
 2007- 2006وجز برنامج العمل والميزانية للفترة م  54
 

 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




