم                      ة من طري ة الهام ة عن القضايا الحرجي ة والعالمي ة    هي: المنظمة مهمتها آملتقى للمناقشات اإلقليمي ات إقليمي ئ
ة االستشارية                            ل اللجن ة الدستورية مث زة الفني ة؛ األجه راء الدولي ا؛ مشاورات الخب ة له للغابات وجماعات العمل التابع

 .المعنية بالورق والمنتجات الخشبية؛ ولجنة الغابات

 تصور النمو الحقيقي

رة الحرجية المستدامة، بما في ذلك من   سيتعزز رصد الغابات واإلبالغ عنها وخصوصًا عن التقدم نحو اإلدا          .255
ات           ة في مجال الغاب دة        . خالل إطار معلومات منسق في الشراآة التعاوني نهج الجدي امج في نشر ال ا سيتوسع البرن آم

بة   ال المناس داد أدوات االتص اه وإع تجمعات  المي رة إلدارة مس أثيرات  . والمبتك وعي بت ة لل اك رعاي تكون هن وس
ة                       بروتوآول آيوتو مع مد    ا الالتيني يا وأمريك ا وآس ى مستوى إقليمي في آل من أفريقي ى أعل ا أن   . يري الغابات عل آم

ة    ات بموجب آلي ة بالغاب ة المختلط ة صغيرة النطاق ومشروعات الزراع امج سُيسهل وضع مشروعات حرجي البرن
 .التنمية النظيفة

ات والقطاع          في إنتاج ثال   2-4-2وسُتستخدم الموارد اإلضافية للبرنامج          .256 ثة مخرجات وفى اطار الدراسة للغاب
، سوف يزيد البرنامج من اهتمامه بالتغيرات الديموغرافية، والعالقة بين التنمية االقتصادية   2030الحرجى، آفاق عام    
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ات     ال الغاب ي مج ات ف ول االتجاه راء ح اورة خب يم مش ع تنظ ات، م ور التقان ات وتط ن  . للغاب ة م ة الثاني ق الفئ وتتعل
اهج المستخدمة في                    المخ ة التحول، أي المن ي تمر بمرحل دان الت ات في البل ل االقتصادي للغاب رجات الرئيسية بالتحلي

ذه                              ل االقتصادي في ه درات في مجال التحلي اء الق ة بن ز عملي ات وتعزي تعزيز المنافع االقتصادية المستمدة من الغاب
 .ن أثناء عمليات الحصادوسيكون المجال الثالث هو تخفيض انبعاث الكربو. البلدان

ة                            .257 ق بالسياسات الُقطري ا يتعل امج فيم ا البرن وم به ي يق ال الت سوف تسمح زيادة مستوى الموارد بتعزيز األعم
وانين استغالل               . والترتيبات المؤسسية لزيادة مشارآة المجتمع المدني      ال لق امج أيضًا تحسين االمتث دعم البرن وسوف ي

 .ة في إدارة الغابات العامة على المستوى الُقطريالغابات وضمان الشفافي

 تأثير النمو االسمي الصفري

ائف          .258 ن الوظ دد م اء ع ر إلغ تدعي األم فرى سيس مى الص و االس ب النم امج  . بموج ي البرن ت 1-4-2فف  آان
ة    األنشطة في البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض تشمل إدماج برامج مكافحة التصحر في الخطط اإل                ة الوطني نمائي

دهورة                     اء األراضي المت ريفيين، في احي ولكن مع    . وضمان مشارآة جميع أصحاب المصلحة، وخصوصًا السكان ال
ة  ارج الميزاني ن خ ل م ى تموي ًا عل دان متوقف ك البل دعم لتل يكون ال وارد س اض الم ي . انخف ن الضروري ف يكون م وس

وهناك جهاز دستوري هو . ة التصحر تخفيض الدعم بدرجة آبيرة مكافحة التصحر وتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافح    
 .سيلفا ميديترانيا ربما ُيلغى نهائيًا، ما لم يمكن التعرف على موارد من خارج الميزانية

ات        .259 ق الغاب ع حرائ ي من دان ف م البل ى دع درة عل ة الق دم آفاي لبية بسبب ع أثيرات س ور ت ًا ظه ع أيض والمتوق
ى   ا عل ن إدارة      ومكافحته ة ع وط توجيهي ات ووضع خط ق الغاب بكات حرائ م ش ي، ودع وطني واإلقليم تويين ال المس

 .وسيعتمد تقديم المساعدة للبلدان على إدارة حرائق الغابات على توافر تمويل من خارج الميزانية. الحرائق

وسينبغي . يث الدراسات الموجودة  ولن ُيصبح من الممكن البدء في دراسات مستقبل الغابات اإلقليمية وال تحد                .260
اج             . حذف العمل في تجارة المنتجات الحرجية والبيئة       ررا لإلنت ان مق ذي آ يم اإلقليمي الرئيسي ال ق التقي آما يجب تعلي

 .2020واالستهالك والتجارة في المنتجات الحرجية وتحديث توقعات عام 

اليب حل         سيؤدي النمو االسمي4-4-2 و 3-4-2وفي البرنامجين        .261 رويج أس ى ت درة عل ل الق ى تقلي  الصفري إل
ي     ات ف جار والغاب اهمة األش دعم مس ف أصحاب المصالح ل راك مختل ارآية وإش اليب التش رويج األس كالت، وت المش

ذائي   ن الغ ي األم تدام لألراضي وف تخدام المس ات   . االس ي مؤسس نقص ف واحي ال ة ن ة لمعالج طة المخطط ا األنش وأم
 .ة اإليدز، وخصوصًا في أفريقيا، فستتوقفالغابات نتيجة لجائح

ات                      .262 ة لترتيب اد الدولي آما سيحدث انخفاض آبير في دعم منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات وفي سائر األبع
 .الغابات حتى يمكن اإلبقاء على دعم آاٍف لهيئات الغابات اإلقليمية
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 ستدامة وتوجهات البرامج الخاصةالمساهمة في التنمية الم: 5-2البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

بموجب النمو 
 الحقيفي

 الصفري

ة يرات البرامجي التغي
و ب النم  بموج

ي   الحقيق

 برنامج عمل

2006-2007  

ب و بموج  النم
ى  الحقيق

البحوث وإدارة الموارد  2-5-1
 الطبيعية ونقل التقانة

21.588 34 21.622 169 21.791 

قضايا المساواة بين  2-5-2
 الجنسين والسكان

6.058 474 6.532 750 7.282 

 9.445 750 8.695 115 8.580 التنمية الريفية 2-5-3
إنتاج األغذية لدعم  2-5-6

دان األمن الغذائي في بل
العجز الغذائي ذات 
 الدخل المنخفض

11.644 0 11.644 400 12.044 

 8.878 0 8.878 373 8.505 إدارة البرنامج 2-5-9
 59.441 2.069 57.372 995 56.376 المجموع

     )3.822(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     53.550     المجموع

 

 قي الصفريالتوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقي

امج الرئيسي           .263 ى                  5-2يعمل البرن ي تهدف إل اتها الت اليبها وممارس تدامة وأس ة المس اهيم التنمي رويج مف ى ت  عل
نهم   راء م ًا الفق ف، وخصوص كان الري ة واالقتصادية لس ة واالجتماعي ة البيئي ن الناحي يش م ين الع و يضمن . تحس وه

ة              ؤتمر القم ة م ادة في متابع ة                 للمنظمة دور القي ة للتنمي ة في المنظم تدامة، ويعمل آنقطة مرآزي ة المس ي بالتنمي المعن
ة،                         ة التنمي دز، واالتصاالت في خدم انية، وفي مكافحة مرض اإلي تدامة، وفي القضايا الجنس الزراعية والريفية المس

ة   ي، والطاق ازة األراض دريب، وحي يم، والت ةوالتعل را الحيوي ددة األط ة المتع ات البيئي وع ، واالتفاقي أن التن ف بش
اون                    . البيولوجي، وتغير المناخ والتصحر    ة ويضمن التع ة في البحوث والتقان درات الوطني ة الق آما أنه ُيساهم في تقوي

ارية     ة االستش ابع للجماع ي الت انتي المجلس العلم ن خالل أم ة م ة والدولي ة اإلقليمي م البحوث الزراعي ع ُنظ ق م الوثي
 .ى العالمي للبحوث الزراعيةللبحوث الزراعية الدولية والمنتد

ة        .264 ن مصلحة التنمي دمات م ى الخ امج الرئيسي، وهي تحصل عل ذا البرن ا ه ألف منه رامج يت ة ب اك ثالث وهن
ى    ز عل تدامة، وتترآ ة      : المس رة والمقبل ال الحاض ة لألجي ة والطبيعي وارد البيئي ارفهم  )1-5-2(الم اس، أي مع ؛ الن

يم والممارسات           )2-5-2( والعدالة والمساواة    ومواردهم وعالقاتهم االجتماعية   ايير والق ة، أي المع ؛ والمؤسسات الريفي
ذون                       ـف ينف ا، وآيـ ة إدارته وارد وآيفي ى األراضي والم والترتيبــات التنظيميــة التي تؤثر على آيفية وصول الناس إل

، 2011-2006في الخطة المتوسطة األجل        وآانت هذه البرامج قد ُشكِّلت وُنسقَّت       )  3-5-2(البرامج وتنظيم أنفسهــم    
ى  1-5-2 بنقل آيانين برنامجيين من البرنامج 2007-2006والمقترح صقل هذا الجهد في برنامج العمل والميزانية      إل

 .2-5-2البرنامج 

ع      .265 امج الراب ا البرن رامج الخاص ) 6-5-2(وأم ى صياغة الب اعد عل و يس ي، وه اون التقن ذه مصلحة التع فتنف
 .لألمن الغذائي وعلى تنسيقه ورصده

  البحوث، وإدارة الموارد الطبيعية ونقل التقانة: 1-5-2البرنامج 

امج  2011-2006بفضل الكيانات التي ُأعيدت هيكلتها ووفق عليها في الخطة المتوسطة األجل           .266  سُيرآز البرن
ة،   2-5-1 ة المنظم لة بوالي ة المتص ة والبحثي ايا البيئي ى القض ل   عل ية مث ات رئيس مل أولوي ي تش ي، :  وه يم البيئ التقي

دعم     . الحيوية والسالمة   الحيويةاالستشعار عن ُبعد، االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، التقانة          امج ال ذا البرن وسيقدم ه
ة                    اج الزراعي مع الشواغل البيئي ا أن   آ. لألعضاء للتوصل إلى تحسين التخطيط وصنع القرارات بهدف تنسيق اإلنت م

ات المناسبة                  البرنامج سيقوي الُنظم الوطنية للبحوث الزراعية من أجل تحسين الوصول إلى المعلومات، وتطوير التقان
ة، من           .  تطبيقًا سليما  الحيويةواعتمادها وتطبيق التقانة     ة الدولي وسيدعم البرنامج الجماعة االستشارية للبحوث الزراعي

ك في          ذآورة                خالل أمانة المجلس العلمي، وذل ة للجماعة الم رامج المراآز التابع ات ورصد ب  مجاالت وضع األولوي
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ال البحوث               . وتقييم أعمالها وتقييم تأثيراتها    تدامة في جداول أعم ة المس اهيم التنمي وسيكون هناك ترآيز على إدماج مف
ياسات لتنسيق اإلطارات  وسيكون من بين اإلنجازات المتوقعة تحسين القدرات الوطنية على صياغة وتنفيذ س        . الوطنية

ة ديات        . التنظيمي ي المنت ة ف ة الوطني وث الزراعي بكات البح ارآة ش ي مش ث الزراع المي للبح دى الع هل المنت وسُيس
 .اإلقليمية والدولية ويشجع التفاعل بين أصحاب المصلحة في البحث الزراعي

اعدة          .267 ات والمس ورة السياس ى مش ات عل ة الطلب ى تلبي ل عل ا العم ف   أم كان الري يم س ي تعل ة ف ان (الفني الكي
251A7(       ذه ة بخصوص ه ى المنظم تدامة إل ة المس المي للتنمي ة الع ؤتمر القم ه م د ب ذي عه دور ال ع ال ق م ا يتف ، بم

امج  ى البرن ُينقل إل ادرة، فس ات  . 2-5-2المب ة والمنهجي ارات النظري ي تطوير اإلط تمرار ف ك أن االس ى ذل ُيضاف إل
ـم الـ ـواد التعليـ ة ومـ د وإذاع ن ُبع تعلم ع ا وال وير محتوياته ا وتط ة وتطبيقاته االت اإلعالمي ة االتص ـخاص بتقان

ان    (المعلومات وتقييم التأثيرات     ذي يضم الكي امج    ) 251P3ال ى البرن ينقل إل ا أن العمل في إصالح ُنظم      . 2-5-2س آم
 .3-5-2اإلرشاد الزراعي وتجديدها سُينقل إلى البرنامج 

  قضية الجنسانية والسكانيةال: 2-5-2البرنامج 

دان في                    2-5-2يقوم البرنامج        .268 ديم المساعدة في السياسات للبل درات وتق اء الق ا بن دة هم ين من األعم  على اثن
الفقر في الريف                 ا ب ه وعالقته ي تكون مرتبطة ب ره من األمراض الت مجاالت القضايا الجنسانية، ومرض اإليدز وغي

سيعمل البرنامج على بناء القدرات وتقديم األدوات والمساعدة في السياسات من أجل إنجاز                  و. وبانعدام األمن الغذائي  
دز،       ار مرض اإلي ف آث انية؛ وتخفي اواة الجنس ق بالمس ا يتعل ًا م ة، خصوص ة الثالث ة لأللفي داف اإلنمائي ن األه دد م ع

اواة      وسوف يواصل البرنامج أي. وتخفيف حدة الفقر في الريف وانعدام األمن الغذائي   ذ خطة عمل المس ضا ضمان تنفي
ة                      الفقر سواء في إطار المنظم بين الجنسين واالستراتيجية المتعلقة بمكافحة مرض اإليدز وسائر األمراض المتصلة ب

ة                   .  أو في داخل البلدان المعنية     ين الجنسين والتنمي اواة ب ة بشأن المس وسيواصل البرنامج دعم تنفيذ خطة عمل المنظم
 . الستراتيجية الخاصة بمرض اإليدز وغير ذلك من األمراض المتعلقة بالفقروا) 2002-2007(

  التنمية الريفية : 3-5-2البرنامج 

ين         -7التنمية الريفية : 3-5-2  البرنامج      .269 انين فني بموجب هذا البرنامج انضمت ثالثة مشروعات فنية في آي
ة         وسيضع البرنامج ويختبر    .  في الخطة المتوسطة األجل    ات الوطني ات للترتيب المواد المناسبة للسياسات ويضع منهجي

ازة األراضي ة . لتحسين أمن حي ة الزراعي ة العمل بالتنمي ار وإذاعة سياسات وممارسات لتقوي يدعم اختب ه س ا أن آم
ة                درات لتقوي اء الق ال المؤسسات وبن ل أعم مساهمة  والريفية المستدامة وُسبل العيش المستدامة إلى جانب مناهج لتحلي

ل تعرض سكان                          تدامة وفي تقلي ة والمس ة والريفي ة الزراعي ي في التنمي المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المحل
وسيرعى البرنامج السياسات والمؤسسات والمناهج التي تقوي ُنظم      . الريف للصدمات الطبيعية واالقتصادية والسياسية    

روابط ا         ام والخاص ومنظمات                  اإلرشاد الوطنية، بما في ذلك تنشيط ال ين القطاعين الع اد وب ين البحث واإلرش ة ب لفعال
زارعين ة       . الم ميم وإذاع م تص ي دع ذائي ف ن الغ ة واألم ة الريفي ة بالتنمي دة المعني م المتح بكة األم ام ش تمر نظ وسيس

 .سياسات وممارسات التنمية الريفية واألمن الغذائي على المستوى القطري

  غذية لدعم األمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفضإنتاج األ: 6-5-2البرنامج 

ذائي                             .270 ا لتحسين األمن الغ دان في جهوده ك البل سيستمر البرنامج الخاص لألمن الغذائي في مساعدة ودعم تل
وطني      دا                 . على المستويين األسري وال دم البل وب، حيث ُتق وب والجن ين الجن اون ب ات التع دمًا     وستظل اتفاق ر تق ن األآث

امج          ة من سمات البرن ة    . الفنيين والخبراء للعمل في المجتمعات الريفية في البلدان المتلقية، سمة مهم ؤتمر القم د م وبع
وطني آجزء أساسي من                         ذائي ال رامج األمن الغ ادة ب العالمي لألغذية أخذ عدد متزايد من البلدان في وضع خطط لزي

ّدم المساعدة                     آ. استراتيجيات تخفيف حدة الفقر    ذائي وُتق ة في األمن الغ اد اإلقليمي ى األبع ما سيتجه االعتبار الواجب إل
ذائي                 ة لألمن الغ رامج إقليمي ذ ب ة من أجل صياغة وتنفي ات     . للمنظمات االقتصادية اإلقليمي ق طلب ذه األوضاع تخل وه

امج الخاص لألمن      جديدة على المنظمة، في حين سيستمر الترآيز على مساعدة البلدان على تعبئة ال           ًا للبرن وارد دعم م
 .الغذائي

ذائي         .271 ن الغ امج الخاص لألم ي البرن ارآة ف ة المش ات اإلقليمي دان والمنظم دد البل ي ع رة ف ادة الكبي ع الزي وم
 :سُترسل عدة بعثات صياغة إلى الميدان أثناء الفترة المالية، ويشمل ذلك ما يلي

 ؛)105سيصل المجموع إلى (ة البدء في أنشطة في أربعة بلدان جديد •
 ؛)12سيصل المجموع إلى (توسيع المرحلة األولى إلى ستة بلدان  •
 بدء المرحلة الثانية في بلد واحد؛ •
 ).33سيصل المجموع إلى (إعداد اتفاقين من االتفاقات الثالثية للتعاون بين الجنوب والجنوب  •
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 تصور النمو الحقيقي

أثير مرض                 5-2سيتمكن البرنامج الرئيسي         .272  من تقوية أنشطته المعيارية ورفع مساعداته في السياسة بشأن ت
وطني     ذائي األسري وال ود        . اإليدز وغيره من األمراض على األمن الغ ر في جه تراتيجيا أآب ه سيؤدي دورًا اس ا أن آم

ه   البرمجة المشترآة في منظومة األمم المتحدة بشأن مرض اإليدز وغيره من األمراض التي غالباً              .  ما تكون مرتبطة ب
ي تستهدف األسر          الحقلية ومدى الحياة،    وهو سيدعم زيادة المدارس      زارعين، الت الحديثة نسبيًا للكبار والصغار من الم

 .ذات العائل الوحيد أو التي يرأسها الجد والتي تأثرت بمرض اإليدز، إلى جانب أيتام مرض اإليدز على التوالي

و الحقي      .273 ا أن النم ذ        آم ميم وتنفي ي تص رارات ف دى واضعي الق درات ل اء الق امج بن يع برن مح بتوس ي سيس ق
تدامة             ة المس ة والريفي ة الزراعي ة              . السياسات وأفضل الممارسات للتنمي ويسمح أيضًا بتوسيع المساهمة في عمل لجن

ترآة بين المصالح في مجال     التنمية المستدامة في مجال الطاقة وتغير المناخ، بما في ذلك من خالل زيادة الجهود المش              
امج           . الحيويةالطاقة   وارد في البرن اق إضافي من               6-5-2وسُتستخدم الزيادة فى الم ي إضافي واتف امج وطن دعم برن  ل

 .اتفاقات التعاون بين الجنوب والجنوب

 تأثير النمو االسمي الصفري

رو     سيقل العمل في    1-5-2في البرنامج        .274 ة وت ات البيئي ة   دعم االتفاق ة المتكامل ا  . يج التخطيط واإلدارة البيئي آم
بية               زة نس ة بمي ه المنظم ع في م تتمت ات األرضية     –سيضيع جزء من الطاقة الفنية في مجال مه  ُنظم المعلومات والبيان

ة                      –الفضائية   د الالزم ات االستشعار عن ُبع ة وبيان  وخصوصًا لالحتفاظ بالتقانة المحدثة في ُنظم المعلومات الجغرافي
درات في مجالي                   . ظم اإلنذار المبكر  لُن اء الق ُيضاف إلى ذلك أنه ستحدث تأثيرات ضخمة على تقديم المساعدة الفنية لبن

ا يضمن         الحيوية والسالمة   الحيويةالتقانة   ة وأصحاب المصلحة بم زة البحوث الوطني ، ودعم الشبكات المؤلفة من أجه
بة، والمشورة في البحو     ات المناس ى التقان ي     الوصول إل ذلك ف زارعين، وآ ادة مشارآة الم ى العمل لزي ة إل ث المتجه

آما سينخفض تقديم المعلومات المتصلة بصياغة السياسات      . جهود إدراج المعارف التقليدية في إدارة الموارد الطبيعية       
 . ، وغيرها من التقانات الهادفة إلى تحقيق األمن الغذائي الوطنيالحيويةوالقرارات بشأن التقانة 

 سيكون ضياع القدرة في االتصاالت في خدمة التنمية معوقًا لمتابعة المائدة         2-5-2 و 1-5-2وفي البرنامجين        .275
المستديرة التي عقدتها األمم المتحدة عن االتصاالت من أجل التنمية والمؤتمر العالمي المقبل عن االتصاالت من أجل        

ف، وخصوصًا  المشورة في السياسات          آما أن ذلك سيعوق متابعة التعهدات ال      . التنمية يم لسكان الري دولية بشأن التعل
ي                    . والمساعدة الفنية للبلدان   ف، الت يم لسكان الري ى التعل دعوة إل آما أن بناء القدرات واألنشطة الخاصة بالسياسات وال

ة والبنك ال                          وم اإلداري دولي للعل د ال ل اليونسكو والمعه ين مث دعم     هي مخططة بالفعل مع شرآاء دولي ذلك ال دولي، وآ
ع      . لتحسين أحوال الشباب في البلدان ستنخفض،  إن لم ُتلغ تماماً   ار وتوزي ى إعداد واختب امج عل وستنخفض قدرة البرن

يم الفرعي                    اد في اإلقل مواد في السياسات ومنهجيات لتقوية ُنظم اإلرشاد الزراعية الوطنية، مما سيؤثر في قدرة اإلرش
ادة انتشار        . ية على الوقاية من اإليدز وتخفيف آثاره      ألفريقيا الجنوبية والشرق   تقوية القدرات اإلرشادية للحيلولة دون زي

 .متالزمة نقص المناعة المكتسبة والتخفيف من حدة اإلصابة/فيروس نقص المناعة البشرية

 على األراضي    بخسارة في قدرته على دعم البلدان لتحسين حصول فقراء الريف          3-5-2وسُيصاب البرنامج        .276
ة إدارة                . وغيرها من الموارد والخدمات اإلنمائية     ة مع تقوي واد متكيف ولن يعود من الممكن اختبار وإذاعة منهجيات وم

ة                        اليم فرعي ي في عدة أق ة ومنظمات المنتجين ومنظمات المجتمع المحل ة الالمرآزي . األراضي والمؤسسات الحكومي
ى                   وأما الدعم للسياسات والممارسات الخاصة      ي عل دًا بشكل فعل تدامة فسيصبح معتم ة المس ة والريفي ة الزراعي  بالتنمي

ة                     ة الريفي ة بالتنمي توافر موارد من خارج الميزانية وسيتوقف الدعم من المقر الرئيسي لنظام شبكة األمم المتحدة المعني
 .واألمن الغذائي

 مواجهة طلبات البلدان آما يعني التزامًا بتخفيض  فيعني تقليل القدرة على6-5-2وأما التخفيض في البرنامج      .277
 .أهداف زيادة العمل بالبرنامج الخاص لألمن الغذائي ودعم اتفاقات التعاون بين الجنوب والجنوب

ة                       .278 ابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعي ة للمجلس العلمي الت آما سيتأثر الدعم المالي الذي تقدمه المنظم
ة           الدولية وأما  ة الدولي رامج البحوث الزراعي ات في ب نة هذا المجلس، مما ُيضعف قدرة هذا األخير على وضع األولوي

 .والمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمة لُنظم البحوث الزراعية الوطنية
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 التعاون والشراآات: الباب الثالث

 المساعدات فى مجال السياسات: 1-3البرنامج الرئيسى 
 )آالف الدوالراتجميع المبالغ ب(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

تنسيق المساعدة في مجال  3-1-1
السياسات وتطوير البرامج 

 الميدانية

6.841 )16( 6.825 0 6.825 

المساعدة في مجال السياسات  3-1-2
 لمختلف األقاليم

14.511 1.265 15.776 0 15.776 

المساعدة القانونية للدول  3-1-3
 األعضاء

3.539 0 3.539 244 3.783 

 4.780 0 4.780 18 4.762 إدارة البرنامج 3-1-9
 31.164 244 30.920 1.267 29.653 المجموع

     )2.239(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     28.681     المجموع

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

أن            .279 اري بش ل المعي ي وصول العم امج الرئيس ذا البرن ة يضمن ه ي المنظم ة ف دات مختلف ع وح اون م بالتع
ليم المشورة من خالل                       .  لبلدانالسياسات إلى ا   ة وتس وهو يوفر التفاعل بين تحليل السياسات من جانب المصالح الفني

ات  ال السياس ي مج اعدات ف م المس م  .  قس ذا القس طة ه م أنش ي  –ومعظ ورة ف ة والمش ات القطري مل المعلوم ي تش  الت
داني       امج المي روع المساعدة في مجاال     –السياسات ودعم تطوير البرن ا ف ة في      تؤديه ت السياسات والوحدات الميداني

دخول                .  المكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية    اط ال ى نق وبغية تحسين توجيه المشورة فى مجال السياسات والتعرف عل
 إلى تكوين معارف سليمة عن القطاع الزراعي والغذائي،         1-3في البرامج الميدانية للمنظمة، يحتاج البرنامج الرئيسي        

ا تسعى      .  ك القوى المحرآة وراء التغير، والفرص والعوائق الرئيسية     بما في ذل   ذه األنشطة، فإنه ة ه وإذ تؤدي المنظم
ة وأوراق                        ة الوطني ل الخطط اإلنمائي دان مث إلى التفاعل بصورة وثيقة مع األعمال التخطيطية الرئيسية في مختلف البل

 .لدولية مثل نظام اإلطارات اإلنمائية في منظومة األمم المتحدةاستراتيجية تخفيف حدة الفقر، ومع الترتيبات التعاونية ا

إن المساعدة في السياسات أصبحت                         .280 ونظرًا لكثرة اشتراك البلدان في اتفاقات ومعاهدات للتكامل اإلقليمي، ف
الم                  ة في مختلف أنحاء الع دة للمنظمات االقتصادية اإلقليمي ة خاصة      .  تقدم بصورة متزاي اك أهمي ى   وهن للمساعدة عل

ـة   وُيغطي  .  ضمان التالقي والتناسق بين السياسات واالستراتيجيات واألولويات اإلنمائيــة في مجاالت واليــة المنظمـ
امج                           1-1-3البرنامج   ر الرئيسي في حين أن البرن  ُيغطي   2-1-3 أنشطة قسم المساعدة في مجال السياسات في المق

يم                        – العمل في الفروع والوحدات الميدانية     يم أو إقل ة في آل إقل ى النحو المناسب لالحتياجات النوعي ذي يوضع عل  ال
د صدور                   .  فرعي ة عن ات البرنامجي ُتدمج بعض الكيان آزر س د من التناسق والت ة وضمان مزي ومن أجل تقليل التجزئ

ة لأل                     ديم المشورة في السياسات من المنظم ن دعم      برنامج العمل والميزانية الكامل بما يضمن تنسيق تق عضاء وُيحّس
 . فينفذه مكتب الشؤون القانونية3-1-3وأما البرنامج .  أفرقة السياسات الميدانية

  تنسيق المساعدة في مجال السياسات وتطوير البرامج الميدانية:  1-1-3البرنامج 

ة في مجال السياسات،      سيواصل البرنامج تقديم المساندة والدعم والتنسيق للوحدات الميدانية في قسم المساعد               .281
 :، إلى ما يليمن بين جملة أمورويسعى، 
ات            • ة واألولوي اع القطري ن األوض ة ع ات المطلوب وافر المعلوم مان ت ري بض ز القط ز الترآي تعزي

 االستراتيجية من خالل نظام معلومات قطرية قائم على الويب؛
يا الرئيسية في التنمية الزراعية واألمن     ضمان تقديم مساعدة فنية فعالة بموجب البرنامج الميداني في القضا          •

 الغذائي؛
ه    • ى وج ك عل دان، وذل ًا للبل ديمًا فعلي درات تق اء الق ي بن ي السياسات وف ة ف ورة المطلوب ديم المش ضمان تق

 .الخصوص من اتباع أساليب متعددة التخصصات
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  المساعدة في مجال السياسات لمختلف األقاليم: 2-1-3البرنامج 

ي ه      .282 م        ُيغط ب قس ن جان ات م ي السياس اعدات ف ديم المس ة لتق روع الميداني دات والف ل الوح امج عم ذا البرن
دعم            ي ُت رامج الت ديم المشورة في مجال السياسات ووضع الب المساعدة في مجال السياسات، وهو يهدف إلى تناسق تق

ة        وهو يلعب دورًا رئيسيًا في اإلبقاء على التر       .  البلدان والمنظمات اإلقليمية   وتوضع  .  آيز القطري في أنشطة المنظم
ات         ورة بالسياس م المش ل دع ن أج ارة م ات مخت ايا سياس ي قض ة ف ة فرعي ة وقطاعي يالت قطاعي استعراضات وتحل

داني  امج المي ي البرن تهداف ف ة   .  وتوضيح االس ات الوطني ة السياس ى مواءم دان عل اعدة البل ة مس اد المهم ن األبع وم
ي تراتيجية، ف ذ واإلطارات االس ي وضع وتنفي ة ف ات اإلقليمي م المنظم ة، ودع ة المنظم ي والي دخل ف ي ت  الجوانب الت

 .سياسات واستراتيجيات لألمن الغذائي على المستوى اإلقليمي

ت متوسط        .283 ي فاق ارات الت ادة للخس ة إال إع ي الحقيق ون ف ن تك ي الصفري ل و الحقيق ادة بموجب النم وأي زي
والعودة إلى مستويات الموارد التي آان من المفروض         . 2005-2004مج العمل والميزانية    الخسارات أثناء إعداد برنا   

ة    ي نهاي ررًا ف ان مق ذي آ ت التخفيضات بالمتوسط ال و طبق وافر ل ندها  2005-2004أن تت ي ُتس ة الت  تعكس األولوي
ة ال                   ى خدم درة عل دان الق ق من فق دان بسبب          األجهزة الرياسية للمساعدات في مجال السياسات والقل ذا المي دان في ه بل

رة     2-1-3إلغاء ثمانى وظائف في البرنامج       غ يمكن أن تصل أعداد الموظفين               . 2005-2004 في فت ذا المبل ودة ه وبع
 :الميدانيين إلى المستوى الكافي مما يؤدي إلى

ي مشورة السي  • تهداف ف ة، وتحسين االس ة واإلقليمي ة القطري يالت القطاعي ات والتحل اسات تحسين المعلوم
 وتدخالت البرنامج الميداني؛

 تكييف أساليب تطوير البرنامج الميداني بطريقة أوثق مع األوضاع اإلنمائية الجديدة؛ •
ة في مجال                        • ات لمجاالت األولوي اء وضع اتفاق ة أثن تنسيق التعاون بين مختلف المصالح والمكاتب القطري

 .المساعدات الفنية

  لبلدان األعضاءلمساعدة القانونية ل: 3-1-3البرنامج 

امج      .284 ة  3-1-3تصميم البرن ة الزراعي ة الريفي وانين والمؤسسات من أجل التنمي ى تحسين إطار الق  يهدف إل
ة من أجل وضع          : وهو يعمل بواسطة ثالث وسائل رئيسية     .  وإدارة الموارد الطبيعية في مختلف البلدان      المشورة الفني

ين                    القوانين واإلصالح القانوني؛ إنتاج وت     اري المشترك ب ة للعمل المعي ديم مدخالت قانوني ة؛ تق ع معلومات قانوني وزي
، التنوع البيولوجي، الحيويةالمصالح، وخصوصًا في مجاالت األولوية للعمل المتعدد التخصصات التي تشمل السالمة            

 .، تغير المناخ، المفاوضات التجارية المتعددة األطراف، الزراعة العضويةالحيويةالتقانة 

 تصور النمو الحقيقي

ات                            .285 دان الصغيرة، للتعامل مع االتفاق دان، وخصوصًا البل ديم مساعدات إضافية للبل يسمح النمو الحقيقي بتق
 ).3-1-3في البرنامج (الجديدة ومع آليات التكامل اإلقليمي الجديدة ومع تحديات العولمة 

 تأثير النمو االسمي الصفري

امج العمل                       تصور النمو ا       .286 ادة في برن ى إجراء تخفيضات ح ودة إل ى الع امج عل السمى الصفرى سيجبر البرن
رة  نقح لفت ة الم روع   . 2005-2004والميزاني وظفي الف ن م ة م ة الحرج ى الكتل ال التوصل إل ن المح ذلك ُيصبح م وب

اك إال موظف              . والوحدات الميدانية  واحد من قسم المساعدات في          فمثًال في اإلقليم الفرعي في المحيط الهادي ليس هن
ه المجتمع                       .  مجال السياسات  ذي أصبح في تفيدين في ذات الوقت ال ى المس ى الوصول إل ة عل درة المنظم وستضعف ق

م المتحدة من أجل            الدولي يدفع إلى تعجيل إنجاز األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة وُيطالب بإصالحات في منظومة األم
تراتي  اعدة االس ليم المس ات  تس ال السياس ي مج اعدات ف ال    .  جية والمس ي مج اعدات ف م المس درة قس ا ستضعف ق آم

داني             يتأثر العمل فى مجال      .  السياسات على توجيه انتباه المصالح الفنية بصفة منتظمة إلى فرص البرنامج المي ا س آم
 .المساعدة القانونية سلبيان بما فى ذلك ما يتعلق بالحق فى الغذاء
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 دعم االستثمار: 2-3 البرنامج الرئيسي
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

  برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم   بموج

 حقيقىال

برنامج التعاون بين المنظمة والبنك  3-2-1
 الدولي

35.761 )286( 35.475 0 35.475 

 21.952 2.300 19.652 285 19.367 برنامج دعم االستثمار 3-2-2
 57.428 2.300 55.128 )1( 55.128 المجموع

     )4.173(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     50.954     المجموع

 

 وجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفريالت

ة              .287 .  يهدف هذا البرنامج إلى تنشيط االستثمار في الزراعة والتنمية الريفية واالستخدام المستدام للموارد الطبيعي
تثمار، بواسطة المؤسسات الدولي                         ذا االس ل ه د مث ة مع شرآائه لتولي ة وسيواصل مرآز االستثمار العمل بصورة وثيق

رة                  دهور في العشر سنوات األخي وستظل المساعدة في إعداد     . والحكومات الوطنية، مما يساهم في قلب اتجاهات الت
مشروعات االستثمار ومشروعات التعاون الفني المعقدة التي تستجيب ألولويات البلدان النامية وبلدان مرحلة التحول،             

اون                والتي تستوفي معايير التمويل من وآاالت التمويل م        ي التع ل، وتعن ؤرة الرئيسية في العم تعددة األطراف، هي الب
ا          20مع نحو    إن       .  من مؤسسات التمويل الكبرى والمؤسسات المرتبطة به ة من مجموع         54وفي المتوسط ف  في المائ

ة      ارج الميزاني ن خ وارد م ن م ة م تثمار ممول م االس ي دع ة ف ل المنظم اليف عم ان  . تك ل الكي ف هيك يجرى تكيي وس
داد    البرام ل واع داف ورصد التموي يط ووضع األه ز التخط ن أجل تعزي ل م ة الكام ل والميزاني امج العم ى برن جى ف

 .التقارير

 الذي يغطي برنامج التعاون بين المنظمة والبنك الدولي على ترتيب تعاقدي محكم مع              1-2-3ويقوم البرنامج        .288
امج  ( مع مؤسسات متعاونة أخرى غيــر البنك الدولي وقد انخفض مستوى األنشطة التي ُنفذت   . البنك المذآور  -3البرن

 .2005-2004أثناء برنامج العمل والميزانية ) برنامج دعم االستثمار: 2-2

 تصور النمو الحقيقي

امج         .289 ي البرن ة ف ات المتعاون ع المؤسس طة م د األنش تثمار أن ُيعي ز االس تطيع مرآ تواها 2-2-3سيس ى مس  إل
امج                ومعنى. السابق ة وبرن ة الزراعي دولي للتنمي ل الصندوق ال  ذلك توسيع العمل إلى ما يجاوز الشرآاء الرئيسيين مث

ة              ل مصرف التنمي ة مث وك اإلقليمي األغذية العالمي ومصرف التنمية األفريقي والتشجيع على مزيد من التعاون مع البن
ا    ة وغيره ديز للتنمي ة األن المي ومؤسس ة اإلس ك التنمي يوي وبن وك    . اآلس ع البن اون م ن التع د م ى مزي جيع عل والتش

 وغيرها .اإلقليمية مثل مصرف التنمية اآلسيوي وبنك التنمية اإلسالمي ومؤسسة األنديز للتنمية

 تأثير النمو االسمي الصفري

ى تر                             .290 وم عل ذي يق اوني ال امج التع ا ال ُيضر بالبرن دولي في مستواه الحالي بم تيب  سيبقى العمل مع البنك ال
راض                   . تعاقدي محكم  د إلق ًا لبرنامجه المتزاي ى االستجابة لطلب البنك خدمات إضافية دعم ولكن لن تتوافر القدرة عل

 .التنمية الزراعية الريفية

دولي      .291 ك ال ة بخالف البن ع المؤسسات المتعاون امج م ا البرن امج (وأم ينخفض بنحو ) 2-2-3البرن ي 25فس  ف
ي النمو االسمي الصفري إحداث تخفيضات في مستوى                . لي في برنامج دعم االستثمار    المائة عن المستوى الحا    ويعن

يين     رآاء الرئيس ع الش اون م ة      (التع امج األغذي ة، برن ة الزراعي دولي للتنمي ندوق ال المىالص ة  الع رف التنمي ، مص
ي ع  ) األفريق طة م د األنش ب تجمي ة اآلس   19ويتطل ا مصرف التنمي رى، منه ة أخ ة متعاون ة  مؤسس ك التنمي يوي وبن

 .اإلسالمي والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة األنديز للتنمية
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 العمليات الميدانية: 3-3: البرنامج الرئيسي
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

فري  الص

 برنامج عمل

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 5.051 0 5.051 )5( 5.056 العمليات الميدانية في مختلف األقاليم 3-3-1
 4.962 0 4.962 270 4.692 الدعم المرآزي والنشاطات الخاصة 3-3-2
 13.420 0 13.420 )330( 13.750 ستجابة للطوارئعمليات اال 3-3-3
 1.148 0 1.148 0 1.148 إدارة البرنامج 3-3-9

 24.581 0 24.581 )65( 24.646 المجموع
     )1.150(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

     23.431     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

ق                    يجدر     .292 ا يتعل ة فيم ة للمنظم د المكاتب القطري  التذآير بأن تشغيل مشروعات التعاون الفني أصبح اآلن في ي
يس                       ي ل ة الت ة والمشروعات الوطني ق بالمشروعات اإلقليمي ا يتعل بالمشروعات الوطنية، وفي يد المكاتب اإلقليمية فيم

ر الرئي                  ة في المق د المصالح الفني ة، وفي ي ة            بها مكتب قطري للمنظم ة والعالمي ق بالمشروعات األقاليمي ا يتعل سي فيم
ات الطوارئ                       . والمعيارية ادة تشكيله في حين أن قسم عملي د إع ة بع ات الميداني دعمها قسم العملي ا ُي ة آله وهذه العملي

 .واإلحياء هو المسؤول بصفة شاملة عن األنشطة المتصلة بحاالت الطوارئ

امج       .293 ي البرن روع 1-3-3وف ؤدي ف وفر         ت يق وت د والتنس ي الرص مة ف ائف الحاس ة الوظ ات اإلقليمي  العملي
اليم             داني في مختلف األق امج     .  استعراضات تحليلية لقضايا تنفيذ البرنامج المي ا البرن ددًا من         2-3-3وأم و يشمل ع  فه

ة؛ تسهيل   توفير معلومات الرصد؛ التنسيق الشامل لإلجراءات التشغيلية             : أنشطة دعم البرنامج الميداني مثل     واإلداري
ارير                 تقدير المشروعات؛ تنفيذ برنامج الزماالت الدراسية؛ دعم المبادرات صغيرة النطاق؛ التنسيق الشامل إلعداد التق

ى                     .  النهائية للمشروعات  ة للحصول عل د المنظم ى في ي ونظام معلومات إدارة البرنامج الميداني هو أداة اإلدارة األول
د     ة      بيانات عن البرنامج المي ة الميداني امج     .  اني في البيئ اليف    9-3-3يغطي البرن امج   تك دير قسم       إدارة البرن ومكتب م

 العمليات الميدانية

اء     : 3-3-3وسيستمر البرنامج        .294 ات الطوارئ واإلحي ى المساعدة ألغراض           عملي في االستجابة لالحتياجات إل
دان المتضررة من آو               ل في البل ة أو اإلنسان       اإلغاثة، مع التبكير بالتأهي تثنائية بفعل الطبيع ويجب أن يكون   . ارث اس

ي ستطبق                      دعم الت اليف ال دير معدالت تك ه يتطلب تق ذا فإن البرنامج مموًال بالكامل من موارد من خارج الميزانية، وبه
 .2006ابتداًء من عام 

دانيين وع                 .295 ى إجراء المواءامات الضرورية        وال بد من التأآيد على تقديم تدريب ودعم مستدام للموظفين المي ل
وبفضل نظام معلومات إدارة البرنامج الميداني سيقدم دعم حاسوبي محّسن  .  مع اإلجراءات اإلدارية والتشغيلية القائمة    

 .للبرنامج الميداني، بما في ذلك عمليات الطوارئ من أجل تحسين القدرة على إدارة البرامج والمشروعات

 ريتأثير النمو االسمي الصف

ة      .296 ر آافي ـه غي غيلية ل اندة التش داني والمس امج المي ا ُتصبح إدارة البرن داد  .  ربم ن إع ن الممك ود م ن يع ا ل آم
رار                          ارير دعم الق ار الموظفين وال عمل استعراض واف لتق ا آب تقارير موحدة عن أداء البرنامج الميداني ليستفيد منه

بعض                 وربما تظل المشكالت ا   .  على مستوى المشروع   دون حل ل ة وب ر معروف داني غي امج المي ات البرن لخاصة بعملي
إن                         . الوقت ا في أحوال النمو الحقيقي الصفري ف وعند جمع ذلك مع القيود الموجودة بالفعل والتي أمكن التعرف عليه

ة          ة التشغيلية والمالي ا أن اآتشاف المشكالت        . ذلك سيزيد المخاطر ذات الطبيع د وقوعها  آم ؤدي إل     بع ا ي ى إرسال   ربم
 .بعثات مراجعة الحسابات أي تحمل تكاليف إضافية في العمليات على مستوى المنظمة بأآملها
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 االمكاتب القطرية لمنظمة األغذية والزراعة: 4-3البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة يرات البرامجي    التغي

  قىبموجب النمو الحقي

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

  التغيييرات البرامجية

و ب النم  بموج
ي   الحقيق

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

ممثليات  3-4-0
 المنظمة

82.247 )3.397( 78.850 3.900 82.750 

 82.750 3.900 78.850 )3.397( 82.247 المجموع
     )3.546(     و االسمى الصفرىتأثيرات النم
     75.304     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

ستظل المكاتب القطرية هي النقاط المرآزية لالتصال مع الحكومات المضيفة، ومع المجتمع المدني ومجتمع         .297
ا تمس الحاجة       . المتبرعين في البلدان التي تعمل بها تلك المكاتب       ا وحينم ة حيثم رة المنظم وهي ُتساعد على ترآيز خب

ة ومجاالت                إليها، إلى جانب رصد التطورات الوطنية المتصلة باألغذية والزراعة وتعبئة المشورة في المجاالت الفني
ا                   ات الطوارئ، والتنسيق بينه ي وعملي اون الفن ة في التع ة  وتعمل المكات  . السياسات، وتمرير أنشطة المنظم ب القطري

ر الرئيسي وأيضًا               ة في المق بدعم وتوجيه وظيفي من الوحدات الفنية ووحدات السياسات والعمليات والوحدات اإلداري
 .في المكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

بكة           .298 ة ضمن ش دة القطري م المتح ة األم ع أفرق تراك م ابقة باالش ة س ال برمج ة أعم ب القطري ؤدي المكات وت
م المتحدة للمساعدات                    ال يم القطري المشترك، وإطار األم ل التقي ال مث ي المشارآة في أعم ا يعن ين، مم منسقين المقيم

ه                      . اإلنمائية، واستراتيجيات تخفيف حدة الفقر     ذي تؤدي إن العمل السابق ال ا حاالت طوارئ، ف ي به دان الت وأما في البل
د   دة أو الن داءات الموح ي الن ة يصب ف ب القطري يم    المكات ي تقي اهم ف دة وُيس م المتح ي تصدرها األم ة الت اءات العاجل

 .االحتياجات الالزمة للتدخل في أحوال الطوارئ

ى المستوى القطري                       .299 وآلما أخذت الجهات المتبرعة في تفويض مزيد من سلطة الموافقة على المشروعات إل
ة في وضع الب              ى         يزداد الدور الحاسم الذي تؤديه المكاتب القطري ذه المكاتب عل ة، إذ تساعد ه داني للمنظم امج المي رن

ة للجهات المتبرعة                 ات المحلي وارد من الممثلي ئ الم ديرها، وُتعب ى المشروعات وصياغتها وتق وتتحمل  .  التعرف عل
ة بأنشطة في            دعم المشروعات اإلقليمي وطني وُت المكاتب القطرية المسؤولية التشغيلية عن مشروعات التعاون الفني ال

وارئ تحت     ا روعات الط ذ مش ي تنفي دة ف رة ومتزاي اهمات آبي دم مس ا تق ا أنه ب، آم ك المكات ا تل ع فيه ي تق دان الت لبل
 .المسؤولية الشاملة لقسم عمليات الطوارئ واإلحياء

وتنقل المكاتب القطرية رسائل المنظمة وسياستها إلى المستوى القطري، وُتحقق االتصال مع أجهزة اإلعالم         .300
ة ضد الجوع              وت ذلك    . نظم أنشطة الدعوة مثل يوم األغذية العالمي وتليفود ، وأيضًا مع التحالفات الوطني وهي ُتساهم آ

ى المستوى القطري                     في أنشطة الدعوة في األمم المتحدة، وُتيسر نقل المعلومات والمعارف بين المنظمة وشرآائها عل
 .ين المنظمة والبلدان األعضاءوتضمن تدفق البيانات والمعلومات ذهابًا وإيابًا ب

راف                .301 ة اإلش ة والالمرآزي ة والتنفيذي اطات المعياري يق النش ب تنس وفر مكت ي ي امج الرئيس ذا البرن ي ه وف
ا             ة ولممتلكاته وظفي المنظم ل لم ي العم المة ف من الس ة ويض ب القطري غيلي واإلداري للمكات دعم التش دمات ال وخ

اق                 3,4 مبلغ   وقد ُنقل .  وللعمليات الميدانية  ى مرفق اإلنف امج إل ذا البرن ة ه ررًا لألمن في ميزاني ان مق ون دوالر آ  ملي
 .األمني المقترح

 تصور النمو الحقيقي

درة التشغيلية لشبكة                               .302 ى الق ع عل ذي وق أثير الشديد ال ًا عن الت ستكفي األموال اإلضافية بالكاد للتعويض جزئي
ومن شأن النمو . 2005-2004 مليون دوالر في فترة     5,2 تخفيض صاٍف بمبلغ     المكاتب القطرية وعلى آفاءتها بسبب    

تدامة، وأن                    ر اس ى مستوى أآث الحقيقي أن يعيد للمكاتب القطرية القدرة على االستجابة والقدرة على تسليم الخدمات عل
إطار المساعدة    /حدة القطري مثل فريق األمم المت   (يقوي مشارآة المنظمة في أنشطة األفرقة القطرية في األمم المتحدة           
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م المتحدة      دعوة                  )اإلنمائية في األم ال ال ة وأعم رامج المعياري ى المستوى القطري للب دعم عل ن ال االتصال من    /؛ وُيحّس
ة بتحسين            جانب المكاتب القطرية، وُيعزز صورة أعمال المنظمة وفعاليتها على المستوى القطري، ويسمح بصفة عام

 .أمام الهيكل الميداني للمنظمةالتصدي للتحديات المعروفة 

 تأثير النمو االسمي الصفري

ي ظهرت في                  .303 ة الت بموجب تصور النمو االسمى الصفرى ستتعقد الصعوبات في إدارة شبكة المكاتب القطري
يق آما أن التخفيض في مكتب تنس    . وسيتطلب األمر تحديد تدابير مالئمة لمواجهة التخفيض . مستوى الميزانية الحالي  

ؤدي                     ا ي ة مم دعم للمكاتب القطري النشاطات المعيارية والتنفيذية والالمرآزية هو نفسه سُيضعف خدمات اإلشراف وال
 .بدوره إلى التأثير في قدرتها التشغيلية وفي آفاءتها

 التعاون مع الشرآاء الخارجيين: 5-3البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     ج عملبرنام البرن

2004-2005  

ة يرات البرامجي التغي
ي و الحقيق ب النم بموج

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

بموجب النمو 
 الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 6.573 0 6.573 1.579 4.994 الوآاالت الثنائية والمتعددة األطراف 3-5-1
 7.781 0 7.781 2.034 5.747 وعي المجتمع المدني وشراآاته 3-5-2
اتفاقات التعاون مع الدول األعضاء والدعم  3-5-3

للتعاون االقتصادي بين البلدان النامية والتعاون 
 التقني بين البلدان النامية

1.059 )55( 1.004 0 1.004 

 15.358 0 15.358 3.558 11.800 المجموع
     )884(     رات النمو االسمى الصفرىتأثي

     14.474     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

، إلى مزيد من التوسيع والتنويع في الموارد من   الوآاالت المتعددة األطرف والثنائية   ،  1-5-3يهدف البرنامج        .304
ك بفضل          ة، وذل دى المنظم تدامًا مع الشرآاء          حسابات األمانة ل ًا ومس اء الحوار حي ال      .   إبق ه ُييسر الحوار الفع ا أن آم

وستستمر إقامة تحالفات استراتيجية مع الجهات .  والشراآات مع الجهات المتبرعة الميدانية ومع آليات التعاون الثنائي   
 . المتبرعة الرئيسية، مستفيدة من الدخل المتوقع من مصلحة التعاون التقني

ى       .305 تنادًا إل ة، اس ة واإلقليمي تراتيجيات الوطني ًا لالس داني دعم امج المي وير البرن ى تط ز إل يتجه الترآي وس
ى                           ة إل اه الوحدات الفني ة، وجذب انتب ة للقضايا القطاعي ى نظرة عام ة وإل االستخدام الفعال للمعارف الوطنية واإلقليمي

ى فرص صياغة المشروعات ة وإل ع ويض.  االحتياجات القطري قًا م داني متناس امج المي ون البرن امج أن يك من البرن
جدول األعمال الذي وضعته المؤتمرات الدولية في التسعينات، والذي انتهى إلى األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة، ومع     

ر، وإطار األ                م المتحدة   اإلطارات اإلنمائية الموجودة على المستوى القطري، مثل أوراق استراتيجية تخفيف حدة الفق م
 .للمساعدات اإلنمائية

توسيع الشراآات  ، العناصر المهمة في االستراتيجية الشاملة للمنظمة بأآملها بعنوان          2-5-3وُيعالج البرنامج        .306
ز     .  والتحالفات وهو يرّوج إطارًا داخل المنظمة للشراآات الفعالة لتستهدي به مختلف وحدات المنظمة العاملة في تعزي

ة والقطاع الخاص والوحدات                      التعاو ر الحكومي دني والمنظمات غي ل منظمات المجتمع الم ن مع مختلف الشرآاء مث
ة ة  .  الميداني دة اإلنمائي م المتح ة األم ي مجموع ة ف تراك المنظم دعم اش و ي ة  .  وه وم األغذي ًا ي امج أيض مل البرن ويش

 .ضد الجوعالعالمي وتليفود وما يتصل بهما من أنشطة وآذلك التحالف الدولي 

ة   (وُتقّدم أمانة التحالف العالمي ضد الجوع خدمات االتصاالت والتنسيق بين أعضاء التحالف                .307 ة األغذي منظم
المي،      ة الع امج األغذي ة، برن ة النباتي وارد الوراثي دولي للم د ال ة، المعه ة الزراعي دولي للتنمي ة، الصندوق ال والزراع

ة       ة      المنظمات الحكومية الدولية، لجن ات الوطني ة والتحالف يادة الغذائي ة للس ل من     )التخطيط الدولي وارد تنق ، وسيعزز بم
ة الصادر                  .  واإليرادات المتوقعة  1-3-1البرنامج   ة الثالث ق إعالن األلفي ة تطبي دولي مع عملي وسيتفاعل هذا التحالف ال
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ام              ة لجذب االهتم ود الدولي ادرات     عن الجمعية العامة لألمم المتحدة وغير ذلك من الجه ى إصالحات السياسات ومب  إل
 .البرامج الهادفة إلى تخفيف حدة الفقر

ادة                     3-5-3وفي البرنامج        .308 درات وزي اء الق دان األعضاء من حيث بن دًا للبل  سيكون تنفيذ برامج الشراآات مفي
المعيارية والتشغيلية  وسيواصل مكتب تنسيق األنشطة .  التمّكن من الموارد المحدودة الموجودة تحت تصرف المنظمة   

ع أصحاب ال                  اة احتياجات جمي رامج الشراآات، مع مراع ذ ب دعم والتنسيق المرآزي لتنفي ديم ال .  شأن والالمرآزية تق
 .وسيستكشف البرنامج الوسائل والطرق المبتكرة لتنشيط تلك البرامج بما يثرى معارف مجموعات الخبراء والعلميين

 تأثير النمو االسمي الصفري

ق وحدة مخصصة                 2-5-3في البرنامج        .309 تراتيجية من طري ا األنشطة    .   لن يمكن معالجة الشراآات االس وأم
م                دني، ومع القطاع الخاص ومع مجموعة األم ة ومنظمات القطاع الم ر الحكومي المتعلقة بالتعاون مع المنظمات غي

ة للج ال األمان اون الالمرآزي وأعم امج التع ة وبرن دة اإلنمائي ة تنسيق الطوارئ المتح ة ومجموع رامج الميداني ة الب ن
 . ستظهر عوائق أمام تنفيذ برامج الشراآات3-5-3وفي البرنامج .  فستستوعبها وحدات أخرى في المنظمة

 إدارة البرنامج: 9-3البرنامج الرئيسى 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

  التغييرات البرامجية

ي  و الحقيق ب النم   بموج

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

إدارة  3-9-0
 البرنامج

2.288 0 2.288 0 2.288 

 2.288 0 2.288 0 2.288 المجموع
     )207(    الصفرىتأثيرات النمو االسمى 

     2.081    المجموع

 

ك وحدة تنسيق                           .310 ا في ذل ي، بم ُيغطي هذا البرنامج الرئيسي مكتب المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقن
 .البرنامج
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 برنامج التعاون الفنى: الباب الرابع

 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

  عملبرنامج  البرنامج الرئيسى  

2004-2005  

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 102.645 4.000 98.645 0 98.645 برنامج التعاون الفني 4-1
 4.482 100 4.382 0 4.382  برنامج التعاون الفنيوحدة 4-2

 107.127 4.100 103.027 0 103.027 المجموع
     0     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

     103.027     المجموع

 

 النمو الحقيقي الصفريبموجب التوجهات الموضوعية 

دأ استعراض ش                  .311 امج، ب ة البرن ى             تحت اإلشراف من جانب لجن ه عل ي لضمان قدرت اون الفن امج التع امل لبرن
ة           ة والخارجي رات            . االستجابة بأآفأ الطرق وأفعلها للتغيرات في البيئات الداخلي ى تغي ذا االستعراض إل ؤدي ه ا ي وربم

ذه                  م تنفي ي تحك ع أن تكون المقترحات       . آبيرة في برنامج التعاون الفني، وفي نطاقه العام، وفي اإلجراءات الت والمتوق
دورة   ا ي ال ر ف امج موضع نظ ة إلدارة البرن وفمبر 129لنهائي ي ن ة ف س المنظم اني / لمجل رين الث ا أن . 2005تش آم

امج                        دة للبرن ا والتي يمكن أن تكون مفي . المقترحات ربما تنظر في التنسيق وغيره من تدابير الكفاءة التي يمكن تطبيقه
 .لحاضرولكن تفاصيل هذه التدابير ال يمكن معرفتها في الوقت ا

ي سيواصل        .312 اون الفن امج التع تعراض برن د اس ية بع زة الرياس دمها األجه د تق ة ق ادات نوعي أي إرش ًا ب ورهن
ق مع                         اط وثي ك في ارتب ة، وذل ى المساعدة الفني البرنامج االستجابة للطلبات المحددة من البلدان األعضاء للحصول عل

ادي     ه سيحافظ     . سائر مكونات البرنامج الع ا أن ى خصائصه الرئيسية      آم ة         :  عل ى االستجابة السريعة والفعال درة عل الق
 .للطلبات؛ قصر مدة المشروعات؛ االتجاه العملي؛ الدور التنشيطي والتكميلي لبقية مصادر المساعدة

ين                         .313 يم ب ي بحسب اإلقل اون الفن امج التع  وأول  1993-1992ويوضح الجدول فيما يلي تطور مخصصات برن
 .وتعكس التباينات طبيعة البرنامج غير المبرمجة والقائمة على االستجابة للطلبات. 2005-2004رة سنة من فت

  )بماليين الدوالرات(توريع مخصصات برنامج التعاون الفنى بحسب االقليم 
نة نتين/س س ا  ادى  أفريقي ط اله يا والمحي اآس ة أوروب ا الالتيني  أمريك

اريبي ر الك  والبح
ى رق األدن وع الش  المجم

2004 
سنة (

 )واحدة

26,3  19,2  6,2  18,5  7,5  77,7  

2002-
0320 

49,9  24,9  7,4  18,3  10,9  111,4  

2000-
0120 

36,8  24,9  7,5  18,5  11,4  99,1  

1998-
1999 

37,2  17,6  9,6  17,2  10,0  91,6  

1996-
9719 

36,8  19,7  9,7  17,3  9,9  93,4  

1994-
1995 

38,8  22,7  5,5  16,9  9,1  93,0  

1992-
1993 

35,1  19,1  4,8  16,8  12,2  88,0  

 

دير                      .314 وتضمن إدارة برنامج التعاون الفني امتثال المشروعات المعتمدة لمعايير هذا البرنامج، آما أنها ُتنسق تق
ا    ون     و. الطلبات الواردة للحصول على المساعدة من البرنامج، واستجابة المنظمة له ة والموظف ُتشارك المكاتب القطري
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ات الصياغة            ر الرئيسي، في عملي ة في المق الفنيون في المكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، واألقسام والعمليات الفني

ة                        . وتقدير المشروعات  ق مع المكاتب الميداني اون وثي ذآر وترصد، بتع الفة ال ذ تستعرض اإلدارة س رة التنفي وأثناء فت
ة وأداء المشروعاتومكاتب  امج بصفة عام ر الرئيسي، أداء البرن د مواضيعية . المق اج عناقي ة إلنت ت عملي د ُطبّق وق

ة           5ووحتى اآلن ُنفذت    . لتقييم مشروعات البرنامج بصفة منتظمة     يم شملت مشروعات في مجاالت الرقاب ات تقي  عملي
 . في السياسات، عمليات اإلغاثة من الطوارئتربية دودة القز؛ التشريعات، المشورة/على األغذية، تربية النحل

ي                       .315 ة الت والمخصص في الباب الرابع ُيعتبر محميًا بالكامل في تصور النمو االسمي الحقيقي بما يعكس األولوي
 .قررتها األجهزة الرياسية

 تصور النمو الحقيقي

ات          في المائة سترفع من قدرة مخصصات        4الزيادة الصافية بنسبة         .316 ة الطلب ى مواجه برنامج التعاون الفني عل
دعم        . من البلدان، بما في ذلك حاالت الطوارئ       ي ُت ي الت اون الفن آما أن هناك ما يبرر إحداث زيادة صغيرة إلدارة التع

 .تنفيذ برنامج التعاون الفنى
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 خدمات الدعم: الباب الخامس

 دعم المعلومات والمطبوعات: 1-5البرنامج الرئيسى 
 )المبالغ بآالف الدوالراتجميع (

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق ب النم  بموج

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ة  البرامجي
و ب النم  بموج

ي   الحقيق

ل امج عم  برن
2006-2007 
و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 16.487 0 16.487 0 16.487 عام والمطبوعاتدعم اإلعالم ال 5-1-1
 1.577 0 1.577 0 1.577 إدارة البرنامج 5-1-9

 18.065 0 18.065 0 18.064 المجموع
     )1.324(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

     16.741     المجموع

 

  النمو الحقيقي الصفريبموجبالتوجهات الموضوعية 

ذا البر       .317 ال النشر     يضم ه ة باالتصاالت وإدارة أعم ع األنشطة المتعلق امج الرئيسي جمي دفقًا  .  ن وهو يضمن ت
ين                    ة مع مجموعة واسعة من المتلق ؤدي دورًا     .  مستمرًا من االتصاالت إلى أعضاء المنظمة واتصاالت تفاعلي وهو ي

ة عن                  ين وحدات المنظم ة     مرآزيًا في دعم استراتيجيات معالجة القضايا المشترآة ب ا   .اإلعالم برساالت المنظم  وفيم
ام والوصول              دعم واإلعالم الع ات، وسياسة النشر وال يلي بيان النقاط البارزة للعمل المخطط في االتصال المتعدد اللغ

 .إلى الجمهور بموجب النمو الحقيقي الصفري

تراتيجية وخطة لالتصال من جانب الم     .318 م تطوير اس امج الرئيسي دع ى سيواصل البرن نتين، إل ة آل س نظم
ة            رامج وأحداث نوعي ًا لب ة             .  جانب استراتيجيات االتصال الموجهة دعم واد وخدمات إعالمي اج م ه سيغطي إنت ا أن آم

دان                    ين البل متعددة اللغات ُتعتبر ضرورية للعمالء داخل المنظمة في جهودها لرفع الوعي وفهم أنشطتها وتقوية الدعم ب
ي             األعضاء لكل من البرنامج العا     ة المستوى الت دي والبرنامج الميداني وسيواصل قسم اإلعالم أنشطته اإلعالمية رفيع

ك  : تشمل ي ذل ا ف ة بم واد المطبوع ديو؛ الم ة أو الفي ي سواء لإلذاع توى االحتراف ى المس واد صالحة للبث عل اج م إنت
ة والملصقات؛ المعارض و               ات والنشرات االعالني ائق، والمطبق ة       الكتّيبات، وصحائف الحق واد العرض؛ إدارة مكتب م

ع                           ود، تصميم موق ة تليف ديم عروض بمختلف وسائل اإلعالم؛ دعم حمل ا؛ تق صور رقمية شاملة تخدم المنظمة بأآمله
 .على الويب

وسيواصل قسم اإلعالم أداء وظيفته في إدارة عمليات النشر المتكاملة الشاملة لمختلف أجهزة اإلعالم والتي                      .319
غي  طة تش م أنش دار        تض من إص ا يض ر بم ال النش ي مج ة ف ال المنظم ل إدارة أعم ن أج ارية، م ة واستش لية ومعياري

ات المنتجات     ائر فئ دة لغات ومعالجة س ة المستوى وبع وب وبمالمح رفيع ي الوقت المطل ة الجودة ف منشورات عالي
ر        آما أن اتفاقات االشتراك في النشر مع الناشرين الت         .  اإلعالمية بالطريقة المناسبة   اديميين، والنشر بغي جاريين واألآ

ال     ي مج ة ف ة المنظم ي إدارة سياس ات، وف ة المعلوم ة إذاع ي أداء وظيف ا ف ا أهميته ة، له ي المنظم مية ف ات الرس اللغ
 .الملكية الفكرية وحقوق المؤلف

م القضايا                        .320 ام وفه وعي الع ادة ال ين زي ى المتلق ام والوصول إل ة   ومن شأن العمل في اإلعالم الع ة بوالي  المتعلق
ة     ة لأللفي داف اإلنمائي ة واأله المي لألغذي ة الع ؤتمر القم داف م از أه ية إلنج دعم واإلرادة السياس ة ال ة وتقوي .  المنظم

املة                    ددة اللغات وش ة متع المي بخدمات إعالمي وسيهدف البرنامج إلى الجمهور الرئيسي على المستويين اإلقليمي والع
ام  وبحمالت الوصول إلى الجمهور     ات الصحفية باللغات                   .   الع د الواسع هي البيان ذا الجه واألدوات الضرورية في ه

زة اإلعالم      ع أجه ين م ابالت وجلسات التلق ب؛ إجراء المق ى الوي ات عل دة لغ ة بع اء المنظم ة أنب ع غرف الرسمية؛ موق
ة وتلفزيوني                    واد إذاعي ديم م ام؛ تق دير الع ع الم االت بتوقي رامج    والمؤتمرات الصحفية؛ نشر مق وسيوجه  .  ة لمختلف الب

دمات          تراتيجي لخ تخدام االس الل االس ن خ ي م توى اإلقليم ى المس ين عل ى المتلق ول إل ز الوص اص لتعزي ام خ اهتم
 .خارجية
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 تأثير النمو االسمي الصفرى

ى موقع  تقليل حجم المواد المنتجة لغرفة األنباء عل      : سيقلل النمو االسمى الصفري من نطاق ونوعية الخدمات            .321
 .ويب الخاص بالمنظمة؛ تقليل عدد البيانات الصحفية الصادرة سنويًا وفرض حد أقصى لطولها

ر        .322 ة التحري ن ناحي ة م واد اإلعالمي ودة الم ى ج ة عل م المحافظ تطيع القس ن يس وظفين ل دد الم اقص ع ع تن وم
 .ولة في شكل مطبوع أو في شكل إلكترونيواإلنتاج وال أن ينشر منتجات إعالمية متعددة اللغات بالمستويات المقب

 الشؤون اإلدارية: 2-5البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق ب النم بموج

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

  التغييرات البرامجية

   موجبب

ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 21.484 0 21.484 671 20.813 الخدمات المالية 5-2-1
 2.036 0 2.036 0 2.036 نظم المعلومات وخدمات التقانة 5-2-2
 19.923 1.000 18.923 75 18.848 خدمات الموارد البشرية 5-2-3
 6.705 0 6.705 1 6.704 إدارة البرنامج 5-2-9

 50.148 1.000 49.148 747 48.402 المجموع
     )3.266(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

     45.883     المجموع

 

 النمو الحقيقي الصفريبموجب التوجهات الموضوعية 

امج الرئيسي      .323 وارد ال2-5يشمل البرن دمات الم ة وخ ات المالي ُنظم المعلوم دمها  مخصصات ل ي تق رية الت بش
ة         ام المساعد              .  مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية والمكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعي دير الع ه يشمل مكتب الم ا أن آم

ة                      ة لمصلحة الشؤون االداري ام التابع وفير الخدمات لألقس ق بت للمصلحة، وحصة من تكاليف إدارة الدعم اإلداري تتعل
ة               وبعد الطلب من  .  والمالية  جانب لجنة المالية ُقّدمت موارد لقسم الشؤون المالية مما أعاد تمويل خمس وظائف من فئ

 . المنقح2005-2004الخدمات العامة آانت قد ُألغيت في برنامج العمل والميزانية 

  الخدمات المالية: 1-2-5البرنامج 

ار دو     .324 ر الملي اوز بكثي دفق أصول تج ة ت م الشؤون المالي دير قس نةي ة .  الر آل س اوز ثالث ا تج الج م و ُيع وه
ة                      ة من خارج الميزاني ًا من األنشطة الممول ا دائم د حجمه وبموجب  .  ماليين قيد محاسبى، بعضها معقد تمامًا، ويتزاي

امج  ة    1-2-5البرن تويات المقبول ة بالمس ابات المنظم ك حس م مس م   ( سيواصل القس ي األم ابية ف ايير الحس ام المع نظ
دة والم ة    المتح فة عام ة بص بية المقبول ادئ المحاس ع       ) ب وب لجمي ت المطل ي الوق ة ف ة الدقيق ات المالي دم المعلوم ويق

ره،                  .  المستويات داخل المنظمة ولألجهزة الرياسية     ا سبق ذآ ة، آم ة الخدمات العام ورغم إعادة خمس وظائف من فئ
ى ال           انى وظائف عن الحد األدن دار ثم ل بمق تقلون    فإن عدد موظفي القسم سيظل أق ه االستشاريون المس .  ذي أوصى ب

وسيكون لذلك تأثير سلبي على معالجة المدفوعات اليومية، وعلى نتائج حسابات المشروعات، وعلى موظفي حسابات               
 . القبض وغيرها من اإليرادات، وحسابات آشوف المرتبات

  نظم المعلومات وخدمات التقانة: 2-2-5البرنامج 

ا       .325 ي البرن ات،       2-2-5مج المخصص ف ة المعلوم م وتقان م ُنظ رة لقس ة المباش اليف اإلداري ي إال التك  ال يغط
ة فهي             .  باستثناء مدير القسم وسكرتيرة تظهر وظيفتهما تحت إدارة البرنامج         اليف ُنظم المعلومات والتقان ة تك وأما بقي

 .التصاالت والتطبيقات الحاسوبيةموزعة على مختلف البرامج التي تستخدم البنية األساسية لتقانة المعلومات وا

وحجم هذه الطلبات يتزايد .  وتتحدد أولويات ُنظم وتقانة المعلومات بحسب الطلبات من جميع برامج المنظمة              .326
ة     .  باستمرار وذلك بسبب زيادة استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت في عمليات المنظمة        فمثًال يكون قسم نظم وتقان

سؤوًال عن وضع ودعم مجموعة آبيرة من الُنظم اإلدارية، بما في ذلك ُنظم أوراآل المالية ونظام الموارد             المعلومات م 
رة              ذي سيحل في فت ات ال البشرية في أوراآل الذي سيحل محل اإلطار الرئيسي للموارد البشرية وُنظم آشوف المرتب
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وبية  . 2006-2007 ات الحاس ادرات التطبيق اعد مب م يس ا أن القس ة  آم ات الزراعي المي للمعلوم ز الع ل المرآ مث
ات  المي لمعلوم ام الع م الخرائط ذات الصلة، والنظ ة ورس نقص األغذي ذائي والتعرض ل دام األمن الغ ات انع ومعلوم

ى اإلنترنت                 ة عل ات قائم رًا تقني ومن  .  مصايد األسماك، ونظام المعلومات الحرجية، ومجموعها تستخدم استخدامًا آبي
 .سية للقسم أيضا ضمان توافر البنية األساسية الحاسوبية الالزمة للمنظمةاألنشطة الرئي

ارجيون       .327 اريون الخ ره االستش ذي يعتب توى ال ن المس ل م ل أق و بالفع ل ه الي للتموي توى الح ويالحظ أن المس
ى أخط      ة وإل ار إضافية في أمن    مقبوًال لدعم عبء العمل الجاري وأن ذلك يعرض المنظمة لعدم توافر الخدمات الكافي

 .المعلومات

  خدمات الموارد البشرية: 3-2-5البرنامج 

ة     3-2-5يشمل البرنامج        .328 وارد البشرية، والوحدة الطبي ذآور في     .   قسم خدمات إدارة الم وسيستمر القسم الم
دم ا               ة     معالجة الطائفة الواسعة من قضايا إدارة الموارد البشرية، ويعزز دوره االستشاري آما يق دعم للمكاتب الميداني .  ل

ا                  وارد البشرية وتنميته ة        .  وفي هذا السياق، سيطبق القسم أسلوبًا أآثر تكامًال في تخطيط الم ة القادم رة المالي وفي الفت
ًا                    ذا يتطلب التزام رًا وه ازًا آبي ات أوراآل إنج ى تطبيق تنادًا إل ق بالكامل اس د طب سيكون نظام إدارة الموارد البشرية ق

رًا م مآبي ب القس ين   .  ن جان ترآة ب اورات المش ي المش ارآة ف م المش دة، سيواصل القس م المتح ة األم وضمن منظوم
ة،              م المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدي ة، وصندوق األم ة الدولي الوآاالت، وخصوصًا ما يتعلق بلجنة الخدمة المدني

 .بما يضمن السير على أسلوب واحد في مسائل إدارة الموارد البشرية

وخصوصًا (االستهداف في التعيينات    : وسيقدم قسم خدمات ادارة الموارد البشرية دعمًا ألنشطة المنظمة مثل              .329
ة بالكامل        ر الممثل اج                     )من البلدان غي ة؛ إدم اءات اإلداري وين الكف ين؛ تك ة لصغار الموظفين الفني رامج إنمائي ، وضع ب

 .الموارد البشرية؛ برنامج متطور لرفع مستوى الموظفينالقضايا الجنسانية وقضايا التنويع في إدارة 

ذت بالفعل          .  وستتحمل الوحدة الطبية واليتها المتعلقة بصحة الموظفين           .330 ي ُنف ادرات الت ع   (وبعد المب يم مواق تقي
فر  االت الس ي ح دة ف ادة الممت ة، والعالج الطبيعي والعي ة األرغونومي ن الناحي ل م را) العم دة ب تنفذ الوح ة س مج وقائي

 .استنادًا إلى البيانات من نظام معلومات الصحة المهنية

  إدارة البرنامج: 9-2-5البرنامج 

امج      .331 ديري  9-2-5يشمل البرن ب م ة، ومكات ة والمالي اعد لمصلحة الشؤون اإلداري ام المس دير الع ب الم  مكت
ة للمصلحة     األقسام وحصة من تكاليف إدارة الدعم اإلداري الموزعة، ُتقابل ال          اليف إدارة       .  خدمات المقدم ة تك ا بقي وأم

ك          الدعم اإلداري فهي موزعة على مختلف برامج اإلدارة في مصالح المقر الرئيسي التي تحصل على الخدمات من تل
دعم اإلداري والمشورة ومعلومات اإلدارة للمصالح في                           . اإلدارة ددًا من خدمات ال دم ع ك اإلدارة تق ذآر أن تل ومما ُي
وائح                   مجا الت الشؤون المالية والميزانية والمشتريات واالقتناء، وفي شؤون العاملين والسفر، بما يتفق مع القواعد والل

 المطبقة في المنظمة

 تصور النمو الحقيقي

وارد البشرية                   .332 دان الم ة في مي ا أولوي ة له ل العمل في مجاالت ثالث وين  ) 1: (من شأن النمو الحقيقي تعجي تك
 المرجع (ة بالكامل   ــة العمل للتعيين مـــن البلدان غيـــر الممثل      ــذ خط ــتنفي) 2( اإلدارة وخطة تكميلية لتنميتها؛      آفاءات

FC 107/16( ؛)تطوير وتحسين نظام إلدارة األداء يكون مرتبطًا بنموذج التخطيط في المنظمة) 3. 

 تأثير النمو االسمي الصفرى

، بما في ذلك المخصصات      2-5صفرى إحداث تخفيض شامل في البرنامج الرئيسي        من شأن النمو االسمى ال         .333
ويعني ذلك إمكان إنقاص     .   مليون دوالر  5,6غير المباشرة لحسابات المجّمع الحاسوبي وإدارات الدعم اإلداري بمبلغ          

درة                   .   وظيفة 30نحو   ل ق ى تقلي ة إل رات المالي ديم أي       وقد أدت التخفيضات المتعاقبة في مختلف الفت ى تق المصلحة عل
 .شيء غير الخدمات األساسية

ى                                .334 درتها عل ل ق ة وتق ة في المنظم ة الداخلي رة الضوابط المالي وسيضعف النمو االسمى الصفرى بدرجة آبي
ب     ت المناس ي الوق ة وف ة وآامل ابات دقيق اج حس ة     .  إنت امج مراجع ى برن ؤثر عل ًا أن ت ات أيض أن التخفيض ن ش وم

 .لية في المكاتب الميدانية، وسيكون من الضروري تقليل تواتر عمليات مراجعة الحساباتالحسابات المح
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م                .335 ع ُنظ ى جمي ة، أي عل ة واإلداري ات المالي ى المعلوم ح عل أثير واض فري ت مي الص و االس يكون للنم وس
ه      وسيكون مطلوبًا من القسم إحداث تخفيض آبير في خدمات تط           .  المعلومات وأنشطة التقانة   .  وير ُنظم المعلومات لدي

أثير                       ـه ت ذا ل وستقل ساعات عمل الموظفين في المرآز الحاسوبي من تسعين ساعة آل أسبوع إلى أقل من خمسين، وه
رامج الحاسوبية          .  سلبي في المنظمة بأآملها  اد الحاسوبي وتحديث الب ى صيانة العت ود شديدة عل اك قي .  آما ستكون هن

ًا ت  ن الضروري أيض يكون م ات     وس دمات لالجتماع ي الخ ة، وف اتف المرآزي ة اله ي بدال دمات ف تويات الخ ل مس قلي
 .وللمؤتمر، وألنشطة اإلدارة الرشيدة ولمكتب المساعدة بالمعلومات المالية واإلدارية

ر من                                .336 ذ عدد آبي وبالنسبة لقسم إدارة الموارد البشرية فلن يكون من الممكن في النمو االسمي الصفري تنفي
ادة                   (ناصر خطة العمل للتعيينات     ع ات، وزي ا وتنظيم أسواق للوظائف في الجامع تنظيم بعثات للتعيين والمشارآة فيه

ا                  ).  استخدام اإلنترنت، وغير ذلك    ال إدارة الوظائف وخدمات الموظفين مم ل أعم وسيكون من الضروري أيضًا تقلي
ي معالجة مقترحات إ ق ف ذي ُينف ي الوقت ال ادة ف ى زي ؤدي إل ار ي ة اختي واتر اجتماعات لجن ل ت اء الوظائف وتقلي نش

ع      .  الموظفين ات دف ولن يكون من الممكن تنفيذ الترشيد المقرر لخطة تعويض العاملين، بما في ذلك تحسين إدارة عملي
 .وستضطر اإلدارة الطبية إلى استبعاد جميع البرامج الوقائية وبرامج تقديم الُنصح.  المستحقات

يتط     .337 دعم اإلداريوس دمها إدارة ال ي تق دمات الت يض الخ و االسمى الصفرى تخف ن أجل .  لب تصور النم وم
ا                    ة، دون أن يلحقه امالت المالي ات السفر والمع ديم الخدمات للموظفين وعملي ل تق ى الوظائف الحاسمة، مث الحفاظ عل

ذي يمكن النظر في تخفيضه هو مكتب المساعدة                     د ال دعم الحاسم          و.  ضرر، فإن المجال الوحي تبعاد ال ك اس ى ذل معن
ة         ائف َحَمَل ذ وظ د تنفي ورة عن ى المش عت إل ا س كالت أو آلم ت مش ا واجه ة آلم اء المنظم ف أنح ي مختل دات ف للوح
ر                   الميزانيات أو بادئي المعامالت لديها؛ استبعاد الدورات التدريبية؛ انخفاض في اختبار النظام أو في تقديم طلبات تغيي

 .م دعم لعمليات اإلقفال في نهاية السنةاألنظمة، عدم تقدي



 67  2007- 2006وجز برنامج العمل والميزانية للفترة م
 

 الخدمات المشترآة: الباب السادس
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

ي   امج الرئيس   برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق ب النم  بموج

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

 يةالتغييرات ا لبرامج

  بموجب

ي  و الحقيق النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 52.949 0 52.949 463 52.486 الخدمات المشترآة  6-0
 52.949 0 52.949 463 52.486 المجموع

تأثيرات النمو االسمى 
 الصفرى

   )3.184(    

    49.765    المجموع

 صفريالنمو الحقيقي البموجب التوجهات الموضوعية 

د                      .338 ك خدمات البري ا في ذل اليف الخدمات المشترآة، بم اب تك ذا الب في تسيير قسم الخدمات اإلدارية يغطي ه
ذلك      اني، وآ يانة المب تريات، ص جالت، المش ات والس ائق، المحفوظ ع الوث ية، توزي ة الدبلوماس د  (والحقيب م ُتعتم ا ل م

ي       ترتيبات إدارة مالية أخرى من جانب األجهزة الري        اق األمن ة األشخاص والممتلكات      ) اسية بموجب مرفق اإلنف حماي
ة             ذلك من تنسيق مع السلطات الحكومي ا يتصل ب اليف الخدمات      .  واألماآن في المقر الرئيسي، وم ه ُيغطي تك ا أن آم

 .المشترآة المماثلة في المكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

مناخ من ارتفاع الطلب على الخدمات الجيدة، وارتفاع تكاليف إدارة مرفق            ويعمل قسم الخدمات اإلدارية في           .339
ى                     ق ضغوطًا قاسية عل ا يخل واء، مم المقر الرئيسي وتوسع هذه التكاليف، إلى جانب زيادة تكاليف المنافع وتكييف اله

ك   وفي مجال المشتريات هناك نقص في الموظفين في مجاالت الرصد ودعم موظفي الشراء             .  الموارد والسجالت وذل
 .بسبب توسع األنشطة، مما يعرض المنظمة لعدم آفاية الضوابط

ع أن        .340 رًا، بسبب العمل المتصل بحاالت الطوارئ، ومن المتوق عًا آبي تريات توس د توسعت وظائف المش وق
ائم اآلن الي الق تواها الع ى مس تمر األنشطة عل اعدة للمكاتب المي.  تس يقدم المس م س ا أن القس ذ أنشطة آم ي تنفي ة ف داني

ة                      .  المشتريات ى تقوي ة عل دان األعضاء المعني دريب، ويساعد البل وسيؤدي أيضًا دورًا جديدًا في بناء المؤسسات والت
 .قدراتها على إجراء عمليات المشتريات، في سياق برامج ومشروعات آبيرة ممولة من طرف واحد

ائق والسجالت المرآ     .341 ى وستستمر خدمات الوث ز عل ين والترآي ديم الخدمات للمنتفع ي تق ة واالتصاالت ف زي
تعزيز نظام االدارة الرقمية للسجالت، القادر على العمل في مختلف الشبكات المحلية وشبكات المناطق الواسعة داخل                 

رات أخرى                  .  المنظمة  في   وقد أدت هذه المبادرات إلى شيء من إعادة تشكيل وحدات السجالت، وتخطيط إدخال تغيي
ة              .  الفترة المالية المقبلة   اع تقان ك باتب ع المطبوعات، وذل وسيستمر العمل أيضًا في إدخال العمليات الحاسوبية في توزي

 .جديدة للطباعة وتلزيم عدد من الخدمات في الخارج

ا في                             .342 ة، بم م احتياجات الصيانة الجاري ة األمر ث ك التنظيف    وتشمل صيانة المبنى تكاليف المنافع في بداي ذل
ة التفصيلية             .  والتجديد والتحسين  ات الفني اني وللترآيب ان يحدث    .  آما أنها تشمل عملية صيانة مرة واحدة للمب ا آ وآم

ر                            ة األساسية المخصصة غي ع مستوى البني رى ورف ال الصيانة الكب ة ألعم في الماضي يظل المخصص في الميزاني
ى جانب الجهات المتبرعة،           وأما عن تحسين البنية األساسية، فهنا     .  آاف ك اعتماد على دعم من الحكومة اإليطالية، إل

 .من حكومات وشرآات

 تأثير النمو االسمي الصفرى

آما ).  مثل تكييف الهواء(يؤدي هذا التصور إلى نواحي نقص آبيرة في الصيانة تؤدي إلى انقطاع الخدمات           .343
لكامل في الماضي، ربما يصيبها التوقف، ويؤدي ذلك إلى خطر تقصير     أن دورات الصيانة، التي لم يمكن احترامها با       

ك المرافق      ك سيضطر    .  دورة حياة المعدات وتحّمل تكاليف رأسمالية أآبر في المستقبل من أجل إحالل تل وبجانب ذل
ق تخف                         ة وصحية، وأن يطب ذا أخطار اجتماعي ف، وفي ه ات التنظي يضًا  القسم إلى إحداث تخفيض آخر في تواتر عملي

اليف                        ا يمكن من التك آبيرًا على التنقالت داخل المكاتب، وأن يوقف شراء أثاث جديد وأن يسعى إلى استرداد أقصى م
 .في جميع الظروف، وذلك مثًال بتحميل تكاليف جميع خدماته على االجتماعات األخرى غير اجتماعات المنظمة



 2007- 2006وجز برنامج العمل والميزانية للفترة م  68
 

  المصروفات غير المنظورة-الباب السابع 
 )لغ بآالف الدوالراتجميع المبا(

ي    امج الرئيس   برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة  يرات البرامجي التغي
ي   و الحقيق ب النم بموج

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب ة بموج  البرامجي
ي   و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

ى و الحقيق ب النم بموج

 600 0 600 0 600  المنظورةالمصروفات غير 7-0
 600 0 600 0 600 المجموع

     0     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     600     المجموع

 

 .1981-1980ما زال المخصص للمصروفات غير المنظورة باقيًا بدون تغيير منذ برنامج العمل والميزانية      .344
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